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Budapest-Rimabánya, 1907. április 1.

VII. évfolyam.

1. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g j e le n ik m in d e n hón ap 1-én és 15-én.
F ő sze rk esztő :

F e l e lő s s z e r k e s z t ő :

I m e c s f a lv i I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R I M A B Á N Y A

B o r s o d a p á t fa lv á n .

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Az előfizetési és hirdetési dijak a „Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

E lő f i z e t é s i á r:

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára
___
1 K.

V a d á s z a ti f ő in u n k a tá r s é s o r s z á 
g o s s z a k tu d ó s itó :

R e m e te i K Ő V Á R Y JÁ N O S

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, fóloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetés minden szava 6 f.

V áltozás.
A „Magyar Erdész“ mai számával, a hetedik
évfolyam küszöbén új köntösben lép az olvasó
elé. Gazdát cserélt, ez adta reá az új gúnyát,
de amely a változatlan szellemet takarja, a mely
alatt a régi szív dobog.
A már hat levelet hajtott fiatal csemetét át
ültettük Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti
Egyesületének még alig három éve művelt kert
jébe. Hiszem, hogy az egyesület nem lesz mos
toha kertésze már azért sem, mert abban találja
fel üdvös, magasztos céljainak egyik legerősebb
támfáját. Tudom, hogy becéző szeretettel fogja
gondozni, teljes odaadással ápolni, hiszen a nyeső
ollót még magja elvetőjének kezében hagyta, s
reám bízta az éltető földet megmunkáló kapát,
melyet önzetlen munkakedvvel, rajongó lelkese
déssel ragadok meg! És remélem, hogy a fiatal,
életerős csemete, mely gondos kiemelésénél egy
hajszálgyökerét sem veszítette el, nem sínyli
meg az átültetést, hanem az olvasó közönség
jóakaró támogatásával és a munkatársak eddig
is tanúsított lankadatlan fáradozásával — egye
sült erővel — terebélyes fává nő, hogy gyümöl
csei erdészetünk megerősödése, izmosodása ré
vén, édes hazánk javára szolgáljanak.
Változás történt, mely módosítja a külsőt, de
a belső lényeget érintetlenül hagyja. Ez fölment
attól, hogy a lap irányával bővebben foglalkoz
zam. Nyílt könyv volt a „Magyar Erdész“ min
denkor, mely bátor szókimondással reá mutatott
a szakunk fejlődését, előbbrevitelét gátló akadá

lyokra, a baj forrásaira, s az orvoslás útjának
megjelölését mindég az igazság alapján kereste
és az abból táplálkozó meggyőződésből merí
tette. Ezen az egyenes úton fogunk haladni ez
után is és háttérbe szorítva minden személyes
érdeket, csupán a közérdek fog szemeink előtt
lebegni.
Feladataink egygyel szaporodtak: hű képet
nyújtani Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti
Egyesülete és az Arad-Temes-Déva-Lugosvidéki
Erdészeti Egyesület, valamint a többi vidéki erdé
szeti egyesületek működésének minden mozza
natáról. Egyben kivenni részünket a még alakí
tandó vidéki erdészeti egyesületek szervezésének
nagy munkájából, mely fedi azon törekvésünket,
hogy a társadalom mennél szélesebb rétegeit
hozzuk közelebb szakunkhoz, tárjuk fel előttük
erdeink kincseit s vezessük el őket az igaz bol
dogság kiapadhatatlan forrásához: a természet
hez.
Főtörekvésem az lesz, hogy olvasóinknak vál
tozatos, tartalmas, tanulságos olvasmányokkal
szórakoztató lapokat adjunk, s abban találnám fel
munkám egyedüli jutalmát, ha szaktársaim a
„Magyar Erdész" lombsátora alatt építenék fel
a puha, meleg fészket, ahova a pihenés óráiban
elvinnők a fenséges természet sugallta legszebb
gondolatainkat, eszméinket, s azokat testvéries
szeretettel — kizárólag a tárgyilagos érvek fegy
verével küzdve — átvinnők a megvitatás tisztító
tüzén, s a kristályokat értékesítenék erdőbirtokokosaink, szakunk javára, hogy majdan elmond-
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MA G Y A R E R D É S Z

1. szám.

hassuk: férfimunka volt, melylyel részt vettünk viselő-társainknak általában megad a m ü
hazai erdőgazdaságunk, s ezzel a hatalmas, a veit társadalom.
Nem szándékom vita tárgyává tenni, hogy
nagy magyar nemzeti állam kiépítésénél . . .
A lap kiadói teendőit Szénássy Béla egye vájjon ennek a sajnálatos állapotnak az eredete
sületi pénztáros vállalta el, s ismert lelkiismeretes mennyi időre, milyen ütköző pontokra, avagy
pontossága biztosítékot nyújt azok akadálytalan minő emberi gyarlóságokra vezethető vissza a
lebonyolítására. Szives tájékoztatóul megjegyzem, múltba? de legyen bár az ok akár valamely
hogy a szerkesztőség az irói tiszteletdíjakat: ere társadalmi félszegségben, vagy előidézte ezt az
deti értekezéseket ivenkint 56 koronával, fordí állapotot bármilyen emberi gyöngyeség, — tény
tásokat ivenkint 32 koronával és rövidebb érte az, hogy a visszás helyzet fenn áll és időnkint
sítéseket 1 koronával számítva, az év végén, olyan szenvedélyes hullámokat vet, hogy ezek
kívánatra előbb is, az egyesületi pénztár útján nem a hagyományos baráti szeretet érzetéhez
vezetnek vissza, hanem ettől messze távol,
küldi meg a munkatársaknak.
csaknem a gyűlölség sötét ködébe vesznek és
Szaktársi üdvözlettel:
ott féktelen, robbantó munkát végeznek.
M itsk e G usztáv,
íme, hová vezethet az emberi szenvedély el
a „Magyar Erdész“ felelős szerkesztője.
fajulása, ha annak határt nem a hagyomány, a
:p
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ * ¥ ¥ -f"?¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
jó érzés szab? Hát nem mindnyájan egy anya
B ecsüljük m eg egym ást.
intézetnek vagyunk-e a neveltjei, melynek lég
Irta : Simon Gyula.
körében a baráti egyetértésnek és szeretetnek
Bárha felszólalásom nem volna elhangzó. csiráit ápoltuk, fenntartottuk és fejlesztettük azért,
Abból az örök igazmondásból indulva ki, mely hogy az élet nehéz küzdelmeiben az „egy
az összetartozó egyének lelki világát olyan kö mindnyájáért és mindnyája egyért“ jelszavá
zelről érdekli, mondom, hogy „becsüljük meg val vehessük fel a harcot?
egymást és önmagunkat, mert csak így szá
De hát bocsánat, — én e becses lapok ha
m íthatunk a mások becsülésére.11
sábjain nem bölcselkedni óhajtok, hanem elő
Őszinte lélekkel és szívvel vallom, hogy ezt adni azokat a sajnos jelenségeket, rámutatni
az örök igazságot a mi szakunkra, —- sajnos — azokra a hibákra, melyek bennünket összesen
egy idő óta nem lehet alkalmazni. Annyira köz és egyenkint bántanak s egyszersmind felku
ismert tény ez, hogy alig hiszem, hogy higgadt tatni azokat a módokat és eszközöket, melyek
és komoly gondolkozásu szaktársaim között alkalmasak arra, hogy a jövő ne keserű csaló
akadna egy is, aki ebben a hitemben megin dásokat teremjen az utánunk következő nem
gatni, vagy az ellenkezőről meggyőzni tudna. zedéknek, hanem egy táborba tömörülve és
Számolni kell tehát e kérdésnél a tényekkel vértezve találja őket minden olyan támadások
és a meg nem dönthető igazsággal. Arról van ellen, melyek akár az idők mostohaságából,
szó, hogy nem becsüljük meg egymást kel akár pedig emberi szenvedélyek fogyatkozásai
lőleg és kicsinyes okokból, féltékenykedés vagy ból származnak.
egyéni hiúságból rongáljuk azt az alapot, melyet
Nem új keletű különben az a sajnálatos álla
nagy elődeink és szakunk úttörői emberfeletti pot, amely felszólalásra késztet most; — lap
munkássággal, kitartással, mindenek felett pedig pang ez már hoszszabb idő óta a régebben
a baráti szeretet ápolásával és megszilárdításá fennállott hagyományos barátság és együvé tar
tozás megrontására, olykor aztán kitör és szakval építettek.
Ne ütközzünk hát meg azon, hogy a tár közleményeinkben majd a személyeskedésig ter
sadalmi életben nem ju t mindig lésziinkre jedő formában, majd pedig lekicsinylés, fitymáolyan kedvező bírálat, mint a milyent a ve lás és ismételten előfordult esetben gyermekes
lünk egyenlő képzettségű és minősítésű más élcelődés alakjában kerül nyilvánosság elé. Két
közszolgálati alkalmazásban működő tiszt ségtelen, hogy az okot rendesen személyes vo© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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natkozásu dolgok és érdekösszeütközések moz
gatják, - bárha a közérdek leple alatt foly a szóharc.
íme a példa:
Az „Erdészeti Lapok“ 1906. évi XII. füzeté
ben Ratkovszky Károly szaktársunk részletes
leírás formájában közli, hogy miként járt ő el
Sopron vármegyében az 1898. évi XIX. t.-c.
második címében foglalt rendelkezések végre
hajtásánál. ízlés dolga, ha valaki, mint közszolgálati alkalmazásban levő tisztviselő,
helyén valónak látja, hogy egy tudományos
színvonalon álló szakközlönyben részletes
leírását adja annak, hogy éveken keresztül
a hivatása körébe utalt ügyek intézésénél
miként járt el, hogyan találta meg a módját
a sikernek, szóval, hogy beszámoljon bizonyos
irányú hivatalos működéséről és azt a saját
maga nevében méltassa is. Mondom, ez ízlés
dolga. De sem én nem tettem ehhez hasonlót,
az ország különböző részében és egymástól
nagyon eltérő helyi viszonyok között eltöltött
immár hosszú közszolgálati működésem ideje
alatt, s meg vagyok győződve, hogy ezt velem
együtt még igen sok szaktársam nem csele
kedte meg a múltban és nem fogja a jövőben
sem, tisztán azért, mert az ilyen dolog nem
talál az ízlésünkkel; —■ hiszen mindenikünknek
tudnia és éreznie kell azt, hogy a kötelességek
pontos teljesítése soha érdemszámba nem jö 
het, hanem az olyan szigorú értelemben vett
lelkiismereti dolog és egyéni sajátosság, hogy
ahhoz a nyilvánosságnak köze nincsen. —
Nem mondhatom hát egyébnek a Ratkovszky
szaktárs szóban levő ténykedését, mint hivatali
túlbuzgóságból eredt elfogultságnak, — de sem
miesetre sem bélyegezhetem olyan természetű
hibának, mely miatt Sólyom Andor szükségét
látta annak, hogy őt bizonyos maró gúnynyal
és éles kritikával a nyilvánosság elé állítsa, mi
ként ezt a „Magyar Erdész“ idei január 15-én
és március 1-én megjelent számaiban tette.
Szerény véleményem ebben a dologban az,
hogy Sólyomnak éppen úgy, mint mindnyájunk
nak, a Ratkovszky túlbuzgósága fölött egysze
rűen napirendre kellett volna térnie és legföljebb
egy szelíd mosolylyal gondolni arra, hogy legyen
hát Ratkovszkynak „az ő akarata és ízlése szerint “.

3

De hát Sólyom Andor nem tudta elviselni
azt a sejtését, hogy valakit a teljesített szol
gálati kötelességek a hivatali emelkedésre ily
úton jogosítsanak fel s az e felett való tépelődése lelkében olyan hullámokat vetett, hogy
bizonynyal ezek az érzelmi motívumok adták
tollára azokat az erős szavakat, melyek maró
gúnynyal aposztrofálják a Ratkovszky cikkét.
Tárgyilagosan véve a dolgot, tulajdonképpen
miről is értekezett hát Ratkovszky és mivel
keltette fel a Sólyom Andor lelki felháborodá
sát? Az „Erdészeti Lapok“ 1906. évi XII. füze
tében tizenegy lapoldalon elmondja R atkov
szky, hogy Sopron vármegyében miként szer
zett ő érvényt az 1898. évi X IX . t.-c. máso
dik címében foglalt rendelkezéseknek. Felso
rolja azokat a hivatali ténykedéseket, melyeket
ez ügy érdemében éveken át végzett, méltatja
ezen intézkedéseknek üdvös voltát az érdekelt
birtokosságok anyagi jólétére való hivatkozással
és számot ad minden részletkérdésre nézve.
Ha Ratkovszky ezt a sikeresen végzett hiva
talos teendőjét, felettes hatóságához intézett
felterjesztésének keretébe foglalva bejelenti, vagy
ha Sopron vármegyének — melynek közérdekét
éveken át hűséggel szolgálta — egy emlékirat
alakjában beszámol ottani működéséről, — ám
várhat elismerést vagy dicséretet; de hogy az
ügyviteli szabályok összeállításának, letárgyalásának és részletkérdéseinek minden m oz
zanataival az „Erdészeti Lapok11, olvasóit —
tehát egy magas színvonalon álló szakköz
lönynek a m agyar erdészeti irodalom iránt
kellő érzékkel biró értelmes közönségét —
szórakoztatni kívánta, evvel legalább is túl
lőtt a célon, mert annak a ténykedésnek, a
melylyel Sopron vármegyét az ügyviteli szabá
lyok révén előtérbe helyezi az ország többi
vármegyéi fölött, — valóban erdészeti irodalmi,
vagy általános gyakorlati értéke nincsen, de
nem lehet alkalmas sem arra, hogy egy olyan
terjedelmes közlemény keretében és még hozzá
egy olyan színvonalú szaklapban, minő az
„Erdészeti Lapok“, napvilágot lásson. Csak e
lapok szerkesztőjének végtelen előzékenységére
és jóindulatára vall, hogy helyet engedett egy
ilyen hivatalos ténykedéseket felsoroló cikknek,
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a melyet bizonynyal csak abban a meggyőző diadalát a közélet minden személyes vonatko
désében tett a szerkesztő, hogy általa út zásában és vájjon nem fognak-e ismételten
mutatásképpen hasznos szolgálatot vélt teljesí előfordulni esetek, hogy piedesztálra kerülnek
teni a közügynek. Pedig hát a dolog valójában azok az alkalmazkodni tudók, a kik meg
nem úgy van. Az a cikk nem korszakalkotó felelő módon és mindig kellő időben találják
és nem irodalmi értékű, hanem olyan meg az érvényesülés form áját ?
munka végzését tárgyalta, mely szárazon
így hát Sólyom barátunk bizony meg nem
felsorolja azokat a hivatalos intézkedéseket, változtathatja a világ folyását, de avval a hang
a melyek szentesített törvényben és megálla gal és avval a móddal, melyet a nyilvános
pított szabályzatban vannak előírva, — tehát ságnak szánva közrebocsátott, egy olyan célnak
a melyeket tud és ösmer minden olyan egyén szegődhetik szolgálatába, mely a magyar erdé
és közeg, a kit a törvény “és szabály érdekel szetre fén yt nem vet, sőt homályt borít avval,
és kötelez. Hiszen azokat az ügyviteli szabá hogy egyesek gyöngéit nyilvánosan tárgyalva
lyokat Ratkovszkyn kívül bizonyosan minden és kigúnyolva, a művelt társadalmat sza
lelkiismeretes hivatalfőnök a rendelkezésére ál kunk önzetlen munkásaitól is elidegeniti, és
lott módok, adatok és eszközök utján az ország ez úton kockáztatja azt a becsülést, melyet
többi vármegyéjében is elkészíttette és letár- szaktudással, tapintattal és szerénységgel
gyaltatta, ha csak el nem hárítható akadályok törekszenek az igazak fenntartani.
nem gátolták ebben ; — de hát melyiknek ju
Bármennyire valljuk is hát, hogy a közszol
tott eszébe, hogy eljárásának mikéntjéről a leg gálati érvényesülés, vagyis a hivatali haladás
apróbb részletességgel számoljon be az „Erdé nem mindig a méltányosság szerint és az igazi
szeti Lapok “-bán? hiszen az ilyen szolgálati érdem jutalmazásául jár ki, még sem helyesel
ügyek leírása nem irodalmi munkásság, ha hetünk olyan irányt, mely lejtőre visz, s az ilyet
nem egyszerűen az arra hivatottaknak tör sem elősegíteni, sem szolgálni nem szabad;
vényben és szabályokban előirt kötelességük. mert avval, ha szakközlönyeinkben azt a
A szentesített törvényt és az ennek nyo hangot honosítjuk meg, mely az egymás iránti
mán kiadott felsőbb hatósági utasításokat és türelemnek és becsülésnek még a csiráját is
rendelkezéseket pedig mindaddig, mig azok nélkülözi, bizony nem teszünk a magyar
érvénye fennáll, az arra hivatott közszolgá erdészetnek hasznos szolgálatot.
lati alkalm azottaknak megtartani és az elő
Hagyja el hát mindenki az ilyen sivár utat,
irt intézkedéseket legjobb tudással és lelki- a melyen a boldoguláshoz amúgy sem juthat
ísmerettel teljesíteni az eskü szentségével el. Vonjunk azonban lélektani következtetést a
fogadott olyan kötelességük, hogy a ki ilyen száraz tényekből, találjunk módokat és alkal
ellen vét, az súlyos elbírálás alá eső csele mas eszközöket arra, hogy egymást megértve,
kedet következményeivel számol.
ápoljuk azokat az erényeket, melyek élethiva
Szóljon ez a jóakaratu és szerény észrevé tásunk becsületes teljesítése és társadalmi
telem Sólyom Andor szaktársnak is, a kit lelki tisztességünk biztosítása céljából elengedhetfelháborodásában bizonynyal annak a feltevése lenek. — Türelemmel, elnézéssel, az emberi
is vezetett, mintha a R atkovszky irodalmi gyöngeségek és tévedéseknek jóindulatú elbírá
működését valamely hivatali érvényesülés lát lásával, barátságos vonzalommal, mindenekszata födné. De hát Sólyom barátunk ne tudná fölött pedig nyílt őszinteséggel és bátor lélek
azt, hogy a hol gyarló emberek intézik a köz kel vértezzük magunkat, és ilyen módon példát
dolgokat, ott nem mindig az igazi érdemek után mutatva fiatal szaktársainknak, őket a boldogu
jár azs elismerés és a jutalom? — hiszen az lás útjára vezetjük, ahol az egymás iránti
absolut igazság nem ezen a földön van. És becsülés révén méltó lehessen minden magyar
vájjon elért-e Sólyom valami eredményt arra, erdész a mások becsülésére is.
hogy ezután mindig a méltányos igazság ülje
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nak és eszközöknek felkutatására mérvadó és
tapintatos kezek vállalkoznak, akkor K árpátok
tól az Adriáig egy szív, egy lélek lesz ismét
a magyar erdészet tisztikara, s mint hazájá
nak hű fia, a m agyar nemzeti áltameszme
törhetetlen szolgálatában mindenik szilárdan
áll azon az őrhelyen, hová jó sorsa vezette,
s hol tisztesség és becsülés honol.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥

A 98. évi XIX. t.-cikkről.
Irta :

Sólyom.

Ezen téma körül egy kis szóváltásom lámadt Ratkovszkyval. 0 előkelő úri pózzal kitért előlem. Requies
cat in pacem! Hű csatlósa: Silvaticus azonban kiállt
helyette a bajnoki mérkőzésre. Állok elébe!
Hogy nem mondtam újat? Hiszen ez örvendetes!
Akkor hát az egész szakközönség és az irányadó körök
is tudják, hogy az úrbéres közbirtokosság ügyvitele a
megalakulás és szervezkedés által rendezve nem lett;
a keservesen megalkotott szabályzatok mit sem érnek.
Ha pedig ez tudva van, akkor már kötelességszerüen
gondoskodni fognak jobb törvényről, az úrbéres közbir
tokosságok ügyvitelének célszerűbb és eredményesebb
szabályozásáról.
Azt mondja Silvaticus, hogy én a status quo ante-t
akarom visszadirigálni. Azután szellemesen jegyzi meg,
hogy abból, hogy némely közbirtokosságoknál vissza
élések történtek, nem következik, hogy a törvény rósz;
sőt kedélyeskedik, mondván : „ép oly különös volna azt
állítani: lopnak az emberek, rósz a büntető törvény!“
Hát mindez, — kivételével annak, hogy én a „status quo
ante“-t akarnám visszahozni — tökéletesen igaz, de csak
fejetetejére állított következtetések után magyarázhatja
ki Silvaticus az általam mondottakból, hogy én csak
ugyan ilyen különös állításokat kockáztattam volna meg.
Mert én egészen mást bizonyítottam és pedig azt, hogy:
A tolvajok és zsiványok az őrizetlen portán szoktak
garázdálkodni. Az úrbéres közbirtokosságok portái pedig
őrízetlenek, gazdátlanok, senki sem őrzi, senki sem tar
tozik róla számadással senkinek. Az új törvénynek ezt
az állapotot kellett volna megszüntetni. Megszüntette-e ?
Erre feleljen Silvaticus!
De nemhogy erre felelne, sőt velem bizonyít, mert ő
is meggyőződött róla, hogy az őrizetlen portát fosztogat
ják s hogy „némelyek nem éltek a fennálló törvények
kel, hanem visszaéltek velők!" Ebből a tapasztalatából
azonban annyira megtévedt következtetéseket von le,
hogy ajánlom neki, kérje vissza a leckepénzét attól a
tanárjától, a ki a logikában oktatta.
Tapasztalataiból ugyanis azt következteti, hogy: mert
a visszaéléseket némely községi előljárósági tagok követ
ték el, teh át; a községi elöljáróságok megbizhatlanok,

hűtlenek. Sőt a csavargók, dologkerülők és tolvajok fohá
szát is ajkaira veszi, mondván: „ments meg Úram
minket a járási főszolgabiráktól 1“
No hát Silvaticus, ön rosszabb a szociáldemokraták
nál, mert azok általában a bőrkabátosok ellen izgatnak,
de ön a törvényes rend, a jog és igazság őrei ellen izgat!
Az egyéneket nem szabad összezavarni az intéz
ményekkel. Az csak természetes, hogy nem minden köz
ségi elöljáró, vagy szolgabiró képes hivatását betölteni,
de a községi elöljáróság és főszolgabírói hivatal
minden körülmények között, mert a közhivatal viselé
sére alkalmatlanokat, vagy méltatlanokat hamar kiveti
a rosta, ellenben a községi elöljáróságok és járási fő
szolgabírói hivatalok megmaradnak.
Az ország közigazgatása ezen a két intézményen alap
szik. Ők a vagyon és jogbiztonság őrei, a törvény végre
hajtói ; mások törvényellenes cselekedeteinek bírái. Az
ország pénz- és véradóját ők hajtják és szolgáltatják be.
Kezelnek tekintélyes községi vagyonokat, szednek köz
ségi adókat, kezelnek közpénzeket és számolnak min
denről !
Csodálatos szüklátókörüség! A községi elöljáróságok
ezen sokoldalú, fontos és államfentartó kötelességeiket
képesek teljesíteni s híven teljesitik is ; a főszolgabirák
az összes kihágási és sok más ügyben közmegelége
désre és közmegnyugvásra ítélkeznek s Silvaticus mégis
azt hiszi, hogy a községi elöljáróságok az úrbéres köz
birtokosságok némely ügyének ellátására képtelenek —
s a főszolgabirák ítélkezései megbízhatatlanok volnának.
Úgy-e Silvaticus, hogy sok tarkaságot össze tetszett
beszélni! Nem kevésbé tarkaság az, a mit még ezen
kívül Silvaticus összehord. Azt mondja pl. hogy:
„a gyámoltalanokat megvédeni pedig az erdőtiszt köte
lessége!“

Ugyan mivel? Talán rézmarkolatá fringiájával?
Azután :
„Tisztességes igyekezettel és ügybúzgósággal kell
a népet vezetni, és az ő legközvetlenebb közelük
ben fel-felbukkanó községi előljárósági és egyéb jó 

akaróikkal
inteni."

szemben

a

legnagyobb

óvatosságra

Hm ! Tehát Silvaticus azt kívánja, hogy a közpénzen
fizetett erdőtiszt menjen el a népgyűlésekre s ott szociá
lis agitátornak felcsapva szónokoljon, hogy huncut a
biró, huncut a jegyző, ne higyjetek néki, megcsalnak
benneteket stb.
Silvaticus! Ha ön így fogja fel s hajtja végre köte
lességét, ezért ugyan becsukják !
Hát mindezt még könnyen megérteném.
Azt azonban már nehezen értem, hogy miként lehet
egy törvénynek el nem ért, sőt meg se közelitett ered
ményeket érdemül betudni.
Silvaticus szerint „új törvényünknek épp az legfőbb
érdeme és erőssége, hogy a tulajdonjog messze menő
tiszteletben tartásával lehetővé teszi azt, hogy az erdő-
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birtokosságok mentesíttessenek a sic volo, sic jubeo
törekvésektől“ s hogy: „a birtokossági erdőket az avatlan protegerek tömegeitől tartja távol s visszaadja őket
a birtokosságok rendelkezésére.“
Hát ez lehetett a törvénynek egyik intenciója, de saj
nos nem rendelkezik eszközökkel és módokkal, hogy
ezt a célt elérhesse. Hiába tagadnók, úgy történt biz az,
hogy a mester megadván az alkotandó törvénytervezet
intencióit, rábízta az alkotást inasaira, s ezek úgy össze
kalapálták, rontották a munkát, hogy azt többé hasz
nálni nem lehet.
Mindent elrontó hiba az, hogy a törvény szerint a közbirto
kosságok ügykezelésében a totam fa k tu m : a közgyűlés.
Ez gyakorolná az összkormányzati jogot, megvá
lasztott közegei által a végrehajtó hatalmat, s a végre
hajtó közegek felett az ellenőrzés, a számadoltatás jogát.
Minthogy pedig egyszerű földmives emberekből áll ez
a közgyűlés — dacára az ügyviteli szabályzatnak, —
valójában nem kormányoz, végre nem hajt és száma
dódat, szóval nem végez semmit, hanem vezetteti magát
egyes szónokok és akarnokok által, s kész fejőstehene
annak, a ki megakarja fejni.
Így volt ez a 98-iki törvény előtti állapotban is, s igy
maradt a törvény után is.
Tehát nem igaz az, hogy a törvény véget vetett volna
a sic jubeo, sic volo törekvéseknek, s távol tartaná a
kapaszkodó zsebrákokat, mert hiszen azelőtt sem a hold
ban lakó idegenek jöttek az úrbéresek kifosztására, ha
nem mindenkor a közbirtokossághoz tartozó élelmesebb
és értelmesebb birtokos társak, s ezeket a törvény nem
zárta ki, — mert ki sem zárhatta, — ellenkezőleg telj
hatalmú s felelőtlen kormányzókká tette, s tisztán csak
tőlük függ, hogy hatalmukat a közös érdek és igazság
szolgálatára, avagy gyengébb birtokostársaik érdekeinek
elnyomására használják-e fel.
Tehát a gyengébbek érdekeit nem valamely kívülről
jövő támadásoktól kellett és kell oltalom alá venni, ha
nem magától a birtokos testülettől, illetve annak befo
lyásos vezetőitől.
Minthogy pedig a törvény a birtokos testületet nem
csak teljes önkormányzati joggal, hanem önbíráskodás
és önszámadoltatás jogával is felruházta, világos, hogy
a gyengék érdekeinek védelmére semmiféle oltalmat
nem nyújtott.
A ki csak egy kicsit gondolkodni képes, s ismeri né
mileg az ilyen parasztgyülések lefolyását, az belátja,
hogy a törvénynek a gyengék védelmében elért érdeme
olyan üres, mint a kicsépelt szalma.
Megmaradok hát azon állításom mellett, hogy a tör
vény az úrbéresek ügykezelésén egy szemernyit sem
változtatott, s a status quo ante-t nem én akarom vissza
dirigálni, hanem az fennáll ma is változatlanúl, sőt a
mai állapot rosszabb ennél, mert a köztartozások sem

hajtatván be, a birtokosságok teljes eladósodása
fog bekövetkezni.

1. szám.

De részletezzük a dolgot!
Helyes volt-e az, hogy a törvény a közbirtokhoz való
jogosultság és az arányrészek megállapítását a köz
gyűlésre bízta ?
Nem hogy helyes nem volt, de határozottan jogellenes,
mert hiszen a közös birtokhoz való jogosultság az egye
seknek öröklött vagy szerzett tulajdonát képezi, az

tehát semmiféle további diskussio tárgya nem lehet.
Arra valók minden jogállamban a független bíróságok,
hogy a kétes vagy kérdéses tulajdonjogok felett bírás
kodjanak.
A törvény tehát mikor alkalmat adott, hogy egy fele
lőtlen közgyűlés egyesek tulajdonát elkonfiskálhassa, egy
cseppet sem tartotta messzemenő tiszteletben a tulajdon
jogot, mint azt Silvaticus állítja?
Helyes volt-e az, hogy a törvény az igy megállapított
névjegyzékeknek, —• mely szerint pedig a közös jöve
delmek felosztandók és a közös terhek viselendők, — a
közgyűlésre bizta?
Hogy nem volt helyes, világos, hiszen ez a rendel
kezés az önkénynek nyit tág teret. Sőt feltételezve a
legtisztességesebb szándékot, egyáltalában képes-e ez a
legtöbbször irni-olvasni alig tudó emberekből álló tes
tület ilyen fontos nyilvántartás vezetésére ? Ki veszi
közülük ezt a gondot nyakába? Vagy külön hivatalnokot
tartsanak e célra ?
Vagy az érdekeltnek magának kell kijárni, hogy jogai
elismertessenek ? Ezt megtehette a törvény rendelkezései
előtt is.
És különben ki jelenti be a közgyűlésnek, vagy a
nyilvántartó tisztviselőnek a változásokat? Ki mutatja
fel az örökleveleket, bírói végzéseket, vagy menjen min
den puszta bemondásra, úgy hallom-gondolom szóra ?
Kiderülhet-e igy az igazság ? Ez hát a birtokosok érde
keinek a védelme ?
Kár a szót tovább vesztegetni, az inasok összekala
pálták alaposan.
A törvény ezen meg nem felelő, sőt jogellenes intéz
kedései helyett nem egyszerűbb és célravezetőbb volna,
a mit én mondottam, hogy a közös birtokhoz való jogo
sultság és arányrészek megállapítására utasittassanak a

telekkönyvi bíróságok, s a közös telekkönyvekben az
arányrészek egyénenként soroltassanak fe l s minden
változás esetenként ide is feljegyeztessék ?
Helyes volt-e az, hogy a törvény kötelezte a birto
kosságokat az önkormányzatra, a megalakulásra és
szervezkedésre ?
Nem hogy helyes nem volt, de ezen rendelkezés is
jogellenes.
Egy törvény nyújthat jogvédelmet, adhat jogokat, köt
heti a joggyakorlatot bizonyos feltételekhez, de senkit
sem kényszeríthet arra, hogy jogaival éljen. Az ^úrbéres
közbirtokosságoknak az önkormányzat, a megalakulás
és szervezkedés elvitázhatatlan joga, de hogy e jogával
köteles legyen élni, erre kötelezni őket jogi képtelenség.
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És mégis a 98-iki XIX. t.-c. ily képtelenségeket hajt feltételeket nem teljesítették, mi természetesebb, mint
hogy a törvénynek intézkedni kellett volna, hogy rendel
keresztül.
És ha nem volna is a törvény ezen kötelező kény kezései ez esetben is végrehajtassanak. Ugyan kire bíz
szere jogellenes, akkor is céltalan, célját vesztett, mert hatta volna másra az úrbéresek szükséges ügyvitelének
egy testületet életképessé csak a tagok köztevékenységre — számadási kötelezettség és a felettes hatóságok ellen
hajló akarata tehet, s ha ez hiányzik, akkor a külső őrzése mellett — való ellátását, mint a községi elöl
kényszer által megalakított testületek egyáltalán nem járóságokra?
Előző felszólalásomban ugyanezen kívánságokat sorol
működnek, tehát mindazok a kötelességek, a miket a
törvény ezen testületek működési körébe utalt, termé tam fel, a miket itt részletesen kifejtettem.
Hát ez nem a statusquo ante viszonylagossága, —
szetes, hogy nem lesznek végrehajtva.
Egy törvénytől elvárjuk, hogy az jól átgondolt, precíz mert azelőtt a községi elöljáróságok csak rendelkez
alkotás legyen. Ha száz eset közül kilencvenkilenc azt tek az árbéres vagyon felett, de ellenőrzés és szám
igazolná, hogy az így megalakított közbirtokosságok élet adási kötelezettség nélkül.
képesek, és csak egyről volna feltehető, hogy a törvény
Annak sincs igaza, a ki az úrbéres közbirtokosságok
intézkedései ott be nem válnak, még akkor sem lett autonómiáját siratja, mert hisz a törvény igy is bizto
volna szabad ilyen törvényt csinálni.
sítja számukra ezt az elvitázhatatlan jogot, — de az a
Helyes volt-e az, hogy a törvény egyéb üdvös rendel megbecsülhetetlen előny származna ebből az úrbére
kezéseinek, mint pl. a közös jövedelmek és a közös sekre, hogy az önkormányzatra önelhatározásukból tér
terhek arányrész szerint való felosztásának, illetve kive nének s így az autonom szervezet és berendezkedés
tésének végrehajtását is ezekre a felelőtlen s bizonytala költségeit és terheit önszántukból, — bizonyára szá
nul működő testületekre bizta? helyes volt-e az, hogy a mot vetve anyagi helyzetükkel — vállalnák s az arány
közös jövedelmek és közös terhek elszámolását, ellen talanul nagy költségekkel való megterhelésnek ódiuma
őrzését, a számadások megvizsgálását, a felmentés meg nem a törvényre hárulna.
adásának jogát stb., ezeknek a működésre képtelen testüle
Különben is volna-é mit siratni az önkormányzat fel
teknek a körébe utalta ? végűi helyes volt-e az, hogy a vissza függesztésén ?
élések elleni jogorvoslatról még csak nem is gondoskodott?
Nézzük csak, hogy ugyan mire terjed ki az úrbéresek
Bizony ez mind nem volt helyes, mert ezen intéz önrendelkezési joga.
A rendszeres gazdasági üzemtervek és a törvény a
kedései által a törvény az úrbéres közbirtokosságok por
táit nem hogy elzárta s őrizet alá vette volna, ellen szabad rendelkezést igen szűk körre szorítják. Az üzem
kezőleg — megnyitotta, s az őrizet nélkül hagyta. Ezért tervben minden használat szabályozva van, s a törvény
van az, hogy ezeken a portákon szívesen garázdálkod a közös jövedelmek hova fordításáról gondoskodik; a
nak a tolvajok.
közös terhek arányrész szerint való viselését is elrendeli,
Mindezekből tehát világos, hogy a törvény rósz és ez sőt az eladások és értékesítések módját is szabályozza.
Ezek szerint tehát ők csak ott vághatnak s ott legel
az állítás nem olyan elcsépelt és unalmas frázis, mint
a minőnek Silvaticus állítja.
tethetnek, a hol nekik kimutatják; ha eladó fájuk van,
Lehetett volna azonban ez a törvény jó is, csak az csak nyilvános árverésen s az erdőgondnokság közbeninasok ne kalapáltak volna rajta olyan sokat.
jöttével, tehát felsőbb direktívák szerint adhatják el.
Jó törvény lett volna pedig, ha a birtokosságoknak Összes rendelkezési joguk tehát oda zsugorodik össze,
megadja a jogot a megalakulásra, szervezkedésre, az hogy azt határozhatják el szabadon, hogy vájjon a nekik
autonom ügyvitelre, de ezen jog gyakorlását bizonyos kimutatott vágások fatömegét felosztják-e egymásközt,
feltételekhez köti, mely szerint kötelesek lettek volna a vagy maguknak tartják, és hogy a felsőbb hatósághoz
közös jövedelmek és terhekről, azok felhasználásáról és intéznek-e rendkívüli fahasználatok, vagy legeltetés enge
lerovásáról számolni; évi számadásaikat a községi szám délyezés iránt kérelmet, vagy nem.
Ennyi az egész 1 Mert az önálló ügyvitel többi része
adásokhoz való csatolás és együttes beterjesztés végett a
községi elöljáróságnak átadni; ha elrendelte volna, hogy már nem jog, hanem teher és kötelesség, a mit a tör
ezen számadások a községi számadásokkal egyforma vény rendelkezései értelmében végre kell hajtani.
Nos hát, ha a községi elöljáróságokra bízatnék is az
elbánásban részesüljenek; ha a birtokosság ügyvitelének
ellenőrzését, felülvizsgálását és elbírálását, a fegyelmi jog ügyvitel, az úrbéresek szabad elhatározási jogát az el
és fegyelmi bíráskodás gyakorlatát, egy felettes ható sorolt kérdésekben tiszteletben lehetne és kellene tartani,
ságra, mondjuk a közigazgatási erdészeti bizottságra a községi elöljáróságokra csak a végrehajtás terhe, köte
bízza, és végül, ha gondoskodik, hogy a sértettek lessége és a felelősség hárulna, de a jogokban nem osz
panaszai gyors és biztos jogorvoslatban részesüljenek.
tozkodna a birtokosság senkivel.
Az is helytelen felfogás, mely a községi elöljáróságot
Ha pedig a közbirtokosságok az erre való felhívás
dacára sem alakultak volna meg, — tehát önkormány és az úrbéres közbirtokosságot egymással, mint két ellen
zati jogukkal élni nem kívántak, — vagy ha a kikötött tétes és egymásnak idegen faktort szembe állítja.
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A község képviselőtestületében ugyanazok az emberek
ülnek, a kik az úrbéres közbirtokosság gyűlésén, mint
tekintélyesebb, értelmesebb tagjai a birtokosságnak, számot
tesznek. A bírónak, jegyzőnek rendszerint része van az
úrbéres erdőben is.
Keletkezésének idejére visszamenve, mikor a volt
földesúr a faizási jog fejében ezeket az erdőket kiadta,
akkor a volt úrbéresség és a község fogalma még inkább
összeesett. A községet csaknem kizárólag az úrbéresek
alkották, úgy hogy bátran adhatták volna át az erdőt és
legelőt a község tulajdonába mindenütt. Ez akkor sze
rencsés megoldás lett volna, de most már ezen az időn
túl vagyunk, az arányrészek kézről-kézre vándoroltak,
eloszoltak, egyesültek, mindamellett még ma is annyira
a községi lakosok tulajdona az az erdő, hogy a mennyi
ben a tulajdonosok önszántukból nem hajlandók, vagy
nem képesek, mint különvált testület annak ügyeit ellátni,
hát nem a legtermészetesebb kívánság, hogy ezt a terhet
és feladatot vállaikról a község vegye át, melynek ezek
a birtokosok számszerint és birtokuk arányában is, —
mint községi polgárok — törzsét és zömét képezik ?
A község pedig, mint közigazgatásilag szervezett tes
tület, melynek fizetett elöljárói és tisztviselői vannak,
könnyen vállalhatná e feladatot s teljesíthetné ingyen,
polgárainak érdekeiért.
Ezekben kívántam elmondani, hogy miként lehetett
volna az úrbéres közbirtokosságok ügyvitelét célszerűen
rendezni, én azonban, ha rajtam állana, mégsem igy
oldanám meg ezt a kérdést.
Mennyivel jobb kezekben volnának az úrbéres közbir
tokosságok erdei, ha mindenütt a községnek, mint er
kölcsi testületnek tulajdonát képeznék. Az úrbéresek,
bármennyire kötve is van a kezük, még is többre
becsülik a mai verebet, mint a holnapi túzokot, s igy
minél nagyobb hasznot akarnának húzni az erdőből,
mindent meglegeltetnének, a jövő befektetéseit, mint pl.
az erdősítéseket, csak kényszernek engedve teljesítik,
egymással folyton torzsalkodnak, egymást megrövidíteni
igyekeznek, közterhet viselni és fizetni senki sem akar,
szóval nehéz köztük rendet tartani még a községi elöl
járóságnak is, nemhogy saját választott embereik volná
nak erre képesek. Ellenben a községi erdőhöz külön jogot
senkisem formálhatna, ebből minden községi lakos egy
forma előnyöket élvezhetne, a fát s legeltetési bárcákat
kedvezményes áron adná el a község a lakosoknak, nem
volna természetben élvezett haszonvétel, tehát volna
jövedelem s telne a költségekre s apadna a pótadó.
Én bizony nem haboznék, ha rajtam állana; a törvényhozás elé törvényjavaslatot juttatnék, a mely szerint a
községeknek megadatnék a határukban fekvő volt úrbéres
közbirtokossági erdőkre nézve a kötelező kisajátítási jog.
Hogy pedig erre a községek képesek legyenek, a törvény
nek kellene gondoskodni hosszú lejáratú s olcsó törlesztéses kölcsönökről.
Ez az eszme a magánjog ellen való erős támadásnak I

1. szám

látszik, de megindokolható, s azt hiszem, hogy az úr
béresek nem igen idegenkednének úgyis terhes részeik
átadásától.
Minél mélyebben bocsátkozom a 98. évi XIX. t.-c.
bírálásába, annál inkább megerősödöm azon nézetemben,
hogy meg nem felelő ez a törvény minden izében.
1879 óta 27 esztendő telt el, s igazán szomorú, hogy
a magyar erdőgazdaság izmosítására 27 esztendő óta
csak ennyit tudtak kieszelni és megvalósítani az illetékes
vezérférfiak.
Tagadhatlan, hogy ezzel a törvénnyel haladni akartak
előre, de a haladás útját félreismerték.
Hogy Silvaticus is elhigyje, hogy a törvény minden
izében rossz, nem hagyhatom felemlítés nélkül a már
elősoroitakon kívül, több'rendbeli tévedéseit sem.
Az 1879-iki erdőtörvény egy szerencsés fogalmat al
kotott, a feltétlen erdőtalaj fogalmát. Az új törvény meg
hozataláig eltelt 20 esztendő elég tanulságot szolgáltat
hatott volna, hogy ez az egyedüli alap, melyen lábunkat
biztosan megvethetjük s melyen előre haladhatunk.
Ezen az alapon kellett volna szigorú határt vonni
az erdő és legelő fogalma között, és természetesen, te
kintettel a birtokosok legelőszükségletére, a legelőt egyszersmindenkorra kikülöníteni az erdőtől. Az államerdé
szet hivatása egészséges erdőgazdaság megteremtése,
nem pedig a legelőgazdaság mellett való bábáskodás.
Az 1898. évi XIX. t.-c. azonban itt sem ismert határt s
kilegelt a legelőkre, azok egyrészét is állami kezelés alá
vonván.
Ez öreg hiba volt, mert az erdőgazdaság ezáltal sem
mit sem nyert, hanem az erdészeti állami kezelés nép
szerűségében sokat vesztett, sőt mint a tolakodók szoktak
járni : gyűlöletessé vált. Igazolja a képviselőház asztalán
levő 58 drb. kérvény, mely mind az állami kezelés meg
szüntetését kéri.
Ha a legelőkön való gazdálkodás rendszertelen, s a
talaj elkopárosodását vonja maga után, vagy ha már
kopárrá váltak is egyes részei, arra valók a már hozott
és még hozandó mező- és legelőgazdasági törvények,
hogy ezek rendelkezései hajtassanak végre.
A 98-iki XIX. t.-c. nem elégedett meg az erdő kopár
jaival, hanem elfoglalta a mező és legelő kopárjait is.
Ez is hiba, mert sem a mező, sem a legelő kopár
foltjai és vízmosásai nem alkalmasak rendszeres erdőgazdaság üzésére, s ha oda botlottunk, hát folyton láb
alatt leszünk.
Ha az államerdészet elismerésre méltó kulturmissziót
akart teljesíteni, elősegíthette, támogathatta, sőt önállóan
is végezhette volna ezen kopár területeknek a befásitását
a mezőgazdasági törvény alapján is, de mi szüksége volt
az állami kezelésnek ?
Miden tévedések koronája, a legnagyobb hiba volt
azonban magának az állami kezelésnek törvényesítése,
s az állami erdőhivatalok megteremtése.
Az 1879. évi erdőtörvénynek, a szakértő erdőtisztek
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tartására vonatkozó rendelkezése aránytalanul nagy ter
het rótt a volt úrbéres, községi stb. kisbirtokosokra. Hogy
ezek a kis erdőbirtokosok közös erdőtiszt tartására egye
sülhettek, ez által csak lehetővé vált, hogy ezek a bir
tokosok is eleget tehessenek a törvény ezen rendelkező"
seinek, de a rájuk nehezedő teher ezután is aránytalanul
nagy maradt.
Természetes, mert hiszen okszerű és jövedelmező
erdőgazdaság csak nagyban űzhető, kis erdőbirtokok nem
hajtanak jövedelmet, s a drágán megfizetett szakszerű
kezelés által nyújtott ellenszolgálmány pedig édes kevés,
mivel a kis erdő jövedelmeit ez sem emelheti, ellenben
terheit növeli.
Minthogy pedig az erdőtörvény alapján létesített közös
erdőtiszti intézmények nem váltak be, született meg az
állami kezelés. Kényszerhelyzet teremtette. Egy kény
szerhelyzet sohasem lehet ok arra, hogy az törvényesíttessék. A z állami kezelés nem kedvezmény, mint azt
a hivatalos törvénymagyarázatok és a miniszteri utasítá
sok feltüntetik, hanem teher, mely még az előző álla
potból kifolyólag szakadt a kis erdőbirtokosokra. — Egy
régi váltótartozás volt ez és a birtokosságok váltói a
vidéki pénzintézeteknél voltak elhelyezve. A 98. évi tör
vény intézkedései következtében nem történt más, mint
hogy ezek a váltótartozások egy országos pénzintézetben
számítoltattak át, de a konvertació semmi haszonnal sem járt
a birtokosokra, mert a kamat nem kisebb, sőt nagyobb lett.
Kedvezmény csak akkor lett volna az állami keze
lés, ha a birtokosok jelentékeny terhei könnyíttettek volna.
Szinte csodálatos, hogy mikor ezt a törvényt tervez
ték, nem gondoltak arra, hogy az erdőtörvénynek a kis
erdőbirtokosokat aránytalanul terhelő ez a rendelkezése
enyhíttessék.
Ha erre gondoltak volna, akkor okvetlen rájönnek
arra az igazságra is, hogy ezekben a kisbirtokokban az
erdőgazdálkodás oly végtelenül egyszerű, hogy a külön
szakértő erdőtiszt tartása nem feltétlen és szükségszerű
biztosítéka a gazdálkodás rendszerességének és okszerű
ségének, hanem a szükséges szakszerű vezetés könynyen elfért volna az állami felügyelet kiterjesztésé
nek kereteiben. Minthogy pedig az 1879. évi erdőtör
vény által létesített erdőfelügyeleti szervezet elégtelen
volt, világos, hogy a törvényhozásnak az erdőfelügyelet
megfelelő szervezéséről és kiterjesztéséről kellett volna
gondoskodni.
A költségtöbbletet pedig semmi esetre sem ezeknek a
kis erdőbirtokosoknak a nyakába kellett volna vetni, ha
nem — mivel az állami erdőfelügyelet valamennyi feltétlen
erdőtalajon álló erdőbirtok gazdasági érdekeinek köz
hasznú megóvása céljából tartatik fenn — ha már a szük
séges költségek előteremtésének más módja nem kínál
kozott, meg kellett volna teremteni az erdőfelügye
leti adót, amit természetesen birtokának arányában, —
sőt esetleg progressive — minden erdőbirtokos egyfor
mán viselni tartozott volna.
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A világos logikának ide kellett vezetni a törvényter
vező férfiakat, ha a kisbirtokosok nehéz gazdasági
viszonyaira gondoltak volna. Akkor megszűnt volna a
kényszerhelyzet teremtette állami kezelés s nem szület
nek meg az állami erdőhivatalok.
így apróra szedve a tévedéseket, azt hiszem, már is
eléggé világosan bebizonyítottam, hogy a 98. évi XIX.
t.-c. minden ízében rossz és hogy ezzel a törvénnyel
nem haladtunk előre az erdőgazdaság fejlesztése és
izmosítása útján.
Pedig nagyon itt volna már a haladás ideje, mert
az erdőgazdaság napról-napra pozíciót veszít, s mi néz
zük összetett kezekkel, tehetetlenül, hogy pusztul a nem
zeti vagyonosodás egyik jelentékeny alapja: az erdő.
Nyúzzák, pusztítják, osztják, darabolják, s míg ezer és
ezer holdakra menő erdőterületek esnek áldozatául az
emberi kapzsiságnak, addig mi naiv módon eldicsek
szünk kisded játékainkkal, mikkel a mi 10—20 holdainkon, szerintünk, eszményi gazdálkodás alapjait vetet
tük meg.
Itt a cselekvés ideje, de ehhez férfiak és egy kis bá
torság is kellenek!
A haladás útja nem a legelők felé visz, hanem vissza
az erdőbe! A magánkézen lévő erdők pusztítását kel
lene megakadályozni, a szétosztott, elaprított erdőcskéket
ismét egyesíteni.
A magánjog korlátozásának ebben az országban nin
csenek barátai! Tehát azt remélni sem lehet, hogy va
laha a magánerdőkre is'kiterjeszthető lesz a rendszeres
és tartamos erdőgazdálkodás kötelezettsége. Ez azonban
még nem ok arra, hogy a meglevő állapotba bele
nyugodjunk s a cselekvésre hivatott erőket ilyen célta
lan alkotások kössék le, mint a 98. évi XIX. t.-c.
Arra kell tehát törekedni, hogy a magánerdők gazdát
cseréljenek. Az erdők birtoklási jogelvei közé egy kis
szociális felfogást okvetlen vegyíteni kell.

Szerintem az volna a legideálisabb állapot, ha az
erdők összesen és együttvéve, mindig azon község
nek a tulajdonát képeznék, amelynek határában
feküsznek.
Hogy ez az állapot az ország népének jólétét, vagyonosodását és igy a nemzet életerejét mennyire előtérbe
vinné, arról talán beszélnem sem kell.
Besztercenaszód, Csik és Háromszék vármegyékben
így van nagyobb része, de ezeket ne tessék mintának
állítani, mert ahol a kultúra még elmaradott, a hol nincs
ipar, a hói a közlekedési eszközök és utak nem fejlettek,
ott az erdő akárkinek a kezében van is, csak holt va
gyon, de mégis csak megnyugvással tekinthetünk ezen
vidéknek jövő fejlődése elé, ahol ezen birtokállapot
dominál.
Én tehát azt hiszem, nagyon itt az ideje annak, hogy
már semmiképen sem megfelelő erdőtörvényünket és a
98. évi XIX-ik törvényt elejtsük, s egy teljesen uj ala' pokra fektetett uj erdőtörvényt alkossunk.
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A mezőgazdaság igényeivel okvetlen számolnunk kell.
Ki kell hát különíteni az erdők állományából a mezőgazdaság fejlődéséhez szükséges legelőket, fel kell eze
ket szabadítani az erdészet gyámkodása alól, azok rend
szeres mívelésének és jókarban tartásának módjairól
más utón gondoskodni, de rekompenzáció fejében tegyük
kezünket a pusztuló magánerdőkre. Ez volna az erdőgazdaság természetes fejlődésének és haladásának útja.
Szerintem megközelíthetnék ez ideális célt, ha a köz
ségnek, mint erkölcsi testületnek az uj törvény meg

i. szám.

Adat a jegenyefenyő önfentartásának
képességéhez.

Hogy milyen nehéz a jegenyefenyőt ott felnevelni, a
hol nincs helyén, a hol nem honos, azt azok, a kik
ezzel kísérleteznek, igen jól tudják, sőt még ott is, hol
odahaza van a fanem és sikerül annak megtelepítése,
két oly száraz év után, mint az 1904. és 1905-ki, elég
bosszúsággal kell tapasztalnunk, hogy évtizedek fárasztó
munkája ment veszendőbe.
adná a határában fekvő rendszeres gazdasági terv
Annál nagyobb bámulatba ejti az embert, ha látja azt,
szerint nem kezelt erdőkre nézve a kisajátítási jo  a mit kerületem II. vgs. 7. t. 3. erdőrészletében, a je
got s a volt úrbéres erdőkre és a már felparcellá genyefenyő alsó tenyészhatárán, annak a létért való
zott, vagy kisterjedelmű erdőkre nézve pedig köte ■ küzdelménél észlel.
zővé tenné.
Mielőtt az esetet leírnám, talán nem végzek felesleges
A törvénynek, illetve a kormánynak kellene arról gon munkát, ha az erdőrészlet faállomány-leírását az aláb
doskodni, hogy a községeknek a szükséges tőke rendel biakban közlöm.
kezésére álljon s azok azt hosszú lejáratú, s olcsó kölcsönTermőhelyi viszony: középmély, a felső részen sziklás
képen vehessék igénybe.
kőgörgeteges homokos agyagos trahit felett. Hajlása :
Azután volna még más teendő is. Az állami erdő kelet 10—25°. Emelkedése az adriai tenger színe felett
vásárlásokat korlátlanná kellene tenni. A hol eladó erdő 240—620 m. II. Termőképességi osztály. Jegenyefenyő
van, azt vegye meg az állam mind, s ne tegye attól 0'6, bükk 0'4 egyes tölgy. Kora : 90 év. Záródás : 0-8.
függővé, hogy elég-e a költségvetésileg megszavazott
A területnek legalsó részén a bükk egészen vissza
összeg és az erdővásárlási alap hozzá. Az állam óriási marad, itt a jegenyefenyő az uralkodó, mig a magasabb
kiterjedésű erdői csak elegendők arra, hogy bármily nagy régiókban a bükk szárnyalja túl a jegenyefenyőt, de
összegű hitelt is megbírjanak, ha az igénybe vett kölcsön érdekes látni, hogy a jegenyefenyő mint nyomul, miként
újabb ingatlanok vásárlására fordíttatik ? Az uj törvény igyekszik megtelepedni a 12 év előtt gyérítés útján meg
nek tehát gondoskodnia kellene arról, hogy az államnak, ritkított bükkös alatt.
ha kell, száz millió, ha kell, ezer millió álljon rendel
A jegenyefenyő magja a kőgörgeteges helyen a mohá
kezésére erdővásárlásokra, s az így kölcsönzött befekte val ellepett kőtömbökön gyökeret vert, él és tör az éltető
téseket az erdők jövedelmeiből kellene törleszteni.
világosság felé.
Ezek volnának az igazi haladás eszközei, nem a 98.
E területen van a többek között egy vízszintes 4/s
évi XIX. t.-c. és az ügyviteli szabályzatok.
méter = 20 m2. területű és a földből l -8 m-re kiálló,
Az államerdészet kormányzatának tehát ilyen nagy mohos sziklatömb; erre hullott reá évtizedek előtt a
szabású tervek keresztülvitelével kellene foglalkoznia, jegenyefenyő magja. Ezen a puszta sziklán, a mit akkor
nem pedig a toldozás és foltozás hálátlan törpe mester csak talán egy vékony mohréteg lephetett el, két darab
ségével.
jegenyefenyő nőtt. Az egyik mellmagasságban mérve
Adja Isten, hogy a miket mondottam, annak igazsága 18 cm. vastag és 14 méter magas. E kettő között egy
beláttassék !
11 cm. vastag és 8 m. magas juhar diszlik.
A jegenyefenyők gyökerei a puszta sziklán elegendő
táplálékot nem kapván, azokat T8 m. magasságból min
dég mélyebb és mélyebben bocsájtották le, mig végre
az anyaföldet el nem érték, s hosszú küzdelem után a
törzset magas fává nevelték, hogy magot teremve, tovább
és tovább tért foglaljon a kőgörgeteg között.
A gondolkozó ember megáll e sziklánál és bámulva
nézi, hogy a jegenyefenyő minő küzdelem árán igyek
szik fajának tért foglalni és a kögörgeteg között meg
élhetést biztosítani.
Milyen ellentét e fa az emberrel, milyen ellentét
honfitársainkkal, a kik otthonukat, az éltető anyaföldet
itt hagyják, hogy boldogulásukat az idegenben megtalál
ják. Sajnos így van 1
ű ró ű tó Béla.
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gése aligha újra meg nem teremtené megfordított okon
ama sodoma-gomorai pusztulását a falubékének 1 Mert
emberi remeklésnél mélyebb tanítások vezetik a népeket:
„Azért ha törvénykezésiek vagyon azok felül, melyek kinek-kinek az ő sessió juss-járandósága már születésénél
e világi életnek szükségére valók, — akik a Gyülekezet a falu primipilusainak emlékezet-telekkönyvében igazsá
ben legalábbvalók, azokat ültessétek a birói székbe“ — gosan megosztatván, egy, — de meg azonképen a sza
így szól bölcs elődöm I. levele 6. részének 4-ik versé badon járó bitang liba is nagyobb bizonyosságban vagyon,
ben — nem nevetségére a máma való józan észnek, ha azt a többi irigy tolvajszem settenkedve őrzi a má
hanem-ha prófétai előre-látással megsejdítvén az időt, siktól, semmint hogy ha valamely „szabályzatinak
melyben ama legkisebbek mondanának Igazat, a kiknek cifra festésű rácskerített óljában paragrafus-lakat alatt
a Nagyok fundusán semmi veszteni valójuk nem lenne, pihegne 1 Nem jártam ámbátor Hienczek országában
úgymint hogy másképen se tülekednének ököllel a man- (az hói a guga miján még a lélegzet is nagy zörgéssel
darinusság ékességére. Ez apostoli intelem jussán írom jár), de gyalognyomor próféta valék Bergengócziában is,
hozzátok — perlekedő atyámfiai — ítéletemet a Rat- meg ez hazának ama dúsabb szélein, a hol a Noé
kovszky-Sólyom-Sylvaticus testvérháboruságának békes vesszőievével öntözött szalonna-kenyérnek kiapadhatatlan
ségre vállandó megigazíttatására, az „Indokolásinak vége jólétje táplálja ama boldog „szavazásra-jogosultakat“, akik
zetül hagyásával szájába adván szavaimat az Ikoniumban jobbadán ezer ezüstdénáros lovakon járnak megzavart
tanító szent Kéfásnak, ki is a Teremtés nagy csalhatat- jussaiknak megigazíttatása után, — láttam tehátlan a
lanságának a tanítványok előtt való megmagyarázása oká zordon hegyek közt boldogító fertály-jussokat, a melyek
ból az épen keze-ügyében ténfergő macskát tarkóbőrénél csak siránkoztató porció penitenciát fiadzottak, — emitt
fogvást olyképen emelé magasba, hogy a szeme látója meg Kánaán vidékén kertésznyesővei kényeztetett pará
elé bőrránc gyarapodott, mondván : íme, hitem gyermekei, dés-erdőket, a melyeknek fáját ezüst-marhával becsülik,
ha ez a szem lejebb volna, vagy ez a bőr feljebb volna, —- de egymás által való megcsalattatás okán — igazságra
akkor a macska nem látna, — de mert úgy van, a hogy épített — panaszkodásnak sem ott, sem itten látó-halló
éppen van, tehát ez mutatja, hogy bölcs a Teremtés — tanúsága nem valék! valóságban, mert eleven testévé
a miből ma is háromféle dolgot láthattok feleim ; egy, lett a megtért lelkeken át az utódsarjakba ojtott „arány
hogy az igazhitű Kéfás már akkoron is nagy lutheránus jogosultaknak“ az ő igaz járandóságuk haszonban, por
vala, — más, hogy az 1898: XIX. törvény cikknek cióban, gyalogsor-napszámokban és a prespontállításnak
szépen megteremtett világában nem kellett volna az muszáj-szivességében olyan szent-bizonyos igazsággal,
„ügyviteli szabályzatinak kócos macskáján a Teremtő hogy a lelkekben élő emez Igazságnak fényessége be
dicsőítését zengenie — megmeg hogy igazán az se ron sokszor világítá egyenesre ez földi „telekrendező bírók
totta volna le az Alkotó glóriáját, ha az a macska egészen nak“ tudós papyrusokra fejtett görcsökben (§) megcsa
vakon marad. — Mert vágynak en-mi erdei világunknak varodott belátását!! És bizony mondom neked, — te
fölöttébb érdemes elmélkedésre kínálkozó területtyei, a Sopronius Mester, — hogy boldog becsületes ama nép, a
melyek kopár-parlagon hagyattanak, •— tárgyiak és sze melynek közigazságbeli törvényei a hagyományoknak lelkimélyiek egyaránt —• azért nem kell vala a szakmívelés isméretbeli kőtáblájára vágynak felírva, — a miként hogy
látszanának okáért Hienczek országában a csupasz varan a bomlasztó féltudásnak testvérgyilkos tülekedése üt tanyát
gyon lélekmelegítő szőrszálat kutatni, — zordonhideg ter ama sátrakban, a hol a Prófétáknak — magukban bár
mészetű, vízvérű varangyból a tudománnyal sűrített haj nagybölcs — intelmi rejtelmességei fölött a kupakgyüle
bókolásnak vérojtása bundás-meleg teremtett lelket amúgy kezet ül osztó tanácsot!
sem tudván kiremekelni.
Azért is bővségesen elegendőnek vélem-vallom, hacsak
Mert ám jó, hogy gondozás történjék a pátriárkális emez „ügyviteli“ gondoskodásokban a Népek csupán
gazdaság lencsés-táljának igazságos és emberséges el amaz „In hoc signo“ égi-jelnek symbolumát tekintik, a
osztása körül, törvényes derespálcák biztosíttatván a melyben jussaiknak őrizete a felhők távolságából kikan
közös tálban mód felett kanyar-kanalazóknak és ama dikáló Istenszemével gyakoroltatik, — nyugságot adván
rondáknak, a kik a közös jólétnek a többiek által nékiek a szóbeszéddel még csupasz valóságra le nem
való megutáltatása okából bele koszpitolnak, de a kacs hámozott hitvallás, hogy minden Igazságok a szent papykaringók (§) sokaságának alul-felül görbéjén sok igaz rusokba lehelt kinyilatkoztatások erején a járási Gondos
járat lábát töri, — vagy sikkad el a viszájára ferdített ságok és Hivatalok mérő serpenyőjén lesznek becsülettel
dupla kérdőjelben (§)! Jó szerencse azért, hogy ezen — kiporciózva!
nagy szorgalmatossággal és bölcs fifikusi ésszel megte
Igyen szemlélőm vaj’ sokszor magam is a hitbéli erős
remtett „szabályzat“-ok igazság-osztó rendelettyeit ebben megnyugovást a széleken lakozó úrbéres prefektusok
a hazában — a prófétákon kívül — 10 igaz ember sem arculattyán, ha mikor az Urnák 15217. számú paran
ismeri, mert a józan paraszti észnek az eshetőségek c so la tá n őket kioktatván, — lajbi-tógájukból maguk is
jogszerűsége fölött való ünnep-vasárnapi korcsmái töpren kihúzták vala a „Rendelés“-t, orcaragyogva mondván:

Pál Apostol húsvéti levele a Perlekedők
höz.
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„Áj já májú taki zeleni knisku“ (nekem is van ilyen
kis zöld könyvem), — mire is kikérdezvén őket ennek
tartalma felül, az édes bizodalom malasztjával felelék:
„Czi Boch znáje“ (hát azt csak az Isten tudja). De
látám viszontag aztán a Tigris- és Eufrates dús közén,
hogy a szürettel lezárt munka-esztendőnek lakozásokkal,
— disznótorokkal és „kerbáj“-okkal tarkított téli szabad
napjaiban az írások fölött buzgón lamentáló hívek tudását
a csapra ütött „egyéni“ jussok bővséges ömlése oly felette
nagyon megkótyagosítá, hogy legtöbbször elottan vakará,
a hol pedig neki nem is viszkete, — mert hogy a'nékiek
eddig ismeretlen rátóti furulyát eladdig „fújja kend szom
széd, én meg majd billegtetem", míg vagy egyikük hóttan
ottmarada, — avagy a nem paraszti kedvtelítő nótára
stimmelt töltetlen furulyának csütörtök-csettegését mind
nyájan megunván, azt poklok-mestergerendák enyészetére
egerek-pockoknak strózsákul meghagyák! Ezek által adatott meg nékem a megesmerés, hogy a
patriarchális bizodalomra épített lelki hitvallás erősebb
a mindent tudni akarásnak akadékos tudatlanságánál és
ismétlen mondom néked, hiencek Mestere, hogy a sok
törvény nem a jóknak és nem a Jóra való, hanem ha
a turpisoknak, hogy annak csavargó labyrinthus hézagjai
között a büntetés ellen való szabaduló rókautakat előre
kikeressék!
Mert a ki az éjféli ijesztő rémektűl retteg, nem öl
döklő puskával védekezik, hanem ha fütty-szóval, úgy
érezvén ez által, mintha a rémek ellen ketten volnának ;
egy, aki siet a rémek elől, és egy, a ki fütyül, — így
lévén a társulásnak csupán csak gondolatában is lakozó
erő biztos megnyugtató támaszték a homályosságban
kisértő turpisok ellen. És hogy a társulás az úrbériségnek vérközössége jussán minden egyfalu lakosságát egyikerré erősített és nevelt az időknek tradíció-emlőjén,
azért az „Ügyviteli szabályzat“ rátóti flintája ha nem is
árt azzal, hogy „Elnök és Végrehajtó közegek“ falán lóg
ijesztésül, de magra töltve bizony nincsen és bizony
mondom nem okosan cselekszik, aki azzal lőni a k ar!
------- — — Sovány tehénnek kövér dicsérete tehátlan szavad, — Mester — és szakbéli ügybuzgóságodnak
nem több gyümölcse vagyon, mint amaz antióchiai
Barnabásénak, akit Herodes egykor esztendei sáfárko
dása felül megszámadoltatván, hasznok helyett szomorú
entanubizonyságául a mostoha esztendő napjainak idő
járásáról való kalendáriom-feljegyzést mutatá be, mond
ván : kegyes Heródes, ha már úgy adatott, hogy üres
a Magtár, és kiholt a Kaptár, gondolám légyen lega
lább N a p tá r ! ---------------------------- --------------------— —
A földi por fölött magasan röpködő Sólyom madárhoz
azonban nem -illendő, hogy a személyeskedő meggyanúsításnak vércse-odújába is bebújkál, — ráolvasván a
soproni Mesterre a stréber byzantinismus vádját. Fáj
apostoli lelkemnek a testvéri széthúzásnak a sovány
jussokon gyűlölködő hangja, mert ím ismételten meg
érintett engem a tapasztalás, hogy ama festett képű
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csepűrágóknak a köznyomorúság közös vackán meg
szokássá hízott nyájaskodása az Erdőlakók közé irthatatlanul gyomosodott be ! Nem akarom a mai Föltámadás
nak egybeolvasztó harmóniáját tanitómesteri dorgálásom
mal mostanság megzavarni, de ama Sólyom, aki maga
san rebbenése mellett is — egyebekben — igen világos,
tiszta látását mutatá, bizonyosan betekintést szerzett már
a magasból abba is, hogy szerte a miveit világoknak
társaságaiban ezen dali-hang szokatlan! Mert nemcsak
azt gyanúsítja meg, a kinél a Nagyokhoz való szertelen
közeledést látja az Önös-érdek szálain, hanem kislelkü
gyöngéknek véli ama földi juss-osztogatókat is, akiket
netalán a sajt-ejtegettető rókahanggal megejtetni vél!
Avagy, ha nem, — úgy mért kellene hamiskodásnak
bélyegezni valamely tanítást — lenne ez bár akármilyen
nemigaz is, ha hogy azt valamely lelki rabságnak min
den ellenvetést legyűrő elfogódottsága sugalmazta 1? De
ám ha még a boldogabb előrejutás hajtókereke akarna
is lenni ama soproni beszámoló, akkor is a napsugaras
tiszta, meleg étherlevegőben élő Sólyomnak aképen kell
vala ítélkeznie, amint az íme e napkeleti példázatomból
ki fog látszani : „És hogy 18—20 esztendei zarándoko
lás után elérkezék a soproni tanítvány a Mindenjóknak
forrása melletti szentek-szentjéhez, megoldá saruját és
áldozatot tőn az 1898. XIX. t.-c. oltáránál. De hogy a
dagadó áhitat elvétetteté véle az igazi emlékezést, a tör
vény dicsérete helyett az étkezési zsolozsma-könyörgés
zengé.
Megütközék ezen szerfelett a hivő Szálem mester,
toporzékola. Inté is ezért őt az igaz Pál, mondván „avagy
nem tudnád, hogy mindnyájan olyan igazán éhesek
vagyunk, hogy az örök Igazságaink helyett is váltig csak
a kenyérre kell gondolnunk!?“ Amire — reményiem
Sólyom-Szálem mester elcsittula, a melynek megtérésé
hez áldását küldi
p á l apostQl
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Emlékezés.
A „Magyar Erdész“-nek — „Borsod-Gömör-Heves
megyék Erdészeti Egyesülete“ által történt átvételekor —
március hó 11-én, Bélapátfalván kedves, bensőségteljes
családi ünnepe volt.
Habár Imecs Béla, mint lapunk főszerkesztője, továbbra
is erős kezében tartja a kibontott zászló rúdját s igy nem
veszítettük el, mégis a változott viszonyok a munkatársak
nak most már ritkábbá teszik az eddigi kedves érint
kezést. Megragadták hát a lap átadásának alkalmát, hogy
kifejezést adjanak hálájuknak, nagyrabecsülésüknek, tisz
teletüknek és szeretetüknek azért az önzetlen, önfeláldozó,
lankadatlan munkálkodásért, melylyel fél évtizedet meghaladólag fáradozott hazai erdőgazdaságunk előbbrevitelén
s a M. E. hasábjain igaz baráti szeretettel egybeforrasz
totta a szaktársak sziveit.
Harminckét munkatárs nevében négyen nyújtották át
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a „Magyar Erdész“ munkatársainak arcképkönyvét. A
szives megemlékezést Imecs Béla szívből fakadó, fenkölt
szárnyalású szavakba foglalt hálás köszönettel fogadta.
Az emléktárgy üvegszekrényben elhelyezve, zöld bőr
kötésben a „Magyar Erdész" szaklap hasonmása, ezüst
betűkből a következő felírással:

M AG YAR E R D É S Z
Felelős szerkesztő és kiadó:

IMECS FALUI IF 1E C S B É L A

1901—1907.
EE1LÉKÜL
TISZTELETÜK ÉS SZERETETŐK JELÉÜL

¥¥¥¥■¥¥

A zsarnócai m. k. erdőhivatalnál 1906. év
ben megtartott faárverés eredményéről.
Közli: Díváid Béla.
A zsarnócai m. k. erdőhivatalok szokott évi tölgyfaár

ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI S ZA R LAP.

m u n h a t á r s a it ó l

13

!

¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥:

Almásy Andor kir. erdőigazgató ünnepeltetése.
A lugosi m. kir. erdőigazgatóság főnökét abból az
alkalomból, hogy állami szolgálatának 40-ik évét betöl
tötte, múlt hó 22-én ovációban részesítették tisztelői.
Az ünnep reggel istentisztelettel kezdődött, mely után
a küldöttségek tisztelgése következett. A görög keleti
egyház küldöttségét Hosszú Vazul dr. püspök, a vár
megye tisztikarát pedig Fialka Károly dr. főispán vezet
ték az ünnepelt elé, mig az összes helyi és szomszédos
erdő' és más hatóságok főnökeik vezetésével tisztelegtek.
Az országnak csaknem valamennyi kir. erdőhivatala táv
iratban fejezte ki szerencsekivánatát Almásy Andornak,
kinek nemcsak a hazai erdészet fölvirágoztatása, hanem
e nemzetiségi vidéken a magyarság ügyének eredményes
szolgálata terén is kiváló érdeme van. A közönség az
ünnepelt tiszteletére délben bankettet, este pedig bált
rendezett.
Mi is ez úton fejezzük ki szerencsekivánatainkat Almásynak. Őszinte szívből kívánunk neki hosszú életet a
további sikeres működéséhez.

verése 1906. évi szeptember 27-én tartatott meg.
I. Eladásra került:
1. A garamrévi m. k. erdőgondnok
ság A. gazdasági osztály III. vágás
sorozat 1183 db. tölgyfája ... ............ ... 11562'32
kikiáltási árral. Erre benyujtattak a
következő zárt írásbeli ajánlatok:
Eisler Söhne Wien ... .................... 11570* —
Glesinger J. Ph. Teschen
... ... 11100’—
Feldmann József Zsarnóca _ ... 1422F50
Singer és Leimdörfer Párkány
... 12010'—
Darmek S. Balassagyarmat ............ 12700'—
2. A garamrévi m. k. erdőgondnok
ság A. gazd. osztály IV. és V. vágás
sorozatának 2944 db. tölgye ... ... ... ... 31580'20
Erre benyújtott zárt Írásbeli ajánlatot :
................. . 38852
Eisler & Söhne Wien
Mendel László Losonc ... ............41054
Horn Berthold Újbánya ... ... ... 42590
Klein és Társa G.-Szt.-Kereszt
... 40365
Glesinger J. Ph. Teschen
... ... 36355
Biedermann J. Zólyom ... ... _33132
Singer és Leimdörfer Párkány
.... 44360
Darmek Samu Balassagyarmat
... 34750
3. A selmeci m. k. erdőgondnokság
B. gazd. o. 955 db. tölgy
... .................... 24163'60
Reflektáltak:
Eisler J. & Söhne Wien ... ... ... 30300'—
Horn Berthold Újbánya ... ............ 30014'—
Klein és Társa G.-Szt-Kereszt
... 34965'—
Glesinger J. Ph. Teschen
............ 30100'—
Zauer Izidor és Mór Ipolyság............ 27985'60
4. A Selmecbányái m. k. erdőgond
nokság E. gazd. o. 699 db. tölgyfájára
a kikiáltási ár v o l t .................................. . ... 17176'68
Erre ajánlatot adott b e :
Eisler J. & Söhne W ien.................... 17500'—
Klein és Társa G.-Szt.-Kereszt
... 17365'—
Biedermann J. Zólyom .................... 19066'—
Zauer J. és Mór Ipolyság
.......... . 18.155'—
Kauka és Ferjencsik Zólyom ... ... 19241'—
Kohn Ármin Garamberzence .... _ 18018'—
II.
Eladatott még a garamrévi m. k. erdőgondnokság
ban az 1906. év nyarán keletkezett fenyő- és tölgy-széldöntvények.
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Árverés alá bocsájtatott 1) 628 db. fenyőszéldöntvény
és törés, 423 m3 és 2 db. tölgy 1 m8, kikiáltási ár
3482 94 K, megvette Singer és Leimdörfer párkányi fa
kereskedő 3834 K-ért. 2) 115 db. tölgy 134 m3, 2414'64 K
kikiáltási árral, megvette Glesinger J. Ph. tescheni cég
2800 K-ért.
III. Eladás alá került továbbá a garamrévi m. k. erdő
gondnokság A. üzemosztály 1—9. és 34—38. tagjaiban a
főhasználat és előhasználati tűzifa-tömeg, kikiáltási ár az
árjegyzék szerint. Legtöbbet ígérő maradt özv. Ruzicska
V.-né garamrudnói üveggyáros 75% nagyobb ár
mellett.
IV. Végül árverés alá került 1906. évi október hó 15-én
a körmöcbányai A. gazd. o. 1907— 1912. években 6 év
alatt kihasználható 164’5 k. h. »'található összes lúc-,
jegenye-, vörös- és erdeifenyő, juhar és bükkfa anyaga
tövön. Kikiáltási ár 437142 K.
Ezen árverésen megjelentek a következő árakat adták
meg : Klein és Társa G.-Szt.-Kereszt
... 440000 K
Glesinger J. Ph. Teschen ............ ... 450000 K
Ezen árverés eredményével a földmivelésügyi m. k. mi
niszter nem volt megelégedve és ezért 1907. január hó
7-ére egy újabb árverést tűzött ki, de már 500000 K
kikiáltási árral. Ezen árverés igen nagy érdeklődés mel
lett ment véghez, 11 írásbeli ajánlat érkezett be és p.
Zsolnai cellulose gyár... ...........................
686000
T.-Szt-Mártoni cellulose gyár
... ... ... ... 554000
Rozsnyói farészvénytársaság
... ... ... ... 518374
Roth Jakab Zsolna
................... ... ... ... 535000
Unger J. és Gy. Budapest... .................... ... 545000
Holzmann László Zsolna ............ ... ........... 555250
Büchler Ármin T.-Szt. Márton ............ ... ... 586332
Horn B. Újbánya... ... ... ... ... ... ... 520500
Singer és Leimdörfer Párkány ... .. ... ... 650700
Glesinger J. Ph. Teschen _ ... ... ... ... 610000
Rudnai gőzfürész.................... ... ... ... ... 594000
Ha az árverések eredményét %-ban fejezzük ki, ak
kor azt látjuk, hogy a zsarnócai erdőhivatal a múlt év
ben értékesített fánál a következő %-kal ért el többet:
tölgyfánál
...
... ... 30'3%
széldöntvényeknél ... ... 12'5°/o
tűzifánál............ ... ... 75'0%
fenyőfánál ...
... ... 37-2%
Említetlenül nem hagyva azt a körülményt, hogy a tölgyfa
alapára az 1906. évben az 1905. évhez képest 20%-al
emelve lett, a széldöntvényeket régente 30% árenged
ménnyel értékesítették, a fenyőfa becslése 437142 K-ról
500000 K-ra, tehát 14'6%-al emelve lett. Tehát a fa
árai átlagban 50%-al emelkedtek.
Ha most ezek után kiszámítjuk a holdankénti tőárat,
akkor azt látjuk, hogy a garamrévi m. k. erdőgondnok
ságban eladott 29 k. h. fél fatömegért 58581 K éretett
el, tehát egy k. hold tölgyerdő 4040 K. A körmöci m.
k. .erdőgondnokság jegenyefenyőjeért k. h.-ként 4170 K
éretett el.
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A fent elért fényes eredmény után azt hinnők, hogy
most már az érdeklődés tetőpontját érte e l ; — pedig
dehogy, még nagyobb áremelkedés remélhető a rako
dóra kiszállított fára nézve, a mely a legközelebbi jövő
ben a zsarnócai 3 keretes fűrésznél jő öt évre árve
rés alá.
Azt hiszem, hogy az elérendő eredmény indokolttá
fogja tenni a házi kezelés jogosultságát, de nemcsak a
fenyő, hanem a tölgy gömbfára is ott, hol elegendő
fuvar erő áll rendelkezésre; mert hogy az idegenek
még mindig tartózkodók az árverésnél, abból látni, hogy
legtöbbet ígérők a helyi viszonyokkal ismerősök vol
tak. Ezért nem járna hátránnyal a gömbfának házi
lagos kikezelését megkísérelni és az értékesítést a rakodó
kon lebonyolítani.

—
Az E. K. E. folyóirata. Most jelent meg az
„Erdély“ XVI. évfolyamának 1—2. száma, a turistaság
és néprajz köréből vett élénk tartalommal.
Az érdekes honismertető közlemények vezető cikke a
tájak esztétikájával és a természeti szépségek védelmével
foglalkozik behatóan, melyet Hangay Oktávnak a „Ghyzsyvár“-ról, Téglás Istvánnak egy tordahasadéki népregéről,
majd Orosz Endrének a mezőségi oláh etnográfiáról szóló
cikkelyei követnek — Ezután Szolnok-Dobokába vezet a
következő útleírás, mely egy három napos kirándulás
keretében a bábái szorost, a Cibles-hegyláncot és az
ásványvizeiről híres Sztojka-fürdőt ismerteti. Koczor
Gyula egy a torockói Székelykőn fölfedezett „Szikla
kapudra hívja föl a figyelmet, Tanács József pedig
tárcaszerü havasi élményeit írja le.
Az E. K. E. uj egyházi himzéskiállítása, egyéb apró
közlemények, turistahirek, könyvismertetés és egyesületi
ügyek zárják be az illusztrációkkal díszített füzetet.
Az E. K. E. tagjai 6 kor. tagsági díj fejében az „Erdély“-t
ingyen kapják s az 1 koronával megváltható arcképes
igazoló- és turista-naptár utján nagyszámú kedvezményt
vehetnek igénybe.
Az erdélyi részek egyetlen képes lapjára, az „Erdélyére
előfizethetni a következő cím alatt: Erdélyi Kárpát-Egye
sület Kolozsvár, Mátyás-ház.
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terv. Tartsuk szemmel a fejleményeket, de akcióba most
még ne lépjünk.
Borsodapátfalva, 1906. október 26.
Kiváló tisztelettel
alázatos szolgája

A mészipar szervezése a Bükk- és Mátrahegységben.
(M . G.) Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sületének 1905. évi szept. 17-én Rimaszombaton meg
tartott közgyűlésén Csorna Gusztáv egyesületi tag indít
ványt nyújtott be arra nézve, hogy a Bükk- és Mátrahegységben az egyesület közreműködésével a mészégetés,
mészszállitás és mészfogyasztás, az erdőgazdaság érde
keinek megóvásával, szerveztessék. Indítványában kifejti,
hogy talán helyes volna bizonyos köröket vidékenként
olyképen alakítani, hogy egyes alföldi községek a Bükknek csak bizonyos részéből saját igájukon szállítanák a
meszet rendeltetési, vagyis fogyasztási helyére. Indítvá
nyozó ezzel azt akarja elérni, hogy a hegységekben lévő
fuvarerő a mésznek messze vidékre való szállításával
szét ne forgácsolódjék, hanem az lehetőleg a fának ten
gelyen való szállítására használtassák. Példaképen felem
líti a Bükkhegység alján fekvő Cserépfalu községet, mely
sokkal nagyobb mennyiségű tűzifát volna hivatva az
erdőből kiszállítani, mint amennyit a rendelkezésre álló
ottani fuvarerő még akkor is megbirna, ha mészfuvarozással egyáltalán nem is foglalkoznék.
Az indítványt megvitatás és véleményadás céljából az
1906. évi junius 6-án Egerben megtartott közgyűlésen
Antóny Gyula, Csorna Gusztáv, Imecs Béla, Péczer
Mihály és Tornay Gyula tagokból álló bizottságnak adták
ki. A beérkezett javaslatokat alább közöljük.

Tekintetes Választmány !
Amióta Csorna Gusztáv, egyesületünk tagja, a mészipar
fejlesztésére vonatkozó fontos indítványát a júniusi köz
gyűlésen újból előadta, a Bükkhegység egyik vidékén,
épen ott, hol a mészégetést a lakosság a legnagyobb
mértékben gyakorolja, egy, a gazdaság összes ágaira
örvendetes esemény történt. Hetek óta munkálatba vették
az Eger-Putnok közötti vasúti vonal kiépítését.
Ha ez avasát, mely Felsőtárkányt,Apátfalvát és Szilvást
érinti, a forgalomnak átadatik, akkor ezekből a falvakból
az Alföldre meszet tengelyen nem fog szállítani senki.
Különben is a vasútépítés -— köztudomás szerint —
mindenhol nagy változást idéz elő az illető vidék gaz
dasági és kereskedelmi életében, s én épen ezért, mind
addig, míg a megkezdett vasútépítés befejezést n e m nyer,
nem tartom szükségesnek, hogy a felvetett kérdésben
állást foglaljunk.
A mint hallottam, állandó körkemencék felállításáról
is beszélnek már e vidéken, ez azonban csak puszta

Imecs Béla.
*

Tekintetes Alelnök Ú r!
Csorna Gusztáv mészipar-szervezési indítványára vonat
kozólag egyéni nézpontjaimat az alábbiakban közlöm.
A mennyiben a kezelésem alá tartozó erdőbirtokokon
mészkőfejtés-, illetve égetéssel nem foglalkozunk, másrészt
tüzifakészleteinket mindenkor és mindenütt, mondhatni
gond nélkül, s nagy áron tudjuk értékesíteni, — igy tehát
az ügy érdekében közvetlen tapasztalati adatokkal szol
gálni nem áll ugyan módomban, — de a Csorna G.
részéről a M. E. V. évfolyam 21. számában közlöttek
szem előtt tartásával e tárgyhoz szólani — a megtisz
telő megbízatás révén — szívesen vállalkozom.
A mésztermelés és értékesítésnek szövetkezeti úton
való fejlesztése képes felkarolni úgy a nép keresetét,
mint pedig a nagyközönség jutányos kielégítését, s adott
viszonyok között az erdőbirtokos előnyére is szolgál, de
csak azon esetben, hogyha céltudatos vezetése tisztán
kereskedelmi alapon nyer megoldást.
Ennek kivitele szempontjából a részvénytársaság ala
kítását véleményezem, egy tekintélyes alaptőke létesíté
sével ; mivel csakis az an gro beruházás esetén oldható
meg biztos eredménnyel e felvetett kérdés. A részvények
jegyzése természetesen a mészipar fejlesztéséből közvet
len hasznot élvező birtokosokra háramlik és bevonandók
mindazok, kik akár a kőfejtéssel, akár a tüzelőanyag
kelendőségével gazdasági ügyletük fellendítésére reflek
tálhatnak; — továbbá a tőkepénzesek érdekbevonásával,
minek révén az ügylet nagyarányú kiterjesztése lenne elő
segítve és ez a manapság tengődő mészipart, az őtet
komolyan megillető érdekeit a kellő színvonalra emelni
főképen hivatott.
Az alapítás előzményeinek sikeres megteremtésével
önmagától megoldást nyernek mindama közgazdasági
érdekek, melyek a manapság elforgácsolt és szükebb
körre szorítkozó helyi viszonyokkal függnek össze. így
nevezetesen a köznép állandó s helyhez kötött foglal
kozása, kenyérkeresete, a fuvarerőnek vidékenként fel
merült csökkenéséből eredő nehézségek; a selejtesebb
tüzelőanyag tartamos fogyasztása; az eladási helyeknek
nagyobb arányú kiterjesztése stb.
Maga a mészégetés mindenesetre a célirányosan meg
választott elhelyezéssel az érdekelt vidék több pontján
volna berendezendő, s az állandó üzemen kívül adott
viszonyok között az ideiglenes mésztermelés gyakorlata
is felkarolható, mely kérdéses esetek az administrativ
körülmények által irányítandók lennének.
Indítványt tevő szaktársunk azon kérdésére, hogy
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egyesületünk szükségesnek és keresztülvihetőnek találja-e
az akció megindítását: fentiekben kifejtettek értelmében
egyesületünk — hivatott természeténél fogva — az irá
nyításon kívül más szerepre nem vállalkozhatik; a közigazgatási szervezet bevonását pedig meddőnek tartom,
mivel annak sokoldalú elfoglaltsága a kívánt közremű
ködésnek kellő lendületet adni nem képes és legjobb
akaratú támogatása esetén adatai ki nem elégítők.
Az eszme kivitelén azonban nagyot lendíthet azon
elemek társulása, kik ezen ipar gyakorlásával akár a
múltban vagy jelenben érdekeltek, vagy foglalkoztak is,
— vagy az azzal való összeköttetést ez idő szerint is
közvetlen segítik elő.
Erdésztagtársaink lelkes ügybuzgósága, szakképzett
sége és kereskedelmi értelmisége, mint nemkülönben
egyesek szerény financiális képessége ez ügy érdekének
mindenkor biztos támogatóiként szerepelni hivatottak,
mely legjobb akaratú törekvésünket ezúttal az illetékes
köröknek bátran felajánlani merem.
S.-Várkony, 1906. julius 4-én.
Tekintetességed
szolgálatkész hive:

Tornay.
(Folytatjuk.)

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sületének elnöke, Podhradszky András, a megyei erdő
statisztikai adatok összegyűjtését ajánlotta e három vár
megye területén s az arra vonatkozó közleményét e lapok
március elseji számában közreadtuk. Az egyesület választ
mánya egy bizottságot küldött ki, melynek feladatává
tétetett ezt a kérdést tanulmányozni. A bizottság múlt hó
24-én Imecs Béla elnöklete alatt Miskolcon tanácskozott
ebben a tárgyban, s hosszabb és érdemleges vita után a
következőkben állapodott m eg:
A bizottság Podhradszky Andrásnak elismeréssel
adózik az alapvető eszmék felvetéséért, de nem tartja
kivihetőnek, hogy az erdőstatisztikai adatok gyűjtése
olyan részletekre terjedjen ki, mint a hogy azt P. kí
vánja. A bizottság a kisebb úrbéri erdőkre nem óhajtja
kiterjeszteni ezen adatok gyűjtését, a mennyiben azok
erdőgazdaságilag nem is bírhatnak fontossággal, azt
azonban szükségesnek tartja, hogy az egyesület terü
letén fekvő s erdőgazdaságilag számbavehető erdőbir
tokok fontosabb statisztikai adatait összegyűjtse, s azokat
az egyesület közlönyében közzé tegye.
Hogy az adatok gyűjtése és felhasználása lehetőleg
egyöntetűen történjék, a bizottság 19 pontban állapította
meg azokat a kérdéseket, melyekre kiterjeszkedni szük
ségesnek véli.
A Vili. nemzetközi gazdasági kongresszuson, a
mely Bécsben május hó 21—27. napjaiban fog tartatni,
az Országos Erdészeti Egyesület képviseletében részt fog
venni Bedö Albert dr. ny. államtitkár, nemeskéri Kiss
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Pál ny. államtitkár, földbirtokos, Sóltz Gyula nyug. min.
tanácsos, orsz. főerdőmester, Tomcsányi Gyula min.
tanácsos, Bencze Gergely és Vadas Jenő főerdőtanácsosok és erdészeti főiskolai tanárok, Téglás Károly
erdőtanácsos, érd. főiskolai tanár és Bittner Gusztáv,
Pálffy hg. uradalmainak erdőmestere. Kivülök még szá
mos uradalom kiküldöttje fogja a magyar erdőgazdaságot
képviselni.
.É
'
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A fenyő legendája.
Irta :

Blickhardt József.

Egy csendes, kedves nyári éjszakán
mesélte nékem ezt egy kisleány: . . .
kimondotta az Úr a „legyen" szózatot
s gyönyörködék abban, mit keze alkotott.
Gyönyörű volt, remek, oly szép és isteni,
milyet az Isten tud csakis teremteni . . .
És az örvendező angyali seregek
szerteszét a földre diadalhirt visznek:
szereti Isten a teremtett világot,
azért alkotta meg a mezőt s virágot.
S a merre leszálltak, a merre repültek,
csodálatra méltó volt bizony temérdek :
a csobogó csermely, a rohanó folyam,
és a mosolygó ég . . . ah 1 valóban olyan,
mintha az Úr szépen mosolyogna a földre . . .
Az angyali sereg repülése közbe’
elszállott már régen a síkságok fölött
és elért az örök hóval, jéggel födött
kietlen bércek és sziklák otthonába;
nem talált itt sehol kedves otthonára: . . .
virág, fű, s az élet hiányzottak róla.
Az egész vidék bús, kietlen volt, s néma,
mintha elfeledte vó’n az Úr a hegyet:
oda semmi szépet, kedvest nem ültetett.
Patakok szántottak kebelén keresztül,
rajtuk gyászos végzet és örökös köd ül ;
a merre a szem lát, mindenütt pusztaság,
szinte sírnak, rínak az elhagyott sziklák . . .
Megszánja az előbb még víg angyalsereg
ezt az árvaságot; szemükből köny pereg.
Nem szólnak egy szót sem, csak szállnak fölfelé:
a csillagos égbe az Alkotó elé.
Elérve az Úrnak fényövezte trónját
remegő ajakkal emeli fel szóját
a vezérlő angyal :
Istenem
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Tégy velem,
A mint jónak látod,
De Te, Aki megteremtéd a mezőt, virágot:.
Feledted
A hegyet,
Melyen nincs semmi szép;
Szegény fején örökös köd, mellét viz tépi szét . . .
Te tudod
Az okot,
A miért feledted.
Tedd boldoggá, virágzóvá szegény árva hegyet!
Hogy senki,
Ki érzi
A Te jóságodat,
Kétségbe ne is vonja, Igazság-voltodat.
Mi kérünk,
Könyörgünk:
Légy irgalmas Isten,
Hogy nevedet dicsérhesse földön, égen minden . . .
És megszólal az Úr;
Zeng, dörög szózata . . .
Fejét az angyali sereg
Vezére lehajtja.
Ne legyen hát a hegy, szikla
Oly elhagyott, árva!
— Az angyali sereg figyel
az Úrnak szavára —
Te kedves, hű, engedelmes
angyala egemnek,
hegyek feldiszítőjéül
im téged teszlek meg ;
tégy, a mint te jónak látod,
te érzed, mit szenved,
s legyen tettidben vezéred
tiszta, arany szived.
Én majd isteni áldásom
bőven ontom rája,
lesz majd szegény, elfeledett
bércnek koronája!
Leszállóit a földre az angyali sereg
és elrepült oda, hol a sziklák s hegyek
állnak elhagyatva . . .
Aranyos és selymes hajukat leveték,
ilyen szépet a föld nem látott soha még,
s testüket meghajtva
egyenkint ültették el az arany szálat,
serényen dolgozva, s nem egyet, de százat
tettek egymás mellé.
A vadon bércekre, kiálló sziklákra,
felhasgatott keblű hegyekre felszállva.
örömmel ülteté
el az arany szálat az angyali sereg,
és szelíd szemükben ragyogó köny remeg
szivük örömétől . . .
Ragyog a hegy csúcsa, a mint a nap rásüt,
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s az arany hajszálak szerte-szét, mindenütt
a sugárözöntől.
Csak este végezték be a kedves munkát
a serény angyalok, s a mint repültek át
a földről az égbe:
szemükben remegett az örömnek könye,
ajkukról hálaszó és dicséret ömle
ki a néma éjbe . . .
S az egész bérc olyan, mint kővé vált király
arany koronával kihűlt homlokánál:
csillogó és halott . . .
De másnapra kelve, a mint a nap feljött,
elűzve az égről szerte-szét a felhőt,
zengő szózat hallszott.
És zengő szavára a menyek Úrának
egyszerre csak kezdnek nőni a hajszálak
egymás mellett, szépen ;
majd felnőve, ágak s levelek képződnek
az arany hajszálon, s zöld színükké lesznek
hasonlatosképen
a fűhöz, mezőhöz. És az árva hegyek
gyönyörű zöldszinü ruhába öltöznek
az Úrnak szavára,
ki, hogy kárpótolja az elfeledt hegyet,
megengedi még azt a hallatlan kegyet:
a bércnek ruhája,
— hogy megvédelmezze a viharok ellen
a bérctetőt s többé remegni ne kelljen
a szegény hegyeknek, —
palástul szolgáljon s enyhe léget adjon, —
a téltől, a jégtől soha ne hervadjon;
s a kereső szemnek
télen is a remény zöld szinét mutassa
tűlevelét soha földre ne hullassa . . .
Az angyal jósága
ekkép hozta le az örökös zöldszinü,
széllel és a téllel örök harcban álló
fenyőt a világra . . .
Egy csendes, kedves nyári éjszakán
mesélte nékem ezt egy kisleány . . .
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VAD Á SZA T.

Ritka vadászzsákmány.
A Bükknek leggondozottabb és legvaddűsabb területén,
a szilvási erdőségben, egy óriási vadkant ejtett §1 a

1. szám.

szerencsés kezű Nimród: lovag Wessely Ernő, múlt hó
7-én.
A vadállomány az idei szigorú tél folytán W. területén
is roppant sokat szenvedett. A szarvasborjuk közül sokan
az etetők mellett a hidegtől gyötörve hullottak el, az őzek
úgyszólván mind kivesztek s abból a néhány konda vad-

Lovag Wessely Ernő.

disznóból is alig maradt volna hírmondónak egy-két
darab, ha a tízezer holdas szilvási uradalom erdeiben
Wessely el nem rendeli a kukoricával való etetést.
A mint december második felében az első nagyobb
hóesés meghozta a sanyarú napokat, a vaddisznók vál
tóin csöves tengerit hintettek el az ellapátolt hó helyén
s ha azt az éhes konda elfogyasztotta, új adaggal pó

tolták, úgy hogy március végéig mintegy 200 méter
mázsa csöves kukoricát lakmároztak meg a vaddisznók.
Egyik hintőhelyre, egy óriás nagyságú vadkan is el
szokott látogatni, melyet a szenvedélyes vadász-úr egy
halálos lövéssel elejtett. A hatalmas remetének súlya
kizsigerelve is többet nyomott 150 kilónál. Hízott álla
potában bizonyára elérte volna a harmadfél mázsa súlyt.
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A vadkan hossza 203 centiméter, magassága 91 centi
méter volt.
Képünkön a kedvezőtlen világítás miatt a hatalmas
agyarasnak csak jól megtermett eleje látható természethűen.
Lovag Wessely Ernő, a ki örömtől telten gyönyör
ködik az elejtett zsákmányban, a hatalmas fegyverekkel
bíró agyaras fejét preparáltatta s az vadászgyűjteményé
nek dísze leend,

P. M.
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A vadorzás.
Irta:

Szénássy Béla.

A mióta a „Magyar Erdész“ és Borsod-Gömör-Heves-

megyék Erdészeti Egyesülete felvetette a mindinkább
nagyobb mérvet öltő vadorzás ellen való védekezés esz
méjét, azóta nagy irányokat vert fel az ez iránt való
érdeklődés az egész országban.
Jele ez annak, hogy a baj általános s mielőbb gyors
és hathatós beavatkozásra van szükség, nehogy a baj
maholnap gyógyíthatatlan sebként éreztesse vérmérgező
hatásait és következményeit.

A lovag Wessely Ernő által elejtett vadkan.

El nem hallgathatta ezt már a napi sajtó sem, tért
engedvén a nemcsak szakkörökből, de a minden oldal
ról felfakadó jogos panaszoknak, s keresi az Ariadne
fonalát, a mely e tömkelegéből az eddig érvényben állott
gyenge óvintézkedések és az ellene való védekezé
seknek útvesztőiből az ügyet a kibontakozás révébe ve
zethetné.
A „Budapesti Hirlap“-é az érdem, hogy helyt adott
az e tárgyban megnyilatkozó s a társadalom minden
rétegéből eredt, meggyőző érveknek, tisztelve egyszers
mind az ellenvéleményt is, — igen helyesen, — mert
csak így tisztázódhatnak az eszmék és vihetik diadalra
az igazságot s csakis így biztosíthatják a kívánt sikert.

A cikksorozat megindítója Stark Dezső főerdész volt,
ki első ízben irt a nevezett lapba „A vadorzók ellen“
cím alatt, s úgyszólván alapját vetette meg az azóta nap
világot látott s e tárgyban megindult egész irodalomnak,
— mert sokan vannak, a kik — nem is említve a la
punk rovataiban megjelent számos beható megvitatást —
a „Budapesti Hírlap “-bán tették közzé legújabban néze
teiket az orvvadászatról, köztük Keglevich Gyula gróf,
Joanovich Sándor, Temes megye alispánja, imecsfalvi
Imecs Béla, a M. E. főszerkesztője, Stark Dezső főerdész, Crausz Béla kir. erdőfelügyelő, Raák Gyula,
Keltz Gyula császári és királyi kamarás, Vincze Aurél
aranyosmaróti ügyvéd, Giller János uradalmi erdőfel-
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ügyelő, I. Nagy Ferenc, a ghymesi hitbizományi urada
lom tiszttartója s még számosán.
És a tett rgezején való kezdeményezés babérját Heves
vármegye törvényhatósága nyerte el ama szabályrende
letével, melyet a lőfegyvertartás és a lőszerbeszerzés
korlátozása érdekében tavaly kiadott.
Ennek azonban csak úgy lehet sikere, — jól mondja
cikkében Keglevich Gyula gróf, — ha ezt a szabály
rendeletet a többi törvényhatóságok is magukévá teszik ;
mert ha Hevesben a rendelet érvényben van, de a szom
széd vármegyékben nincs, akkor a vadorzók a fegyvert
és a lőszert a szomszéd megyékből könnyen beszerezhetik.
Az ilyen, csak részben elfogadott óvintézkedések jel
lemző példáját hozza fel Joanovich Sándor, Temes vár
megye alispánja.
»
Ugyanis a vadászati törvény 38. szakasza értelmében
Temes vármegye összes vadászbérlői, első sorban a köz
alapítványi és kincstári uradalmak képviselőinek kérel
mére, a közigazgatási bizottság támogatásával és utján,
kérelmezték a belügyminisztériumtól a vadaknak csak
származási bizonyítvány nyal megengedhető szállítását
és elárusítását. A belügyminiszter a kérvénynek helyt is
adott; Temesvár város közigazgatási bizottsága azonban
épen evvel ellenkezően oda nyilatkozott, hogy ő az
orvvadászok garázdálkodását — a saját területén —
nem tapasztalta, minélfogva Temesvárra nézve a korlá
tozás nem áll fenn s így a becsempészett vadat ott
százával árulják, házalnak velük; a jó temesváriak pedig
örülnek neki s a markukba nevetnek, hogy most már
az a vadmennyiség, melyet eddig az egész vármegye
területén vásároltak, mind hozzájuk kerül: többet is kap
nak, Olcsóbban is jutnak hozzá. — Egészségükre váljék 1
S így egy egész vármegye jóindulata s jóakaratu
intézkedése megbukik egy hozzá képest maroknyi testü
let önzésén, — hogy ne mondjam — „tudományán“,
melyből aligha került volna elő a — puskapor.
Valamennyi cikkíró véleménye megegyezik abban,
hogy az orvvadászok elleni védekezésben ez erre hiva
tottaknak az idevágó törvények nem nyújtanak erős
támogató segédkezet, mert a vadászati kihágásokat túlenyhén Ítélik meg s a kihágónak annyi kibúvót enged
nek, a mennyit csak akar — ezt tudjuk mi, szakem
berek, tudják a hatóságok is, első, másod és harmad
fokon, tehát e helyen bővebb fejtegetésre ez nem szorul.
Heves vármegye, mint említem, nagyon is üdvös
szabályrendeletet bocsátott ki, ez azonban még nem
minden s csak részben háríthatja el a fenyegető veszélyt.
Az életbe léptetendő óvintézkedésekre vonatkozólag a
felsorolt cikkírók jobbnál-jobb eszmékkel és tanácsokkal
állanak elő, melyeket a vadorzást megrendszabályozó
törvény alkotásánál jó lesz figyelembe venni, mert azok
oly egyénektől erednek, kiknek a vadorzókkal évek
hosszú során kellett — hiába — küzdeniök, sokaknak
életök kockáztatásával is.
Ezek szerint módosítandó feltétlenül a vadászati és
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erdészeti személyzet fegyverhasználati utasítása is, mert
ezek közbiztonsági személyeknek tekintendők, ha szolgá
latban vannak, mint a csendőrök. Ez azért oly fontos,
mert a személyzet a szolgálatban mindég életével ját
szik, ellenben fegyverét használnia nem szabad.
Ajánlják a vadorzás jogi minőségének megváltoztatá
sát, a vadászati jegy és a fegyvertartási engedélyek ki
adásának korlátozását; a fegyveradónak felemelését oly
módon, hogy az első fegyver után fizetendő adó legyen
24 korona, a többi után (ha van) 2—2 korona. Viszont
a vadászati adó egy évi összege csak 4 korona legyen,
így a hivatásos vadász, a ki jegyet vált és fegyveradót
fizet, ugyanannyit fizetne, mint eddig, csak megfor
dított címen, tehát jobban meg nem terheltetnék, ellen
ben a fegyvertartás nem hivatott egyéneknek alaposan
megnehezittetnék.
Korlátozandónak vélik továbbá a lőpor árusítását, a
mit már Hevesmegye említett rendelete életbe is lép
tetett ; kötelességévé kívánják tenni a csendőröknek a
nyomozást, az őrsök szaporítását, a nyomozási terület
korlátlan kiterjesztését, végül valamennyi vadászati tör
vény szigorítását és teljes reorgánizációját hangoztatja.
Részemről csatlakozom Stark Dezső főerdész eszmé
jéhez, hogy miután „ . . . a vadorzók nem a saját hasz
nálatukra lövik a vadat, hanem többnyire orgazdáknak
állanak szolgálatában, a kik valósággal uzsorát űznek
az emberek vakmerőségéből. Vendéglősök, korcsmárosok,
szatócsok, hentesek, mészárosok azok, a kik a vadorzó
olcsó portékáját megveszik. A vadorzó igen gyakran ka
mat fejében adja zsákmányát“ . . . stb.
Azért igen fontosnak tartom, hogy ne csak a vador
zók ellen szigorítsák a törvényt, hanem az orgazdák
ellen is !
Tessék kimondani, hogy ha valaki orvvadásztól vagy
bárkitől oly vadat vesz, vagy ajándékba elfogad, a mely
vadnak származási bizonyítványa nincsen: akkor az
orgazdaság vétségébe esik; büntessék ez esetben az
orgazdát úgy, a mint azt a büntető törvény előírja;
húzzák rá a vizeslepedőt minden ily vevőre, vagy aján
dék elfogadóra, tekintet nélkül a személyre, bárki legyen
is a z : akkor el lesz vágva az útja a vad értékesítésé
nek s evvel az orvvadászat nagy részének.
Azonban nem csak magának a húsnak az értékesíté
séről van itt szó. A legtöbb orvvadászatot a vadnak a
díszéért, az agancsért űzik.
Vannak közvetítő házalók, a kik tisztán agancsok
ban „dolgoznak“, — ezt mindnyájan tudjuk, hogy sok
remek agancs „orvvadászok által lövetett“ — és véte
tett meg, — persze.
Ezek a házalók jobban ösmerik az „ő embereiket“,
mint mi valamennyien a hatóságokkal és a csendőrök
kel együtt. Ezeknél mindég biztos vevőre talál az orv
vadász és hiába volna, ha csak a vadhús-vevő két kisérnők figyelemmel, ez utóbbiakat pedig szabadon hagy
nék gseftelni,
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A házalók pedig viszont ismét biztos vevőre akad
nak : szenvedélyes gyűjtőkre, vasárnapi nimródokra, kik
közvetítésüket busásan megfizetik, gyönyörködvén a
szebbnél szebb agancsokban, a mit nekik a nem sajátkezűleg elejtett nemes vad, ebédlőjük — vagy más
valamijük — díszére felrakott. -— Hony sóit, qui mai y
pense!
Azt azonban senki se gondolja, hogy ez a megrendszabályozása a vadorzóknak, esetleg a vadászati törvény
szigorítása, olyan nagyon könnyű munka leend 1
A felfogások különbözők, és vannak ellenvélemények
is, ellenérzelmek is, akár nyilt, akár titkos legyen is az,
mit az illető hangoztatni nem mer, ellenben mindent
elkövet majd, hogy a jóakaratot meghiúsítsa.
Tudunk mindnyájan (de hányszor hallottuk!) ilyenféle
nyilatkozatokról:
„Hiszen ha orvvadász nem volna, mikor ennénk
vadhúst?!“
Tudjuk, látjuk és tűrjük : mert muszáj, hogy az elébb
leirt kereskedés a vadhússal és agancsokkal nyíltan fo
lyik ; s ha egy úri háznál vendég van, csak izenni kell:
„Aztán ott legyen ám az az őz!“ — és ott is van!
Vagy pisztrángot? A mennyit parancsolnak! Mikor
kell ? Meglesz !
Mi, a pisztráng tenyésztői, nem eszünk halat, mert
kíméljük ; ellenben kifogják mások, fittyet hányván min
den tilalomnak és óvóintézkedésnek. így van ez a
vaddal is.
A mondottak megvilágositására szolgáljon itt egy ellenvélemény, mely Kovács István plébánostól ered s mely
a Budapesti Hírlap március 2-iki számában látott nap
világot.
Azt mondja a plébános úr, hogy . . . „azért vannak
vadorzók, mert a nép is akar élni, nem csak a nagy
urak“ . . .
Azután . . . „hogy a vadorzók vannak, és kell hogy
jogosan legyenek (sic!), mert a vadak által okozott
kár ellen nem védi a károsultakat a törvény" . . .
Vagy aztán:
. . . „minden józan ember beláthatja, hogy a mi

vidékünkön nagyon is szükségesek a vadorzók!“ . . .
Cikkében tudniillik a vadkárosításról szól s azt állítja,
hogy a vadászbérlők és urak ezeket a károkat sehogysem
téritik meg, s avval végzi cikkét, hogy
. . . . „hála az Égnek, múlt évben már 100 forint
áru kárunk sem volt, mert van 10— 15 derék vad
orzónk ( / 1), azok megvédik határunkat. Ha az urak akar
nak vadászni, a nép is akar élni, ez pedig határát

csak vadorzók által tudja megvédeni“ . . .
íme, az „ellenvélemény", melyet a szakközönség előtt
nem kell valódi
teheti maga, —a nagyközönség
ó-iki számában
és kir. kamarás

értékére leszállítanom, ezt ki-ki meg
a plébános úr elveit és nézeteit pedig
előtt ugyancsak a „B. H.“ március
tételenkint megcáfolta Keltz Gyula cs.
meggyőző tolla.
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Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete a
vadorzók túlkapásai ellen elfoglalandó álláspont s a meg
indítandó akció ügyét egy szakbizottságnak adta ki, a
mely megállapodását és részletes javaslatát még az idei
közgyűlés elé terjesztendi.
Azt hiszem, mindnyájunk élénk érdeklődése és rokonszenve kiséri e munkálkodást!
Ő k!
Úgy illenék e sorokat kezdeni: itt vannak ők! De
hát ez már nagyon megszokott forma, amitől el kell
térni és azt kérdezzük inkább: hol vannak ők ?
Azt mondják: jönni fog, ha jönni kell; sok nimród
szíve epedve várja és várakozásuknak egyedüli reménye
abban az első szálláscsinálóban összpontosul, a melyik
eddig még a budapesti központi vásárcsarnokban minden
évben — kivéve az ideit — a legpontosabban már már
cius 10-12-én szokott megjelenni.
Nem hiszem, hogy a politikai helyzet befolyásolná
őket, mert Szlavóniában sincs máskép, és e hó 10-ig
még ott sem vette kezdetét a tavaszi felvonulás. Egy
magyarázata lehet csak elmaradásuknak, ez pedig a
szalonkák szakszervezetében keresendő ; hihetőleg sztrájkba
léptek és így akarják önmaguk részére a háborítatlan
felvonulási jogot biztosítani. Lehet, hogy jogos a mozgal
muk, lehet hogy nem ! Tény az, hogy velők szemben ez
évben első sorban a „kalendáriom csinálók“ viseltettek
nagyon is illetlenül. Ezek az urak megcsinálták azt az
Ízléstelenséget, hogy február 24-ére oda nyomtatták nagy
piros betűkkel, hogy:

Reminiscere.
Igaz, hogy ez csak annyit jelent: keresni gyere, de
hát, a bolond szokott ott keresni, ahol tudja biztosan,
hogy semmi nincsen !
Március 3-án :
Oculi !
Itt vannak ni! Hol? Nem is jó folytatni, mert önkény
telenül szemünkbe ötlik a „Palmarum“, a mire az öreg
sváb azt mondja, hogy „Trallarum!“ Ez pedig tudva
lévőig olyas „teremtette féle“ dolog, amit még Mikoschék
is két-t-vel ejtenek ki 1 Nem csak az erdei szalonkák,
hanem a sárszalonkák, gojzerek, sneffszerű madarak
mind elkéstek; csak József napján kezdtek szállingóznia
vízi. szárnyasaink, gyér húzásaikkal mintegy jelezve a
kellemetlen időjárás viszontagságait.
Az idei zord tavaszi időjárást legjobban jellemzi a
bíbic. Ez a szép röptű is elég kis husu állat, már feb
ruár vége felé el szokta lepni a vizöntéses zsombékos
helyeket, merész röptű kanyarulataival hirdetve, hogy
nincs mitől félni — itt a tavasz! Siránkozó hangja csak
annak szomorú, aki nem érti! De most hol vannak ők?
Március 10-én sem lehetett őket látni. Szegény Bismarck,
ha most élnél, a jó német alföldiek nem kedveskedhet
nének neked Husvétra az összegyűjtött „bíbic tojásokkal“.
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Pedig a gastronomia szerint ezekből a tojásokból készül
a legizletesebb „rántotta“.
Megállapíthatunk az ország különböző részeiből hozzánk
beérkezett jelentésekből annyit, hogy március 20-ig az
erdei szalonka húzása sehol sem vette kezdetét. Jósla
tunk most már az, hogy az ország különböző, de külö
nösen délnyugati részein beállott lanyha, esős időjárás
lesz az idei rövid tartamú húzás várva-várt idejének
előidézője.
si/ a \

— A bölényekről. Amerika hatalmas ősvadja: a
bölény, mely nemrég még tízezer főnyi gulyákban lege
lészett és száguldott a preriken s a mocsaras vidékeken,
teljesen pusztulóban van. A kormány már régebb idő óta
védi őket s a Yellostowne National parkban 200 darab
él belőlük; Amerika és Canada nyugati határpusztaságain
körülbelül ugyanennyi él, mig Európában és az Egye
sült-Államokban mintegy 1500 darab él fogva. A kormány
terve, hogy Oklahomában a Wichita-hegység táján 57000
aker földterületet hasítson, ki csupán arra, hogy a kivesző
bölényfajt a természetes vadonban fentartsa, szaporítsa.
Az e célra szolgáló terület a Kiowas és Comanchez indián
törzsek régi vadászterülete s huszonnyolc példány bölényt
szállítanak ide a Bronx parkból. A legutolsó szabadon
legelésző vad bölénycsordákat mintegy 15 évvel ezelőtt
irtották ki Texasban, Panhandnak e táján és Montanában.
A Seribner Magaziné ban Seton Thompson tollából
bámulatos dolgokat olvasunk a bölényekre vonatkozólag.
Seton leginkább dr. Homaday természettudóst idézi
kutforrásul a számokra vonatkozólag. E szerint:
A mostani Washington, az ország fővárosa körül
1800-ban a bölények eltűntek már a keletről s a Missisippi tájáig húzódtak vissza. A periken mintegy negyven
millió bölény tanyázott, a sziklás hegyi tájakon Canadában mintegy 20 millió. 1851-ben mintegy 10 millió
maradt belőlük, 1871-ben pedig 4 és fél millióra tették
még számukat. Régebbi megfigyelők leginkább a preri
óriási füzeit adták okul, hogy a bölény faj pusztulni kezd,
de épp igy a tavaszi árvizek is roppant veszedelmükre
voltak. Egy utas 5 mértföld távon a Missisipi mentén
20.000 darab bölényt számlált meg egy tavaszon s ezek
mindegyike a tavaszi vizárban veszett el, Homaday azt
mondja, hogy 1867-ben egy tízezer főnyi bölénycsordából
kétezret a forgószél pusztított el. A bölények nagybani
kiirtása már azelőtt kezdődött, mielőtt az első vasutak
átvittek a nyugati nagy pusztaságokon. Catlin azt mondja,
hogy az indiánok két és fél milliót, avagy három milliót
öltek meg a bölények közül. Az Union Pacific-vasut
1867-ben épült ki Cheyenneig s a Santa Fé 1871-ben
érte el Kansast. Hornaday szerint ebben a tájban csupán
a délvidéken 3,600.000 bölényt pusztítottak el. Ha maradt
még valami belőlük, azt a bőrkereskedők irtották ki, mert
a bölények pusztulásával roppant felemelkedett a bőr ára.
1885-ben már csak háromszáz teljes bőrt tudtak kapni a
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bőrkereskedők, ma pedig az állatkertek is csak roppant
pénzösszegekért tudnak egy-egy élő bölény birtokába jutni.
— Az angol rókavadászat. Az angol rókavadászat,
a melynek szezonja mostanában végződik, szinte hihetet
len költséget emészt föl. Egy angol lap nemrégen erre
vonatkozó statisztikát közölt és ebből valók a következő
számok: A rókavadászat mai költsége a múlt időkhöz
képest legalább is kétszeres. Ötven év előtt egy vadászat
30.000—40.000 koronába került, ma legalább 60.000 —
80.000 korona szükséges. Angliában és Walesben 170
nagy falka van összesen hatezer kopóval. Ehhez számí
tandó még 26 írországi falka 1100 és tizenegy skót,
390 kutyával. Ez állatok eltartása évenkint legalább is
tizenkét millió koronába kerül. Még óriásibb az összeg,
a mely a paripák értékét fejezi ki. Angliában és Wales
ben egyedül körülbelül kétszázezer vadászparipa van, a
mi mérsékelt számítással is 250 millió korona értéket
képvisel. Eltartásuk pedig, a tulajdonosok elég szerény
becslése szerint, évi százhatvan—száznyolcvan millió
korona költséget okoz. Egy vadászparipa ár.a rendes
körülmények között ezer koronától háromezer koronáig.
Kiváló szép állatokért azonban sok ezer koronát is fizet
nek. Ezen a téren a rekordot egy Wallach Jennis Ball
nevű ló ára érte el 1902-ben. Ezt a paripát ötvenezer
koronáért vették meg.

Tekintetes Szerkesztőség!
Engedje meg a tekintetes Szerkesztőség, hogy én, mint
a „Magyar Erdészének hű munkatársa, levél-alakban,
tehát rövidebb formában, szóljak az 1898. évi XIX. t.-c.
II. címéről szóló legközelebb megjelent cikkekhez.
Ratkovszky Károly barátomra nem illik Madách eme
pár sora, a mit Lucifer szájába a d :
„Meguntam . . . az éretlen gyermekhangu égi kart
Mely mindent dícsér s rossznak mit se tart“

mert tudtommal ő is nyíltan szokta véleményét ki
mondani, s ő sem tart mindent jónak. Tettei is mutatják.
Tömjénezniakarás számba egyáltalában nem vehető
az az állítása, hogy Sopron vármegyében mily nagy
sikerrel léptette életbe a gazdasági ügyviteli szabályzatot,
mert Sopron vármegyében a kultúra magas fokon áll, s
ott lehet boldogulni; és miért ne lehetne igaz, hogy a
siker teljes? de ha nem így áll is, ez volt az ő véleménye,
a melyet bátran kimondott. És ha véleményével az ön
bizalom folytán csalódott volna i s ; errare . . . De ez
még nincs bizonyítva.
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Ellenben én már sohasem tudhatnék ily sikerre reá
mutatni, mert oly oláh faluban, hol senki sem írni, sem
olvasni, sem magyarul beszélni nem tud : ott a népre a
szabályzat hozzáférhetlen, s a jegyzők s papjaik a szabály
zatot csak saját előnyükre használják fel; de ha baj
van, a birtokosokat állítják előtérbe. Van erre már több
példa.
Fő baj a szabályzatoknál, hogy bennük — el nem
tagadható szép gondolatmenettel — az idealismus az
irányadó. Az idealismus pedig akadálya a praktikus
életnek.
A szabályzatok első mintájánál, legalább az én össze
hasonlításom szerint, az Országos Erdészeti Egyesület
alapszabályai vétettek keretnek.
Ily intelligens egyesület szabályai pedig, általában a
volt úrbéres és közbirtokossági erdőbirtokosoknak 90
°/o-nál teljességükben végre soha sem hajthatók.
Nincs a ki alkalmazza, mert nincs a ki megértse és
célját felfogja. Sőt ha felfogja is valaki: a többség nem
érti és egyszerűen leszavazza az értelmest, a ki aztán
örökös felebbezésekkel nem kívánja a többieket magára
haragítani.
Másik baj, hogy minden teendő az állami erdőhiva
talok személyzetére nehezedik. Sohasem gondoltam az
akadémián, hogy az úrbéri ügyekben oly jártassággal
kell valaha bírnom, miszerint bírák tőlem tanácsot kér
jenek s még kevésbbé hittem, hogy valaha testületeket
(112) kell szerveznem, ügyes-bajos dolgaikat vizsgálnom,
ellenőriznem.
Már ezek épen nem erdészeti foglalkozások. De a
kenyérért meg kell tenni. A kinek módjában áll, ke
rülje el.
A továbbiak fejtegetését, talán később, egy cikkben
lesz szives a tekintetes Szerkesztőség annak idején kö
zölni s legyen szabad ehez hozzájárulását előre kérnem.
Teljes tisztelettel

Nagykároly, 1907. évi március hó 9-én.

Márton Sándor
m. kir. erdőmester.
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* Kitüntetés. Ő felsége a király Horváth Sándor miniszteri
tanácsost, a”földmívelésügyi minisztérium erdőfelügyeleti főosztályá
nak érdem dús,'munkás főnökét, a Lipótrend lovagkeresztjével tün
tette ki.
* Kinevezés. Lakatos Rároly-t, lapunknak volt vadászati főmunkatársáFgróf Karátsonyi Jenő kinevezte vadászatmesterévé.
* Eljegyzés. Térfi Béla m. kir. főerdész eljegyezte Wirthl
Gyöngyike urhölgyet Győrből. Sok szerencsét kívánunk a kötendő
házassághoz.
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* Nekrolog. Rajzinger Antal parádi uradalmi
erdőmestert
súlyos csapás érte. A mint őszinte részvéttel hallottuk, neje múlt hó
23-án, rövid szenvedés után elhalt Párádon.
Wittich Lajos turjaremetei m. kir. főerdész múlt hó 22-én, éle
tének 40-ik évében elhunyt. Haláláról az ungvári m. kir. főerdőhivatal a következő gyászjelentést adta ki : Az ungvári m. kir. főerdőhivatal tisztikara fájdalommal tudatja szeretett kartársának :
Wittich Lajos m. kir. főerdésznek folyó évi március 22-én, életének
40-ik évében, hosszas betegség után történt gyászos elhunytét.
Ungvárt, 1907. március 23. Legyen áldott emléke !
* Az orvvadászok ellen. A belügyminiszter egy fontos ren
deletet adott ki, mely szerint az orvvadász ellen az esetben is meg
indítható az eljárás, ha fegyverrel idegen területre lép és nem is
lőtt semmit, mert ez által már a kihágási cselekményt befejezte és
éppen úgy büntetendő, mintha vadat ejtett volna el.
* A mezőrendőri törvény revíziója. Az Országos Magyar
Gazdasági Egyesület az elnökségből, a szakosztályok és bizottságok
elnökeiből álló bizottságot küldte ki a mezőrendőri törvény revíziója
dolgában való javaslattételre. Ez a bizottság Pallavicini Ede őr
gróf elnöklésével ülést tartott, a melyen Jeszenszky Pál ügyvezető
titkár előterjesztette a mezőrendőri törvényre vonatkozó javaslatát.
A bizottság az előterjesztés alapjan magáévá tette azt az álláspontot,
hogy a törvény ma végrehajtó szervek hiányában csak papiroson van
meg, szükséges mindenekelőtt megfelelő végrehajtó szervről gondos
kodni, a melyben a gazdák érdekképviseletének megfelelő szerep
kört kell biztosítani. A végrehajtó szervezetben legyen meg a kellő
fokozat, vagyis legyen községi, járási és megyei szervezet. A törvény
revíziója a mezőgazdasági érdekképviselet törvényhozási rendezéséig
elhalasztható. A bizottság legcélszerűbbnek tartja, ha a mostani
törvény érvényen kívül helyeztetik, s új, rövid, szabatos törvényt al
kotnak ; ugyanilyen legyen a végrehajtó rendelet is. A bizottság be
ható vita után, melyben részt vettek Rainprecht Antal, Hutyra F e
renc, Emődy József, Koppély Géza, Hoyos Miksa gróf, Rubinek
Gyula gróf, Pallavicini Ede, Jeszenszky Pál, letárgyalta az előadó
részletes javaslatait a törvény megváltoztatására és kibővítésére
vonatkozólag is. A bizottság határozata legközelebb a választmány
elé kerül, az tesz annak idején előterjesztést a földmívelésügyi mi
niszternek a törvény revíziója tárgyában.
* Ügyes zsebtolvajnők. Londonban most elfogtak két nagyon
elegánsan öltözött hölgyet, a kiket rajtacsiptek, mikor bevásárlás
ürügye alatt az üzletből mindenféle értékes dolgot el akartak csenni.
Az alapos motozás alkalmával pedig értékes felfedezést tettek. Az
egyik nő cipője talpára egy fehér darab viasz volt ragasztva és azon
rajta volt egy értékes karkötő. A másiknak harisnyakötőjén kapcso
kon és akasztókon csüngött az óra és csipke, gyűrű és nyaklánc.
Ezt a trüköt most a más országok rendőrségével is tudatták és így
most ettől a fogástól nem sokat várhatnak már az ügyes tolvajnők.
* Törvényjavaslat a marokkói sáskairtásról. Darányi Ignác
földmfvelési miniszter már a ház asztalára tette a marokkói sáska
irtásról szóló törvényjavaslatot. A marokkói sáska irtásával eddig is
kellett a kormánynak és a hatóságoknak foglalkozni és az erre való
törvényes alapot az 1894. XII. t.-c.-be foglalt mezőrendőri törvény
adta. Ez felhatalmazta a földmfvelési minisztériumot, hogy közcsapásszerüleg fellépő rovarkárok esetén állami segítséggel és közerő
vel menjen a veszélyeztetett vidék segítségére. Azonban ezek az
intézkedések nem bizonyosultak elégségeseknek főleg a miatt, mert
az érdekelt közönség nem volt kellő figyelemmel arra, hogy ahol ez
a sáska tömegesen mutatkozik, idejekorán be is jelentse. A sáska
tenyésztési ideje rövid Irtani csak a kikeléstől szárnyasodásáig tartó
pár hét alatt lehet sikeresen és azért nagyon fontos dolog az, hogy
e sáska fellépéséről a földmfvelési minisztérium kellőleg tájékozva
legyen, hogy az intézkedéseket sürgősen foganatosíthassa. A törvényjavaslat ennélfogva mindenekelőtt arra kötelezi azokat a városokat
és községeket, a melyek határában már az előző éven a sáska
károkat okozott, vagy a melyek határában a sáska károsítása vár
ható, hogy a határban levő legelőket, réteket és parlagföldeket vagy
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bárminő elgyepesedett területeket április 15-től junius végéig állandó
felügyelet alatt tartsák, hetenkint legalább is kétszer bejárassák.
Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy ezt a felügyeleti kötele
zettséget a sáska múlt évi fellépéséhez képest községenkint is kimondja,
és ennélfogva csak azokat a községeket terhelje, a melyek határá
ban a sáska fellépése várható. A mutatkozó sáskáról 24 óra alatt
jelentést kell tenni a földm ívelésügyi miniszternek és egyidejűleg
példányok csatolásával a rovartani állomásnak. Az irtási költségeket
a földmívelésügyi miniszter előlegezi és az irtásról az illető törvényhatóságok első tisztviselőinek meghallgatásával ő gondoskodik. A
költségek felerésze az államkincstárt terheli, felerésze pedig az illető
törvényhatóságokat. A költségeknek azt a részét, a mely az irtást
vezető állami szakközegek kirendeléséből és az irtó felszerelésekből
származik, teljesen a földmívelésügyi miniszter viseli. A miniszter
megengedi, hogy a törvényhatóságok a reájuk eső költségrészt több
éven át törleszthessék. Kivételesen az irtási költségek kétharmada
is elvállalható a földmívelésügyi miniszter által. A fuvart, az igás
erőt és a napszámosok felügyelőit az ér’dekelt községek kötelesek
ingyen kiállítani. Az irtás sikere érdekében felhatalmazza a javaslat
a minisztert, hogy a fertőzött területeket felszántassa. A törvény in
tézkedésébe ütköző fő mulasztások, mint kihágások büntettetnek.
Ez a törvényjavaslat fog módot adni a földmívelésügyi kormánynak
arra, hogy a már ismételten mutatkozó marokkói sáskát Magyarország területéről gyökeresen kipusztitsuk. Nagyobb károkat tett
nálunk a sáska a kilencvenes évek elején, a midőn Szegedről Torontálvármegye közepéig tartott a fertőzés, továbbá 1903-ban a Jászság
ban, Heves, vármegyében és a Kunságban, tavaly pedig legfőképpen
a Hortobágyon. Jelenleg körülbelül 40—45 ezer katasztrális hold
van a marokkói sáskával fertőzve, de elszórva még a rákosi tüzér
ségi gyakorlótelepen is van belőle. A törvényjavaslatnak egyik elő
nye, hogy az irtás terhét az egyes birtokosokról a legnagyobb mérv
ben leveszi, aránylag kis terhet ró a községekre és törvényhatósá
gokra és a költségek legnagyobb részét az állam terhére vállalja el.
* GyUmölcstermelési szakismeretek terjesztése. A
gyümölcstermelési szakismeretek terjesztése évek óta folyamatos
munkája a földmívelésügyi kormánynak. Ez évben a gyümölcsfa
tenyésztés iránt érdeklődő lelkészek és gazdák részére Kolozsvárott,
tanítók részére pedig Tordán, Kisszebenben lesznek kurzusok. Kolozs
várott a gazdasági akadémiában április 15-től 20-ig lesz a kurzus.
Tanítók részére rendezett kurzusok ideje Tordán a kertmunkás isko
lában április 8 —17-ig, Kisszebenben 15—24-ig van meghatározva.
A kurzuson a fanemesités és gyümölcsértékesités ismereteire oktatják
a résztvevőket. Darányi földmívelésügyi miniszter akként rendelkezett,
hogy a lelkészek 32 korona utazási átalány és négy korona ellátási
díjat, a tanítók pedig 30 korona utazási átalányt és 3 korona napi
díjat kapjanak.

Olajfestékek, =
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a q u a r e llfe s té k e k tubusban, minden
színben, e csete k , k en ezék, o la jo k
és fe s tő v á s z n a k a legnagyobb választékban jutányos áron kaphatók —...

Székely és illésnél Ungvári.

1. szám.

H ird e tm é n y .

1 0 0 .000.000 a ra n y fra n k b e lg a és fra n c z ia
k é sz p é n z tő k é t fo ly ó sitta tu n k M a g y a r o r s z á g
ré sz é re a B e lg a -F ra n c z ia -P é n z c so p o rt m e g 
b ízásáb ó l l !

Róth B an k h áz Budapest.
Bank-Központunk:

VI. kér., M. kir. Opera-Bazár palotájában.
F O L Y Ó S ÍT U N K :
T ö r le s z té s e s k ö lc s ö n ö k e t földbirtokra és bérházakra

10-75 éves törlesztésre 3u/0—3V/o—'4°/0—41/2<7o-os kamatra
készpénzben.
J e lz á lo g k ö lc s ö n ö k e t Il-od és Ill-ad helyi betáblázásra
5—15 évre 5°/0-al, esetleg 51/*°/0-aI.
S z e m é ly - é s tá r c a -v á ltó h ite lt iparosok és kereskedők
részére, valamint minden hitelképes egyénnek 21la—10 évi idő
tartamra.
T is z tv is e lő i k ö lc s ö n ö k e t állami, törvényhatósági, községi
tisztviselőknek és katonatiszteknek fizetési előjegyzésre kezes és
életbiztosítás nélkül. Ugyanezeknek nyugdijaira is. Értékpapírokra,
vidéki p é n z in té z e te k és vállalatok r é s z v é n y e ir e értékük
95°/o-áig kölcsönt nyújtunk az Osztrák-Magyar-Bank kamatlába
mellett, -- sa já t tő k é in k b ő l — lombárd kölcsönökre reservált több százezer korona erejéig.
K o n v e r tá lu n k b á r m e ly belföldi pénzintézet által nyúj
tott je lz á lo g o s -, tö r le s z té s e s -, s z e m é ly - é s v á ltó -k ö le sö n t. Mindennemű bel- és külföldi értékpapírt napi árfolya
mon veszünk és eladunk. T ő z s d e m e g b lz á s o k a t a budapesti
és öszses külföldi tőzsdéken lelkiismeretesen és pontosan tel
jesítünk és az árfolyamokat naponta sürgönyileg közöljük.
Pénzügyi szakba vágó m in d en s z o lid é s r e á lis ü g y le 
t e t a legnagyobb pénzcsoportoknál levő összeköttetéseinknél
fogva legelőnyösebben bonyolítjuk le.
D íjta la n u l n y ú jtu n k bárkinek szakszerű fe lv ilá g o s it á st
(Válaszbélyeg mindenkor mellékelendő.)
Bankházunk képviseletére megbízható egyéneket felveszünk.
Bankhelyiségeink Budapesten:
2—24

V I. kér. Ó-utca 15. sz. és Lázár-utca 16. sz. alatt vannak.
Magyarország legnagyobb bankháza.

f o r t i n l l h m i n n c ő n i í áthatlan élősövénynek valódi Mauthner-»tljJUU M U tlIlv d b lJ U féle 3 tövises, egy éves Giedicia 8
koronáért, Akác 6 koronáért helyben, vasúti állomáson utánvét mel
lett kapható ezer darabonként Tiszalökön Gazda Gábornál.
IWÍatfVat* f t H i l f t ti
Elsőrangú penzió. Családok, házaspárok
js lt ty y ( U
v l l i l U I l . és magános urak részére. Elegánsan be
rendezett különbejáratu szobák. Rézágyak, fürdők, lift. Olcsó árak.
Budapest, Főherceg Sándor-utca 30. sz.
1—24

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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VII. évfolyam.

2. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M eg jelen ik m in d en hó n a p 1-én é s 15-én.
F ő szerk esztő :

F e l e lő s s z e r k e s z t ő :

I m e c s fa lv i I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R Í M A B Á N Y A

B o r s o d a p á t f a lv á n .

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Az előfizetési és hirdetési dijak a „Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

E lő f i z e t é s i ár:

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
1 K. •
Egyes szám á r a ...........

V a d á s z a ti fő m u n k a t á r s é s o r s z á 
g o s s z a k tu d ó s itó :

R em etei K Ő V Á R Y JÁ N O S
Előfizetéseket Budapesten elfogad :

ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, fóloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetós minden szava 6 f.

A munkás- és gazdasági válságról.
Irta

Földes János.

Nagy a kavarodás és papírfogyasztás világ
szerte e kérdés taglalásánál. A legellentétesebb
felfogások vívnak élet-halálharcot a kibontako
zás nyitjának megtalálása körül.
Az eszmék e zűrzavaros forrongásában jól
eső megelégedéssel tölt el, hogy két elejtett, s
részben elfojtott eszmém szilárdabb alappá kezd
kijegecedni. E két eszmém : a munkáskérdés
rendezése szociális alapon, és a birtoktalan
földmiveseket kisbérietekhez juttatni.
Az előbbi eszmét az egyik szaklapunkban egy
cikkem keretében felvetettem, azt fejtegetvén, mit
a nagy amerikai acélkirály, hogy a munkásokat
majd csak úgy lehet végképen kielégíteni, ha mind
egyiket munkájához aránylag a tiszta jövedelem
ben részeltetjük; ily formán mindegyik részvénye
sévé válván a munka vállalatoknak.
A szerkesztő ez eszmét, mint forradalmit, kár
hoztatta s az élők sorából törölte. Pedig nem
volna az egyéb, mint a valamennyiünk által
nagyon pártolt jutalék (tantiem) rendszernek kiterjesztése. Hisz ha az a munkás ez által na
gyobb tevékenységre ösztönöztetik, a jövedelem
csak szaporodik s ez által szaporodik a tiszt
viselők jutaléka is.
No de „az eszme él, az eszme nem hal meg!“
mint a nagyképüsködő szónok mondaná.
íme, az én eszmém is feltámadt, még pedig
nem a szociálisták, hanem az ezek által leg

ádázabban üldözött ellentáborban, az agráriu
sok között.
A „K öztelek“ f. é. március 6-iki számában
ugyanis Székács Elemér „Munkás-kérdés és
feles gazdaság“ cimü cikkében ezen eszme
kivihetőségét egészen gyakorlatias szempontból
tárgyalja.
Kiindul azon tapasztalati adatból, hogy a
munkások túlkövetelése s hiánya folytán, már
a kisgazdák is hangoztatják, — a mi Angliában
a válságos idők nyomása alatt már régen meg
is történt, — hogy ezután érdemesebb lesz
csak a saját erejükkel meggyőzhető mennyiség
ben vetni a gabonát s a föld többi részét in
kább legelőül hagyják, mert az állattenyésztés
nagyobb haszonnal jár.
A jövedelem és munkabér között fennforgó
aránytalanság megvilágítására egy 1500 holdas
gazdaság 1905. évi adatait hozza fel, a „midőn
4'8°/o tőkekamatozás mellett, tehát elég jó év
ben, levonva az épület és leltári tőkék törlesz
tését, 41572 kor. 67 fii. tiszta jövedelem mutat
kozott. Ezzel szemben a cselédek, munkások,
napszámosok, szakmányosok készpénz- és ter
mék járandóságai 50,216 kor. 92 fii. összegre
rúgtak. “ Ez feles gazdálkodás mellett 45,894
kor. 79 fillért vagyis 4300 koronával többet ho
zott volna.
De a feles gazdaság a mezőgazdászatnál, a
talajerő csökkentése miatt, a mai rendszer mel
lett helyt nem foglalhat.
Hogy tehát a talajerő ily gazdálkodás mellett
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se legyen veszélyeztetve, ezt cikkíró az által
vélné elérhetőnek, hogy a nagybirtokos a „hely
zetükkel elégedetlen s a m unkát ma inkább
színlelő, mint végező cselédséggel és m unká
sokkal lépne feles szerződésre.11
A nagybirtokos adná a közös vállalathoz a
tőkét, eszközöket, fogatokat, szabadon intézked
nék, vezetné a munkát, a beosztást, üzemet,
eszközölné a befektetést s a cselédség szolgál
tatná a munkaerőt, melyért ezeknek a jö ve
delem fele járna munkabérül.
A munkás csak nyerne ez által, úgyszintén a
gazda is. A gazdasági cseléd bére mostanság
átlagosan 400 korona ; két férfitaggal rendel
kező munkáscsalád pedig 800 koronát szerez.
A fentiek szerint az ezen gazdasághoz szük
séges 40 családra a jövedelem 50°/o-a gyanánt
46000 korona, vagyis családonként 1150 korona
esnék. Hozzá veendő még ehhez, hogy a télennyáron rendelkezésre álló igyekvő munkás házi
iparral is inkább foglalkozhatnék s ez által még
többet kereshetne. Hogy e házi iparral az erdőgazdasági termények jobb értékesítése is szoros
kapcsolatba volna hozható, az külön megemlí
tést alig érdemel.
A másik nagy kérdés, mely az elméket ma
napság foglalkoztatja, a körül forog, hogyan le
hetne a munkások földéhségét megfelelő módon
kielégíteni, s ez által a kivándorlást megakasz
tani, ellenben a visszatelepülést elősegíteni. Sőt
kormánykörökben is felvetődött az eszme oly
alakban, hogy miképpen lehetne a visszavándorlók által megvásárolandó földeket parcellázni.
Én már évek óta fejtegetem az OMGE köz
lönyében, mennyire felsegítette a kincstár a
községek szegény lakosságát, avval, hogy a vágás
területeket erdősítési kötelezettséggel mezőgaz
dasági köztes használatra adja ki 1— 1 holdas
darabokban.
Az előnyök főképpen ezek:
1) A friss föld, csekély haszonbér mellett jó
val több jövedelmet nyújt, mint a határbeli.
2) A kisbérlő megszabadul a föld és pótadó
súlyos terheitől, miket a kincstár visel.
3) A bérlő el nem adósodhatik e föld után,
míg a sajátját sokszor nagyon megterheli a jel
zálogadósság.

ERDÉSZ

2. szám.

Mióta e gazdálkodási mód elterjedt, a föld
nélküli oly jó módhoz jutott, hogy napszámos
munkára már alig kapható.
így tehát azt az örvénytáncot járjuk, hogy míg
egyrészt kisegítjük a vagyontalant nyomasztó
anyagi viszonyaiból, másrészt a birtokost foszt
juk meg a segítő kéztől, ha ez a munkás oly
természetű, mint a román, ki nem hajlandó
dolgozni, ha egyik napról a másikra meg tud
élni.
Egészen más az oly gondolkozásű nép, mely
vagyona gyarapodásával is törődik, s hogy gyer
mekei is megfelelő jövedelemhez jussanak.
Nevezetes összehasonlítást enged ez az angol
viszonyokkal. A mint u. i. Liptay Béla „A mezőgazdasági válság, a hitbizományok és parcel
lázás" c. felolvasásából értesülünk (L. „Köz
telek“ 17. sz. 1907.), a mezőgazdasági válság
megvizsgálására kiküldött angol parlamenti bizott
ság arról győződött meg, hogy „a mezőgazda
ság jelenlegi állapotában a föld legjobb
kezekben van a nagybirtokosoknál és nagy
bérlőknél. Mert míg a mezőgazdasági napszá
mos gondtalanul dolgozik a szegődött bérért
gazdájának, addig — mihelyt pár akre földje
van — reggeltől estig gondok gyötrik és szaka
datlanul dolgoznia kell, hogy a kam atokat és a
részlettörlesztés összegét előteremthesse. “
Arra a végkövetkeztetésre jut tehát a bizott
ság jelentésében, a melyre én, t. i. hogy parcel
lázás helyett tehát kisbérietekhez kell ju ttatni
a fö ld nélkül maradt birtoktalan jöldmívesosztályt. “
Úgy a feles gazdaságot, mind a kisbérlet-rendszert az erdészet alkalmazhatja legjobban irtásra
alkalmas vágásterületein, mert itt nem kell tar
tani a földerő csökkenésétől, hiszen mielőtt ez
bekövetkezhetnék, újból beerdősíttetik.
Csakis ilyen értelemben járulhatunk hozzá a
gazdászok amaz óhajához, hogy az erdő talaja
ideiglenesen mezőgazdasági célokra használtas
sák. Ez által úgy az erdő-, mint a mezőgazdasági érdekek előmozdíttatnak s a munkás sorsán
is tetemesen könnyítve van.
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Iparunk föllendítésének ügye.
Napjainkban, midőn a tudományos pályák mindinkább
megtelnek és a mezőgazdaság azon részét, mely a kis
gazdák kezén van, a szocialista mozgalmak veszélylyel
fenyegetik, az ipari pályák felé fordul a társadalom és
kormányzat figyelme.
Azonban éppen akkor tűnik ki leginkább ezen pályák
elhanyagoltsága, midőn a komolyabban gondolkozó pol
gári állású szülők figyelme reájuk irányul és a kormány
zat is ezekre akarja terelni a fiatalság egy részét. Ekkor
tűnik ki, hogy iparunk legtöbb ága pang; a külföldi
iparral szemben nem tudja kiállani a versenyt; a ma
gyar iparcikket kiszorítja az idegen; a magyar iparos
elkészített áruival hoppon marad és nyomorog.
Ha iparunkat föl akarjuk lendíteni, a mi a magyar
társadalomnak és kormányzásnak hovatovább legégetőbb
feladatainak egyike, ezen feladatot is részeire kell bon
tani és úgy egyenkint alapos megoldáshoz látni. Osszuk
fel magát az ipart osztályaira és az egyes osztályok
érdekében munkálkodjék a kormány és a társadalom.
Iparunkat így feloszthatjuk vasipari, bőripari, faipari
ágazatokra.
A vasipari osztály már virágzik. Közönségünk nem is
idegenkedik annyira tőle: fiait szívesen adja a gépészeti,
lakatos-, kovácsmesteri stb. pályákra. Biztosítva látja a
megélhetését és tudja, hogy ott — mint mondani szo
kás — viheti valamire.
A bőripari pályákon már kedvezőtlenebb a helyzet, de
legkedvezőtlenebb a faipari ágakon. Ha kormányunk
komolyan akar lendíteni a magyar iparon, első sorban a
faipari ágakon lendítsen, a mit a magyar iparosok leg
nagyobb része előnyösen megérezné. A faipari ágak

föllendítése pedig meggyőződésem szerint csak az
erdőgazdaság föllendítésével kapcsolatosan old
ható meg.
Nézzük csak közelebbről a dolgot! A faipari ágak
közt még leginkább az épület- és bútorasztalos mester
ség örvend valamelyes lendületnek. Mi ennek a ma
gyarázata? — gondolkodtam rajta. Azt találtam: az a
dolog nyitja, hogy az ezen mesterség űzésére leginkább
szükséges anyag, a fenyőfa, minden fakereskedésben
kapható. De ha már tiszta keményfából készült, maszsziv bútorokat akarunk, a kisebb tőkével rendelkező,
különben bármennyire képzett iparosunk zavarban van,
tömérdek nehézséggel küzd az anyag beszerzése körül,
minek aztán az a vége, hogy nagyon meg kell fizet
nünk az iparcikket, a közönség pedig inkább az olcsóbb
külföldi cikket hozatja meg.
Ennek meggondolása egyszersmind megjelöli a teen
dőt: könnyűvé kell tenni faiparosainknak a szükséges
anyagok beszerzését. Tartsanak erdőbirtokosaink raktá
rakat, honnan a faiparos bizalommal és bármily menynyiségben rendelheti a feldolgozandó anyagot. így pl.
mily előny volna a kerékgyártó mesterre, ha csak any-
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nyiban állana az anyag beszerzése, hogy írna az x-i
fatelepnek 100 drb. I. osztályú keréktalpnak vagy küllő
nek való fáért, 25 drb. II. osztályú kocsirudnak való
fáért stb. És mindezt azonnal kaphatná és az anyaggal
be nem csapódnék. Rendelhetne 8 — 10 éves faanyagot
is, persze visszamenőleg mindig drágább áron adná az
ipartelep. így nem volna kizárva annak lehetősége, hogy
a kisiparos jó, tartós bútort vagy bármily iparcikket ne
készíthessen: jól kiszáradt anyaghoz is hozzájuthatna, a
mivel manap csak a külön raktárt tartó nagyiparos
rendelkezhetik.
De még más nagy haszna is volna ennek. Erdeink
jövedelmezősége emelkednék, az erdőbirtok területén
lakó nép is nagyobb keresethez jutna, s a mi szintén
érdeke erdőgazdaságunknak, jobb anyagi helyzetet lehetne
biztosítani az erdőtiszteknek és egy megelégedett tiszti
kar igen sokat, csodákat is művelhetne hazánk jólété
nek, jövőjének munkálására.
Ezért én is azt mondom, a mit Darányi mondott az
0. E. E. 1906. decemberi gyűlésén: erdészetünkre a

nemzet fejlődésében nagy és fontos feladat vár.
Csinálni kell tehát az utat e feladat megoldása felé az
erdőtisztikar előtt!
Nehogy pedig azt gondolják, hogy Cicero pro domo
beszél, kijelentem, hogy nem vagyok erdész és csak a
tiszta meggyőződésemet vetettem papírra.

Csanády László.

Több világosságot!
Irta

Praetor.

Ratkovszky az Írói álnévről kicsinylőleg szól, hisz még
válaszra sem „méltatja". Nem tudja Ratkovszky, hogy az
álarc és az irói álnév mily merőben különböznek egy
mástól? S nem tudja, hogy szaktekintélyeink vannak,
kiket ő is tisztel s kik szintén irói álnév alatt írnak? . .
Lehet valaki nyílt irói álnév alatt, s viselhet álarcot
valódi neve alatt. Én tisztelem az álnév íróját s csak
kellemes az, hogy tisztán azt kell néznem „mit“ irt s
nem azt, hogy „ki“ irta. — Bár Sólyom Andorral nem
értek mindenben egyet, de azt a felfogását teljesen ma
gamévá teszem, miszerint nem az a fő, hogy valaki
fölfelé csak szépet mondjon, hanem hogy a szúró tövi
seket se rejtse el.
Ratkovszky elvei az elmúlt idők sötét zúgában küz
denek a világosság ellen. Ő irói álnévre nem válaszol.
Ugyan miért bir rá nézve oly nagy fontossággal az,
hogy az iró nevét tudja, ha személyeskedni nem akar ?
Kérjük Ratkovszkyt, hogy jövőben hagyja meg Sipulusznak, Júniusnak, Alfának, Sylviusnak, Sólyom Andornak
és mindenkinek azt a jogot, hogy irói álnevüket, melybe
eddig még senki sem botlott bele, békésen használják
továbbra is. Mindenben személyeskedést látni, szűk látó
körre vall. Olvastam én is 1— még pedig érdekkel —
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Ratkovszky cikkét épp úgy, mint Sólyomét, s az én tel
jesen objektiv felfogásom az, hogy Ratkovszky cikkében
megmutatta mit — hatnak-hetnek a birtokosok, ha a
szabályzatokat betartják; Sólyom pedig rámutat a ne
hézségekre. Ha én Ratkovszky vagyok, Sólyom cikkére
nem rövid nyilatkozattal válaszolok, hanem igenis fel
veszem vele a harcot s — ez az én nézetem — meg
mutatom, illetve javaslatot állítok fel, hogy ott, a hol
ezen nehézségek fennállanak, mint járjunk el, avagy
micsoda további intézkedés volna szükséges ezen nehéz
ségek elhárítására. így fejlődött volna ki egy alapos vita,
melynek az illetékes körök kiszedik a magvát s hasznát
veszi a közérdek.
*
*
*
Ismerem én is a községek életét erdélyi részeken úgy,
mint Dunántúl, vagy a felvidékén. Nem vallom Sólyom
Andorral azt, hogy a gazdasági ügyviteli szabályzatok
semmit sem érnek, s hogy a közbirtokosságok az 1898:
XIX. t.-c. rendelkezései folytán végzetes veszedelembe
sodortattak volna. Ez nagyon pesszimisztikus nézet. Ne
feledjük el, hogy a kezdet nehézségével küzdünk. Az
állami kezelés intézményének sincs más hibája, mint
az, hogy első és nagyon fiatal. Egy egész országra vo
natkozó egyetlen törvény sincs, nem is volt és nem is
lesz olyan, hogy módosításra ne szorulna. Vannak a tör
vénynek olyan intézkedései, melyeken okvetlenül segíteni
kell, de a lényeg föltétlenül szükséges. A községi elöljá
rósághoz közel sincs akkora bizalmam, mint Sólyom
Andornak. Figyelmébe ajánlom a kisebb-nagyobb erdőbot
rányokat. Az a községi elöljáróság a jegyzővel épp úgy
megkárosíthatja a birtokosságot, mint az a bizonyos
elnök. Ahhoz pedig csak egy kis jogászi érzék kell, hogy
distingualjunk a közbirtokossági és községi vagyon keze
lése között. Mi jogon gyámkodjék a községi elöljáróság
a volt úrbéres közbirtokosság felett? — Tudjuk, hogy
mily nagy a hatalma a birói pálcának, csendőrszurony
nak és az ország minden katonájának. A megbukott
darabont-kormány megmutatta azt, hogy erőszakkal még
egy megyeházába is be lehet törni; csakhogy nem ez
egy magyar törvény feladata. Vezetni, okossá és ön
állóvá tenni a népet! Az 1898: XIX. t.-c. feladata is
kell, hogy ez legyen ! S hogy aztán ezen célnak meg
felel-e igy amint van, avagy változtatásra van-e szük
ség — az ismét egy más kérdés. — A viszonyok oly
sokfélék, oly elütök, hogy erre egy mondattal felelni
lehetetlen.
Én három főpontba foglalom az okokat, amiért a sza
bályzatok meg nem felelnek, vagy megfelelvén, be nem
tartatnak :
1. A szabályzatok általánosságban nem simulnak a
birtokosság viszonyaihoz, avagy a szabályzat annyira
belenyúl a részletekbe, hogy az eddigi állapotot meg
zavarja.
2. A birtokosság a szabályzatok tartalmát és célját
nem érti.

2. szám.

3.
A birtokosság a szabályzatokkal együtt teljesen
magára hagyatott.
Előadom az én tapasztalatomat, mely még nem az
egész országra vonatkozik.
Olvastam oly szabályzatot is, a hol meg volt állapítva
az, hogy a birtokosság az áterdőlési fatömeget ezentúl
az arányrészek kvantitatív arányában fogja felosztani,
holott eddig az volt a különben fában szegény vidéken
a bevett szokás, hogy az áterdőlési fatömeget elárverez
ték s a bejött pénzből az erdősítési költséget fizették.
Kérem, méltóztassanak beleképzelni magukat a legintel
ligensebb vidéken lakó közbirtokosság tagjainak szellemi
világába s kisérjék nyomon elmélkedésemet, melyben én
ezt az egy esetet röviden fejtegetem. Hogy állapíthatta
meg a még oly intelligens közbirtokosság is ezt a pontot,
mellyel eddigi szokását megdöntötte? — Ebben az egy
konkrét esetben a dolog úgy áll, hogy az alakuló gyűlést
vezető elkezdett órákon át prédikálni az arányrészekről,
elkezdte beszédét Ádám és Éván és végezte a kikeleten.
Kötelezőleg suggerálta a birtokosságnak, hogy ezentúl
minden az arányrészek szerint történik. A birtokosság
nem tudván elkülöníteni, hogy mi a „muszáj“ és mi a
javaslat, nagy fejbólintások között azon következtetésre
jutott, hogy ezentúl még pipázni is csak az arányrészek
arányában szabad. Szóval ez esetben az volt a hiba,
hogy annyira a részletbe nyúlt a szabályzat egy pontja,
hogy összeütközésbe jött a birtokosság eddigi viszonyaival.
Ezen fentemlített alakuló gyűlésen elhangzottak azon sza
vak is, hogy te birtokosság most nagy ur leszel, ezentúl
nem parancsol néked a biró stb. — mi természetesebb,
minthogy ezt mint legkellemesebb részt jól megjegyezte
magának az elnök s a többiek is, még talán éljeneztek
is hozzá, s gyűlés után re bene gesta szétoszoltak, a
zöld könyveket az alakuló gyűlést vezető elvitte magával,
— tehát nekik nincs más dolguk, mint a bírónak fittyet
hányni. A sok predikálásra pedig gondolták: No majd
valahogyan csak lesz, úgy még sohsem volt, hogy vala
hogyan nem lett volna.
Egy év múlva lázas másolások s aláírások után meg
jött az elnök urnák a szabályzat, jól tudja mi van benne:
gyűlést tartani, határozni a biró beleszólása nélkül. Ezt
nem felejtette el. Ad acta — mehet az éléskamrába! .. .
Vájjon jutott-e most már eszébe valakinek arra is gon
dolni, hogy ugyan mi a sorsa annak a zöld könyvnek?
Nem sokan mondhatnak erre igent. Hogy is jutott volna
eszükbe, hiszen a szabályzatok betartása a birtokosság
kebelbeli ügye, — tehát a birtokosság a szabályzatokkal
együtt egészen magára maradt. És ez igy van egy in
telligens nép lakta vidéken; mi történjék ott, hol az
elnök kollegáival együtt egy szót sem tud magyarul ?
— A járási erdőgondnokra annyi teendő van róva, hogy
csak azt győzze. Ő neki birtokossága oktatójának, veze
tőjének kellene lennie, de hogyan tegye ezt, ha nincs
hozzá sem fizikai ideje, sem joga, hogy a megalakult
közbirtokosság belső ügyeibe avatkozzék. Hibáztatnom
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kell éppen ezért azokat, kik felfelé csak szépet mon
dottak, de a nehézségekre nem hívták fel a vezető körök
figyelmét. Ne kívánjuk azt, hogy az ügyosztály a Zoltánutcából lássa, hogy mi a baj Sopron megyében, vagy
valahol Erdélyben. Hagyjuk abba a szépelgést; elmúlt
már az az időszak, a mikor ellenmondást nem tűrő
szolgai alázattal kellett magunkban elfojtani a közérdek
javára bennünk támadt véleményt, mert ellenkező eset
ben minden indokolás nélkül elbocsáthattak bennünket,
mint Bedő Albert a kocsisát. Az együgyü magatartás
nem viszi előre az ország szekerét s ma már a szolgai
meghunyászkodást nem is kívánják, mert nem is kíván
hatják tőlünk.
A Sólyom Andor által felhozott nehézségek tényleg
fennállanak ott is, hol nekem is volt alkalmam megfor
dulni, de javaslatával egész terjedelmében nem értek
egyet, — én más helyen is keresem az orvoslást;
Sólyom Andor a formát támadja, de javaslata a lényeget
akarja megdönteni.
Határozottan állást foglalok javaslatának 3., 6 . és 7.
pontja ellen. A községi elöljáróságnál — általánosságban
— nem látom jobb kézben a közbirtokosságok ügykeze
lését, mint az elnöknél. Maradjon csak a községi elöl
járóság hatóság, melyet kényszerítő esetben igénybe ve
szünk, de ne legyen gyámja a közbirtokosságnak. Az a
bizonyos visszaélés, melyet egy elnök elkövetett, a tu
datlan nép lakta vidéken még inkább előfordulhat a biró
kezén épp azért, mert az ily vidék népe a bírónak rend
szerint vakon engedelmeskedik. Magam is meg vagyok
arról győződve, hogy sok helyen a közbirtokosság adós
ságba kerül, vagy sok közbirtokossági elnök visszaél
hatáskörével stb. — Miért mindez? — Mert a nép tájé
kozatlan, kioktatva nincs. Minél tudatlanabb a nép, annál
nagyobb becsapás érheti; vagy nem Afrika belsejébe illő
sötét tudatlanság kell-e ahhoz, hogy egy 1 000 koronás
tartozás fejében 4000 korona hajtassák be ?
Javaslatának többi pontjait magam is megszavazom s
ezek a törvény lényegén nem is változtatnak. Ezen pon
tokkal kapcsolatban én is javaslattal állok elő :
1 . A gazdasági ügyviteli szabályzatok egyszerüsittessenek annyira, hogy a birtokosság viszonyaihoz simul
janak. A részletkérdéseket a szabályzat ne tárgyalja.
2. A szabályzatok betartása felett az illető járási erdő
gondnokság gyakoroljon felügyeletet.
3. Hogy az erdőgondnokság a reá ruházandó fel
adatnak megfelelhessen, törüljük el az állami erdőhiva
talokat és szaporítsuk az erdőgondnokságok számát.
Ezen három pont keretén belül a részletesség jellegé
vel biró pontokra nem kívánok kiterjeszkedni. Szükség
telen tán azt megjegyeznem, hogy a 2 . pontban felál
lított követelményeknek jelenleg alig tudna 2—3 járási
erdőgondnok megfelelni, mert nincs hozzá fizikai ideje;
ha azonban a gondnokságok száma szaporodnék s a
kerületek nagysága apadna, módjában állana a járási
erdőgondnoknak az, hogy birtokosságai oktatója és őre
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legyen, kioktassa őket az ügykezelésben s egyúttal ellen
őrizze az elnököt, s ha van, a többi tisztviselőt; gyűlé
seken megjelenjék stb. — Ki is volna erre jobban hiva
tott, mint a járási erdőgondnok. Én az eljárást úgy kép
zelem s tervezném, hogy ha az erdőgondnok az ügy
kezelés ellenőrzése közben visszaélésnek jönne nyomára,
a szolgabiróságnak az esetet feljelentené s egyúttal a
megfelelő orvoslást javaslatba hozná. Tessék csak elkép
zelni azt az esetet, hogy egy közbirtokosság a körében
előfordult visszaélés ellen a szolgabirósághoz, vagy más
hatósághoz fordul orvoslásért?! — Ennék a hatóságnak
fogalma sincs arról, hogy a szabályzat mit tartalmaz,
sőt tán azt sem tudja, hogy egyáltalában létezik! —
Milyen elintézést nyerjen az ügy? — Olyan esetek,
minőt Sólyom Andor említ, csakis a nép tudatlanságá
nak a következményei. Az írni, olvasni és számolni nem
tudás a közbirtokosságnál is nagyon megbosszulhatja
magát, de mi nem állhatunk be elemi tanítónak; az
intelligensebb vidékeken pedig a közöny és az állami
kezelés elleni ellenszenv — mely miatt különböző uta
kon igyekeznek az állami kezeléstől, sőt magától az
erdőtől is szabadulni — azok a nehézségek, melyek a
szép cél elé akadályt gördítenek. Az állami kezelés iránti
ellenszenv tudtommal éppen Dunántúl a legnagyobb.
Égetően szükséges, hogy az erdőgondnok a birtokosságai
viszonyait megismerje, velük jó modorban gyakran érint
kezzék s megértesse velük azt, hogy nem fafináncok
vagyunk. Félre kell tenni a paragrafus-rágást, mert ez
szerez legtöbb ellenséget az állami kezelésnek. Tudok
oly esetet, midőn egy állami erdőhivatal betiltotta a
nyiladékok kaszálását, mert az nem volt benn az üzem
tervben. Mondhatom, hogy egy laikus parasztember üt
között meg ezen és méltán. Egy más esetben az állami
erdőhivatal megfolyamodtatta a vihar által letört faanyag
kihasználását. Ha ily obskúrus módon járunk el, ne
csodálkozzunk azon, ha a helyett, hogy az állami keze
lést megkedveltetnénk, gyűlöl — utál a nép bennünket.
Ily együgyüség mellett a legjobb indulat kárba vész s a
birtokosság csak nyűgnek tekinti az állami kezelést. —
Több világosságot! — — —
*
*
*
Szándékosan használom az irói álnevet s megadom e
helyen Ratkovszkynak is a felvilágosítást — miért? —
Én meggyőződésem szerint nagy elismeréssel adózom a
vezető köröknek az állami kezelés életbe léptetéséért s
nem akarom, de nincs is érdekemben, hogy szavaimat
szépelgésnek vegyék. Hiába! — még mindig nem tu
dunk szabadulni a régebbi korszellem lidércnyomásától,
még mindig félünk a panegyrikus jelzőtől. És m éltán!
Hisz még mindig van régi kornak oly lovagja, ki lefelé
lenézést, oldalt kicsinylést és fölfelé imádást gyakorol.
Ilyen férfiúnak lehet jövője, de belőle a szolgálatnak
haszna sohsem lesz. Az ilyen szakembernek lehet pon
tosan vezetett iktatója, indexe, stb., de a kezelése alatti
községi erdők képe szomorú. — Elhagyom e témát, a
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sárgarépából úgy sem lesz kéknefelejts! — — —
Ismerem a nép jellemét jó és rossz oldaláról; azt is
tudom, hogy nehéz vele megértetni azt, hogy javát akar
juk. Ne vegyük neki rossz néven, ha főleg oly helye
ken, hol csak vetnie kell, — aratni az utóda fog —
keserű kényszermunkának tekinti a szakszerű kezelést.
Egy nagyurnak magyaráztam egyszer, ne adja el fa
állományát, még az nem érett a vágásra s tarvágást al
kalmazva: kopárok, vízmosások is keletkezhetnek, sőt
ajánlom, erdősittesse be még egy és más erdőnek való
területét is; mily szép erdő-komplexumot, s mily szép
tőkét létesít utódainak ! — Mi volt rá a válasz? —- „Igen
szép elv, de mi hasznom nekem abból ?“ — S ezt a
választ egy nagyúr adta, ki az ország gazdasági életé
ben nagy szerepet játszott! Ne vegyük rósz néven a
népnek, ha ő sem gondolkozik okosabban ott például,
hol kopár területet kell beerdősítenie, s még az eddigi
legeltetésről is le kell mondania. Itt a szép szó nehezen
hat a szivekre; itt számolni kell avval, hogy nem va
gyunk színészek s nem hatást vadászunk, hanem köz
jót szolgálunk; s azután ez még mindig nem felvilágo
sított nép, főleg a hol nemzeti s egyéb izgatásokkal tel
jesen bolonddá van téve — nem is bizik meg az urak
ban. Majd ha mindenki becsületes ember lesz a vilá
gon, akkor elhiszi a nép is valamely hatóságot képvi
selő úrnak, hogy javát akarja. Addig is ne legyünk egy
oldalúak és ne legyünk paragrafusrágók. Értsük át a tör
vény szellemét s ne csináljunk paragrafusrágással a jó
indulatú törvénynek mi magunk nehézségeket.
Egy kapitány egy öreg őrmesternek ezt a parancsot
a d ta : „Őrmester! Délután napfogyatkozás lesz V2 3 óra
kor. Tartson róla előadást a legénységnek, ha jó idő lesz
a szabadban, ha netán beborul — a szakaszszobában !“
Az őrmester így adta tovább a parancsot: „Délután a
kapitány úr parancsára napfogyatkozás lesz, és pedig ha
jó idő lesz künn a kaszárnyaudvaron, ha pedig beborul,
akkor a szakaszszobában !“
Ha mi az 1898. XIX. törvénycikket is őrmester-észszel fogjuk fel, sirt ásunk annak a jó célnak, mely ezt
a törvényt világra hozta.
Több világosságot!

Közlemény
a kopár, futóhomok s vízmosásos területeken teljesített
erdősítések állami segélyezése ügyében.

A m. kir. földmivelésügyi minister azokat az anyagilag
szorultabb helyzetben levő birtokosokat, kik a közgazdasági érdekből befásítandó kopár, futóhomok és vízmosá
sos területeken az 1906. év folyamán önként, illetőleg
az erdősítéseknek az 1879. évi XXXI. t.-c. 165-ik szaka
sza alapján való elrendelése előtt, erdősítéseket sikerrel
foganatosítottak, mint a megelőző években, ebben az
évben is, állami pénzsegélyben részesítette.
A teljesített erdősítések közgazdasági értékéhez és
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fontosságához képest 418 birtokos között 150093 k. hold
kiterjedésű kopár terület beerdősítése után utólagosan
29.531 K 20 f pénzsegély osztatott ki.
Ezen a segélyösszegen felül azonban már az 1906.
évben 283 olyan birtokos között, kik 1274 61 k. h. kopár
területet beerdősítettek s a pénzsegélynek azonnal való
kifizetésére valóban rávoltak szorulva, az erdősítések
teljesítésének beigazolása után 26.256 K segélyt fizet
tetett ki és ugyanabban az évben még 33,574 K 40 f
államsegélyt utalványozott ki 150, állami kezelés alatt
álló, veszélyesebb jellegű mintegy 1012*71 k. hold ki
terjedésű kopár terület birtokosa részére, az illető terü
leteket kezelő állami erdőtiszt kezéhez olyan célból, hogy
ezeknek az összegeknek felhasználásával az illető terü
letek sürgősen s biztosabb sikerrel államköltségen beerdősíttessenek.
Ezek szerint tehát az elmúlt 1906-ik évben összesen
851 birtokos részére, mintegy 3788’25 k. h. kiterjedésű
kopár, vízmosásos s futóhomok területen létesített, közgazdasági szempontból szükségesnek elismert erdősítések
után 89,361'60 K állami pénzsegély engedélyeztetett.

Közigazgatási lassúság.
Hogy a közigazgatásnál nem mindig találkozunk az
ügyek elintézésében valami nagy gyorsasággal, azt hiszem,
sokak előtt ismeretes; az alábbi példával mégis némileg
megvilágítani kívánom azt a nemtörődömséget, melylyel
az erdőbirtokosok érdekeit az ügyelintézés lassúságával
figyelmen kívül hagyják.
Az ipp-i r. kath. iskola-alap javára szolgál az egyház
megyének Márkaszék község (Szilágy megye) határában
fekvő 12 kát. hold erdeje, mely közép hegységi 80— 100
éves kocsánytalan tölgy és bükk elegyes szálerdő. Üzem
terv szerint 2 0 éves vágásfordulóval, sarjerdő üzemmód
ban kezelendő. Nem szándékozom itt az üzemterv bírá
latába bocsátkozni, csak annyit jegyzek meg, hogy az
üzemterv rendelkezései nem voltak teljesíthetők, s az
erdő ma is érintetlenül áll. Most két éve a szomszédos
uradalmi erdők kihasználásra kerültek, s igen alkalom
szerűnek mutatkozott ezt a 12 holdat is a kihasználásba
belevonni. Az egyházmegyei hatóság el is határozta,
hogy az erdő összes faanyagát egyszerre eladja, a be
folyó vételárt tőkésíti, s annak kamatai a lelkész vagy
tanító javadalmazására fordíttatnak, s igy az eddig mitsem jövedelmező erdő mégis hajt évente némi hasznot.
Mint az egészben letárolásra való engedély adására
vagyonfelügyeleti szempontból illetékes tényező, az egy
házmegyei hatóság maga átirt a szilágyvármegyei közig,
érd. bizottsághoz, hogy járuljon hozzá ő is, illetve enge
délyezze az erdő egyszerre letárolását és értékesítését.
Ez a múlt év első napjaiban történt, s remélték, hogy
még azon télen sikerülni fog az eladás. Az ügy azonban
a közig, bizottságnál mind máig elintézetlen maradt,
hasztalan irt á,\ tavaly augusztusban az egyházmegyei
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hatóság, kérve az ügynek sürgős elintézését, hogy leg
alább ősszel eladhassa az erdőt, semmi válasz nem jött,
s elmúlt ez a tél is, anélkül hogy az erdőt értékesíthet
ték volna; s ezzel nemcsak az eladási árnak két évi
kamatját veszítette el az a lelkész vagy tanító, hanem,
mert a szomszédos erdő kihasználását már befejezték, s
ott már minden munka szünetel, az erdő értéke is alább
szállott, mert kétséges, hogy az ezutáni vevő adhat-e
akkora árt, mint az a fakereskedő, a ki a szomszédos
erdőt kihasználta, s így sokkal kevesebb költséggel ter
melhette volna ki ezt az erdőt is.
Mi volt az ügy elintézésének akadálya, hogy még egy
év után sem intézkedtek, nem tudom, mert az egyház
megyének kérdő sürgetését is figyelmen kívül hagyta
a bizottság. De hogy káros lassúság ez, az kétségtelen.
*
A „Magyar Erdész“ VI. é. f. 24. számában „Jogi
szempont“ címmel megjelent közleményre óhajtok még
egyet-mást megjegyezni. Ha K—y az említett napilap
kiadóhivatalához fordul, megtudhatta volna, ki küldte be
a közleményt s így az ügyre vonatkozó iratokba is szíve
sen betekintést adhattam volna. Azonban téved K—y,
midőn a jelzett erdőkihágási esetnek ilyetén elintézését
a jogi szempontból való elbírálásnak tulajdonítja. Annak
más magyarázata van, a felületesség, és nem a jogi
szempont. Hisz ép azért látott napvilágot a közlemény,
hogy jogász emberek mulassanak rajta. Most jogi szem
pontból így határozni absurdum. Hanem a dolog magya
rázata az, hogy a II. fokú bíróság tárgyalási napjaira
sok ügy halmozódik fel, a jegyzőkönyvet csak úgy kutya
futtában vezetik, pár odavetett szóval lejegyezve a hozott
határozatot, a fogalmazást a jegyző hajtja végre később
az ügyirat kiadásánál, s talán nem is mindig a hozott
határozattal mindenben megegyezőleg. így történhetett
meg ez a jogászati botlás, a tettes legnagyobb örömére.

Hesz Ágoston.
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A góbé a gazdaságban.
— Könyvismertetés. —

Egészséges jóízű humorral megírt huszonegy tárcáit
most már negyedszer adta ki Péterfy Tamás gazdasági
író Budapesten.
A csinos kiállítású, szép díszes kötésben megjelent
könyv a Stephaneum nyomda-részvénytársaság betűivel
készült, 155 oldalra terjed és kiállítása minden tekintet
ben a legkényesebb igényeket is kielégítheti. Galántai
Dezső szeccessziós rajzai emelik a könyv értékét, mely
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ben a székely eredetű író szellemesen és hűen ecseteli
a székely paraszt furfangos gondolkozás módját.
Hogy olvasóink a könyv tartalmáról tájékozást szerez
zenek, mai számunkban mutatót is hozunk belőle.
A könyv ára két korona s szerzőjénél Budapest IX.,
Köztelek-utca 8 . megrendelhető.
¥

¥¥¥¥¥¥¥

A mészipar szervezése a Bükk- és Mátrahegységben.
(Folytatás.)

A „Magyar Erdész“ 1905. évi 21. számában — Csorna
Gusztáv hercegi főerdész közzétett indítványa; „A Bükkés Mátra-hegységben folytatott mészipar szervezéséhez“,
— illetve a „Magyar Erdész“ 1906. évi 6 -ik számában
megnevezett Antóny Károlynak, mint a bizottság egyik
tagjának erre vonatkozó véleménye.
Az indítványban feltett lényegesebb kérdésekre válaszom
a következő :
1. Mily mészmennyiség az, mely évenként az egész
(Coburg hercegi) birtokon a mostani rendszer mellett
termeltetik ?
— A szerződéses Miklóssy János-féle mésztársulat ter
mel évente 18000 q. oltatlan meszet.
2. Hol lesz ezen mészmennyiség értékesítve ?
— Borsod-, Heves-, Jász-Nagykún-Szolnok-, Pest-PilisSolt-Kiskún- és Abaujmegyék községeiben. Nagyobb vá
rosokban, pld. Karcag, Kisújszállás, Madaras, Kúnhegyes
stb. nem, mert ottan már nagykereskedők kereskednek
azzal, a kik a meszet mésztermelő telepekről aránylag
sokkal olcsóbban nagyban, — a tengelyfuvar és vasúti
szállítás költségét is beleértve, — tehát az eladás helyén
q. á 2’40 kor. veszik.
3. Közsétjenkint mennyit tesz ki az évi mészszükséglet ?
— Ez egészen bizonytalan ; csupán Mezőkövesden kö
zelítőleg határozható meg, ott állítólag körülbelül 2 0 0 0 q.
fogyhat el.
4. Az eddigi rendszer mellett, a mészégetésre szánt
évi fahozam egészben értékesíthető-e?
—- Az egész mennyiség értékesíthető.
5. Nem nagyobb-e a mészszükséglet az eddigi terme
lésnél és széthordásnál ?
— Nem.
6 . Mily mennyiségű mész égethető ki a mészégetésre
szánt évi fahozammal és hogyan fogadják a szándékolt
szervezést a tüzifafuvarosok és mészégetők ?
— Gyakorlati tapasztalat szerint 10 q. mész kiégeté
séhez szükségeltetik 4 ürméter fa, tehát esik 1 q. mészre
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0 4 ürméter f a ; a további kérdést sem a fuvarosok, sem
a mészégetők nem fogadják rokonszenvvel.
7. A mészelárúsítás a mészkemencéknél eszközölhető
volna-e a fogyasztó közönség által kiküldött fuvarosoknak?
— Teljesen keresztülvihetetlen, mert az ki van zárva,
hogy az Alföldről a felvidékre jönne mészért fuvaros.
8 . A mészégető társulatok összeköttetéseket kereshetnek-e nagyobb építkezések mészszükségletének ellátá
sára ?
— Igen, megtörténik most is, de csak kisebb városok
és községekben előforduló építkezéseknél, vagy például
gazdasági tanyáknál, a hová a nagyobb városok keres
kedőitől a mész tetemesebb költséggel volna csak be
szerezhető, ennélfogva a mostani szokás szerint az előbbi
előnyösebbnek bizonyul be.
>*
9. Lehetséges-e az illető községi elöljáróságok közrevonásával (pl. dobszó utján) a fogyasztó közönségnek
szükségelt mészmennyiség előjegyzése mellett ott hely
ben felfogadott fuvarosok által mésztelepekről a meszet
szállítani ?
— Már mint a 7 ik kérdésnél válaszoltam, teljesen ki
van zárva, hogy a fentemlített vármegyék falvaiból fuva
rosok jönnének mészért a hegyek közé; bár rendszerint,
de nem mindig feltétlenül a völgyek elején rakatnak a
kemencék. A mostani kereskedelmi szokás szerint, ren
desen az elárusító szállítja vevőinek árúját.
10. Kijelölhetők volnának-e azon községek, melyek
egy-egy erdőbirtok mésztermelésére utalhatók lennének ?
— Nem, mert ez az időközi esetleges mészszükségletnek nem felel meg.
Mind a mellett, hogy az indítványt egészben véve he
lyesnek tartom, hanem az adott viszonyok között sajnos,
keresztülvihetőnek nem találom ; mert főleg szegényebb
sorsú népünk, kinek művelő földje nincs, csak rongy
lova vagy szamara, a megszokott és már vérébe átment
vándoréletről nem fog lemondani; mert még az alkal
mazandó fafuvar-kényszer a fuvarosokra sem fog célhoz
vezetni, a mennyiben ez esetben úgy a fafuvarról, vala
mint a mészfuvarról inkább teljesen le fog mondani és
más kereseti kútforrás után fog indulni. Tizenöt évi itt
létem óta eléggé volt módomban tapasztalnom és meg
figyelnem, hogy alig van eset, hogy helységünkből a
mésszel kereskedő fuvaros nehéz fafuvarral keressen ittott hetenként 2—4 koronát; holott mostani életmódja
mellett jó utón vándorolva, családjának fentartására cse
kély fáradsággal könnyebben szerzi meg kenyerét, a fo
gyasztási szövetkezetek fennállása dacára, hol jutányosán
jutna hozzá; de a jobb módú gazda is mindég szíve
sebben megy mésszel az alvidékre házalni, mint fáért az
erdőbe.
Kelt Cserépfaluban, 1906. évi julius hó 23-án.

Antóny Károly.
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Szilvás, 1906. julius 3.

Mélyen tisztelt Elnök Úr!
Ama megtisztelő megbízatásnak, hogy Csorna Gusztáv
indítványára a mészipar fejlesztését illetőleg véleményemet
kifejtsem, következőkben akarok megfelelni:
Közel 14 éve lakom Borsodmegye erdős vidékén
Szilváson, a hol a nép évszázadok óta foglalkozik mészégetéssel. Néztem a nép valóságos fáradságos munkáját,
melylyel nemcsak a mészégetés, de a mész Iehordása
is jár. Hisz mindenki tudja, hogy a mészkőzóna a hegy
ség legmagasabb, legváltozatosabb s ezért a legszebb
része. De mit törődik ez a hegyi nép a természet szép
ségeivel, hisz köztük él, megszokta azokat. A turista
megbámulja a merész kiugrásu mészhegyeket, pompás,
festőies hegyláncokat, de a szegény palóc nagyot károm
kodik, mikor megterhelve egy 70°-os lejtőhöz ér s boszszusága nem is alaptalan, mert nem egyszer történt
meg az, hogy a meredek, rossz utón összetört a szekér
és a ló, a szegény nép kenyérkeresői.
A szilvási uradalomban meszet körülbelül 7—800 m.
magasságban égetnek, a hol a kiégetéshez szükséges fa
mennyiség nagyobb részét a széldöntött, korhadásnak
indult omladékfa alkotja. Mi örülünk, hogy így tisztítják
az erdőt, mert falunk népe még ingyen sem vinné el
ily magasból.
Ezen pár, mint alább kitetszik, nem ok nélkül mon
dott szó után Csorna Gusztáv azon kérdésére akarok
megfelelni, hogy az évi mésztermelés kielégiti-e nálunk
a szükségletet? Megnyugtatására azt felelem, hogy fájda
lom, nem is égetnek mindig meszet, mert kevés a meg
rendelés. S ha a kultúrával az épületek száma is nő s
nagyobb lesz a mészkereslet, akkor talán a mi hasz
nunkra itt is több meszet égetnek.
A mi viszonyunkat letárgyalva, néhány szót akarok
fűzni a mészipar helyes fejlesztéséhez, melyekre a tapasz
talat tanított.
Ahol az évi fahozam, mint tűzifa is értékesíthető, ott
nem csoda, ha a mészipar fejlesztése érdekében nem
sokat tesznek a birtokosok, mert nemcsak a fuvarerő
megosztása van hátrányára a mésziparnak, de — ha
őszintén szólunk — mi magunk is, kik a felsőbb akarat
végrehajtói vagyunk. Mindenféle apró okot hozhatunk
fel, mik miatt az ezen esetben haszonnal nem járó
mészüzemet beszüntethetjük. Ilyen eset azonban ritkán for
dul elő. Leggyakrabban az erdőbirtokosok s a mészége
tők érdeke egybe forr. Ekkor a közös célért támogat
nunk kell a mészipart.
A szegény nép, mely hétszámra távol van családjá
tól, joggal megérdemli érdeklődésünket s azt, hogy utatmódot nyújtsunk neki arra, hogy mint könnyítsen ön
magán s mint segítsen mirajtunk is. Persze a hegyek
meredekségén s az esőzésektől megrongált hegyi utakon,
csupán a mész leszállításának megkönnyítéséért nem
segíthetünk, de megóvhatjuk a népet az úgynevezett
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becsapástól és megkímélhetjük a hosszas távolléttől. Az Egyesület a Bükk- és Mátra-hegységben folytatott mész
elsőtől úgy védelmezzük meg, hogy a nagyobb építészeti ipar szervezésére vonatkozólag állást ne foglaljon.
vállalatok s falvak közt szerződést hozunk létre. A hoszszas távolléttől pedig úgy, hogy a szerződés egyik pontja
B o rso d -G ö m ör-H e ve sm e g yé k E rd é sze ti E g ye 
azt tartalmazza, hogy a vállalatok vagy falvak fuvarosai sülete. Rendes tagsági dijat fizettek 1906-ra: Bárjöjjenek el mészért, de nem a kemencékhez, hanem dossy Miklós, Huszár Kornél.
valamely mélyebben, lalán valamely faluban levő mész
1907- re: Bánik György, Jurkovich János, Huszár
kimérő helyhez. Ez nagyon fontos. Nálunk, mint mond Kornél, Lányi Aladár, Podhradszky András.
tam, 7—8G0 m. magasban égetnek meszet. Csodálatos,
hogy itt a hegy tövében a lakosságnak csak igen kevés
része foglalkozik hegyi fuvarozással. Egyes családokban
apáról fiúra száll a fuvarozási kötelezettség. Még ez a
hegyi nép is fél a hegytől s jó napibér kell annak, aki
mégis felmegy a magasba. Hát még az alföldi ember !
Egy példával akarom megokolni azt, hogy miért nem
tanácsos a délvidéki embert a 700 méteres hegynek
neki ereszteni.
A Kőrispataki Gyógyító.*
Nem régen történt egy érdekes, felföldi ember előtt
Ma a találmányok korszakában nincs olyan nap, hogy
érthetetlen história. Az Alföldről jött egy szekeres a Bükk
újabb sertésvész elleni szert fel ne találnának. Aztán
tövében fekvő Dédes felé vezető országúton. Előtte va
nagy titokban tartják a nagy jelentőségű találmányokat
lami 10—12 szekér ment. A még dombot sem igen lá
mindaddig, amíg ártatlansága ki nem tudódik és ártatlan
tott emberünk szent borzalommal nézi a jobbra elterülő
sága úgy a sertésvész ellen, mint a sertésvész mellett
szerteszét tagolt Bükk csúcsait. Ekkor előre néz s annak
rövidesen beigazolódik. Ezek után napirendre térünk és
egyik út fölé hajolt sziklanyulványát meglátja, mely alatt
minden meg van bocsátva 1 . . .
szép csendesen éppen most mennek az elöljáró szekeresek.
Ezrével teremnek a filoxera elleni biztos szerek is,
Egy ideig habozik, keresztet vet magára s neki a bal
tanúm rá a földmivelési minisztérium rovartani osztálya.
oldalon elterülő búzaföldnek. Ezért persze megbírságol
Azok a szenvedélyes magyar királyi bogarászok már
ták 10 K erejéig. A még most is remegő paraszt 20
sok filloxera elleni szer feltalálójának magyarázták meg,
K-t szúrt le, mert ő vissza is akar menni, már pedig
hogy bogaruk van, de azért feltaláló a feltaláló, hogy a
inkább mégegyszer a búzába kerül, minthogy a sziklá
magyar királyi bogarászok leszakvéleményezése után is
tól zúzássá össze magát. — Hogyan menne ez az em
reméljen. Hát remél is valamennyi, aztán keresi javítás
ber oda, a hol komolyan fenyegeti a veszély?
utján tovább az érvényesülést, mely rendszerint nem
Most tárgyamhoz térek vissza. A fent leírt módon
azzal a gondolatcsomóval végződik, hogy a fiiloxerát el
ugyan nem szabadítjuk meg munkásainkat a fáradság
pusztítva, a szőlősgazdákat boldogítsa, hanem hogy egy
tól, de idejüket nem lopja el a hosszas, bizonytalan
két milliót a találmányért besöpörjön. Mert nincs olyan
kóborlás s így sokkal több meszet produkálhatnak.
feltaláló, még ha szunyoghájszürőről is van szó, hogy
Ez idő szerint mésziparunkban csak az ilyen szerve
az egy milliócskánál alább gondolkodnék a jövedelemnél.
zés segít.
Ez alkalommal nem a jelenkor rohamosan haladó fel
Végül bocsánatot kérek, hogy véleményemet nagyrészt
találóiról akarok beszélni. Visszakalandozok az elmúlt
Csorna Gusztáv a . „Magyar Erdész“ 1906. febr. 1. szá
századközepére, mikor a nemzet elnyomatása, utána pedig
mában közölt cikkje alapján fejtettem ki. De minden
a kiegyezés, a magyar világ következett. A magyar ruha
szaktársam beláthatja, hogy Csorna Gusztáv oly beha
egyszerre divatos lett az egész országban, még a leg
tóan foglalkozott indítványával, hogy okot arra, hogy vé
távolibb részében, Háromszék-megyében is. Mindenki
leménye után én is kifejtsem nézetemet, csak ez a
viselte, a ki viselhette. De akadt olyan is, akiknek min
közmondás nyújt: „Több szem többet lát!“
den arra való törekvése kárba veszett, hogy feszes ma
Maradtam az Elnök Urnák kiváló tisztelettel
gyar ruhát öltsön. (Itt azonban egy tisztességes kijelen
Péczer Mihály
téssel tartozom az olvasónak. Jobb, ha tudja, mint ha
urad. erdész.
eltagadom, hogy ez a gyógyítási história valóban meg
*
történt és én a kegyelet érzetében minden szereplő neve
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesületének
helyett egy másik nevet hazudok, különben ráncba szedik az
választmánya 1906. évi október hó 28-án Miskolcon
megtartott ülésén a mészipar szervezésére beérkezett és eszemet a még élők és emlékezők. Ezeket megvallom,
közölt javaslatokat egybevetve, a közgyűlés elé azon és a hazudott nevekkel elkezdem az igaz históriát.)
jelentés terjesztését határozta el, hogy Antóny Károly
bizottsági tag javaslata értelmében ez idő szerint az

* Mutatvány Péterfi Tamás „A góbé a gazdaságban" lapunk mai
számában ismertetett könyvéből.
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A kőrispataki grófnak soha semmiféle elődje nem öl
Marton Pétör ravasz mosolylyal mondogatta, csende
tözött fényesebben, mint a jó szívéről is kedvelt humorá sen a bajusza alól: hiszen gyerekjáték, minek gurikáról híres Pali gróf, mikor díszmagyarjában Pesten a zik. Majd oda szólt Gyurka báróhoz: lépjék bennebHatvani-utcán végiglépkedett. Szép ember volt, de a becske ! . . .
ruhája is gyönyörű volt. így találkozott Gyurka báróval,
Be is mentek a folyosón, hátra a ház legvégére. Ott is
egyik erdélyrészi mágnásbarátjával, akinek éppen az vala valami pálinkafőző-helyiségbe kerültek be. Marton Pétör
a legnagyobb baja, hogy feszes magyar ruhát nem visel fürdésre készítette Gyurka bárót, hanem elébb meg
hetett. Nem azért nem viselhetett, mintha pecsovics tapogatta, hogy hol is fáj ? . . . A Gyurka báró jajgatása
lett volna, hanem azon egyszerű oknál fogva, hogy a szépen kijelölte a fájdalmat. A térden felül egy arasz
csúz bántotta, a feszes nadrág felhúzásánál a görcs a nyiról lefelé a koromhegyig mind jajgatos vala.
lábát összehúzta, a hosszúszáru magyar csizmát pedig
Ekkor kiszólt a gyógyító az ajtón, hogy Están hozza
nem húzhatta fel, hogy a lábujjai össze ne kucorodtak be a csizmákat. Están, egy tagba szakadt, a sorozáshoz
volna . . . Ez valami rettenetes fájdalom vala a hét- közeledő ifjú, be is hozott két óriási vadászcsizmát, ame
próbás kurucnak. Ezt Pali grófnak is elpanaszolta.
lyek a visszagyűrődés ellen oldalt fatuskóhoz valának
— Igen egyszerű a gyógyítás — biztatta a Pali gróf szegezve.
a panaszkodót.
— Dugja bele a két lábát a csizmákba! — biztatja
Gyurka báró ránézett, mert ismerte a Pali gróf tréfáit, Gyurka bárót a gyógyító s közbe egy széket adott, hogy
de arcáról azt olvasta le, hogy ez alkalommal komoly neki ülhessen a munkának.
segélynyújtásról beszél Pali gróf a fájdalmas köszvény
— Mit akar?! . . . — kérdezi Gyurka báró rosszat
érdekében.
sejtve.
— Kérlek tehát Pali, mondd meg az igen egyszerű
-— Ne kérdezzen, hanem mozogjon ! — förmed reá
gyógyításodat.
a gyógyító erélyesen.
— Nem az enyém — mentegetődzött Pali gróf— nem
— Ez ellen protestálok 1 — kiáltja Gyurka báró, föl
akarok kérkedni olyan tudománynyal, ami a másé. Isme emelkedve.
red a kőrispataki gyógyítót?
—- Hát ez mit povedál ? — kérdezi a drótosoktól ta
— Nem ismerem.
nult tót szóval fiától a gyógyító, aztán recsegősen rá— Hírét se hallottad ?
zördít a fiára — hozd a csaptatófát, Están !
— Most hallom először.
A legény ugyancsak sebesen szedi hosszú lábait. Mind
— Csodálatos — mondogatja Pali gróf — nálunk járt visszatér egy karóval, amely elég száz ember agyonminden külföldi kofa hfres és a saját tudósainkat nem ütéséhez. Úgy áll az ajtóban a karóval, mint egy gár
ismerjük, mert szerény emberek. Kérlek, én mint legjobb dista.
barátod, ajánlhatom neked a kőrispataki gyógyítót. Egy
— Hallod-e, Están! — recseg a Marton Pétör hangja, —
szerű ember. Durva, goromba, de a gyógyítása biztos a én itt semmiféle urat nem ismerek, csak beteget. Ha
legrégibb hűléseknél is. A te csúzbántalmaddal négy ez a beteg itt nem engedelmes, minden intésemre egyet
hét alatt elbánik. Úgy jösz haza, mintha újra születtél volna. húzz rá, de ne tréfából, mert kitekerem a nyakadat, édes
Gyurka báró még most sem hitt az ismert humoros fiam !
Pali grófnak. Elővette tárcáját és száz darab aranyról
Most Gyurka báróra került a sor.
írást adott, ha a biztos gyógyítás bevált, de ellenkező
— Dugja bele a beteg két lábát a két csizmaszárba.
jére kötelezte Pali grófot, ha a kőrispataki gyógyító mit j
Gyurka báró belátta, hogy itt nincs tréfa. Beleköltözött
sem tud, akkor ő fizessen száz aranyat. Pali gróf igen I két lábbal az óriási lovagcsizmákba. Ekkor a hátához
szívesen aláírta. Aztán levelet írt a gyógyítóhoz, melyet pompás támasztékot hoztak és lekötözték a székhez, ne
átadott Gyurka bárónak.
hogy elszökhessen.
Ezzel az ajánlólevéllel fölszerelve, két hét múlva be
Están újra megkapta az utasítást, hogy ha a beteg
lépett Gyurka báró a kőrispataki gyógyítóhoz, kinek becsü mozdul, egyet olyat üssön a fejére, hogy a lába sohase
letes neve Marton Pétör vala, a nem becsületes nevét sántuljon meg kétszer. Ekkor a gyógyító székely valami
senki sem ismerte. Mindjárt a Pali gróf levelén kezdette. jóillatu meleg szeszt hordott a Gyurka báró lábaira a
Azt adta át a kőrispataki gyógyítónak.
rettenetes nagy csizmaszárakba és addig hordotta, amíg
Marton Pétör elolvasta. írástudó lófejes székely volt, meg nem telt a két csizma szára.
de a mit elolvasott, azt ugyan az arcáról meg nem
Gyurka báró káromkodott volna, de az a buta képű
tudta Gyurka báró. A levélben csak ez vala:
Están mellette állott a karóval. Úgy gondolta, hogy ezek
Hallod-e Pétör! Engemet megkinozál, de meg is az őrültek még agyon is ütik lelkifurdalás nélkül. Nem
gyógyitál. E zt a levélvivő Gyurka bárót, ha tízszer látja senki . . . Ez a Pali gróf tréfája. Most spirituszban
megkínozod is, de egyszer gyógyítsd meg, különben főzeti meg egy vad székelylyel, akit kőrispataki gyógyító
eloltom a gyertyádat. Száz karikám bánja.
nak nevezett. Az erős borsikafenyőből főzött szesz el
Pali gróf.
kábította közben Gyurka bárót és aludt. Csak akkor éb© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

MAGYAR E R D É S Z

2. szám.

redett fel újra, mikor a két székely, az apa és a fiú
hidegvizes kender-vászon lepedővel dörzsölték a testét
kegyetlenül. Még a vér is kibuggyant utánna, de azok a
kegyetlen emberek nem hallgattak sem kérésre, sem
káromkodásra. Dolgoztak . . .
Később már megszokta Gyurka báró a szerencsétlen
állapotot, a kínzást. A harmadik héten jól esett a borsikafenyő-spirituszfürdő, a kenderlepedő karcolása sem fájt,
hanem csiklandozta, pedig hidegvizes vala. Négy hét
után a kapun kívül tették Gyurka bárót és becsukták
utána a kőrispataki gyógyműhelyt. Mintha a hűlést teljesen elvették volna, egészségesen utazott Pestre, hanem
ott csak az eredménynyel dicsekedtek, a kőrispataki
gyógyműhely fájósabb titkaival soha sem hozakodtak
elő egymás előtt. A gyógypénzt pedig mind a kettő meg
fizette busásan.
Napjainkban „ Indaszesz “ hangzatos címen árulják a
patikákban a Marton Pétör borsika fenyőszeszét, de ha
most Pétör bá’ feltámadna és a használati utasítást el
olvasná, a fejét menten megüttetné egyszer az orvos
nak, hogy a lába kétszer meg ne sántuljon. Hiszen azt
a híres köszvény-elleni orvosságot még csak csizma
szárba sem töltik, mint a Pali gróf idejében, pedig

annak az a m ódja!. , .
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*<¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Mit mutat a hó-lepel?
A nyugvó természet szemfedője a hó-lepel. Az a takaró,
mit ez évben ugyancsak nem nélkülöztünk.
De már felcsókolja a nap arany sugára a lehullott
ezüst csillagokat, hívogatja a csalitba meghúzódott fekete
rigót, csalogatja ki az iroda poros aktái közé szorult
bürokrata erdészt.
De úgyan m it keressen a természet-búvár erdész künn
az erdőben, talán hogy a hátralékos ügyiratok halommá
szaporodjanak, vagy hogy reggeltől napestig perpatvarba
álljon „a végtelen nyomor és szenvedés“ hazájában
kedvtelenül tengődő erdei munkásokkal, fuvarosokkal,
akiktől folyton-folyvást csak azt hallja, hogy minő jó
dolga van odaát a tengerentúl — az Ígéret földjén — a
szegény embernek ? Oda át Amerikában, ott korona he
lyett dollár üti a kérges tenyerét, ott a házőrző eb is
több húst eszik, mint itt a szegény favágó!
Vagy talán, a mint favágóinak, fuvarosainak panaszos
hangjaitól teljesen lehangolva haza tér, a fogadtatás
lelkesítse ?
Mielőtt ebédelni tetszene — szól a postát kézbesítő
közeg — jó lesz ezt felbontani, mert a levélboritékon
az van írva, hogy sürgős, felette sürgős — erdész úr
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j által azonnal felbontandó ! Más felől már egy órája csi
| lingel a telefon — ez az idegrontó masina — hívják az
erdészt, hogy az írásból kifelejtetteket egy félórai beszél
getéssel, magyarázattal kiegészítsék. A felek, panaszosok
egész légiója türelmetlenül várja az orvoslást és az ebéd
marad vacsorának. Csupa bosszúság, melytől sorvad a
test és azzal együtt sorvad a lélek !
Ilyen körülmények között eszébe sem ötlik az irodába
j bandukoló erdésznek, hogy még meg kellene nézni a
I már olvadozó hó-leplet, a melyről leolvashatja, hogy az
j ő kedvelt vadjai mennyire megszaporodtak, mennyire
) megszaporodott a dú- és kártékony vad és hol tesz kárt
az erdők réme : a minden rosszra kész orvvadász.
Hej! Nem így volt az csak nem is régen, mikor a
modern szállítási eszközök körünkbe még nem hozták a
„magasból leszálló nagyjainkat.“- Most kényelmes kör
utazásaikból hangzatos szavakkal visszatérve a mi sze
rény megelégedettségünket oda magyarázzák, hogy dúslakodunk a földi javakban és kedvteléseink is kielégítésre
találnak: kényünk-kedvünk szerint vadászunk. Űzzük a
vadat napkeltétől napnyugtáig 1 Az állam jól felfogott
érdekeinek szem előtt tartása és az állam jövedelme
fokozásának tekintetéből rendelkeznek tehát, hogy az
erdőtisztek által bérelt vadászterületek
haszonbérbe
I adassanak. Kimutatják, hogy a kincstár vadászterülete
így az államnak évenkint legalább félmillió koronát jöve
delmezne 1 A kegyelmes úr ugyan kétkedőén fogadja a
javaslatot, de kiadja a rendeletet, hogy bérbe kell adni az
erdőtisztek által bérelt területet. Hanem a bérbe adáshoz
fűzött remények nem váltak be és az elnyomottak sóhaja,
lánccsörtetésének rémhangjai is feljutottak a kegyelmes
úrhoz, s im egy-egy darab területet kihasítottak a sze
mélyzetnek, a melyen a dúvadat szigorú kötelesség, a
nemes vadat pedig a lehető legszigorúbb korlátok közölt
szabad a modern teknika legkitűnőbb fegyverével —
talán a londoni Purdei-féle 800— 1000 frtos fegyverekkel
terítékre hozni 1
Jól van ez így és helyes is, mégis tesszük — de
legalább adjanak módot hozzá, — hogy az erdésznek
ne kelljen a magáéból etetőket és sózókat felállítani —
hanem járuljon hozzá a birtokos is. A nemes szórako
zásért azonban ezt is megteszszük 1
No de nézzük csak azokat a területeket, a mik bérbe
adva nincsenek, mi van azok vadállományával ?
Ezek a lehető legszigorúbban tilalmazva vannak, de a
vad ápolása, gondozása a Gondviselésre, no meg az orv
vadászokra van bízva. Ezeken a vad gondozva nem lesz,
hacsak nem a dúvad és az orvvadászok által. Legalább
ezt mutatta a még foszlányokban megmaradt hó-lepel.
E hó-lepel megmutatja nekünk, hogy a földmivelésügyi minister 1898. évi 53680/1. sz. alatt jóváhagyott
utasítása mit eredményezett. Megmutatja, hogy megőrizte
szűziességét. Nincsen azon a nemes vad csapájának
nyoma, de még a dúvadé sincs. Kipusztult a nemes
vad 1 Nincsen itt mit keresnie az orgyilkosnak sem. Még
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a veres frakkos is csak a falvak közelében tartózkodik,
zászlóját maga után vonszolva egerészik és estefelé a
kétségbeesésig éhes állapotban egy-egy baromfi-ól körül
settenkedik, mert már az erdőben nincs mit keresnie.
Elhúzódott innen minden rabló, csak a legnagyobb, az
orvvadász néz olykor-olykor az erdőbe-, hogy nem-e akad
egy csapásra két légy, — egy vemhes suta. De miután az
őzek sem jöhetnek az idegen birtokok dróthálóival el
kerített vadászterületeiről — az ő területére (? 1), az odvas
bükkfa odújába dugja jobb időkre fegyverét — és lépen
fogja az itt rekedt légieket.
Csak e rabló szennyezte be pusztulást hozó lépteivel
a természet ezüstözött szemfedőjét. Nyugodna békében,
mig a nap éltető sugarai e dermesztő leplet le nem
olvasztja erdőről, mezőről, hogy ide csalja a vándor
madarakat; azokat, a melyeket mi tárt karokkal várunk
az erdők némaságában. Epedve várjuk, hogy legalább
ezek szakítsák meg komor fegyvereinknek síri csendjét.
De talán ezek is kerülni fogják a siralom völgyét,
mert nincs ki megvédje őket a ragadozóktól, a lépes
vesszővel járó, jegenyefenyő-lombsátorba rejtőzködő,
madarászszá vedlett orvvadászoktól 1
Nem ! Itt van még a kicsi had, a mely Magyarország
erdőkoszoruzta bérceit megszállva, őrszemként féltve őrzi
és annak vadászgazdaságát fellendíteni igyekszik!
Ez a törekvés vezérel most is, a mikor reá mutatunk
arra a nagy hibára, hogy nem elegendő a vadász

területet tilalmazni, hanem hogy a vadat gondozni,
ápolni és védeni kell; ez az igyekezet vezet, a mikor
vadtenyésztésünk érdekeinek megóvásáért alább néhány
javaslatunkat az intéző körök figyelmébe ajánljuk.
Az állam a bérbe adott területeket ne hagyja magára,
hanem vegye azokat házi kezelésbe. Állítson fel etetőket,
sózókat, tartsa fenn a helyes ivar-arányt és gondoskod
jék védelemről. Alkalmazzon minden 5000 holdon egy
hivatásos ügybuzgó vadászt vagy fővadászt, a ki mellé az
orvvadászok ellen tartott őrjáratok alkalmával egy segéd
vadőrt rendeljen, és addig, a mig vadászati törvényünk
átvizsgálása elkövetkezik, buzdításul azt a büntetéspénzt,
a mi az orvvadász ellenében megitéltetik, adja oda jutal
mul saját pénztárából, mert tudjuk, hogy az orvvadász
legtöbb esetben vagyontalan. Rendelje a fővadászt az
illető erdőgondnok alá és ne tiltsa el a felügyeletet gya
korló erdőtisztet a vadászattól.
Gondoskodjék az állam, mint legnagyobb vadászterület
birtokos, hogy a vadászati törvény mielőbb megfelelően
átalakíttassák. Már ideje volna, hogy az orvvadászt ne
csupán kihágónak tekintsék, hanem hogy az a büntető
törvénykönyv rendelkezései alapján ítéltessék e l ; mert
ugyan mi külömbség van a között, hogy valaki egy
birkát vagy egy szarvast lop ? A cselekmény alanya —
a lopás egy és ugyanaz, csak a büntetés kiszabásánál
a tárgy értéke határoz. Már pedig egy szarvasnak el
tulajdonítása sokkal nagyobb értéket képvisel, mint egy
kecskéé vagy birkáé, mégis ez utóbbi jobban lesz bün
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tetve, mint előbbi. De ha értéktelenebb is volna a nemes
vad, az nyilvánvaló, hogy a vad tenyésztése ma több
pénzbe kerül, mint a birkáé, tehát méltányos, hogy az
orvvadász jobban büntettessék, mint a birkatolvaj. Csak
ilyen módon apasztható az orvvadászok — a dologke
rülők száma, és kényszeríthetők azok tisztességes munkára.
Ha állami vadászgazdaságunkat a fenti alapokra fek
tetik, a nemes vad állománya szaporodni, az állam jöve
delme növekedni fog. Nemes szórakozást nyújtanak
azoknak, a kik egy jobb szellemi világba születve, egész
életüket a kultúrától távol a kenyéradójoknak szentelték 1
És kenyeret adnának néhány jó erdészeti altisztnek,
magyar vadásznak 1
Most, mikor a természet felocsúdva mély álmából, le
vetve fehér köntösét, illatos virággal, zöldelő erdővel
életre kel, lebbentsük fel a pusztuló állami vadászgaz
daságról a hideg takarót, hogy az is lerázva szemfedő
jét, madárdallal teli szebb, jobb jövőbe lépjen !
¥ ¥¥ ¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥ ¥ ¥

Hiúzok Dobsina környékén.
Irta Endersz Frigyes.
Gömör megyében a hiúz a múlt század második feléig
ismeretlen volt. Az első példányt 1865-ben Murány Sztuncsenik nevű erdejében lőtték. A hetvenes években azután:
erősebben szaporodott el s azóta nem is olyan ritka, mipt
azt sokan gondolják. Gömör és Szepes megye vaddús
helységeiben nagyon gyakran felbukkan.
Voltak a közelmúltban is évek, midőn ez a veszedel
mes rabló nagyobb számban tűnt fel, igy az 1904— 1905-ikir
a mikor a Pusztamező s a Dobsina-jégbarlang közötti
erdőrészekben egy 6 darabból álló család tanyázott,
tönkre téve a szép őz- s megtizedelve a szarvasállományt.
A hat közül 1904-be Zimmermann, Coburg hercegi
erdőőrnek sikerült egyet elejteni, melyet, kis kutyája csaholása által figyelmessé téve, egy fáról apró söréttel,
szállított le szerencsésen.
1904. év végén állandóan szemmel kisértük a hiúzok
viselkedését. Váltójukra csapóvasakat állítottunk, de azokat
elkerülték, s hol Dobsina város, hol pedig Coburg her
ceg erdejében barangoltak, mig végre a véletlen jött
segítségünkre.
1905. január 6 -án Greisinger erdőőröm jelentette, hogy
3-án egy hiúz a Rothebauchen nevű vágásban egy erős
őzbakot megfojtott, azt a szemben fekvő Ondreiszko hegy
sűrűjébe hurcolta s ott annak elejét elfogyasztotta. Az
erdőőr az őz hullája körül három oldalról csapóvasat
állított föl, de több vasa nem lévén, hogy a hiúz bele
lépjen valamelyikbe, á negyedik oldalt fenyőgalyakkal
erősen eltorlaszolta. Másnap reggel utána nézve, az őz
bakot éppen a legnagyobb sűrűségen át vagy 15 lépés
nyire elhurcolva találta. A csapóvasak érintetlenül ma
radtak. Greisinger a bak maradványait visszavitte előbbi
helyére és gályákkal most már úgy zárta el a csapóvasak
közötti tért, hogy a ragadozónak okvetlenül bele kellett
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valamelyikbe lépnie. Ötödikén reggel hiányzott az egyik
csapóvas. Az erdőőr a nyomok után Ítélve, melyeket az
éjjeli hózivatar részben betemetett s melyek a sűrűségen
kivül egyáltalában nem voltak föltalálhatok, mivel a lé
pések igen hosszúak voltak, a csapóvasnak nyoma pedig
a hóban nem maradt, tehát a magasban lett vive, azt
hitte, hogy a csapóvasba egy szarvas léphetett s az
hurcolta el magával. Az erdőőr eme föltevését azonban
nem fogadtam el, mert nem volt valószínű, hogy szarvas
oly közel jöjjön az őz hullájához.
Másnap reggel kimentem vizsláimmal. A helyszínére
érve, feltűnt kutyáim rendkívül nyugtalan magaviseleté,
s mivel szőrüket fölborzolták, sejtettem, hogy a közelben
nagyobb ragadozónak kell lennie. Sejtelmem nem csalt,
mert a bak maradványai mellől egy hiúz villogó sze
mekkel tekintett felénk. Csak egész közelről lőhettem
volna rá, de hogy szép bundáját tönkre ne tegyem, a
székbotom végén lévő vaskoronggal egy hatalmas csa
pással ketté repesztettem koponyáját. Midőn üvegessé
vált szemeiből is azt következtettem, hogy az élet elszált
a hatalmas ragadozóból, testét kiemelendő, a csapdát
kinyitottam s akkor láttam, hogy a szegény állat a
másik csapdába is belelépett. Ez magyarázta meg azt is,
miért mozgott közeledtemkor aránylag csak igen kis
területen.
Szemügyre vettem a nyomokat, de képzelheti a türel
mes olvasó meglepetésemet, midőn azokból azt tapasz
taltam, hogy még mindig három élő hiúz maradt vadászterületünkön. Az erdőőr egyről tett jelentést. Egy szép
102 cm. hosszú legényt most kerítettünk kézre, a másik,
mely a csapdával menekült, valószínűleg elpusztul, de
még három más is van s ez a három elegendő vadál
lományunk tönkre tételére.
Az életben maradt hiúzok egész éjszaka körülkeringték
a fogságba kerültet s különböző távolságból megfigyelték
társukat, legalább ezt bizonyította a tömérdek nyom s a
fák alatt található igen sok ülőhely, melyeken a frissen
esett hó részben el volt olvadva. Távozásukkor oly
ügyesen léptek egymás nyomába, hogy azt a látszatot
keltették, mintha csak egy hiúz ment volna el, de kö
rülbelül egy kilométernyi út után egy gerincen, nem
tudom mi okból, hirtelenül balra egy fiatalos felé fordult
mind a három s ott háromfelé oszlott a nyom.
A friss nyomokat, tekintettel arra, hogy a csapóvassal
elmenekültet akartam megtalálni, a sűrűbe nem követtem,
hanem e helyett mindkét vizslámat szabadon bocsátva,
az egész területet keresztül-kasul vizsgáltam. A hiúzt
legnagyobb sajnálatomra nem találtam meg, sőt még
annak nyomát sem fedezhettem fel, mert a naponkint
ismétlődő hózivatarok a régi nyomok legnagyobb részét
teljesen befújták. Délután az egész erdőrészletnek fárad
ságos, tüzetes átvizsgálása után haza mentem, minden
reményt feladva.
Naponkint tudakoltam, hogy nem-e talált az erdőőr
valami biztos nyomra, de az elmenekült hiúznak hírét
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se hallottuk. Végre 14 nap múlva nagy örömmel jelent
kezik nálam az erdőőr egy 110 cm. hosszú hiúzzal, mely
teljesen le volt soványodva. Elmondta, hogy az előtte való
napokon is, mint rendesen, nyomozva járta körül azon
területet, melyen a hiúzt sejtette; egyszerre a hóban egy
sávot látott, elindult a sávon s egy patak partján, a túlsó
oldalon, a hóba mélyedve megpillantotta a hiúzt, mely, a
csapóvas vasmacskája egy a patak közepén fekvő kidőlt
fába akadván, nem birt menekülni. Egy lövéssel meg
szabadította kínjaitól.
Sokat szenvedhetett szegény pára, mert eltekintve at
tól, hogy 14 napig nem kaphatott élelmet, s koplalnia
kellett, lábáról foszlányokban csüngött a bőr, lábcsontja
össze volt törve, fogai pedig, melyekkel valószínűleg a
vasat rágta fájdalmában s kínjaiban, hiányoztak, s csak
azok gyökerei maradtak az állkapcákban, a koronák le
voltak töredezve. Ez nagyobb, erősebb volt, vörhenyes,
foltos bundával, úgynevezett „párduchiúz“, míg a másik
fakó, szürkés színű, a mint némelyek mondják „farkashiuz“. Mindkettőt praeparáltattam.
Az életben maradt 3 drbot figyelemmel kisértük, azon
ban közülök egyet se sikerült tőrbe ejtenünk. Nagyobb
szerencséje volt Galata, Coburg hercegi erdőőrnek, a ki
három héttel a fentebb leírtak után kerületében csalósippal rókát akart hivni. A nyúl utánozott panaszhang
jára róka helyett egy hiúz jelent meg, melyet 60 lépésnyi
távolságból megsebesített. A hiúz nagy ugrásokban feléje
közelített, mígnem a másik lövés kioltotta életét.
Hogy a hiúz hívóra beugrik, ezt igazolja a következő
eset i s :
Főerdőőröm, a ki tapasztalt és szenvedélyes vadász,
az elmúlt évek valamelyik julius napján az Ondreiszko
hegyben, mely áthatolhatatlan sűrűségei s sziklás volta
miatt a hiúzok kedvelt tanyája, hajnal hasadtával őzsippal
bakot akart becsalni. Egyszerre észreveszi, hogy a gyalog
ösvényen, előtte vagy 40 lépésnyire, meglapul valami
szürkés-vörhenyes állat. Eleinte azt hitte, hogy a kuny
hóban hagyott hasonló színű tacskója szabadult ki, s
került oda, de később mégis ráismert a hiúzra, rálőtt s
meg is sebesítette. A hiúz eltűnt a sűrűben. Az erdőőr
előhozván a tacskóját, rávezette a véres nyomra, mire
az hangos csaholással űzőbe vette a hiúzt. Azonban
nem sokáig tartott a víg hajsza, mert a megsebesített
fenevad a kutyát megtámadva, oldalát karmaival meg
tépázta, mitől a szegény kurtalábú annyira megijedt,
hogy behúzott farokkal vonítva menekült gazdájához, s
a különben bátor és harcias állat semmi módon nem
volt többé rávehető, hogy a hiúzt üldözze, mely okból
utóbbit a nagy sűrűség miatt nem is sikerült megtalálni.
A még életben maradt két hiúzról máig semmit sem
sikerült megtudnom. Ozállományunkat alaposan meg
dézsmálták s elvándoroltak másfelé. Nem kívánom őket
senkinek sem vendégül, mert már egyetlen egy is ele
gendő ahhoz, hogy egy esztendő alatt 2 0 0 drb. őzet s
még egy rakás más apró vadat elpusztítson. Éppen azért,
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hogy e veszedelmes rablók ellen védekezhessünk, mondja
el mindenki e lapok hasábjain a mit róla tud s ne rejtse
tapasztalatait véka alá.
Ha emlékezetem nem csal, a hiúzról e lapokban évek
óta nem jelent meg más közlemény, rnint az, melyet
Pausinger Károly adott közre, de sajnálatomra most ő is
hallgat s mivel a görgényi vadászatoknak kitűnő humorral
megáldott tudósítója már igen hosszú idő óta nem ír a
„Magyar Erdészének, vagy akarom mondani a magyar
erdészeknek, kérem az igen tisztelt szerkesztő urat, lenne
szives nekem annak okát megmagyarázni ?! Talán nincsen
többé Görgényben hiúz ? no meg medve, farkas, szarvas,
siketfajd ? 1
yyyyy.yyyyyípyyyyyyyy'ipy-tyyy.-Xyy-Xyy'W W yyyy;

A

fürj és vadgalamb húzása hazánkban.

„Fürjhdzás" nálunk! Kiált fel a csodálkozás hangján
bizonyára sok kedvelője a fürjvadászatnak, a kik folyto
nosan csak arról olvasnak vadászati szaklapjainkban,
hogy évről-évre mind kevesebb a fürj! S tényleg, hazánk
legtöbb táján, a hol azelőtt a fürjézés egyik fő tárgya
volt a vizslászatnak: írmagja is alig kerül eme leg
kisebb tyúkfajunknak, viszont némely helyen, a hol az
előtt ritkán került, most évről-évre szép számmal mutat
kozik a fürj.
Mi ennek az oka?
Semmi esetre sem a mértéktelen vadászat, üldözés,
fajpusztítás s egyéb más ok, mint sokan vélekednek, ha
nem igenis, meteorológiai okok azok s a kosmikus hatá
sok befolyásai, melyek a fürjek számának csökkenését
előidézik. Hozzájárulnak ehhez a terepviszonyok ked
vezőtlen változásai, a kultúra felforgató, alakító ereje,
s az agrárius érdekek más irányban való fejlődése követ
keztében s ezzel karöltve a termelési irány változásai és
még egyebek. De az említettek főleg azok a tényezők,
melyek a vándormadarak életmódjára, megélhetési viszo
nyaira zavarólag hatnak, miért is létalapjuk fenyegetése
következtében helyi elterjedésük mind szűkebb körre
szorul s ezzel idegenkedésök is fokonként növekszik s
végeredményében a szórványos előfordulásban nyilvánul,
sőt végleg el is hagyhatja régi előfordulási helyét e ma
dár és részben még a tágabb értelemben vett előfordulási
zónáját is megváltoztathatja.
Körülbelül így van a fürjjel, erdei szalonkával, kócsag
gal, daruval és még sok más madárral. Az is igaz azon
ban, hogy midőn még a helyváltoztatás kezdetleges állapotá
ban vannak, egyes tájakat évről-évre szinte ellepnek, de
csak bizonyos határok között, melyek nemcsak meteoro
lógiai, de gazdasági intensivitások tekintetében is élesen
határoltak. És ilyen korlátolt viszonyok között él ma a
fürj is hazánkban, terjeszkedésében mindinkább az or
szág déli határai felé nyomulván ,s helyenként való
roppant egyedbősége szinte kihívja bámulatunkat, kivált
költözködésük idejében, a midőn is helyenként oly
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tömegbőségben fordul elő, hogy fürjnél ez minden képze
letet meghalad.
így ezidőszerint a délvidék : Torontál és Temes megye,
szóval a bánát a fürjek eldoradója. De van sok fürj még más
helyen i s ; így Erdélyben egyes vidékeken bámulatos
mennyiségben koncentrál a fürj, például a többek közt
Hosszufalu vidékén stb.
Őszi húzódásuk pedig egyenesen bámulatos ezeken a
helyeken a fürjeknek, miről az Alföld és Dunántúl
vadászainak halvány fogalmuk se lehet, s talán el sem
hiszik, hogy a bánát fürjes helyein a fürjhúzás idejében
pár száz fürjet minden nagyobb megerőltetés nélkül
lehet naponként vizsla előtt lőni, jó puskásnak.
Augusztusban indul meg a húzás, ugyanakkor, midőn
a vadgerle is tömeges vonulásban van, a mennyiben e
két vad húzása összeesik. Azonban a fürjhúzásnak pon
tosan szeptember 7-ikével vége szakad, úgy hogy e
napon túl már csak elmaradt egyes fürjeket, vagy éppen
semmit sem lehet találni, noha a megelőző napon még
dús aggatékot lehetett összehozni!
A fürjhúzás delelőjén a délvidéki fürjes helyeken e
kisvad szinte mesés sokaságban fordul elő, Ha például
keskeny kukoricást néhány hajtóval végig hajtatatunk:
úgy jön a fürj (néha tízesével, húszasával), hogy majd
leveri az ember kalapját s a puska csöve tüzes lesz a
sok lövöldözéstől 1
Mikor pedig beáll az éj, egyik a másikat néha majd
nem szakadatlanul követőleg olyan óriási fürjhadak vonal
nak el a megfigyelő feje felett, hogy szinte hossza-vége
nincsen
s oly suhogással mennek, mintha sebes
vizáradat szabadult volna el valahonnét 1 És sajátságos,
az ismert fürjverést is hallani néha ilyenkor 1 Pedig
részemről soha sem hittem volna, hogy a fürj repülés
közben pitypalattyolni képes legyen, — s im, nem egy
szer hallottam a magasból fürjverést a vonuló fürjcsapatban, a mi eleinte úgy tűnt fel nekem, mintha tréfás
manók űzték volna velem játékukat!
Különben hogy mennyi a fürj délvidéki átváltó helyei
ken, arról egy esti séta a húzás idejében, meggyőző
bizonyítékokat szolgáltathat. Én 9 —10 év előtt gyakran
tettem ily megfigyeléseket, a kukoricásokat és tarlókat
átszelő utakon véve haladásom irányát s a tapasztaltak
valóban megérték a fáradságot! Láttam ilyenkor sok,
néha szinte hihetetlen sokaságu fürjet a kukoricások
mellett elvonuló buzatarlókra kifutni, úgy, hogy némely
helyen csak úgy nyüzsögtek, mint a hangyák — és nem
is igen tartózkodtak tőlem, hogy akárhányszor bottal
üthettem volna a közvetlen közelemben futkosó, kapa
rászó vagy magasra tartott fejjel fülelő kedves kis ma
darakat; ha pedig a fürjhivót vettem elő, néha annyi
jött futva és szárnyon felém, hogy szemem-szám elált
a bámulattól 1
így van ez a vadgerlével is. Ennek a finom húsú
kis vadnak a vadászata országszerte az aratással esik
össze. E tájban kezd nagyobb arányokban mutatkozni
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hazánk délvidékein is s végre augusztussal rendes köl
tözködést húzásban kezd — a fürjekkel — s oly töme
gesen érkezik nap-nap mellett a hajnali és késő délu
táni órákban estig, hogy egyedbősége szinte meglepő.
Csapat-csapatot ér fönt, lent és mindenfelé. Legszíveseb
ben alacsonyan a buzatarlók felett, csekély magasságban
húznak s le-le szállnak; a kukoricások felett magasabban
húznak el, úgyszintén fák felett is. Érkezésük oly sűrű,
hogy gyorskezü puskás akár egy láda patront elpuffogathat rájok a les tartama alatt. Néhány óra lefolyása alatt
nem ritkán magam is lőttem 60 darabot, sőt többet is.
Azonban a mily mérvben fogy a fürj, oly mérvben
lanyhul a gerlehuzás is, és a szeptember beköszöntésésével nyomuk vész nagyobbrészint ezeknek is. Azután
legfeljebb egyeseket avagy kisebb (4— 6 darabból álló)
csapatokat lehet csak látni, melyek kukoricatörés táján
is fel-feltünnek itt-ott még. Ezek azonban a megkésett
vándorok közül valók, melyek nagyobbrészt aztán el sem
mennek s vagy elpusztulnak, vagy pedig enyhe lefolyású
telekkel nagy nehezen kihúzzák valahogy a sanyarú év
szakot. De szétválnak s nem falkáznak, szétkergeti őket
a sanyaruság.
Ezek közül az itt cseppentek közül valók azok a pél
dányok, melyeket néha télen a kazalok mellől látunk
felrebbenni, vagy a melyek kora tavasszal (szokatlan
időben), sőt tél végén kerülnek szem elé ritkaság gyanánt,
mert madártani okból mindig szenzáció számba megy a
téli, de sőt a kora tavaszi gerle i s ! Csak nem tudja az
ember elképzelni, hogy képes ez a gyengéd testű, a
hideg iránt felette érzékeny kis madár a tél sanyaruságait leküzdeni ! De lőttem én már hideg decemberben,
sőt januárban sárszalonkát is. Hanem ez a vad enyhébb
tél után február végével már rebbenthető imitt-amott,
sőt néha csapatostól is mutatkozik. Ámde a gerle pár
excellence tavaszi madár, gyengéd testű s felette érzé
keny a hőmérséklet ingadozásaival szemben, a mi több
nyire május elejével szokott nálunk megváltozni — s
ekkor van a gerlének is tömeges felvonulási ideje. De
soha sem jön akkora csapatokban tavasszal, mint őszi
költözködésekor szokott.
A kék vadgalamb se az alföldön, se a bánátban
nem tartozik az egyeddús apró vadakhoz. Leginkább
egyeseket lát s ejt el imitt-amott az ember e fajból,
mely különben még az „ó'rpó',s“-nél is érdekesebb vadá
szati szempontból, a mennyiben ez az „igazi“ vadgalamb,
mely ha tömegesen fizet, nem megvetendő préda.
Bár ősszel húzása nem sokat ér s egyedszegény az
alföldön, tavasszal azonban falkákban is mutatkozik az
alföldi erdőkben is, a nagy szálfákon tömegestül sütké
rezve a napsugárban.
A dunántúlon mindenkor közönséges, bő előfordulású
vad, minek következtében vadászata sok élvezetet nyújt
kivált aratás után és őszi vonulása idejében, és ugyan
csak megtanítja sebesen lőni a lassú kezű puskást.
Tavasszal nagyon korán érkezik, úgy hogy itt van már
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a gója, midőn az erdei szalonka beállít hozzánk s eleinte
százakból álló csapatokban kóvályog tarlóra ki s be, és
kivált az oly helyeket lepi, melyeket ősszel vadmohar
vert fel. Ez a mozgalom naphosszat eltart. Napnyugta
felé azonban behúznak az erdőkbe, ligetekbe és a fa
csoportok felé húzódnak, de egyes fenyőkre vagy más
nagy fákra is seregesen letelepednek éjjelezés végett.
A helyi tartózkodásuak nem sokára abban hagyják a
falkázást, mit a mindig kisebb és kisebb csapatozás
előz meg, míg végre párokra szakadoznak s aztán több
nyire párosával kerülnek a tavaszi szalonka-standon álló
puskás elé — a szalonkahúzást körülbelül egy órával
megelőzőleg, a midőn is nem megvetendő objektumul
szolgálhatnak a tarisznyazsinór számára — bevezetésül . . .
A kék vadgalambok március derekán párosodnak s ez
időben leginkább vén fák odvábán rakott fészkük körül
kerülnek szem elé; azonban már május elején lövöldözhetők a fiatalok, melyek öreg cseres- és tölgyerdőkben a
szárazágakon repkednek. De a galambászat tulajdonképeni ideje az aratással nyílik meg — persze ott, a
hol tömeges rendes előfordulása van a kék vadgalambnak.
Az első kepéket már megdeputálják a galambok ; letakarítás után érkeznek azonban a tömegek a búza
tarlókra és kivált az olyanokat lepik el, melyek közelé
ben víz van, ha mindjárt az itató kútnál is, miért is fel
tétlenül jó galambászó helyeknek kínálkozik az ily hely
is, a hol akár a vályúról pufogathatni le a szomjas
jószágokat. A hol pedig a terepet rét s fával szegélye
zett patak vágja át, ott szeret a galamb legjobban tar
tózkodni s ily helyeken találjuk a legjobb leshelyeket is.
Ily helyekre kivált délben, de még inkább a délutáni
órákban jön a galamb a nagy szomjúságtól űzetve, mert
a galamb hamar megszomjazik s ezért minduntalan út
ban vannak egyesek a víztartó helyek felé, a nagy hőség
miatt épúgy a fás helyek felé is, a hol fáról-fára röp
ködve keresgélnek az enyhítő nedű után; azután megint
ki a rétre viszi a szárnyuk őket, ha kihüselték magu
kat, s szomjukat szinte a megpukkadásig oltották.
Rendes húzásuk azonban délidőben van s délután 4,
fél 5 óra közt kezdődik. Ilyenkor 5—6 -ával jönnek s
pompásan lehet mulatni velők jó lövőnek.
A hol sok galamb jár, és könnyűszerrel sokat akarunk
lőni, sózót csinálunk nekik valamely helyen, kivált
olyat választva e célra, a hol délutáni beszállásra alkal
mas facsoportok vannak.
A galambsózó lehetőleg jó nagy térfogatú legyen, de
kevésbbé kimélyített, mint a nagy vadét ahogy készíteni
szoktuk. Fő ingredienciája természetesen a só, a mely
hez édes köményt adunk! Ez utóbbi különben a leg
főbb csábító, mert illatát módfelett szereti a galamb. Ha
megorrantják egymáson a kedves illatot, falkástól lepik
meg a sózókat és ugyancsak van mire puffogatni 1
Még csak azt jegyzem meg, hogy a galambász-idény
alatt a sózok gyakran felújítandók, mert a galambok
hihetetlen módon kifürdik.
Lakatos K-
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Lőjegyzék,
Az „Országos Nemzeti Vadásztársaság" Fogaras vár
megyei területén 1906. évben terítékre került különféle
emlősök jegyzéke:
Zerge
..........
8 drb.
Medve ................. . ... 8
Vaddisznó
... ... ... 1
Róka ...
23 „
Borz
_ ....
...
1 „
Kóbor kuvasz ...
... ... 33 „
„ kopó ...
... ... 15 „
Összesen 89 drb.
Budapest, 1907. április 4.

Dr. Páka Ervin

Gyöngyöshalászi Takách Gyula

titkár.

ügyvezető alelnök.

2. szám.

emlékezésünkben őrzött tudós professor erre azt mon
daná: „ugyan..........— felesleges!“ mi azonban mégis
jobban szeretnék és szaktudományunknak ezáltal nagyobb
elismerését tapasztalnók akkor, ha ilyen hosszú tag
ajánlási névsorban, a milyen az idei, — időnkint egyegy hírneves erdész nevét is olvasnék!
Úgy érezzük, hogy így mintha gazdagabbakká is lennénk
egy szellemi tőkével és azon tapasztalattal, hogy a mi
szakunk jeleseit szélesebb körökben ismerik, mint mi
végtelen szerénységünkben hisszük !
Sajnos, az a tudomány, melyet szakunk jelesei abban
a kis, eldugott felvidéki városban hirdetnek, nehezen és
lassan árad a külsőbb perifériákig és kívülünk nagyon
kevesen ismerik m eg!
Ezért azt szeretném legjobban, ha a külföld tudomá
nyos Akadémiái előbb választanák társaságukba tudósa
inkat, mint a mi saját közös Akadémiánk ! Ez volna a
legszebb diadala a magyar erdészeti tudománynak!

B. Gy.
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Igen 'tisztelt Szerkesztő Úr!
Becses engedélyével egy rövidke mondani-, illetve
megjegyezni-valóm volna, melyet sehogysem tudok m a
gamba fojtani. Nem vág szakunknak nagyfontosságu
kérdéseibe, inkább egy kis „folytonossági hiányt" érint
az, a miről említést óhajtok tenni.
Ez év május hó 3-án lesz a Magyar Tudományos
Akadémia nagygyűlése, a melynek keretében megejtik
az új akadémikusok választását is. Az üres helyek be
töltésére az eddigi tagok benyújtották közel 30 tagnak
ajánlását (közöttük 5— 6 külföldiét).
Találunk a névsorban: nyelvészt, historikust, könyv
tárost, nemzetgazdászt, bírót, tanárt, vegyészt, orvost,
geológust, növénytudóst; ott látjuk a magyaróvári növénykisérleti állomás vezetőjének, mint szakunkhoz talán
legközelebb álló férfiúnak nevét, de nem találjuk egyet
len szakmabelinket sem 1
Tudtunkkal a M. Tud. Akadémiának csakis egy magyar
erdész tagja van : Bedő Albert dr. Talán fényűzésnek
látszik, de én a magam részéről igen szeretnék a válo
gatott névsorban főiskolai tanárainkból is nehányat
látni, kik önálló, tudományos munkálkodásuk révén és
egy speciális kísérleti ügynek lelkes felkarolásával tekin
télyes ajándékot hoztak eddig is a magyar tudomány
Géniusának! Szinte hinni sem akarom, hogy a magyar
tudománynak e díszes központja: a M. Tud. Akadémia
még ezideig nem sietett tagjai közé választani, hogy egy
nevet mégis említsek, szakunknak öreg tudósát: Fekete
Lajost, kit mi mindnyájan ismerünk és kinek egykori
munkatársa és tanársegédje: Mágócsy-Dietz dr. eddig is
az akadémia levelező tagja volt! Tudom, a hálás vissza-

* Kinevezés. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Pécsi Ottó
végzett erdészeti főiskolai hallgatót a magyarországi kincstári erdőket
kezelő erdőtisztek létszámába, a tótsóvári erdőhivatalhoz ideiglenes
minőségű m. kir. erdőgyakornokká nevezte ki.
* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami
kezelésbe vett erdőknél alkalmazott erdőtisztek létszámában Hyna
Ottó m. kir. erdészt Nagybitséről Trencsénbe helyezte át, s megbízta
az ottani m. kir. járási erdőgondnokság kezelésével. Nechay Ozvald,
Neumann Jenő és László János erdőgyakornokot a magyarországi
kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámából az állami kezelésbe
vett községi s némely más erdőket és kopár területeket kezelő erdő
tisztek létszámába átsorozta s Nechay Ozvaldot a besztercei m. kir.
erdőigazgatósághoz, Neumann Jenőt a dési m. kir. állami erdőhiva
talhoz és László Jánost a nagyenyedi m. kir. állami erdőhivatalhoz
helyezte át.
* Változások és kitüntetések a Coburg hercegi erdé
szeti tisztikar körében 1907. ápr. 1-től. Hensch Emil I. oszt.
főerdész Murányból a jólsvai erdőigazgatósághoz helyeztetett át ellen
őrzőtiszt minőségben 400 K többleti jutalékkal. Holéczy Gusztáv
II. oszt. főerdész Garamszécsről Murányba helyeztetett át I. oszt.
főerdésszé történt kinevezése mellett. Bradofka Károly 1. oszt.
sztracenai főerdész Garamszécsre helyeztetett által, Kochen Waldemár
erdész a káposztafalvi fűrészről Sztracenára, helyébe Farkas György
II. oszt. főerdész a murányi fűrészről Káposztafalvára helyeztetett, —
míg a murányi fűrész kezelőjévé Fozmán Gyula murányi erdőhiv.
I. oszt. segédtiszt neveztetett ki erdészi ranggal. Lukovich Attila
füleki erdőgondnok a murányi pénztárhoz ellenőrnek tétetett által, I.
osztályú főerdésszé történt előléptetése mellett, helyébe Szilvássy
László erdőmérnök-erdész Jólsváról Fülekre helyeztetett által II. oszt.
főerdésszé történt kineveztetése mellett. Előléptek továbbá : Hoznék
Gyula II. oszt. erdőmester I. oszt. erdőmesterré, Gál Lajos I. oszt.
főerdész II. oszt. erdőmesterré, Jurkovich János II. oszt. főerdész
I. oszt. főerdésszé, Szénássy Béla II. oszt. főerdész I. oszt. főerdésszé,
Podhradszky Pál II. oszt. főerdész I, oszt. főerdésszé. Király Emil
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erdész II. oszt. főerdésszé. — Jutalomban és dicséretben részesül
tek : Gaszner Imre, Hering Samu, Okolicsányi Lajos, Pauks László,
Plenczner Rezső erdőmesterek, Przibislavszky Adolf erdőhiv. főnök,
Hankó Pál, Lányi Aladár, Lux János főerdészek és Wolfrám Sándor
erdész.
* Rendjelviselési engedély. Ő Felsége a király megengedte,
hogy Tomcsányi Gyula miniszteri tanácsosi cimmel és jelleggel fel
ruházott erdőigazgató a japán császári felkelő naprend IV. osztályát
elfogadhassa és viselhesse.
* A madárvédelem gyakorlati alkalmazása. Az Országos
Magyar Gazdasági Egyesület dec. hó 11-én tartott ülésén ezen a
címen felolvasást tartott dr. Kukuljevic József m. kir. állatorvos, nagy
számú hallgatóság előtt. Előadása bevezetésében a hasznos madarak
védelmének közgazdasági jelentőségét fejtegette, majd áttért a madárvédelem történetére. A madárvédelem nem régi keletű Magyarorszá
gon. Kevés úttörőn kívül jóformán Hermán Ottó és Chernél István
nevéhez fűződik az újabb idők madárvédelmi akciója, a kik folyó
iratokban, önálló munkákban apostolkodtak e téren. Darányi földmivelésügyi miniszter legutóbb elrendelte, hogy az összes állami
erdőbirtokon mintegy 6000 darab mesterséges fészkelőt helyezzenek
el. Ily fészkelőket Magyarországon eddig 15.806 darabot helyeztek ki.
Felsorolta előadó a mezőgazdaságra hasznos madarakat, és határo
zati javaslatot terjesztett elő, mely szerint a mezőgazdasági téli tan
folyamok tanterveibe a madárvédelem, annak gyakorlati alkalmazásá
nak bemutatása és az ezzel kapcsolatos tudnivalók felvétessenek.
Előadása végén bemutatta előadó a különféle madárvédelmi esz
közöket.
felhívjuk itt a madárkedvelők figyelmét a Libetbányán (Zólyom
m.) Filadelfi János kerékgyártó által a báró Berlepsch-féle, eddig
elismert legjobb minták nyomán készített fészkelő odúkra, melyek
háromféle nagyságban készülnek; kisebb odúk éneklő madarak
részére 1 drb. ára 70 fillér; nagyobb odúk 1 drb. 90 fillér ; félig
nyitott odúk fakúszók részére 1 drb. 60 fillér.
* Vadőr véres harca az orvvadászszal. Gróf Andrássy
Sándor tiszadobi birtokán nagyon elszaporodtak az orvvadászok s a
vadőrök most kettős éberséggel ügyelnek az amúgy is megcsappant
vadállományra. Sorom József vadőrnek — mint a napi lapok is
jelezték — veszedelmes találkozása volt egy orvvadászszal. Az erdő
ben járva, puskalövést hallott a sűrűben. Nesztelenül ment a hang
felé és egy sötétben bujkáló alakot vett észre, amint valami vadat
éppen a hátára emelt. Sorom rákiáltott:
- Állj meg, vagy lövök !
Az orvvadász ekkor futásnak eredt. Sorom utána lőtt, de amaz
visszalőtt rá. Valóságos harc fejlődött ki kettőjük között és vagy
tiz lövést váltottak. A vadőr az ellenfelének a combjába lőtt s a
megsebesült orvvadászt, Pukin Lajos tiszadobi lakost ezután le
tartóztatta a vadőr.
* Három szép meséskönyv. Közelednek az iskolai évzáró
vizsgák. Jól tanuló gyermekek jutalmazására legszebb és legjobb
ajándékkönyvek a „Péterfy bácsi Meséi". Három szép meséskönyv
jelent meg Péterfy Tamás kedvelt székely írónktól. „Virág mesék",
jó kislányok számára, sok képpel, színes kötésben. „Cigány mesék",
jó gyermekek számára, érdekes, tanulságos, gyönyörű mesék, sok
képpel, színes kötésben. „Székely mesék" (III. kiadás), jó gyermekek
számára 50 képpel, színes kötésben. Egy-egy meséskönyv ára postai
küldéssel együtt 1 korona. Megrendelhetők postautalványon. Cim :
Péterfy Tamás író Bpest, IX. Köztelek. Mind a három mulattató
szórakoztató könyvecskét melegen ajánljuk a gyerekekkel bíró szülők
figyelmébe.
* A mezőgazdasági érdekképviselet. A Gazdasági Egyesü
letek elnökei tisztelegtek Darányi Ignác földmivelésügyi miniszter
nél. Az elnökök küldöttségét gróf Dessewffy Aurél, az Országos
Magyar Gazdasági Egyesület és a Szövetség elnöke vezette, aki
beszédében azt mondotta, hogy mindnyájunk szívén fekszik az, hogy
a gazdaközönség törvényes alapon érdekképviseleti szervezetet nyer
jen s kéri a minisztert, hogy e kérdést mielőbb törvényes alakban
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érvényesítse. Darányi válaszában kiemelte, hogy a mezőgazdasági
érdekképviselet szervezése és megalkotása legsürgősebb feladatai
közé tartozik. E részben készen van már egy tervezet, amit előbb a
gazdasági egyesületek elnökeivel, de a közelebbi időben még tágabb
körben is megbeszélni szándékozik. Hiszen éppen a minap történt
— mondotta a miniszter — hogy egy törvényjavaslat tárgyalásáról
volt szó, melyben a kereskedelmi és iparkamaráknak bizonyos jog
biztosíttatik ; én azt az álláspontot foglaltam el, hogy ugyanezen jog
biztosítandó a mezőgazdasági kamaráknak is s a minisztertanács eh
hez hozzá is járult, hogy e törvényben már benne lesz, hogy amint
a kereskedelmi és iparkamaráknak egy-egy tagot joguk van bizonyos
tanácsokba kijelölni, épp úgy á mezőgazdasági kamaráknak is meg
lesz a joguk, hogy egy-egy tagot jelölhessenek. Ezzel a kormány
elvi álláspontja már el van fogadva.
* A közlegelők javítása. A földmivelésügyi miniszter mintát
dolgozott ki a közlegelők használatának szabályozására s a belügy
miniszter hozzájárulásával megküldötte a törvényhatóságoknak. Kö
zelebbről az a célja ennek az intézkedésnek, hogy gyorsítsa a közös
legeltetés rendezését, megindítsa a legelők helyes és kellő kihaszná
lását, a legelőjavítás feladatainak teljesítésére ösztönözze és utasítsa
a községeket és a közbirtokosságot. A miniszter fölhívta a törvényhatóságokat, hogy a mintaszabályzatban kifejezésre jutott célok szol
gálatában a séma nyomán a szabályzatoknak mielőbbi meghozására
hassanak, de a jövő legeltetési időig okvetlenül gondoskodjanak a
mintaszabályzat figyelembevételével a legelőrendtartás rendezéséről.
Aki a legeltetési szabályok ellen vét, kihágást követ el és 200
koronáig terjedhető büntetés alá esik.

* E rdészeti a ltis z te k lapunkat ezentúl is 8 korona
kedvezményes árért kapják. Ennek jelzése az április 1.
számhoz csatolt utalványról elmaradott, miért is ez utón
értesítjük az ez iránt érdeklődőket, mert már több oldal
ról intéztek hozzánk kérdést e tárgyban. A kiadóhivataL
•íf*

.y* «y* «y» <( « «Y» «y» *y» *y* *y* *y» •'/* *V* •»’ *y* * v *y* *4**y* *y* •¥* «y»

»y» «y*

*y* *y* *4* *V*

Exoticus. Budapest. Ön tőlünk kér felvilágosítást arra nézve,
hogy a Schönauer-Mannlicher Cal. 9. töltényeket Budapesten
a fegyverkereskedők miért árulják különböző árakban ? Nevezetesen :
Huzellánál 100 darabot 24 koronáért, Zubeck és Társánál pedig
18 koronáért adják. Mi az oka ennek? Nem-e lehet ez ellen a
vadászoknak valamit cselekedni ?
A kérdés olyan egyszerű, hogy a felelet is benne foglaltatik. De
ha uraságod minden esetre mi tőlünk akarja a választ hallani, ám
tessék:
Az okát nem tudjuk, azt ott Huzellánál mondhatják meg. Csele
kedni is lehet, — ott vásárolni a hol olcsóbban adják. Hogy hol
adják olcsóbban ? — azt legjobban megméltóztatik tudni, ha becses
— hozzánk intézett levelét — még egyszer figyelmesen átolvassa.
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ELEK ISTVÁN röpirata:
1 0 0.000.000 a ra n y fra n k b e lg a és fra n c z ia
k é szp én ztő k ét fo ly ő sitta tu n k M a g y a r o r s z á g
ré szére a B e lg a -F ra n c z ia -P é n z c so p o rt m e g 
b ízásáb ó l ! !

Róth B an k h áz Budapest.

„Erdőgazdaság szociális alapon"
1 korona á ré rt m egrendelhető

R KIRDÓHIVfiTfiLNÁL.

Bank-Központunk:

VI. kér., M. kir. Opera-Bazár palotájában.
F O L Y Ó S ÍT U N K :
T ö r le s z té s e s k ö lc s ö n ö k e t földbirtokra és bérházakra

10—75 éves törlesztésre 3°/o—SV/o—40/„—41/2°/0-os kamatra
készpénzben.
J e lz á lo g k ö lc s ö n ö k e t Il-od és Ill-ad helyi betáblázásra
5—15 évre 5°/„-al, esetleg öV/o-al.
S z e m é ly - é s tá r c a -v á ltó h ite lt iparosok és kereskedők
részére, valamint minden hitelképes egyénnek 21^ — 10 évi idő
tartamra.
T is z tv is e lő i k ö lc s ö n ö k e t állami, törvényhatósági, községi
tisztviselőknek és katonatiszteknek fizetési előjegyzésre kezes és
életbiztosítás nélkül. Ugyanezeknek nyugdijaira is. Értékpapírokra,
vidéki p é n z in té z e te k és vállalatok r é s z v é n y e ir e értékük
95°/„-áig kölcsönt nyújtunk az Osztrák-Magyar-Bank kamatlába
mellett, -- s a já t tő k é in k b ő l — lombárd kölcsönökre reservált több százezer korona erejéig.
K o n v e r tá lu n k b á r m e ly belföldi pénzintézet által nyúj
tott je lz á lo g o s -, tö r le s z té s e s -, s z e m é ly - é s v á ltó -k ö lc sö n t. Mindennemű bel- és külföldi értékpapírt napi árfolya
mon veszünk és eladunk. T ő z s d e m e g b iz á s o k a t a budapesti
és öszses külföldi tőzsdéken lelkiismeretesen és pontosan tel
jesítünk és az árfolyamokat naponta sürgönyileg közöljük.
Pénzügyi szakba vágó m in d en s z o lid é s r e á lis ü g y le 
te t a legnagyobb pénzcsoportoknál levő összeköttetéseinknél
fogva legelőnyösebben bonyolítjuk le.
D íjta la n u l n y ú jtu n k bárkinek szakszerű fe lv ilá g o s ítá s t
(Válaszbélyeg mindenkor mellékelendő.)
Bankházunk képviseletére megbízható egyéneket felveszünk.
Bankhelyiségeink Budapesten:

4—24

Szabadalmazott

szarúcsipöfogó!
mely az állati körmöt vágja és nem zúzza,
miáltal a köröm soh asem h asad be.

Kifogástalan anyag és kidolgozás.
Á r a 20 korona.
================== Kapható: =================

pruzsinszky Dezsőnél
a szab. „Szarúcsipöfogó“ feltalálója

BUDAPEST, VII. Rákóczi út 34.

V I. kér. Ó-utca 15. sz. és Lázár-utca 16. sz. alatt vannak.

pályázat eröolegényi állásra.
Magyarország legnagyobb bankháza.

A H Iim i
Elsőrangú penzió. Családok, házaspárok
J ltf lljjf H l U lll lU U . és magános urak részére. Elegánsan be
rendezett különbejáratu szobák. Rézágyak, fürdők, lift. Olcsó árak.
Budapest, Főherceg Sándor-utca 30. sz.
2—24

F. évi április és május hóban való
azonnali belépésre kerestetik irodai s egy
úttal külső szolgálatra alkalmas, lehetőleg
erdőőri szakiskolát végzett nőtlen egyén.
Fizetés: Teljes ellátás és 20 korona
zsebpénz. Cim a kiadóhivatalban.
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Pályázati hirdetmény.

V

Egy, az erdőőri szakiskolát jeles siker
rel végzett szép írással biró, a külső erdő
üzemi és a belső irodai teendőknél, nem
különben a vadászatoknál használható és
katonai kötelezettségének már eleget tett
fiatal egyén mint erd őh ivatali erdőőr
nyerhet alkalmazást alulírott vasmű-tár
saságnál.
A nyugdíjjogosultsággal biró erdőőr ja
vadalmazása: 600 korona kezdő fizetés,
természetbeni lakás, tüzelőfa házhoz ál
lítva, föld- és rétilletmény, nemkülönben
egyenruha. Ezenkívül 3 drb. tehénre szóló
nyári legelő és az általa bejelentett és meg
ítélt erdei kihágásnak V3-ad része.
Az állás rögtön elfoglalható.
Felszerelt folyamodványok alulirt erdő
hivatalhoz 2 hét alatt nyújtandók be.
Rimabrézó (Gömörm.), 1907. márc. hó.
A Rimamurány-Salgó-Tarjani vasmu-reszvenytársaság

E rd ő h iv a ta la .

faeladási hirdetmény.
Az eszkárosi volt úrbéresek erdejében a
91938/IA2. 905. sz. min. rendelettel kihaszná
lásra engedélyezett 41 '4 k. holdon található és
2156 m3 tölgy haszonfa és 2137 m 3 tölgy, bükk,
gyertyán tűzifára becsült

FATÖ M EG
f. évi április hó 22-én d. e. 9 órakor Eszkáros község házánál zárt Írásbeli ajánlatokkal
egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni.
Becsár 19,926 korona.
Bánatpénz 1,992 korona.
A bánatpénzzel felszerelt és bélyeges zárt
írásbeli ajánlatok, az árverés megkezdése előtt,
a birtokosság elnökéhez benyújtandók.
Az árverési feltételek a kassai m. kir. jár.
erdőgondnokságnál és a birtokosság elnökénél
megtekinthetők.
Eszkáros (u. p. Hernádzsadány), 1907. már
cius hó 30-án.

Jámbor János
elnök.

faárverési hirdetmény.
A Lomna községi volt úrbéres birtokosság

1907. évi április hó 24-én délelőtt 9 órakor
Lokcza községben a Klein-féle vendéglőben tar
tandó nyilvános szó- és írásbeli árverésen eladja
a tulajdonát képező erdő 1907. évi 2 0 3 kát.
holdnyi vágásában felvett 970 drb. lúcfenyőfatörzsnek 46116 m3 haszonfára és 81'38 m3
tűzifára becsült

fatömegét.
Kikiáltási ár 3309 50 K. Kiszállítási határidő :
bezárólag 1908. évi április hó 1-ig.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe:
a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt nyujtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető számjegyek
kel s egyszersmind betűkkel is kiírva tartalmaz
zák a megajánlott összeget ; c) ha az ajánlat
szövege valamint annak boritéka kívül az érté
kesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését
szószerint tartalmazza, úgy a mint az a hirdet
ményben foglaltatik ; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva adatnak be ;
e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy
ajánlattevő az árverési és szerződési feltétele
ket ismeri és azoknak magát teljesen aláveti;
f) ha bánatpénzképen 330 koronát tartalmaz
nak; g) ha úgy vannak aláírva, hogy az alá
írásból az ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó
postaállomás) világosán kiolvasható ; és h) ha a
boríték kívül „Ajánlat a Lomna községi volt
úrbéres birtokosság 1907. évi vágásának fakész
letére“ felírással van ellátva. Utóajánlatok egy
általában nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azon
nal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság
jóváhagyása után válik kötelezővé.
A részletes árverési és szerződési feltételek
az alsókubini m, kir. járási erdőgondnokságnál
és a birtokossági elnöknél tekinthetők meg na
ponta 11— 12 óra között.
Nagybiszterecz, 1907. évi március hó 25-én.

jVL kir. jár. erdőgondnokság.
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Versenytárgyalási hiröetmény
az ilva- és lesvölgyi erdei vasutak kiépítése ügyében.
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság kerületében a
„Naszódvidéki helyiérdekű vasút“ Kisilva állomása mel
lől kiinduló és az Ilvavölgy mentén az 1906. évi novem
ber hó 2 2 -én és a következő napokon megtartott közigazgatási bejárás alkalmával megállapított végpontig ter
jedő, mintegy 35 km. hosszú, 0'76 m. nyomszélességü

korlátolt közforgalmú erdei vasútnak,
valamint ezen vasút Ilva-Les nevű állomásából kiinduló
s a Les-völgy mentén az említett közigazgatási bejárás
alkalmával megállapított végpontig terjedő, mintegy 12
km. hosszú, 0-76 m. nyomszélességü

magánhasználatú gőzüzemű erdei vasút

2. szám

faárverési hirdetmény.
A Podbjel községi volt úrbéres birtokosság

1907. é v i április hó 26-án d. e. 9 órakor
az ottani fogyasztási szövetkezet házában tartandó
nyilvános szó- és írásbeli árverésen eladja a tu
lajdonát képező erdő 1907. évi 3 04 kát. holdnyi
vágásában felvett 1206^drb. lúcfenyőfa törzsnek
420'11 m3 haszonfára és 57'29 m3tűzifára becsült

fatömegét.

kiépítésére nyilvános versenytárgyalást hirdetek.
A kiadásra kerülő munkák a következők:
a) A szóban levő erdei vasutak létesítése érdekében
szükséges összes műszaki munkák, u. m. a vasutak és
az azokhoz tartozó létesítmények érdekében szükséges
összes felmérési és kitűzési munkák, az építési és kivi
teli tervek készítése, az építési és felülvizsgálati tervek
elkészítése stb.
b) A pályák és azok tartozékai létesítése céljából szük
séges összes a lé p ítm é n yi munkák, u. m. a földmun
kák, a vízmentesitő és biztosítási munkálatok, támasztó
és bélésfalak, a hidak és áteresztők építése, az utépitmények és plateau kavicsolások.
c) A fe lé p ítm é n y i anyagok beszerzése, szá llí
tá s a és a felépítmény teljes elkészítése a beágyazás
sal együtt.
d) Az állom ások, k ité rő k és m egá lló h e lye k

Kikiáltási ár 386692 K. Kiszállítási határidő:
bezárólag 1908. évi április hó 1-ig.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe:
a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt nyujtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető számjegyekkel
s egyszersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák
a megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege,
valamint annak boritéka kívül az értékesítés tár
gyát képező haszonvétel megjelölését szószeiint
tartalmazza, úgy a mint az a hirdetményben fog
laltatik ; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás
bélyeggel ellátva adatnak be ; e) ha tartalmazzák
létesítése.
azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési
e) Az állo m ási építm ények és őrházak létesítése. és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát
Az ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott s a pályázati
feltételekben körülirt módon kiállított ajánlatok a beszter teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképen 390 ko
cei m. kir. erdőigazgatóságnál 1907. év i m á ju s hó ronát tartalmaznak; g) ha úgy vannak aláírva,
2-ik n a p já n a k d élelő tti 12 ó rá já ig nyújtandók be.
A közigazgatási bejárás alapjául szolgált tervek, a vasút hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és
közigazgatási bejárásáról 1906. évi november hó 22-én lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvas
és a következő napokon felvett jegyzőkönyv, a szerző ható; és h) ha boríték kívül „Ajánlat a Podbjel
dési és ajánlattervezet, a munkák végrehajtására vonat
kozó általános és részletes vállalati feltételek és a léte községi volt úrbéres birtokosság 1907. évi vágá
sítendő állomási építmények és őrházak leírása, a besz sának fakészletére“ felírással van ellátva. Utó
tercei m. kir. erdőigazgatóság (székhelye Beszterce,
Alsó-külváros 27. szám) hivatalos helyiségeiben a hiva ajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az
talos órák alatt megtekinthetők, illetőleg a pályázati fel árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyúj
tételek, az árjegyzék, a tájékoztató előméret, a szerző tójára azonnal, eladóra azonban csak az illetékes
dés tervezete és az ajánlati minta együttesen 2 0 (húsz)
koronáért, az általános és részletes vállalati feltétfüze hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé.
tek, az épületek és építmények leírása és a közigazga
A részletes árverési és szerződési feltételek
tási bejárási jegyzőkönyv — a mig a készlet tart —
az
alsókubini m. kir. állami erdőhivatalnál, az
együttesen 30 (harminc); koronáért ugyanott beszerez
hetők, esetleg az iratok és a rajzok a vállalkozó vagy annak alárendelt alsókubini m. kir. járási erdő
megbízottja által saját költségén az erdőigazgatóság hiva gondnokságnál és a birtokosság elnökénél tekint
talos helyiségében a hivatalos órák alatt lemásolhatok.
— A versenytárgyalási összes iratok f. évi április hó hetők meg naponta 11— 12 óra között.
16-ától küldhetők meg.
Nagybiszterec, 1907. évi március hó 25-én.
Beszterce, 1907. évi március hóban.

M. kir. erdöigazgatóság.

j l kir. jár. erdőgondnokság.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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VII. évfolyam.

3. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g jelen ik m in d en hó n a p 1-én é s 15-én.
F ő szerk esztő :

F e l e lő s s z e r k e s z t ő :

Im e c s fa lv i I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R Í M A B Á N Y A

V a d á s z a ti fő m u n k a t á r s é s o r s z á 
g o s s z a k tu d ó s itó :

B o r s o d a p á t fa lv á n .

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

R em etei K Ő V Á R Y JÁ N O S

Az előfizetési és hirdetési dijak a „Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

E lő í i z e t é s i á r :

I Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára ... ... ... 1 K.

|

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

j

Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, féloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetés minden szava 6 f.

K é r e le m .

Tisztelettel kérjük t. előfizetőinket, hogy az
esedékessé vált előfizetéseket és esetleges hátrálékokat lapunk április l-i szám ához csatolt
postautalvány szives felhasználásával bekül
deni szíveskedjenek.
A kiadóhivatal.
¥¥

¥ ¥ ¥¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥ ¥ ¥¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

E rd őpu sztítás és ég h ajlat-változás.
Irta

Díváid Béla.

E lapok egyik számában „Erdők és kopárok
a természet háztartásában“ címen egy cikk
jelent meg, mely a kopár és terméketlen terü
letek szaporodását az erdőirtás bűnének rovására
írja. Igaza van. Igaza van abban is, hogy a
kopárok szaporodásával mindinkább nehezebbé
válik az ember megélhetése; mindig többnek
jut osztályrészül a vándorbot, s ezzel együtt a
hontalanság, a száműzetés arról a földről, mely
szült, ápolt és nevelt, s melynek hivatása volna
egykor eltakarni is. Az egyesek pusztulása méhében hordja a nemzetek romlását s ez az oka,
hogy a jólétnek és műveltségnek örvendő nem
zetek vissza sülyednek az emberiség azon ős
kora felé, mikor az ember életereje teljesen a
létért való küzdelemben veszett el. Az ősember
nek tömérdek baja lehetett az állatokkal, a ter
mészet erőivel, az elemekkel, s különféle beteg
ségekkel, melyekkel szemben nem tudta magát
megvédeni a kellő eszközök és tudomány hiá
nyában. Most mindezekben dúslakodunk, de itt

van az erdőirtás — e másik eredendő bűn, —
melynek következményeként szaporodnak az
árvizek, újra kezdődik az elemekkel való harc,
ismét felüti tanyáját a nyomor, a betegség.
A természet háztartásában az erdőknek nagy
szerep jutott, mely különösen abban nyilvánúl,
hogy éltetőbbé, üdébbé teszi az éghajlatot, mely
mintegy dajkája az évenként megujhodó termé
szetnek. Bizonyára nem lesz érdektelen, ha
szóvá teszem, mint lesz mostohább az éghajlat,
ez a régi jó ápoló dajkája a természetnek, az
erdőpusztítás miatt.
Mondják, s a tudomány is bizonyítja, hogy a
hajdankorban egészen más volt a föld éghajlata,
mint most. Bebizonyított dolog, hogy a klímá
nak ezt a változását az emberi kéz okozta.
Valamennyi geográfus, geológus és hidrografus
egyetért ebben, valamennyi egybehangzóan el
ismeri, hogy a földközi tenger vidéke csak azóta
oly puszta és kopasz, mióta az ottani erdőket
megsemmisítették.
Általában az országok kiimáját károsan be
folyásolja erdeiknek pusztulása. Könnyű belátni,
hogy egészen másként hat a nap melege a fás
földre, mint a csupasz, minden takaró nélküli
kopár talajra. Ott a nap heve a fa koronáján
hasznos éltető meleggé szelídül, a fa növekvé
sét, gyarapodását okozza; emitt tikkasztó forró
sággá emelkedvén, a földet minden parányi ned
vességétől megfosztja, kiaszalja, kiöl belőle min
den életet.
A földközi tenger vidékén, a hol a világ
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teremtése óta legtöbbet vétkezik az ember, ma
már oly kevés a légköri csapadék, hogy semmi
féle emberi megerőltetés nem képes már többé
visszaállítani a hajdan virágzó, termékeny róná
kat, hegyeket.
Elpusztult fa, utána vész a jólét, a míveltség,
az ember.
Ez a kárhozat útja, amire mi magyarok is
sietve sietünk. Beksics búzdítása folytán föl
parcellázván a fátlan, kietlen alföldnek még meg
maradt kevéske erdejét is . . .
A Szahara bensejében, ott, hol szemmel be
láthatatlan kiterjedésben sehol egyetlen fűszál,
egyetlen élő növény sincs, csak a sivár homok
tenger: épületeknek, városoknak, vízi építkezé
seknek nyomára akadtak. Ott valaha népes
városok, virágzó kertek, dús legelők, talán kevés
szántóföld is, sok vad, jólét és pezsgő élet
volt; — ma nyoma sincs az e vidékre vonat
kozó régi térképeken szereplő folyóknak, for
rásoknak, szóval az életnek . . . A kapzsi em
ber felgyújtotta az erdőt és kipusztította, hogy
több legelője és kövérebb marhája legyen, s
lett a termőföldből holt sivatag, az élet helyébe
lépett a halál.
Ma Északafrikától, Marokkótól a Vöröstenge
rig csupán a sivatagjáró teve lakja azt a földet,
amelyen annak előtte az elefánt, ló, szarvasmarha, zsiráf, nílusi ló és krokodilus tanyázott.
E vidéket a kereszténység idejében, a nyolcadik
században az arabok tették tönkre, végképen ki
pusztítván a maradék erdőket is. A rómaiak,
nevezetesen Konstantin idejében, még virágzó
tartomány volt. Kabilikusz vidéke a tizennegye
dik században még oly erdős volt, hogy a ván
dor utat vesztett benne. Ma ennek nyoma sincs.
Egyptom kiimája is nagyon változott. A siva
tagban álló építészeti nevezetességei, a gúlák,
piramisok körül valaha pezsgő élet lehetett;
mert monumentális épületeket nem terveznek a
sivatagba, a sok épületfalat nem azért róják
teli írással, díszítéssel, hogy a temető éjszaká
jába vesszenek, hanem hogy az emberek lássák,
csodálják és okuljanak.
A líbiai sivatag mélyén lévő kőgörgetegek
egykori vizözönről tanúskodnak. Az arabok ki
pusztították a felsőegyptom hegyeit borító erdő
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ket, mire megszűnt az eső, kiszáradtak a
rétek.
Palesztina — a biblia szerint — a kutak és
tavak országa, tejjel-mézzel folyó Kánaán. Ma
futóhomokos területén szegényes nyájak legelész
nek, régi kövér vidéke ma pusztaság.
A sinai félszigeten Izrael 600,000 fegyveres
sel, feleségeivel, gyermekeivel, ökreivel, szamarai
val, juhaival negyven esztendeig élt; ma ugyan
itt csak a nélkülözésre termett beduin tud el
tengődni. Pedig a madiániták felett nyert győ
zelmük után 72,000 darab szarvasmarhát haj
tottak el ugyaninnen az izraeliták.
Szíriát, a Tigrisz és Eufrátesz vidékét, Pliniusz
és Prokop vizdús, termékeny vidéknek mondja,
— a X. és XII. században élt arab írók ugyan
itt levő folyókról, gyümölcsösökről, szántókról
szólanak. Kisázsia belső felvidékét erdő koszoruzta.
Görögország szent berkei, Argosznak kövér
legelői, a virágzó földek, a gyümölcsös ligetek
mind, mind csak a boldog múltnak emlékei, s
azzal a korral eltűntek.
Szicília magtára volt a régi Rómának; ma
vizei kiapadóban, maga pusztulóban van. Olasz
ország földjei elsilányodtak, a felborzolt sörtéjű
vadkanhoz hasonlított Apenninek karsztosodnak,
s a mai kormányt a Tibernek és mellékfolyói
nak gyakori áradása figyelmezteti az újraerdősí
tés szükségére.
Törökországban nem nő a fű ott, ahova egy
török lépett. Madrid neve arábusul friss légára
mot jelent; 1582-ben vaddús erdők övezték,
mai vidékén évenként kilenc hónapig tartó pokol
és három hóig tartó tél van. Az ország 40%-a
pedig terméketlen.
Franciaország erdejének kétharmadát már ki
irtották ; erdőségeivel együtt tönkre ment mezőgazdasága is; apadt népessége is és csak 1861ben jutott az újraerdősítés szükségének tudatára.
HátaKarszt! Egykor tölgyesei adták a rómaiak
nak és a velenceieknek hajófáját! Az utánpót
lás elmaradt, a kecskelegeltetés megtette a ma
gáét . . . és most könnyen sodorja a Bóra a
mészkövön még ott maradt csippetnyi termő
földet.
Oroszország hatalmas bükköseit a vándorló
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népek megritkították, az orkánok meg halomra
döntötték a többit. Szamarkandnak paradicsomi
völgyei, Timur kán vadászterületei, pusztaság, por
és homokká lettek.
Délamerika az Andoktól Venezueláig az indus
hercegek alatt a Heszperidák kertje volt; ma
oly sivár, mint ó Kasztilia vagy Mexikó maga
sabb része.
Rio Grandot és Szent Antonió völgyét pár év
alatt annyira devasztálták a spanyolok, hogy olt
örökös kenyér- és vízszükség honosodott meg.
Legbarbárabbul bántak az erdővel az Egyesült
Államok. A beözönlő telepesek első dolga volt
tüzet vetni a mezőgazdaságnak útjában álló
erdőbe, aminek kóros következményei aztán
csakhamar érezhetőkké válván, az ottani kor
mány még idején megakasztotta az erdőpusztí
tásokat. Még így is évenként 20 millió dollár
értékű faanyag esik áldozatul az ottani erdősé
geknek. Ez esztelen pusztítás folytán a folyók
vize apadóban van, de legfeltűnőbb a nagy ta
vak vizeinek eltűnése; a kicsinyek már rég tel
jesen kiszáradtak. A Misszisipi és Misszuri ter
mékeny kiöntései a hirtelen hóolvadásnak s a
termőföld lesodrásának a következményei.
íme, ezek azon adataim, melyeket úgy hamar
jában feltudtam hozni azon állításom igazolására,
hogy az erdőirtások következtében az éghajlat,
a természet és a természet ölén élő embernek
‘ez ápoló dajkája, mint mostohábbá vált.
Szomorú kép ez. Szomorú látni a mostoha
anya kegyetlen bánásmódját. De az anyát, a
nevelő éghajlatot, az ember tette mostohává.
Nem ő a hibás, hanem az ember, kinek kapzsi
sága nem ismer határt. A helyett, hogy békén
és gondosan, előrelátóan foglalnék el a földnek
Isten kegyelméből nekünk szánt téréit és virágzó
mezeit: letaroljuk a hegyek és dombok fejdíszét,
kiirtjuk az erdőt s raboljuk a teremtményeket
éltető, tápláló anyaföldet. Tulajdonképen önma
gunk sírját ássuk, s behunyt szemmel, vakon
rohanunk a végveszélybe.
Hallgassunk tehát a természet s vele együtt
az Isten szavára: ne legyen istenünk a pénz;
ne csináljunk ebből faragott képet, hogy azt
imádjuk; ne irtsuk az erdőt esztelenül, csak
azért, hogy minél többet tehessünk félre a csengő,
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csillogó aranyokból, hanem gondoljunk az em
ber jólétére is, melynek az erdő már a régi
korban oly ápolója, fejlesztője volt.

Az ügyviteli szabályzatok kezelése.
Ratkovszky — az E. L. 1906. XII. füzetében megje
lent — cikkének elolvasása után eszembe jutott az a
bizonyos cigány, a ki nem tudott megbékülni a világ
rendjével és a nyár melegét, a tél — reá nézve nagyon
kellemetlen — levegőjével óhajtotta volna összekeverni.
Legott felsóhajtottam én is : Úr Isten! miért nem ke
vered össze Sopron népeit az enyéimmel. — Beláttam
azonban sóvárgásom hiábavalóságát, beletörődtem sor
somba, mert élveztem annál rosszabbat, és hallottam
keservesebb állapotokról is éneket zengedezni.
Az újév meghozta a maga viharait: Sólyom hamar
berepült és erre megrázta fejét Silvaticus.
Nem akarok egyik cikk birálgatásába sem bocsát
kozni, maradjon az hivatottabbaknak, hanem — mint az
érdekeltek közül való, — az életben szerzett tapasztala
taimat óhajtom előadni, s az idézett cikkekre néhány
megjegyzést tenni.
Oly nagyok még mindig a differenciák, hogy nem
vélek felesleges munkát végezni, ha — sine ira et odio
— adom elő a sokat emlegetett 98. XIX. által előidézett
állapotokat, — persze a magam kis körére vonatkoztatva
hiszen az vidékenkint változik és az orvoslásnál, s
helyes megítélésnél mindezt tekintetbe kell venni.
Az ügyviteli szabályzatok életbeléptetése, illetőleg a
szervezkedő gyűlések lefolyását nem tartom oly fontos
mozzanatnak, hogy avval bővebben foglalkozzam, mert
az ott keltett és tapasztalt hangulatokból vont következ
tetéseim nagyon gyenge alapon állanak, és az azokból
táplált reményeim nem lennének jobbak a szappanbuboréknál.
Két éve elmúlott, hogy az első fecskék (jóváhagyott
szabályzatok) megérkeztek és az első szervezkedő gyű
lések lámpalázain utóbaj nélkül túl estünk. — Számba
nem vehető időszak az az idők végtelenségéhez képest,
de elegendő arra, hogy némi tapasztalatot szerezhettünk,
hogy miként töltik be hivatásukat az ügyviteli szabály
zatok.
Minden intézkedés végrehajtása két tényezőtől függ ;
első sorban a végrehajtó személyétől, másodsorban a
végrehajtás lehetőségétől.
Ezt szem előtt tartva, 3 csoportba sorozom birtokos
ságaimat.
Az első csoportba sorozom azokat, a hol a vezetést
arra termett intelligens emberek vették kezökbe, népük
jólétéért, még hálára sem számítva. — A vagyonkezelés
jó kezekben van, vagyonuk gyarapodik is, és e kezelés
ellen legfeljebb szőrszálhasogatással lehetne kifogásokat
találni. Be kell azonban vallanom, hogy az ügyviteli
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szabályzat minden §-át nem lehetne éppen ezen keze
lésre rá fogni, de nem a vezető személyén, sem pedig
annak jóakaratán múlik a dolog, hanem a lehetőség
nincsen meg.
A fővezér mellé segítő társakul bizony csak egyszerű
kisgazdák sorakoznak — más nincs is, de hogy telje
sen a nadrágosok kezében legyen a kezelés, az — ha
a lehetőség meg is lenne — nem volna helyes.
A segítő csapat nagyon gyönge, a magyar nyelvvel is
harcban áll, az irás meg éppen gyenge oldala. Ha tehát
a vezér boldogulni akar, a pénztároshoz megy ha pénz
ről van szó és sorra járja a többieket is a hol dolog
van s végzi ő.
Ily körülmények között az elnök kénytelen a dolgokat
lehető legegyszerűbben elintézni és nincs ideje arra,
hogy a szabályzat betűit sorra életre keltse, mert hiszen
az elnöknek saját föntartásáról is kell gondoskodnia. Ma
pedig megrak az élet mindenkit több ürömmel mint
örömmel. A főcélt mindenki eléri, a vagyonkezelésről a
legegyszerűbben, de világosan beszámolnak, és a név
jegyzékek a lehetőségig való rendbentartásával az egyé
nek érdekeit is védik.
Meg kell a nép hangulatáról is emlékeznem.
Azt ugyan tudják, hogy törvény is létezik, de a tör
vénycikk fogalmához még nem jutottak el.
Tagosításkor szép kis erdőket kaptak, és hála jóakaró
vezéreiknek, azokat nem is pocsékolták el, hanem
mindenkor okkal-móddal használták, úgy, hogy már ma
mindannyioknak szép kis közös tőkéjök van. Persze
közös teherről mit sem tudnak és ahoz rég hozzászok
tak, hogy erdejök nem gazdátlan jószág, és most már
szeretettel ápolják.
Most. áttérek a második, számszerint a legnagyobb
csoportra, hová azokat a birtokosságokat kell soroznom,
a kik már a közvagyonukkal némileg törődnek.
A jóakarat nem hiányzik náluk, de szellemi képessé
gük nem terjed annyira, hogy ügyeiket — ha nem is a
szabályzatnak megfelelően, de legalább tűrhetően kezel
hessék.
A névjegyzéket még a legjobban gondozzák; a közsé
gek legtöbb helyt kicsinyek, kevés a közbirtokos, úgy,
hogy sok községben a főemberek képesek a névjegyzé
ket _ az arányrészekkel együtt — csekély hibákkal
felsorolni. De mi haszna, ha ennél nem terjed tovább a
tudományuk (az egyszeregy és a törtekkel való miveleteket kaszával és fejszével megoldani nem lehet.)
A vagyonkezelés így már gyengébb képet nyújt. Rend
szeres számadásokat, vagyonkezelést találni alig lehet.
Arra kitanítani őket képtelenség, mert annyian vannak,
hogy azt megtenni fizikailag lehetetlen, de nem is akad
annyi ember, a kik a közügynek annyi időt akarnak
áldozni és áldozhatnának. Azt követelni sem lehet, hogy
ma, mikor a létért való küzdelem s a pénzszerzési vágy
minden lelket lefoglalt, évi 1— 2 koronáért nekiüljenek
mindezek betanulására, mert ha azt bármily világosan

3. szám.

adja elő nekik bárki, nem tanulja azt meg János, mert
Jancsi soha egy hangot sem hallott felőle.
A tanításra szánt idő kárba veszett lenne amúgy is
mind a két szenvedő félre nézve, mert ezen tisztségek
től is mihamarább szabadulni óhajtanak és a 3 évet
nagyon kevesen bírják ki (sok helyt a bírói tisztségre is
erőszakkal kell már embert fogni).
A birtokosságok ezen csoportjánál legfőbb kötelessé
günk őrködni a felett, hogy erdeiket az utódok kárára
ki ne élvezzék, sőt azt fokozatosan javítsák, és a meny
nyire lehetséges, ügyelni arra, hogy a jelen birtokosok
is esetleg meg ne károsittassanak, a mi azonban itt
csak kivételesen fordulhatna elő, mert hova-tovább az
önvédelem mindjobban kifejlődik, és ha van panaszos,
— van pedig mindig — könnyű a bajon segíteni.
A harmadik csoportról legjobb lenne nem is szótanom ;
az a jó, hogy kevesen vannak. — Földhöz ragadt sze
gény nép mind, vízmosás szaggatta földjük azt is alig
adja vissza, a mit rá visznek, — adójukat sem képesek
fizetni, — a végrehajtó eredménytelenül jár s kél köz
tük, az még vigasztalja őket. — Npm megy azok kö
zül még Amerikába sem senki, (mert nincsen pénzök és kölcsönt nem kapnak).
A milyen a nép, olyan a gazdálkodása; szegénység
szülte nembánomság haladást itt lehetetlenné tesz,
Ratkovszky szervezkedéseivel szemben, már a való
életről igyekeztem beszámolni, és csak azt kívánom
Ratkovszkynak, hogy szép reményeiben ne csalatkozzék,
mert hangulatot kelteni sokszor sikerül, de önzetlen, ál
dozatot követő cselekedetekre rendesen csak szép ígére
teket kapunk.
Mindezek dacára nem kisérem Sólymunkat utjain,
mert a községi kezelés semmivel sem volt jobb a jelen
leginél — nagy általánosságban szólva. Azt tehát, úgy a
hogy volt, meg vagyok győződve, ő sem kívánja vissza. *
A mellé mégis igazságtalan dolog, hogy az úrbéresek,
mint testület, vagyonuk kezeléséből ki legyenek zárva.
Gondoljunk különleges állapotokra is. Itt a környéken
ugyan a politikai község és a közbirtokosság majdnem
fedik egymást, de vannak oly vidékek is, a hol az úrbéresség csak 50—60 °/o, a többi pedig kazár. Hogy
jönnek azok az úrbéri erdő élvezetéhez?
Ha pedig el kellett a kettőt különíteni valami szabály
zatra, mely a vagyonkezelést szabályozza, mégis csak
szükség volt. Hiba volt az, hogy mindenki a hivatalos
mintát kapta fel és a vidéknek megfelelő módosítások
alig vitettek keresztül, pedig arra nagy szükség lett volna.
Igaz ugyan, hogy sok helyt arra .idő nem volt, mert a
hol egy embernek 70— 100 szabályzattal meg kellett
küzdenie, az nem törhette a fejét módosításokon.
Azon javaslatát, hogy az arányrészek a telekkönyvben
feljegyeztessenek, örömmel üdvözlöm; sok bajt el lehe
tett volna máris kerülni, ha arra kellő gondot fordítottak
volna, hiszen csak ezzel képes a birtokos jogosultságát
a közgyűlés esetleg helytelen határozatával szemben

© 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 É S Z

megvédeni. — Ha az „A" lap fején a telekjárandóság
eredetileg fel is volt jegyezve, a birtokosztásnál azt már
figyelmen kívül hagyták.
Az azonban, hogy a közterhek a telekkönyvi állapot
szerint hajtassanak be, szintén nem lehetséges, mert azt
jól tudjuk, hogy sokszor 10 unoka használja már a nagy
apa nevén szereplő birtokot. A pénzügyigazgatóság hiába
fogja a porladó nagyapát inteni. Ily esetekben csak a
megállapított névjegyzékre kellene támaszkodni, és ez a
legjobb orvosság lenne arra, hogy rendben tartassák,
mert mint kell, — többet fizetni senki sem szeret.
Az ügykezelés ellenőrzésével némileg a közigazgatást
is megterhelném. A fegyelmi ügyekkel a főszolgabirák,
az anyag és pénzkezelés ellenőrzésével pedig a járási
számvevők lennének megbizandók s ez által az erdészet
ismét jobban közeledhetnék hivatásához és nemcsak
távcsővel kellene e szomorú képű erdő foltjait vizsgálnia,
hanem megfordulhatna bennök többször. Ott pedig, a
hol a jelen állapot egy embert elfoglalni nem tud, talán
egy kis osztozkodással segíthetnénk.
Igaz ugyan, hogy Silvaticus képes a legmérgesebb
nyilakat lehozni a közigazgatás ellen. Meglehet, hogy
szomorú tapasztalatai vannak e téren, de általánosítanunk
ilyesmit nem lehet.
A közigazgatási hatalom megfelelő ember kezében
aranyat ér, de ki tehet arról, hogy oda is nemcsak
válogatott emberek kerülnek. Különben ha oly általáno
sak volnának is a bajok, orvosságot csak találnának arra
>s- — Ép azért társul szegődöm Sólyomhoz és azt val
lom, hogy sokkal helyesebb lenne, ha az erdők a köz
ségek tulajdonában lennének, de mindenesetre jogos
tulajdonában, és nem olyan elkezelés félében. — Itt
ugyanis már kész, kiforrott szervezettel állunk szemben,
melynek ugyan sok rozoga alkatrésze van, de azok ki
javítása sokáig nem késhet és akkor erdejők kezelési
ügyét is szépen be lehetne a keretbe illeszteni.
Mindarról azonban kár még ma tárgyalni, sokkal na
gyobbak az akadályok, hogy egyelőre megvalósításról
szó lehetne. De tekintettel arra, hogy ezen erdők értéke
mindinkább emelkedik, egyrészt az általános áremel
kedés értékével, másrészt a folytonos javítgatással, — és
dacára kicsi terjedelmüknek, a községek azokra idővel
nagyon rá lesznek utalva, legegészségesebb fejlődésnek
tartanám, ha a községek lassankint megvásárolnák az
arányrészeket. Igaz ugyan, hogy ma nehéznek tetszik a
dolog, lehetetlenségnek, kivihetetlennek nem tartom,
mindenesetre az érdeklődést az illetékes tényezők kel
lene hogy felköltsék, és esetleg az anyagi támogatást
megadják.
Mert hiába áltatgatjuk magunkat, a közbirtokosságok
állapota ma sem kielégítő, mondjuk 90 %-nál, és jövő
jük nincsen. Szociális viszonyaink jelen fejlődése mellett
egészséges közbirtokosságokról álmodnunk sem lehet,
hiába reménykedik Ratkovszky. Sopronba is elérkezik e
gonosz levegő és fájdalommal kell majd tapasztalnia,
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mint lankad, majd fogy az ügyviteli szabályzat — általa
híveibe oltott tekintélye és nem lesz a ki segítségére
sietne, mert az önzők tábora erősen gyarapszik és fogy
a már úgy is kis csapat száma, a kik a közjót nemcsak
szájukban, de szivökben is hordozzák.
Fagus

Ültessünk és ápoljunk fákat, az ország
haszna, egészsége és szépítése érdekében.
Minden faültetvény hasznot hajt, szépen elhelyezett és
gondosan ápolt faültetvények mindig díszére válnak a
vidéknek és helynek; közvetlen hasznot hajtanak gyü
mölcsük, magjuk és faanyaguk által, oltalmat nyújtanak
viharok és a tikkasztó napsugarak ellen ; mindenkor, külö
nösen nyár idején felfrissítenek és felvidítanak bennünket,
előmozdítják a tömeges esőzések arányos felosztását,
elvonják a lég kártékony gázait és emelik a föld és talaj
értékét.

Minő fá k a t ültessünk?
Az ültetendő fák megválasztása elsősorban a használat
célja, azután részben az éghajlati és részben a talajviszonyoktól függ. A legnagyobb hasznot a gyümölcsfák
hozzák, azonban ezeket nem lehet mindenütt előnyösen
alkalmazni, nem is felelnek meg mindenütt a célnak,
miért is sok helyütt árnyék vagy sorfákat kell ültetni.
A gyümölcsfák közül a dió, alma, körte, cseresznye és
szilva hozza a vidéknek a legnagyobb hasznot és ezek
közül nagyobb ültetvényekhez első sorban az alma, szilva
és dió ajánlható; végtelen vagyont lehetne ezen három
gyümölcsfajból meríteni, ha sok tájék területeit ezen
három gyümölcsfajjal beültetnék, és óriási hasznot hajta
nának a dióerdőségek ott, a hol jelenleg dombokon,
hegyoldalakon csak juhlegelők vannak, a mely területek
a dióterrfielések részére mintegy teremtvék. A dió vala
mennyi gyümölcs közt a legjobb kiviteli cikk és hóna
pokon át jól eláll, anélkül hogy kárt szenvedne. A nagy
bani vásárlók csak oly helyeket látogatnak, a hol nagy
kivitel van.
Árnyék-, sorfák nagy számban és mindenütt ajánlhatók.
Szép árnyék elérésére nem túlsűrü ültetvények ajánla
tosak, olyanok, melyek a lég szabad mozgását nem gá
tolják. Sűrű árnyékot nyújtanak: a gesztenye, dió, szilva,
hársfa, nyárfa, Ailanthus, Juglans americana, Catalpa és
kőrisfa; félárnyékosak: az akác, Gleditschia, Celtis,
jegenyenyárfa és pyramis-akác. Sovány, száraz és rossz
talajban még mindig jól megterem az akác, kőris-féle,
jávor, Gleditschia, Ailanthus, hársfa, szilfa és nyárfa.
Jó talajban úgy a felsorolt fajok mint minden más fa
megterem. Nedves talajban jól megterem a fűz, kőrisfa,
égerfa és nyárfa; sövényekhez és élő kerítésekhez a
legjobbak: az akác, Gleditschia, gyertyán, Maciura, gala
gonya, fűz és bokorbükk, továbbá tűlevelűek, mint a
fenyők, vörösboróka, tiszafa és életfák kiváló szépek.
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A faültetvények létesítése.
Ez a legfontosabb, mert a gondos ültetvényezéstől függ
az egész siker; ne sajnáljunk ezen munkánál semmi
fáradtságot és figyeljünk a következőkre:
1. Az ültetvényezendő anyagot: fákat, cserjéket, cse
metéket jól ki kell válogatni, ezeknek jól iskolázott,
egészséges, erős fáknak kell lenni megfelelő gyökérzettel.
Gyengébb anyag értéktelen, a legcsekélyebb árat sem
éri meg és ilyentől óvakodjunk.
2. A fák elhelyezése legyen a szemnek kellemes és a
körülfekvő tárgyakkal arányos. Magas fák alacsony kör
nyezetbe és alacsony fák magasabb környezetbe való
elültetése kerülendő.
3. Az ültetés előtt a talaj jól előkészítendő; ássunk
nagy gödröket és a felső jó földet tartsuk meg, mig az
alsó rossz földréteg eltávolítandó, hogy a gödör csak jó
földdel legyen feltöltve. Minél keményebb és rosszabb a
talaj, annál nagyobb gödröket kell ásni; ezen esetben
1’/i! méter széles és 70 cm. mély gödör szükséges; jó
talajban elegendő 1 méter széles és 60 cm. mély gödör
is. Ha trágya is lesz használva, úgy ennek öregnek,
rothadtnak kell lenni és a gödör alján és oldalt, nem
közvetlenül a fa alatt ásandó el. Minél korábban lesznek
a gödrök ásva, annál jobb; a tavaszi ültetvényezésekhez
a gödrök már ősszel vagy télen ásandók. A felső föld
nek mindig lejebb, az alsónak pedig felülre kell kerülni.
4. Nedves helyeken, és rossz, áthatlan, sziklás talajnál
az ültetvényezés dombocskákon végzendő. Ezen dombos
ültetés különösen nedves és áthatlan talajoknál igen jó;
a gödör bőségesen meg lesz töltve földdel, úgy hogy a
föld még 20—30 cm.-el magasabb legyen és csak erre
lesz a fa állítva és aztán földdel feltöltve, hogy egy
60—80 cm. magas domb keletkezik, a domb hajlásai
legyenek ferdék.
5. Az elültetett fáknak sohasem szabad az ültetvénye
zés után magasabban és csak legfeljebb 3 cm.-el mé
lyebben állani, mint azelőtt a faiskolában állottak. így
tehát az ültetés alkalmával körülbelül 15 cm.-el kell a
fákat magasabban állítani a körülfekvő talajnál, mert a
föld még süpped és csak 2 év múlva lesz ismét egyenlő
a területtel. Az ültetvényezésnél a gyökerek és gályák
éles késsel visszavágandók. A megsértett gyökerek és
ágak egészen levágandók. A hosszú gyökereket 30—40
cm.-nyire vágjuk vissza. Az ültetésnél a gyökerek kézzel
sugár alakban helyezendők és közéjük kézzel szorítsuk
a földet; a gyökereknél mindig friss és jó földet kell
használni; igen hasznos, ha a föld közé éles homok van
keverve. A földet keménnyé taposni és meglocsolni
mindig szükséges, különösen a tavaszi ültetvényezéseknél. Minden fának adjunk cölöpöket; ezeket azonban az
ültetés előtt verjük a földbe. A facölöpöknek sohasem
szabad a koronába nyúlni, mert akkor akadályozzák a
korona minden irányban való fejlődését és megsértik az
ágakat. Az újonnan ültetett fákat lazán kell a cölöpökhöz
kötni, hogy leüllepedhessenek. A fa alatti területnek rövid

ERDÉSZ

3. szám.

trágya, pelyva, turfa, fürészpor és hasonlókkal való fedése
igen jó, mert a talajnedvességet fentartja és elősegíti a
gyökerezést.
6.
A legjobb és legalkalmasabb ültetvényezési idő a
késő ősz és a korai tavasz; ha későn, midőn már a
rügyezés megindult, vagyunk kénytelenek ültetni, akkor
a fák busásan locsolandók az ültetés után és fedjük be
a fa alatti területet rövid trágyával; ez esetben az első
hat héten át hetenként kétszer kell jól locsolni.

A fá k ápolása.
Minden fának gondos ápolásra van szüksége, hogy jól
fejlődjön.
1. Az ültetvényezés első évében és lehetőleg később
is, szárazság idején a fákat öntözni kell. Az öntözést
ritkán szokták jól teljesíteni; a legkevesebb víz, amennyi
egy fának szükséges, egy kanna, de jobb 2 kanna víz.
2. A gyümölcsfák koronáját metszés által kell a belső
ágaktól megszabadítani és tisztán, világosan tartani, mi
által a kívánt alakjukat is el lehet érni és őket ezen
alakban megtartani. Árnyék- és sorfák természetes fejlő
désükben hagyandók.
3. A legnagyobb befolyást gyakorolja a fákra az alat
tuk levő talaj lazítása, mert ez a növés előmozdításának
fontos tényezője. A talajlazítás úgy történik, hogy a törzs
körül a földet mélyen felássuk, a mi leginkább ősszel,
november és december hónapokban történjék és e mellett
minden második évben ássunk el trágyát is, hogy a
fának friss tápanyagot nyújtsunk. A fa alatti területet a
fűnek sohasem szabad ellepni.
4. Utakon, tereken és forgalmasabb helyeken a fatör
zseket alkalmas eszközökkel, mint fűz- vagy sodrony
fonatokkal, vagy fából, nádból, tövisekből stb. készített
kerítésekkel kell megkárosítások ellen megvédeni.
Kívánatos, hogy minél több fa ültettessék, a mi nagy
hasznára és javára lenne az egész országnak.

Miképen ültettessünk a községek
erdeiben.
Azt hiszem, hogy mindenki tudja, miképen kell ültetni
fát. Én nem is erről akarok e helyt néhány sort irni,
hanem tulajdonképen azt szándékozom felhozni, hogy a
községek erdeiben kivel ültessünk, mert az könnyen be
látható, hogy attól sok függ, miként dolgozik a munkás,
vájjon gonddal helyezi-e el a csemetét, gonddal takarja-e
be és gondosan tapossa-e meg a csemete gyökere fölé
tett földet.
A munkás csak addig dolgozik lelkiismeretesen, mig a
felügyeletet teljesítő személyzet közelében van, ha pedig
azt maga körül nem látja, még a legjobb napszámbér
mellett is felületesen s elég lanyhán végzi teendőit, ez
különösen ráillik a községi munkásokra, kik ki vannak
rendelve s kik csak azzal gondolnak, hogy a nap el
teljék, a munka jó vagy rossz eredményével mit sem
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törődnek. Ily munkásnál a legnagyobb gond volna for
dítandó a felügyeletre, de ép ily helyeken kevés a sze
mélyzet, mert az erdőőrön kivül az esküdt úrnak fel
ügyelete számba sem jöhet, hisz ők a munka körül csak
a mulatságot keresik, a munkások pedig ily körülmények
között még inkább felületesen végzik a munkát.
Volt alkalmam ezt bőven tanulmányozni, de a mikor
már azt láttam, hogy egy község apraja-nagyja, saját
területén — kifejezést adandó nem tetszésének a kény
szermunkáért — az évszázadokkal dacolni hivatott erő
teljes szép tölgy csemetéket koronáival ültette el, a ter
mészet e hallatlan kigúnyolása arra indított, hogy oly
mód felett gondolkozzam, mellyel az elősorolt bajokon
némileg vagy talán gyökeresen segíteni lehetne.
Ugyanis minden községben szabályrendeletileg kellene
kimondani, hogy mindaddig, mig minden fiatal legény
és leány bizonyos számú csemetét el nem ültetett, addig
házasságra nem léphet, de nemcsak hogy elültette a
csemetét, hanem a kiültetettek közül ha valamelyik ki
veszett volna, úgy azt is pótolni tartozik.
A befásított területen rendesen táblával lenne meg
jelölendő, hogy mely darabot melyik legény avagy leány
ültette s így ők maguk mindig szemmel tarthatnák az
általuk ültetett csemetéket s szükség esetén azokat ápol
hatnák is.
Talán sokan ez eszmét nehézkesnek sőt nevetséges
nek találják, mert első elolvasásra kissé furcsának tűnik
fel, azonban ha mélyebben megfontoljuk, úgy a követ
kező előnyök domborodnak k i:
1. Az által, hogy a leány illetve legénynek addig
házasodnia nem volna szabad, mig bizonyos számú cse
mete sikeres elültetését s megfogamzását nem igazolja,
azon célt érnők el, hogy mindannyian (az agglegény
kevés közöttük s vén leány alig akad) nagy gonddal
végeznék munkájukat s nagy gondot fordítanának arra,
hogy a csemeték ne csak elültetve legyenek, hanem
meg is eredjenek.
2. A leány és legény mindegyikében feltámadna az
erdő szeretete s annak ápolása vérükbe menne által.
3. A csemeték kiszedése sokkal nagyobb gonddal tör
ténnék az erdei csemetekert vagy iskolából, mert azon
iparkodnának, hogy vigyázva vegyék ki a csemetét,
illetve azt meg ne sértsék.
4. Elérnők azt, hogy a fiatal nemzedék telepítene erdőt
a jövő számára s ők is ápolnák s annak jövedelmét
részben ők, részben az ő gyermekeik élveznék.

Lenhárd Antal.
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A gömbölyi volt újbérösök mögalakulása,
mög egyéb vitéz tötjeik.
írja: Tollas Feri közs. tanító, mint
az újbérösök jegzője is.

Göre Estvány (közb. ideig, elnök).
Tisztőt gyülekezőt! Üdvözlöm kendtöket; — továbbá
möggyütt az gondnyok úr, — oszt’ hogy a lovait a Rusnya
cigány kézbesítőnk az istálómba béhelyözte, mög az anyjukom tüsténdest mögdicsértötte magát e kis rántotyával,
hát ide gyüttünk, mert hogy a vármögye erdész bézottság
is igy röndöte.

Koloncz János (az elnök sógora).
Azt is mondi meg kend, hogy mi erányában gyüttünk
össze ö. m. a. f.

Elnök.
Tuggya fene, majd elmondi a gondnyok úr. Igaz is,
jegzőül kinevezőm Tollas tanétó urat, mert hogy néki is
van jussa az erdőhöl. Továbbá a gyülekezetöt mögnyitom.

Kőszegi Vilmos m. kir. erdészjelölt.
Mélyen tisztelt közgyűlés! A vármegye közig, erdész,
bizottságának 254. folyó évi keb. számú határozatával a
gömbölyi volt úrbéresek alakuló közgyűlésére kiküldöttül
kiküldetvén, — van szerencsém az igen tisztelt közgyű
lésnek szives tudomására juttatni, — hogy a mai köz
gyűlés tárgya lesz az úrbéres közbirtokosság megalaku
lása, — a szavazásra jogosultak névsorának és arány
részeinek megalakításával és a gazdasági ügyviteli sza
bályzat letárgyalásával és elfogadásával. Miután azonban
a törvény végrehajtása tárgyában kiadott végrehajtási uta
sítás egyik szakasza a közgyűlés határozatait csak azon
esetre fogadja el, — ha azon a szavazásra jogosultak
megfelelő számban vesznek részt, — kérem a mélyen
tisztelt elnök urat, hogy a határozatképességet megálla
pítani s ennek elfogadása esetén, egy másik szakasz
értelmében határoztatni kegyeskedjék (tetszés) a fölött,
— hogy az úrbéres közbirtokossági közgyűlés a szava
zatokat fejenként, avagy az arányrészek szerint kívánja e
felvétetni.

Elnök.
Tisztőt gyülekezőt! A mint a gondnyok úr igön akurátusan mögmondta, — tugják kendtök mirű kő hatá
rozni. Hát most fölteszöm a kérdést, hogy határozzanak.

Koloncz J.
Tisztőt újbérösség! Azt hiszöm mindnyájan tuggyuk,
hogy a „Csere“ ódalon van a legszöbb fa ö. m. a. f.
A szomszid zsidó mög az pestyi rokonya is azt mondi,
hogy azt mögvönnék, — oszt kendtök ittak is mán két
vödör pájinkát a pestyitü ö. m. a. f. Hát aggyuk oda
neki, mer hogy a pízmag is igön szűkösen csöpög az
újbérösségnek, — a píz mög osztasék fő. ö. m. a. f.
(Nagy zajjal egyhangúlag : Megadjuk!)

© 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

52

Csengő Károly (az elnök veje, lábbeli készítő).
Tisztölt öszve gyüvetel! Koloncz bátyám szavazása
hiszöm mögszivlelődik, — mert hogy az Csere oldal
levágódik, az fiatalosban marháink jó legelőhön juttatód
nak. Kévánom hát kendtöknek, hogy a szavazás így
mögejtődnék. (Egyhangúlag : Úgy van, eladjuk !)

Erdészjelölt.
Mélyen tisztelt közgyűlés ! Előttem szóló Koloncz János
és Csengő Károly közbirtokossági tag urak összejöve
telünk célját bizonyára félre érteni méltóztattak. S bár
az ő óhajaik valamennyiünk legszebb kívánalmait tol
mácsolják, — ennek dacára szives figyelmükbe kell
ajánlanom, hogy jelenleg azon méltányos és az úrbéres
közbirtokosságra bizonyára anyagilag is nagy horderejű
kérdésekről nem határozhatunk. Ezeket tehát a jövőre
kell majd fentartanunk, a midőn majd “ismét eljövök és
a kérdéses erdőt megbecsülni fogom s annak alapján a
kérvényezés útjára fogunk rá lépni. Most egyelőre, —
mint már jelezni szerencsém volt, — az elnök úr a
szavazatképességet fogja megállapítani.

Elnök.
Tisztőt gyülekezőt 1 Miután kendtök is mindnyájan
tudnak szavazódni, — hát a szavazó képességöt mögállapítom.

Erdészjelölt.
Mélyen tisztelt közgyűlés! Miután a szavazatképessége
alakuló közgyűlésünknek elnöki kijelentésben megerősítést
nyert, — az igen tisztelt elnök úr most azon kérdést fogja
feltenni, — hogy az általam már összeírt s majd felol
vasandó névjegyzékben, a szavazatokat fejenként, vagy
arányrész szerint kivánja-e a mélyen tisztelt közgyűlés
felvétetni.

Elnök.
Hát most mongyák mög kendtök, ki hogy akar szava
zódni.

Csengő K
Tisztőt öszve gyüvetel! Én úgy gondónám, hogy szavazóggyunk hogy ki által mennyi pájinka ivódott, az
tüle a fa árábú levonódván, mer hogy nem mindnyájunk
által ivódott, igy az dolog kiegazitódik. (Közbeszólások.
A kik ittak nem fogadják el az ajánlatot, — a kik nem
ittak mellette vannak. Nagy zaj. Össze-vissza kiabálások,
személyes inzultusok.)

Egy vezérhang.
Kend is ivott, a vén bagós lelkit kendnek, oszt mégis
itt hetvenködik kend, lopja a napot . . .

Másik hang.
Köll a fenének a Mózsi büdöse, píz beszél kutya ugat.

Többen egyszerre.
Pízt is kaptak kendtök, mög pájinkát is ittak, hát még
mi a görcsös nyavala nem köne kendtöknek . . . (Köz
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ben a zaj élénkül, erős kifakadások röpködnek, a helyi
ség hátsó részében meg már duhaj tettlegesség indul
meg s egy ablakot be is nyomtak.)
Elnök. (Nagyot ütve botjával az asztalra, mérgesen
kiabálva.)
Hát lösz e csönd, azt a heptyikás teremtyisit kendtök
nek. Hát ki itt az elnyök? Mingyá mögtanétom én kend
töket. Nem szégyöllik itt az gondnyok úr előtt . . .

Többen.
Halgasik kee, nem templom e, hogy beszényi se szabaggyon. A jussunkat nem engödhetjük. A ki nem biri
halgatnyi, kimöhet . . .

Koloncz J. (Nagy hangon.)
Igaza van az elnyögnek, ö. m. a. f. Törvény e, a ki
előtt mög kő mindönkinyek hajúni. ö. m. a. f.
Egy hang.
Hajújon mög kend mikor a bábasszony dógozi kendöt,
itt ne présmitájon az üres fejive, mi is tuggyuk mi az
törvény.
Csengő K■ (előtte kiabálóhoz.)
Hát kend kitü csenálódott prókátyornak, — kitü bízatott
mög az papoláshó? Kend tudi a törvényt? Tán a Mózsi
pájinkájábú szödte? Takaroggyon tüstént, mer úgy vágó
dik . . . . (Nem fejezheti be, mert egy embert megló
dítottak, az Csengőre esett s azzal együtt bukott a földre,
közbe az asztalt is magukkal rántva.)

Elnök. (Nagy mérgesen.)
Ejnye, — azt a kirejzumát az apátoknak, hát kocsma
ez itt . . . (Botjával akar egy verekedőre rá ütni, — de
a mint felemeli, — a mögötte levő erdészjelöltnek a fülét
vágja meg vele, engesztelőleg:) Csak nem a kedvös
gondnyok urat tanátam tán?
Erdészjelölt. (Szabadkozva.)
Dehogy engem elnök úr, — a világért sem. Legjobb
lenne azonban a gyűlést bezárni. így semmit sem te
hetünk.
Elnök. (Bottal az asztal lábára ütve.)
Csönd lögyön ha mondom, mer csöndörökér küdök.
(Az éppen belépő Rusnya cigányhoz:) Rusnya fuss a
csöndörökér, mert tégöd is mögapritlak.
Rusnya. (Közelebb tolakodva az elnökhöz.)
Nem tehetem élnék úr, — egy sál csender úr sincsen
a faluban. Meg azs ifi jassony izsenteti, hogy tessenek
hazsa fele sétálni, mert késen van a malats perkelt.
Hogy a gerts hajlítsa est a nipsiget.
Elnök.
Tyüh a zárgyélusát, de igazat kotyogsz Rusnya. (A civakodókhoz.) No, nézd azt a pofátlan Pilátusát a zapátoknak, hát még mindétig vereködtök ? No ilyen bötstelenök. Gyerünk gondnyok úr, vár az anyjuk. Te mög
Rusnya küd ezököt haza,
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Rusnya.
Jaj dehogy kidem, dehogy kidem, inkább kiállók husonötöt, his ezsek agyon verninek engemet.

Erdészjelölt.
Magam is látom elnök úr, hogy itt már semmire sem
megyünk. De az elnök úrnak mégis be kellene zárni a
gyűlést.

Elnök.
Zárja a fene, nem vagyok én börtönőr; Majd a Rusnya
bezári őket.

Koloncz János.
Nem zári ezököt sönki. Ki nosztagojják ezök még a
falakat is. ö. m. a. f.

Erdészjelölt.
Nem úgy értem elnök úr. Hanem ki kell nyilatkoz
tatnia, hogy a tanácskozás, — tekintettel a sajnálatos
incidensre — elhalasztatik s ennek a jegyzőkönyvben is
bent kell foglaltatnia.

Elnök.
Az ördög sajnálja a fránya minkincensöket. Hász é a
zasztal is széje mönt, nincs is hun írnya Tollas úrnak.
Dehát a jegző úr is velünk tart, oszt a karcosná mögigazíti a vigit is a jegzőkönyvnek. Gyerünk no.

Erdészjelölt.
Igen, de két hitelesítőnek még alá is kell írnia a jegy
zőkönyvet. Ez szabály.

hazája határát átlépte, hogy milyen hatalmas fegyver
kezében az idegen szónak a bírása, s most csupán erre
az új lapra kívántuk az érdeklődők figyelmét felhívni.
A „Yes-Oui-Si“ az angol és a francia nyelvet elemeik
től kezdve a teljes elsajátításig szóban és írásban tanítja.
A rendszer, melyet a lap követ, egészen új és fölötte
praktikus, amennyiben nem csupán oktat szárazon, mint
a legtöbb nyelvtan, hanem szemléltet kisebb képekben,
sőt mulattat is. A lap minden száma feladatokat is
közöl, melyeket az üresen hagyott papirrészen a tanulók
azonnal megoldhatnak.
Hogy pedig megtudják azt is, miként végezték a fel
adat megoldását, meggyőződhetnek a lap legközelebbi
számából, amennyiben az a hibátlan fordítást minden
alkalommal közli. Ha pedig a nyelvtanításnak egyes
részletei iránt nincsenek a tanulók teljes tisztában, az
esetleges kérdésekre mindig megkapják a szerkesztőség
től a kívánt feleletet.
A lapot Pálóczy Lipót jól ismert és tapasztalt nyelv
mester, reáliskolai tanár szerkeszti s így a vállalat ko
moly oldala után sem lehetnek kétségeink. Laptulajdo
nos és kiadó: Sármán Arnold. — Előfizetési ár negyed
évenként minden nyelvre bérmerites küldéssel együtt
három korona. Szerkesztőség : Budapest, V., Széchenyiutca 1. Kiadóhivatal: Budapest, Andrássy-út 97. —
A vállalatot olvasóink szives pártfogásába melegen
ajánljuk.

Elnök.
No, a tagadóját annak a jegzőkönyvnek. Ott lösz a
vöm uram, mög a sógor is, oszt aláirik. Igaz-e sógor?

Koloncz J.
Igaz. ö. m. a. f. Möhetünk. (Elmennek.)
(Itt a gyűlésnek vége van.)
^¥¥¥¥¥
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Yes-Oui-Si.
Egy igen életrevaló irodalmi vállalatról akarunk rövi
den hirt adni. Február elején indult meg Budapesten
egy új képes hetilap, melynek célja az idegen világnyel
veknek megtanulását könnyűvé és mindenki számára
hozzáférhetővé tenni, a nélkül, hogy külön nyelvmesterre
szorulna az illető.
A lap „Yes-Oui-Si“ nevet vette Jöl, a mi angolul,
franciául és olaszul az „igen“ szót jelenti.
Nem akarjuk itt bővebben azt fejtegetni, hogy meny
nyire szükséges manapság a francia és angol nyelvnek
a tudása, mert érzi azt minden művelt ember, a ki

Puhafa.
Nemhogy azok a bizonyos „legöregebb emberek“, de
egyáltalán senki fia nem emlékszik arra, hogy Magyarországon valaha olyan idő járt volna a puhafatermelésre,
mint a minőt innen-onnan három-négy év óta élünk.
A mi pedig most, a legutóbbi időben történik, már
egyenesen mesébe illő és szinte hősies elhatározás kell
hozzá, hogy az ember elhigyje, még ha teljesen szava
hihető ember mondja is.
Lehet vagy öt-hat éve, hogy a budapesti leszámítoló
és pénzváitóbank igazgatósága egy eszmét pendített m eg:
egy faközraktár létesítését Budapesten, olyképen, hogy
a pénzre szoruló fatermelők idehoznák fájukat a köz
raktárba, a hol kapnának rá kölcsönt, melyet a készlet
ből való eladások arányában törlesztenének, illetve fizet
nének vissza.
Hát hogy az eszme kivihetőségéhez többféle szem
pontból is szó fért, az bizonyos. Megfenekleni azonban
csak azon feneklett meg a kérdés, hogy az érdekelt
körök kinevették az eszme megpendítőjét: „Ugyan ki
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építkezés csak olyan immel-ámmal csinálódik alig más
fél ezer ember kezével. A vidéki kereskedők egyébként
úgylátszik bíztak abban, hogy az árak tavaszra alászállnak. Ugyan csalódtak. Ha nem is vagyok hajlandó hoz
zájárulni azoknak a véleményéhez (pedig ezek vannak
többségben), a kik még további áremelkedést is jöven
dőinek, a mi talán 2—3 fillér erejéig be is következhet,
annyi mindenesetre tény, hogy az irányzat oly szilárd,
a milyen egyáltalán csak lehet. Ha pedig már a most
említett 2 legfeljebb 3 filléres áremelkedésben se igen
hiszek, a lényeges áremelkedést teljességgel kizáitnak
tartom. Mindennek van határa.
Már is olvassuk, hogy a hallatlan magas faárak min
denféle kalandos, közbe-közbe azonban épen nem túl
zott és megvalósítható terveket is érlelnek. Emlegetnek
surrogatumokat, a melyekhez nincs bizalmam, de emle
getnek délafrikai és ausztráliai fát is, és ettől van mit
tartani. Mert ha a hamburgi hajósvállalatok megvalósít
ják azt a néhány év óta vissza-visszatérő tervüket, hogy
építenek a mostani óriás méretű gőzösök nagyságának
megfelelő, szállítóképességüket illetőleg azokat még meg
is haladó vitorláshajókat, akkorákat, hogy egyszerre
500 —600 vagy még több vaggonra való fát tudnak
elhozni akár Délafrikából, akár Austráliából, akár a
valamiképen megközelítendő, mérhetetlen, és a mi fogal
mainkat szinte meghaladó nagyságú északázsiai rengete
gekből (aminek pedig épen nem adok nagy időt), akkor
aztán jó egynéhány emberöltőre, azaz végleg befellegzett
a mi fakivitelünknek.
Alapjában véve nem is lenne olyan nagy baj, ha fa
kivitelünk megszűnnék. Napról-napra fokozódó saját szük
ségletünk már ma is akkora, hogy legalább is behozunk
annyi fát, a mennyit kiviszünk. Erdeink pedig gyérülnek,
vagy ha ezt el nem is akarjuk ismerni, mégis koncedálnunk kell legalább annyit, hogy a fa nem olyan produk
tum, a mely máról-holnapra nő meg. Annak bizonyos
idő kell; jócskán, úgy, hogy maholnap örülnünk kell,
ha lesz annyi fánk, a mennyi a magunk fogyasztását
kielégíti.
Hogy ezen okvetlenül bekövetkező idő krónikásának
legyen mihez hasonlítani a majdan érvényes árakat,
mellesleg meg hogy t. olvasóimat is tájékoztassam a
helyzetről, közlöm a most hatályban lévő puhafaárakat.

Lucfenyő (osztályozásán). Erdélyi áru;
1

2/4”

lO

lesz bolond a gömbáfáját Pestre hozni? A viziuton még
hagyján, de vasúton? Pestre? Hogy aztán meg innét
vigye az Isten tudja hová? Olyan nincs!“
Nem is lett. Elaludt az eszme, mint annyi sok más.
Pedig most tűnik ki, hogy — legalább a mi a Pestre
hozatalt illeti — nem is volt olyan bolond, illetőleg
egyáltalában nem volt bolond. Tessék csak megfigyelni,
hogyan hozzák most nem is 10 — 2 0 , hanem száz meg
száz vaggonszámra Pestre a gömbfát, bár nem közrak
tárba, hanem fix számlára történt eladás után. Gömbfát;
nem fűrészárut. Hoznak ugyan fűrészárut is eleget, de
abban nincs mit csudálni. Hanem gömbfát, mely itt
dolgozandó fel fűrészáruvá. És vasúton 1 Ez egészen új
jelenség. Mi lehet ennek az oka?
Két oka is van. Budapestnek ipari célokra (nem is
szólván a részben már megindult építkezésről, mert vagy
1500 kőmives- és pár száz ácssegéd munkába állt már)
oly roppant famennyiségre van szüksége, a teljes erővel
dolgozó vaggongyárak és más faipari vállalatok oly sok
fát fogyasztanak, hogy kénytelenek vasúton hozatni a
szükséges anyagot (melyet takarékosság és időnyerés
okáért itt fűrészeltetnek fel), mert sem a komáromi, sem
az esztergomi piac még nem nyílt meg. De ha meg is
nyílott volna, mi haszna lenne? Felsőmagyarország minden
darabka fáját ügy viszik a németországi importőrök,
mintha kalács volna és ingyen adnák. A németországi
ipar ugyanis szintén túl van halmozva munkával, leg
alább ügy kell lennie a dolognak, mert viszik a mit csak
kaphatnak és a mi valamiképen hozzájuk gravitál. En
nek aztán úgy megadják az árát, hogy idehaza semmi
sem marad belőle, de még a szomszédos Sziléziának
se jut s máris hírlik, hogy a sziléziai fűrészművek anyag
hijján beszüntetik üzemeiket. Pénzzel, úgy látszik, nem
győzik a versenyt, azaz nem adhatnak annyit a fáért,
mint a németek.
Ha akadna valaki, a ki mindeddig nem győződött volna
meg arról, hogy igazam volt, mikor a Németországgal
kötött vámszerződés tárgyalásának idején azt Írtam a M.
E.-be, hogy a tárgyalásokat vezető kormányférfiak hely
telenül cselekedtek akkor, a mikor beleegyeztek abba,
hogy a tőlünk Németországba exportálandó fűrészáru és
gömbfa közötti vámfeszültség nem felel meg, azaz, hogy
a gömbfa vám túlságos alacsonyra szabatott meg, az most
már tisztán láthatja az elhibázott vámszerződés hátrá
nyát. Viszik a gömbfát Németországba a mennyit csak
kaphatnak, olcsó, majdnem semmi vámtétel mellett, ott
hon feldolgozzák és a megmunkálás hasznát zsebre
vágják. Az ő munkásaik urasan keresnek a fa megmun
kálásán, a mi munkásaink pedig mehetnek Amerikába,
a vámtárgyalásokon részvett nagyságos, méltóságos és
kegyelmes uraink jóvoltából.
Maga a puhafaüzlet a lehető legfényesebb, dacára
annak, hogy a vidéki kereskedők, a kiket a szinte vég
nélküli rossz időjárás nagyon megijesztett, alig mernek
valamit rendelni, és dacára annak, hogy a budapesti
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6 — 12 ”

8A” 4 - 6 ”
7—12”
4/* és b/i 5—7”
8 — 12 ”
6”
6U—8U’
9— 12”
Gyaluáru elsőrendű
másodrendű

1*28-— •34
1-76— '80
1-34 — •38
1-72— •74
1'42 -- •48
1'64— ■70
1'48— •52
1'74— •80
156—T60
1'36—1.40

II. osztály
fillérrel
III. osztály
40 fillérrel
olcsóbb ez
áraknál.
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Osztályozásán felsőmagyarországi áru :
2/ 4” 6 — 11 ” 1 56— •60
a II. oszt.
3/ 4” 5—7” 1 26 — •32 keskeny áru
8 — 11 ” 1 46 — •54
mintegy 12
*/*”■5—7” T26— •32 fillérrel, a III.
8 — 11 ” 1-40— ■48
oszt. mint
1 28— -34
egy 18 f el
5/ 4 - 8 A ” 5—7”
8 — 11 ” 1'42— ■50
olcsóbb.

Jegenyefenyő (osztályozatlan):
2 / 4M

3—5”

1 1 2 — ■18
1-40— •44
114 — ■18
3A” 5 —7”
6 — 11 ” 1-32— •36
7/ 8” 8 — 11 ” 1-28— •32
1 1 2 — •16
4A” 6—7”
8 — 1 1 ” 1-24- •28
8/ 4” 6 — 8 ”
1 -12 — ■14
9— 11” 1 26— •28
m3 enkint 1 ‘2 0 — 1•22
A vaggonhiány megszűnt. A fatermelők vagy két hét
tel ezelőtt küldöttséget menesztettek Kossuth Ferenc
kereskedelemügyi miniszterhez, kérve őt, hogy segítsen
rajtuk, mert nem képesek teljesíteni megrendeléseiket
(tény, hogy sok vidéki fakereskedő még ma sem kapta
a hetekkel ezelőtt megrendelt árut). A miniszter akkor
megígérte, hogy okvetlenül segít a bajon és úgylátszik
állt is szavának, mert mintegy 8 nap óta megszűnt a
vaggonhiány. Látszik tehát, hogy lehet a bajokat orvo
solni, csak akarni kell. Csak aztán a vasutasok fenye
gető passiv resistenciája megint el ne rontsa a dolgot.
Ez mérhetetlen károkat okozna viruló fakereskedelmünk
nek, hát még kereskedelmünk és iparunk azon ágainak,
melyek nem dicsekedhetnek oly fényes prosperitással 1
6 — 11 ”
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Exotikus fák behozatala.
Megemlítettük, hogy a faárak mértéktelen drágulása
arra fogja indítani a német importőröket, illetve a nagy
tengeri-hajózási vállalatokat, hogy nagy mérvben impor
táljanak exotikus fákat, melyek nagy mennyiségben ter
meltetvén, még a hosszú tengeri szállítás költségei tekin
tetbevétele mellett is olcsóbbak lesznek, mint a mi fánk.
E jelentéssel csaknem egyidejűleg vettük a „Hamburgischer Correspondent“ cimü napilap 182-ik számát,
melynek mellékletén „Sziám teakfakivitele“ cim alatt
ismertetés jelent meg dr. Hosseus berlini tanár tollából.
A cikk szakköreinket bizonyára érdekelni fogja.
Megfelelő bevezetés után azt mondja dr. Hosseus :
A teakfa tudvalevőleg kihalt, kiszáradt állapotában
legellenállóbb. Ezt a kihalást, kiszárítást úgy érik el, hogy
a fát alul köröskörül bevágják egészen annak beléig, s
igy a nedvkeringést megakasztják. Ennek következtében
a fa lassan elhal, a mi mintegy 2 évig tart. Akkor
aztán ledöntik. A hegyekről lehozván, tutajokba kötik
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össze a törzseket, esetleg egyenkint is leusztatják a
Menam folyóba egészen Bangkokig, miközben a kitünően
betanított elefántok segítik a törzsek kivonszolását a folyót
sok helyt elborító hínárból és bozótból.
Bangkokban a legjobb fajta teakfa köbméterjének ára
100—110 K, mig a német császári tengerészet 350—.-400
márkájával fizeti a német kikötőkben, mert az egész
teakfa-kereskedelem idegen kereskedők kezében van
(ezek pedig szintén azt tartják, hogy a haszon mentül
több annál jobb).
Tény, hogy a teakfa ára mintegy két év óta szinte
hihetetlenül felszökött. Minthogy azonban a hajó- és
vaggongyárak a teakfát nem nélkülözhetik, kénytelenek
a magas árakat megfizetni. Az utóbbi időben már a
bútoriparosok is kezdik feldolgozni ezt a könnyen meg
munkálható és a mellett nagyon ellentálló fát, miért
annak fogyasztása csak annál nagyobb és igy árai is
nagyon szilárdak.
Ez pedig igy lesz mindaddig, mig német nagy be
hozatali cégek összetett kézzel fogják magukat kizsákmányoltatni, illetve meg nem emberelik magukat és rá
nem vetik magukat a teakfa nagymérvű kitermelésére
és Sziámból való kivitelére.
Szinte csudálatos, hogy azok a nagy német cégek,
melyek Sziám eddig legnagyobb exportjával, a rizskivitellel
foglalkoztak, a teakkivitellel eddig vagy egyáltalán nem
törődtek, vagy -csak mellékesen foglalkoztak vele, a mi
sem a nagybani üzlet fogalmának, sem a teakfaszükségletrffek egyáltalán nem felel meg. Ugylátszik, a rizskivitel
teljesen lefoglalja erejüket és főleg munkaképességüket
úgy, hogy a teakfakivitellel nagyban foglalkozni már nem
bírnak. Itt tehát hézagot látunk a német kereskedelmi
tevékenységben, mely minél előbb kitöltendő.
Sziámon kívül még Birma és Java termel sok teakfát,
mely a déli 8 -ik foktól egészen az északi 23-ik fokig
elterülő vidéken tenyészik. Birmában, a most ott működő
francia „határ-bizottság“ bizonyára módját ejti annak,
hogy hazájának minél nagyobb teakerdő-területeket biz
tosítson. A teakfa tenyészésének keleti határa Mekongban található fel, a miből tehát látjuk, hogy Angolország,
Franciaország és Hollandia már birtokába jutott megfelelő
nagyságú teakerdőknek. Idején való lesz már most, hogy
Németország is igyekezzék nehány teakfakiviteli nagy
cég utján a sziámi kormánynál megfelelő telepítvények
engedélyezését kieszközölni, hogy legalább a saját teakfaszükségletét maga fedezhesse.
Birmában és Javában már megkezdték a belterjes
erdőgazdaságot; szükséges lenne már most, hogy a né
met kormány ugyanerre ösztönözze a sziámi kormányt
is, hogy a most ott divó — ha nem is túlhajtott —
erdei rablógazdaság megszűnjék. Vannak ugyan Sziám
bán is erdőhivatalok, melyek a döntésre érett fákat for
duló szakonkint kijelölik, csakhogy arra már nem bírták
rávenni kormányukat, hogy a felújításokról is gondoskod
jék. Ezt a német kormánynak kellene és lehetne is ki-
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A megindult eszmecserék és megbeszélések után az
eszközölni, csak legyen megfelelő tőkével és vállaikozó
szellemmel rendelkező nagy német vállalat, melyre a értekezlet határozata a következő volt:
kormány támaszkodhatnék és a melyet a sziámi kormány
A felvetett kérdés megoldását igen üdvösnek ismeri el
az értekezlet, s Podhradszky András elnöknek az alapvető
bizonyára hathatósan támogatna.
A teakfa nagy előnye a többek között az is, hogy eszmék felvetéséért elismeréssel adózik, mindamellet nem
fajsulya sokkal kisebb a tölgyfáénál, mérsékelten kemény tartja kivihetőnek, hogy az erdőstatisztika olyan részle
és erős, szövete egyenletes és egyenesszálu, könnyen tekre terjedjen ki, mint a milyen apró részletekre Pod
megmunkálható. Színe a szalma színétől kezdve a bar hradszky András értekezése kiterjed, egyrészt mert az
náig változó. Legértékesebb a sötét szinü sziámi teakfa. egyesület nem rendelkezik olyan anyagi erővel, hogy
Tartósságát gyantás olajtartalmának köszöni; ez oly erős, az adatok megszerzésének költségeit fedezhesse, más
hogy például a beléje vert vasszögek és kapcsok a ten részt az erdőgazdaságilag jelentéktelen apró erdőbirtokok
geri hajókon éveken át nem rozsdásodnak meg. Ezért viszonyainak ismerete nem is bir oly értékkel, hogy az
használják előszeretettel a hajóépítők, mig a vaggon- arra fordítandó munkát és fáradságot meghálálja. Éhez
gyárak azért szeretik alkalmazni, mert rugalmas, minek képest tehát a statisztikai adatok gyűjtését csak az erdő
folytán a sebesen járó vonatokon való utazást kényel gazdaságilag számba vehető erdőbirtokokra nézve kívánja
messé, kellemessé teszi. Olajtartalmánák használható j kiterjeszteni s az adatok gyűjtését az erdőbirtokosokhoz
ságáról tapasztalatok hijján még nem lehet szólni; min illetve azok erdőtisztjeihez intézendő kérdések által
denesetre fontos ujjmutatás, hogy a vas rozsdásodását határozza felderíteni.
Ezen kérdéseket a következőkben állapítja meg:
megakadályozza. A kínaiak és malájok azt állítják, hogy
1) Hol és kié a birtok, s annak jogi minősége,,
nagyon jól konzervál ; a teakfából készült hordókban és
vedrekben szerintük sohasem romlik meg a viz, akár nagysága ?
2) Melyik fővölgyben fekszik, illetve mely völgyekre
meddig áll is bennük. Ez iránt azonban előbb még be
hajlik ?
ható vizsgálat lenne szükséges.
3) Milyenek a közlekedési és erdei utak?
Vállalkozói szellem dolgában a németek ma már alig
4) Mily fanemek alkotják az erdőt ?
maradnak az angolok mögött és aligha csalódunk, ha
5) A gazdaság és tarlasztás rendje és módja?
felteszszük, hogy rövid idő múlva már hírét fogjuk venni
6 ) Ez időszerinti tényleges vágatási kor?
egy nagyszabású német teakfa behozatali cég megala
7) Évi vágásterületek kiterjedése, a hozam nagyság.akulásának. Már pedig ha megkezdik a tömeges behoza
talt, akkor az árak okvetlen alábbszállnak, s akkor itt és választék aránya?
8 ) A mellékhasználatok és előhasználatok ?
van a hatalmas verseny.
9) Milyenek a munkás-viszonyok, van-e elegendő kézi
és fuvarerő ?
10) A főértékesítés eddig miként történt?
11) Vannak-e a közelben fafeldolgozó iparművek, s minő:
és mennyi faanyagra van szüksége?
12) Vannak-e a közelben fafogyasztó ipartelepek (bányák )1
s mennyi, s minő választékra terjed ki a szükséglete?
13) A kihasználás házilag, vagy másként történik-e,
minők a napszámbérek kézi és fuvar-napszámokat értve?'
14) A termelési egységárak választékok és köbméterek
Felvétetett Miskolcon, 1907. évi március hó 20-án, a
Heves-, Borsod- és Gömör vármegyék erdészeti egyesüle szerint ?
15) Az elért tőárak választékok és köbméterenkint ?
tének választmánya által az erdőstatisztika ügyében ki
16) Előforduló vadnem, az évi lelövés nagysága?
küldött bizottság ülésén.
17) A birtokos gyakorolja-e a vadászatot vagy bérbe
Jelen voltak : Imecs Béla elnök, Bobok Tivadar, Csaszkóczy Károly, Elek István, Gesztes Lajos bizottsági tagok, van-e adva a vadászat?
18. Ha bérbe van kiadva a vadászat, a vadászati bér,,
továbbá Zachár István kir. erdőfelügyelő, Dezsényi Jenő.
Elnök üdvözli az egybegyűlteket, s az értekezletet azzal vagy a darab szerinti lelövési díj nagysága.
19) Van-e haltenyésztés? Milyen nagy az évi fogás?
nyitja meg, hogy felhívja az értekezlet tagjait, hogy az
az értekezlet tárgyát képező kérdést Podhradszky András Ha nincs haltenyészlés, vannak-e erre alkalmas vizek?
Javasolja az értekezlet, hogy az egyesület elnöksége
egyesületi elnök által a Magyar Erdészben közölt direk
tívák alapján tárgyalja. Éhez képest megkérdi, kívánják-e az itt a 19 pontban felsorolt kérdésekre a feleletet az
ezen direktívákat tartalmazó cikk felolvasását? Az érte erdőbirtokosoktól, illetve azok erdőtisztjeitől s az erdő
kezleten jelenlevők kijelentik, hogy a javaslatot mindnyá gazdaságilag számbavehető erdőbirtokosok névsorát pedig
jan ismerik, minélfogva annak felolvasását mellőzik, a királyi erdőfelügyelőségtől kérje be.
mire a tárgyalást az elnök a kérdés felett megnyitja.
Az értekezlet ezen határozatot egyhangúlag elfogadja.
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Az elnök, minthogy az értekezlet tárgya kimerittetvén,
köszönetét mond a tanácskozásban részt vettek szives
közreműködéséért, a jegyzőkönyv aláírására valamennyi
részt vevő bizottsági tagot felkéri, s az értekezletet
befejezettnek jelenti ki.

Imecs Béla.
Gesztes Lajos.
Bobok Tivadar.
Csaszkóczy Károly.

Elek István
jegyzőkönyvvezető.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti
Egyesülete tagjainak névsora
1907 április hó 15-én, a hátralékok és előfizetések kimutatásával.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A) A lapító tag o k .
Készpénzben
alapított összeg
Andrássy Dénes gróf
................. .. .... 2000 K.
Andrássy Géza gróf ... .............................
300 „
ifj. Almásy István ... ... ... __ ...
150 „
Coburg Fülöp herceg
... ... ... ...
500 „
és minden tisztnek gyűlésenkint és évenkint 2 0 korona.
Egri főkáptalan_ __ ... ... ... ...
300 K.
Egri papnevelő intézet ... ............. ....
150 „
Gömöri faipar részvénytársaság
... ...
150 „
imecsfalvi Imecs Béla
...
... ... ___
150 „
Károlyi Mihály gróf ... ...
... ... ...
150 „
Knöpfler Károly ... ... ...
... ... ...
150 „
Rima-Murány-Salgótarjáni vasmű-részvény
társaság ... .... ............ ... ... _
150 „
150 „
Rimaszombat rend. tan. v áros....................
B) Rendes tagok:

1. Antony Gyula . —
2. Antony Károly . —
3. Aronffy Ernő . . —
4. Aschner István . —
5. Bánik György . —
6 . Bárdossy Miklós —
7. Barger Guidó . . —
8 . Bayer Róbert . —
9. Beel Gyula . . . —
10. Benczkó József . —
11. Biók Zoltán . . —
12. Bobok Tivadar . —
13. Borhy György . —
14. Bradofka Károly —
15. Brodszky Gyula —
16. Csaszkóczy Károly—
17. Csorna Gusztáv —
18. Dénes Géza . . —
19. Dezsényi Jenő . ■
—
20. Dienes Barna . —

— 21. Divald Béla . . — —
— 22. Dobsina rt. város — —
— 23. Elek István . . . — -—
— 24. Endersz Frigyes 6 —
6
25. Fábián Béla . . — —
— 26. Fankovich Imre — —
— 27. Faragó Béla . . — —
— 28. Farkas György . —• 6
— 29. Ferster Ede . . — —
6
30. Ferenczy Ede . — —
— 31. Fischl József . . — —— 32. Frank Adolf . . — —
— . 33. Fritz Rezső . . . — —
— 34. Frőlich Brúnó . ------— 35. Gáal György . . ------— 36. Gaszner Imre . . — 6
— 37. Gellért László . . — 6
— 38. Gesztes Lajos . . — 6
6
39. Gintner Bálint . — 6
— 40. Glózer László ■ -------

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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Gura Károly . . — —
Hanko Pál . . . — —
Hensch Emil . . — —
Hering Samu . . — —
Holéczy Gusztáv — —
Hoznék Gyula . — —
Huszár Kornél . — —
Imecs B la (alapitó 1906. dec.)
48. Jólsva rt. város . — —
49. Jurkovich János ifj.— 6
50. Kachelmann Walt.— 6
51. Karsay Vilmos . — —
52. Kellner Győző —- —
53. Király Emil . . — —
54. Kirinyi Béla . . —
55. Kolbenheyer Gy. •— —
56. Kostenszky Pál — 6
57. Kotzmann Géza 6 —
58. Kovács Gusztáv
6 —
59. Lányi Aladár . — 6
60. Latinák Vilmos — 6
61. Linszky Károly
6 —
62. Lukovich Attila — —
63. Lux János . . . — —
64. Mányay Imre . — —
65. MatavovszkyÁrp. — —
6 6 . Mayer Géza . . —■ —
67. Merényi Gyula — 6
6 8 . Mihalik Pál
. . 6 —
69. Mitske Gusztáv — 6
70. Mölczer Gyula . — —
71. Nemes Károly . — 6
Kelt Jólsván, 1907. április

72. Okolicsányi Laj. — —
73. Pálffy Alajos . . 12 —
74. Pauchly Rezső — —
75. Pataki József . — —
76. Pauks László . — 6
77. Péczer Mihály . — —
78. Pékh József . . — —
79. Plenczner Rezső— 6
80. Pilz Ottó . . . . — —
81. Podhradszky A. -— 6
82. Podhradszky P. — —
83. de Pottere Gérard— —
84. PrzibislavszkyA.— —
85. Rajzinger Antal — —
8 6 . Regenhardt Pál — —
87. Solti Arnold . . — —
8 8 . Stainer Gyula . — —
89. Stripszky Mihály— —
90. Szénássy Béla .
—
91. Szepesházy K. . — 6
92. Szifft Gyula . . — 6
93. Szilvássy László — —
94. Szontagh Andor — 6
95. Tindly József . — —
96. Tornay Gyula . —
97. Törzs Arthur . 1 2 —
98. Urbantsek Ignác — 6
99. Vadas Jenő . . ------100. WeinertTivadar — —
101. Wolfrám Sándor— —
102. Zachár István . — —
103. Zemanek Adolf 6 —
hó 15-én.

Mitske Gusztáv

Szénássy Béla

titkár.

pénztáros.

Láttam 1

Podhradszky András
elnök.

Megjegyzés.

Az április 15-én túl beérkezett tagsági díjak ezen
kimutatásba már fel nem voltak vehetők.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sülete. A 2-ik számban megjelent nyugtázások helyes
bítése :
Rendes tagsági díjat fizettek
1905- re: Huszár Kornél.
1906- ra: Bárdossy Miklós, Huszár Kornél, Király Emil.
1907re: Bánik György, Jurkovich János, Király Emil,
Lányi Aladár, Podhradszky András, Antony Károly, Gál
György, Hensch Emil, Okolicsányi Lajos.
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E lső tav asz .
Ne gúnyoljon, ne nevessen ki,
E dalt ne kicsinyelje senki,
A mért e tavaszt zengi meg ;
E dal nem olyan, mint a többi,
E tavaszt dalban üdvözölni
Nincs több joga most senkinek.
Sötét, bús éjszakába jártam,
Dalt nem hallottam, fényt se láttam
S egy szál virág se nyílt nekem .„ .
Húsz évig ölt egy kínos álom,
Elpusztította ifjúságom’
S emléke hiján — mindenem.
S egyszer - akár csak mesében —
Egy mentő tündér jött elébem
S a napvilágra vezetett. ..
Mint a paradicsomban Ádám,
Magam — csodára ! itt taláiám
E fény s virulás közepett!
Oh, a ki látást adsz a vaknak,
Ki visszaadtál önmagámnak
S újjá teremtéd életem’ :
Légy érte áldott, százszor áldott,
Hogy bennem fölgyújtád e lángot,
Tündér megváltó : szerelem !
S ki életet lehelsz a porba,
Dalt csönditesz minden bokorba,
Csodás, varázsló hatalom !
Először érzett mély gyönyörnek
Arján ujjongva üdvözöllek :
Oh, én legelső tavaszom !

Kulcsár Ferenc.
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A vadvédők szövetkezete.
Irta

Remetei Kőváry János.

Azt hiszem, hogy az idei nagy hóállás azokat a vadá
szokat, a kiket a kötelesség nem szólít ki a szabadba,
nem igen csábította a „méteres hólepel“ közelebbi meg
ismerése. Szidtuk, szidtuk az időjárást és sajnálkoztunk
szegény, szerencsétlen vadjainkon, sőt még olyasféle
összejöveteleket is rendeztünk, a melyen kizárólag csak
a vad gyámolitása volt az egyetlen egy tárgy. (Egy terí
ték ára 5 korona). Ezek az összejövetelek, mondhatom,
annyira élénken foglalkoztak a szegény vad óvásával,
hogy végre magam is kénytelen voltam belátni, hogy
ezt csak így egyszerűen elintézni nem lehet, itten kell
egy maradandó tervezetet kidolgozni. Ez irányban tett
indítványomat éjjel pont 12 órakor egyhangúlag el is
fogadták.

3. szám.

Tekintettel azonban az ügy sürgős voltára, hogy a se
gítséget mentül hamarább nyújthassuk — egy szükebb
körű bizottság küldetett ki az ügy alapos tanulmányozá
sára. E bizottság feje Cs. Szabó Kálmán barátom, az
ismert zergevadász (a „Magyar Közélet“ felelős szer
kesztője) — lett.
Szabó, a bizottság feje, egy albizottságot nevezett ki
és ezen albizottság ujabbi fejéül Faludy Miklós, ugyan
csak ismert vadász (a Vígszínház igazgatója) választa
tott meg. Faludy, a ki rögtön belátta felelősségteljes meg
bízatását, maga mellé vette szakértőül, illetve e tiszte
letbeli állásra kinevezte: Alszeghy Kálmán tapasztalt
vadásztársunkat (a m. k. operaház főrendezője), hogy
őt felelősségteljes munkájában mindenkép támogassa!
Alszeghy a megbízást, illetve a kinevezést csak oly
feltétellel fogadta el, ha még e' gyűlést követő napon a
lehető legsürgősebben: — én, az indítványt tevő, Szabó,
a szükebb bizottság feje, Faludy, az albizottság feje és
ő a szakértő — egy szükebb körű értekezletre össze
jövünk. Felesleges is talán megjegyezni, hogy e feltételt
egyhangúlag elfogadtuk.
A mélyre ható tárgyalás reggel három órakor véget
ért. Mindenki indult haza felé ; indult a szó szoros ér
telmében, de menni nem mehetett, mert a hó csak úgy
hullott alá s az a nélkül is méteres hóban a közleke
dés teljesen lehetetlenné vált. Én, a ki több gyermek
nek vagyok neveletlen apja, azaz több neveletlen gyer
meknek az apja, elvégre az egész éjszakát csak nem
tölthetem az ok- és célszerű vadtenyésztés és védelem
érdekében — házon kívül. Elvégre, otthon is vannak
nekem ok- és célszerű — ha nem is tenyésztési — de
nevelési és védelmi teendőim 1 Meg aztán az igazat meg
vallva, a kimaradási engedélylyel sem igen voltam tisz
tában, sem vele visszaélni nem óhajtottam, mivel, a
mint az albizottságok értekezletein észre vettem, a közel
jövőben nagyon is igénybe lesz véve ezen célszerű ta
lálmány !
Nem teketóriáztam sokat, beugrottam egy ott álló
bérkocsiba, bemondtam lakásom és vártam az elindu
lást . . . Kevés idő múlva valaki csak bekiált hozzám :
— Hát 1 mi lesz ?
A kocsis pofája vigyorgott felém. — Nem lehet itt
aludni, kérem!
— Nem akarok én barátom itt aludni, hajtson haza 1
— Haza? hát van szive az úrnak? Nem megy az
olyan könnyen. Ha fizet az úr 20 forintot, akkor meg
próbálom.
Mintha vipera csípett volna meg, úgy kiugrottam a
kocsiból, mikor a húsz forintot meghallottam. Nem volt
mást mit tenni, mint gyalog neki vágni a főváros nagy
hóhalmokkal elbarikádozott utcáinak. Útközben vagy négy
kávéházba betérve, reggel hét órára szerencsésen haza
is érkeztem. Otthon már nagy aggodalommal vártak, és
midőn elő adtam, hogy tegnap este 10 óra óta folyton
jövök, mig végre nagy kínnal haza tudtam vergődni,
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oly általános volt a részvét irántam, hogy már-már le
inteni kezdtem a nagy ünneplésemet, nehogy valami
északsarki expedíció menekültjének tartsanak a ház
szomszéd lakói is. Ezt a nagy havazást biz’ én elég jól
kihasználtam.
Délután már a meghívó a zártkörű értekezletre „ok
vetlen megjelenésre való hivatkozással“ — a kezeim
közt volt. Családomnak nagy előadást tartottam, hogy
milyen fontos és^nagy áldozattal járó értekezletre kell
el mennem, hogy megjelenésemtől Magyarország és ezzel
kapcsolatosan egész Közép-Európa vadállományának a
létjogosultsága is függ. Ha el nem megyek, ki vész az
erdők koronás királya, ki a nemes lelkületű vaddisznók
immár úgyis . . . a feleségem közbe vágott — hadd
vesszen ! Hm ! . . . ez nem jó je l! . . . no hadd lássuk . . .
ki vesznek a sok szerencsétlen, gyámoltalan, árva nyúlacskák . . . hadd vesszen . . . úgy is annyit hoztál haza,
hogy már meguntuk mindig azt enni, már a vicéné
is vissza küldi . . . a gyermekek sajnálkozva kérdezik:
ha a papa el megy . . . akkor nem vész ki ? (A felesé
gem és gyermekeim közbeszólásait figyelembe véve,
hirtelen az erdei szalonkára és a kis őzikékre tereltem
a beszélgetést.) Nem biz az kedves, sőt a kis ártatlan
őzikék (általános jaj szegények), de még a bűbájos, cso
dás kis erdei szalonkák (a feleségem legkedvesebb fa
latja) is megmenekülnek. Jaj, menjen papa, mentse meg
őket. Igen, igen, nézz utána szegényeknek. (Úgy?) Ja
barátom, az nem megy olyan könnyen, majd meglátom
mit tehetek az érdekükben !
Tényleg este el is mentem az értekezletre. Hamarosan
elhatároztuk, hogy tekintettel a nagy hóállásra és tekin
tettel a közlekedési akadályokra, beszerzünk hótalpakat
„skit“ és mivel mást úgy sem tehetünk, ki megyünk a
Duna melletti melegforrásokhoz ■
— vadlibázni 1
Ez a megoldás tetszett mindnyájunknak. A skiről úgy
beszéltünk, mintha mindig azzal jártunk volna. Határo
zatunkat hamarosan és egyhangúlag hoztuk meg, nehogy
azonban feltűnő legyen az értekezlet rövid időtartama,
egy kis „csendes ferblit“ rögtönöztünk. Rövid idő alatt
a bizottság, albizottság a szakértővel együtt vagy 75
forintomat elszippantották a vadászat ok- és célszerű fel
lendítésének hangzatos jeligéje alatt. Ezzel az ülést
részemről befejezettnek nyilvánítva, feltűnés nékül eltá
voztam. A bizottság még tovább értekezett.
A rákövetkező napon már hatalmas hótalpakkal fel
szerelve találkoztunk a nyugati pályaudvar várótermében.
A helyzet komolyságához mérten elég jó kedvűek
voltunk, csak a „ski“ okozott némi aggodalmat, hogy
hogyis lesz majd odakünt? A beszállás is megtörtént,
az egyik bizottság feje egyszer csak úgy odavetőleg azt
kérdezi:
— Te Kálmán, tudsz te a skivel járni?
— Én? Nagyszerű, hát mi van azon olyan különös?
— Hát, te komám? Te biztosan tudsz, — felém fordult
a kérdező.
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— É n ? .. Nagyszerű, hát mi van azon olyan különös?
— Nincs, nincs, de úgy látom, hogy mindnyájan tudunk
valahogy.
— Tud a menkű, én soha sem jártam vele, de képben
sokat láttam, azt hiszem, nem olyan nehéz.
— Na ja! Na ja! hagytuk helyben mindnyájan.
Erről aztán többet nem is beszéltünk; az út elég kel
lemes volt a kocsiban, legfeljebb említésre méltó, hogy
midőn Párkány-Nánán kiszálltunk —- 13 forinttal keve
sebb pekuniám volt mint elinduláskor.
Nánán felkötöttük hótalpunkat és elindultunk a szom
szédos Ebed község felé. Sikeres utunkat legjobban jel
lemzi azon körülmény, hogy a község gyalogosan fél
óra járásnyira van — s mi hótalpakkal rövid kis 2 óra
alatt futottuk be.
A milyen kínos volt ez a két óra, olyan tanulságos
is; mire a községhez értünk, a hótalp mintha nem is
lett volna a lábunkon, olyan könnyen csúszott. Tényleg
kitanultuk a fortélyát, egyik a másiknak magyarázva s
most már beismerve mindnyájan, hogy soha életünkben
„skivel“ nem jártunk. Nem is pihentünk semmit. Újra
neki a hómezőnek, nagyszerűen csúszott a talp. Csak
úgy csúsztunk el a szegény foglyok tehetetlen csapatjai
mellett, a nyulakra meg majd hogy nem ráléptünk. Az
ördög ügyelt rájuk, nem hogy lőttük volna, hogy cepelni
is kelljen.
Hadi tervet készítetiünk, hogy; 800—1000 méter tá
volságra egymástól közelítsük meg a meleg forrásokat.
Közbül egy domb zárta el a kilátást a Dunától, ezt
akartuk fedezetül használni. Játszi könnyűséggel siklot
tunk tova a kissé már fagyásnak indult hórétegen, én
szándékosan hátra maradtam, hogy a félkör teljes egész
ben kialakulhasson. Már közel jártunk célunkhoz, midőn
a domb szélén eltűnő Szabó fegyverének lövését hallot
tam egymásután kis időközökben négyszer eldördülni.
Kiabálás, jobbra-balra, látok egy nagy csapat libát ma
gasan felszállni, nem tudom elképzelni mire lövöldöznek,
csak nem a magasan huzó libákra ? Újra lövések, most
már Faludy, Alszeghy is eltűnik a domb mellett, szól a
puskájuk, mintha valami lakodalom lenne. Ennek már
fele sem tréfa, neki iramodok magam is, egy ügyes for
dulás és én egy árokba estem nyakig ; alig tudtam kikászolódni. A mint ott hempergek a hóban, fülem, sze
mem, szám telve, kivackolódni igyekszem, hát közvetlen
mellettem egy nagy kutyaféle rohan el, minduntalan
besüppedve a nagy hóba. Mi a csuda lehet? A mint
törülgetem szemem, jobban nézek az állat után, hát biz
az egy szép, még pedig hatalmas farkas. Kapkodok a
a hóba fúródott puskám után, de már késő, a bestia
szemem előtt szépen ügetve lőtávolban a szomszédos
füzesben eltűnik.
Na gondolom, ezer szerencse, hogy a hóba estem,
legalább most társaimnak szemrehányást tehetek ügyetlen
lövöldözéseikért, mert az elmenekült farkasnak mi baja
sem volt. Felcihelődve a dombtetőre értem s a midőn
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társaimat megpillantottam, majd sóbálvánnyá váltam. Ott
voltak egy csomóban, kacagtak, röhögtek, kezeikkel
hadonáztak, mindenfélekép magyaráztak egymásnak; nem
messze tőlük különböző helyen pedig három szép, nagy
farkas feküdt a havon, vergődésükben piros vérükkel
hosszú sávot vonva maguk után. Ide nézz ecsém! így
kell a vadat óvni 1 Küldöttünk neked is egyet. Mi van
vele! Kiabált jó kedvvel Alszeghy. Nem akartam hinni
szemeimnek, csak mikor megtapogattam a bestiákat,
láttam, hogy csakugyan farkasok. Szabó beszélte el,
hogy midőn a domb széléhez ért alulról, valami kutya
félét látott kullogni, gondolta, hogy kóbor eb, rádurrantott,
mire közvetlen a domb mellett még három darab ira
modott visszafelé egyenesen Faludy és Alszeghynek
tartva. Szabó négy lövéssel terítette le az övét, egyetegyet meg külön-külön Faludy és Alszeghy lőttek le
egy-egy duplázással. A negyedik, a mely egérutat kapott,
a középen egyenesen reám jött, ha előzetesen el nem
esem, akár fegyveragygyal is agyonüthettem volna. Mind
nyájunk fegyvere 2-ős számú söréttel volt töltve. Nem
akarom az elhangzott öndicséreteket recitálni, hogy lőt
tem és hogy esett el, hogy fordult föl, elég az hozzá,
hogy az elmenekült farkast hiába nyomoztuk, az nem
nyomtalanul, hanem a mint észrevettük megsebezve,
hogy ki által — gazdája nem akadt, — a füzesen
keresztül elmenekült.
A három farkas bőre kidolgozva, most már társaim,
hálószobáit díszítve, pihen. Ki tudja, milyen rémes tör
ténetek fognak róluk az utódokra szállni — én köte
lességet teljesítek, a midőn hiteles históriájukat elbeszé
lem, megemlítve még azt, hogy a vadászat ok- és cél
szerű fellendítésének is ezzel elég tétetett; csak azt nem
értem, hogy 7 5 + 13 = 8 8 , azaz — hogy jön az én nyolc
vannyolc forintom ebbe a farkaskalandba a nélkül, hogy
nekem is legalább egy bőr jutott volna!

A vadászat kérdéséhez.
Egy belterjes erdőgazdaságban, hol a vadászatra is
igen nagy súlyt helyeznek, s évenként ezreket költenek,
húsz évet meghaladó szolgálati időmet azt lehet mondani
egy és ugyanazon a vidéken és többnyire falun töltöt
tem el.
Egyhangú falusi életemet azonban mindég élvezetessé
tette a vadászat, ez volt mindenkor vigasztalóm, kísérőm,
barátom és testvérem. Szeretem az erdőt, szeretem a
vadat. Erdőt vadászat nélkül elgondolni nem tudok. Ezt
tartották a régiek is, de igaz az még ma is.

3. szám.

Addig, míg erdésznek hívtak minket, vadásznak is tar
tottak, mert ezt a két mesterséget elválasztani egymástól
nem szokták még a nagyurak sem ; most azonban már
erdőmérnökök leszünk, s mihelyt mérnök valaki : ahhoz
cirkli-térkép, logarithmus és cosinus, s több eféle tartozik,
ezentúl tehát a vadászat nem igen lesz többé függvénye
az erdészetnek!
Én még a régi iskolából származom, s mint egyúttal
vadász ember is, a vadászat mesterségéhez akarok hozzá
szólani.
A vadászat gyakorlása iránti szeretet, a hajlam vagy
talán a szenvedély egyformán fejlődhetik ki a koronás
főkben, — a magas arisztokracia, — és a középosztály
tagjaiban, s a földmíveiő parasztban. Mindenre születni
kell. A parasztfiuból éppen , úgy válhatik lángész, mint a
nagyúrból latájner. De a természet rendje mégis meg
követeli, hogy a társadalomban magában mindenkinek
jusson valami osztályrészül a mindennapi élet küzdelmei
ből. A koronás fők, — hivatvák uralkodni a nemzetek
felett, a magas arisztokracia föladata az, hogy nagy
latifundiumaikon sokaknak adjanak mindennapi kenyeret,
— a művelt középosztályé pedig a szellemi munka s
az azzal járó tudomány és ipar fejlesztése — teknika,
politika, szóval az általános művelődés fokozása; ezután
jön a társadalom legalsóbb foka: az iparos és munkás
osztály az ő nyers munkaeerejével.
A mostani század a haladás korszaka, a politikai
irány a művelt államokban többé-kevésbbé a szociál
politika felé hajlik. Nyíltan kimondom: hogy az utóbbi
nak híve nem vagyok. Azt tartom : hogy mindenki a
maga mesterségét folytassa.
A társadalom emez utolsó osztálya, hogy vadászati
szenvedélyének hódolhasson — mivel a vadászattal járó
elég magas kiadásokat fedezni nem képes — tiltott
eszközökhöz nyúl. Az orvvadász a vadászat gyakorlásá
ban nem csupán az élvezetet keresi, de féktelen szen
vedélyének kielégítésénél még anyagi hasznot is remél.
Tudjuk jól, hogy a rónát éppen úgy, mint a magas
hegységet éjjel nappal járja a vadorzó. Nálunk csupán
4 koronát kell fizetnie, hogy kétcsövű fegyvert nyíltan
tarthasson; s ebben rejlik az orvvadász első éltető
csírája.
A ki a paraszt gondolkozását ismeri, s a ki tudja:
milyen számító, milyen fösvény és körmön font, az
tisztában van azzal is, hogy minden paraszt lesipuskás ;
aki a 4 koronás fegyveradót fizeti, az a fegyvert nem
önvédelmi célból tartja, hanem azért, hogy azzal titkon
vadászhasson. Tudjuk a gyakorlati életből, hogy a paraszt
embernek ha a szomszéd faluba indúl, vagy ha a vásárra
készül, útitársa a fütykös vagy a fokos, de soha a lő
fegyver. Különben nálunk már annyira előrehaladt a
civilizáció, hogy a rablóvilág teljesen megszűnt, önvé
delmi célból fegyverkeznünk fölösleges. A fegyvertartást
szigorúbb föltételekhez kellene kötni.
Én a fegyveradót ezentúl ketté osztanám; a ki a
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vadászatra jogosult, illetve vadászati jegye és vadász
bérlete van, az ezentúl is fegyveradó címén 2 , illetve
4 koronát tartozna fizetni, a ki azonban vadászfegyvert
nem a vadászat szempontjából, de más célból ta rt: egy
csövű fegyver után 6 , kétcsövű fegyver után 12 koro
nát fizessen. Ereklye-fegyverek, pisztolyok és golyós
céllövők után fegyveradót nem vetnék ki, ezek adó
mentesek lennének, a községházánál nyilvántartatnának,
s a csendőrség felügyelete alá helyeztetnének.
Egy másik fontos intézkedés az lenne, hogy egy vadá
szati terület bérletének a megszerzése bizonyos törvényes
korlátok közé szoríttassék, mert nálunk manapság vadá
szati területet bárki bérelhet. Azt hiszem, nem elegendő
a vadat lőni, de azt ápolni, gondozni, tenyészteni is
kell. Manapság bárki lehet önálló vadász, bárki lehet
vadásztársulati tag. Mondja ki a törvényhozás: hogy
vadászati területet csak az bérelhet, s csak az lehet
önálló vadász, vagy bármely vadászati társulatnak tagja:
„a ki elég garanciát nyújt arra, hogy a vadászat szak
szerű gyakorlásában s a vadtenyésztés okszerű ápolásá
ban elegendő intelligenciával bir.“
Ezen világos kikötés mellett az összes paraszt lesipuskások, kabátos mesteremberek és — tisztelet a ki
vételnek —- a falusi rektoroknak nagy része elüttetnék a
vadászat gyakorlásától, csak egy kis jóakarat kellene
a közigazgatás részéről. De ennek mintegy törvényes
és logikai folyománya lehetne a következő megszorítás:
„a ki nem jogosult arra: hogy vadászati területet bérel
het, vagy valamely vadásztársulatnak tagja lehet, annak
a vadászati jog megváltására sincsen jogosultsága.“
Tegyük fel, hogy ezen megszorítás által évente az
országban ezer darabbal kevesebb vadászati jegy fog
váltatni, — az állam jövedelme 24 ezer koronával keve
sebb lesz — az kétségtelen, de az csak egy csöpp a
tengerben ; ha azonban ezer lelketlen, a vadtenyésztés
hez nem értő pecsenye-vadász elesik a vadászat szabad
gyakorlásától, nagy mennyiségű vad lenne megkímélve, s
értéke legalább négyszeresen nagyobbodik a nemzeti
vagyonnak, szemben a vadászati jegyek ki nem adása
által előállott veszteséggel. Magyarország vadállománya
ne bízassák a társadalom fentebb említett osztályára,
a mely csak azért vadászik, hogy abból hasznot húzzon
és megélhessen. A vadászat úri passzió — a vadászat
úrnak való.
Ezen állításomat még jogilag is megindokolom. Hogy
valaki az anyaföld szülte őskincset kibányászhassa, kuta
tási engedélyre van szüksége, hogy a gyáros vagy molnár
a vizet használhassa — adót kell fizetnie — szóval ma
napság mindenhez bizonyos törvényes forma és kellék
szükséges, csupán egy vadászterület bérletéhez, vadászati
jegy elnyeréséhez és a fegyvertartáshoz nem kívántatik
semmi sem. Községi vadászterületeink tekintélyes része
paraszt puskások kezében van. Községi vagyon törvény
szerint nyilvános árverésen adandó k i,— rendszerint min
den árverésen kaució kívántatik, — ebben az esetben
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azonban óvadék nem szükséges ; ha tehát anyagi biztosí
ték kikötve nincs, ezentúl a törvény akkép intézkedjék,
hogy az illető szellemi óvadékkal bírjon illetve legyen
elég garanciája arra, hogy a vadat ápolni, gondozni és
szaporítani is tudja. A törvényhozás van hivatva arra,
hogy olyan törvényt alkosson, hogy ezen elemek a
vadászathoz csak nagy nehézségek és akadályok le
küzdésével juthassanak. A vadászat mikénti gyakorlását
is megszorítanám; nevezetesen eltiltanám a hosszúlábú
vadászkutyák (kopók) tartását olyan vadászterületeken,
ahol azok nem föltétlenül szükségesek ; tacskókkal lenne a
kopászat gyakorlandó. Ezt különösen kisebb községi vadász
bérleteknél tartanám fontosnak, mert nevetséges, hogy
egy községnek 50—60 kát. hold erdeje s ugyanannyi
erdőlegelője van, s a helybeli ködmönös puskások, élén
a tanító úrral, 3—4 hosszúlábú kopót tartanak, melyek a
vadászat közben 2—3 órajárásnyira űzik a vadat a
szomszédos drága pénzen ápolt és nagy gonddal fentartott vadászterületekbe. Ilyen kutyákat elfogni nem lehet,
agyonlőni nem szabad, s folytonos rettegésben tartják s
minduntalan nyugtalanítják a szomszédos vadállo
mányt is.
Hogy valaki erősebb hajtó-kutyával vadászhasson, mini
mum 500 kát. hold fedett területre (erdő és borókás
nádas) lenne kötve.
A törvényben világosabban lenne körülírandó a kóbor
kutya fogalmának meghatározása. A Kúria döntvényileg
kimondta, hogy minden vadászkutya, a mely idegen
területen gazdátlan csavarog és vadászik — kóborkutya
— s mint ilyen elpusztítható. Ösmerek azonban bírósá
got, amely tételes törvényre hivatkozva, egy idegen terü
leten lelőtt kopónál olyan Ítéletet hozott, hogy az olyan
kutyát védelemben részesítette s kártérítés címén 2 0 0
koronát állapított meg a lelőtt kopóért. Felebbezés foly
tán az ügy a kir. Kúriához jutott, s ugyancsak a 200
kor. kártérítési összeget helybenhagyta. Már most nem
tudom megérteni, hogy a Kúria milyen álláspontra helyez
kedett, s tájékozva nem vagyok, hogy a kopó mikor
válik kóbor kutyává?
A orvvadászat megfékezésére hatalmas gyógyszer lenne
az is, hogy a puskapor elárusítása a pénzügyőrség fel
ügyelete alá helyeztetnék. Puskapor kizárólag a m. kir.
adóhivatal székhelyén lenne csak elárusítható. A m. kir.
adóhivatal a vadászati idény megkezdésekor az elárusító
részére egy betüsoros kimutatást állítana ki az összes
vadászjegygyei bíró s köréhez tartozó vadászokról, melyet
az elárusító a közönség tájékozása végett kifüggeszteni
tartozna. Az elárusító a puskapor megérkezését 48 órá
val előbb a kir. pénzügyőrségnek bejelentené. Az el
adásról naplót vezetne, erdő- és vadászati védszemélyzet
egyszerre 10 dekánál többet nem kaphatna, s minden
kor felebbvalójának vagy gazdájának erre vonatkozó en
gedélye bemutatandó s egyúttal visszatartandó lenne,
nehogy az erdőőröknek módjukban állana az orvvadászok
nak is titkon puskaport szerezni, mert ez sem ritka eset.
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Lőpor és vadászati cikkek, töltény-gyutacs, stb. csak
vadászjegy-tulajdonosoknak lenne kiadandó.
A vadászati törvény 1883. XX. te. is gyökeres átjavításra szorul. Nevezetesen: a vadászati kihágásokról
szóló 26. §. módosítást igényel.
a) Ha valaki engedély nélkül idegen vadászterületen
vadászik, marad egyszerű „kihágás“ s a főszolgabíró
hatáskörébe tartozna ezentúl is.
b) Ha azonban az idegen területen a vadorzó vadat
is elejt s az az elfogatás alkalmával akár nála, akár a
házánál vagy bárhol feltalálható, az a „lopás vétségét“
követi el s elbírálása a kir. járásbíróság hatáskörébe
tartozna.
A büntető törvénykönyv 333. §-a s a további szaka
szok lennének az irányadók. Nézzük mit mond a bün
tető törvénykönyv: 333. §-a. „Aki idegen ingó dolgot
másnak birtokából vagy birlatából annak beleegyezése
nélkül azon célból vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdo
nítsa: lopást követ el.“ 334. §. „Ha a lopott dolog ér
téke nem nagyobb ötven forintnál, az lopás vétséget,
ellenkező esetben bűntettet képez. A lopott dolog értéké
nek az veendő mellyel a lopás idején bírt.“ 339. §. „A
lopás vétsége egy évig terjedhető fogházzal büntettetik.
A kísérlet büntetendő.“
A fentebbiek alapján, a ki idegen területen vadat lő:
az a 333., 334. §. alapján minősítő s a 339. §. alapján
büntetendő „lopás vétségét" követi el s egy évig terjed
hető fogházzal büntettetnék. Ez igen lényeges kérdés s
az orrvadászok számának leapasztására igen fontosnak
tartom, hogy a nagyobb kihágások mint „lopás vétsége“
lennének elbirálandók.
Manapság Magyarországon azt lehet mondani, hogy
minden kabátos ember vadászik; a vadászati sport úgy
terjed hazánkban, akárcsak a szocializmus, a kivándor
lás vagy a sztrájk.
A ködmönös paraszt, a falu kovácsa, a tanító, a pap,
a jegyző — az orvos, a közigazgatási tisztviselők egész
raja — a földbirtokos osztály fölfelé egész a magas
arisztokráciáig mindenütt van vadász elég; bátran mond
hatjuk, hogy némely vidéken több a puskás, mint a nyúl.
De hogy ezen jó urak közül hányán gondoltak például
arra, hogy ezen a mostani tél folyamán a vadat étesse,
gondozza és ápolja?
Alig 2% -a a vadászuraknak lehetett azon könyörületes
ember, a ki ezeknek az ártatlan apró vadaknak sietett
volna segítségére.
Nem elég a vadat lőni, gyilkolni s mulatni rajta s a
vadászat nemes sportjával visszaélni, hanem azt gon
dozni, étetni, szaporítani, tenyészteni is kötelességének
ismerje minden igaz vadász.
A 20. században, a mely a humanismust tűzte zász
lajára, elérkezettnek látom az időt arra, hogy a vadállo
mány s az azzal járó sport nagyobb felügyelet alá helyez
tessék ezentúl. Az iparnak van felügyelője, a tanügynek
van felügyelője, a méhészetnek, selyemtenyésztésnek stb.
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van felügyelője, s a vadászatnak nincsen. Minden orszá
gos törvény felügyelet alatt áll, csupán a vadászati tör
vény nélkülözi azt. Igen célszerűnek találnám, ha a kir.
erdőfelügyelőségek mintájára a földmivelési minisztérium
fenhatósága alatt és annak terhére az országban 15—20
vadászati (és talán egyúttal halászati) felügyelőség is
szerveztetnék. Mit szólnak ehez tisztelt vadász uraim?
Még valamit a vadászati tilalmakról.
Az általános vadászati tilalom febr. 15-től szept. 15-ig
tartana, sok süldőnek az élete mentetnék meg.
Továbbá szarvasbikára: jan. 1 -től jul. 1-ig.
Őzbakra: jan. 1-től máj. 1-ig.
Szarvas- és őztehénre: jan. 1-től okt. 1-ig.
Nyúlra: febr. 15-től szept. 15-ig.
Császármadár, fogoly: dec. 1-től aug. 1-ig.
Fürj (igen pusztul): okt. 1-től aug. 1-ig.
Vadkacsa: máj. 1-től aug. 1-ig.
Összegezvén az elmondottakat, következőket kívánnám:
1. A fegyvertartás szigorúbb korlátozását.
2. A vadászterületek bérletének s a vadászati jegy be
szerzésének megszigorítását.
3. A vadászat korlátozását, tekintettel a hosszú lábú
kutyák tartására.
4. A kóbor kutya fogalmának világosabb körülírását.
5. A lőpor elárusítása szabályoztassék.
6 . A súlyosabb vadászati kihágások, mint lopás vét
sége, a büntető tövénykönyv keretébe tartozzon.
7. M. kir. vadászati felügyelőségek szerveztessenek.
8 . Az általános vadászati tilalmak módosítását.
Fentebbiekben óhajtottam eddigi tapasztalataim alapján
a vadászati törvény s a vadorzás megakadályozása cél
jából teendő intézkedésekhez hozzászólani.
Egyéni nézet ez csupán, talán egy kis kő, vagy csak
egy homokszem ahoz a nagy épülethez, a melyet az
uj vadászati törvényben fölépíteni akarunk. A sajtó legyen
az út, a melyen e homokszem az épület helyére jut.

K.
■
— Zoologia az 1681-ik évben. Hiába, több szem
többet lát. Csak az a kérdés, hogy rosszul vagy jobban
lát-e többet? Egy igen előkelő (vadászatilag) társaságban
lapunkra történt hivatkozás, még pedig úgy, hogy az
illető azon kijelentést tette: akkor elhiszem, ha a „Ma
gyar Erdész“-ben fog megjelenni, mert azt mind olyan
ember olvassa, a ki szakember is, tehát ott tarkaságot
beadni nem lehet! Ez mindenesetre nagyon elismerő
lapunk szellemi részére, de hát édes Istenem, ki tudja
— vájjon egy pár évszázad múlva a mi állatvilági isme
retünkre utódaink nem-e fognak valami bolondságot ki
sütni, a mit mi most nagyon is helyesnek tartunk. Még
az embertársainkat sem tudjuk eléggé megismerni, nem
hogy az állatok világának rejtélyes homályaiba is úgy
behatolhatnánk, hogy azt jogérvényesen meg is ismer
hetnénk.
Kezembe került egy régi könyv, benne lapozgatva, a
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„Zoologia“ ötlött a szemembe. A könyv címe „König
liche Dictionarium.“ Irta: Pomey Ferenc jezsuita. Meg
jelent Frankfurtban, Zubod János Péter kiadásában.
A zerge életrajza van benne ismertetve, mondhatom
elég komikusán; de beszéljen maga a szerző:
A zerge egy vadállat, erdőkben tartózkodik, kecske
nagyságú, de combjai sokkal magasabbak ; színe szürke,
sárga, fehér, hamuszin és fekete és ezen színek keverve;
homlokán két görbe szarva van, mint egy félkör, melyek
egy hüvelyk vastagok és fél láb hosszúak, melyekkel
magát a fákra és sziklákra akasztja, ha hegyre mászik,
vagy egyikről a másikra ugrik. Ha a zerge látja, hogy
a vadász már nagyon a nyakán van és magánosán van,
vagy pedig fajtájából körülötte nagyon kevesen környezik,
akkor a többit egy füttyentéssel segítségül hívja. Ha a
segély megérkezett, akkor egy háromoldalú csatarendet
képeznek, melynek élére a legerősebbek állanak s áttör
nek még a tűzön is, hogy a veszélytől megmenekül
jenek. Máskor első és hátsó lábaival nagy köveket dobál |
a vadászokra és igy mindig elfuthat. Nemkülönben olyan
ravasz, hogy az első körmei közé fogott kövecset, ha
leült, teljes erővel hajítja arra, ki őt üldözi. Olyan ugró,
hogy 2 0 láb magasra is ugrik és magát a fák ágaira akasztja
s két sziklacsúcs egyikéről a másikra is átveti magát . . .
Hát kérem szépen, én nem vonom kétségbe a tiszte
lendő ur megfigyeléseinek valódiságát, de annyit mégis meg
kockáztatok, hogy . . . jaj, de nagy huncutok voltak akkortáj(Kö.)*
ban azok a zergék, ma már nem ilyen hamisak.

* Kitüntetés. Ő felsége a király Mihályfi Mihály nyug. erdő
mesternek sok évi hű és hasznos szolgálata elismeréséül a FerencJózsef-rend lovagkeresztjét adományozta.
* Kinevezés. A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami
kezelésbe vett községi s némely más erdőket és kopár területeket
kezelő erdőtisztek létszámában Harvich Ernő uradalmi erdőtisztet
a segesvári m. kir. állami erdőhivatalhoz erdészjelöltté, — Braxatorís
Zoltán végzett erdészeti főiskolai hallgatót a magyarországi kincstári
erdőket kezelő erdőtisztek létszámába a liptóujvári főerdőhivatalhoz
ideiglenes minőségű m. kir. erdőgyakornokká nevezte ki.
* Áthelyezés. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Toperczer
Árpád m. kir. erdészjelöltet a liptóujvári főerdőhivataltól — saját
kérelmére — a besztercebányai erdőigazgatósághoz, az állami keze
lésbe vett erdőknél alkalmazott erdőtisztek létszámában pedig Zachár
László m. kir. erdészjelöltet Aradról a trencséni m. kir. állami erdő
hivatal kerületébe Nagybittsére helyezte át s megbízta az ottani m.
kir. járási erdőgondnokság ideiglenes vezetésével.
* Nyugalmazás. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Zathureczky
Vilmos m. kir. főerdészt ez idő szerinti szolgálatképtelenségére való
tekintettel — hasznos szolgálatainak elismerése mellett — ideiglene
sen nyugalomba helyezte.
* Erdőégést gátló fák. Régóta ismeretes volt, hogy az afrikai
négerek falvaikat „Rhophala obovata“ nevű fákkal ültették körül,
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még pedig azért, hogy ha a faluban tűz ütött ki, akkor a tűz ne
terjedjen a pálmafákra, vagy ha a falun kívül lobbant föl a tűz,
akkor a falu meg legyen óva tőle. Az említett fákkal ültetik körül
pálmaligeteiket is a tűz ellen való védelemül. A rofala-fát az ameri
kai rézbőrüek is nagy rétségeiken szintén tűz ellen ültetik ősidők
óta. Még kitünőbb tűzgátlófa a kékmézgás Eucaliptus globulus, a
mely különösen mocsaras helyeken nő. Annyi nedvességet szív
magába, hogy ha égő tűzre teszik az ágát, az meg nem gyulád,
meg nem változik. A kékmézgás fát Dél-Olaszország, Spanyolország
és Franciaország túlnedves, mocsaras vidékeire telepítették, mivel
az volt róla a hiedelem, hogy kipárolgó mézgája a mocsárláz ellen
a legjobb orvosság. Naudin Charles, a híres botanikus, Antibes
környékén lakott, a hol igen sok kékmézgás fa volt ligetesen ültetve.
Egy alkalommal tűz ütött ki az erdőben és valamennyi fa leégett,
de a kékmézgás fák megmaradtak minden baj nélkül. Naudin a
párisi akadémiának megírta a tapasztalatát és azt ajánlotta, hogy
az erdőben kékmézgás fasorokat ültessenek, ha esetleg kigyúl az
erdő, akkor a mézgás fasorok az égést nem engedik tovább terjedni.
A véletlen úgy akarta, hogy a földmivelésügyi miniszter, Russen,
Toulonhoz közel, Porquerolles szigetén nyaralt és nagy tűz ütött ki
az erdőségben. Az egész erdő leégett, de a kékmézgás ligetek meg
maradtak teljes épségben. Tehát saját szemeivel győződött meg
Naudin tapasztalatáról. Ennek a hatása alatt Dél-Franciaország erdei
ben mindenütt, a hol alkalmas nedves talaj van, a kékmézgás
fákat sorokban vagy ligetekben ültetik, az esetleges erdőégés terje
désének meggátlására. Legújabb időben Spanyolország hasonlóan
tűzgátló fákat ültet erdeiben. Hazánk déli megyéiben' szintén jó volna
a kékmézgás fákkal kísérletet tenni.
* Öntözőmüvek kincstári telepeken. Az állami telepes köz
ségekben sok helyütt van kerti gazdálkodásra alkalmas terület. Ezek
nek megfelelő belterjes művelés alá vételét óhajtja a földmivelésügyi
miniszter előmozdítani azzal, hogy törekvő földmiveseknek öntöző
művek berendezésére, gazdasági eszközök vételére állami előleget
ad. A miniszter ez elhatározása alapján már is több, főleg a nagy
városokhoz közel álló telepes községben létesítettek modern konyha
kerteket.
* Az erdők befolyása a jégesőre. Röhrig erdész megvizs
gálta Európa különféle országainak esőzési és jégverési statisztikáját.
Ezeket nemcsak a tudományos intézetek megfigyeléseiből vette át,
hanem igen sok régi biztositó társaság feljegyzéseiből irta ki. Röhrig
arra az erdményre jutott, hogy azon a vidéken, a hol sok az erdő
ség, ott gyakori a közönséges eső, de annál ritkább a jégeső. Röh
rig szerint a föld villamos feszültsége az erdős vidéken csekélyebb,
mint az erdőtlen vidéken. Ezt főleg azok a vidékek bizonyítják, a
melyek erdők voltak és jelenleg kiirtás folytán teljesen puszták.
Ezeken a helyeken gyakran van jégeső, holott azelőtt ritkán volt.
Viszont azokon a helyeken, a melyeken nem voltak erdők, de most
be lettek ültetve erdőkkel, a jégeső a legritkább csapások közé
tartozik. Mindezek szerint a jégeső ellen legjobb védelem az erdő
ültetés. Ezzel nemcsak a vidéket a jégverés ellen óvják meg, hanem
a rendes esőzést is elősegítik. Az alföldeken, a gabona- és szőlő
termőhelyeken ajánlatos a sűrű ligetekkel való befásítás. A befásításra nem okvetlen az erdei fák szükségesek, sőt gazdasági tekintet
ben még célszerűbb a gyümölcsös.
* Székely kiállítás. Az Erdélyi Gazdasági Egyesület kezde
ményezésére Sepsiszentgyörgyön ez év őszén nagyszabású állat-,
termény- és gazdasági kiállítást rendeznek. Az eddigi megállapodások
szerint a kiállítás megnyitása szeptemberben lesz. A kiállítás iránt
nagy érdeklődés mutatkozik nemcsak a vármegyében, hanem az
egész Székelyföldön is.
* Kártévő bogarak és gombák ellen való védekezés. A
földmivelésügyi miniszter elhatározta, hogy Nagybányán, a hol a
legértékesebb gyümölcsöt termelik, kísérleti telepet létesít, melyben
szakavatott kezeléssel megmutatják a gazdáknak, hogy miként véde
kezzenek az állati és növényi élősdiek ellen. A minisztert elhatáro
zásában az vezette, hogy gyümölcstermelésünk részben a férgessége,
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részben himlős héjjá miatt értékében sokat vészit. A miniszternek
az a szándéka, hogy ha a nagybányai kísérleti telep beválik, több
ilyen gyakorlati oktató-telepet létesít, hogy a gazdák a legjobb, a
legolcsóbb védekezési módokkal megismerkedjenek, melyekkel meg
mentik gyümölcstermésüket.
* Három szép meséskönyv. Közelednek az iskolai évzáró
vizsgák. Jól tanuló gyermekek jutalmazására legszebb és legjobb
ajándékkönyvek a „Péterfy bácsi Meséi“. Három szép meséskönyv
jelent meg Péterfy Tamás kedvelt székely írónktól. „Virág mesék",
jó kislányok számára, sok képpel, színes kötésben. „ Cigány mesék“,
jó gyermekek számára, érdekes, tanulságos, gyönyörű mesék, sok
képpel, színes kötésben. „Székely mesék“ (III. kiadás), jó gyermekek
számára 50 képpel, színes kötésben. Egy-egy meséskönyv ára postai
küldéssel együtt 1 korona. Megrendelhetők postautalványon. Cim :
Péterfy Tamás író Bpest, IX. Köztelek. Mind a három mulattató
szórakoztató könyvecskét melegen ajánljuk a gyerekekkel bíró szülők
figyelmébe.
* Állami tűzifa a fővárosi kisembereknek. A fővárosban
kínosan érzett tüzelő-szükség által okozott bajok enyhítésére Darányi
miniszter már a múlt hónap első napjaiban intézkedett, hogy a
budapesti kincstári faraktár a rendelkezésére álló fakészletnek a
hivatalok által le nem kötött részét első sorban olyan vevőknek adja
el, a kik egy ürköbméter tűzifánál többet nem tudnak venni. Gon
doskodott a miniszter arról is, hogy a tűzifa-raktárban mindig ele
gendő fa legyen.
* Az udvarias Rubinstein. Rubinstein, a ki nemcsak világhírű
zeneszerző, hanem rendkívül udvarias ember is volt, tudvalevőleg
szenvedélyes dohányzó hírében állott. Rendkívül nehezére esett, ha
a dohányzástól - 'például hölgyek jelenlétében ■
— tartózkodnia kel
lett. Megtörtént egyszer, hogy egy kitűnő ebéd után szivarra gyújtott,
bár hölgyek is ültek az asztalnál. A művészt egyik barátja figyel
meztette az udvariatlanságra. Rubinstein egy pillanatra meghökkent,
majd igy szólt:
— Ej, a hol angyalok vannak, ott a felhők sem hiányozhatnak !
Azzal nyugodtan tovább szivarozott, s most már a hölgyek sem
haragudtak miatta.

Íl/f tlf tv ílt' / \ U | í a h
Elsőrangú penzió. Családok, házaspárok
J lld iJ jd l
w llU U lU és magános urak részére. Elegánsan be
rendezett különbejáratu szobák. Rézágyak, fürdők, lift. Olcsó árak.
Budapest, Főherceg Sándor-utca 30. sz.
3 —24
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Róth B an k h áz Budapest.
Bank-Központunk:

VI. kér., M. kir. Opera-Bazár palotájában.
F O L Y Ó S ÍT U N K :
T ö r le s z té se s k ö lc s ö n ö k e t földbirtokra és bérházakra
10 - 75 éves törlesztésre 30/0—31/s,1/o—4 % —4 'lf'l„ -o s kamatra
készpénzben.
J e lz á lo g k ö lc s ö n ö k e t Il-od és.III-ad helyi betáblázásra
5—15 évre 5°/„-al, esetleg 51/20/t)-al.
S z e m é ly - é s tá r c a -v á ltó h ite lt iparosok és kereskedők
részére, valamint minden hitelképes egyénnek 2 l/a— 10 évi idő
tartamra.
T is z tv is e lő i k ö lc s ö n ö k e t állami, törvényhatósági, községi
tisztviselőknek és katonatiszteknek fizetési előjegyzésre kezes és
életbiztositás nélkül. Ugyanezeknek nyugdijaira is. Értékpapírokra,
vidéki p é n z in té z e te k és vállalatok r é s z v é n y e ir e értékük
95°/0-áig kölcsönt nyújtunk az Osztrák-Magyar-Bank kamatlába
mellett, -- s a já t tő k é in k b ő l — lombárd kölcsönökre reservált több százezer korona erejéig.
K o n v e r tá lu n k b á r m e ly belföldi pénzintézet által nyúj
tott je lz á lo g o s -, tö r le sz té s e s -, s z e m é ly - é s v á ltó -k ö lc sö n t. Mindennemű bel- és külföldi értékpapírt napi árfolya
mon veszünk és eladunk. T ő z s d e m e g b iz á s o k a t a budapesti
és öszses külföldi tőzsdéken lelkiismeretesen és pontosan tel
jesítünk és az árfolyamokat naponta sürgönyileg közöljük.
Pénzügyi szakba vágó m in d en s z o lid é s r e á lis ü g y le 
te t a legnagyobb pénzcsoportoknál levő összeköttetéseinknél
fogva legelőnyösebben bonyolítjuk le.
D íjta la n u l n y ú jtu n k bárkinek szakszerű f e lv ilá g o s ítá s t
(Válaszbélyeg mindenkor mellékelendő.)
Bankházunk képviseletére megbízható egyéneket felveszünk.

Bankhelyiségeink Budapesten:

Szakiskolát jó sikerrel végzett,

levelezésben jártas
nőtlen fiatal erdőőr nagyobb uradalomhoz felvétetik. Cim e lapok
főszerkesztőjénél megtudható.
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VI. kér. Ó-utca 15. sz. és Lázár-utca 16. sz. alatt vannak.
Magyarország legnagyobb bankháza.

i i r s A s l A t u azonnal való belépésre, előnyös feltetej v a g y o u u u r a u a i o n » ]ek mellett, szakiskolát végzett, jó Írás
sal és a vadászatban is némi gyakorlattal biró, levizsgázott erdőőrt
keres. Cím és feltételek megtudhatók a szerkesztőségnél, Rimabánya
(Gömör m.)

ELE K IS T V Á N rö p irata :
«» . ** •
a cime egy uj képes hetilapnak, melyet egy nemJ v 5 “ U U r » l zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a fr a n c ia és a n g o l nyelvek könnyű és
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus
szemléltő oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. A
folyóirat mint gyakorló fűzet is használható. A szerkesztőség minden
nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az írásbeli feladatokat
kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak külön 3
korona, bármentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, Andrássy-ut 97.

„Erdőgazdaság szociális alapon"
1 korona á ré rt m egrendelhető

R K I R D Ó H I V f lT f íL N H L .

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M eg jelen ik m in den hó n a p 1-én é s 15-én.
F ő szerkesztő:

Felelős szerkesztő:

m e c s f a lv i I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R I M A B Á N Y A

V adászati főm unkatárs és o rszá
gos szaktudósitó :

B orsodapátfalván.

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

R e m e te i K Ő V Á R Y JÁ N O S

„Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A

Az előfizetési és hirdetési dijak a

(Gömörmegye) küldendők.

E lőfizetési á r:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára ... ...
1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:

ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, fóloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetés minden szava 6 f.

Illés Nándor.
1836—1907.

Mikor az életet fakasztó tavasz verőfényes
napsugára zöldelő rügygyei, illatos virággal felköltötte mély szendergéséből az erdőt, egyik
leghívebb gondozójának szemeit örök álomra
zárta le a halál sötét angyala. Fagyos kezével
kikapcsolt közülünk egy erős, tündöklő láncsze
met és gyászba borította a magyar erdészeket.
A mi gyászunk kettős, mert elvesztettük azt
a szeretve tisztelt szaktársunkat, a ki törhetlen
előharcosa volt a független erdészeti sajtó meg
teremtésén fáradozó kis csapatnak, a ki nyíltan
hirdette létjogosultságunkat, s megjelölte hasz
nos hivatásunkat, midőn bölcs előrelátással ki
mondotta, hogy lapunk „a nézetek szabad
megnyilvánulásának lapja legyen“.
Mérhetetlen gyászban, őszinte részvéttel kisér
jük virágokkal elhalmozott sirhantjához.
Illés Nándor nyug. m. kir. főerdőtanácsos
1836 május hó 15-én Pusztakirályfián (Hont
vm.) született. Középiskoláit Selmecbányán és
Rozsnyón, — az erdészeti akadémiát Selmec
bányán végezte, 1864-ben államvizsgázott.
Tanulmányai befejeztével Kóburg Ágost her
cegnél nyert alkalmazást, hol elöljáróinak szeretetét és nagyrabecsülését szerény, szolgálatkész
magaviseletével, s leleményes, buzgó tevékeny
ségével kiérdemelte. Innen 1868. évben a
Selmecbányái erdészeti akadémiára hivatott meg

segéd-tanárul, s ezen minőségében 1873. év
tavaszáig terjesztette szaktudományunkat, mint
egyike az első magyar erdész-tanároknak.
1870-ben tanulmányainak kiegészítése, főleg a
növénybonctan tanulmányozása céljából külföldre
küldte ki a kormány, s ezen kiküldetésében
először Heidelbergbe ment, a honnan Franciaországba készült, de az időközben kitört porosz
francia háború miatt tanulmányait félbe kellett
szakítania.
Segédtanári működése közben különösen az
ő tevékenysége mellett létesült a Selmecbányái
erdészeti főiskola növénytani kertje, s ő volt
egyike azoknak, kik az akadémia német szel
lemének magyarrá való átváltozásánál ered
ményesen közreműködött. Segédtanári állását
1873-ban elhagyta, mert nem volt reménye,
hogy az akkori viszonyok között rövidesen ren
des tanár lehessen. Számot vetve csekély évi
járandóságaival, s megterhelve a családalapítás
gondjaival, anyagi helyzetén kívánt lendíteni,
midőn elfogadta gróf Károlyi György meghívását,
kinek uradalmában, mint a gróf egyik érdem
szerint legbizalmasabb embere, erdőmesteri rang
ban 1878-ig szolgált. Itt dolgozta ki a donga
termelésre vonatkozó, a gyakorlatból leszűrt
értékes adatait, melyek még most is közkézen
forognak. Károlyi György gróf elhalálozásával
a megváltozott viszonyok arra késztették, hogy
erdőfelügyelői minőségben
1879— 1880-ban
herceg Eszterházynál vállaljon alkalmazást.
Az erdőtörvény életbe léptetésével a kormány
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a gyakorlati tapasztalatokkal bíró, tevékeny egyé
niségek közül őt választotta ki, s 1880. julius
30-tól, mint Budapest kerület kir. erdőfelügye
lője, majdan 1881. júliustól kezdve főerdőtanácsosi jelleggel, s egyúttal a minisztérium erdő
rendészeti ügyosztályának előadójaként szerepelt,
mely hatáskört 1891 julius 1-én — közbejött
körülményeknek engedve — elhagyta, s nyuga
lomba lépett.
Egyenes, tiszta jelleme sok ellenséget szerzett
neki, de az fűzte hozzá a jellemes, derék em
berek egész seregét, akik ragaszkodással, tisz
telettel övezték.
Nyugalomba vonulása dacára,nem szűnt meg
lankadatlanul munkálkodni élete alkonyáig, úgy
az irodalom, mint a gyakorlati erdőgazdaság
terén.
Mint főerdőtanácsos a futóhomok megköté
sét és befásítását tanulmányozta, s lényegesen
hozzájárult e kérdés eddigi megoldásához.
Egyidejűleg szakavatott körültekintéssel vezette
az országszerte fellépett ákác-paizstetü tudo
mányos megfigyeléseit. Tevékeny része volt az
erdőőri szakiskolák szervezésében, s a király
halmi első erdőőri szakiskola létesítését szemé
lyesen vezette. Részt vett az erdészeti műszótár
anyaggyűjtésében. 1863 óta szorgalmas munka
társa volt az „Erdészeti Lapok“-nak ; első cikke
az erdészet érdekében ezen évben jelent meg
a „Vasárnapi Újság “-bán Roxam álnév alatt.
Igen gyakran írt külömböző lapokba: Solti,
Nyulasi farkas, Ramóczi álneveket használva,
mindenkor zamatos magyarsággal, s a „Vadászati
Lapok“-ban közölt cikkei éles megfigyelésről tesz
nek tanúságot. A „Magyar Erdész“-t 1901-től
sűrűn kereste fel mélyreható, értékes cikkeivel
és közleményeivel.
Nevesebb munkái: a „Közerdész“ című pálya
díjat nyert munka, melyet Fekete Lajos min.
tanácsossal együtt írt, ugyancsak „A mezőség
kopárainak befásítása“, „Erdészeti rovartan“,
„Beszélgetés az uj erdőtörvényről“ cimü művei.
Az „Erdőtenyésztéstan“-át, mint ezen a téren
úttörő munkát, 1871-ben írta. A „Futóhomok
megkötése, befásítása és használata“ című mun
kája 1885-ben nyert pályadíjat. „A vadászat
kezelése és gyakorlása“ című műve 1895-ben

4. szám.

jelent meg. Most pedig sajtó alatt van „A vad
őr" című pályadíjat nyert munkája.
Szaktársai 1888. december 15 én irodalmi
működésének 25-ik évfordulóját ünnepelték.
Életének utolsó 15 évében fáradhatatlan tevé
kenysége, irodalmi működése mellett, társadalmi
utón keresett és talált kielégítést. Élénk elmével,
szive meleg szeretetével szolgálta Losonc város
iskola-, egyházi és közügyéit. így lett a vá
ros tanácsnoka, takarékpénztári igazgatósági
tag, iskolaszéki elnök, árvák és szegények
gyámja — s ezek mellett megtartotta az erdé
szeti államvizsgái bizottságban állandó tagságát.
Az utolsó két évben mindinkább fokozódó
asztmatikus bántalmak súlyosbították napjait, de
annak dacára szenvedés nélkül, nyugodt lélek
kel, — mint a ki saját hatáskörében meg tett
mindent, hogy élete nyomtalanul ne peregjen
le — halt meg leányainak szeretetteljes karjaiban.
Hült tetemei f. év május hó 4-én d. e. 11
órakor Palánka köztemetőjében helyeztettek el
örök nyugalomra.
A magyar erdészek, számos rokon, jóbarát és
ismerős részéről beérkezett részvétnyilatkozatok
mindmegannyi megnyilatkozásai a nagyrabecsü
lésnek, az igaz szeretetnek. A hódolatteljes tisz
telet és kegyelet jelét az „Országos Erdészeti
Egyesület“, a Selmecbányái bányászati és erdé
szeti főiskola tanári kara, az apatini m. kir.
erdőhivatal, Losonc városa, a losonci takarék
és hitelbank, a „Gömöri faipar részvénytársaság“
és számos magánfél részéről érkezett koszorúk
tanúsították.
Koporsóját elfödték a nyíló természet szín
pompás virágai, ezek elhervadnak, de az Ő
eszméi élni fognak tovább!
Áldás emlékén!
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A m. kir. erdészeti kísérleti állomások
szervezeti szabályzata.

67

Az oláh erdei pásztornépről.
Irta

Földes János.

Nincsen a föld kerekségén nép, melynek egész élete,
A földmivelésügyi miniszter 1906. IX. 6 . közzétette a
első feltűnése óta mostanáig, annyira össze volna nőve
m. k. erdészeti kísérleti állomás szervezeti szabályzatát.
az erdővel, mint az oláh népé. Azért az e nép történe
Ezen szabályzat meghatározza a kísérleti állomás célját
tével, jellemével, viselkedésével foglalkozó ismertetés
és állomáshelyét.
nem lehet érdektelen mindazokra, kiket hivatásuk az
Célja: az erdőgazdaság körében felmerülő gyakorlati erdőre utal, kik gondozói, hasznosítói az erdőnek, s a
és elméleti kérdéseknek kísérletek és tudományos kuta
kiknek éppen azért hazánk legerdősebb vidékein min
tások utján való kiderítése.
denütt e néppel érintkezésbe kell jutniok, segítségét,
Állomáshelye: a központi állomásnak Selmecbánya, munkáját igénybe venniök.
a külső négy állomásé a négy erdőőri szakiskola.
E különös érdeklődéshez hozzájárul, hogy mióta e
E hézagot pótló intézmény oly fontos feladatokra van
sorokat irom, az oláh kérdés úgy nálunk, mint Romá
hivatva, a mi nélkül a magyar erdészeti tudomány még
niában nagy hullámokat vetett, s igy szerény soraim
mindig zsenge korát élné.
általános érdeklődésre is tarthatnak számot.
Ebből folyólag el nem mulaszthatjuk, hogy e szerve
Szolgálati időm alatt összes nemzetiségeink körében
zeti szabályzat egyes pontjaira reá ne térjünk. így neve megfordultam. Oláh vidéken 15 éve teljesítek szolgálatot,
zetesen :
s arra a meggyőződésre jutottam s bizonyára velem együtt
A költségek: az E. K. Á. költsége, amennyiben nem más is, ki a szociális mozgalmak által megmételyezett
képeznek a kincstári erdőben végzett kísérletnél fel magyar vidékről vetődött ide, hogy e rendes körülmények
merült dologi kiadásokat, az országos erdei alapot ter között csendes, jóravaló népség gondolkozása romlott meg
helik. A kincstári erdőben végzett kísérletek költségei az legkevésbé s éppen azért szükséges, hogy az állam s az
illető erdőhatóság költségvetését terhelik.
arra hivatottak őt megismerve, vele ahhoz mérten foglal
A kísérlett területek kijelölése: a kísérleti területek kozzanak, hogy az izgatások hatása alatt, melyek nemcsak
kijelölésére első sorban a kincstári erdők és csemete a szociálisták részéről fenyegetik, meg ne tántorodjék.
kertek állanak az E. K. Á rendelkezésére.
Hunfalvy Pál „Az oláhok története“ cím alatt egy két
A kincstári erdőhatóságok közreműködése: a kincs kötetes munkát írt e tárgyban, melyet a tudományos
tári erdőhatóságok személyzetének közreműködését a föld akadémia 1894-ben adott ki. Ennek alapján, meg nehány
mivelésügyi miniszter kötelességévé teszi azoknak.
más adat felhasználásával, kívánom ismertetésemet egy
A szervezeti szabályzat ezen főbb pontjaiból azt vesz- történelmi vázlat alakjában az alábbiakban megírni.
szük ki, hogy a földmivelésügyi miniszter nemcsak anya
I. Az oláhok első feltűnése és elterjedése a Balkán
gilag, hanem erkölcsileg is bőven gondoskodik e fontos
félszigeten.
intézmény nagygyá építésén és a központi erdészeti
Az
oláhoknak
legelső
feltűnése egy gyönyörű makkos
állomás 1899. év május havában megjelent I. füzete
megnyitójának szerzőjével, Vadas Jenő főerdőtanácsossa! erdővel és politikai gyilkossággal áll összefüggésben.
Ugyanis Redrenos, byzánti író ad legelőször hírt róluk,
mondhatjuk, hogy dr. Darányi Ignác földmivelésügyi mi
niszter, igaz alapokon nyugvó törekvéseink megvalósítá elbeszélvén, hogy a bolgárok négy atyafitestvér alatt
sával, a magyar erdőgazdaság emelkedő épületébe gon 976-ban feltámadván II. Basilios görög császár ellen,
dos előrelátással illesztette be azt a hiányzó sarokkövet, az egyik testvért, Dávidot, a Kastoria és Prespa közötti
a mely a különben erős alapra fektetett épületnek tel utón járó vlachok megölték a „szép tölgyek“ nevű
helyen, mely Macedonia és Albania területén, Ochridától
jes szilárdságát van hivatva biztosítani.
Miután e lap is ki akarja részét venni a magyar erdé délre elterülő erdőségekben feküdt.
Ez a Basilios, kit „bolgárölőnek“ neveztek, 1018-ban
szet épületének kiépítésében, kész örömmel felkéri a
magyar erdészet igaz barátait, a magánerdők tulajdo megsemmisítvén a bolgár hatalmat, 1 0 2 0 -ban egy chrynosait és szakférfiait, hogy segédkezet nyújtsanak a kí sovullal (oklevél) megerősítette a bolgár egyház területét
sérleti állomások tudományos és gyakorlati feladatainak és jogait s ez alkalommal egész Bolgáriának oláhjait
megoldásában, mert csak egyesült erővel oldhatunk meg az ochridai érsek alá rendelte, kiktől joga van az ér
seknek a kanonikus jövedelmet beszedni, s kinek meg
nagy feladatokat.
hagyásait azok elfogadni tartoznak.
Ebben az évben az oláhok nemcsak a Hemusban
(a mai Balkán-hegység Bulgáriában), hanem egész Bol
gárországban szétszórva laktak, mely ország észak felé
egészen a Dunáig terjedt. Innen a III. és IV. században
ellatinosodott lakosságot a szláv telepesek, majd a 923-ig
szintén elszlávosodott bolgárok a menekült népséget délre
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szorították a hegyek közé, úgy, hogy az erre szorított
oláhok a Pindus-hegységben és Hellasban is feltűnnek
II. Basilios idejében s ő igazgatójukká Kekaumenos Nikolicát rendelte oda (964—983). Larissa volt a szék
helye. Ennek unokája írta egyszersmind az első jellem
rajzot 1071-ben róluk, arról világosítván fel, hogy csor

dáik és háznépiik áprilistól szeptemberig Bolgdria
magas hegyein, tehát Görögországon kívül tartóz
kodnak, hol nagy a hideg, a mi feltünteti kóborló ter
mészetüket.
Költözködési hajlamukra vall az is, hogy hamar feltűntek
Kalkidea szigetén, annak legdélibb csúcsán, az Athos
hegyen, mely a keleti egyház leghíresebb kolostoraival
el van árasztva. Itt 300 vlach háznép telepedett meg,
kiknek szállásait, úgy mint másutt, katunoknak nevezték.
A kalugerek, túltéve magokat a kolostorok rendsza
bályain, szabadon közlekedtek a vlach juhászokkal,
kiknek nejei s lányai férfiruhában bojtároskodtak.
Mikor ez Miklós konstantinápolyi pátriárka tudomására
jutott, a külvilággal való közlekedést egészen megtiltotta
a barátoknak, Komnenios Alexios császár pedig 1907-ben
a Pelloponesosba telepítette a vlachokat. A tőlük tanult
híres athosi sajtot azután egyedül készítették a kalu
gerek. Tudeliai Benjamin 1159 — 1173 között utazása
közben Tessaliában találkozik vlachokkal, kik „oly sebesen
szaladnak, mint a kecskék. A hegyekről a görögök

birtokaira csapnak zsákmányért. Senki sem meri
bántani; nincsen király, a ki megbirná őket zabo
lázni.“
E nép már 1000 tájban az egész Balkán félszigeten
ismeretes volt. Niketas Choniates szerint Thessaliát
Nagy-Vlachiának nevezték, Aetoliában és Akarnániban
volt Kis-Vlachia és keleti Epirusban Felsö-Vlachia.
Sőt mint nyájőrző nomádok edzett testű emberek lévén,
már a XI. században szívesen látott katonák voltak
a császár hadseregében. Egész vlach helységek vannak.
Alexius Romnenos pl. 1082-ben Exeva nevű vlach hely
ségen ment keresztül. Ugyanő 1091-ben egy a kunok
ellen indított uj sereget részint bolgárokból, „részint azok
ból gyűjtött volt, kik nomád életűek, s a kiket a köznyelv
vlaciioknak nevez.“
A XII. században is oláhok szerepelnek a byzanti csá
szárok hadseregében, kik között a legügyesebb Romnenos
Manuel (1 143— 1180) Magyarország ellen is sokat hada
kozott. Egyik vezére, Leon Vatatzes alatt, a magyarok
ellen vezetett seregben, írja Reunamos, igen sok vlach
is volt, a kik szerinte Itáliából való régi gyarmatosok;
a miből az következik, hogy ezek már a Balkán fél
sziget északibb vidékén is laktak.
Sőt 1164-ben már Halicsban is voltak oláhok, kik ott
elfogták a Manuel élete ellen törekvő menekülő Andronikust s a császárhoz visszavitték, tehát jól tudták az
utat hozzá.
A sors különös rendelése úgy hozta magával, hogy
Magyarország királya legyen közvetve oka az Ason nem
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zetség felülkerekedésének, mely a vlachok sorából a
bolgárok élére került, sőt az Árpád királyokkal II. András
leányának házassága révén még rokonságba is jutott.
II. Angelos Izsák császár u. i. III. Béla leányát, Margitot feleségül kérte. De a fényes lakodalomra szükséges
adót máskép nem tudván elegendő mennyiségben fel
hajtani, a Haemusban lakó vlachok marháit is elvitték
adóba. Ezért fellázadtak. Vezéreik saját véreikből való
két atyafi — Péter és Asan — voltak. Ezek 1185-ben
a császártól örököt akartak maguknak oklevél alapján a
Haemusban biztosítani. Minthogy pedig ezt megtagadták
tőlük, sőt midőn illetlen viselkedésük miatt János sebastokrator arcul csapta Asont: annyira felindultak, hogy a
császár ellen felizgatták az oláhokat s mindenféle bűbá
jossággal felkelésre ösztönözték őket. Péter még koronát
is tett a fejére, vörös papucsof húz és mint császár forog
a nép között.
Preslavát nem sikerülvén elfoglalniok, a nyílt helysé
geket támadták meg és sok szabad parasztot (romaeost),
meg marhát hurcoltak magokkal a hegyek közé. Itt
azonban kis sereggel meglepte őket Izsák: erre Péter
és Asan, meg a lázadás más fejei elillannak s „mint a
disznók a tóba, úgy veték magukat a Dunába s elme
nekülnek a kánokhoz“, Niketas Choniates elbeszélése
szerint, — kik akkor a mostani Románia és Moldva
keleti részének urai voltak.
Izsák hagyja őket futni s az oláhok által lakott Moesiát
(mostani Bulgária) bejárja, helyenként gabonát gyűjt, végre
a lakosok által megkérlelve, őrség hátrahagyása nélkül
kivonul a tartományból.
Asonék most a kúnok segélyével térnek vissza Moesiába
s biztatják a bolgárokat s vlachokat, hogy felszabadítják
őket.
Minthogy azonban Izsák most nem maga ment ellenük,
hanem váltakozó vezéreket küld, s ezek közül az egyiket,
mivel ellencsászárrá tette magát, le is fejezteti : a lázadást
ily hadakozással nem lehetett elfojtani, s igy veszedelmes
háború keletkezett belőle, melyben a kúnok és vlachok
együtt dúlnak. Végre is Izsák nyomja el, 12000 fogoly
és marha elfogásával a felkelést és 1188-ban fegyverszünetet köt.
Ason 1186-ban úgylátszik megint önállóvá tette a
bolgár egyházat.
1190. után már megerősített városok birtokában vannak
a kúnok és vlachok s Szófiából Ryliszt János ereklyéit
nagy pompával viszik Trnovoba.
I.
Fridrik német császár keresztes hadait is nagyon
nyilazták a lesben álló görögök, szerbek, bolgárok és
vlachok. Fridrik krónikása Ausbert a byzanti trónvillon
gások elbeszélése közben arra is kiterjed, hogy Bolgária
legnagyobb részében valami Flachus Ralopeter és

öcscse, Crassianus (Péter és Ason) zsarnokoskodtak
alattvaló vlachjaikkal, sőt Ralopeter 46,000 vlachhal
és kánnal (ennyire nőtt seregük) Frídriknek ajánlkozik
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Konstantinápoly ellen indulni, de a császár az ajánlatot
nem fogadta el.
Mikor az egymással egyenetlenkedő két császári sereg
1190. febr. 14-én megkötötte az egyességet, s a görög
császár étekfogója most már sereget gyűjt az országot
háborító vlachok ellen, akkor úgy ez, mint Ralopeter
követség utján kérnek segítséget I. Fridriktől. De mind
a kettőt üres kézzel bocsátják el. Az 1195-ben uralomra
jutott III. Alexius már békét szeretne kötni a vlachokkal,
de Asan, a kánokra támaszkodva, lehetetlen követelé
sekkel áll elő.
Nemsokára egy bolgár megöli Asont s Péter lesz a
bolgár-vlach hatalom urává. Ezt is megölik s utána
öcscse, Kaloponos vagy Joaunítzius (Jánoska) jut ura
lomra (1197— 1207.). Ennek már kun a felesége s a
kánokkal legbensőbb viszonyban, egészen Konstantinápolyig terjeszti pusztításait, hol a felajánlott békét elfo
gadja. Szerette volna magát Basilios bolgárölő mintájára
romaios-ölőnek nevezni s gyönyörködött a latinok gyil
kolásában, azért ezek Kutya-Jánosnak nevezték, míg a
bolgárok nagy cárnak tisztelték s a thrák bolgároknál,
mint „cárkalojancso“ él emlékezete.
II. Ason János (1218— 1241) volt az utolsó nevezetes
uralkodó az 1185-ben felkapott nemzetségből, evvel
1219-ben II. András eljegyezte Mária leányát, kitől
I. Kálmán született. Ez 9 éves korában lett utódja és
1246-ban történt halála után öcscse, Ason Mihály
(1246 —1257.) következett, ki nagybátyja II. Kálmántól,
ez meg nemsokára Uros Rosostól öletett meg.
így múlt ki az Ason nemzetség, mely a vlachok hírét
némileg emelte.
A vlachok társadalmi viszonyaira nézve a bolgár
és görög uralkodás alatt leginkább a szerbektől kapunk
felvilágosítást.
A szerb Nemanja István 1198— 1199-ben az Athoshegyi Chiliander kolostornak tett adományában 170
vlach háznépet ajándékoz. Ugyanannak a kolostornak
I. Uros 30 vlach házhelyet adományozott a Drin mel
lékéről.
II. István koronás szerb király a zicai kolostornak
211 oláh háznépet, Uros István 1330-ban a dacanyi
kolostornak a Drin és Lim folyóknál két nagy legelőt
adott a rajta levő vlach faluval (katunu vlach),
II. Uros a chvosnoi kolostornak ad vlachokat s a
gacanicai kolostornak a Stinica folyó mellett 30 vlach
háznépet adományoz. Dusán István 320 vlach háznépet
juttat a pvizreni kolostornak a Bisztrica folyónál. így
vannak más kolostoroknak s egyházaknak is vlachjaik.
A szlovén-bolgárok között is mindenütt mint pásztorok,
zsellérek s rabszolgák fordulnak elő úgy, hogy ezért

Dusán megtiltotta a szerb férfi és vlach nő közötti
házasságot.
Az oly találón testesítő mythologia az erdők, berkek ter
mészeti erőit ledér faunokban, szatirokban, dryadokban, s
Flora istennő fejlettségében juttatja kifejezésre; ezekkel
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népesíti be az erdők sűrűjét. Az örökké itt tanyázó
erdei pásztornépben szintén így rögződött meg az a
szokás, mely a házasságtörést mintegy törvényesíti.
Eredeti adózási módjukat már Dusán István chrysovuljában (aranybulla) találjuk meg, mely szerint „ha a

vlachoknak nyájaik voltak, minden 50 juhtól egy
juhot és egy bárányt, minden 50 borjútól egy borjút
adóztak uraiknak. Ha nem voltak saját nyájaik, a
kolostorok méneseit, csordáit őrizték, fü v e t kaszáltak,
a vetések csőszei gyanánt szolgáltak. Ha idegen
marhát legeltettek, megalkudott bérök volt.“
Lakásuk neve katun, mely a magyar szállásnak felel
meg. Elöljárójuk a kenéz.
Ebből lehet a Bulgáriában lakó vlachok társadalmi
állására is következtetni, hol szintén a földhöz kötött
parasztoktól — a romaeosoktól — megkülönböztetik,
mint nyájőrzőket.
Idővel sok helyütt a vlach is szántó-vető lett, s az
ilyet nemcsak a görögök, de Oláhország és Moldva bir
tokosai is rumunnak nevezték. De a pásztorkodás fo
galma annyira egygyé vált a vlachchal, hogy ilyennek
nevezték a pásztort ott is, hol a gulyás, juhász stb. más
nemzetségből való volt.
A szerbek pl. a középkorban nemcsak a Balkán fél
sziget vlach pásztorait s marhatenyésztőit nevezték
vlachoknak, hanem az adriai part olaszait is, különösen
a raguzaiakat. Ily módon tesz különbséget a boszniai
bán Minosláv 1249-ben kelt oklevelében a saját alatt
valója, a szblerí és a raguzai vlach között. Ez utóbbiak,
a szerbek által felfogadva, sót szállítottak Szerbiának
karavánaikkal, miket tudmá-nak neveztek (oláhul csorda,
nyáj). A vlachok főkészítménye a sajt volt és a
raguzai tanács által megszabott áron pénz gyanánt is
jött a forgalomba.
De viszont a raguzai szatócsok cserekereskedés üzése
végett szintén megjelentek az igazi vlachok katunjaiban,
a miről egy 1285. évi per a raguzai törvényszék előtt
nyújt felvilágosítást. Egy szücsmester panaszolja, hogy
a vlachok közt mestersége utján nyolc sajt nyeresége
volt, de aközben, hogy katunról katunra járt, két vlach
rátámadt, megverte és a sajtot is erőszakkal elvette.
(Folytatása következik.)
«Y»

^

jfj •'(á ''{• «if»

FAKERESKEDELEM.
Keményfa.
Akármennyire helyén való lenne is egy keményfatudósítás keretében megemlíteni, még pedig panaszosan,
hogy a híres szlavóniai tölgy szemlátomást fogy, hogy
alig lehet erdőmunkásokat kapni, mert ami épkézláb
munkásember van, az megy Amerikába stb. stb., még
sem bocsátkozom bele a panaszok felsorolásába, mert
attól tartok, hogy untatnák t. olvasóimat. Arra szorítkozom
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tehát, hogy röviden kijelentsem, hogy ha van is ok sok
mindenféle panaszra, az üzlet mégis kielégítően jó. A
világ keményfa-szükséglete állandóan növekszik; már
pedig önmagából folyik, hogy ha megnövekszik a keres
let, emelkednek az árak is. De növeli az árakat egy
más körülmény is, t. i. az, hogy minél kevesebb van
valamiből, annál nagyobb lesz annak értéke. Hadd
mondjak rá példát.
Valamelyik párisi pénzfejedelem (állítólag a Rothschildok
egyike) meglát egy januári napon egy a „place de
l’opéra“-an lévő cukrász kirakatában két gyönyörű, hamvas
őszi barackot. Belép az üzletbe és kérdi a gazdát, mibe
kerül az egyik barack.
— 10 frank.
— Teringettét! No, de mindegy; adja ide.
Azzal leül és étvágygyal fogyasztja el a barackot,
mely azonban annyira ízlett neki, hogy gusztust kapott
a másikra is.
— Ugyan, kedves barátom, adja ide a másikat is.
Olyan jól Ízlett, hogy megveszem ezt is.
— Szívesen uram; csakhogy ez drágább. Ennek 15
frank az ára.
— Hogy-hogy ? Hiszen éppen olyan mint a másik
volt, s annak csak 10 frank volt az ára.
— Igen, csakhogy akkor még volt egy másik is,
most azonban már csak ez az egy van !
Hát így vagyunk a mi szlavóniai tölgyfánkkal is, vagy
legalább meglehetősen igy. Minél kevesebb lesz, annál
értékesebbé válik ; hiszen megértük már azt az időt, hogy
azokat a drága faragványos bútorokat és fadísztárgyakat,
melyeket a híres belga és hollandus mesterek ennekelőtte
mahagóni fából készítettek, ma már Szlavónia tölgyfából
faragják.
Minthogy pedig gyertyán, kőris, szil is aránylag kevés
van és minőség tekintetében a tölgynek messze mögötte
marad, és minthogy a bükk, a melyből ugyan volna
elég, nemcsak minőség, de megmunkálhatóságát illetőleg
sem léphet a tölgy nyomába (bárha napról-napra több
kerül is forgalomba), keményfáról lévén szó főleg, —
sőt kicsi hijja teljességgel — csak tölgyet értünk.
Tájékozásul ide iktatom a Budapesten ma érvényes
keményfaárakat:
Tölgy.

Szlavóniai

Magyar

köbméterenkint korona

Szálfa ... _ ... 135— 145
Fűrészrönkök
140— 155
Szétfűrészelt rönkök
(boules) ............ 145— 160
115— 120
Széles frízek
110— 120
105— 110
105— 110
Keskeny „
95— 105
Elsőrendű rönkök... 110—120
70—85
„
párisi áru 130— 140
Másodrendű „
„ 105— 115
Francia donga 1000 drb monte 36/j 4—6 K 650—700.
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Kőris.

I. rendű rönkök
I. rendű fűrészáru ...

...
...

...

60—75 K
75—95 K

Bükk.

Gőzölt fűrészáru
Széles frízek ...
Keskeny frízek_

... ... ... 56—60 K
... ... ... 54—58 K
...
___ 52—56 K.

Az irányzat általában szilárd, árhanyatlást legfeljebb
talán a frízeknél lehetett volna várni, de ez sem követ
kezett be. Ez különben nem is lett volna indokolt. Igaz
ugyan, hogy az építkezések szünetelése miatt a frizfogyasztás is megszűnt, csakhogy a friztermelés nem fő-,
— hanem melléktermelési ág és soká már nem szüne
telhet az építkezés. A budapesti, lakáshiány és az annak
folytán beállt módfeletti lakásdrágaság parancsolólag
követeli az építkezés nagymérvű megkezdését, a minek
rövidesen okvetlen be kell következnie; akkor pedig-az
időközben felhalmozódó frízeket (ahogy az ezelőtt mint
egy 4 évvel is történt) szinte pillanat alatt elkapkodják.
Mindent egybevetve: pék, hentes még egy se halt
éhen ; de ha rajtam állna a választás, mégis csak inkább
— fatermelő szeretnék lenni.

W.
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Nagy tekintetű Elnökség!*
Mint az orvvadászat kérdésének tanulmányozására ki
küldött bizottság tagjai, e kérdésre vonatkozó jelentésün
ket az alábbiakban van szerencsénk egybefoglalni :
Tapasztalatunk szerint az orvvadászat szenvedélyét tel
jesen kiirtani nem lehet s arra a hajlandóság éppen
úgy, mint más tiltott cselekmény iránt, mindig meg
lesz az emberekben. Miután azonban hazánkban az orv
vadászat az utolsó időben annyira elharapódzott, s már
eddig is sok ember életébe került, s éppen az erdészeti
és vadászati személyzet sorából szedi áldozatait, mi sem
zárkózhatunk el rámutatni azokra az intézkedésekre, me
lyeknek életbeléptetésével az orvvadászat további terje
désének útját állhatnók. Megjegyezzük, hogy egyoldalú
intézkedések, lennének azok bármily szigorúak és üdvö
sek, nem volnának elegendők ezen cél elérésére, s mi
okvetlen szükségesnek tartjuk, hogy a vadorzás meg
fékezése érdekében egy külön törvény hozassák, mely
ezen tiltott cselekményt minden vonalon megnehezítse
* Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti egyesületének elnöksé
géhez az orvvadászat megfékezésének tárgyában beküldött bizottsági
jelentés.
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és kiterjeszkedjék a legkisebb részletekre is. Ehhez ké külön engedélyt nyert vadkereskedők bocsáthassanak
pest az itt felsorolandó és részünkről szükségesnek tar áruba vadat. Ezen vadkereskedőket a rendőrség ellen
tott intézkedésektől siker csak az esetben várható, ha őrizze olyanformán, hogy ők kötelesek legyenek igazolni
azt, hogy az áruba bocsátott vadat kitől vásárolták.
ezen intézkedések együttesen lépnek életbe.
8. A vaddal való házalás, vagy dugott helyeken való
A szükséges intézkedéseket három főcsoportba oszt
hatjuk.
árusítás tilos, és az mint lopási cselekmény büntetendő.
9. A jogtalanul szerzett és árult vad a rendőrség által
Az első csoportba tartoznának az elővigyázati intéz
kedések, melyeknek célja volna, hogy az orvvadászat elkobzandó.
gyakorlása lehetőleg megriehezittessék, illetve minél ke
10. Aki tiltott helyről, vagy tiltott módon vadat, vad
vesebb alkalma legyen valakinek ezen tiltott cselekmény bőrt vagy agancsot vásárol, vagy aki jogtalanul szerzett
elkövetésére.
vadat, vadbőrt vagy agancsot ajándékba elfogad, az mint
A második csoportba soroljuk az orvvadászat gyakor orgazda büntetendő.
11. A ki vadászati tilalmi idő alatt jogtalanul vadat
lása ellen való védelmi intézkedéseket, melyeknek célja
volna az orvvadászat megfékezése és büntetése.
árul vagy vesz, az kétszeres birsággal sújtandó.
A harmadik csoportba osztjuk a serkentő és biztató
12. A vasúton szállítandó vad eredete mindenkor hite
intézkedéseket, melyekből kifolyólag a sokszor életét lesen igazolandó.
A második csoportba sorozzuk a következő szükséges
kockáztató védszemélyzet megfelelő pénzjutalomban része
sülne, s ez által az orvvadászat gyakorlása ellen sikeres védelmi intézkedéseket:
1. A vadorzás feltétlenül vétségnek tekintendő és mint
működésre ösztönöztetnék.
Az első csoportba a következőket tartjuk szükségesnek : ilyen, szabadságvesztéssel és. pénzbírsággal sújtandó.
1- Lőfegyvert csak feddhetlen életű ember tarthasson,
2. A vadorzás vétsége hivatalból üldözendő.
a kinek vadászati jogosultsága van. A fegyvertartási
3. Aki idegen vadászterületen lőfegyverrel, vagy a
engedélyeket a főszolgabíró, illetőleg a rendőrkapitány vad megfogására alkalmas bármiféle eszközzel engedély
adja ki. Önvédelemre csak pisztoly volna tartható.
nélkül jár, úgy tekintendő, mint aki a vadorzás vétsé
2. Lőfegyvert és lőport az elárusítók csak olyan egyé gét már elkövette. A ki a védszemélyzetnek, vagy a
neknek adhatnak, a kik a fegyvertartási engedélyt, illetve csendőrségnek ellenszegül, kétszeres büntetéssel sújtandó.
a vadász-jegyet felmutatják.
Ha az illető ellenszegülő közben lőfegyverét használta,
3. Ezen 1. és 2. pontok alatt felsorolt intézkedések vagy a védszemélyzetet megtámadta, annak testi épsé
mikénti foganatosítására mintául szolgálhat Heves vár gét veszedelmesen fenyegette, cselekménye bűnténynek
megye fegyvertartásra vonatkozó és jóváhagyott szabály minősítendő. Ha az ellenállás következtében testi sértést
rendelete. Szükségesnek tartjuk azonban, hogy ezen vagy halált okozott volna, szándékos emberölési kísérlet,
szabályrendeletet ne az egyes vármegyék külön-külön illetőleg emberölési bűntettnek minősítendő.
4. Ha valamely orvvadász az előbb említett őrjárat
léptessék életbe, hanem hogy az esetleges módosításokkal
törvényileg az egész országra kiterjesztessék.
ellen lőfegyverét már használta, lőfegyverrel szabadon
4. Köteleztessék a csendőrség, hogy a vadászattulaj üldözhető.
5. A felesketett erdészeti és vadászati személyzet
donosok és vadászati bérlők felszólítására bármikor, de
ezen kívül minden különös felszólítás nélkül évenként fegyverhasználati joga törvényileg szabályoztassék és
legalább egyszer a gyanús egyéneknél házkutatást tart nem csupán miniszteri utasítással és szabályrendelettel.
6. A felesketett erdészeti és vadászati személyzet őr
son, az elrejtett vagy eltitkolt fegyvereket, a vad meg
— ha azok legalább két egyénből állanak —
fogására szolgáló szerszámokat, készülékeket, csapdákat, járatainak ■
hurkokat és más eszközöket felkutassa és elkobozza. A megadandó a jog a lőfegyvernek szabadon való haszná
csendőrség ezen ténykedéséhez, a felesketett erdőőri latára az esetekben, ha lőfegyverrel ellátott orvvadász
és vadászati személyzet igénybe vehető.
háromszori felszólításra lőfegyverét le nem teszi, vagy
5. Megadassák a jog a felesketett erdőőri és vadőri rejtett helyéből előjönni vonakodik.
járatoknak, — ha azok két emberből .állanak — hogy
7. A felesketett erdészeti és vadászati személyzetnek
az orvvadászat gyakorlásának gyanújában álló egyének őrjáratban viselt lőfegyverei mindenkor szolgálati fegy
nél az előző pontban említett házkutatást, a mikor a vernek minősítendők.
felettes hatósága szükségesnek tartja, maguk is megtart
8. A csendőrség szigorúan utasítandó a vadorzók ül
hassák.
dözésére s e célból őrjáratoknak időnként való tartására.
6
Az elkobzott lőfegyverek és a vad megfogására A harmadik csoportba szükségesnek tartjuk a követ
szolgáló eszközök, a bírói vizsgálat és Ítélet jogerőre kező intézkedések besorozását:
1. A vadászati kihágásokból és bírságokból, továbbá a
való emelkedése után, az illetékes hatóság által azonnal
feltétlenül megsemmisítendők.
vadorzás vétségeiből és az elkobzott vadak értékesítésé
7. A vad árusitásjoga épp úgy, mint az italmérési ből befolyt pénzösszeg egy „Országos Vadászati Alap“
jog, akként szabályozandó, hogy csak a hatóságtól erre létesítésére fordítandó.
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2. Mindazok, a kik orvvadászaton valakit tetten érnek
és elfognak, ahhoz képest, a mint életüket, testi épsé
güket kisebb vagy nagyobb veszedelemnek tették ki, a
szerint az „Országos Vadászati Alapból“ megfelelő juta
lomban részesitendők.
3. A ki eltitkolt fegyvert vagy vadászati kihágást fel
fedez és bejelenti, az a megítélt pénzbírságnak felét
kapja jutalmul az „Országos Vadászati Alap" terhére.
4. Az elkobzott vadnak értékesítéséből befolyt pénz
összegnek fele mindenkor a feljelentőt illeti.
5. A felesketett erdészeti és vadászati személyzet
tagjait kenyéradója munkaképtelenség és haláleset ellen
biztosítani legyen köteles, szintúgy tűz ellen az ingósá
gait és ingatlanait.
Apátfalva, 1907. március hó 24.

/mees Béla.
Holló Géza.

Csaszkóczy Károly. „
dr. Turcsányi Gyula.

Dénes Géza.
Pillér Ede.

B o rs o d -G ö m ö r-H e v e s m e g yé k E rd é sze ti E gye
sü le te által az idei közgyűlés előkészítésére kiküldött

bizottság az alábbi értesítést juttatta minden egyesületi
taghoz:
Múlt évi közgyűlésünk az 1907. évi rendes közgyűlés
megtartását junius elsejére tűzte ki, mihez képest a
határidőt junius 9. és 10-ére állapítottuk meg. De mi
után tudomásunkra jutott, hogy junius hóban több egye
sületi tagot hivatalos elfoglaltsága akadályozna a meg
jelenésben, mit befolyásolna az is, hogy junius hó köze
pén tartja az O. E. E. közgyűlését a pécsi kiállítás meg
tekintésével kapcsolatban, tisztelettel javasoljuk a köz
gyűlés határidejéül julius hó 21. és 22-ik napjait elfo
gadni.
A két határidő közül azt tartjuk meg véglegesen, me
lyet a tisztelt egyesületi tagok többsége kíván, miért fel
kérjük azon tagtárs urakat, a kik az idei közgyűlés
határidejéül junius hó 9. és 10-ik napjait óhajtják, hogy
arról a titkári hivatalt f. évi május hó 8-ig értesíteni
szíveskedjenek.
Miskolc, 1907. április hó 28.

A közgyűlést előkészítő bizottság.
*

Az egyesületi tagok többsége a közgyűlést előkészítőbizottság javaslata értelmében döntött, s így a közgyű
lés julius hó 21. és 22-ik napjain fog megtartatni Mis
kolcon, Diósgyőrön és Lillafüreden.
Az O rszágos E rdészeti E g ye sü le t 1907. évi köz
gyűlésére az alábbi meghívót adta k i:
Az Országos Erdészeti Egyesület folyó évi rendes köz
gyűlését junius hó 23-án Pécsett tartja meg és az ezt
követő napokon kirándulást rendez Frigyes főherceg ő
cs. és kir. fensége béllyei uradalmába és a Guttmann
H. S. cég beliscei faipartelepére,
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A közgyűlés és az ezt követő kirándulások napirendje
a következő:
Junius hó 22-én gyülekezés Pécsett. A megérkező
vendégek a pályaudvaron levő rendezőktől átveszik az
elszállásolásra és egyéb tudnivalókra vonatkozó nyomtat
ványokat, az ottani országos kiállításra szóló állandó
belépő-jegyet stb. Elszállásolás után ki-ki megtekinti a
város nevezetességeit és a kiállítást. Este 8 órakor ismer
kedési estély a kiállítás nagyvendéglőjében. (Étkezés ét
lap szerint.)
Junius 23-án d. e. 10 órakor közgyűlés a kiállítási
ünnepélyek csarnokában a következő tárgysorozattal:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az egyesület működéséről a legutóbbi köz
gyűlés óta.
3. Tizenegy választmányi tag választása és pedig
tíznek 4 évre, egynek 2 évre. Az alapszabályok értelmé
ben a választmányból kiválnak, de újból megválasztha
tok : Almásy Andor, Csupor István, Gaul Károly, KhuenHéderváry Károly gróf, Laitner Elek, Rónay Antal, Tég
lás Károly, Tomcsányi Gyula, Vük Gyula; kilépés és
halálozás következtében megüresedett egy-egy hely,
utóbbi (Reinfuss Bódog helye) csak két évre töltendő be.
4. Jelentés az 1906. évi számadások megvizsgálásá
ról és az 1908. évi költségvetés megállapítása.
5. Jelentés a Deák Ferenc-alapitvány kamataiból kiirt
pályázatok eredményéről és javaslat az alapítvány 1908.
évi kamatainak felhasználására nézve.
6. Fischer-Colbrie Emil főhercegi erdőmester felolva
sása : A vizmentesités hatása az erdőtenyészetre a
bellyei uradalomban.
7. Indítvány az 1908. évi közgyűlés helyére és tanács
kozási tárgyaira nézve.
8. Indítványok az egyesület céljainak előmozdítására
általában. (Ily indítványok az alapszabályok értelmében
a közgyűlést megelőző napig a titkári hivatalnak írásban
bejelentendők.)
Déli 1 órakor Pécs sz. kir. város közönsége által adott
közös ebéd a kiállítási nagyvendéglőben.
Délután 5 órakor kocsin és részben gyalog a város
parkszerűen berendezett erdejének megtekintése. Gyüle
kezés 5 órakor a kiállítás bejárata előtt.
Este 8 órakor előadás a kiállítási színházban és ugyan
ott vacsora étlap szerint.
Junius 24-én. Indulás Pécsről körülbelől reggeli 5
óra 45 perckor külön vonattal Baranyavár—Pélmonostorra. (Az indulás pontos ideje később közöltetik.) Meg
érkezés mintegy 7 órakor. (A kirándulók podgyásza innen
kocsikon közvetlenül Eszékre szállittatik, ahol azt ki-ki
szállásán találja.) Reggeli 8 órakor iparvasuttal Frigyes
főherceg bellyei uradalmának „Haly“ nevű erdejébe
(5 km.), itt gyalogséta (25 km.), azután folytatólag iparvasuton a keskendi erdőbe (7‘5 km.), innen pedig
kocsikon a kőriserdőben lévő főhercegi vadászkastélyhoz
(21 km.) és folytatólag a Tökös nevű telephez (7 km.)
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Itt ebéd. Délután 4 órakor gőzhajóval a vémelyi Dunaágon a Dráva torkolatáig és a Dráván Eszékig, közös
vacsora étlap szerint a Rajal-szállóban. Éjjelezés külön
féle szállókban.
Junius 25-én különvonaton, amely körülbelül 6 óra
30 perckor indul Eszék-Alsóváros állomásról, Beliscére,
a Guttmann H. S. cég ipartelepeire. Délelőtt a cég falepároló telepének és tanningyárának megtekintése. Kö
zös ebéd (a cég vendégeiként).
Délután a gőzfűrész megtekintése és azután eloszlás a
következő vonatokkal: Nasic felé 3 óra 50 perckor,
Eszék-Szeged felé d. u. 4 órakor (Prandauovcéig külön
vonat) és Naskovce—Baranyaszentlőrinc—Dombóvár—
Budapest felé 6 óra 28 perckor.
Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t.
tagjait felkérni, hogy közgyűlésünkön minél számosabban
megjelenni és tanácskozásainkban részt venni szíves
kedjenek.
Budapesten, 1907. április hóban.

kivált a rezes arcból, a mit vérpirosra festett a hi
deg szél.
Megkövetem tisztelendő atyám, kezdte a szót, Varga
Tamás az utolsót járja — de nem tud meghalni az árva
feje, a mig a tisztelendő úr meg nem gyóntatja. Nincs
neki senkije — magam valék mellette — mert hát szom
széd telkesek volnánk — biz én megsajnáltam, láttam,
hogy nem tud kiszakadni árva lelke nyavalyás testéből,
a mig tisztelendő atyám ki nem kergeti belőle a gonoszt.
Befogtam a gebéimet oszt ide kocogtunk; jöjjön velem
tisztelendő uram, nem messze megyünk, csak amoda-e
az erdő szélire, ott lakik a Varga Tamás, ismeri is tán
tisztelendő uram ! Nagy gazember vót szegény egész
életében, adjon az Isten örök nyugodalmat, kínlódó
lelkinek.
A fiatal pap szó nélkül kezébe vette a szent keresz
tet, szentelt viz tartót, megcsókolta édes anyját, aztán
követte a szapora beszédű kis parasztot, ki a hideg
éjszakába.
Gyi Kedves, — gyi Csillag! . . .
A z Országos Erdészeti Egyesület
Sűrű párát fújva maga körül, megindult a két gebe,
elnöksége.
poroszkálva vonták a tölgyfatalpat át a hómezőn, amoda
az erdő felé, a hol egy veszni indult lélek vigaszt várt
az Isten szolgájától.
Ott fetrengett hideg kamrájában, rongyokkal betakarva,
kemény szalma-ágyán a halálra vált vén bűnös. Kíntól
eltorzult arca vonaglott, mint galván ütéses, száján forró
nehéz pára ömlött ki, mintha füstje lenne a bent égő
pokolnak.
Üregéből kiugró szeme lázasan tapadt az ajtóra, s a
Bűnbocsánat.
mint belépett rajta az Isten szolgája, nagyot rándult a
Irta Géczy István.
test, kisimultak az eltorzult vonások, s a nyitott szájon,
A falusi plébánia szegényes szobájában fel van gyjjjtva párába burkolva, röppent ki a sátán, nyögve hagyta oda
a viasz-gyertya, de lángja nem lobog vígan a karácsony áldozatát, mikor a szeretet apostola ujjaival megérinti a
fán, hanem az Üdvözítő tövissel koszoruzott képe előtt, verejtékes barázdás homlokot.
a hol a pap és ősz édes anyja térdre hullva imádkoz
— Hivattál fiam, íme megjelentem !
nak. Szomorú emlékű nap e z ; tiz esztendővel ezelőtt,
— Látlak atyám és már is nyugodt vagyok.
szent karácsony estéjén halva hozták haza a család
Sok az én bűnöm, lelki atyám, sok lopott jószág ter
fenntartóját. Gyilkos golyó terítette le. Ott az erdő tisz heli lelkemet, de ezzel majd csak elszámolok én oda
tásán találták meg vérbefagyva és mikor haza vitték, a fent. Ilyen kicsinységért biz, ide se fárasztottalak volna
csepegő vér piros fonalat hagyott a frissen esett hóban ebben a pogány időben.
és ez a piros fonál fekete gyászt hozott az árván maradt
De van egy vétkem, a mit nem tudok elvinni magam
családra.
mal a másvilágra, a mig te fel nem oldozol. Ha te
De sok könnye lefolyt a szegény özvegynek, de sok megbocsátasz, tudom, hogy megbocsát az a legfőbb biró
szor vette el szájától a falatot, mig kicsiny fiát ily nagyra is, a kihez útban vagyok.
növelte, a mig megérhette, hogy árva magzatja pap lett,
— Megöltem egy embert.
az Isten szolgája, a béke apostola.
Hej a sok vétek közül, a mit elkövettem, egy sem
De annak a karácsony estének iszonyú emlékét nem égeti úgy a lelkemet, mint ez . . . Tiz esztendővel ez
törülhette el az elmúlt tiz esztendő. Gyászünnep előtt esett meg a dolog, éppen karácsony estéjén. Az
maradt ez. Imádkoztak, —v mint most — egy megölt erdő tisztásán cipekedtem egy lelőtt szarvassal — mert
embernek lelki üdvösségéért.
hát akkoriban vadorzó voltam! — kellett az a vad,
Egy hangos „Jó estét kívánok“ — zavarta meg buzgó abból tápláltam a feleségemet, az adott volna karácsonyra
imájukat. Egy gubás paraszt állott a nyitott ajtó mellett, kenyeret a házhoz. De az emberek törvényt szabtak,
gubájának kifordított szőrén, mint ezer gyémánt csillogott hogy szegény embernek nem szabad elejteni az erdő
a reá fagyott p ára; deres szakálla és bajusza élesen vadját, — pedig az Úristen, tudom, azért népesítette meg
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vele az erdőt, mezőt,.hogy a szegénynek is legyen egy
V AD ÁSZAT.
kis tápláléka.
No de az urak máskép csinálták, törvényt szabtak rája,
A vadász teendője májusban.
engem is megfogott a törvény, hogy ott vesződtem az
A
természet
teljesen átváltozott; erdő, mező teljesen
elejtett vaddal, rám lesett az erdész 1
Úgy jött oda, hogy észre se vettem, mintha csak a díszben van, az ember szeme bármerre tekint, minden
földből nőtt volna ki. Egyenesen a puskámat kérte, hogy felé gyönyörűséget talál, a virágok teljes pompájukban
is ne ! mért nem kérte egybe az életemet, hisz a puskám virítanak, rnég a lég is olyan balzsamos, olyan illatos,
volt akkor az én életem ! — Hát nem adtam ! — Akkor mintha szerelemmel lenne telve, és tényleg e hónap a
rám kiáltott, — másodszor is kérte — harmadszor se szerelem, a szeretet, a fajfentartás időszaka.
Ezért a vadászterület bármely nemű nyugtalanítása a
adtam. Fogta a puskáját, célba vett, — de én gyorsabb
voltam. Nálam is volt puska, egy golyó még benne; legmesszebb menő határig kerülendő ; a vad óvását ké
annak a párja, a mi a szarvast leterítette. — Céloztam. pezi már magában véve azon körülmény is, ha őket ok
— Lőttem. — Menten lebukott ott, egy álló helyében. nélkül nem zavarjuk; de azért e nyugalom nem úgy
Kiömlő vére össszevegyült a vad vérével, szépen meg értelmezendő, hogy most már a kártékonyaknak is békét
fértek ott egymás mellett. A szarvast nem hagytam ott, hagyjunk, sőt ellenkezőleg, most még nagyobb figyelem
haza vittem ; tisztelendő uram, beteg volt az asszonyom, mel kisérendők és szemmel tartandók. Valamennyi raga
kenyér kellett neki. Hogy megöltem egy embert, sose dozónak most már kölykei vannak és így a rablást annál
tudta meg senki, magamnak is az volt eddig a biztatóm, nagyobb mérvben űzik, miután már kis nyulakat s nem
sokára őzborjut, vadmalacokat és tojást is eleget találnak,
hogy nem is öltem én meg, csak védtem magamat.
Most mikor érzem, hogy rövidesen találkozni fogok sőt a fészkeikben a tojáson ülő szárnyasokat is elcsípik.
Hasznos vadra emelni puskáját a vadásznak már e
vele, nem merek eléje kerülni, a mig tisztelendő atyám
fel nem oldoz, mert hát az az ember, a kit megöltem, hóban nem igen lehet, legfeljebb ornithológiai szempont
ból aféle tudományos vadászat céljából lehet felkeresni
a tisztelendő atyám édes apja volt.
Mintha csak az elkárhozottból kiűzött sátán egy szem- a madártelepeket, de itt is inkább csak oly nemüekre,
pillantás alatt a gyóntatót szállotta volna meg, úgy torzul mik a vadászat tárgyát úgy sem képezik: gím, kárókatona,
tak el arca vonásai, megrándult a teste és a keresztet esetleg a hol még van, darukra.
Az örvös vadgalamb fiókáit ha kiszedni akarjuk, akkor
tartó kéz felemelkedék, hogy egyetlen csapással szét
zúzza a koponyáját annak, a ki őt oly árvává tette. De jó lesz sietni, mert e hó vége felé elhagyják fészküket.
A vadkan, a kanik és meddő emsék is összeállottak,
az utolsó percben rá esett tekintete a keresztre feszített
üdvözítő vérző sebeire, a ki született, élt és meghalt, együtt vannak. A fővad bogoz és tüköz. A dám hámozza
hogy életével, halála árán megváltsa a világot. Sújtó lapátja kérgét. Az őzek források körül tartózkodnak. A
karja lehanyatlott a gyilkos verejtékes homlokára, s gyen nyúl a vetésben hever, a róka fiait sétáltatja, avatja,
szép csendes időben a tömlője szájánál a verőfényen
gén belocsolta a megszentelt vízzel.
És az a nyomorult ott a szalmaágyon úgy érezte magát, sütkérezik.
Szokás e hónapban a vizslákat a mezőkre kivezetni;
mintha ez a pár vízcsepp eloltotta volna a lelkében
ez a szokás teljesen helytelen és rossz, mert a kiveze
lángoló poklot.
— Végtelen az Ur irgalma s kedves előtte a megtért tendő vizslák többnyire szófogadatlanok és szelesek, ez
bűnös. Legyen ő tevéled s bocsásson meg néked, miként által pedig a vadat csak a most már megkivántató nyu
galmában fölöslegesen zavarnók.
én is megbocsátok.
Nemsokára beáll a rétek és lóherének kaszálása is.
Kiszakadt a lélek, — megtért a vén bűnös.
Mikor a fiatal pap kilépett a rozoga ajtón, a téli éj Ez pedig rendesen, ha a vadász idő előtt megfelelően
szakába, megkondult a harang kicsiny falujában, elsőt nem gondoskodik, rendszeresen a fogoly és esetleg a
fácánállományra nagy kártevést jelent, mert az azokban
harangoztak éjféli misére.
Megszületett a Megváltó! A pap pedig felnézett az lévő fészkek a kaszálás által tönkretétetnek, legjobb eset
égre, melynek azúr boltozatján milliónyi csillag reszkető ben a munkások által kifosztatnak. Ezért célszerű —
fényével dicsérte az Urat, lelki szemeivel ott látta magát hogy ha ily helyeken fészket sejtünk, vagy tudunk —
az Ur zsámolyánál. Szemeit elvakította a ráömlő fény a védelméről idejekorán gondoskodni. E gondoskodás
kétféle lehet, kiszedjük a tojásokat és azok mesterséges
özön és hallá a Megváltó szavait, szelíden biztatón:
— Istennek felkent szolgája, az Ur vagyon tevéled, egy kiköltéséről gondoskodunk, vagy pedig a feltalált fészek
szempillantás alatt felemelkedtél hozzám, mert bocsánat körül a füvet meghagyatjuk, de mindenesetre a kaszá
lakozik a te szivedben, megbocsátottál úgy, miként én lásnál személyesen, vagy megbízható egyén által fel
ügyeletet gyakoroltatunk.
megbocsátok minden vétkezőnek.
Törvény értelmében őzbakra vadászhatunk, de az igazi
vadász, ha jó területe van és annak sorsát szivén viseli,
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azért nem igen zavartatja a területét és ezért vadászat
tárgyát sem képezheti; leginkább konyhai szempontból
vehető figyelembe, különben okkal móddal rendes váltó
juknál, kiváltás alkalmával a terület zavarása nélkül is
lőhető.
Hegyekben a fajdvadászat a hó végéig még folytató
lagos szokott lenni.
A vad rendesen ugyanazon helyeket keresi fel, mint
az előző hónapban, de azért mégis az a szükebb hazája,
hol állandóan feltalálható a teljesítési köre, a meddők
azonban most is kóborolnak.
A róka koma is nagyon szemmel tartandó, különö
sen otthon keresendő fel s ha nem lenne otthon, nem
kell csüggedni; fel a legközelebbi fára (ha van közelé
ben), nem sokáig kell várni, mert most gyakran hazajárogat és le kell lőni.
A vadmacska szeret ilyenkor üres rókalyukak, elha
gyott borzlyukak, vén odvas fák, gyakran elhagyott romok
és sziklákban meghúzódni és tartózkodni.
A kinek fácánosa van és közelében víz vagy patak,
jól teszi, ha azt a helyet is különös figyelemmel kiséri,
mert a fácánok szeretnek közel a vízhez tartózkodni s
fészkeiknek helyét is előszeretettel választják ki vízhez
közel eső helyeken, itt pedig könnyen kódoroghat még
valami műkedvelő halász is, a ki egyúttal horgát a
fészekre is kivetheti. A legeltetésnél vigyázni kell, nehogy
a nyáj a vágásokba, vagy a fiatalosokba betévedjen.
Különös figyelemmel kell lenni e hónapban az uhuzásra
is, mert szabadon eresztett uhuval most nagy eredmények
érhetők el a szárnyas ragadozók pusztításában,
)
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Kincstári vadászgazdaságról.
A midőn a földmivelési kormány 1898. évben a kincs
tári vadászterületeket a tisztviselők kezeiből kivette és
azoknak értékesítését árverés utján határozta el, azt hittük,
hogy főuraink és gazdag sportférfiaink kapva kapnak a
kínálkozó alkalmon és az összes kincstári vadászterüle
teket jó árban bérbe fogják venni és megvetik alapját
egy hires vadgazdaságnak.
Ez azonban nem így történt, mert a napilapokban ol
vastuk, hogy a földmivelési kormány még mindég tizenegy
— közötte elsőrendű — vadászterületet hirdet bérbe
adásra. És ha az eddig követett eljárásból következtet
nünk szabad, úgy ezen értékesítés alá kerülő vadászterületek olyan természetűek, a miknék kibérlésére jelent
kezők vannak, de vannak még oly vadászterületek is, a
mikre reflektáns nem jelentkezett.
Az itt elmondottak után láthatjuk, hogy a közvéleményt
csalódás érte, a milliókra terjedő vadászati bérlet egy
pár százezerre zsugorodott össze. Ha ennek oka után
kutatunk, abban a rendszerben kell keresnünk a szülő
okot, a mely a kincstári erdészetnél dívik.
Ugyanis életbevágó kérdéseink megoldásához idegen,
a viszonyokkal nem ismerős egyének folynak be. Avagy
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ötletszerűen el lesz valami rendelve, anélkül, hogy az
illetékes egyének meg lennének kérdezve; anélkül, hogy
a felállítandó rendszer előbb ki lenne próbálva és azután
fognának hozzá erős kézzel.
A még értékesítetlen vadászterületek vagy nem értek
annyit, mint a mennyire azok értékelve lettek, vagy
pedig igaza van Gy. Takách Gy.-n.ak, a ki a B. H. 1902.
évi hasábjain oda nyilatkozott, hogy az állam nem tulaj
donít a vadászatnak oly közgazdasági fontosságot a mint
azt megérdemli; a vadászat ügyeit nem vezeti elég szak
szerűséggel, nem ellenőrzi bérlőit stb. stb.
Hogy tényleg nem érik meg azok a vadászterületek
azt az összeget, a mire először becsülve lettek, abból
kell következtetnünk, hogy a régebbi és ujabbi kikiáltási
árak között tetemes árkülönbségek vannak.
No de nem is a bérösszeg nagysága teszi a vadászterületet, hanem annak minősége. Ott, hol rendszeres
vadászatot kell teremteni, ott igazán a bérösszegnek' a
legalárendeltebb szerep jut; mert bizony ott, hol még
az orvvadásznak sincs mit keresni, ott, honnan a dúvad
is elvándorol, ott a tíz éves bérlet fele is eltelik, a mig a
vadász úr nemes passzióját kielégíteni tudja.
Ezek után áttérve Gy. Takách Gy. hírlapi cikkének
ama állítására, hogy az állam nem tulajdonít a vadászat
nak közgazdasági fontosságot, bizony némileg beigazolva
látjuk azzal, hogy a kilenc év után a kincstári vadászterületeken a vadóvás, ápolás és gondozásban vajmi
kevés történt. Talán csak annyi, a mennyit az illető erdő
gondnok ambícióból, erdőaltisztjeinek buzgólkodásából
tehettek; de ez mind kevés 1 Nem is tehet sokat az iro
dába szorított bürokrata erdész, az erdőaltiszt pedig még
a védelmet is alig képes ellátni, hogyan maradna elég
ideje a vadóvás, ápolás és gondozásra. De nemcsak a
bérbe adandó, hanem a már bérbeadott területeken sincs
ez máskép, mert köztudomású dolog, hogy a vadász
bérlők igen gyakran a vadóvás, ápolás és gondozás
feletti felügyeletet a helyi viszonyokkal ismerős és a nép
nél bizonyos befolyással biró erdőtiszt és altisztre bízzák.
Ily körülmények közt nem csoda, ha vadászgazdasá
gunk nem fejlődik; de hogy ennek így maradnia nem
szabad, az közgazdasági szempontból mindenki előtt
világos; ezért itt sürgősen tenni kell.
Cselekedni kell, hogy az okszerű erdőgazdaság alapfeltétele mellett bölcs mérséklettel a vadállomány megszaporíttassék, óvassék és ápoltassék azért, hogy az állam
bevételei szaporodjanak, hogy a húsnemü-drágaságnak
ellensúlyozására vadhús olcsón kerüljön a piacra és
végül, hogy a vadászat nemes sportját űzők a nagy ki
adás ellenértékéül élvezetben részesüljenek.
Ezen célok elérésére elsősorban, kívánatosnak és szük
ségesnek tartjuk, hogy a most már átalakított erdőőri
szakiskolákból a vadászatra hajlamot mutató ifjak a kincs
tári vadászterületeknek minden 5000 kh. erdőterületéhez
mint vadászok, ■
—■ a kik a védelemnél is segédkezet
nyújtanának — alkalmaztassanak.
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Ezen vadászok alá lennének rendelve az illető erdő
gondnokságoknak, végeznék az illető területen a vad
óvási, ápolási és gondozási teendőket.
Azt hisszük, hogy ott, hol a házi kezelés már is be
van hozva a kincstári erdőkben, vagy a hol annak házi
kezelésbe való vételét tervezik, a hol az altiszti személy
zet munkaereje annyira igénybe van véve, hogy a vad
ápolás, gondozás és óvásba hathatósan befolyni nem
képes, ott a kincstári vadászszemélyzet alkalmazása
a kincstári vadászgazdaság emelésére nagy befolyással
lesz, a sok ezer holdra menő vadászterület értékesítlenül nem fog maradni.
A bérbe nem adott területeken állítson fel a kincstár
tél idejére elegendő etető pajtákat, hiszen a vágásokban
ott pusztul a sok fű, állítson fel sózókat is. Ha meg a
vadászterület bérbe van adva, ellenőriztesse a bérlő ez
irányú tevékenységét.

A vadászat kérdéséhez.
Ilyen cím alatt e becses lap utolsó számában egy
közlemény jelent meg K. úrtól. Azt mondja szerző, hogy
egy új vadászati törvény monumentális épületéhez egy
homokszemmel óhajtott hozzájárulni.
Az építési anyagot mostani hozzászólásommal egy kis
homokszemmel én is gyarapítóm. Azért mondom, hogy
az „építési anyagot“, mert fájdalom, az épületet nem mi
építjük fel, tapasztalt, s a meglevő törvény minden
fogyatékosságát átszenvedett vadászok. Nekünk, vagyis
a vadásztársadalomnak csak az anyagot lehet és legyen
kötelességünk összehordani, az építést úgyis olyanok
végzik, akiknek nem foglalkozása a házépítés — tehát
arra kell törekednünk, hogy legalább az anyag, a miből
a ház készül, elsőrendű minőségű legyen. Ha az anyag
is rósz, meg az építés is, akkor ne is emeljünk épületet,
mert az új sem lesz jobb, erősebb, a régi viskónál. Fog
junk tehát össze kedves vadásztársak mindnyájan és
hordjuk szorgalmasan halomra a jó építőanyagot.
Igaz, hogy az építkezés egyhamar nem fog megkez
dődni, és talán jól is van ez igy; ne aggódjunk, hogy
az építkezés késik. Egészséges alapokra fektetett új
vadászati törvényre ebben a szociálista világban úgysem
igen lehet kilátásunk. Hiszen a társadalmi rendet fel
forgató szocialisták, a vadászatról mint a nép elkobzott
ősjogáról panaszkodnak, s ehez az ostoba és rút önzés
ből fakadó zenéhez nem rostéi egy csomó rövid . . . látó
képviselő is kontrázni. A mezőgazdáknak egy része szin
tén azt kürtöli világgá, hogy a tetemes vadkárok miatt
nem lehet gazdálkodni, a vadgazdaság tönkre teszi a
mezőgazdaságot. Persze azt elhallgatják, hogy egy drb.
szép szarvasbikáért, ami semmibe sem került, 1000—2000
koronát kaptak, ami busásan kárpótolja a csekély vadkárt.
Hogy ha azután az illetékes körök nem hallanak
mást, mint siránkozást, hamis vádakat, roszakaratu rágal
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makat: kénytelenek elhinni, hogy a dús vadállomány
csakugyan csapás, nem pedig áldás, mint az valójában
van — s nem lehet csodálkozni, hogy ha a szakminisz
ter egy, a vadásztörvény revízióját sürgető képviselőnek
olyan kijelentést tesz, hogy: „ne bolygassátok a vadász
törvényt, mert olyan törvényjavaslatot csinálok, tudom
Istenem elmegy a kedvetek a vadászattól."
Ha a köznép agitál a vadászgazdaság, a vadásztörvény
ellen : az érthető, mert ritka esetben tud felül emelkedni
a saját egyéni érdekén — és hogy ezzel a csekély egyéni
értékű önzéssel hazájának milliókra menő kárt okozna,
arról fogalma sincsen. De ha intelligens, tanult ember,
egy országgyűlési képviselő fújja ugyanazt a nótát: az
már vagy sötét tudatlanságot jelent — vagy a mi még
rosszabb: undok népszerüség-hajhászatot, mert meggyő
ződése ellenére és a haza kárára cselekszik.
*
Sehol a világon nem játszik a vadászat olyan fontos
szerepet, mint hazánkban, ebben az elsőrendű földmivelési
országban. Mig más államokban a vadászat csak egy költ
séges sportágat — legfeljebb élelmezési ágat jelent, addig
minálunk egy fontos és jövedelmező közgazdasági ág,
amely évenként milliókat hajt a községeknek és magá
nosoknak, vadászbér, — jövedelmi adó, fogyasztási adó,
fegyveradó, vadászati adó, lőpor árában és vadászatok
alkalmával váltott vasúti jegyek alakjában az államnak.
Vannak vidékek, ahol a szakszerűen berendezett vadász
gazdaság meghaladja jövedelmezőségben a mezőgazda
ságot, az erdőgazdaságot pedig messze túlszárnyalja. Ter
mészetesen csakis olyan helyeken, ahol gazdag és jó mi
nőségű szarvasállomány van. A szarvas ugyanis a leg
kapósabb és legdrágább árűcikk a vadászgazdaság pia
cán s jelenlegi áraival gondolkodóba ejthet minden erdőtulajdonost, hogy váljon a szarvastenyésztésen kívül ér
demes-e még más gazdasági ággal foglalkozni? Ez az
ár pedig nemhogy csökkenő irányzatot mutatna, de nö
vekedőben van, pedig most még csak Németország veri
fel az árakat. Ha majd Anglia és Franciaország is so
rompóba lép, egyszerűen mesébe valók lesznek a bikák
árai. Pedig jelenleg is elég magasak az árfolyamok.
Egy gyenge bikáért máris 600—700 koronát, egy köze
pesért 1000—2000 K-t, egy erősért egész 8000 K-ig fizetnek.
Tessék most kiszámítani, hogy egy jó szarvasállományu
vidéken, ahol 1000 k. holdanként el lehet lőni — a nél
kül hogy az állomány szenvedne — egy erős és 2—3
gyengébb bikát, mit jövedelmez egy 3000 holdas erdő ?
Ha a legalacsonyabb árakat számítjuk is, meghoz minden
befektetés nélkül évi 12000 koronát.
És lám, ez a gazdasági ág magától nőtt ilyen nagyra.
Minden gondozás, istápolás nélkül ezer akadály ellen
küzdve emelkedett ilyen magasra, tisztán a jó Isten ke
gyelméből. Szabadságharcunk lezajlása után igen szo
morúan állottak vadászati viszonyaink. A szarvas, kivéve Máramarost és a Dunántúlt, kipusztult az egész országból s
helyette elszaporodtak a farkascsordák. Az északi me-
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gyek gazdag és a kitűnő szarvasállománya többnyire tele
pítésnek köszönheti eredetét. Beregmegyében a Schönborn, Gömörben a Koháry-Coburg-uradalom telepített
szarvasokat s azok erdőségeiből elterjedt Északmagyarországra, sőt Galicziába, Bukovinába is. Ha ez a két
főúr nem telepítette volna meg a szarvasokat, bizony
még most is üres volna hazánk északi felének legna
gyobb része, mert a kincstárnak eszébe sem jutott volna,
hogy telepítéssel tegye értékessé erdőbirtokait s szapo
rítsa jövedelmét.
Az ős dunántúli, gömöri, beregi és gödöllői szarva
sokból benépesedett szépen az egész ország, s most millió
kat jövedelmez mint nemzeti kincs. Ebből a milliókból
pedig épen az rakja zsebre a legnagyobb részt, aki nem
tett érte semmit, sőt az ölébe hullott kincset megvédeni
nem tudja, de nem is próbálja, tudniilik a kincstár.
A szarvasállomány terjedésének hullámai ép átcsapóban voltak a Királyhágón is, midőn a socializmus fel
rázta és megmételyezte hazánk jámbor, igénytelen és
törvénytisztelő népét, s nemcsak megakasztotta a vad
állomány terjedését, de immár a meglévőt is a legkomo
lyabban veszélyezteti.
A köznép békességben, becsületben és megelégedésben
munkálta a földet s eszébe sem jutott a vadászat, amit
megszokott úri jognak tekinteni s amit különben is tilal
maz a törvény.
A socialismus egész más okoskodásra tanította a pa
rasztot. Az eddigi vak törvénytisztelet kezdett meglazulni,
a vad kezdett közös tulajdon lenni s a földmives paraszt
ból törvénymagyarázó, vadorzó lett. Hamarosan reá jöttek
az emberek, hogy a vadásztörvényt tulajdonkép a vad
orzók védelmére alkották s hogy könnyebb dolog a ke
nyeret szórakozva, vadászgatva megkeresni, mint kapával,
kaszával. A mily mértékben nyílt fel a szeme a paraszt
nak, oly mértékben terjedt a nem büntetett vadorzás is.
Most annyira vagyunk, hogy a vadászterületek közösek
lettek. Közösen bírják a tulajdonos vagy bérlő, meg a
vadorzók. A bérlő t. i. fizet és a vadorzó vadászik. Nem
sokára a vadászattulajdonos csak akkor mehet majd
vadászni — ha kedves az élete — mikor a vadorzók
meghívják a saját területén tartott hajtóvadászatra.
A vadóvó és erdőőri személyzetet teljesen terrorizálták
a sok fenyegetés és gyilkosság által s a vadásztulajdo
nosok kezdik elveszteni a kitartásukat a vadorzókkal való
eredménytelen küzdelemben. A vadorzók arcátlan és határt
nem ismerő garázdálkodása érzékeny rést ütött a viruló
vadászgazdaságon és a személybiztonságon. Itt a 12-ik
óra, hogy véget vessünk gaz üzelmeiknek, mert a vad
gazdaság tönk szélére jut s a személybiztonság rosszabb
lesz, mint hajdan volt a Bakonyban. Érezzük a veszedel
met, rég várjuk a kormányoktól a segítséget, de nem
jön. Várni tovább nem lehet, sürgősen cselekedni kell.
Fogjon össze tehát az egész társadalom, az összes tör
vényhatóságok, hogy megszabadíthassuk az országot ettől
az embervért s z ív ó undok élősdi népségtől.
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Az orvos, mielőtt megcsinálja a diagnosist vagy meg
írja a recipét, előbb alaposan megvizsgálja a betegség
okát vagy okait. Vizsgáljuk meg tehát mi is a vadorzás,
ezen csúnya fekélykeletkezésének okait.
A vadorzás, hogy a jelenlegi veszedelmes stádiumot
elérhette, annak több oka van. A socialismus, a helyte
len vadásztörvény, a vadásztörvény lanyhán való keze
lése, a katonaság, mivel régi fegyvereit ezrével dobta
2—3 forintért a piacra s a korlátlan lőporárusítás.
A socialismus nem gyógyítható; azon majd csak a
reakció segít, a vadásztörvényt szintén nem üdvös boly
gatni a jelen körülmények között, tehát nincs más mód
az orvoslásra, mint a fegyver- és lőszerárusítás szigorú
korlátozása és a közigazgatási hatóságok Ítélkezésének
szigorítása. Igaz, hogy a legbiztosabb volna egy gyökeres
operáció egy uj vadásztörvény alakjában, a mely a vadorzást vétségnek illetve bűncselekménynek minősítené,
de félős, hogy az uj vadásztörvény egy más oldalról
halálos csapást mérne a vadgazdaságra. Maradjunk csak
meg tehát a társadalmi utón való gyógyításnál. Lassúbb,
de ez is biztos eredményhez vezet, ha egyöntetűen megvalósíttatik.
Rengeteg sok a vadászember szép Magyarországon.
Nem hiszem, hogy volna olyan törvényhatóság, a mely
nek bizottsági tagjai közt ne akadna pár igazi vadász is.
Ha ezek a vadász bizottsági tag urak ma egy okosat
gondolnának s elhatároznák, hogy a törvényhatóság fejét
a legközelebbi közgyűlésen egy fegyvertartási szabályrendelet előterjesztésére bírják és azt a közgyűlésen meg
szavazzák, bizonyos vagyok benne, hogy egy év lefor
gása alatt megszabadulunk a vadorzóktól, feltéve, hogy
azt a szabályrendeletet aztán szigorúan végre is hajtják.
Nem is kell a törvényhatóságoknak újat teremteni, csak
a jó példát követni. Krassó-Szörény és Heves megyék
már kijelölték az utat, a mely a célhoz vezet. Ezt az
üdvös példát követte az „Országos nemzeti vadásztársa
ság“ is, midőn megkereste egy megokolt kérvényben az
összes hazai törvényhatóságokat a fegyvertartási szabály
rendeletek életbeléptetésére.
Egy ilyen szabályrendeletnek magában kellene fog
lalni a következő pontokat, hogy bizton is gyorsan
hasson :
1. Lőfegyver csakis a hatóság által kiadott engedély
alapján tartható.
2. Önvédelmi célra csakis a pisztoly vagy revolver tar
tására adható engedély.
3. Puskatartásra csak az kap engedélyt, akinek vadász
jegye van.
4. Vadászjegy csak annak adható, aki kétséget kizáró
módon be tudja bizonyítani, hogy valamely területen va
dászati jogosultsága van.
5. Fegyvert, lőport és minden más lőszert csak annak
szabad eladni, aki a fényképpel ellátott fegyvertartási
engedélyt felmutatja. Erről a kereskedő által pontos ki
mutatás vezetendő.
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6. Az ereklyefegyver cimen bejelentett fegyverek csövén
keresztül egy fonál húzandó és lepecsételendő — mint
a szeszfőző kazánok — a rendszeres vizsgálatot teljesítő
csendőrök, rendőrök vagy pénzügyőrök által
7. Az engedély nélküli fegyverek elkobzandók és azonnal
megsemmisítendők.
8. A kopóval és más hajtókutyával való vadászat tilos.
A fegyvertartási engedélyeknek fényképpel való ellátása
igen fontos, mert ez lehetetlenné tenné azt a visszaélést,
hogy egy fegyvertartási engedélylyel az egész falu besze
rezhesse lőpor-, illetve lőszer-szükségletét, a mi fénykép
nélkül meg nem akadályozható.
A kopóval való vadászat eltörlése a vad szaporulata
érdekében feltétlen szükség (példa reá Erdély, Bosznia),
mert ahol kopó van, ott nincs békesség, ott nincs költés,
nincs fiadzás — és nem marad életben a fiatal nemzedék.
Ha ily módon megnehezítjük a fegyver-’ és lőportartást
s megfosztjuk az erdélyi vadorzót a kopótói — eszköz
hiányában, — lehetetlen, hogy meg ne apadjanak az
orvvá dászati esetek előfordulása.
Amint életbe lép az egész ország területén ez a sza
bályrendelet s vele letűnik a vadorzás sötét csillaga:
elérkezik az idő, hogy a vadászgazdaságon ejtett sebeket
begyógyítsuk s hozzáfogjunk a vadtenyésztésnek az egész
országban való elterjesztéséhez és virágzóvá tételéhez.
Először is meg kell javítni az egész országban — a va
dászat terv nélküli űzése és a vadorzók pusztítása folytán
— degenerálásnak indult szarvasállományt, hogy minőség
dolgában elérje ismét a legmagasabb fokot. Azután tele
pítés utján be kell hasznos vaddal népesíteni a Tiszától
a keleti és déli Kárpátokig terjedő, hasznos vadban sze
gény, vagy kizárólag kártékony vaddal dicsekedhető s
így vadászati jövedelem nélkül álló részét az országnak.
A telepítést természetesen meg kel! előzni a hasznos vad
szaporodását akadályozó ragadozó vadak és kopók kiir
tásának.
Ezt a nagyfontosságú műveletet azonban már társa
dalmi utón nem vihetjük keresztül. Itt már az államnak
kell a tett mezejére lépni, mint első sorban érdekelt
félnek. Szakítani kell eddigi konok nemtörődömségével
s a csekélyebb jelentőségű méhészet és halászat min
tájára vadtenyészdéket kell felállítani s megfelelő számú
vadtenyésztési és vadászati felügyelőségeket szervezni
az ország különböző részein. A méhészetre, halászatra
százezreket áldoznak s csak úgy hemzsegnek a tenyész
tési felügyelők, pedig ezek akármelyiké a vadászathoz
képest csak játék s az állam csak ráfizet. A vadászat
milliókat hajt a kincstárnak s mégis teljesen elha
nyagolta, segítség nélkül hagyja. Nincsen a kincs
tárnak egyetlen egy vad-tenyészdéje, ahonnan a magán
telepítő beszerezhesse tenyésztörzseit — nincsen egyetlen
egy vadtenyésztési felügyelője, szakértője, holott egész
szakosztálynak kellene a minisztériumban és a vidéken
intézni a vadászgazdaság ügyét. Az egyetlen, amit a
földmiv. minisztérium a vadászat érdekében, akarom mon- [
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dani ügyében tett (a kultuszminisztérium annyit sem
tett) az, hogy szervezett két bürokrata — vadászati felügyelői
állást, de hatáskört és szerepet nem adott nekik. A
vadászati ügyeket rendszerint egy osztályvezető végzi
ingyen, délutáni mellékfoglalkozásként, mintha bizony
galambtenyésztésről volna szó, nem pedig milliókat jöve
delmező s a közvagyonosodást elősegítő gazdasági ág
felvirágoztatásáról. Még azt se tartja érdemesnek az
állam, hogy a Mindenható kegyelméből benépesedett
kincstári és alapítványi területek bérlőinek a körmére
vigyáztasson s ne hagyja tetszés szerint rontani, dézsmálni
a meglévő értékes és jövedelmező nemzeti kincset: a
nagy vadállományt. A vadászbérlők lelketlensége és a
vadorzók pusztításai folytán az egész vonalon beállt
fővadelsatnyulásról a legmeggyőzőbben beszélnek az
agancskiálhtások.

Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

Pártoljuk a hazai ipart!
Most sokat halljuk ezt a jelszót és szivünkhöz is kezd
nőni az eszme, minden magyar ember dédelgeti, még a
fúvó széltől is megóvná, — hisz még olyan gyenge,
hogy a dicséret is megárthat neki! Bántódása ne is
essék, de ha gyenge testén mégis kiütne a fekély —
késsel kell azt kiirtani. Csak arra kell nagyon vigyáz
nunk, hogy az elevenbe is nehogy nagyon belevágjunk!
A hazai ipar gyengeségét és élhetetlenségét első sorban
mi vadászok érezzük legjobban. A vadászat mesterségé
hez megkivántató eszközök és szerek bármelyikét sem
tudjuk itthon előállítani s így természetesen egyenesen
a külföldre vagyunk utalva. Fegyverek és lőszerek itthon
való beszerzése illetve előállítása még álomnak is merész
lenne! Ha tehát panaszkodunk, senki sem vetheti sze
münkre, hogy nincs okunk reá!
Ezek régi keservek! Elsírták már mások, el magam
is. Annyit azonban mégis elértünk, hogy segíteni. rajta
— nem tudunk. De van egy vigaszunk, hogy — panasz
kodhatunk ! Panaszaink már annyira ismertek, hogyha
az Úristen füleihez eljutnának, még az is így szólana:
hát már megint panasz és a ki mondja, mindig csak
magyar az?
A napokban „Az Újság"-bán egy levél jelent meg
Hanvay Zoltán ismert régi vadász tollából a szerkesz
tőhöz címezve. Minket is érdekel, teljes szövegében ide
iktatjuk:
Kedves barátom ! Nincs a címnél se fontosabb, se jelentőségteljesebb jelszó. De viszont van ám az éremnek más oldala is. Az,
hogy a magyar ipar legyen szolid és megbízható. Fájdalom, gyakran
sem az egyik, sem a másik. Én bennem ez eszme már hús és vér
volt sokkal elébb, mint a mióta azt tele szájjal és fanfaráddal hir
detik az utcán. Vadászember volnék, már a micsödás ; tehát a fegy
ver mellett elsősorban vízhatlan lábbelire van szükségem. Végigpró
báltam vidéki és budapesti hires firmákat, fizetvén egy pár cipőért
20—25 forintot. Pár óra alatt valamennyi csúffá lett az én hirhedt
tátraalji mocsaramban s a víz úgy slampogott a cipőmben, mint a lép
teimre a mocsár. Vagy másfél évtizede a morvaországi Zenzingerhez
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fordultam Oskauban s ez 9 forintért liferál oly muszka bagariacipőt,
a mely kophatatlan tartósságával válik unalmassá Mióta ezt hordom,
sem én, sem a kiknek ajánlottam, nem tudjuk: mi a nedves láb ?
A patriotizmus nagyon becses valam i; de elvégre ezt is, mint min
dent, csak egészséggel lehet ám élvezni. A Zenzinger-cipőnek nem
árt se mocsár, se olvadt hó, se harmat.
A múlt napokban a kezembe tévedt bizonyos Agulár Ignác nevű
híres hazafi nagyhangú reklámkatalógusa; ebben Ígéri, hogy : „Min
den megrendelőjének rendelet szerint a szabászával szabatja a cipőt,
ennek a felügyelete alatt varrják s minden cipővel ingyen küld egy
sámfát“. Hivatkozva a számra, rendeltem gombos, széles orrú, ala
csony s lapos sarkú cipőt. Negyednap kapok egy hegyesorru, magas
aláhajló sarkú fűzős cipőt. A sámfa pedig úgy érkezett meg, mint
az a libacomb a földesurnak, hogy bent volt a levélben, de már az
utón a cigány gyomrában gágogótt. Felboszankodva, igaz hogy meg
nyomtam a tollat s utánvéttel visszaküldtem a cipőt Agulár uramnak.
Igazán, ez is beleillik a mai tulipános világba. Iderekesztem a bán
révei postától most kapott értesítést, hogy az ipse a küldeményt
vissza nem fogadta. Talán az efféle kuláns eljárás nem is megy
fehérló számba a magyar ipar siránkozó mártirjainál ? De ha ilyenek
történnek, hogy pártoljuk a magyar ipart? Az efféle nagyszájú urak
pedig rontják a hitelét másoknak is. Jó segítségei lehetnek ezek
Kossuth Ferenc urnák ! Restelkedve Írja le a toliam ; de még én
külföldi iparostól sohase kaptam mást, mint a mit Ígért és a mit én
rendeltem. Ha pedig bármi jogos kifogásom volt, szó nélkül vissza
váltotta. Pedig nem is utazott á la Agulár nagyhangú patriotizmus
ban. De persze, annál nagyobb szoliditásban.
Kedves barátom 1 Vedd hasznát, a hogy tudod. Szívélyes barát
sággal marad igaz híved
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Ki most a hazafi? A tatai tímár, vagy a ki nála dol
goztat, vagy pedig a ki Ausztriába küldi a szarvasbőrt?
Nagyon fogós kérdés. Nem is merünk rá válaszolni,
de azért annyit mondhatunk, hogy legyen iparunk bár
milyen kezdetleges vagy silány, nyilvános elítéléseivel,
még ha egyeseket meg is nevezünk, segíteni rajta nem
fogunk, csak ellenségeinknek teszünk vele szolgálatot!
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LEV ÉLSZEK R ÉN Y .
Igen tisztelt Szerkesztő Úr!

Nem háladatos feladat, de nem lehet bele nem szólani
az 1898. évi XIX. t.-cikkről folyó szenvedelmes vitába.
Peccatur extra et intra . . . 1
Ilyen vitába nem érzelmi motívumokat, hanem a ko
moly, tisztes tudományt kell belevinni.
Nem szándékom a törvény védelmére sikra kelni, de
határozottan kifogásolom a bírálatnak Sólyom kollegám
használta módszerét.
S. önalkotta fölényéből indulok ki, mely a napisajtó
tudománytalan, fölületes szólamai szerint mély megvetés
hangján szól a szociáldemokráciáról és a szocializmusról.
Hanvay Zoltán.
Megjegyzésem, hogy ma a szocializmus a modern
Semmi közünk Agulár-hoz, bár ismerjük ép úgy mint
„Én Csillag Anna“-L Ő mindenesetre hirdet és hirde Európa legfényesebb elméit foglalkoztató, magas szín
tésében a jóhiszemű közönségre számít, de ha őtet meg vonalú tudomány. De erről nem vitatkozom. Ennek egyik
kérdeznek, hogy Agulár uram ! Igazán tud maga olyan megdönthetien sarktétele, hogy minden kornak, minden
féle árukat olyasféle árban mint a hogy hirdet — hozzá nemzetnek törvényeit gazdasági struktúrái szabják meg.
még sámfát, meg egy kis jófajta guzikenőcsöt is adni — A teknika fejlődésével minden állam gazdasági berende
a jelen esetben meg pláne vízhatlan és gombosnak zése tökéletesedvén, ezen fejlődési folyamattal összhangis kellene lennie — akkor Agulár uram olyan homéri zóan kell átalakulni törvényeiknek.
E szerint közgazdasági felfogásaink is egyre fejlődnek
kacajban törne ki, hogy gyönyörűség lenne még nézni is 1
Ne tessék rossz néven venni, ajánlunk mi jobbat és tudományosabbakká válnak.
Ily alapon kell boncolgatni minden törvényt.
Agulár lábtyűinél. Közönséges testetlen marhabőrből tes
Engedje meg hát S. kollegám, hogy egynéhány alapos
sék jó erős cipőt csináltatni; használat előtt öt napon
keresztül naponként felváltva egyszer faggyúval, egyszer tévedésére reá mutassak. Azt írja.: „Helyes volt-e az,
vaselinnel jól bekenetni, tűz mellett beitatni, olyan víz hogy a törvény kötelezte a birtokosságot az önkormány
hatlan alkalmatosság lesz — a meddig a zsiradékot a bőr zatra, a megalakulásra és szervezkedésre ? Nem hogy
tartja — hogy még a harangszó is a szárán megy belé! helyes nem volt, de ezen rendelkezés is jogellenes. Egy
Nem lesz hülés, nem lesz boszuság és nem lesz alka törvény nyújthat jogvédelmet, adhat jogokat, kötheti a
lom reá, hogy igazán zsenge hazai iparunk egyes fattyú joggyakorlatot bizonyos feltételekhez, hogy jogaival éljen.
hajtásaiért — becses közleménye a „Pártoljuk a hazai Az úrbéres közbirtokosságoknak az önkormányzat, a meg
ipart“ cimü fejezetet nyerjen irigy szomszédaink nagy alakulás és szervezkedés elvitázhatlan joga, de hogy e
jogaival köteles legyen élni, erre kötelezni őket jogi kép
gaudiumára 1
Nem egyedül álló az eset, különösen nem vadászati telenség ?“ Ilyet jogi tudással állítani nem lehet. Éppen
szükségleteink terén, hol áruinkkal nemcsak hogy felül ellenkezőleg van. A jog az embertömegben rejlő munka
nem muljuk a külföldit, hanem még csak a nyomdokába erőnek a teknikai haladásához mért és az életszükség
letek kielégítésére irányult szervezkedése. Ezen fogalom
sem léphetünk!
A szarvasbőrt Ausztriában darabját 4 koronáért készí meghatározásban igenis benne van, hogy mindenki jogá
tik ki. Tatán is vannak ilyen tímárok, sőt gyárilag dol val úgy köteles élni, hogy másnak érdekeit ne sértse és
goznak, még állami támogatásban is részesülnek. Ezek ne veszélyeztesse. Ezen szempontból az 1898. évi XIX.
már a szarvasbőr darabját 11 koronáért készítik ki. Igaz t.-c. nemcsak nem kifogásolható, hanem ellenkezőleg
feladata magaslatán áll. S. felállított tételei a korlátlan
ugyan hogy rosszabbul, de hát drágábban !
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gazdasági szabadság elméletével egyezők, az pedig már
réges-régen csődöt mondott.
De nemcsak az elmélettel, hanem a gyakorlati élettel
is összeütközésbe kerül. Azt irja tovább : „Ha száz eset
közül kilencvenkilenc azt igazolná, hogy az igy megala
kított közbirtokosságok életképesek és csak egyről volna
feltehető, hogy a törvény intézkedései ott be nem válnak,
még akkor sem lett volna szabad ilyen törvényt csinálni.“
Szóval, ha adott feltételek között kilencvenkilenc köz
birtokosság boldogulna, de egy nem, akkor ezen előfel
tételek rosszak és inkább vesszen el a kilencvenkilenc.
Ugyan, Ugyani Nem méltóztatik belátni, hogy ez a
hasonlat igenis sántít és érvelés alapjául nincs szeren
csésen megválasztva.
Még csak egyet.
Ha S. beéri az 1898. évi XIX. t.-c. létező hibáinak
tárgyilagos bírálatával, érdemes munkát'Végez. De midőn
a törvényben épen a fejlődési folyamatot nem látja és
megdönthetien irányeszméket támad, akkor felszólalásá
nak értékét önmaga lerontja. Kifogásolja ugyanis az állami
kezelésnek törvényesítését s az állami erdőhivatalok
megteremtését és — horribile dictu — ezt tartja minden
tévedések koronájának és a legnagyobb hibának. Ezen
felfogásával egyedül áll és úgy látszik nem ösmeri sem
a régibb, sem az újabb közgazdasági Írók egybehangzó
elméleteit és nem ösmeri az európai államok törvényhozásainak azon gazdasági kényszerűségszülte törekvéseit,
hogy az erdőgazdaság terén az állami beavatkozást és
állami kezelést egyre kiterjesszék. A nyugati államokban
nemcsak véderdőtalajokra, hanem feltétlen erdőtalajokra
is megadták az államnak a kisajátítási jogot. Ez a ter
mészetes jogfejlődés. A használati korlátozásokkal járó
gazdasági áldozatokat maga az állam viseli. A magánjog
dicshymnuszát ott zengik, a hol a közérdek rovására a
magánérdekek érvényesülnek.
Ilyen alapon az 1898. évi XIX. t.-cikket bírálni nem
lehet és nem szabad. Irányeszméi megtámadhatatlanok,
bár elismerem, hogy sok részletintézkedés benne nem
megfelelő és azokat gyakorlatiasabban kell megoldani.
Ezen alkotást nem megszüntetni, hanem igenis min
den ötletszerűséget kizáró közgazdasági tudással tovább
kell fejleszteni.
Teke, 1907. május 9.
Polgárdy Béla.

Igen tisztelt Szerkesztő ar!
Köszönöm azon szives előzékenységét, melylyel Pol
gárdy kolléga levelét elküldötte, hogy válaszomat arra
megadjam.
Hát tessék elhinni, hogy a legnagyobb zavarba hozott
ezen felszólításával, mert minél többet olvasom és for
gatom ezen levelet, annál kevesebbet értek belőle.
Azt látom, hogy sorsom egy nagyon tudományos kol
légával hozott szembe, a ki bátran hajigálja elém a
szocializmus magas színvonalú tudományát; a jogi tudás
mély értelmű definícióit; az újabb és régibb közgazda
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sági írók egybehangzó elméleteit; az európai államok
törvényhozásának gazdasági kényszer szülte törekvéseit
stb., de azt meg nem érthetem, hogy hol, mikor és mely
kifejezéseim által kerültem én ezen tudományos elméle
tekkel szembe.
Már hogy én mély megvetés hangján szólaltam a
szociáldemokráciáról és szocializmusról?
Téved Polgárdy, mert én nem ezen témáról beszéltem,
hanem szóltam a szocialista agitátorokról, kiknek rend
bontó, saját szervezeteiket is zsaroló, haszonleső, pisz
kos, hazafiatlan izgatásait velem együtt minden jóizlésű
ember megveti. Vagy Polgárdy nem?
A Polgárdy jogtudásában nem kétkedem, de miért kétel
kedik ő az enyémben, ha nem képes egy jó szóviccnél
többet állításaim ellen felhozni ?
Szerintem ugyanis, hogy valaki jogaival köteles legyen
élni, arra nem kötelezhető. — Polgárdi ezt az állítást
azzal véli megdönteni, hogy: „mindenki jogával Úgy
köteles élni, hogy másnak érdekeit ne sértse és ne
veszélyeztesse.“
Elég rossz szóvicc, mert a mások érdekeinek és jogá
nak tiszteletben tartása csak az én joggyakorlatom fel
tétele, t. i. ha én jogommal élni kivánok, de korántsem
áll, hogy csakugyan köteles volnék jogaimmal élni.
Polgárdy állítása szerint én a korlátlan gazdasági
szabadság elméletét hirdetem. Ez nagyhangú állítás,
hiszen ha olvasta: megértette, hogy épen az 1898. XIX.
t.-c. nagyon is áttörhető korlátái helyett aggodalmas
részletességgel erősebb és biztosabb korlátokat kerestem.
A száz eset közűi az egy meg nem felelőnek az
említése, részemről nem volt érvelés, hanem csak annak
dokumentálása, hogy egy törvény megalkotásánál nem
szabad kockázatra dolgozni; sajnos azonban az 1898.
XIX. t.-c. a megfordított kockázatra készült, mert száz
eset közül csak egy biríokosságnál válhat be s kilencven
kilencnél nem.
Hogy az állami erdőhivatalok megteremtésének hibáztatásában egyedül állanék : ez is merész mondás akkor,
mikor már az 1898. XIX. t.-c. alkotta szel vezet hibás
voltát a minisztérium is belátta s annak az erdő-

felügyelőséggel való egyesítése elhatározott dolog
volt, sőt a miniszteri székből proklamáltatott. Vagy
nem ?
Ahhoz is elég bátorság kell, érveléseimnek azt a
magyarázatot adni, hogy én az állami beavatkozást
megszüntetni akarnám, mikor épen én vagyok szakirodalmunk terén az első, a ki a magánerdők gazdál
kodásának korlátozását sürgetem, s a községek által
való kisajátítás eszméjét felvetem.
Most pedig azzal végzem, amivel kezdtem, hogy nagy
zavarban vagyok s hamleti töprengésben hallgatok el,
hogy ugyan mely ok késztette Polgárdy kollégát ezen
hajánál fogva előrángatott érveléseinek közrebocsátására?
Fogadja Szerkesztő ur nagyrabecsülésem nyilvánítását.

Sólyom.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvár,
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g jelen ik m in d en hó n a p 1-én é s 15-én.
F ő szerk esztő :

F e le lő s s z e r k e s z t ő :

m e c sfa lv i I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R ÍM A B Á N Y A

V a d á s z a ti fő m u n k a tá r s é s o r s z á 
g o s s z a k tu d ó s itó :

B o r s o d a p á t f a lv á n .

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

R e m e te i K Ő V Á R Y JÁ N O S

Az előfizetési és hirdetési dijak a „Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

E lő l i z e t é s i á r:

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára ___ ___
1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, féloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetés minden szava 6 f.

F org á csok .
Irta

Márton Sándor.

A magyar korona országaihoz tartozó erdők
értéke, az összes földbirtok értékének 8— 10
%-át, tehát jelentékeny részét képezi s ezt a
nagy vagyont mintegy 1500 okleveles erdőtiszt
kezeli.
Azt lehetne ebből következtetni, hogy a magyar
erdészet lépésről lépésre halad előre.
Sajnos azonban nem így áll a dolog, mert
vagy 15 év óta, csak némely irányban történt
fejlődés, mig több intézmény haladásában meg
állód, részben visszaesik a régihez való merev
ragaszkodás miatt.
Történt ugyan már a legfelsőbb körökben
kezdeményező lépés arra, hogy alkalmazkod
junk a viszonyokhoz, de ez az irányzat, — úgy
látszik ellenáramlattól legyőzetve, — legújabban
nem ad magáról életjelt.
De ne essünk felette kétségbe, mert lehet,
hogy újabb előkészítés munkája folyik, lehet,
hogy meg van éltető parazsa, a melyet egy kis
forgács is lángra lobbanthat.
Ily forgács akar lenni ez is, bár meglehet,
hogy csak a hamu tetejére esik s ott elszene
sedik.
*

Az újjászervezés megindult, s az Orsz. Érd.
Egyesület kezdeményezésére, az állami, s ezekkel
együtt a magán erdőtisztek javadalmazását is
kedvezőbbé teszi.
Hálás köszönetét fejezi ki ezért az erdő tiszti

kar, a kezdeményezést magukévá tevő férfiak
nak.
A többi rajtunk áll. Mutassuk meg, hogy nem
érdemtelenül helyeztek a méltányosan kért
jogokba. Dolgozzunk.
*

A reformokért folytatott munka igen sok
becses anyagot gyűjtött össze, a melyek felhasználásra várnak, s a melyek igen hasznosak
lesznek a magyar erdészet újjászervezésénél.
És ha ennek az újjászervezésnek ideje, — mely
már itt is van — tényleg beköszönt: az uj élet
hajnalának első felvillanásánál ne gördítsenek
akadályokat a kicsinyességek, s ne vessenek az
újjászervezésnek gátat a visszavonás és szemé
lyes érdekek.
*

Előttünk áll törvényeink átdolgozása. Sürget
nünk kell azt.
Eddigi elmaradásának főoka az, hogy sokan
vannak, a kik a nagyközönségnél a szakunknak
a régihez való ragaszkodásban nyilvánuló, mai
merev álláspontja iránt nyilatkozó ellenszenvből
kifolyólag attól félnek, hogy az átdolgozással
veszítni fog az erdészet.
Pedig ez nem áll, mert épen azért marad
tunk hátra mindenben, mivel az erdészet zár
kózott volt.
Ezt az aggodalmat épen ezért azok közé
sorolom, a melyekre azt mondja az angol köz
mondás „mily sok gonddal terhelnek bennünket
oly bajok, melyek soha be nem következnek.“

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

82

MA G V A R E R D É S Z

5. szám.

Kérdem: meri-e valaki állítani, hogy nincs
Hogy a régi rend lényege fenmaradjon, a
a külsőkben engedtünk, s ezzel sok tért veszí az okleveles erdészeknek annyi intelligenciájuk,
tettünk. Erős külső befolyás érvényesülését lát hogy helyesen megtudnák Ítélni, miszerint szük
juk több esetben. A mi erdőrendészeti szem ség volt a kutágasra?
Kérdem továbbá: nincs-e az okleveles erdő
pontból tilos volt, rövid idő múlva erdőfelügye
tisztnek annyi szakképzettsége, hogy mások
leti szempontból megengedtetett.
Hiába vigasztaljuk magunkat azzal, hogy nem beleszólása nélkül kellően ki ne tudná jelölni
a jelennek élünk és ez lehet népszerűtlen, de azt az egy fát? Úgy-e, hogy igen?
minden esetre helyes; a dolog vége mégis csak . Ha tehát megvan mindkét feltétel, miért
nincsen joga a kiadáshoz? Meg kell adni a
az engedés.
Az én elvem: hogy az alaptól ne térjünk el, jogot hozzá, mert az igen sok könnyítést jelen
de a kicsinyességig ne kapaszkodjunk bele. És tene!
Ha van p. o. egy gubás mesterből lett, ren
ez az elvem lehet kicsinyeit, kigúnyolt vagy le
nézett és ki lehet téve, magas ^sirályt utánozni dezett tanácsú városi kapitánynak ítélkező, sőt
akaró ironikus megjegyzéseknek: de sikerre 4 K értékig felebbezést kizáró büntetőjoga —
miért nem adhat ki egy szál fát az erdőtiszt?
vezet s hódít.
Ennek oka, — úgy hallottam többektől —
Ma a magyar erdészet nem hat kifele. Ott a
példa a legelső törvényjavaslat, mely egészen az, hogy bízni nem lehet a sok csalódás miatt.
Már én engedelmet kérek, az ily okot nem
az erdőtörvény mintájára készült, holott az erdő
törvény volna átalakítandó. Érdemes szerzője dobra verni, hanem eltitkolni kellene az illetők
kötve volt, mert különben nem számíthatott nek, mert a ki sokszor csalódott, azért csaló
dott sokszor, mivel kevés esetben tudta a hely
munkája elfogadására.
zetet
megbírálni.
Kár fáradozásaiért s az esett csorbáért.
*
Nincs valódi ok tehát a központosító rend
A törvényeink avult, s nehézkes részeinek szer további fentartására, s mivel hátrányai
megváltoztatását célzó 216/1904. ein. sz. ren szembetűnők, okvetlenül el kell ejteni.
Ugyanily elvet hirdet Szterényi államtitkár az
deletnek eredménye a 62066/1904. sz. rendelet,
mely csak a központon segített, s a hatáskört 1907. április hó utolsó hetében az országgyűlé
nem adta oda, ahol arra tényleg szükség volna. sen tartott beszédében.
Decentralisaciót kérünk 1
Felhozok egy példát.
*
1905.
évben E. községben alakuló gyűlésen
A rendeletek tömege útvesztő, melyben ma
voltam. A gyűlés az iskolahelyiségben zajlott le.
A község bírája felkért, menjek vele a kúthoz, már kevesen tudnak eligazodni, ezek is csak
s ott körülbelül a következőket mondta.
akkor, ha az avultat mellőzik.
Tudom, hogy örök érvényű, s mindenre ki
„Kidőlt az ágasa, a gyermekek nem tudnak
mit inni; a tanító pedig elköltözködéssel fenyege- terjedő rendeletet egy fő sem tudhat kigondolni
tődzik azért, hogy a vizet távolról kell hozatnia. s a módosításra szükség van, de hogy folyton
Tudjuk, hogy az erdőgondnok ur sem adhat fát, csak módosítás történjék, az összevonás pedig
de a főnök ur csak engedélyezhet egy kutágast. “ elmaradjon, nem lehet helyes. Már nagyon ideje
Restelkedtem, mert bár kivágtam magamat és volna a sok rendeletet összevonni, átidomítva
sok utánjárással kútágas is lett, s megtartottam kiadni s a régieket, — a sok hivatkozás el
a szabályokat, — de ha megmondom a valót, kerülése céljából hatályon kívül helyezni.
ugyan mit gondolhat felőlem a bíró. Bizonyára
így p. o. az erdőtisztek szabadságolása tekin
azt, hogy szép főnök, ha erre még ennyit sem tetében egy év alatt négy rendelet érkezett.
bíznak, mert talán nem bízhatnak.
Ezeknek egyike a fegyvergyakorlaton töltött időt,
Az ily lekötöttség bizony nem szerez tekin az engedélyezhető szabadságidőbe betudni ren
télyt, sőt kicsinylést és ellenszenvet kelt.
deli.
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A fegyvergyakorlat terhes kötelesség, az illető
nem oka behivatásának; és vájjon nem az a
tisztviselő szolgálja-e nagyobb mértékben a köz
ügyét, a ki katona is egyúttal? És mégis hát
rányban marad a kevesebb szolgálatot teljesítő
vel szemben.
Sok régi rendelet ma csak papíron érvényes;
ezeket hatályon kívül kell helyezni s ujjal pó
tolni. Sok csak elméletben szép, a gyakorlatban
nehézkes. Elég hivatkoznom az első esetet
illetőleg nagy erdőrendezési (üzemterv készítési)
és a másodikra nézve az üzem átvizsgáló mun
kálatokat összebogozó rendeletekre.
Röviden : kötetekből könyv állítandó egybe, a
gyakorlatnak megfelelőleg.
Nagy munka, az igaz; de van a ki elvégez
heti, s jól elvégezheti.

A ki sorsát fentiek szerint intézheti, szerez
zen alapot az okra és favente fató, sokra viheti.
A ki pedig a külső okokat figyelmen kívül
hagyja, emlékezzék a most elmondottakra.
Hogy is vagyunk azonban a lekötöttséggel
vagyis a hatáskörrel.
Azt mondják sokan: hja ez a rendszer ma
így van.
Legyen másképpen: ez a valódi orvossága.
Hatáskör adás emelheti csak a tettvágyat s
ez ösztönöz munkára.
Még a nézet nyilvánításban is, a mit bizonyít
az Erdészeti Lapok példája, a melyre egyik
előkelő állású szaktársam azt mondta: „nagyon
hivatalos“ t. i. csupán az ezzel egyező cikkek
közöltéinek.

*

Ismét vissza kell térnem a bizalomra.
A ki rendelkező alkalmazásban van és ez
egyoldalú foglalkozása régóta tart: rendesen nem
ismeri a foganatosításnál felmerülő nehézsége
ket és azok iránt, a kik az ő ideálisan szép
rendelkezését végre nem hajtják, azonnal bizal
matlanságot tanúsít s a felelősséget igyekszik
áthárítani.
Jönnek a kemény rendeletek, s a bizalom
hiány folytán — néha azonban csak egyesek
hibái miatt, — az egész tisztikar szenved, az
egész béklyókba kerül s ez a legtöbbnek munka
kedvét szegi.
A bizalmatlanság azonkívül rossz tanácsadó
és sokszor oly dolgot is tisztázni kíván, a mely
valójában tiszta.
A kardnak két éle, — az éremnek két ol
dala van.
A kedvét vesztett s lekötött tisztviselői kar
nem mutathatván fel eredményt, nem a rend
szer fog-e megbukni?

Rossz törvényt is lehet jól végrehajtani, mig a jó
törvényt is gyülöltté tehetik a rossz intézkedések.
Az eredményt, a sikert, a jó foganatosítás
biztosítja ; ehez képest, ha törvényeink s a rende
letek megfelelőleg módosíttatnak, csak akkor nem
maradnak holt betűk, ha az életbe jól át lesz
nek ültetve.
Tulajdonképen a végrehajtás módja a kulcsa
az egész intézmény életrevalóságának.
Jó végrehajtást pedig csak kedvvel dolgozó
tisztviselőktől lehet remélni. Sok erdőtiszt ked
vetlenül dolgozik, mert előlépése lassú s mun
kásságában le van kötve.
Vannak mindenütt, tehát nálunk is, a kik
gyorsan lépnek elő valamely külső ok segélyé
vel, bár képzettségükkel, tehetségükkel, műkö
désükkel, s ennek eredményével nincs is gyors
előlépésük összefüggésben.
Ez emberi dolog; így volt, így van s így is
lesz mindig. Ezért zúgolódni lehet, azonban nem
érdemes.
El kell tűrni, de legalább úgy csinálják, hogy
kirívó ne legyen.
A kik még fiatalok, s ambiciozusok, azoknak
kedvéért néhány lendítő külső okot felsorolok.
Ilyenek: házasság, rokonság, baráti összeköt
tetések, szívesség, lekötelezés stb.
A ki ily helyzetbe jut, veheti igénybe, mert
ha ő nem teszi, megteszi más.

*

*

Gúzsbakötve a forgácsok; erdészetünknek a
kezdet első vonalán megállott újjá szervezését foly
tatni kell; az újjá szervezés legyen ment a
régihez való merev ragaszkodástól; a gyakor
lati tapasztalatok bizalommal fogadandók az
intéző körök által, s mindig a közönség érdekét
kell szem előtt tartani, mert ezt kell szolgálnunk
s ezért alkalmaztattunk, s nem az ideális elvekért.
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Ha így lesz újjá szervezve a magyar erdé
szet : akkor gyorsan ki fog bontakozni műkö
désével, tért nyer, s eredményekre támaszkodva,
szavának súlya leend.
y^pfy. ^pf y ipf y

ipf

ű,űy:y y y

:pf ^ p p f^ f

Áttételi lépték.
Ha van áttételi körző, — akkor van ,.áttételi lépték“
i s : tessék jobbat kitalálni, ha már a „lépték“ el van
fogadva.
Hogy valamely idomot más méretre át kell változtatni, —
ez mindennapi dolog: az irodában rendelkezünk a
hozzá való szükséges műszerekkel. Gyakran megesik
azonban, hogy külső működésünk alkalmával két külön
böző „lépték“-kel ellátott térképről kell’dolgoznunk. Ilyen
kor minden távolt először az egyik, azután a másik tér
kép léptéke szerint kell levennünk, hogy a két méret
között az azonosságot megítélhessük. Miután a terepen
— a cirkalmon kívül — más erre alkalmas műszer ki
van zárva, de áttételi körzőt is bajos magunkkal cipelni,
azért a gyorsabb és biztosabb munka kedvéért megszer
kesztjük a két különböző léptékű térképnek „áttételi
lépték“-é\, melyről minden méretet egyszerre levehetünk
egy egyszerű körzővel.
Lássuk a példát.
Az egyik térképnek léptéke 1” = 40°, a másiké 1” = 72°.
Egy tetszés szerinti vízszintes vonalra merőlegest eme
lünk, tehát a — b-re b — c-1. A b — c-re felrakjuk
a két térkép — ez esetben az 1” = 40° és az 1” = 72°
— mércéjének százas egységét, a megfelelő pontokat
összekötvén; sőt egy idomra többféle mércét is szer
keszthetünk az ábra szerint.
A b — c-vel minél több párhuzamost húzunk, hogy a
lemérendő távolokat pontosabban befoghassuk a léptében.

b c = 100 öl 1” = 40 es léptékben,
b d = 100 „ 1” = 72-ős
b e — 100 „ 1” = 100-as
Az idomnak nem kell magyarázat, az x — y méret
a 40-es léptéken megfelel — a háromszögek hasonló
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sága folytán — az x l — _y-nak a 72-es és x 2 — _y-nak a
100-as léptékekben.
Vagyis, ha az 1” = 40°-es mértékű térképen az x y
vonal hosszát körzővel levesszük és azt 80 ölnek talál
juk, úgy a 72-es és 100-as térképeken az x t — _y-nak
és az x, — _y-nak hasonlóképen 80 ölet kell kiadnia.
Térképek kisebbítésénél ezt az eljárást célszerűen fel
használhatjuk az áttételi körző mellett is, főleg pedig, ha
ilyennel nem rendelkezünk.
Szénássy Béla.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ y ^ ^
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Az 1886. évi XXII. t.-c. erdészeti szem
pontból.
Irta Biok Zoltán.

A városok, községek vagyoríosodása az állam vagyonosodása i s ; azok jóléte, emennek jólétéről tanúskodik;
azok virágzása, emennek virágzását, fejlettségét hirdeti.
Az állam csak akkor mehet előre, csak akkor fejlődhetik,
csak akkor teheti meg a szükséges beruházásokat min
den téren, ha városai, községei vagyonosak, ha azok az
állam háztartásához szükséges pénzt minden megeről
tetés, nélkülözés, anyagi áldozatok meghozatala nélkül
pontosan a kellő időben képesek beszolgáltatni.
A városok és községek jövedelmi forrásai igen külön
bözők s igy vagyonosodásuk is helylyel-helylyel, más és
más irányban található föl.
Igen sok város, vagy község van, melynek egyedüli,
számottevő vagyona az erdő, ennek jövedelme fedezi a
rendes évi kiadást, biztosítja a város kulturális és ipari
fejlődését s teszi lehetővé vagyonosodását azzal, hogy
okszerűen gazdálkodva, a tartaléktőke alapját megveti s
annak fokozásához évről-évre hozzá járul.
Hogy az erdőnek jelenleg mily nagy értéke van, azt
tudjuk; értéke nem hogy csökkenne, de mindinkább
emelkedik.
Az ily vagyon tehát birtokosa által nagyon is megbe
csülendő, annak ápolására feltétlenül alapos gond for
dítandó.
A vagyonközönség érdeke, hogy erdei termékeit minél
jobban értékesítse; erdejének jövedelmezőségét a lehető
legmagasabb fokra emelje; de egyszersmind ugyanazon
vagyonközönségnek erkölcsi kötelessége e közös vagyon
ápolása, annak oly karban való fentartása is, hogy az
értékben folyton növekedvén, az utódoknak is biztos,
sőt a jelenleginél nagyobb jövedelmi forrást biztosítson.
Hogy ezt a birtokos elérhesse, oly vagyonkezelővel
kell hogy birjon, a ki a gondjaira bízott tőkét minél
jobban kamatoztatni képes, a ki a kezelése alatt álló
erdőt minden izében ösmeri.
Az erdőnek ilyen értelemben vett ismerete nemcsak
az azt kezelő erdőtisztnek szükséges, de az anyagi érde
kekből kifolyólag leginkább az erdőbirtokosoknak áll ér
dekében, hogy ily helyi ismeretekkel biró erdőtiszt kezelje
erdejét.
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Ugylátszik, mikor „A községekről“ szóló 1886. évi
XXII. törvénycikket megalkották, a törvényhozóknak
elkerülte figyelmét a községi vagyon egyik legjelentéke
nyebb részének —■ az erdőnek — a birtokosság érde
kében leendő kezelése, valamint annak nemzetgazdasági
szempontból is méltánylandó fontossága, a midőn e tör
vénycikkben kimondották : a rendezett tanácsú városok

és nagyközségek erdőtisztjei 6 évről, 6 évre választás
alá kerülnek.
Nem célom „A községekről“ szóló törvénycikkel bő
vebben foglalkozni, ez bennünket egészében nem ér
dekel ; crint azonban annak egy pár reánk vonatkozó té
tele, melylyel foglalkozni, — ha azt úgy a magunk, mint
a közérdek szempontjából Ítélve is sérelmesnek találjuk
—- nemcsak szabad, de kötelességünk is.
Nevezett t.-c. ugyanis a VI. fejezet 63. §-ának 2-ik
kikezdésében ezt mondja:
„A rendezett tanácsú városokban az elöljáróságot ké
pezik a polgármester, rendőrkapitány, tanácsnokok, fő
jegyző, rendes fizetéses jegyzők, főügyész, rendes fize
téses ügyészek, árvaszéki ülnök, pénztárnok, számvevő,
ellenőr, közgyám, levéltárnok, orvos, mérnök, községi
erdőtiszt s a község által a helyi viszonyok szerint
rendszeresített más tisztviselők.“
Majd a tisztviselők választására vonatkozólag a 69. §.
ide vágó s bennünket érdeklő része igy szól:
„Kis- és nagyközségekben a jegyzők és orvosok, a
rendezett tanácsú városokban ezeken kívül a segéd- és
kezelő-személyzet tagjai élethossziglan;
az elöljáróság többi tagjai kis- és nagyközségekben
három évre, rendezett tanácsú városokban hat évre

választatnak.
Ezen általános szabály alól kivétetnek a rendezett ta
nácsú városok rendőrkapitányai, kik a főispán által élet
hossziglan neveztetnek ki s hivatalaiktól ép úgy, mint az
élethossziglan választott jegyzők, orvosok és a segéd- és
kezelő-személyzet tagjai, csak fegyelmi utón mozdíthatók
eh . . . stb.“
A törvénynek ezen — a választásokra vonatkozó —
szakasza az, mely bennünket közelről érint és egyúttal
nemzetgazdasági szempontból is elbírálás alá veendő.
Úgy tartják: azért görbe a paragrafus, hogy igyisugyis lehessen magyarázni; — lehet, de én részemről
azt tartom, hogy azért törvény, hogy annak minden sza
kasza világos, teljesen érthető, félremagyarázhatatlan legyen.
Többször volt alkalmam a nevezett törvénycikk reánk
vonatkozó szakaszának hátrányos voltát szakemberekkel
tárgyalni s a jogászemberek nagyobb mulatozására azt a
választ kaptam, hogy a törvény szakasza világosan ki
mondja: „kis- és nagyközségekben a jegyzők és or

vosok, a rendezett tanácsú városokban ezeken kívül
a segéd- és kezelő-személyzet tagjai élethossziglan
választatnak11 — az erdőtiszt erdőt kezel és igy a
kezelőszemélyzet közé sorozandó, a za z: élethossziglan
Választatik meg.
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Ezen érvelést akkor sem fogadtam el és részemről
most sem tartom helyesnek, nézetem szerint a törvényszakasznak a választásra vonatkozó része teljesen világos
s határozottan érthető belőle, hogy az erdőtiszt is azon
tisztviselők között van, kik 6 évenkint választás alá ke
rülnek, mert az erdőtiszt a városnak vagy községnek
tisztviselői, nem pedig személyzete közé tartozik, leg
alább nem, az emlitett szakasz szerint, ép úgy, mint a
pénztárnok, ki — bár pénzt kezel — szintén tisztviselő
s 6 évről, 6 évre választatik; mert továbbá, ha a tör
vényszakasza a jegyzőket, orvosokat, rendőrkapitá
nyokat nevükön szólítja, miért mellőzte volna az erdőtiszteket? — A hol az „erdőtiszt" kifejezésnek a tör
vény szakasz — a félremagyarázhatást elkerülendő —
szükségét látja, ott mindig határozottan használja, mint
azt a 73. §-ban is cselekszi, melyben arról van szó: kik
választhatók elöljáróvá?; ezen szakasz második kikezdése
igy hangzik:
„Jegyzőknek, orvosoknak, ügyészeknek, mérnököknek
és erdőtiszteknek azonban megválaszthatok azok is, kik
előbb községi választók nem voltak.“
Ezekből látható, hogy a törvény az erdőtisztet nem
értette a kezelőszemélyzet alatt, s hogy emlitett szaka
szai félremagyarázhatatlanul érthetők és világosak.
De e mellett bizonyít hazánk 105 rendezett tanácsú
városának eljárása is, melyeknél, hol erdőtiszt van alkal
mazásban, azt 6 évről, 6 évre választják meg.
Van ugyan már sok város, hol az erdőtiszti állás élet
fogytiglan töltetik be a város képviselőtestülete által e
célból megalkotott és a földművelés- és belügyi kormány
közös jóváhagyásával ellátott — szabályrendelet értel
mében.
Ez igen üdvös dolog, a hol megvan, de általános
ságban nem elegendő; a törvénynek határozott rendel
kezéseit megalkotott szabályrendeletekkel mellőzni csak
hallgatagon lehet; a törvényt a törvényhozó testület al
kotja, annak esetleges megváltoztatását is csak ez illetékes
végrehajtani. S hogy ennek megváltoztatása szükséges,
az kétségtelen; szükséges először az erdőtisztikar, má
sodszor a városok, mint vagyonközönség érdekében s
végül szükséges nemzetgazdasági szempontból is.
Nézzük ezeket külön külön.
A mi a városoknál szolgáló erdőtisztek szolgálati vi
szonyait illeti, az idézett törvénycikknek emlitett intéz
kedése következtében kedvező egyáltalában nem lehet;
s a mi fő, az illető tisztnek jövője — hacsak eziránt a
város külön szabályrendelettel nem gondoskodott — biz
tosítva nincs.
Legyen szolgálatában szigorú, de igazságos, vagy le
gyen engedékeny, elnéző: mindkét esetben már harago
sokat, ellenséget szerzett magának, kik minden lépésben
gáncsoskodnak s ezáltal az erdőtisztnek hivataloskodását
megkeserítik; az erdész elveszíti azt a vidám és igazi
munkakedvet, mely a jó hivataloskodást kellemessé és
egyúttal hasznossá is teszi,
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hogy mily csekélységek s tisztán a hivatalos köte Tudjuk, hogy a legtöbb jövedelmet biztosító gazdál
lesség teljesítéséből is eredhetnek oly kellemetlenségek, kodáshoz úgy az értékesítés, valamint erdőtenyésztési
melyek az illető erdőtiszt jövő szolgálatát tarthatatlanná, szempontból, első sorban is az erdőnek alapos ismerete
elviselhetetlenné tehetik, arra akármennyi példát lehetne szükséges s ennek elsajátítása viszont hosszabb tapaszta
felhozni.
latot s időt feltételez.
Megtörténhetik — mondjuk — hogy mig az újonnan
Ha most a város minden 6 évben a törvény biztosí
megválasztott erdőtiszt pl. hivatalos dologban a megye totta jogával él s uj és uj embereket alkalmaz : erdejéből
székhelyén jár, azalatt otthon egy pár polgártárs, — kik soha annyi jövedelmet nem mutathat fel, mintha erdő
városi képviselőtestületi tagok, sőt talán egyik-másik ta tisztjét élethossziglan választja meg.
nácsnok is és a kisváros sorsának intézésében vezérsze
Mert minden kezdet nehéz; mig egy erdőtiszt uj állá
repet visznek — erdőkár-kihágást követtek e l; az egyiknek sában otthonos lesz, mig kerületét, az alája rendelt se
10—15 drb. marhája a tilos fiatalosban legelt; a másik gédszemélyzetet, a helyi viszonyokat, értékesítés szem
nak a kocsisa meg nem engedett helyen s engedély nélkül pontjából a vidék fafeldolgozó iparágait, fapiacait, közle
egy csomó épületi fát kivágott s haza is szállított, —■stb. kedési viszonyait megösmeri; mig a rendelkezésre álló
Az uj erdőtiszt az erdőtörvény és erdei érték- és ár fuvar- és munkaerő nagyságát, azok árait kitanulmá
szabály alapján megállapítja a fizetendő összeget, s annak nyozza és tisztába jön azzal, milyen erdei termékek
kiegyenlitésére az illetőket felszólítja. Békés kiegyezésről iránt élénk a helyi és vidéki kereslet s mily mennyiség
szó sincs, mert hisz ők azt, — az ő felfogásuk sze ben állítható az erdejéből elő: ahhoz idő kell; s ha a
rint — jogosan cselekedték, mert „az erdő az övék, változás minden 6 évben ismétlődik, a hátrány világosan
abban ők rendelkeznek és parancsolnak!“
áll szemünk előtt.
Az erdész beperli őket az illetékes hatóságnál, az
Szükséges tehát a helyes vagyonkezelés szempont
egyiket tekintettel a kár nagyságára — a járásbíróságnál; jából is az erdőtiszt végleges megválasztása. A birto
a bíróság a tisztnek adván igazat, az illetőket elma kosság érdeke ezenkívül még az is, hogy erdőtisztje
rasztalja és megbünteti.
minden esetleges befolyástól — mely a bizonytalan ál
Jaj neked ezért szegény erdész! Megszerezted jóbará lással rendesen karöltve jár — ment, és jövőjére vonat
taidat, kik a törvényben előirt 6 évet arra használják föl kozólag magát biztosítottnak érezve, teljesen független,
majd, hogy életedet megkeserítsék, maguknak biztos önálló legyen, tudatában annak, hogy hivatalos tetteiért
pártot szervezve, téged az uj választásnál kibuktassanak egyedül felettes hatóságának s nem minden szakava
s te orvoslást sehol sem találsz, nem is panaszkodhatok tatlan beavatkozónak felelős.
mert hiszen a birtokos a törvény értelmében járt el.
Ennélfogva minden vagyonközönségnek legfontosabb
Vagy mondjuk azt, egy városatyának a fia az erdé s egyszersmind legégetőbb anyagi érdeke odahatni, hogy
szeti pályát választotta magának, azt el is végezte tisztes a községi törvény ide vonatkozó szakasza oly értelemben
ségesen, pár évig máshol, idegenbe gyakornok, de haza módosíttassák, mely módosítás az erdésznek életfogytiglan
vágyik, mert otthon egypár hold földje, s háza is van, történendő megválasztását határozottan kimondja.
a sok jó ismerősök között a szolgálat is kellemes lesz;
A mi a törvénycikk említett szakaszának nemzetgazda
atyjával már jóelőre előkészítteti a talajt s a tisztujításon sági szempontból kívánatos megváltoztatását illeti, az az
kibuktatja a már két cikluson át becsülettel és odaadással előadottakból már önként következik, m ert: „a városok,
működött erdőtisztet, annak minden további indokolás községek vagyonosodása az állam vagyonosodása is‘‘.
nélkül a vándorbotot nyomja a kezébe, mert a törvény
Nézetem szerint magáévá tehetné ez ügyet a „Borsoderre vonatkozó szakasza a városi erdőtisztek védelméről Gömör-Heves vármegyék Erdészeti Egyesülete“ és a többi
megfeledkezett.
vidéki Egyesületekkel, valamint az „Országos Erdészeti
Ilyen és ehhez hasonló esetek ily törvény mellett Egyesülettel“ egyetértőleg egy memorándumot dolgoz
bárhol előfordulhatnak.
hatna ki, mely memorándum a földművelésügyi miniszter
Azt hiszem, csupán az előadottakból is beláthatjuk, utján a képviselőház elé lenne fölterjesztendő.
hogy már tisztán személyi s az erdőtisztek jövőjét illető
¥¥¥¥¥¥¥¥¥
érdekek megkívánják a törvény ezen szakaszának meg
változtatását, de megkívánja szakunk reputációja is, mert
Az oláh erdei pásztornépről.
2
ha a semmi különleges képesítést nem kívánó rendőr
II.
Az
oláhok
beszivárgása
és
elterjedése
Erdélyben
s
azon
kapitányi állás élethossziglan töltetik be, annál inkább
át Magyarországban.
követelhetjük mi, az előirt szakképesítéssel biró és egy
Mikor II. András 1222-ben a német lovagoknak a
tekintélyes vagyont kezelő tisztikar, az élethossziglan tör
Barcaságot adományozta, annak határát a protnikok,
ténendő megválasztatásunkat.
Megkívánja az említett törvényszakasz megváltoztatását brodnikok vagy „blakok“ végéig terjeszté ki. Ez a tar
másodszor maguknak a r. t. városoknak, mint vagyon- tózkodási hely a Bodza folyó mellékén (Brassó határá
nál) lehetett.
közönségnek az érdeke is.
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De az oklevél szerint az oda adott föld tovább terjed
még a Bárca folyó forrásaitól egészen a Dunáig, tehát
Törcsvár szorosán keresztül a Dumbovica folyóra s annak
mentén a mai Bukaresten át a Dunáig nyúlt.
Az Ölttől Magyarország felé s a Dunáig terjedő rész
Szörényvárhoz (a mai Turn-Szeverin) tartozott s Magyarország részét képezte.

Ezen 1222-ben először megemlített oláhok még
Erdély határán kívül vannak, de a vám révén már
a magyar király fennhatósága alá tartoznak. Egy Ypochs
nevű bán is van már ott. A lovagoknak itt az volt a
feladata, hogy az országot védjék a kunok betörése
ellen.
Már a következő esztendőben, 1223-ban másodszor
történik róluk említés. András u. i. a szebeni egyháztól
visszavette Szt. Mihályhegyet (Kis Disznód), s ad érte
cserébe egy Brodnik nevű földet. Egyúttal megerősíti egy,
a fogarasi Olt mellett fekvő Kertz monostornak tett ado
mányát, eltávolitván róla az oláhokat. Ennek a Bene
dek vajda által kijelölt adománynak északi határa az
Olt, mely annak mentében fölfelé az Egör mocsáron
keresztül a Nagybükk erdőig halad, egészen az Árpás
folyóig. E folyón föl dél felé megy a határ egészen a
havasokig (Negoi); e havasokon nyugatra hajlik el a
határ egy más olvashatlan nevű patakig, s ennek men
tében tér aztán vissza az Öltig.
Ez a Brodnik az Oltón keresendő. A magyar folyó- és
erdőnevek mind magyar birtokosokra vallanak.
Ide, úgy látszik, a sűrű őserdők takaró leple alatt,
észrevétlenül lopóztak át az oláhok a határon, mivel
András egyszerűen eltávolította őket, mielőtt a monos
tornak átengedte a birtokot. De 1252-ben megint itt ta
láljuk az oláhokat, s valószínűleg a tatárjárás által meg
ritkult lakosság pótlására, mivel ők, mint erdőn tartóz
kodó pásztorok, könnyebben megmenekülhettek.
II. András 1224-ben adta ki a híres Andreanumot, mely
a szászokat, „ az erdőelvi hűséges teuton vendégeket
Varastól (Szászváros) Boroltig (Bárót, Háromszék me
gye) a sepsi székelyek földjével együtt mind egy
néppé teszi". Azon kívül — így folytatja ■
— „az olá

hok és bessenyők erdejét vizeivel együtt adomá
nyozzuk nekik, hogy közösen használják az oláhok
kal és bessenyőkkel s attól senkinek se tartozzanak
semmivel“.
Ezt az erdőt szintén a kertzi (fogarasi) havasok között
kell keresnünk, s azt a közös használatot csak akképen
értelmezhetjük, hogy a bessenyők és oláhok szorosan el
nem határolt erdőkben éltek, s legeltették, mint pász
torok s juhtartók nyájaikat, s közöttük elfértek, sőt el
kellett hogy férjenek a szászok nyájai, mert különben
eltávolítják őket, mint azt fent láttuk.
Megtudjuk továbbá egy 1231-ben kelt oklevélből, hogy
szintén ily módon van a Szombatfalvával határos Boje
föld oláhok lakta földnek nevezve, pedig az Gallüsé volt,
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Ez a föld ha nem is a várhoz, de eredetileg Fogaras
királyi birtokhoz tartozott. Hogy hasznot hajtson, bolgá
rokat telepítettek rá. De ezek a bolgárok elköltözvén,
helyüket oláhok foglalták el, s földesurok Gallus lett.
Egészen 1240-ig, a tatárok betöréséig csak ezeket az
oláhokat találjuk Erdély legdélibb szélén. Azonkívül a
magyar király alá tartoztak a kún püspökséghez beosz
tott szeretmelléki oláhok, kikre nézve IX. Gergely pápa
1234-ben arra inti a királyt, hogy „azon jövedelemből,

melyet az oláhoktól vészén, a püspöknek elegendő
ellátást rendeljen."
Az 1241 — 1242-iki tatárdűlás annyira megtizedelte a
benszülött lakosságot, hogy az üres telkek, s az azokat
megszálló oláhok egyre szaporodnak.
E körülmény volt okozója annak, hogy a kertzi apát
ság az onnan 1223-ban kitelepitett oláhokat 1252-ben
ismét visszafogadja.
Csak a tatárjárás tehette néptelenné Naszód földjét,
mikor ezt István ifjabb király 1264-ben Hazos ispán
nak adja.
A beszivárgó oláhok itt is, mint Szerbiában, a király
tulajdonai voltak, kiktől ugyanazt az ötvenedet szedte,
ugyanúgy rendelkezett velük, s engedte át őket mások
nak tulajdonul, mint pl. III. András 1293-ban a gyulafehérvári káptalannak 60 háznépet, meghagyván adó
szedőinek, hogy ezektől se ötvenedet, se tizedet, se
egyéb adót ne követeljenek.
Nevezetes ez az oklevél azért is, mert báróival
egyetértve, valamennyi oláht, bárkinek birtokán legyenek
is, egy koronái jószágra akarta telepíteni, hogy azt jöve
delmezőbbé tegye, a miből kitűnik, hogy ezidőtájban
még nagyon kis számmal lehettek.
Furcsának hangzik tehát, hogy a román historikusok
majdnem egyhangúlag azt hirdetik, hogy Negru vajda
1290-ben Fogarasról indult ki nagy hadi erővel az oláh
fejedelemség megalapítására.
Önkéntelen eszünkbe jutnak itt Titu Majorescu, volt
román miniszterelnök következő szavai : „A román kul
túra mai irányában legfőbb bűn a hazugság; hazug
ság az aspirációkban, hazugság a politikában, a költé
szetben, a nyelvtanban, a közszellem minden nyilvánulásában.“
A helységnevek egész sora és az okmányok azt bizo
nyítják, hogy pl. Hunyad megyének lakossága a XIII—XIV.
században még magyar volt. A z oláhság úgy itt, mint
másutt, leginkább I. Károly idejében (1308— 1342) kez

dett befészkelődni.
Magyarok voltak 1302-ben a Hunyad megyei 7 vár
védelmezői, melyek közül Déva, Hunyad és Hátszeg is
meretesek. Lajos király idejében, 1380-ban már hátszegi
oláhok vannak ott kenézük alatt megtelepedve.
Nem volt hire az oláh népnek a tatárjárás előtt a
besztercei szászterületen, a Nosznaságon sem. Csak
1317-ben hallani ott róluk először, mikor a szászok el
osztván egymás között a borgói havasokat, a Fekete-

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

88

MAGYAR

ERDÉSZ

5. szám.

hegyről nézték és vizsgálták meg köröskörül az erdőket ször, mikor Mákszem Tatumér oláh birtokost Károly
és ligeteket, minden helyre nézve az oláhok tanúságát megerősíti Makszemháza birtokában.
hagyván helyben, mint kik a helyeket legjobban isme
(Folytatása következik.)
rik. A Beszterce-Naszód megyével szomszédos Máramaros abban az időben vadászatra alkalmas erdőségekben
bővelkedett, de a lakosságnak nagy híja volt ott.
A gömbölyi volt újbérösök
E megyéről is 1317-ben kelt a legrégibb kenézségi
mögalakulása, mög egyéb vitéz tötjei.
oklevél, mely a Rednik család őse, Dragos fia, DragoIrta Tollas jegző.
mér részére állíttatott ki Gyulafalva és Nyires birtokáról,
Göre
Estvány
kb. ideig, elnök.
sőt Leu kenéz fia, Sztaniszlav, 1326 előtt már nemes
séget is kap I. Károlytól.
Tisztőt gyülekezőt! Üdvözlöm kendtöket, — továbbá
A kenézek annyira elszaporodnak, hogy 1319-ben a újra összve gyüttünk, mer a törvény úgy rendöli. Ha nem
dulakodásukról és erőszakoskodásukról szintén hirt hal hangcúroztak vóna kendtök a minap, hát nem köllött
lani már.
vóna újra összve gyünni. De ha kendtök még egyször
Bach kenéz fia, Iván, ebben az esztendőben Egrus- mozgati az bagólesőjiket, hát rosszú járnak, ha verejtéfa lv á t erőhatalommal más helyre tette át. Baszaráb kömbe kerű is. Itt nem csölekszünk sömmit mesterködve,
nagykrassói, s ugyanoly nevű kiskrassói kenéz meg meg — hanem a ki beszényi akar,' az mönjön ki. Ide azé
rohanták éjnek idején Szekast és felgyújtották, úgy, gyüttek kendtök, hogy mög hallgassák a mi akurátusat, mög
hogy az adományos Szokol fiai: Miklós meg Gergely jót rendöl az törvény. Hát az gyülekezetöt mögnyitom,
nem tudják előmutatni 1358-ban az ott égett adomány oszt Tollas tanétó úr vezeti az jegző könyvet, mer hogy
levelet.
néki is van jugsa az erdőhö — a házassága útján. Hát
Miháld várát, a mai Mehádiát, 1324-ben Márton ezér írhat. Ihol az erdőgondnyok úr a többit mögbeszéli.
szilágyi ispán kapja 1. Károlytól jutalmul azért, mivel
Kőszegi Vilmos m. kir. erdészjelölt.
mint követ többször dicséretesen eljárt Baszaráb, havaseli
Mélyen tisztelt közgyűlés! Sajnálattal tudjuk valamen
vajdánál. Nem biztos, vájjon ez volt-e az a Baszaráb, ki
1330-ban, mielőtt megkezdte ellene Károly a végzetessé nyien, hogy a múltkori közgyűlésen, az úrbéres közbir
vált bevonulást, figyelmeztette ezt, hogy térjen vissza, tokosság igen tisztelt tagjainak, — bizonyára csak téve
mert veszedelembe kerülhet: mire a király azt üzente: désen alapult, — félreértésből származott sajnálatos fel„Mondjátok meg Bazarádnak, hogy ő juhaimnak pász hevülése következtében érdemleges határozatot nem hoz
tora, én szakállánál fogva hurcolom ki majd rejtek hattunk. Miután azonban felsőbb rendeletek folytán, —
helyeiből“. Ki aztán később meg is hódolt. E király alatt, de a törvényből is folyólag, — az igen tisztelt közbirto
1341-ben, már Valkó várhoz tartozó sok oláh falu van kosságnak záros határidő alatt megalakulni kell, — de
ez külömben a közbirtokosságnak amúgy is eminens va
felsorolva.
gyoni érdeke is, — az elnök úr mai napra volt szives
/. Lajos király alatt (1342— 1382.) már tömegesebb
a közgyűlést összehívni. Hogy azonban a közgyűlésünk
a kenézek nemesítése.
Ő ad 1360-ban Drágosnak (a Drágfiak ősének) 5 minden tekintetben a szabályoknak megfeleljen, — az
máramarosi oláh falut s nemességet jutalmul azért, hogy elnök úr lesz szives konstatálni, hogy az szabályszerűen
a Bogdánnal 1342/3-ban Moldovába pártolt oláhok közül lett-e össze híva, — mindenki kellő időben értesült-e
sokat visszatérített. — Ez a Drágos, ki 1355-ben még róla, s végül, hogy a határozatképesség meg van-e?
kenéz volt, most már, mint nemes, nem tartozik „a
Elnök.
more olacorum“ az ötvenedet szállítani, sem az illető
Tisztőt gyülekezőt! A hogy az törvény röndöli, mög
vár parancsnoksága alá, hanem mint országos nemes, az gondnyok úr is neköm mögirta, hát a gyülekezetöt
a király zászlaja alatt hadakozik.
15-öt nappal ezelőtt kipudlikátam. Az Rusnya tzigány
Hasonlókép lesz egy előbbi kenéz, Oláh László dévai mindönkit mögemlékeztetött, hogy még ma összve gyüveispán 1363-ban fiaival együtt nemes és Zalasd falut tel lészön.
kapja adományul.
Többen beleszólnak.
Krassó vármegye kenézei Lajos alatt még jobban
Nem hallottuk, — nem is láttuk Rusnyát.
elszaporodnak, mert nemcsak a király, hanem annak
Elnök.
tisztviselői is — főispán, erdélyi vajda s más — adogat
nak már kenézi jogokat.
Mögint kezdik? Mögmondtam, hogy a ki beszényi akar,
Ugyanitt 1365-ben királyi szolgák minőségében tűn — mönjön ki, — mer én üstöllést elszavaztatom a jugnek fel az oláhok, kik úgy bírják a földet, mint más sát, mög mögtzirógatom a kípit. Tán én vagyok az elkirályi néven birtokosok. Erdélyből és Máramarosból nyök, tudom mit toszok. De hogy mindönki lássa az
nyugatra — Szatmárba, Beregbe — hömpölyög az igazat, hát mönjön kend Dömötör Mihály, oszt szóliti
oláh nép áradata. Beregben 1341-ben tűnnek fel elő kend ide Rusnyát.
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Koloncz János.

Alberti János.

Néköm jelentötte a Rusnya az összve gyüvetelt, —
hát kendtöknek is csak úgy mögmondta ö. m. a f. Hiába
akadékoskodik kendtök ö. m. a f.

Kend is csak olyan tyúkeszü, mint a komája. Mán
mondtam, hogy ha sömmije sö lőtt vóna, — hát hunnan
lönne a zingatlan ? A zingatlanhó mög jus is jár, azt
még a Petri kondás is tuggya, penig sose látott papérost. Én az jugsomat követelőm.

Többen.
Nekünk ugyan a fülit se mozgati.

Csengő Károly.
Mindétig kend beszélődik Barta Sándor bá, — penig
ippeg arra menődtem, a hogy Rusnya kendtökhö belépött.

Erdészjelölt.
Mélyen tisztelt közgyűlés! Az elnök úr mindjárt iga
zolni fogja a kihirdetést, — addig tehát ne méltóztassanak türelmetlenkedni és kételkedni. Rusnya kézbesítőtől
hamarosan meg fognak tudni mindent. Addig is azonban,
a mig megérkezik, hogy hasznosan töltsük az időt, fel
fogom engedelmökkel olvasni az úrbéres közbirtokosság
igen tisztelt tagjainak általam összeirt névjegyzékét a
kipuhatolt arányrészekkel együtt. S ha ezt így szívesek
lesznek elfogadni, — akkor az elnök úr majd megálla
pítottnak fogja kinyilvánítani.

Koloncz János.
No hajjuk ö. m. a f.

Erdészjelölt. (Olvassa a jegyzéket*)
Alberti János 42/6800 arányrészszel . . .

Alberti János.
Ez ellön prostetálok, mer neköm magamnak van
annyi jugsom, a mit örökőtem. De hat éve mán mögvöttem Nikó Istvántú mielőtt möqhalt a portáját kis fődecskéjével együtt. Ezen ingatlanokbóli járandóságit az
tulajdon birtoka után mög az kikötött miniumot, — mely
nek árát ő mögkapván, azt mög is illetéköltetvén, azon
egyén után mögillető részösödést kérőm bévenni.

Galambos Máté.
Ahhoz kendnek nincsen jugsa, mer hogy Nikó Estványnak se, vót. Nem is vót újbérös tisztölt tag, — ha
nem csak bevándorót, oszt a zöreg anyóm mönyinek a
testvérit vötte e l ; de ennek se vót, mer hogy hozzá
mönt, hát az apja kitagadta. így vót.

Alberti János.
Tagadta a kend nagynénje kontyát, — hásze hiába
tagadta, mikor a zingatlan mögvan, — hát csak jus is
van hozzá, vagy mi a szösz.

Tokos József.
Igaza van Galambos komám uramnak, — én is tu
dom, mög a zanyám is emlékszik rá, — penig mán 78
éves, — hogy mikor Nikó Estványt a község bé eresztötte, — hát a felesíge csak úgy mönt hozzá, hogy sömmije se vót. Nem löhetségös hát jugst keresnyi ottég, a
hun nincs.

Erdészjelölt.
Ne vitatkozzanak uraim, mert ezt a jogot itt kideríteni
úgy sem tudjuk. A szabály azt mondja, hogy a vitás arány
rész és jog felett a közgyűlés határoz, s a ki ezen hatá
rozattal nincs megelégedve, az rendes bírói utón keres
heti jogát. így tehát csak időt veszítünk a vitával, s ered
ményhez nem jutunk. Hanem az elnök úr lesz szives
feltenni a kérdést, hogy Albert János közbirtokos úrnak
Nikó Istvántól vásárolt ingatlanja után elismeri-e az
arányrészét, s azt mennyiben állapítja meg az igen tisz
telt közgyűlés.

Elnök.
Tísztőt gyülekezőt! Hát fölteszöm a kérdést, hogy Alberti
Jánost Nikó Estványtú elösmérik e kendtök vagy sem.

Egyhangúlag.
Nem ösmérjük.

Alberti János.
Máj mögmutatom én bírói pöcsétvel, hogy elösmérik
bizony kendtök.

Erdészjelölt.
Gyerünk tovább. Árkos Ferenc 18/6800 arányrésszel . ..

Árkos Ferenc.
Én sem fogadom el, mert még azon alapon se helyös
a mögállapitás, hogy szabályos alapon a szavazat jogo
san van-e mögállapitva kinek kinek, — vagy csak has
béli összeállítás szörint és úgy határoztassék, hogy a
birtokos utáni jugs a nevek utáni holdak sorába vétes
sék. Neköm 8 holdam vót, — az anyjukom örököt 12-őt
a zapja után, — 4-et a köröszt szüléje, Rózsa Gergöly
testát rá, — 3-at örökőtem én Barta Jánostú, kinek hitvös társa, Árkos Julia anyámnak testvére vót, — 5-öt
mög a zannyukommal szőröztünk Benkő Sándortú, mi
kor e szögényödött. így most van hál Istennek 32 hódúnk,
— nem löhetségös hát, hogy csak 18 jugs irassék annyi
után.

Rózsa Mihály.
Löhetségös, hogy Rózsa Gergöly, ki apámnak édös
testvire vót, testátt magíknak 4 hódat, — de mán Benkő
Sándortú magik nem vöhettek semmit, mer az ő mindönféle fődgyit, mög ögyéb gerőmicéngjit én vöttem mög
Mihály napkor lössz három esztendeje s azóta haszná
lom is.

Árkos Ferenc.
Mán én nem tudom, mit vött kend, —- de hogy én
vöttem, arrú van irás, mög telikönyvi pakszus is. Ippeg
mielőtt Amerikába mönt, vöttem mög tűle.
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Rózsa Mihály.
Hát használj e kendtök a fődeket?

Árkos Ferenc.
Hasznányi még nem hasznájuk, mer hogy időnk sö
vót kipasztányi, hogy mőre vannak. De sora kerü annak is.

Rózsa Mihály.
Kerü a fenét. Kendtöknek van írása, pakszusa; de a
csak ojjan a ! A fődeket én használom, mer én vöttem,
azt a biró is tuggya.

Erdészjelölt.
Uraim, — majd az elnök úr kérdésére a közgyűlés
határoz e fölött is. Szíveskedjék elnök úr a kérdést fel
tenni.

Elnök.
Hát főtöszöm a kérdést, hogy mi erányban határoznak
kendtök Árkos Ferencrű ?

Birgy György.
Sömmi erányban sem határozunk; — úgy van, a hogy
az gondnyok úr olvasi. Árkos felesége a tulajdon édös
testvéröm. Oszt a zapámnak öszvesen vót 12-két hódja.
Abbú jutott neköm hat, — mer hogy csak ketten vótunk
testvérök, — hát nem örökőhettek ők is 1 2 -őt.

5. szám.

Koloncz János.
A lőhet, hogy igy szavazódott mög ö. m. a. f. De
szavazni mán csak egy szavazatja lőhet mindönkinek,
mer születnyi is csak egyször születik a zembör, mög
egyször hall mög ö. m. a. f. (Több hang: úgy van!)

Csengő Károly.
Nem is szavazódhatott a mög másként, mert úgy vót
a módi miótátú észlelődök, hogy mindönki által csak
egy jus gyakorlódott. Minek csinálódnék változás, mer
ha valaki többel részelődött, — hát csak annyi — hogy
az jusba nagyobbat vött magának. (Mindnyájan : Úgy van
ez a helyös !)

Erdészjelölt.
Most már igen tisztelt közgyűlés, csakugyan
értem . . .

nem

Koloncz János.
Ehun a Rusnya-e ö. m. a. f.

Elnök (a belépő Rusnyához):
No ha möggyütté, hát most mond mög itt a színünk
előtt, hogy a pudlikáló rendöletömet mikényt végezted?
Rusnya.
Elvígezstem élnék úr, jól vígezstem, már hogyne vigezstem volna, ha élnék úr is jól rendelte.

Erdészjelölt.

Elnök.

Már én nem tudom hogy van ; — annyi bizonyos,
hogy én a legjobb tudásommal és szorgalmammal a
telekkönyvből, kataszterből, — az ezelőtt 27 évvel keresz
tül vitt úrbéri birtokrendezési adatokból szedtem ki az
adatokat.

Ne papoj te kökörcsiny akasztófa verágja, hanem
mond mög akurátusan, hogy mikényt pudlikátad mög az
gyülekezetöt? Vótá-e mindönkiné házrú házra?

Árkos Ferenc.
Mán akár a telikkönyvbű, akár a kamasztörbű szödte
ki a gondnyok úr, — tisztöletvel legyön mondva, — de
én az jugsomat nem hagyom. Nem is töhetöm.

Erdészjelölt.

Rusnya.
Má hogy ne lettem volna élnék úr, mikor ott voltam.
Mindenkinél ott voltam. Még a tisteletes úrnál is vol
tam. Fusson ki a semem, ha nem voltam ott. No míg
a harangozsó úrnál is voltam.

Elnök.
Oszt mögmondtad-e hogy mi lössz?

Határoz tehát a közgyűlés.

Elnök.
Hát mit szavaznak kendtök Ákos Ferencrű?

Egyhangúlag.
Úgy lögyön a hogy az gondnyok úr mögszerkesztötte.

Rusnya.
Hogyne mondtam volna, bizsony mindent^ megmond
tam. Ást is megmondtam, hogy a zserdet eladjuk, min
denki ihat, a míg somjas.

Birgy János.

Erdészjelölt.

Lőhet, hogy a tisztöletös úrná vótá, mer hogy egy
malaca mögdöglött. De nálam nem jártá.

Menjünk tovább. Avas Sándor 164/6800 arányrésszel
— a melylyel már három szavazatszám jár . . .
(Egyszerre nagy zaj, -— ellentmondások) Nem enged
jük, — nem helyös, — nem fogadjuk el, — mindön
kinek csak egy szavazatja lőhet.

Má hogyne jártam volna, mikor Birgy gázsduramnál
is jártam, csak hogy gázsduram nem volt odaházsá.

Erdészjelölt.
Nem tudom mért méltóztatnak háborogni, — de a
múlt gyűlésükön el lett határozva, hogy az arányrészek
felvétetnek . . . .

Rusnya.

Szajkó Lőrinc.
Nálom sö mutatkoztá.

Rusnya.
Hogyne mutatkozstam volna, mikor mutatkozstam, de
hát Sajkó gazsdurám se volt odaházsá.
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Egy hang.

Elnök.
Nem hazudsz te ördög motolája — hásze mindönki
csak nem járt az tengör fenyekin, hogy nem vót oda
haza ?

Rusnya.
Nem házsudok ín, dehogy házsudok, nem soktám ín
házsudni. Degeljen meg a málátsom ha házsudok.

Koloncz János.

Zári ám a tót fenét, de engöm nem.

Elnök.
Ki papol mögint? Az törvény rendöli a bézárást
ahhoz kendtöknek sömmi jugsa. Kotródhatnak innen.
Koloncz mög Csöngő velünk gyünnek, oszt nálam aláírik
a mi kő, mer ott az pönna is jobb, mög az nedvösség
is színösebb, ugy-e János?

Nincs is malatzod ö. m. a. f.

Rusnya.
Ázs nem báj — azsí megdegelhet. Kigyelmed se volt
Koloncz gázsduram, mégis megsiletett

Elnök.
No ölég. Hát ebbű láti kendtök, hogy a kipudlikálás
úgy vót, a hogy az törvény xendöli. Gyüvőre azomban
rendölöm, hogy mindön tizes biró köteles az tizében az
elöljáróság közbejöttével húsz korona pénzbüntetés mellett
előállanyi, akár vót nála Rusnya, akár nem vót, hogy
kibeszélés ne legyön. (Halkan az erdészjelölthöz.) Most
mög mönjünk, mer a Rusnya aszondi, hogy az anyjuk
vár kolbászos bablevessel mög tyúrús bögyörővel.

Erdészjelölt (halkan az elnökhöz.)
Nem lehet még kedves elnök úr, legalább a szavazók
jegyzékét hozzuk rendbe.
Elnök (erdészjelölthöz).
Hát osztég igazija el gondnyok úr hamarosan.
Erdészjelölt.
Mélyen tisztelt közgyűlés! Miután egyhangúlag azon
határozatot méltóztattak hozni, hogy az összes szavaza
tok fejenként egyenlően gyakoroltassanak, — a mit az
elnök úr immár ki is jelentett, — ezen határozatot an
nál nagyobb reménnyel indokolhatjuk meg a felterjesz
tésnél, mert tudvalevőleg az arányositási munkálatok már
küszöbön vannak, a midőn is mindenkinek arányrészei
biróilag fognak pontosan és jogérvényesen meghatároz
tatok Addig tehát a szavazatok fejenként fogván gya
koroltatni, az általam kipuhatolt arányrészek felolvasásá
nak értelme nem lévén, csakis a tagok névsorát fogom
előterjeszteni.

Elnök.
A se szükségös. Hásze kendtök úgyis tuggyák, kik az
újbérösök. A ki nem tudi, kérdözze mög Rusnyát, a mögmondi. Most möhetnek kendtök a dógik után.

Erdészjelölt (az elnökhöz).
Még egy csepp türelmet elnök úr. Két tagot kell a
jegyzőkönyv hitelesítésére felkérni, s tessék a gyűlést is
bezárni.
Elnök.
Hát hitelesítésül kinevezőm Koloncz Jánost mög Csöngő
Károlyt, — oszt kendtöket bézárom.

Koloncz János.
Úgy. ö. m. a. f.

Elnök (Rusnyához).
Van-e zab az gondnyok úr lovainak, mög mögitattad-e?
Rusnya.
Ván zsáb, ván. Míg a zsátskóba se fír el, úgy meghízsnák mint a liba, árásos sálonnájuk les. Vizset is
kaptak, csak ín vagyok somjas.

Elnök.
No fogjad azt a zírást a jegző úrtú, mög a pönnát,
oszt hozd utánunk. A zannyukom mosott is rögge, —
ihatsz az tekenyőbű elöget.
(Mindnyájan el.)
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Hírlapi szemelvény.
A Kolozsvárt megjelenő „Újság" cimü politikai napi
lap április 30 iki számában megjelent az alábbi köz
lemény :
,
Nyílt levél.

Nagyságos dr. Apáthy István egyetemi tanár urnák.
Helyben.
Távollétem miatt, csak ma jutott kezeimhez az „Erdélyi
Hírlap“ ápr. 21-iki száma s igy nem volt eddig alkal
mam arra, hogy a 2 0 -iki közgyűlés alkalmával elhang
zott beszédére reflektáljak s az egy nagy — talán el
fogultságból eredő — hibáját illetőleg a kellő értékre
szállítsam le.
Megengedi ezt Nagyságod nekem, ki épen ennek a
lapnak hasábjain hívtam föl a figyelmét Kolozsvár város
közönségének arra, hogy az erdészeti főiskola áthelyezé
sének kérdése napirendre került és nem végezne ered
ménytelen s a városra nézve haszontalan munkát az, a
ki a kérdésnek Kolozsvárra kedvező módon való meg
oldását segítené elő.
Tehát Nagyságod szerint az erdészeti akadémia (par
don 1 ez idő szerint új szervezéssel 4 évfolyamú főiskola)
Selmecbányán is nagyon jő helyen van. Ez, ha meg
engedi, Nagyságodnak olyan külön véleménye, mely
ebben a kérdésben nagyon keveset határoz, mert hisz’
tudvalevő, hogy az erdészeti szakférfiak — pedig saját
dolgukat illetőleg ezeknek a véleménye az irányt adó
— 99%-a más véleményen v an ; ennek feszegetése
tehát túlhaladott álláspont.
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Nem is ez vezetett engem soraim megírására, hanem
az a modor, a mit Nagyságod a kérdés tárgyalásánál az
erdészetet illetőleg használt, mely szerint „képtelenség
nek“ tartja, hogy az egyetemen kérjék egy erdészeti
fakultás fölállítását, mert ez semmikép sem lehetne egyen
rangú pl. a jogi, vagy természettudományi karral.
Ha ez „Fogadj Isten" akart lenni arra az „Adjon
Isten“-re, a mi cikkemben s a Nagy Dezső indítványá
ban kifejezésre jutott és ha ezzel az illetékes körök
azonosítják magukat, pedig az indítvány elfogadásával
ezt föl kell tételeznem, akkor ne féljen Nagyságod attól,
hogy az erdészeti főiskola sokat fog Kolozsvárnak alkal
matlankodni idejöveteli törekvéseivel. Miért nem indo
kolta meg Nagyságod ezt a sértésszámba menő nyilat
kozatát bár egy pár szóval, hogy láthatta volna a hely
színen magát nem védhető erdészet, hogy mire vannak
ezek a kijelentések alapítva.
Mit kívánjunk akkor másoktól, ha egy olyan európai
színvonalon álló tudós, mint Nagyságod, olyan meg nem
indokolt, de bántó véleménynyel van az erdészet felől, s
ennek a véleménynek a nagy nyilvánosság előtt kifeje
zést is ad. Igen szeretnők tudni, hogy mire alapítja
N agyságod azt a véleményét és egyáltalában volt-e szük
ség arra, hogy ennek a véleménynek abban a formában
adjon kifejezést és egyenesen még ki is kösse, „nehogy
a fölterjesztésben erdészeti fakultásról az egyetemen szó
essék", tehát mintha az erdészet valami ragadós beteg
séggel teit valami volna, a minek egy egyetemhez még
fölterjesztésekben sem szabad közelednie.
Szeretnők tudni, hogy talán az előképzettség hiánya,
„az egyetemi oktatásidő tartama“, a tudomány művelésé
nek intenzivitása, vagy mi az ördög az, a mi oly elérhetlen magasságban akarja tőlünk tartani az egyetemet
már most, mikor még magunk sem jöttünk a Nagyságod
által félt arra a gondolatra, hogy szoros összeköttetésbe
jöjjünk vele.
Ne féljen Nagyságod, mert az erdészetnek nincs szán
dékában az, hogy bármely már meglevő egyetemhez
kösse m agát; de engedje meg a Nagyságod által kevésre
becsült, azonban föladata magaslatán álló magyar erdé
szetnek azt, hogy főiskolájával Selmecbányáról elkíván
kozzék s azt egyetemi színvonalra emelni törekedjék.
Végül meg kell még jegyeznem azt, hogy az erdészeti
főiskola a földmiv. kormány fenhatósága alatt áll s így
a közgyűlésen elmondott beszédnek a tanügyi kormány
jóakaratára vonatkozó része nem a megfelelő helyre
volt irányítva.
Kolozsvár, 1907. április 26.
*

Ezt a levelemet az „Erdélyi Hírlap“ könnyen érthető
okokból nem közölte s én mégis kötelességemnek tartom
azt a nyilvánosság elé hozni egyrészt az „altera pars“
elvénél fogva, másrészt pedig azért, mert a közéletben
szereplők nyilvános működésük kritikáját tűrni s ha vala
kit, pláne egy egész szakot ok nélkül megbántanak s
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ezen hibájuk helyrehozására nekik alkalom adatik, az
ügyről legalább az érdekelt fél nyilatkozatának közlésével
megemlékezni tartoznak.
Nem tudom, mert egy szó értesítést sem kaptam,
hogy fenti levelem a szerkesztőség jóvoltából, vagy
Nagyságod akarata folytán maradt-e a papírkosárban, —
de nem hallgathatom el azt a megjegyzésemet, hogy a
mostani hallgatás sem nem lojális, sem nem indokolt s
jobban tette volna Nagyságod, ha a szóvá tett vélemé
nyét vagy megindokolja, vagy el sem mondja, szem előtt
tartva azt a régi igazságot, hogy „Si tacuisses . . .
A kolozsvári egyetem volt rektorától s a híres tudóstól
több tájékozottságot és az ügynek más elintézését vártuk
és abban a véleményben vagyunk, hogy Nagyságod
föllépése az erdészeti főiskola áthelyezésének kérdésében
csak arra volt alkalmas, hogy,a Kolozsvár iránt több
oldalról megnyilatkozott rokonszenvet az ellenkező ér
zésbe terelje.
Egyebekben maradok Nagyságodnak
Kolozsvárt, 1907. április 29-én.
Tisztelettel :

Orosz Antal,.
m. kir. erdőmester.

*
Mi ezen alkalommal nem akarunk vitát előidézni an
nak a kérdésnek eldöntése fölött, hogy az erdészeti fő
iskola Budapestre, Kolozsvárra vagy egy másik városba
áthelyeztessék, csak rámutatni óhajtottunk erre a legújabb
sérelemre, mely a magyar erdészetet érte.
Igaz, hogy kétszeres sulylyal esik latba az Apáthy
egyetemi tanár által rólunk mondott kicsinylő nyilatkozat,
mert egy olyan magas műveltségű, tudományos, előkelő
állású ember szavait komolyabb bírálat alá veszi a kö
zönség.
Szerencsére azonban úgy Kolozsvárt, mint máshol is,
Orosz Antalnak fent közölt tárgyilagos válasza a valódi
értékére leszállította Apáthy tapintatlan kirohanását,,
mihez hozzájárult az is, hogy a tanár úr belátván helyrehozhatlan botlását, mélységesen hallgat s nem igyek
szik az elmondottakat vissza szívni. Mi köszönettel adó
zunk Orosz Antalnak, hogy férfias nyíltsággal védelmére
kelt szakunk reputációjának, egyben pedig sajnálkozunk:
azért, hogy még ma is akad olyan egyetemi tanár ez ország
ban, a ki nyíltan — akár öntudatosan, akár nem — azt
vallja, hogy az erdészeti fakultás nem lehetne egyen
rangú a jogi karral. Ez a kijelentés — ha nem roszakaratból történt, — maradiságra vall. Apáthy szemében
ez idő szerint még mindig egyedül elismert tudomány
csak a jogtudomány. Csakis annak erejében bízik, és
sajnos, nincsen máskép az ország intelligens eleménekegy nagy része sem. Erre a pályára törnek a nemzet
fiai, kiknek munkájukkal kell kenyerüket megkeresni, pe
dig ez a foglalkozás nem termelő foglalkozás, tehát tulaj
donképen nem az ország vagyonosodását mozdítja elő.
Ellenkezőleg, a már termelt javakat megosztja és fo-
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gyasztja. Az ország vagyonosodásának alapja a földnek
helyes művelésében, céltudatos használásában rejlik.
Miért nem élvezhetne hát tisztelt tanár úr, ép oly
tekintélyt ebben a földműves-országban a nemzetnek
az a fia, a ki a föld javait termeli és tudásával a javak
fokozására hivatott? Tény az, hogy nálunk a képzett
gazdatiszt, kultúrmérnök, az erdész, csak lenézett alak a
jogvégzettekkel szemben, és szánalmas szerepe jut a
társadalomban is. Ennek oka, hogy Magyarország év
ezredes nehéz küzdelme alatt, midőn minduntalan alkot
mányát és tételes törvényeit védenie kellett, egyoldalulag
fejlődött jogállammá. És hogy nálunk a földművelési
tudománynak ma már magas képzettséggel biró művelői
is vannak, azt a nagyközönség nem tudja, csak sejti.
Egy egyetemi tanárnak, egy olyan országos hirü tanférfiunak, mint Apáthy István, mégis csak tudnia kel
lene, hogy ebben a pár excellence agrikultur-államban
az erdészeti tudomány jelenleg milyen fokon áll. 0 azon
ban nem érdeklődik ez iránt, mert nem jogtudományról
van szó s a maradiság sötét fátyolén át publikálja vi
lággá azt, a mi egy félévszázaddal ezelőtt valóság volt.
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y. y

. ^y

93

MAGYAR E R D É S Z

5. szám.

y y.i f y. ^ ^ jj; ^

^ ty.

¥¥

Magyarország erdőipara.
A Pester Lloydban ifj. Vük Gyula, a budapesti Vük M.
és fiai cég tulajdonosának fia, érdekes tanulmánykivonatot
közöl, melyet alábbiakban ismertetünk:
Termelésünk egyetlen ágában sem tapasztaltunk az
utóbbi években annyi transakciót, alapítást és feltűnést
keltő árverési eredményt, mint a faszakmában, illetőleg
a faiparban. Érdemes lesz tehát a magyar nemzetgaz
daság ezen ágával behatóbban foglalkoznunk, amit
egyébként nagy nemzetközi kiterjedésére és jelentőségére
való tekintettel is megérdemel. Az erdőipar és a vele
kapcsolatos kereskedelmi üzem tulajdonképen két ágra
oszlik : a keményfaüzletre (tölgy, kőris, szil és bükk)
és a puhafaüzletre (a fenyőfélék és más puhafanemek.)
Tekintsünk vissza a tölgyfakitermelésnek egy hosszabb
időszakára a hetvenes évek idejéből és hasonlítsuk azt
össze az időközben lefolyt időszakokkal. Nincs magyar
fatermelő, akinek tudomása ne lenne arról, hogy 35
évvel ezelőtt egy konzorcium (mely a Magyar-Francia
bankból, az Angol-Magyar bankból, a Magyar földhitelrészvény-társaságból, Erlanger báróból és ifjú Pollák
Bernátból állt) a volt határőrvidék péterváradi és bródi
vagyonközségei tulajdonát képező 230.000 hold tölgyerdőt
(1600 D-ölével) vett meg Mollináry bárótól, a katonai
határőrvidék akkori főparancsnokától, 25 évi kihaszná

lásra 33.300.000 forintért*, tehát holdankint 1110 fo
rintért.
Bekövetkezvén a gyászos emlékű „krach", a röviddel
ezelőtt kötött nagyszabású üzlet részesei elvesztették az
elsőrendű tölgyfa értékébe vetett bizalmukat és ezzel
együtt bátorságukat is arra, hogy az erdőséget néhány
évig megtartsák, addig ugyanis, míg a gazdasági viszo
nyok ismét megjavulnak. Pedig legföljebb néhány évi
kamatveszteségről lett volna szó. A konzorcium azon
ban úgy megijedt, hogy (1873-ban) inkább odavesztette
3 V3 millió forintos biztosítékát és a már elköltött 2
millió költséget, csakhogy szabaduljon a „nyűg“-tői s
igy ez erdő megint a határőrvidéki beruházási alap
tulajdonába jutott vissza.
A mi fűrész-ipara ennek a vidéknek akkortájt volt,
az még szóra is alig volt érdemes. Úgy Horvát-Szlavonországban, valamint Magyarországban is a kádárfa ké
pezte a termelés főágát. A cég rendelkezésre álló adatai
szerint a hordóanyag árai akkoriban következők voltak :
1.

számú donga és fenék

2.

„

3.
4 — 18.
20—75.
80—120.

„

„

„

frt 1.50
„ 1.15— 1.25
„ 1.00—1.05
0.90— 1.00
1.40— 1.50
2.00 —2.15

Dortmundi számítás szerint 5 akós dongákért fizettek
47 garast (1 tallér 17 garas) vagyis 4 márka 70 pfen
niget akónkint. Hitelesített szállitóhordókért fizettek
1872-ben akónkint (56.6 liter) mintegy 1 frt 50 krt.
Ma a 80 — 120 sz. dongák ára mintegy 10 kor., vagyis
dortmundi paritással mintegy 9 márka akónkint, a kész
szállító hordók ára pedig mintegy 7 kor. akónkint, illetve
mintegy 12 kor. hektoliterenkint.
1882-ben történt, hogy a zágrábi hadparancsnokság
erdészeti osztályának nagy látókörű parancsnoka az ál
lam szűkös pénzviszonyaira való tekintettel átlépte az
iroda szűk korlátáit és azon igyekezvén, hogy személyes
érintkezésbe jusson a monarkia fatermelőivel, egyszerűsí
tette a vásárló ajánlatokkal való hivatalos eljárást, sőt
azoknak a vásárolni szándékozóknak, akik azonnal, kész
pénzzel fizettek, 6°/0-os megtérítési kamatkedvezményt
is nyújtott. Ez időtájt általános óhaja volt a fatermelők
nek, hogy az állam igyekezzék a határőrvidéki erdők
árát és közvetve persze a dongákat is magasabbra
emelni, olykép, hogy megszorítja, illetve rövid időre tel
jesen beszünteti az erdőeladásokat. Megjegyzendő itt,
hogy 1877 —1879-ben nagy erdőterületek maradtak
eladatlanul, mert nem akadt számukra vevő. 1880-—1882ben az évi termelésmennyiség volt francia dongából
mintegy 30 millió, kádárfából mintegy 2 millió akó és
fűrészárúból mintegy 1 0 0 .0 0 0 köbméter (a magyarorországi termelés nélkül); ez megfelel mintegy 650.000
* A magyar fatermelés története
ezelőtt mintegy 4 évvel megemlítettük.

című ismertetés

keretében
Szerk.
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rrr1 nyersanyagnak. Ha ehez a mennyiséghez még hozzá
számítjuk Magyarország, Erdély és Galícia 350.000
m8-nyi termelését, az összes tölgyfatermelést évi egy
millió m3-re tehetjük, a minek akkori összértéke mint
egy 8 millió forint volt; ma egy millió köbméter tölgyfa
értéke mintegy 37 millió korona (az értéknövekedés
tehát 21 millió korona).
1880—1885-ben a volt horvát-szlavon határőrvidék
állami tulajdont képező erdejében mintegy 400.000 holdnyi koros» és fiatal tölgyese volt, és minthogy úgy az
állami, valamint a vagyonközségi letarolt tölgyesek
újra erdősítése mi kívánni valót sem hagyott hátra, a
jövőt illetőleg meg lehetünk nyugodva, a felületesen
szemlélőt pedig már éppenséggel meg is téveszthetnék
a lombtól árnyékolt területek. Ez azonban sajnos csak
látszat; fa még nagyon kevés van ott s az is vékony,
gyenge.
Ma még vagy tiz évre való fával rendelkezik a beru
házási alap; ezek a százados tölgyek a legközelebbi 10
évben mintegy 5 millió koronát jövedelmezhetnek még
neki. A vagyonközségek koros fáikból még vagy 25 éven
át mintegy évi 3 millió korona bevételre számíthatnak.
Akkor azután szünet fog bekövetkezni a horvát-szlavon
fakitermelésben, mely mintegy 50 évig el fog tartani.
Csak annak letelte után számíthatnak megint arra, hogy
a 60—80 évvel azelőtt teljesített fásításokból adhassa
nak el mintegy 45—90 cm. átmérőjű fákat évi'4000 holdas
területenkint.
Hogy milyen átalakuláson mentek át a volt határőrvidék viszonyai 25 év lefolyása alatt, azt alábbi példák
mutatják szembetűnően.
A 80-as évek elején termeltek 30 millió drb. francia
dongát és 2 millió akó kádárfát; az idei termelés lesz
5 millió donga és 1 millió akó kádárfa. Míg a 80-as évek
elején szerény kísérleteket tettek a sajtó utján fejtegetni,
hogy jó lenne fűrésztelepeket is létesíteni, addig ma
húsz gőzfűrész van üzemben, melyekben vagy 100
keret zakatol, és évente mintegy 300.000 m3 gömbfát
fűrészel szét, mely fűrészárúnak vagy 90°/0-át a világ
minden irányába exportáljuk.
Sajnos, hogy a ránk nézve kedvezőtlen, rendkívül
alacsony német vámtételek* lehetővé teszik, hogy gömb
fánkat a Száván és a Dunán elvigyék Regensburgba, s
ott dolgozzák fel, tehát megmunkálásával a német mun
kás keresi meg a kenyerét.
Másik példa kedvéért hasonlítsuk össze a 90-es évek
folyamán elért árverési árakat a maiakkal. Jóllehet csak
15 évről van szó, mégis 100 százalékos az azóta be
következett áremelkedés. 1891 ben a beruházási alap
400 holdnyi területén levő tölgyfát 3020 koronára
becsülték holdankint és kaptak 3370 koronát; ugyan
azon terület 650 holdnyi tölgyfája tavaly 5033 koronára
becsfiltetett és fizettek érte 6662 koronát holdankint. Az
* Elégszer felpanaszoltuk,

Szerk.
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óriási áremelkedés okát megtaláljuk abban, hogy az
1891-iki árverésen 10, a tavalyin 25 árverező fatermelő
vett részt; ennyi reflektáns jelentkezik most minden
árverésen. E mellett még megemlítendő, hogy fatömeg
szempontjából az erdő most már kevésbbé kiadós, mint
15 évvel ezelőtt, mert a túlkoros törzsek már nem gya
rapodnak, viszont legalább 10 °/0-al több most a beteg,
kiaszott fa, mint volt 25 évvel ennek előtte.
A mig Horvát-Szlavonországban évente 30—35 millió
francia dongát termeltek (tehát 1875-től kezdődőleg)
a termelés 80''/0-a (1881-ig) Triesten, 20°/0-a Fiúmén
át jutott kivitelre. 1882—83-ban már 75°/o, 1890 óta
pedig 95° /0 megy Fiúmén át. Kádárfa 1887—89-ben
termeltetett legtöbb ; mintegy évi 5 millió akó, legtöbb
dongát 1893-ban exportáltunk: 53 millió darabot via
Fiume és 7 millió darabot via Triest.
Tekintettel arra, hogy Európa, szüreti eredménye a
90-es évek végén bővebb volt, mint az előző filloxeraévekben és tekintettel a sörgyártás óriási mérvű gyara
podására (a németországi sörgyárak termelése 1892-től
1900-ig 16 millió hektoliterrel, az osztrák gyáraké 5
millió hektoliterrel növekedett), önként felmerül az a
kérdés, miként lehetséges, hogy a sör és bor állandóan
nagymérvű fogyasztása dacára a donga- és kádárfa-termelés mégis csökkent?
A csökkenés oka az, hogy Amerika a legutóbbi évti
zedekben rengeteg mennyiségű dongával árasztotta el
Franciaországot, kádárfával pedig a német, sőt még az
osztrák-magyar piacot is. Ez az amerikai export azonban
lassacskán csökken, . viszont évről-évre gyarapszik az
orosz kivitel, még pedig tetemesen ; Franciaország pedig
dongaszükségletét, valamint a vaggongyártáshoz szüksé
ges épületi tölgyfát most már a saját tölgyeseiből fedezi.
Szeszhordó dongáink Németországba való kivitelét az
az uj vámtarifa mégbénította, de ez különben sem lenne
tetemes, mert a Spanyol- és Olaszországba irányúló
német szeszkivitel megszűnt. A Svédországba irányúit
dongakivitel teljesen megszűnt, a német szükséglet felére
apadt, részint mert minden ország védekezik az idegen
szesz behozatala ellen, részint mert a tartálykocsik hasz
nálata mindinkább terjed.
Erdőgazdaságunk jelentősége
azonban mindennek
dacára napról-napra növekszik. Szakemberek állítása
szerint az ország területének 28 százaléka erdőgazda
ságnak van szánva, bárha nincs is mindenütt erdősítve.
Ezt az ország északi és keleti, főleg pedig erdélyrészi
vidékein sajnálkozással tapasztalhatjuk. Sok olyan kopár
hegyet, mely 500—600 méternyire nyúlik a tenger
színe fölé és a melyen a gabona már meg nem terem,
kellene erdősíteni Óriási feladat, de jövedelmező munka
áll hazai erdőgazdáink előtt. A napról-napra jobban
érezhető munkáshiány parancsolóan követeli a nagy
kiterjedésű birtokok tulajdonosaitól, hogy a hol csak
lehet, erdősítsenek, a mi a már elért fatőárak mellett
6—7°/o-os jövedelmet bizonyosan hajtana. Mekkora terű-

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

5. szám.

MA G Y A R E R D É S Z

leteket használnak szántásra, jóllehet erre nem alkalma
sak? Mennyi folyómenti mocsár,, árterület látszik szinte
hivatottnak a befásításra? Pedig megtanulhattuk az
1904-iki száraz esztendőben, hogy mily nagy hasznát
vesszük az erdőnek takarmány-szükség esetén. Angol-,
Francia-, Német-, Olasz-, Görög- és Spanyolország,
valamint Belgium és Svájc csak fára 800— 1000 millió
koronát költ évenkint. Egy ismert nevű francia államférfi
és egy olasz szakember az olasz vámtárgyalások alkal
mával egybehangzóan megjósolta, hogy a világpiac belát
ható időn belül fában nagy szükséget fog szenvedni.
Nyujt-e tán Amerika vigaszt? Néhány év óta tapasztal
hatjuk már, hogy az amerikai fakivitél mindinkább
csökken. Dongát mind nehezebben lehet kapni Ameri
kából és legalább 1 0 0 °/0-al drágábban, mint 8 évvel
ezelőtt. Pedig ebben a trustok hazájában sikerűit egy
német embernek, hogy szinte suttyomban 2 2 millió kát.
holdnyi erdőt vásároljon össze.
Mikor ezelőtt 3 évvel hosszabb ideig tartózkodtam az
Egyesült Államokban — irja Vük — sok érdekes dolgot
hallottam erről az erdőkirályról, akinek nevét különben
a napilapok már elégszer közölték. Weyerhäuser a neve
ennek az Erdőkrőzusnak, kinek vagyona még a Standard-Oil Company uraiénál, a Rogersek és Rockefelle
rekénél is nagyobb. 1852-ben vándorolt ki Amerikába,
munkába állt egy fűrészgyárban, melyet később egy
barátjával társulva megvásárolt. Gyakran utazott északra
és bejárta és átkutatta a Wiscontin államban lévő erdő
ségeket. Ezek holdankint 200—300 m 3 legfinomabb
gömbfát adnak. Olyan csendesen, mint maguk az erdő
fái, észrevétlenül nőtt meg az erdők királyává, megsze
rezvén a Wiscontin folyótól kezdve egészen a csendes
Óceánig majdnem minden erdőt. Rengeteg erdőterülete
ket tároltatott le ez az ember és konzorciuma, míg az
Egyesült Államok kormánya pár évvel ezelőtt észrekapott és megtiltotta a pusztítást; időközben pedig Weyer
häuser ur erdeinek értéke már túlhaladta az egy billió
dollárt (amit egy kicsit nehezen esik elhinni, még ha
akármilyen szavahihető amerikánus urak állítják is. Szerk.)
s a legtöbb egyesült állambeli fatermelés az ő tulajdona,
illetőleg tőle függ, mint péld. a „Mississipi River
Logging Co“, a „Superior Timber Co“ és számtalan
más vállalat. A nemzetközi faszakma figyelme sok éven
át ezekre az amerikai erdőkre irányúit, míg végre 1897-ben
az amerikai kongresszus egyengette az oda vezető utat.
Ez a nevezetes kongresszusi ülés törvényt hozott, mely
szerint az esetben, ha egy kolonista bona fide vásá
rolt az államtól földet, és ez elégtelennek bizonyulna,
amennyiben ez a földdarab az államerdők területén
belül esik, szabadságában áll a kolonistának, hogy e
földdarabot becserélhesse egy ugyanakkora állami erdőre,
abból, mely a kolonisták számára van rezerválva. Azt
hitték, hogy ezzel olyan törvényt hoztak, mely az erdőrezerváció által szorongatott helyzetbe jutott szegény ko0 nistákon segít. A javaslat teljesen ártatlannak tetszett

95

és csak egyetlen egy szenátor küzdött esllene. Rámuta
tott az esetleges káros következményekre, de célt nem ért.
A törvényjavaslat eszméjét állítólag a „Northern Pacific
Railroad Co“ vezetősége eszelte ki, még pedig a szám
talan Weyerháuser-féle vállalatok javáraj mert Weyer
häuser, a ki 30 éven át kizárólagos faügynöke volt a
vasúttársaságoknak, legtöbb hasznát vette az uj törvény
nek. A kongresszus ugyanis támogatni óhajtván a transkontinentális vasutak építését, nagy földdarabokat aján
dékozott a vasúttársaságoknak, még pedig minden sinkilométer után 13 hold ingyenterületet. A vasutak ezt az
ingyen-földet legtöbb esetben eladták s ezt a meglehető
sen értéktelen földet az illetők jó állami erdőterületekre
cserélték be. Az okozott káron okulva, 1904-ben hatályon
kívül helyezték a törvényt, csakhogy kicsit későn, mert
akkoráig a vasúttársaságok, illetve a Weyerháuser-féle
vállalatok már 3 millió holdat szereztek össze. Weyer
häuser a legnagyobb részt 9 —10 dollárjával vette hol
dankint, az északi részeken már nagy erdőterületeket
biztosított magának s ugyanúgy cselekedett a Mississipi
vidékén és a nyugati részeken.
Összehasonlítva Magyarország-Erdély-Horvátszlavonország összesen mintegy 16 millió kát. hold erdőterületét
Weyerhäuser erdőbirtokával, látjuk, hogy ez utóbbinak 6
millió holddal több erdeje van, mint a Szent-Istvánkorona összes országainak együttvéve, még pedig azzal
a nagy külömbséggel, hogy a Weyerhäuser erdeinek
fája csaknem mind érett, mig nálunk az erdőbirtoknak
csak mintegy L7°/o-a jut évenkint kitermelésre, tehát alig
300.000 hold évente.
Aligha csalódom abban a feltevésben, hogy az amerikai
fapiacot a legközelebbi évtizedekben Weyerhäusen örö
kösei fogják irányítani. Amilyen ügyesek az amerikaiak
az árak felhajszolásában, biztosra vehetjük a nagyon
magas árjegyzéseket.
Mindezekből következtetni akarom, hogy se kemény,
se puhafában nincs túlnagy készletünk és hogy tartós
árhanyatlásra kilátás nincs.
Ha például ma 4—5 korona tőárat kap az erdőbirto
kos jegenye-vagy lucfenyőérf— persze fekvése válogatja,
t. i. oly helyen, a hol nagy befektetés nem szükséges —
akkor ez 100 m3-nél holdankint 400 koronának felel
meg. Minthogy pedig a jegenye- vagy lúcfenyőnek égalji
és talajviszonyok tekintetbe vételével mintegy 80 évi
növésre van szüksége, elég gyengének látjuk az erdő
birtok kamatozását. Mind a két fanemet illetőleg a kivi
telre vagyunk és leszünk utalva, mert csakis a nyugati
külföldön és tengerentúli piacokon kaphatjuk meg a fánk
jóságának megfelelő olyan magas árakat, melyek az
utóbbi években módot nyújtottak arra, hogy az erdőbirtokosoknak oly roppant magas tőárakat fizethessünk.
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Könyvismertetés.
Az ezüst szőrmenyúl tenyésztése és értékesítése.
Gyakorlati útmutatás, irta Hreblay Emil állattenyésztési
m. kir. felügyelő, a saját tenyészetében hat év alatt szerzett
tapasztalatai alapján. Ára 2 kor., megrendelhető a szer
zőnél. Nagyvárad, Péter-utca 1. sz.
Hazánkban a házinyúltenyésztés iránt az utóbbi években
országszerte felébredett az érdeklődés, amelynek istápolása
s ezen fontos és jövedelmező állattenyésztési ágazat meg
felelő körben való széles eltejesztésére Darányi miniszter
is igen nagy súlyt helyez. Hreblay munkája a házinyúlak
legszebb s leghasznosabb fajtáját, az ezüstös színű szőrmenyúlat ismerteti, Székely rajzoló keze alól egy remek
képben a tenyésztésre oly kiválóan alkalmas nyúlat is
bemutatja s valóságos kincses házát a gyakorlati fogá
soknak tárja elénk munkájában.
Ezen fontos és igen jövedelmező tenyésztés gyors meg
kedvelésére és elterjedésére Hreblay munkája igen al
kalmas lesz, mert az abban felsorolt gyakorlati tanácsok
meghallgatása és követése biztos eredményekkel fog járni,
s gyorsan oda segíti az uj, kezdő tenyésztőt, ahova kü
lönben csak évek hosszú munkája, sok és költséges kí
sérletezés, még több keserű és boszantó csalódás utján
tudott volna eljutni.
Házinyúlat kitűnő sikerrel még a legszűkebb városi
udvarban is lehet nagy jövedelemmel tenyészteni s azért
mindenkinek, a ki olcsó és jó húshoz s remek szép
prémhez s amellett szabad idejében kellemes szórako
záshoz óhajt jutni, ajánljuk a tenyésztést s utmutatásúl
Hreblay e kitűnő munkáját megszerezni.
„Erdély“. Beköszöntött a tavasz és vele együtt a magyar
turistaság hírnöke, erdélyi fecskéje (az Erdélyi Kárpát-Egye
sület értesítője) az „Erdély“ ! Régi ismerősként üdvözli a
magyar társadalom azt a honismertető képes folyóiratot,
mely a Székelyföld s az abból őserőt merítő erdélyi ma
gyarság idegenforgalmi és igy közgazdasági előhaladásának 16 év óta állandó őrtállója. A most megjelent 3—4.
szám tartalma is változatos. A vezető cikkely örvendetes
hirt ad egy hatezer koronás turista-alapítvány példátadó
jelentőségéről, mit a Mátyásházi muzeum székely stílben
festett és székely eredetű templom-mennyezetéről szóló
értekezés követ Förstner tanár tollából, kinek szakszerű
leírását pompás illusztrációk díszítik. Egészség és turista
ság cim alatt Török Imre dr. ad megszívlelendő orvosi
tanácsokat, majd a húsvéti, határkerülés udvarhelyi nép
szokását székely humorral Írja le Tarcsafalvi Pálffy Aladár;
ezután egy képekkel is illusztrált kirándulás Korond-fürdőre, továbbá a felső Kraszna-völgy és révi cseppkőbar
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lang térképének ismertetései következnek. A nyári kirán
dulások dús programmján kívül különösen egy a brassóvidéki Nagykőhavason II. Rákóczi Ferenc emlékére elne
vezendő tűzbiztos nagy turistamenedékház felépítésének
terve a legjelentősebb esemény az egyesületi élet élénk
mozgalmai közül. Az „Erdély“ az E. K. E. tagjainak 6
kor. tagdíj fejében ingyen jár. — Szerkesztőség és kiadóhivatal ; E. K. E. iroda, Mátyás-ház Kolozsvár.

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi köz
gyűlését Pécs sz. kir. város meghívása folytán az ottani
országos kiállítás alkalmából ebben a városban tartja
meg junius hó 23-án. A közgyűlés tagjai következő
napon Frigyes főherceg béllyei uradalmának déli részét
tekintik meg, junius 25-én pedig a Guttman H. S. cég
beliscei fatelepét látogatják meg (fűrésztelep, falepárolótelep, tanningyár). A közgyűlés és a vele kapcsolatos, az
erdőgazdákra nézve tanulságos kirándulások az erdőbirtokosok és erdőtisztek köréből előreláthatólag nagy
látogatottságnak fognak örvendeni.
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sülete. Rendes tagsági dijat fizettek 1906-ra: Endersz
Frigyes, Kovách Gusztáv. 1907-re: Endersz Frigyes,
Lux János, Mihalik Pál, Pékh József.

Junius a vadászatban.
A vadászat tulajdonképen úgy, mint az előző hónap
ban, a vad oltalmára szorítkozik, mert a szoptató és kotló
anyák a vadász lelkiismeretes felügyeletére vannak utalva,
annál is inkább, mivel e kötelesség teljesítése szoros
összefüggésben áll a vadállomány szaporulatával.
Igaz ugyan, hogy a törvény értelmében az őzbak
vadászat tárgyát képezi, de azért e körülmény nem úgy
értelmezendő, hogy most már e címen az egész terület
folytonos zaklatásnak tétessék ki, hanem okkal-móddal e
kedves állat közül a szépen kifejlett erősebb bakok ho
zandók terítékre.
Szokás e hónapban a vízi szárnyasok közül a meddő
és kajtárkodó kacsákat és a partra szaladgáló sneffeket
is vadászgatni, ez azonban szintén a telep oknélküli
zavarásával já r ; mert a tojók ilyenkor rendesen fészkeik
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nél tartózkodnak és a legjobb akarat mellett is a med
dők helyett épp a tojók lövetnének l e ; a mi nemcsak
vadásziasság szempontjából, hanem a vad ok- és cél
szerű tenyészthetése céljából is helytelenítendő.
Vízi vadterülettel a kik rendelkeznek, idejüket okosabb
dolgokra is fordíthatják, most van az ideje, hogy a sűrű
ben és nádasban lőutak, lővonalak készíttessenek, illetve
kaszáltassanak. E lővonalak a későbbi vadászatnál nem
csak a kényelmesebb mozgást, hanem az eredményt is
sikeresen befolyásolni fogják. E hóban a vadludak
szárnyra kelnek s János napja körül a legjobb vadászat
esik rájuk, mivel későbben már tova költöznek. A hol
fészkelnek, ott szemmel tartandók, mert ha valaki élő
vádlódra akar szert tenni, hogy később csal-lúd gyanánt
használja fel, akkor most itt az ideje a befogásnak, mig
teljesen röpképessé nem válnak.
A fácánosokban is nagy gond fordítandó a fiatal csi
békre, mik ha külön neveltetnének, igen odaadó gond
viselést igényelnek.
A fácán-nevelésnél egy igen különös angol módszer
kezd meghonosodni. E módszer (a Vadászlap ismerte
tése nyomán) a következő :
Egy háromrekeszes baromfi-ketrec készítendő és a
középső rekeszben egy befogott fogoly-kakast, a bal- és
jobboldali rekeszekbe pedig megfelelő számú fácán-csibé
ket helyezünk el. A fogoly-kakas az egyedüllét unalmá
ban szeretne a csibék közé vegyülni, a rekesz miatt
azonban ezt nem teheti. Egy-két nap után már kísérle
teket is tesz; mihelyt ezt észre vesszük, tüstént telje
sítjük is kívánságát, mert ha nem teljesítenénk, ingerült
lenne és a csibéket összecsipkedné.
A csibék utáni vágyakozását a kakas szárnyai kiter
jesztésével, szárnyainak szakadatlan való remegésével
minden kétséget kizárólag kimutatja; most már a meg
felelően szerkesztett rekeszfalakat a ketrecből kihúzzuk
és a hármas ketrec egygyé lesz.
Az apró fácánok a szeretettel közeledő fogoly-kakas
nak tüstént a szárnyai alá bújnak, még az esetben is,
ha természetes anyjuk jelen van. A fácán-kotlók távolról
sem oly gondosak, mint a fogoly.
A fácán-csibék hihetetlen rövid idő alatt teljesen hozzá
szoknak a fogoly gondozásához s anyjukat, ha az mel
lettük volt is, könnyű szerrel cserben hagyják.
Mihelyt észre vesszük, hogy az összetartozandóság
eléggé megerősödött, őket szabadon bocsáthatjuk. A
fogoly-kakas szabadságának tudatában szinte elkábultan
azonnal el-elkalandozik a fácánosban, ámde védenceit
cserben hagyni többé nem fogja. Teljesen össze szoknak,
a fogoly-kakas bámulatos gondjukat viseli és legnagyobb
sikerrel fel is neveli. (Probandum est.)
A szarvas a már egészen kifejlett agancsairól lehá
mozza a kérget. A suták borjaik nélkül nem is képzel
hetők. A szarvas-tehén a hó közepe táján ellik és féltve
őrzött borját őszig, az üzekedési időig szoptatja, a követ
kező év őszéig pedig magánál tartja, illetve vezeti.
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Az őzbak az ünőket keresi fel.
A nyúl az erdősbe, cserjésbe vonul; hol kevés az
erdő, a vetésekben csinál vackot.
A siket- és nyírfajd magára van hagyatva, a fajdtyúk fiait neveli, így a szalonka és fogoly is; vad
réce, vadiád vízre vezeti már igen szépen pelyhes fiait.
A vadkan még a sűrűségben tartózkodik, de a mala
cos emse a meddőn maradt kocával bekóborolja a veté
seket s a burgonyában, kukoricában és más veteményekben nagy károkat tesz. A medve-kölykök erőre kaptak,
birkózva játszanak, pofozzák egymást, fára mászkálnak,
meredek helyről lehengergőznek, epret, málnát szedeget
nek ; az öregek vad-méh odúkat keresnek, őz- vagy szarvas
borjuk után leskelődnek.
A ragadozók megkölykeztek s ezért a vadász védelme
és őrködése a nemes vad fölött e hónapban még szük
ségesebb, mint májusban, mert a kölykök már ki-kirándulnak.
A farkas éjjel kóborol s ha csikót, borjut, bárányt
kaphat, elevenen viszi ezt kölykeinek a fojtogatás be
gyakorlása végett; a róka őzborju, süldő s madár odavetésével tanítgatja fiait gyilkolásra; a vadmacska,
nyesi, görény, menyét falánk és Ínyenc barátja a fogoly
nak és fácánnak, pedig ez utóbbinak csibéi éppen most
jönnek elő. E csibéket fácánosokban tyúktojással és
hangyatojással tartják, az öregek elé megszűnik a gabona
szórás, miután már elegendő rovart, szöcskét és tápfűvet
találnak. A fogoly csibéit sűrű gazban, bokros kaszáló
ban vagy vetésekben neveli, de szereti azért homokos
utakra is kivezetgetni.
Fiirj, haris folytatja a párzást, nagyobb része már
tojt is s a hó vége felé már kikölti tojásait. A hím más
páratlant keres, szüntelen szól s egy helyről másra fut
kos, repdes. Róka, nyest, görény, kóbor eb, házi macska
derüre-borura járják a határt.
Rendezett vadászterületeken a vadász e hó vége felé
készítse el az állandó vadlétszám, jegyzékét, melyhez ké
pest a lelövendő vadmennyiséget ez évre megállapítani
lehessen. A zabföldek János nap körül a vad számára
végkép átadatnak.
A fiatal vérebek is munkába veendők!
(K ő)

Szerencsés lövés.
Különös vadászszerencsében volt részem az elmúlt
héten, a mit most nem annyira az eset ritkasága, mint
inkább a véletlennek ama játéka miatt irok le, mely oly
gyakran szokás a halandókkal, ezek közül pedig külö
nösen a nimródokkal űzni egy regényíró képzeletét meg
haladó mókáit.
Gyönyörű januári napon egy kicsit megakarván abajgatni az e télen nagyon is elszaporodott veresbundásokat,
sütkéreztem a délutáni verőfényben egy domboldalon, s
gyönyürködtem a kutyámba, mely egy előszimatolt rókát
erősen szorított alulról felém. Már készültem illő lövéssel
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fogadni, midőn mellettem vagy 15 lépésre egy nyúl ugrik
ki a harasztos mesgyéből. Kapásból lőttem re á ; a lövés
pillanatában a nyálat egy róka csípte nyakon, éppen
akkor, midőn a lövés eldördült. A róka menten ott ma
radt, ellenben a nyúl még a róka szájában vergődött, de
mert eleje szintén össze volt lőve, könnyű volt vele el
bánni, s így egy lövésre egy nyúlat és egy rókát ejtettem
zsákmányul. A dolog oly gyorsan történt, hogy én a
lövés pillanatában vettem csak észre a nyálra magát
reávető rókát, a melyre esetleg a bal csőből erősebb
sréttel akartam volna lőni, de a lövést, illetve a ravasznak
lehúzását többé visszatartani nem állott hatalmamban. A
lövés erdördült, s az eredmény nagyon kielégített, mert
nem annyira a nyálnak, mint a rablójának örültem meg,
no meg azután annak, mivel nem mindenkor oly ke
gyeltje] az ember Diana istenasszonynak, hogy mikor
nyálat lő, egy róka a szó szoros értelmében beleugorjék
a nem neki szánt lövésbe, s erőnek-erejével maga kínálja
fel szép téli bundáját, — a M. E.-nek meg e sorokat,
melyben tragédiáját megírtam.
^ ^

5. szám.

(Talán a megfigyelő úr hátulról nézte — mikor
megfordultak!)
*

„A megsebzett őzbak vérben forgó szemekkel rohant
a megtámadójára . . . "

(Csakhogy ép’ a szemeit kezében nem vitte a meg támadójához.)
*

„Tikkasztó, forró nap hevében indultak neki foglyászni.
Egy kukorica-táblánál elválva — társának véletlenül el
sült fegyveréből a golyó szívébe fúródott, — életben
maradásához alig van remény . . . "

(Vérbeli, erős szivü vadászok lehettek, a golyót
sem kímélték egym ástól!)
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥#¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
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Szemelvények.
(Modern Cicerók műveiből.)
„Ez előtt évekkel egy felvidéki rengetegben a nemes
szalonka utáni jártamban-keltemben kimerülve, egy szá
zados cser árnyékában a gyönyörű erdei pázsitra dől
tem . . . "

(Boldog idők, tavaszi húzás, pázsit és lombos
cserfák.)
*

„Bűbájos tavaszi lég, rügyfakasztó tavasz; a zephir is
enyelegve játszik az ökörnyállal. Szép csillagos ég . . .
fegyveremet dideregve szorítja kezem és tekintetem elme
reng a távoli bércek árnyékában . . . már már reménye
met vesztem, a midőn szívem megdobban és hallom az
erdei kis csoda várva-várt csipegését . . .“

(Különös vidék, az erdőben a zefir találkozik az
ökörnyállal, sem a hideg, sem a csillagos ég nem
bántja, sőt még a kis csoda is csipog!)
*

„A húzás rendkívül erős jelleget öltött, négy-öt drb. is
kergetőzik; lövésre azonban egy sem került. .

(De szokatlan, mink csak párokat hallottunk eddig
kergetőzni és csodálkozunk, hogy 4 — 5-ből mégsem
került valami!)
*

„A csonttá fagyott talajba a kis szalonkák alig.tudták
csőrüket befurni . . . "

(E zt már elhisszük; de talán nem is próbálták!)
*

„A kergetőző pároknál rendszerint az első him szo
kott lenni . . . "

Képtelenség.
(Levél a szerkesztőhöz.)

Igen tisztelt Szerkesztő Ú r!
Ugye azt hiszi, hogy nem arról irok, a mit a cím sej
tet. Bizonyára azt hiszi, ágy teszek, mint Sólyom Andor,
a ki az „Az úrbéres közbirtokosságok ügykezelése" cím
alatt a spanyolviaszkról s a fontoskodó ábrázatu kotlósokról irt. Ha tudnám, hogy Sólyomnak merre van ha
zája, hozzá küldeném mondani valómat, mert ha az ő
éles elméjének szikráitól nem rebbennek meg az álmos
kotlók, ugyan remélhető-e, hogy jámbor ember csendes
szavára figyelemmel lennének.
No, de áttérek a lényegre. Az erdészeknek nem elég
a saját szakbeli teendőik. Hogy ne vesztegessék a drága
időt s mert még nem roskadtak össze a munkában, no
meg hogy az erdőkben szép rend vagyon, gyümölcsfaiskolákat is kezelnek. Termelik az oltványokat, hogy az
erdészekkel nem igen rokonérző nép előtt az olcsó, szép
és nemes fajú gyümölcsfákkal népszerűséget s babért
szerezzenek. Az utóbbit nem önmagunknak. Ki látott
önző erdészt? Csak gyűjtögetik a babérlevelet— mások
nak. Ez régi dolog. Méltán kérdheti tehát Szerkesztő
Úr, mi ebben a képtelenség? A gálákat építő rabszol
gák nevei hol vannak feljegyezve. Miért sorolná fel sok
ezer nevét a történelem? A gálákat a fáraók épitteték.
Punktum. — A mór csak kötelességét teljesítette, mikor
a munkában fáradt és elpusztult. Ki törődik tovább vele.
Engedelmet kérek Szerkesztő Úr, már következik a
képtelenség. — Az állami erdészet által termelt gyü
mölcsfa-oltványok felett az erdészeti ügyosztály és az
országos gyümölcsészeti biztos rendelkezik. Ebben szin
tén nincsen semmi ellentétes: többen rendelkeznek, te
hát többnek kell engedelmeskedni. De már az képtelen-
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ség, hogy a rendelkezések nem egyöntetűek. — Az erdé
szeti ügyosztály a szegény sorsú kisgazdáknak darabonkint 2 0 fillérért utal ki oltványokat, mig az országos
gyümölcsészeti biztos 10 fillérért. Ebből az a különös
eset áll elő, hogy ugyanazon községbeli jelentkezők az
erdészet utján kétszeres áron jutnak oltványhoz, mint
az országos gyümölcsészeti biztos, illetve a gazdasági
egyesületek s gazdakörök utján.
Mi ebből a tanulság ?
Első sorban az, hogy az erdészet drágább áron adván
ki az oltványokat, nála nem fognak jelentkezni előjegy
zés végett, hanem fordulnak a gazdasági egyletekhez, a
melyek az állami erdészek által termelt oltványokat
ugyanazon faiskolából felényi áron kapják meg, tehát
felényi áron osztják ki.
Másodszor. Az erdészeket még jobban szidják s meggyülölik, mert az oltványokat más úton kisebb áron kapták
volna meg.
Harmadszor, hogy mig a kotlósok fontoskodva elmél
kednek a §-okon, addig mások az orruk elől elhajtják az
erdészek által fáradsággal s odaadással gyűjtögetett ba
bért s igy az erdészet pénzével s az erdészek bőre árán
jutnak mások olcsó népszerűséghez. Az állami erdészet
pedig elismerés helyett még általánosabb gyűlöletet arat.
A vezérek a legokosabban megfontolt tervvel igy ve
zetik új csatavesztésre a legjobb hadsereget.
Szerkesztő Ur kérem, tegye közzé lapjában a levelemet.
Hátha a Sólyom éles szeme megakad rajta s elolvasván,
megint közéjük csördít a kotlósoknak, mielőtt az alájuk
rakott tojások mind megzápulnak s annyi szép reményből
füst és pára lesz.
Alázatos szolgája
Góbé.

Kérdés.
1. Gazdaságunk vetéseiben a szarvasok igen sok kárt
okoznak. Törvény szerint az tartozik kárpótlással, ki a
vadat tenyészti. Mi a vadat nem tenyésztjük, de egy
szomszédos uradalom 4—5 kilométerre fekvő erdejében
rendszeresen eteti télen a fővadat, tehát tenyészti, ezen
vad a mi erdőnkön keresztül jön és kárt tesz?
Tartozik-e azon uradalom, ilyen körülmények között
is, a vad által okozott károkért kárpótlással ?
p f-j

* Kinevezések. A földmivelésügyi miniszter a számvevőségek
egyesitett létszámában Budai Zsigmond (Kolozsvár) és Nagy
Elek (Budapest) erdőszámtanácsosokat főerdőszámtanácsosokká;
Fríebeisz Gyula (Apatin) és Ádám Sándor (Orsóvá) erdőszámvizs
gálókat erdőszámtanácsosokká, Ohyczy László (Arad) számvizsgálót
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számtanácsossá, Mozolovszky Adolf (Tótsóvár) erdőszámvizsgálót
erdőszámtanácsossá. Abaffy Gyula (Arad) számvizsgálót számtaná
csossá és Banovits Dezső (Lippa) erdőszámvizsgálót erdőszám
tanácsossá ; Solc Henrik (Zágráb), Krizsán Mihály (Otocsácz) és
Demeczky Jenő (Budapest) erdőszámellenőröket erdőszámvizsgálókká,
Gyiirky Elek (Arad) számellenőrt számvizsgálóvá, Giller Ede (Nagy
bánya) erdőszámellenőrt erdőszámvizsgálóvá, Porzsolt Benő (Buda
pest) számellenőrt számvizsgálóvá, Koppányi Lajos (Máramarossziget) és Dióssy Dezső (Vinkovce) erdőszámellenőröket erdőszám
vizsgálókká, Topán Sándor (Arad), Országh Imre (Budapest) és
Zimmermann Márton (Budapest) számellenőröket számvizsgálókká,
Mentler Sándor (Zsarnóca) és Florek János (Budapest) erdőszám
ellenőröket erdőszámvizsgálókká és Havasi Ferenc dr. (Budapest)
számellenőrt számvizsgálóvá; Sükösd Ferenc (Lippa) erdőszámtisztet erdőszámellenőrré, Fiilöp János (Budapest), Szabó Vilmos
(Budapest), Remeschberger Gusztáv (Budapest) és Árpási Kálmán
(Budapest) számtiszteket számellenőrökké, Orencsák Károly (Buda
pest) erdőszámtisztet erdőszámellenőrré, Polák Béla (Budapest) és
Tichy Vilmos (Budapest) számtiszteket számellenőrökké, Fangh
József (Gödöllő) és Winkler Guidó (Beszterczebánya) erdőszámtiszteket erdőszámellenőrökké, Liptai Albert (Budapest) és Auffenberg Ágost (Budapest) számtiszteket számellenőrökké ; Sugár Jenő
(Budapest), Molován Gábor (Budapest) és Turtsányi Ede (Buda
pest) fizetéstelen számtiszteket és Vicenik Nándor (Orsóvá) szám
gyakornokot valóságos számtisztekké nevezte ki.
* Helyreigazítás. Lapunk 4-ik számában Illés Nándor nekro
lógjában a 66. oldal, 1-ső hasáb utolsó előtti bekezdésében vélet
len tévedésből soroltattak föl „A mezőség kopárainak befásitása,“
„Erdészeti rovartan,“ „Beszélgetés az uj erdőtörvényről“ cimü
művek, melyeknek megírásánál közre nem működött.
* Döntés közbirtokossági ügyben. A földmivelésügyi minisz
ter egy felmerült eset kapcsán kimondotta, hogy a mezőgazdaságról
és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. törvénycikk 11, szakasza
alapján szervezett közbirtokosság valamely tisztségének el nem foga
dása miatt a közbirtokossági közgyűlés pénzbírságot ki nem vethet.
* Az orvvadászat kérdése. Lapunk múlt számában közöltük
„Borsod-Gömör-Heves megyék erdészeti egyesülete" által e kérdés
tanulmányozására kiküldött bizottság jelentését ; most arról adunk hirt,
hogy az „Orsz. m. vadászati védegylet“ április hó 19-iki igazgatósági
gyűlésében elhatározta, hogy egyrészt az igazságügyminiszterhez kül
döttség utján felterjesztést intéz, melyben a képviselőház elé terjesz
teni Ígért büntető novellába a vadászati törvény által kihágásnak
nyilvánított eseteknek vétségekké, illetve bűntettekké való minősíté
sének felvételét kéri, másrészt a belügyminiszterhez szabályrendeletet
terjeszt fel a fegyvertartás és a lőporárusftás korlátozásáról s java
solni fogja, hogy a vadorzók üldözésében érdemeket szerzett vadá
szati védszemélyzet jutalmazására a bírságpénzekből országos vadá
szati alap létesíttessék. A felterjesztések illetékes helyen már
benyújtvák.

* A gyertyánfatuskók kisarjadzásának meggátlása. A D.
F. Z, szerint a gyertyánfa tuskóinak kisarjadzását akként lehet a
legsikeresebben megakadályozni, ha a tuskót jó alacsonyan lefürészeljük és azután azt lehetőleg levegőmentesen földdel letakarjuk. A
tuskóra 25—30 cm. vastag földréteget 45° lejttel rakunk és azt jól
letapossuk. A földréteget három évnél tovább nem kell otthagyni,
mert ez idő alatt elveszti a tuskó sar.jadzó képességét. Ezen eljárásra
a cikk szerzője úgy jött rá, hogy az erdőben járva, régi sirhalmokhoz
hasonló földemelkedéseket talált, utána ásatott és azt tapasztalta, hogy
a sirhalmoknak vélt földtömeg alatt gyertyánfatuskó volt.
D. B,
* Előadás a madárvédelemről. Gyöngyösről írják : A Heves
megyei Gazdasági Egyesület borhi Borhy György elnöklésével
ülést tartott, melyen Kukuljevics József dr. m. kir. állatorvos
előadást tartott az okszerű madárvédelem fontosságáról. Az előadó
javaslatára az egyesület elhatározta, hogy madár- és állatvédő
osztályt létesít.
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H irdetm én y .
100.000.000 a r a n y f r a n k b c l^ a és íra n c z ia
készpén ztők ét fo ly ó sittatu n k M a g y a r o r s z á g
részére a B e lg a -F r a n c z ia - P é n z c s o p o rt nicgbizásáb ó l! !

Róth B an k h áz Budapest.
Bank-Központunk:

VI. kér., M. kir. Opera-Bazár palotájában.
F O L Y Ó SÍT U N K :
T ö r le s z té s e s k ö lc s ö n ö k e t földbirtokra és bérházakra
10-75 éves törlesztésre 3u/„—3 , /2 ú/o —4ü/0—41/2,,/o-os kamatra
készpénzben.
J e lz á lo g k ö lc s ö n ö k e t Il-od és III-ad helyi betáblázásra
5—15 évre 5°/0-al, esetleg 51l2°l0-al.
»
S z e m é ly - é s tárc a-v á ltó h itelt iparosok és kereskedők
részére, valamint minden hitelképes egyénnek 21/a— 10 évi idő
tartamra.
T is z tv is e lő i k ö lc s ö n ö k e t állami, törvényhatósági, községi
tisztviselőknek és katonatiszteknek fizetési előjegyzésre kezes és
életbiztosítás nélkül. Ugyanezeknek nyugdijaira is. Értékpapírokra,
vidéki p é n z in té z e te k és vállalatok r é s z v é n y e ir e értékük
95"/„-áig kölcsönt nyújtunk az Osztrák-Magyar-Bank kamatlába
mellett, -- sa já t tő k é in k b ő l — lombárd kölcsönökre reservált több százezer korona erejéig.
K o n v e r tá lu n k b á r m e ly belföldi pénzintézet által nyúj
tott je lz á lo g o s -, tö r le s z té s e s -, s z e m é ly - é s v á ltó -k ö lc sö n t. Mindennemű bel- és külföldi értékpapírt napi árfolya
mon veszünk és eladunk. T ő z s d e m e g b iz á s o k a t a budapesti
és öszses külföldi tőzsdéken lelkiismeretesen és pontosan tel
jesítünk és az árfolyamokat naponta sürgönyileg közöljük.
Pénzügyi szakba vágó m in d en s z o lid é s r e á lis ü g y le 
te t a legnagyobb pénzcsoportoknál levő összeköttetéseinknél
fogva legelőnyösebben bonyolítjuk le.
D íjta la n u l n y ú jtu n k bárkinek szakszerű fe lv ilá g o s ítá s t
(Válaszbélyeg mindenkor mellékelendő.)
Bankházunk képviseletére megbízható egyéneket felveszünk.

Bankhelyiségeink Budapesten:

5. szánd
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V I. kér. Ó-utca 15. sz. és Lázár-utca 16. sz. alatt vannak.
Magyarország legnagyobb bankháza.

E L E K IS T V Á N röpirata:

„Erdőgazdaság szociális alapon"
1 k o ro n a á ré rt m egrendelhető

fi K lfiD Ó H I V fiT fiL N fiL .

|\..{
a cime egy uj képes hetilapnak, melyet egy nemV U I «II zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a fr a n c ia és a n g o l nyelvek könnyű és
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus
szemléltő oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. A
folyóirat mint gyakorló fűzet is használható. A szerkesztőség minden
nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli feladatokat
kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak külön 3
korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, Andrássy-ut 97.

Uzemrendezési,
üzemátvizsgálási
és e r d ő b e c slé si
munkálatokat elvállal

E N D E R S Z F R IG Y E S
erdőmester DOBSINÁN.
k k k k k k -k k k k .k .k k k k k .k k k k k k k .k k k .‘k k kkk±k.k k.k-kk

F a elad ási hirdetm ény.
A Nándra Andranik és társai bajesdi nemesi köz
birtokosság Vulkán község határában fekvő erdejéből a
2. és 3. sz., összesen 152 kát. hold kiterjedésű osztagok
nak 37871 m3 bükkszénfára becsült összes

faállománya
17000 korona kikiáltási ár mellett a vulkáni körjegyzői
irodában 1907. évi ju n i u s hó 10-én, d. e. 9 ó r a 
k o r a nagyméltóságu földmivelésügyi m. kir. minister ur
1905. évi 7585. számú magas engedélye alapján nyil
vános árverésen el fog adatni.
Zárt Írásbeli ajánlatok az árverés napján a szóbeli
árverés megkezdéséig az árverést vezető elnök kezeihez
adandók be.
Az árverezni szándékozók kötelesek az árverés meg
kezdése előtt a kikiáltási ár 10 %-át óvadékképes érték
papírban vagy készpénzben az árverést vezető elnök
kezéhez letenni, vagy zárt írásbeli ajánlatukhoz azt
hozzácsatolni.
A zárt Írásbeli ajánlatokban az is kiteendő, hogy ajánlat
tevő az árverési feltételeket ismeri és annak magát aláveti.
Utóajánlatok el nem fogadtatnak. Az árverési felté
telek a közbirtokossági elnöknél, a vulkáni körjegyzői
irodában, a petrosényi m. kir. járási erdőgondnokságnál
és a dévai m. kir. állami erdőhivatalnál megtekinthetők.
Bajesd, 1907. évi május hó 17-én.

F ek ete M áté
közbirtokossági elnök.
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Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt
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MAGYAR ERDESZ
E R D É S Z E T I ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K L A P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M eg jelen ik m in d en h ón ap 1-én é s 15-én.
F e le lő s s z e r k e s z t ő :

F ő szerk esztő :

m e c sfa lv i I M E C S B É L A

MITSKE

G U S Z T Á V , u. p. R I M A B Á N Y A

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

B o r s o d a p á t f a lv á n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a ,, Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

V a d á s z a ti fő m u n k a t á r s é s o r s z á 
g o s s z a k tu d ó s itó :

R e m e te i K Ő V Á R Y JÁ N O S

E lő f i z e t é s i á r:

Előfizetéseket Budapesten elfogad:

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára .................. 1 K.

ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, féloidal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetós minden szava 6 f.

K é r e le m .

Tisztelettel kérjük azon tisztelt előfizető
inket, a kiknek előfizetése f. é. julius hó 1-én
lejár, továbbá azokat, a kiké már eddig is
esedékes volt, hogy — a lap jal. l-i szá
mához csatolandó postautalvány szives felhasználásával — előfizetésüket megújítani s
esetleges hátrálékos előfizetésüket beküldeni
szíveskedjenek.
fl
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A házi k ezelés
és az erdei m unka- és fuvarerő.
Irta

Díváid Béla.

Odáig már eljutottunk, hogy a kincstári erdők
fatermelését és az erdőterményeknek az erdőből
a rakodókra leendő szállítását házilag fogjuk vé
gezni ; sem vállalkozó, sem fakereskedő nem
lép e célból az erdőbe. Az erdőgazda lesz a
helyzet ura.
De mielőtt a házi kezelésre, vagyis a belterjes
erdőgazdálkodásra térnénk: a munka- és fuvar
erő kérdését kell megoldanunk, mert a belterjes
erdőgazdaság alapfeltétele, hogy elegendő, ál
landó kézi munkaerő és fuvaros álljon rendel
kezésünkre, már pedig ez hova-tovább roha
mosan fogy.
A nagymérvű munka- és fuvarerő hiányának
okait, köztudomás szerint, egyrészt az Amerikába
való kivándorlásban, másrészt a bevándorlásban
és végül az erdei munkások dologtalanságában,

a fuvarerőnél pedig az igavonó állat drágasá
gában kell keresnünk.
Az Amerikába való vándorlást a napi- és szak
lapok annyira letárgyalták, hogy ezzel foglal
kozni fölösleges, legfeljebb csak azt a megjegyzést
kell vidékünkre nézve tennem, hogy a kiván
dorlás szünőfélben van, azon okból, mert már
igen sok erdei munkás és gazda — volt fuvaros
— visszakerült az Ígéret földjéről, pénz nélkül,
de annál több csalódással.
A belvándorlás a mezei munkákba való elszegődés, helyes munkafelosztás mellett az erdei
munkásnépre csak áldásthozó, ha lelketlen vál
lalkozók kezeibe nem kerülnek.
Bővebben foglalkozni kívánok azonban a
munka- és fuvarerő-hiány harmadik jelensé
gével, a munkások dologtalanságával és az
igavonó állat drágasága által a fuvarosból lett
kis márkakereskedőkkel.
Az általános drágaság magával hozta, hogy a
favágatási és egyéb munkabéreket 40—50 %-al
fel kellett emelni. És mindennek dacára az
erdőbirtokosok és vállalkozók egymás között
versenyre kelnek a munkaerő megszerzésében,
hogy kötelezettségüknek eleget tehessenek. Ennek
természetes következménye, hogy a munkaerő
oda megy, ahol legtöbbet adnak, s az ember
azt hinné, hogy az igénytelen erdei munkás ott
is marad az egész idény alatt, és ha vagyont
nem is gyűjt magának, de legalább félre tesz
egy pár fillért; sajnos, de nincs úgy, hanem meg
fordítva. Annakelőtte, a mig kisebbek voltak az
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egységárak, az erdei munkás már vasárnap este,
vagy legkésőbb hétfőn reggel munkába állott és
szombaton este ment haza, s csak kivételes
esetekben maradt saját munkájának végzése
miatt odahaza, — vagyis 5—6 napot dolgozott
hetenkint; máma, a felemelt munkabérek ide
jében hétfőn este, de legtöbbször kedden dél
ben jön munkába és pénteken délután már el
megy, tehát csakis 3—3*/2 napot dolgozik.
Annakelőtte a gyenge munkás, a midőn a napi
kereset 1 K volt, keresett hetenkint 5—6 K -át;
máma a midőn a napszámbér 180—2 K, keres
6'30—7 koronát, holott 10’80— 12 koronát, a
szakmánymunkás 16— 17 koronát is kereshetne.
Az igavonó állat drágasága, mint a fuvarerő
hiányának okozója, abban leli magyarázatát, hogy
ma, a midőn nagy átlagban két korona a te
nyészbika, egy korona a fejős tehén meg üsző
és nyolcvan fillér a vágómarha élősúly kilója,
a fuvaros-gazda felcsap marhakereskedőnek,
vesz, elad szarvasmarhát és a csere-berére van
bőséges alkalma, mert egy-egy vidéken majd
minden hétre esik egy országos vásár. (Ötezer
ötszáz vásárunk van.) Egy-egy vásáron 40—50
K-át nyer a kevésbé élelmes kisgazdától. Hogy
marhája le ne soványodjék, azt vagy egyálta
lában be nem fogja, vagy csak hetenkint egyszer
kétszer, amit meg az erdőtermékek tulajdono
sának jól meg kell fizetni és amellett még nincs
biztosítva — hacsak maga nem tart igát —
azok kiszállításáról.
Szerződés! No ezzel a bíróságnál elő ne
álljon senki, mert legjobb esetben a fuvaros el
adja szarvasmarháját.
Vállalat 1 A fuvaros ugyanazt teszi a vállal
kozóval.
Amig a szarvasmarha olcsó volt, jobban fizetődött ki a fuvarozás, mint a marhakereskedés,
dacára annak, hogy a fuvarbérek is 40% emel
kedtek.
Hogy az itt érintett munkás- és fuvarerő viszo
nyok a házi kezelés csődjét fogják okozni, azt
már most meglehet jövendölni.
De hogy ez be ne következzék, a munkaadóés munkakereső között függő viszonyt kell te
remteni. Az erdőbirtokosoknak a túlcsigázott kö
vetelésekkel szemben szövetkezniük kell, az

6. szárrt.

egyes vidékek munka- és fuvarerejének felhasználásánál közös egyetértésre kell jutniok,
nehogy a fent említett kellemetlenségeknek ki
legyenek téve és egymásnak versenyt csinál
janak. Vezérszerepet mindég a legnagyobb er
dőbirtokosnak kell juttatni, oly módon, hogy
a rendelkezésre álló munka- és fuvarerő a kis
erdőbirtokosok rendelkezésére bocsájtassék és
azután a nagyobb és nagyobbénak, a végből,
mert a kisbirtokosoknál az évi fatermés előál
lítása és kiszállítása életkérdés, mig ellenben a
nagyobb elvárhat. Állítsanak föl közös munkaés fuvarbéreket. Mert ha a munka- és fuvarerő
szövetkezik a munkaadó ellen, a munkaadóknak
is szövetkezniük kell a túlzott követelésekkel
szemben.
A kinövésektől nem kell tartani, mert hisz a
legfőbb tényező az államkincstár, s annak élén
most oly férfiú áll, a kinek a munkásnép és a
gazdaközönség irányában táplált jóindulatáról
mindenki meggyőződést szerezhetett, s arról a
kunyhó lakója is tudomással bir.
A munkáshiányon akként vélek segíteni, hogy
az erdőkincstár — vagy más nagy erdőbirtokos
— vidékenként erdei munkára alkalmas egyé
nekből munkástelepeket teremt. Ad házat, negyed
holdas kertet és két darab szarvasmarha tartá
sára — egy fejős tehén és borjú részére —
rétet és legelőt, valamint megengedi a vágások
gyomfűjének szedését.
Ezek a telepesek szerződéses viszonyba lép
nének a kincstárral, illetve nagybirtokossal oly
módon, hogy télnek idején a szükséghez mér
ten nemcsak a kincstár, vagy nagybirtokos erdei
munkáit végeznék, hanem esetleg a szövetkezett
erdőbirtokosokét is, akik viszont a kincstárt, il
letve a nagybirtokost a telepszerződés terheiért
kárpótolnák. Miután a telepterület nem elegendő
arra, hogy a hegyvidéki ember a kenyérnek
valót télire is beszerezze, az aratás idejére a te
lepes munkásokat a kincstári vagy nagyobb
mezőgazdasági birtokokra küldenék, a hol azok
részes mezei munkát végeznének.
Ezzel a telepítéssel a földéhes nép egy kis
földhöz, lakás és állandó munkához jutna, az
erdőbirtokosok belterjes gazdaság folytatásában
nem lennének megzavarva, a magyar mező-
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1ÓS

gazdaság pedig az arató-munkás sztrájkoktól közgyűlésében megismertessem. Azonban az anyag anynyira terjedelmes, hogy meghaladja egy felolvasás szűk
menekülne meg.
keretét, miért az ismertetést e lap utján szándékozom
Ezen erdőtelep-községek iskola és templommal,
közölni és a közgyűlés alkalmával csak ezen cikksoro
és az élelmezés és egyéb az élet szükségleteit zat egy részét felolvasni.
kielégítő szövetkezetekkel lennének felszerelve.
A letűnt századok során sok minden elpusztult e
A fuvarerő megszerzése már nagyobb gondot vidéken.
Romba dőlt az egykor történelmi jelentőségű vár; a
okoz, nagyobb áldozatokat kíván annak bizto
sítása, mert még azzal nem végeztünk teljes diósgyőri és szentléleki pálosok emlékeit már csak a
kegyelet őrzi; az óhutai, újhutai, répáshutai és gyertyán
munkát, ha vasutakat, sodronykötélpályákat épí
völgyi üveghuták sorban beszüntették egykor virágzó
tünk, ezekhez a hegyvidéken közelítenünk kell, üzemeiket; a szinva- és garadnavölgyi kohók és hámo
és hogy kifizetődjék, fuvarerővel. A fuvarerő is rok egykor híres ipartelepét már a romok is alig jelzik;
beszerezhető telepítéssel, csak egy pár holddal megszűnt a hámori vasas fürdő, a melynek tüzes vas
több területet kell méltányosan bérbe adni, az sal melegített vizét messzebb vidék lakossága is fel
erdei tisztásokat és réteket, havasi legelőket kereste; a Lopresti-féle erdei vasútnak, valamint az új
pedig kezeljük házilag. A fuvarerőhöz szükséges hutai gőzfűrésznek csak a helye maradt m eg; megszűnt
a diósgyőri majolika- és kályhagyár; csak régi üzemtervi
állat-anyagot és az erre nem alkalmasnak érté munkálatok nyújtanak képet a nagy kiterjedésű őserdők
kesítésére léptesse életbe a teleptulajdonos- ről ; folytonosan csökkent az uradalom óriási kiterjedése,
erdőbirtokos kiváló gazdasági írónk Ereky Ká- kevesebb itt a szőllő, kevesebb a madár is, mint régen,
rolynak a B. H. március hó 24. számában a mikor a XVI. században Oláh Miklós megénekli a
ajánlott az állattenyésztő g azdák szövetke diósgyőri erdőségek fülemüléinek és más madarainak
zetét vagy a kereskedelmi részvénytársaságot. gyönyörű csattogását. Sok minden megsemmisült az idők
folyamán, sőt magának a diósgyőri erdőgondnokságnak
Léptesse életbe a kölcsönös állatháztartást, a az elnevezése is megszűnt egy időben. Csak egy győzte
mely némely vidéken oly szép sikerrel működik. le évezredeken keresztül is az enyészet hatalm át: a
Az igavonó állat beszerzésére nyújtson a telepítő diósgyőri erdőgondnokság szinpompában ragyogó termé
erdőbirtokos kamatnélküli hitelt, a mit kölcsön szeti szépsége. Az erdővel koszoruzott regényes szikla
vevő — a szövetkezettel megállapított — mun óriások, a kanyargós, bájos völgyek, a kristálytiszta
patakok, a gyönyörű vízesések, a remek kilátást nyújtó
kabérből törlesztend.
hegycsúcsok, az ózondús levegőjű erdőségekkel határolt
A házi kezelés csak akkor támaszkodhatik szi nagy kiterjedésű rétek, az érdekes barlangok ma is el
lárd alapra, ha a kézimunka- és fuvarerőt, mint ragadóan szép képet alkotnak.
az erdőgazdaság elválaszthatatlan tartozékát szo
És ezt a természeti szépséget még fokozta az emberi
rosan magunkhoz fűzzük. Ezt pedig csakis te kéz munkája is, a 17 k. hold kiterjedésű hámori tónak
és a lillafüredi nyaralótelepnek a létesítésével.
lepítéssel érhetjük el.
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A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
Irta

Enyedi János.

I. ré s z : A m ú lt.

Erdészeti pályám kezdetén több éven át tartózkodtam
a diósgyőri erdőgondnokság kerületében s még láttam a
zsércnagydéli és szélbérci ős bükkerdők maradványait;
a szentléleki erdőrészek beültetése alkalmával a hatal
mas méretű tüskökből megalkottam az itteni tölgyőser
dők képét. Ezen időben szerettem meg a diósgyőri erdő
gondnokság vidékét s ma is úgy ragaszkodom ahhoz,
mintha szülőföldem volna.
Ezen szeretet alapján szívesen vállalkoztam arra a
feladatra, hogy a diósgyőri erdőgondnokságot BorsodGömör-Heves-vármegyék Erdészeti Egyesületének idei

A hámori tó gyakran sötét zöldszinü vize, a tó fel
színén cikkázó pisztrángok remek látványt nyújtanak.
Nem hagyhatom említés nélkül, hogy Kazincy Ferenc
Hámor környékét „Magyar Tempének“, Kandra Kabos
pedig magyar „Sveic“-nak nevezte el. Említésre méltó
az is, hogy a múlt év végén a m. kir. földtani intézet a
Szeleta barlangban ásatásokat végzett s ennek eredmé
nyéből megállapítható, hogy a diósgyőri erdőgondnokság
kerületében, ebben a barlangban mélyen a föld alatt
hamurétegeket és szokatlan mennyiségű medvecsontot
találtak, a miből az ősember tartózkodására lehet követ
keztetni s éppen azért a földtani intézet az idén az ása
tást folytatni fogja.
A diósgyőri erdőgondnokság nevét a hason nevű köz
ségtől kapta s tekintélyes régészeink szerint „a győr név
származásában egészen a történetírás előtti kor határáig,
a hun-avarok messze eső századáig vezethető vissza.“
Béla király névtelen jegyzője a következőket írja: —
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— •— — — — és tábort ütének a Héjő folyó mellett
a Tiszáig és Ernődig. Hol is a vezér Böngérnek, Bors
atyjának nagy földet adott a Tapolca vizétől a Sajó
vizéig, melyet most Miskolcnak hivnak ; és adott neki
egy várat, melyet Győrnek (Geuru) neveznek s azon
várat fia Bors a maga várával, melyet Borsodnak hív
nak, egy vármegyévé tette.
Nincsen minden kétséget kizáróan eldöntve az, hogy
az a vár, a melyet Böngér kapott, a hunavar vagy vár
kun telepek alkotása volt-e, vagy pedig bevándorolt őse
inktől származik, de kétségtelen, hogy az a földvár az
akkori várépítési rendszernek megfelelően — köralaku
volt. így építették az avarok vagy várkunok váraikat,
melyeket az idegen irók „Rhing“-nek neveznek s így
építették földváraikat őseink is. A Rhing, vagyis gyűrűvártól ered a Gyűrű, illetve Győr elnevezés.
Kandra Kabos szerint a régészeti nyomok a mellett
bizonyítanak, hogy Böngér vára inkább avar eredetű.
Ennek a feltevésnek kedvez az a helyi körülmény, hogy
Diósgyőrtől nem nagy távolban fekszik Várkony helység,
melynek nevéből egykori várkuntelepre lehet következtetni.
Gyárfás István — a Jászkunok történetírója — azt ál
lítja ugyan, hogy a Csörsz-árok egy része Cserép falutól
hegyen-völgyön keresztül Diósgyőr érintésével nyúlik a
Sajóhoz, de ezt kétséget kizáró módon sem bebizonyí
tani, sem megcáfolni nem lehet. Tény mindenesetre az,
hogy a győri vár a Csörsz árokhoz közel feküdt. Kandra
Kabos szerint „ennélfogva a régészeti tapasztalatokhoz képest
nem valószínűtlen, hogy várunk, habár a nagy avar erő
dítésbe nem is esett bele, attól oldalt elmaradván, mégis
ez óriási védműnek egyik külső gyűrűje vagy őrszeme
volt, azon rendeltetéssel bírván, hogy a nagy elsáncolt
tábor-telepet északról védelmezze s annak a mostani
diósgyőri völgy felől biztonságot nyújtson“.
Természetes, hogy a földvár mai fogalmaink szerint
nagyon kezdetleges lehetett „s a tojásdad alakú várdomb
nem sok látni valót nyújtott faházikóival, vagy sátraival“.
Később az első Borsok alatt, illetőleg a X—XI. század
ban a sátrakat házak és fatoronyházak szoríthatták ki.
És mivel a nagyobb mérvű kőépitészet nálunk nem ré
gibb III. Béla (1773— 1196) koránál, a diósgyőri vár
szilárdabb állapotba juttatása a keresztes hadjáratok
korára tehető. „Ekkor a Bors nemzetség legnagyobb
virágzása korában eshetett meg véglegesen a lassú —
talán százados — átalakítás, mely szerint a belső sánc
tornyos őrfalakat nyert, az összefüggés nélküli részek
szerves egészszé alakúiénak, az óriási faépítmények he
lyét a szilárdabb és ellenállásra képesebb kőalkotások
foglalván el nagyobb mérvben“.
Ezen várat a Sajó melletti vésznap után (1241) a
tatárcsapatok elpusztították.
Venzel Gusztáv szerint IV. Béla királynak 1261-iki
okmánya, mely az egri egyház jogait és birtokállapotát
megerősíti, Diósgyőrt, mint várat fel sem említi, csak
Nagygyőrnek (terra Noggeur) jelzi.
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Ezzel szemben Kandra Kabos azt állítja, hogy az
1248—61. évek közt a vár már nem csak helyre állít
tatott, de egyszersmind majd „nagy“, majd „királyi
vár“-ként szerepel.
Mindenesetre tény az, hogy helyreállittatott s Károly
király 1319-iki adomány-levelében Diósgyőr „Castrum
Novum“ (Uj-vár) nevet visel. Ebből a korból még emlí
tésre méltó, hogy Róbert Károly korában kapta a „Diós“
előnevet a sok diófától. Érne fia, István nádor 1304. évi
adomány-levelében már Diósgyőrnek (Dyosgeur) nevezi
Győr helységet.
Az eddigi „Nagy“ előnév nem annyira a vár erőssé
gére, mint a közel fekvő Kisgyőr-től való megkülönböz
tetésre szolgált.
A diósgyőri várról két rajz maradt reánk. Egy alap
rajz az 1662. évből és egy távlati kép a későbbi időből.
Ezekből megállapítható, hogy a várat egy 7 —12 öl
közt változó szélességű sánc vette körül, a melyen ke
resztül felvonó hid vezetett a várba. A vár tehát mint
egy sziget emelkedett ki a körülötte folyó víztömegből.
A víz a nyugati oldalon jött az árokba s az ellenkező
oldalon folyt le. „A lefolyás torkolatától pedig nem messze
tavat képez. Itt lehettek nyilván nem csak a hagyo
mány által emlegetett királyi halastavak, de a várkert is,
és a melléképületek, mikre nézve ma már alig tájékoz
valami." (Kandra Kabos.)
A várnak építési rendszerét Kandra K. így ismerteti:
„A várnak amint főékességét tevék a sarktornyok,
úgy egyszersmind főerősségét is. A falaknak vastagsága
másfél ölnél sehol sem kevesebb. Azonban hibás az ál
lítás, mit itt-ott olvashatunk, hogy nagy négyszögü kövek
ből volt rakva az egész vár, következőleg a tornyok is.
A falaknak ugyanis csupán jókora vastagságú hüvelye
volt négyszögü faragott kövekből alkotva, közbe eső
része pedig a tömési rendszer szerint mészből, homok
és apró kavicsból álló törrmelékkel olykép betöltve, hogy
a faragott kövekből rakott burok üregébe oltatlan mész
tétetett szikla törmelékkel, melyre aztán víz öntetvén,
az egész egybeforrasztatott. És ezen eljárás legkevésbé
sem kőhiány, vagy költségkímélés tekintetéből történt
így, sőt csakis a nagyobb szilárdság elérése céljából. Ez
pedig eléretett, mert az említett töltelék oly szilárdságot,
majdnem kőkeménységet tüntet föl, hogy alig morzsol
ható szét és ekként a diósgyőri várról is áll, mit dr.
Henszlmann az ó-zólyomiról megjegyez, hogy a falak
ragasza majdnem olyan kemény, mint az általok össze
tartott kő maga. A falakba, annak nagyobb összetartási
és ellenállási erőt kölcsönzendők, a mai vaskötések he
lyett gerendákat raktak.
E gerendák fölismerhetőleg jávorfából vannak és mig
kevesebb erővel nehezedtek az épületre, mint a most
használatos vaserősitő foglalók, addig helyes választék
kal alkalmaztattak, tartósabbak lévén a vasnál.“
Talán kelleténél többet is foglalkoztam a vár ismerte
tésével, de szolgáljon magyarázatul, hogy ez a műemlék
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a diósgyőri m. kir. erdőgondnokság kerületéhez és fel
ügyelete alá tartozik.
Az eddig előadottakból ismerjük az erdőgondnokság
nevének származását, a továbbiakban elő fogom adni az
erdőgondnokság történetét. Ezt két főkorszakra lehet
osztani. Az első addig tart, mig az erdőgondnokság a
várhoz tartozó többi birtokkal együtt egy nagy egészet
képezett. A második azzal az évvel kezdődik, a mikor a
nagy uradalom részekre osztatott és a diósgyőri erdő
gondnokság mint önálló birtoktest szerepel.
Az első korszakban a politikai jelentőség, a második
ban a gazdasági hivatás domborodik ki.
(Folytatása következik.)
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Az oláh erdei pásztornépröl.
Irta Földes János.
3
Az oláhok a parlagon heverő erdők legeltetése és ir
tása végeit hivatván be, eredeti irtásaik után tizedet
nem fizettek, még akkor sem, ha földként művelték,
azért megkülönböztetésül a magyar, szász és székely
művelte régibb földeket keresztény földeknek nevezték
s csak ezek után járt tized.
Midőn Lajos 1351-ben Magyarországon a nem neme
sekre és jobbágyokra új teherként kirótta a gabona- és
borkilencedet s Mária királyné 1389-ben az erdélyi püs
pöknek és káp'alannak is megadja e jogot, s megengedi
Lajos 1365-ben az erdélyi nemeseknek, hogy jobbágyai
kon s földbirtok nélküli szolgáikon bíráskodhassanak —
kivéve a lopást, rablást és büntetést; — e jobbágyok

és szolgák között még nem voltak oláhok.
Szabadon kalandozhattak tehát és rendetlenkedtek
korlátlan szabadágukban, a mivel azután nagyon vissza
éltek.
Láttuk a fent elősorolt esetekből, hogy még a meg
telepedett oláhok is könnyen felszedték sátorfájukat és
tovább álltak, sőt visszahagyott lakásaikat is felgyújtották.

Még zabolátlanabbak voltak az erdőkön pásztorkodók.
Ez oknál fogva Lajos király 1366-ban, látván mennyi
bajt okoznak a rendetlen állapotú oláh gonosztevők,
elrendeli, hogy ezek kiirtása végett minden olyant, kiről
tudva van, hogy zsivány, rabló, vagy egyébként gonosz
tevő, meg lehet ölni, ha tetten nem érik is, de 50 em
ber vall rá; nemesre 50 nemes, nem nemesre 50 nem
nemes.
Száz év múlva keserves panaszokra ad alkalmat az a
60 oláh háznép, mely a fehérvári káptalan birtokára lett
telepítve. A kenézek a püspöki, káptalani szántóföldeket
és kaszálókat úgy adogatják, mintha csak az övék volna;
alattvalóikat új meg új terhekkel sanyargatják, köteles
ségeik alól pedig még fenyegetésekkel is ki akarják
magukat szabaditni.
E miatt kénytelen Lajos 1377-ben parancsot küldeni
László erdélyi vajdának, hogy szorítsa rá őket a földes
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úri jogok elismerésére s alattvalói kötelezettségeik telje
sítésére.
Folytonos civódás és bosszuállás folyt a szebeni szá
szok és oláhok között is, minek az 1382-ben megkö
tött egyesség szegte útját. Ez egyesség értelmében a
szászok az oláhok által eddig elkövetett lopást, gyújto
gatást, gyilkosságot, pusztítást megbocsátják. De jövőben

nem szabad szász földön legeltetni, s a gonosztevő
ket elrejtegetni, elégettetés terhe alatt.
A gyilkos, gyújtogató tűzben hal meg, ha két tanú
igazolja; sőt a gyújtogatással való fenyegető is el
égett étik, ha heten tanúskodnak ellene.
Az oláhok kötelezik magukat, hogy íjjal nem járnak, s

az ijjazásban nem gyakorolják magokat, csak a leg
nagyobb szükségben.
Ha visszaemlékezünk, hogy rejtekhelyről mérgezett
nyilakkal hány embert lelőttek I. Frigyes seregéből, elkép
zelhetjük, mily veszedelmes volt az íj az oláhok kezében.
E szigorú rendszabályok mutatják, hogy e nomád nép
különösen gyújtogatásával valóságos csapása volt a békés
szántóvetőnek.
Zsigmond király uralkodása alatt (1387 1418) is
folyt a telepítés s a kenézek nemesítése.
Ő adja 1394-ben a Déva várához tartozó Lesnek er
dőt Dobre nevű oláhnak kenézi birtokul, a vár porko
lábjának járó szolgálmányok kikötése mellett.
Tőle kapják 1400-ban Stauzul, Berivoj, Dragumir és
Vidd hátszegi kenézek a Krassóba vezető utón „ Achina
Polyána“ falut, hogy azt benépesítsék, mivel az ott befészkelődött rablók fosztogatnak és gyilkolnak.
Ezek mindaddig, mig az erdélyi vajdák jótetszését
bírják, nem adóznak mással, mint az úri jog elismeré
séül 200 dénárral szt. György-napkor.
Bereck fa lv á t 1426-ban kelt oklevelével ruházza fel
Zsigmond a kenézi bíráskodás jogával. Megengedi még,
hogy Moldovából és Havasalföldről minden állapotú
ember szabadon költözhessék Bereckfalvára, hozzá téve
még: „Akarjuk, hogy mint eddig, ezután is, a kenéz és
falubeliéi a határörzésl és kémjárási szolgálatra köte

lesek legyenek!“
Itt és az előbbi esetben 1— 1 új nemét látjuk az adó
zásnak, mi a kenézeknek új alkalmat szolgáltatott alatt
valóik megzsarolására.
Az erőszakoskodásnak s elpártolásnak példáját mutatja
Koszta, Sztancsul meg egy pópa, kik Hátszeg mellett
levő kenézségüket elpusztítván, s elnéptelenitvén, Moldovába szöktek és ott ,,a korona ellenségeihez álltak !“
Kenézük által felbiztatva, vonakodott sok dévai
oláh is a várnak tartozó szolgálata teljesitésétől. Ez
oknál fogva meghagyja Zsigmond 1427-ben, hogy az
oláhok a várhoz tartozván, attól az általuk birt szántó
földek sem választhatók el, s nem csak az ezek után
tartozó fizetésekre, hanem a vár fentartásához szük

séges kézi munkára, sáncok vágására, favágásra és
élelem behorddsára is kötelesek.
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A hasonló erőszakoskodás okozta legnagyobb elkesere
dés szól Jaks Mihály székely ispánnak 1434-ben kelt
s a brassai bíróhoz intézett két leveléből, melyekben
figyelmezteti, jól vigyázzanak az átkozott oláhokra, hogy
őket meg ne csalják, mert a törökök gyűlnek Havasalföldön, a legszorgosabban vigyázzanak a havasokon s
irtsák ki a hitszegő fogarasi oláhokat, csak az aszszonyokat és gyermekeket kiméivé meg.
Ideiglenes nemesítésekre is vannak példák. Lópataki
Csuka fiát, Dénest 1406-ban megnemesiti Zsigmond,
de csak addig, mig a király jóindulatát bírja.
Zsigmond adományozza 1404-ben Bolyának a Fehér
Kőrös kerületében Vitha, Keresztur, Csernetfalva és Zoalt
néptelen és puszta birtokait minden hasznostul, kivéve
a kir. fiskusnak járó részt.
Bolya és fia i be is népesítik oláh lakossággal e he
lyeket, mely a neveket is megváltoztatja; Keresztárból
Kristsor, Csernetfalvából Csernezel (m a öerecel) lesz.
Bolya aztán hűtlenség s emberölés miatt elveszti bir
tokát 1415-ben és Ozorai Pipó lefejezteti. De fia, László,
vitézsége miatt megint vissza kapja a birtokot.
Nevezetességet ad Zsigmond király 1409. okt. 18-án
kelt oklevelének, melylyel Serbán fiának, Vojknak,
udvari vitézének, valamint ennek fia részére Hunyadvárát adja örök birtokul, az a körülmény, hogy az itt
megnevezett János nem más, mint világhírű hősünk,
Hunyady János. Volt Vojknak egy Juon fia is, ki azon
ban szintén katholikussá lett, mint János, s neve is
Joannesre változott.
Lajos királynak Zsigmond király által is megújított
rendelete értelmében különben is a kenéz katolikussá
tartozik lenni, állása elvesztésének terhe alatt. S ha a
megnemesedett kenéz katolikussá lett, magyarrá is lett,
mert a magyar nemesség, még az olygarcha sem be
szélt másképpen, mint magyarul. S hogy Erdély földmívelő népe is a XV. század elején még magyar és német
volt, azt az okmányok és helynevek bőségesen bizo
nyítják.
Az elszaporodott kenézek fogyását leginkább a neme
sítések idézték elő.
Annál jobban szaporodtak a közoláhok.
Nagyon meggyéritette a nyugoti egyházhoz tartozó eredeti
magyar és német lakosságot úgy Erdélyben, mint Magyaror
szág délkeletén az 1414. és 1437. évi parasztlázadás, továbbá
a vallásüldözések és a törökök sűrű becsapásai. E lakos
ság helyét azután a Balkán államokból a Duna túlsó
oldaláról ide nyomuló rácok és főképpen oláhok fog
lalták el.
A letelepülő oláhok helyzetét nagyon megkönnyítette,
hogy királyi tisztviselők által behíva, a közterhektől,
különösen a tizedtől fel voltak oldva, holott éppen a
hátralékos tized nagy terhe idézte elő, főképpen Lépes
György erdélyi püspök kapzsisága folytán az annyi em
ber életébe került s vérbe fojtott pórmozgalmat.
De megkönnyítette az oláhság elsokasodását nagy
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szaporasága mellett az a körülmény, hogy mint a leg
el hagyottabb erdők belsejében pásztorkodó nép, távol ál
lott a háborúk sanyargatásától, mely a többi lakosságot
ugyancsak pusztította.
E két ellentétes irányzat lett azután előidézője annak,
hogy egyrészt a pásztorkodásra szánt irtott s még irtandó
terület az erdőkben mind szűkebb lett, másrészt a régi
földművelők területe napról napra néptelenebb lett. En
nek természetes következménye megint az lett, hogy az
oláhság egy része leszorult a havasokról, elfoglalta az
üresen maradt helyeket, oda állott az eke szarva mellé
és mívelte a földet.
Az ilykép elfoglalt s megkülönböztetésül a schismatikus
oláhok irtványaitól, keresztény földekért azonban az
erdélyi püspök és káptalannak máskép kijáró tizedet az
erre nem kötelezett juh- és pásztortartó oláh nem fizetett.
Ezt a viszás és tarthatatlan helyzetet Mátyás király
szüntette meg 1468-ban kiadott rendeletével, mely az
ily földeken az oláhokra is kirójja a tizedet.
Ez a tizedfizető régi földek és tized nem fizető irtásföldek közötti különbség a legújabb időkig fenállott
Erdélyben.
Mátyás rendeletét Ulászló 1506-ban megújította Erdélyre
nézve.
A magyarországi részekre nézve ellenben az 1495.
XLV. t. c. azt mondja ki, hogy az ország végrészein
lakó schismatikus rácok, ruthének és oláhoktól, kik a
keresztények földjeit lakják, nem lehet tizedet követelni,
mivel az csak Krisztus híveitől jár.
így könnyítette meg még a törvényhozás is a beözönlő
oláh lakosságnak a megélhetést s ez által az elszaporo
dást a bennlakókkal szemben.
Megkönnyítette sok észrevétlen beköltözés is e szapo
rulatot.
Ilyenről rántja le a leplet a Havasalföldről minden
vagyonostul a szászvárosi szék Parkas falujába költöző
Torek János esete, ki a magával hozott 12 disznót a
huszad kirovása végett bejelenti a vámosnak. De ebből
per támadt a szászvárosi szék előtt s csak ez által lett
köztudomású a dolog.
A földmivelő oláhok elhelyezkedése még gyakoribbá
teszi a súrlódást. Különösen a szászok vannak sok bántalomnak kitéve részükről, de a nemesek részéről is.
Ezt az áldatlan állapotot élénken világítja meg a hét
még kétszáz széknek Mátyás király 1469. ápr. 25-én
kelt rendeletével jóváhagyott következő határozata:
1.
Ha nemesek vagy más birtokosok, jelesen oláhok,
kiváltképen pedig a fogarasi és omlási kerületekben lakó
oláhok juh-, sertés- vagy egyéb nyájaikat tilalom elle
nére a szászok földjeire bocsátják s rétekben, legelőkön,
erdőkben kárt okoznak, a juhnyájból első ízben két
ürüt vagy két juhot, másod ízben négyet, harmad ízben
tizenkettőt foghatni ki a megtérítés biztosítására; sertés
nyájból első ízben egy disznót, másodízben kettőt, harmadizben a tizenkettediket.
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Esős időben vagy éjjel történő kártételeknél tizenkét
ürüt vagy juhot foghatni k i; egy bárányt vagy juhot ölni
is lehet a hely színén, hogy a kifolyt vér bizonyítván a
kártételt, ezt el ne lehessen tagadni.
Ha nagyobb a kár, mint a kifogott állatok értéke, az
illetőtől megtérítést követelhetni.
Az oláhok ellenszegülése esetén a megkárosodottak a
helység birájái, ha ez nem bir velük, az egész széket
segítségre szólíthatják fel.
Ha még a szék sem volna elég, a hét és két szék
álljon fel. Sőt ha az összes szászság sem volna elég
erős a hatalmaskodás megtorlására, a vajdát vagy
alvajdát hívhatják segitségül.
2. A hét és két székben lakozók ne merjenek egy
márkányi büntetés alatt, oláhokat fogadni éjjeli őrök
nek vagy nekik bért fizetni.
3. Ha valakitől lovat vagy más jószágot elloptak s ő
nyomait követve, szászok , magyarok vagy más keresz
tények határára, helységére j u t : az illetők a házaikban
és egyebütt tartoznak megengedni a keresést; sőt meg
is esküdni, hogy náluk nincsen a keresett jószág.
De ha a nyomok az oláhok lakta helységre vagy
határra vezetnek, az oláhok a keresett jószágot tartoznak
kiadni. Ha pedig ki nem adnák s a megkárosított heted
magával teszi le a szokott esküt: az oláhok a lopott

jószágnak árát kötelesek letenni.
4. Ha a zsiványok, rablók, akármely méltóságú
embernek birtokáról intéznek támadást a szászokra;
a szászok 25 ezüst márkányi büntetés alatt kötelesek a
megsértett helységet támogatni s a hol elfoghatják a gonosz
tevőket, azokat megbüntetni.
5. Ez a pont a fizetni nem akaró adósra mér fogságot.
Tömeges és szörnyű erőszakoskodások lehettek azok,
hol az összes szászság sem volt elég, hanem a vajda egész
segítségére volt szükség. S a rablók támadása megett, a
mint 4. pont sejteti, a nemesi osztály hatalmasai is lap
panghattak a háttérben.
Óriási pusztítást követhettek el az erdőn is, mivel az
első pont még az erdőkárosítás ellen is védekezik.
E veszedelem s az oláh népség csak szaporodott az
által, hogy Mátyás 1474-ben és 1481-ben a jobbágyoknak
a szászok földjére való szabad költözést megengedte.
Ezek a viszonyok már annyira elfajultak és némely
kenézek arra vetemedtek, hogy egész idegen területeket
elfoglaltak és benépesítették azt. Egy ilykép létesült falut
volt kénytelen Mátyás 1487-ben lerontatni, hegy „ott

a királyi jobbágyok veszedelmére be ne fészkelődjenek az oláhok
Kénytelen volt 1486-ban most már a „szászok és
nemesek együttes panaszára“ parancsot adni az erdélyi
vajda és székely ispánnak, hogy „törje meg az oláhok
vakmerőségét, kik fegyveres kézzel is megtámadják
a lakosokat, sőt még a nemeseket is. Jóllehet az oláhok
nem születtek s nem is hivatottak a szabadságra; mind
azonáltal az ország meghagyása ellenére hatalmas
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kodás és gonosztettek utján szereznek maguknak
szabadságot.“
Mikor ilyenek történhettek Mátyás király erős jogara
alatt, nem képzelhető, hogy javult volna a helyzet II.
Ulászló alatt.
0 adja ki 1498-ban Drágfi erdélyi vajdának azt a
szigorú parancsot, hogy azokat az oláhokat, kik azért,
mert megérdemelt büntetésben részesültek, bosszúból
gyújtogatnak és pénzt csikarnak ki, rögtön el kell
fogatni és kivégeztetni.
A fogarasi várnagynak ugyanily meghagyást küldött
1503-ban. Sőt 1511-ben rosszalását fejezi ki Zápolya
János erdélyi vajdának, a mért a királyi tisztviselők hanyagúl járnak el az oláhok megbüntetésében, kiknek v a k
merősége bámulatos. Az alpesti nemesek 1504-ben Perkasz falubeli oláhok ellen azért indítanak pert, mivel roko
nukat, Alpestesi Albertet, a Marosba ugratták és megölték.
A szász részekben a katolikus falvak is lassanként
eloláhosodnak. Alsó-Kenyéren pl. a szászvárosi oláhok
lassanként elfoglalnak minden keresztény telket. Ezért
felszólítja Várdai Ferenc, erdélyi püspök, 1515-ben a
nagyszebeni tanácsot, hogy védelmezze meg az ottani
plébánost az oláhok ellen és akadályozza meg, hogy
marha óllá váljék az isten háza, miként tehetetlen
papi gőgje mondatja vele.
A várbeli oláhok szolgálati s különösen házassági
viszonyaira fontos az alább közlendő szabályzat. Fogaras vára és vidéke 1. Lajos óta többször havaseli vajdák
nak adományoztatván, azok kiváltságos lakosokat telepí
tettek oda, kik boér néven voltak ismeretesek.
E várat II. Ulászló 1504-ben Bornemissza Jánosnak
adta, ki egy a castellanusa, Tömöri Pál által a régi
helyett hozott uj „törvény és szokás"-t hagyott jóvá
1508-ban, melyet kivonatosan alább közlök:
1. A bíró vagy castellanus a boértól az eddig
zsarolt 6 6 frt helyett csak 33 irtot követelhet; oláh
paraszttól az eddigi 33 frt helyett 25-öt.
2 . Vérontásért 13 frt helyett 4 frt a birság. De 10
éven alól nem fizet.
3. A ki hatalmaskodva foglal házat, kertet, udvart.
13 frtnyi, a ki elszántással, kaszálással, legeltetéssel kárt
okoz, egy frtnyi bírságot fizet, az eddigi 3 frt helyett.
4. Az a fiú, ki oláh lánnyal szülői engedelem nélkül
él, a régi 6 frt helyett kettőt fizet birság képpen, ha
hitvesül veszi. Ha erőszakot követ el rajta s akarata
ellenére akarja elvenni, 12 frtot fizet. Az a boér, ki
törvényük és szokásuk szerint, azért taszítja el nejét,
mert nem akar vele többé élni, egy frt bírságot fizet a
castellánusnak, az oláh paraszt kilenc oszporát a boérnak, ki alá tartozik.
A mely házasfél, akár boér, akár paraszt, hűtlenné
lesz, annak öröksége a másik félnek marad.
5. Ezután az elhaló boér csak akkor tartozik
felnyergelt lovat és lándzsát adni a castellánusnak
ha van; a kinek nincs, az 3 frtot fizet neki.
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Ez a pont az örökösödésről intézkedik.
7. A bodrok fejenkint karácson és Szent-Mihály
napján 1— 1 kocsi fát tartoznak évenként a várba
vinni.
8 . Ez a pont a rágalmazás bírságolásáról szól.
9. A ki juhot, sertést vagy más jószágot Lop,
az annak csak tizenkétszeres árával válthatja meg fejét
az akasztófától. Pl. 12 lóért egyenként 2 irtot, összesen
24 frtot fizet.
10. Fejével lakói az, ki házat ás ki vagy abla

kon lopódzik be.
12. A kerületben lakó oláhoktól sem a boér, sem
a földesúr makkoltatásért nem követelhet semmit.
13. A castellánus a tilalma ellenére az országon
kívül eladott ló, ökör vagy egyéb árának felét veheti
meg az eladón.
Jellemző, hogy a magyar uraság szabályzata jóval
enyhébb, mint a havaseü vajdáké volt.
Ez a törvény és szokás valószínűleg a többi itt
benn elő oláhnál megvolt.
Feltűnő az a laza házassági kötelék, mely az 5.
pont szerint szintén elfogadott általános törvény és szo
kás volt az oláhoknál.
Sőt ez az öröklött szokás mai napig meg van az
oláh népnél, hol napirenden van a szétvállás.
Egy főbíró Temes-megyében, szintén román, még
a múlt század hetvenes éveiben híressé vált az által,
hogy ez elharapódzott rossz szokást meg akarta szün
tetni oly módon, hogy szigorú büntetés terhe alatt csa
patostul berendelte hivatalába az elvált feleket s hiva
talos pressióval együttélésre kényszerítette őket. A tör
vénytelen gyermekeket is elosztotta közöttük. A vadhá
zasságot szigorúan eltiltotta. Még azt a legényt is, ki a
leányt ellopta, mi szintén gyakori eset volt s mely
fennt a 4. pont alatt van felvéve, rákényszerítette, hogy
vegye el a lopott lányt.
(Folyt, köv.)
¥¥¥¥¥
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Uradalmi erdők vándorlása Nógrád vár
megyében.
Nógrád vármegye északkeleti részén már nemcsak az
Amerikába való kivándorlás van napirenden, hanem né
mely uradalmi erdőknek idegen kezekbe való vándorlása
is. Lehetséges, hogy e két jelenség között van valami
összefüggés s az is lehet, hogy talán nincs semmi. Ezt
most nem kutatom. De, hogy különbség van a két dolog
között, az már bizonyításra nem igen szorul, mert miként
a tények bizonyítják, az Amerikába kivándorolt tót atya
fiak jó része — tisztelet a tengerbe fulladt kivételeknek
— még vissza is vándorolhat az elhagyott hazába, ellen
ben az eladott uradalmi erdők soha se jutnak többé
vissza eladó mágnásaink kezébe, hanem közvetlen vevőik
által előbb jó nyereséggel kihasználva, többnyire kisebb
birtokosok között daraboltatnak fel. Hogyha aztán egy-
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egy ily erdőrészletet felosztatlanul, társulva, több kisebb
birtokos avagy erkölcsi testület vesz meg, akkor az ilyen
rész, mint közbirtok stb. az 1898. évi XIX. t.-c. alapján
állami kezelésbe kerülhet s az erdőtörvény 17. § a alap
ján rendszeres gazdasági terv szerint kezelendő; de ha
valamely erdő egészben avagy parcellázva, külön-külön
egyes magánbirtokosok tulajdonába jut, akkor az állami
erdőhivataloknak az ily részletek kezelésébe a törvény
értelmében sem Nógrád vármegyében, sem másutt az
országban semmi beleszólása nincsen.
A közelmúltban a Szentiványi-féle, erdőkben dús ipolyrónyai uradalom, majd a gróf Cebrián-féle málnapataki
erdőbirtok került idegen kezekbe. Legújabban pedig az
erdőbirtok megalkotója, néhai Kemény Gábor egykori
földmivelésügyi m. kir. miniszter törvényes örökösének
kezéből került a Nógrád vármegye szomszédos községeibe
is átnyúló, javarészben erdőkből álló, gömörmegyei ajnácskői uradalom idegen kezekbe, hol mindenki láthatja, hogy
e változás folytán máris, még az egykori híres fürdőpark
fái is, csak úgy dűlnek az oláhcigányok fejszéi alaít.
Most meg a báró Baratta Antal poltári erdős uradalma
jut hasonló sorsra. Főuraink birtokaihoz hasonlóan gazdát
cserélt Málnapatak határán a farkasvölgyi üveggyár is a
hozzátartozó erdőbirtokkal együtt, melyet az „Egyetértés“
május 22-iki közlése szerint Pock János eddigi tulajdo
nostól most vásárolt meg Fehér Mór, a budapesti Feller
és Fehér fakereskedő cég tulajdonosa.
Ha már ily kis környéken is ilyen sok uradalmi erdő
vándorol idegen kézre, elképzelhető, hogy hányra vár
még hasonló sors az országban ! . . .
Miként azonban az amerikai kivándorlást fennálló
törvényeinkkel nem lehet meggátolni: ép úgy teljes

lehetetlenség erdei törvényeinkkel a magánuradalmi
erdők eladását, felosztását s a véderdők kivételével,
azok kihasználását is nemcsak az állami erdőhiva
taloknak és közigazgatási hatóságoknak, de még a
kir. erdőfelügyelőségeknek is megakadályozni.
Ennek dacára az „Erdészeti Lapok“ idei VI. füzetében
„Erdőirtások az Ipoly-forrás vidékén“ című cikkben valami
névtelen nagyság három szál árvácska alá rejtőzve, mi
dőn keservesen panaszkodik az Ipoly forrásvidéki erdő
irtásokról, gyöngesége érzetében •—• szaklapokban idáig
szokatlan módon — nem átalja úgy tüntetni fel a dol
got, mintha annak megakadályozása a losonci m. kir.
erdőgondnokságtól és járási főszolgabírótól függött volna.
Névtelen cikkírónak ezt az állítását — jóllehet a VIII.
füzetben, nevem bevonásával helyreigazította némileg,
mivel azonban azt úgy cselekedte, hogy a helyreigazítás
sem engemet, sem más olvasót ki nem elégíthet, —
szó nélkül nem hagyhatom s a losonci m. kir. járási
erdőgondnokságra vonatkozó alaptalan gyanúsítást a leg
határozottabban visszautasítom.
Gyászjelentésben szokásos két siralmas mondat után
felfedezi idézett cikk írója, hogy az „Ipoly tudvalévőén
Losonctól északkeletre, Málnapataka község határában

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

6. szám.

MAGYAR E R D É S Z

ered“ . . . No hát már ez sem egészen úgy van ám,
hiszen akkor az Ipoly a Duna helyett a Tiszába folynai
mert Losonc a keleti hosszúság 37°, 20’-e alatt fekszik,
az Ipoly forrásai pedig a keleti hosszúság 37°, 190i-e
alatt bugyognak ki, tehát Losonctól inkább északnyugatra,
Besztercebányától pedig délkeletre.
Azután történelmi jártasságát bizonyítandó, megírja,
hogy az egykori Szentiványi-féle erdőbirtok mily sok
kézen ment át, míg végre ad notam „volt úrbéres“,
most „volt Cebrián-féle“ birtok címen ismeretes. Hát ez
mind nagyon szép, csak egy bökkenője van, és ez az, a
mit a cikkíró nagy bölcsen elhallgat, t. i. hogy ezek a
birtokok és nem birtok, egytől-egyig mind magántulaj-'
dönt képeznek s még ez ideig nem tartoznak az 1898.
évi XIX. t.-c. hatálya és a balassagyarmati m. kir. állami
erdőhivatal s illetve a losonci m. kir. járási erdőgond
nokság kezelése alá. Ezzel korántsem akarom azt a vélel
met kelteni, mintha az 1879. évi XXXI. t.-c. 28. §-ában
említett állami közegeknek ezen magán erdőbirtokok
feletti felügyeleti és ellenőrzési jogát kétségbe vonnám,
avagy épen tagadásba venném azt, hogy ha említett
állami közegek ezen erdőbirtokosok részéről netán vilá
gosan törvénybe ütköző erdőkezelést tapasztaltak volna,
azt az utóbbi évtizednek bármely évében többször is,
saját felelősségükre akár be nem tilthatták volna. Oh nem!
Sőt ellenkezőleg még azt is elismerem, hogy nevezett
állami közegeknek nemcsak joguk, hanem még köteles
ségük is lett volna kerületükben ezen Ipoly vidéki erdő
ket is évenként beutazni s az erdők állapotáról meg
győződést szerezve, az esetleges mulasztásokat megtorolni.
Amit ők bizonyára meg is tettek. Hogyha pedig ez ne
talán másként történt volna, — amit senki sem tételez
fel — az is csak az illetőknek a föld népe érdekeit az
erdők fenntartásánál is előbbre becsülő atyai jóindulatára
vallana s ezen jótettüket sem lehetne kárhoztatni.
Közel 10.000 holdnyi erdőterületnek a létét félti cikk
író s Röntgen sugarakkal nézve a jövőbe, látományszerüen megjósolja, hogy a terület „rövid időn belül“
elkopárosodik s ezen felül az Ipoly völgyének alantabb
fekvő részeit a diluviális és alluviális rétegekre való
újabb triluviális lerakodásoktól s ezzel egy újabb geo
lógiai korszak bekövetkezésétől félti.
No hát ettől sem kell félnie. De kár a közvéleményt
tévútra vezetni.
Nem 10.000 hold erdőnek van a létele az Ipolyforrás
vidékén veszélyeztetve, hanem össze-vissza legfeljebb
valami 8—900 holdnyi vágásról lehet szó, ami helyen
ként fel is ujult, más helyen pedig, hol azt a birtokosok
úgy látták jobbnak, burgonyával, szőllővel, zabbal-babbal
beültették, vagy pedig rétnek, bokros legelőnek használ
ják. Kopár pedig ottan még nincsen.
Dehogy van ott kopár. Ellenkezőleg a legnagyobb
határozottsággal mondhatom, hogy a losonci m. kir.
járási erdőgondnokság kerületéhez tartozó 2250 kát. hold
kiterjedésű 48 kopár birtok közül, a Tőrincs község

109

határán fekvő 8 holdnyi befásított kopár területen kivül,
egyetlen egy sem esik az Ipoly-völgy mentére.
Hogy fentebb kifejtett vélekedésemben nem csalatkoz
tam, arra nézve ékes bizonyítékul szolgál a névtelen
cikkének harmadik bekezdése is, a melyből minden ha
landó megtudhatja, hogy a besztercebányai kir. erdőfel
ügyelőség már közel 10 év előtt észrevette a bajt s
egyben intézkedett, hogy orvosoltassék az is, a meny
nyiben „felhívta az illetékes közigazgatási erdészeti bi
zottság figyelmét ezekre a parcellázásokra s ez sietett is
elrendelni, hogy a terület legeltetés ellen tilalmaztassék
és a letarolt területek pedig 6 év alatt évi egyenlő ré
szekben beerdősíttessenek.“ — A határozat állítólag jog
erős lett.
Cikkíró szerint „A végrehajtás ellenőrzése a losonci
kir. erdőgondnokságra bízatott, a járási főszolgabíró pedig
utasíttatott, hogy a felek kellő kitanítása mellett teljes
erélylyel oda hasson, hogy a közigazgatási erdészeti bi
zottság rendelkezései pontosan betartassanak, s hogy
ezt szigorúan ellenőrizni és a legkisebb eltérést is bejelen
teni felelősség terhe mellett kötelességének ismerje.“
Itt aztán a három árvácska alól fájdalmasan felkiált
a cikkíró, hogy ennek a szigorú rendelkezésnek nem
volt gyakorlati eredménye s az írott malaszt maradt.
Nagy hézagok s erőltetett kifejezések dacára azonban
eddig még csak mind hagyján, mert hiszen az világos
dolog, hogy a magánerdőkben való gazdálkodás feletti
ellenőrzés joga közel 10 év előtt sem volt átruházható
a törvény szerint arra illetékes hatóságról más hatósági
közegekre, s igy az 1898. évben fennállott losonci m.
kir. erdőgondnokságra körülbelül nem „bízatott“ az el
lenőrzés. De ha mindjárt rá bízatott volna is, azért
cikkíró idáig a tárgyilagosság látszatát akarja tolla he
gyére erőltetni, de érezve, hoqy egyhangúságával nagyobb
hatást el nem érhet, az egykori losonci „kir. erdőgond
nokságról“ a „járási erdőgondnokságra“ s innen egy
merész fordulattal a gyanúsítás terére ugrik, mondván :
„Nem tudjuk, hogy vájjon a losonci járási erdőgondnok
ság és a főszolgabíró megtették-e kötelességüket, tény
az, hogy a málnapataki erdőkben sem a legeltetés, sem
az irtás nem szűnt meg, a tarolt területek újraerdősíté
séről pedig szó sem volt“ . . .
A főszolgabíró dolgába nem avatkozom. Minthogy
azonban az 1898. évi XIX. t.-c.-el 1899. évi julius hó
1-én újonnan szervezett losonci m. kir. járási erdőgond
nokságnak négy év óta én vagyok a vezetője, határo
zottan ki kell jelentenem azt, hogy a kérdéses magán-

erdőbirtokok nem tartoznak a kezelésem alá s hogy
a málnapataki volt úrbéres erdőtől északi irányban
egész 15 kilométernyi távolságig elnyúló magánerdők
kezelésének ellenőrzése soha rám bízva nem lett.
Ennek dacára nevezett magánerdőket, a vonatkozó
ministeri rendeletek alapján, az 1903. évtől fogva idáig,
kisebb-nagyobb részben már öt Ízben megszemléltem,
de szemléim alkalmával sem a fiatalosokban nem fedez-
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tem fel veszedelmes újabb legeltetést, sem pedig oly
nagyobb mérvű újabb irtásokat nem láttam, a melyek
az erdő léteiét veszélyeztetnék. Az irtások évtizedesek,
s azok helyén a felujult részek és legelők mellett én
már több mezőgazdasági földre akadtam, sőt helyen
ként kerttel együtt még házakat is láttam mintegy bizony
ságául annak, hogy a régi irtványföldeket nem lehet
egész terjedelmükben az erdőtörvény 4. §-ának hatálya
alá vonni, vagy legalább is ott továbbra megtartani. De
hagyjuk most ezt. Reményiem, hogy állításom közelebb
ről amúgy is tényleges bebizonyítást nyerend.
Hanem hogyha ezeket az erdőségeket 4 év óta már
magam is többször megszemléltem s hébe-korba az elő
talált erdőbirtokosokat, azoknak megjelent képviselőit vagy
alkalmazottjait az okszerű erdőgazdálkodás vitelére még
magam is figyelmeztettem, akkor abban sem kételkedhetik senki, hogy az illetékes kir. erdőfelügyelő vagy
annak helyettese az évenkénti köteles beutazások alkal
mával az Ipoly forrás vidékén esetleg tapasztalt, törvénybe
vagy hatósági rendeletbe ütköző erdőkezelést a lefolyt
évtizedben évről évre illetékes helyre azonnal be ne je
lentette volna s illetve, hogy kötelességéhez hiven éven
ként eddig is meggyőződést ne szerzett volna arról, hogy
a közigazgatási bizottságnak rendeletéit, pl. az évenkénti
részletekben teljesítendő erdősítéseket stb. a birtokosok
miként foganatosították avagy elmulasztották-e? . . .
Közleménye vége felé a „telekspekulánsoknak“ rontva,
elmondja cikkíró, hogy az erdőrendészeti áthágás miatt
megindított eljárás helyszíni szemléit — a melyekre,
mellesleg megjegyezve, a balassagyarmati m. kir. állami
erdőhivatal tiszti személyzete közül, ezen oda nem tar
tozó ügyben, igen természetesen, senki sem lett meghiva — csendőrsegédlet mellett tartotta meg a kiküldött
bizottság.
Hát ha ez tényleg úgy volt, a miben kételkedni egy
általában semmi okunk nincs, hogy ne úgy lett volna,
akkor ez mindenesetre sajnálatos jelenség. De nemcsak
sajnálatos, hanem ismerve a losonci járás Ipolymenti
lakosságának az erdők és erdészet iránti meglehetős
tiszteletét, mondhatom, hogy különös is. Hiszen tör
vényes rendelkezéseimet a kezelésem alá tartozó erdőés kopárbirtokosok mindenkor tisztességtudóan fogadták
s ellenszegülésről soha szó sem volt. Igaz ugyan, hogy
az erdőtörvény 1. §-ában lefektetett alapelveket, mások
jogainak épentartását, soha sem tévesztettem szem elől.
Minthogy alkotmányunk és törvényeink szerint jogosan
birt magántulajdonával mindenki szabadon rendelkez
hetik, ezért az Ipolyvidéki magánerdőtulajdonosok is
szabadon eladhatják a birtokukat bárkinek, s azt az
veszi meg, a ki akarja, ha teheti. Ezt az erdőtörvény
egyáltalában nem tiltja . . .
Ezt jelenlegi törvényeink alapján sem a kir. erdőfel
ügyelőségek, sem az állami erdőhivatalok, sem a közigazgatási hatóságok meg nem akadályozhatják.

A magánuradalmi erdők eldarabolásán és követ
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kezményein — nézetem szerint — csak törvény
hozási utón vagy pedig úgy lehetne segíteni, hogyha
azokat idejekorán az állam venné meg, a mikor az
tán a birtokcim megváltozása az eddigi következ
ményeket is lehetetlenné tenné.
Utolsóelőtti bekezdésében ismét jósolgatásokba bocsát
kozva, midőn a „parasztbirtokosok“ és a „szegény nép“
érdekeit siratja a cikkíró, az ellenőrzések hiányából egy
szerre ellenőrzési dagályt formál s ellenmondásba ful
ladt cikkét az Arany János éji bogarának koppanásához
hasonlóan befejezi, mondván : „Érdeklődéssel várhatjuk
a korunkra jellegzetes ügy további fejleményeit, a me
lyekről annak idején be fogunk számolni.“
Már hogy nehány elbírálatlan erdőrendészeti áthágás
és az, hogy nehány kisebb-nagyobb erdőbirtok gazdát
cserélt, miért jellegezné a korunkat, ezt a talányt fejtse
meg, a ki tudja. Én sem ezen, sem a cikkíró nevén
nem töröm az eszemet. Nem vagyok rá kiváncsi s fe
lőlem továbbra is ott rejtőzhet a három szál árvácska
alatt, hanem azért „honny sóit qui mal y pense.“

Hajdú János,
m. kir. főerdész.
Yf\)fy.jf .\(.Y)£Yf \ChfYfYfYfYfYfYfYfYfYfYf.v.YfYfYf f Y)fj'r YfYfYfYf Yff YfYfYfYfYf

,,A titokteljes végzet.“
Egy minapi újságban találtam ezt a címet és alatta
azt a szomorú hirt, hogy Schausek Gábor derék szak
társunk öngyilkos lett, és pedig azért, mert a titokteljes

végzet ösztönözte öt eme tragikus elhatározásra.
Ez is olyas valami, ami felett ugyan törhetnék a fe
jőket az emberismerő bölcsek, híres tudósok, de az ő tu
dományuk bizton kudarcot vallana, mert ennek felderí
téséhez a tudomány nem elég ; ide szív kell, olyan szív
mely megérti s átérezni képes az önzetlen szeretetnek
azt a legmagasabb fokát, midőn egy igaz, jóbarát, hűsége
zálogául életét áldozza fel.
Schausek Gáborral együtt voltam a selmeci főiskolán
(akkor még akadémián). A kik emlékeznek reá és az akkor
történt dolgokra, azok tudják, hogy ő szinte rajongó ba
ráti vonzalommal viseltetett Dávid Béla iránt, ki 1892-ben
lett öngyilkos ott Selmecen, holmi ifjúkori érzékenykedés
miatt: könnyelmű bizalmának esett áldozatul.
Én mindkettőnek jópajtása voltam, onnan tudom, hogy
Dávid a végzetes nap délutánján titokban vitte el a
Schausek egyik párbajpisztolyát, melyből aztán egy
szerre két golyót röpített gyötrődő szívébe. Jól talált sze
gény, és olyan szépen maradt halottan fekvőhelyén, mintha
csak délutáni siestáját nyugodta volna.
Schausek az eset után három párbajt vitt felejthetetlen
barátja üldözőivel, de ez sem nyugtatta meg. Azóta vi
gasztalhatatlan volt és szüntelen zaklatta őt nemcsak a
gyógyíthatatlan fájdalom, de az a bizonyos végzet is,
mely arra ösztönözte, hogy azt a kipróbált, vészes pisz
tolyt ő is a szíve ellen szegezze.
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Viselkedéséből Ítélve ilyesmire nem gondolt volna az
ember, különösen ebben az anyagias világban, de aki
közelebbről ismerte szíve lelke érzületét, végtelenül sentimentális hajlandóságait és elérhetetlen idealismusát: az
megérti még azt is, hogy miként alkudhatott meg kisértő
ösztönével, szeretteinek kétségbeejtő szomorúsága árán
is. Csodálatos, miként fajul el a szív szerelme egy fix
idea fanatikus hatása alatt: egy jó barát, jobban mondva
egy gondtalan eszményi barátság emléke túllángolja a
szülő, a hitves és a gyermek forró szeretetének éltető
tűzét. Az orvos azt mondja ezen állapot felett, hogy
„pillanatnyi elmezavar.“ Nagyon okos diagnosis, a mit
mindennapiasan úgy is mondhatnánk, hogy a szív és
lélek egyetértő botlása.
De bármit mond is felette a gyarló emberiség, a könynyelmű világ, én, egykori meghitt barátja, könnyes sze
mekkel és tiszteletteljes csodálkozással gondolok szomorú
emlékére mindenkoron, mert meggyőződésből tudom, hogy
szegény, derék szaktársunkat a jó teremtő verte meg
azzal a végtelenül gyöngéd, betegesen érzékeny szívvel,
lélekkel, melyeknek valóban titokteljesen rendelt örökös
fájdalmát tovább viselni már nem volt ereje. Az ilyen
becsületes, derék, jó emberek sehogy sem illenek a mai
talmi érzelmekkel telt világ laza keretébe.
Legyen boldogabb ott, a hova olyan sietve távozott
közülünk.
c
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Könyvismertetés.
Növényhatározó vagyis vezér a virágzó növények
neveinek könnyű és biztos kikereséséhez kezdők szá
mára. Irta dr. Cserey Adolf, főgimnáziumi tanár. Negye
dik kiadás.
Cserey neve elég ismeretes és népszerű az erdészeti
szakközönség előtt, ugyanilyen című és tárgyú könyve
révén.
Fő jellemvonása könyve előző kiadásainak is a növé
nyek könnyű és gyors meghatározhatása volt, ugyanaz
maradt a szerző elve a most megjelent negyedik kiadás
nál is.
A teljesen és újból átdolgozott munka valóban nagy
hézagot pótol, mert ilyen irányú könyvünk kevés van, s
ha van, a vele való bánásmód már bizonyos magasabb
fokú előismeretet feltételez, míg Csereynek könyvét a
laikusabb növénykedvelő is sikeresen használhatja.
A könyv a régi kiadásoktól eltérőleg, az Engler-féle
természetes rendszer szerint van felosztva és benne a
növénycsaládok sorrendje felsorolva. Ki van továbbá
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bővítve a synonym nevek felvétele által, hogy a határo
zásnál meglehessen találni a régebben használt neveket is.
A mű beosztása is kitünően van szerkesztve.
Kezdődik az „előismeretek" -kel, melyben a növények
részei és szervei magyarázvák;
utána következik a Linné rendszere képekben, rend
kívül világos és egyszerre áttekinthető rajzokban; végül
némi utasítás a növénygyűjtésre, a növények kiszárí
tására és gyűjteményekbe való sorolására.
Ezt követi a mű tulajdonképeni gerince :

I-ső tábla: „a magvas növényeink családjainak
meghatározására szolgáló kulcs Linné rendszere sze
rint“ és
I l i k tábla: „a virágos növények és az edény es
virágtalanok családjainak felkeresésére szolgáló je l
lemkulcs
I llik tábla: a két előbbi fejezet valamelyike sze
rint megállapított családok nemei vagy fajainak
leírása és jellemzése, azok magyar és latin elnevezéseivel.
A meghatározásra a mű végén a „táblák használata “
cím alatt egy világos és könnyű utasítás van szerkesztve.
Végűi kiegészítik a művet a hozzáfűzött záró fejezetek:

„Elterjedési tájékoztató." „ A szerzők neveinek rövi
dített m a g y a r á z a t a s befejezésül „a családok és
nemek magyar nevei betűrendben,“ és a „névmutató"
vagy „Index nominum “ a latin (botanikus) neveknek
betüsoros felsorolása, egyszersmind a synonym nevek
kitüntetése mellett.
A könyv meghatározó része 102, többi része 881
oldalra terjed, ábrái világosak s pontos kivitelűek.
Megjelent Selmecbányán, Joerges Á. özv. és fia ki
adásában, ára 6 K 40 f.
Ajánljuk e művet szaktársaink figyelmébe, s mindazok
nak, kik a természet számtalan szépségei között, a növény
tan iránt érdeklődéssel viseltetnek. A mű ára valóban
csekélyre van szabva belértékéhez képest; a nyomása
igen szép, alakja is praktikus: Va ívnyi, úgy, hogy
könnyen hordozható akár zsebben, akár irománytartóban.
fU hf

^>f

B o rso d -G ö m ö r-H e ve sm e g yé k E rdészeti E g ye 
sü le te f. évi rendes közgyűlését julius hó 2 1 . és 2 2 -én

Miskolcon, Diósgyőrön és Lillafüreden tartja meg a kö
vetkező sorrendben :
Julius hó 21-én Miskolcon a vármegyeháza termében
d. e. 10 órakor közgyűlés, melynek tárgysorozata:
1. Elnöki megnyitó.
2. A múlt évi rendes és rendkívüli közgyűlés jegyző
könyveinek felolvasása és hitelesítése.
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3. Jelentés az egyesület működéséről.
4. Pénztáros jelentése. Pénztárt vizsgáló bizottság ki
küldetése.
5. A diósgyőri m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
Előadja: Enyedy János, m. kir. erdész.
6 . Elnök, két alelnök, titkár, pénztáros és 10 választ
mányi tagnak 1908. évtől kezdődőleg három évre történő
megválasztása.
7. Az orvvadászat megfékezésének kérdése.
8 . A mészipar szervezése a Bükk és Mátra hegységben.
9. A legeltetés szabályozása.
10. A megyei erdőstatisztikák.
11. A jövő közgyűlés idejének és helyének megállapítása.
12. Indítványok.
Közgyűlés után a „Korona“ szálló külön termében
közös ebéd, melynek végeztével megtekintése a borsodmiskolci múzeumnak és kirándulás az „Avas"-ra.
Julius hó 22-én indulás reggel 8 órakor a miskolcdiósgyőri villamos vasúton a diósgyőri m. kir. vas- és
acélgyárba, melynek megszemlélése után villamoson Diós
győr községébe, onnan kocsikon a Kolba M. és fiai cég
papírgyárába, folytatólag a királykűti erdőrészlet, — a
kies fekvésű hámori tó — és Lilla nyaraló-telep meg
tekintése.
Délután 2 órakor közös ebéd Lillafüreden.
Visszatérés este ugyanazon kocsik felhasználásával a
diósgyőri villamos állomásra.

Az Uhu.
(Bubo bubo L.)
Irta Kő.
Sok szép tulajdonsággal ruházzák fel az uhut, a
„nagy füles bagoly“-t. A sok szép tulajdonságait
mellőzve, megállapíthatjuk, hogy egyike a legkártékonyabb
ragadozóinknak. Nálunk mindenütt itthon van, nem csak
nagy kiterjedésű felföldi erdőinkben, hanem még a síksági
erdőkben is előfordul. A milyen alattomos és sunyi a po
fája, ép olyan veszedelmes ragadozó is. Ha egy vadászterületre beveszi magát, ott nemcsak a fészeklakókat, ha
nem a hasznos szőrmés vadakat, különösen midőn azok
ivadékai még fejletlenek, alaposan megtizedeli. Mint min
den ragadozó, úgy az uhu is, ha fiai vannak, fokozot
tabb mértékben folytatja a zsákmányolást és ily alka
lomkor vadászterületének határait a lehető legtávolabbi
területig kibővíti. Üldözik rs mindenfelé; különösen a
vadászok, még pedig azok a vadászok, a kiknek meg
szelídítve szolgálatába, illetve vadásztársáúl szegődve, a
leghathatósabb támogatója lesz a másféle szárnyas raga
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dozók irtásában. Egy különös jelenség ez, a mely nem
csak a vadászt, hanem a laikust is igen érdekli.
Az uhu ő maga is ragadozó, és mégis, ha őt egy más
féle szárnyas ragadozó csak meg is pillantja, már kész
a veszedelem. A többi szárnyas ragadozók oly megmagyarázhatlan gyűlölettel viseltetnek iránta, hogy képesek
azonnal mindenféle megszokott óvatosságukból kivet
kőzni és vakon rohannak az uhu, illetve az uhu
mellett leskelődő vadász gyilkos puskacsöve elé. Ez
a nagy ellenszenv nemcsak az uhu iránt nyilatkozik
meg a szárnyasoknál, hanem mindenféle és fajtájú
bagolylyal szemben tapasztalható. Hogy mégis az
uhut választják a vadászok csalókának a ragadozók
irtásánál, annak oka abban keresendő, hogy az uhu
testalkatánál fogva is egyike a legnagyobb bagoly
féléknek, és tényleg, egy ily felborzolt tollazatú uhu elég
gyűlöletes benyomást tesz nemcsak a kisebb ragadozókra,
hanem a lég uraira — a sasokra is. Az uhu fekete fülpamatai elég hosszúak, csöndesen ülve és ha figyelmét
mi sem zavarja — hátrafelé csapva viseli; ujjai végig
tollasak, a szeme felett lévő fátyola tökéletlen. A 2 —4
evező tolla a leghosszabb ; különben rozsdasárga színű,
fekete-barna lángfoltokkal, hasa barna toligerincekkel.
Torka sárgás fehér. Csőre kékes-szürke. Hossza átlagosan
65, szárnyhossza 45, farkhossza 26 cm. Nagy fülnyilását mérev tollak koszorú alakban veszik körül. Csőre
erős, rövid és felső kávája horgasán hajlott. Orrlyukait
rendesen merev serték fedik. Tollazata igen lágy, puha
és laza, miért rendkívül nesztelenül képes repülni, még
szárnysuhogása sem hallatszik. Négy újjai közül 3.előre,
1 hátra áll, hatalmas karmokkal ellátva. Farka rövid,
szárnyai szélesek és kifelé iveitek.
A görögök, különösen az athéniek szerint szent, madár
ként szerepelt és manapság is „ex-libris“ jelvényként a
tudományosságot jelképezi. Monda szerint Nyktimene
átváltozásából ered.
A bagolyféléknek vagy 180 ismert faja van, Magyarországon azonban csak 12 alak található.
Az uhu kiválasztott fészkét, ha a költésben nem za
varják, állandóan megtartja; fészkel odvas nagy fá
kon, sziklahasadékokban, romok s általában olyan he
lyeken, a hol háborgatásnak legkevésbé van kitéve.
Márciusban 3 —5 tojása van, miket rendesen 21. nap
alatt költ ki. Az uhu egynejüséget él, a nőstényt költés
után sem hagyja el. A fiaik első napokban szürkések,
későbben válnak rozsda-sárgára. 2 hónap alatt teljesen
röpképesek és szüleikhez hasonlítanak azzal a külömbséggel, hogy fülük még nincs, az csak hat hónapos ko
rukban válik láthatóvá.
Vadászati célra leghelyesebb, ha fiatalon fogott uhut
nevelünk fel, mert ezek gondos utánjárással tetszés sze
rint idomíthatok. Ez a „felnevelés“ azonban igen fárad
ságos és nagy gondot igényel és azért a vadászok túl-nyomó része — kivéve a hivatásos vadászokat, — az
uhuzás rendkivűi hasznos voltát és annak gyönyöreit jó
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formán csak leírásokból és elbeszélésekből ismerik a
nélkül, hogy azt gyakorlatilag is értékelni tudnák. Inkább
mások által felnevelt, sőt nem élő, kitömött maszkok se
gélyével próbálkoznak ez igazán izgató és hasznos va
dászati mód elsajátítására; de mi ez mind ahoz képest
az élvezetekhez, a mit egy általunk felnevelt uhuval való
vadászat nyújt. A saját nevelésű uhunak a vadász las
sanként megismeri nemcsak minden szokását, hanem
a legkisebb mozdúlatából is biztos következtetést tűd le
vonni a még csak nem is látható, a legmagasabb régi
ókban kóválygó ragadozó minőségéről. Az uhu, a va
dásznak annyira hű társává szegődik, hogy már a puszta
vadászatra való készülődés észrevételekor is oly izga
tottságot árul el, a milyent csak leghűségesebb vadász
ebeinknél tapasztalhatunk. Nehogy félre értsenek; nem
csahol, nem nyivákol, nem szüköl, vagy talán még ugatna
is, hanem úgy viselkedik amiből a gyakorolt vadász
könnyen érti meg, hogy a vadászat neki is örömet szerez.
A fiatal bagoly felnevelésénél főszerepet játszik a „friss
hús“. Ezzel pedig mindaddig kell ellátnunk, a mig csak
elegendő erőre nem kap. A midőn tapasztaljuk, hogy
felnevelendő baglyunk már elég erős, az étrendet aként
változtatjuk fokozatosan, hogy apró szárnyasokat mint
verebet, szarkát, varjút adunk neki. Szereti az egeret,
ürgét is, sőt azt állítják, hogy az e fajtájú szőrmés hús
féle bevitelek az emésztését is elősegítik. Szabály azon
ban az, hogy lehetőleg annyit adjunk neki enni, a meny
nyit egyszerre jó izűen el is fogyaszt. Elraktározásra soha
se nyújtsunk alkalmat. Az etetés mindig napjában egy
szer alkalmazandó. Némelyek szoktak hetenként a jobb
emésztés elősegítése szempontjából egy böjtnapot is
adni; ez azonban csak akkor alkalmazandó, ha a ba
goly már teljesen kifejlett. Célszerű, ha az etetést ren
desen az végzi, a ki vele vadászni is akar. Szokták az
uhut, hogy el ne lustuljon, apróbb boszantásokkal is iz
gatni, ez azonban ha az etetés rendszeres és mindig csak
annyit adnak neki, hogy túljóllakva soha se legyen —
teljesen el is maradhat. Ha azonban ezen eljárás mégis
kívánatossá válnék — akkor ezt soha se végezze a va
dász — bízza azt lehetőleg más személyre, ki vele nem
foglalkozik. A szélsőségektől már csak annyival is in
kább tartózkodni kell, mivel a lusta bagoly hasznavehe
tetlen, a túlmárges pedig a vadászra nézve kellemetlen
lehet; már pedig minden igazi vadásznak e két körül
ményt minden lehetőség szerint kerülnie kell! A bagoly
vizet — kivéve a nagyon öreget, a melyik a fogságban
lett felnevelve — soha sem iszik. A vizivás biztos jele
annak, hogy az állat „dögrováson“ van. A tisztaság elmaradhatlan kellék, nemkülönben a lakóházának be
rendezett helyiség talajának időnként friss földdel, s ho
mokos kavicscsal való felfrissítése is. Az uhuzás sokkal
nagyobb élvezetet nyújt, mint az agarászat! Agarászni,
a ki jól lovagol, még csak agarászhat; de a ki jól lő —
az még nem elegendő ahhoz, hogy uhuzzon is. Hiva
tásos vadászoknak az uhuzás nem csak élvezet, hanem
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megfizethetetlen haszon is, a kártékony ragadozó szár
nyasok sikeres pusztítása által. Azok a szenvedélyes va
dászok, a kiket foglalkozásuk egy-egy nagy városhoz köt:
a mily örömmel mondanak le az „uhu“ fáradságos és
alkalmatlan sok utánjárással való felneveléséről — ép
oly sajnálattal nélkülözik is a „silenciumos" időben a
vadászatnak az uhuzás által nyújtott gyönyöreit.
(Folytatása következik.)

A vadtenyésztők figyelmébe.
Boldog gyermekkorom szép emlékeiből egy kedves,
okos mese jút eszembe, mely arra tanított, hogy a ki
télen gondtalanéi óhajt élni, az nyáron dolgozzék szor
galmasan, a fáradhatatlan kis hangyák, a hasznos mé
hecskék példájára; nem pedig úgy, miként a tücsök cse
lekszik, hogy t. i. egész nyáron csak fütyörész, télen
meg aztán koplal.
A kinek közülünk van tapasztalata, vagy csak fogalma
is, hogy szegény vadjaink mit szenvednek télen át, ha
nem gondozzuk őket, az szívesen vesz minden tanácsot
arra nézve, hogy azt a végtelen sok szenvedést miként
lehet csekély áldozatokkal hathatósan enyhíteni. És éppen
azért írok e tárgyban most, mert az én adandó jótaná
csom tavaszi és nyári munkát igényel.
A télire szolgáló sok mindenféle vadeleség között emlí
tésre méltó a lóhere, lucerna, perjeszéna, csicsóka, répa,
burgonya, sparcium, viskum. Legcélszerűbb a viskumalbum (fagyöngy), a hol van annyi, hogy szekérszámra
adhatjuk, mert ennek mindig üde, nedves fája nemcsak
az éhséget, de a szomjúságot is enyhíti, ami nagyon lé
nyeges annyira, hogy télen a vad inkább hozzá se nyúl
olyan eleséghez, melytől aztán nagy szomjúsága támad,
így például nem eszi szívesen a száraz, édes szénát,
mig ellenben a vadszeder zöld leveleit mohón fogyasztja.
Okosan cselekszik minden vadtenyésztő, ha nyár, fűz,
kőrisfákat döntet télire szerte az erdőben.
Ezek az általánosan ismert gyámolitó műveletek, me
lyeknek üdvös sikereit minden vadtenyésztő évenkint
tapasztalhatta.
Én jelenleg egy kevésbé szokásos eljárásra hivöm fel
a figyelmet, mely ugyan kissé körülményesebb, de anynyival háládatosabb is.
Mindnyájan tudjuk, hogy a vadak a káposztaféléket
különösen kedvelik ; de persze a közönséges káposzta nem
állja a telet, s az különben is kissé drága eleség volna.
Vannak azonban úgynevezett takarmánykáposzták, me
lyek szerfelett dús levélzetükkel képeznek kiváló eleséget
az állatok részére, s igy a vadaknak is. Legértékesebb :
az öles marhakáposzta, mely kedvező körülmények
között 2 méter magasra is megnő és a hideget is igen
jól tűri. Még jobb ennél az ezerfejií marhakáposzta ,
mely szintén megnő 3—4 lábnyira, igen dús termést ad
és a legkeményebb telet is kiállja.
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Ezeket konyhakertben, vagy faiskolában, magról kell tenné, Isten uccse nem tudtam ; nem is hallottam, de
nevelni, mint a közönséges fejeskáposzta 'palántákat, nem is hiszem. Julius második felében is ritkán teszi,
hidegágyban. A jó porhanyóra munkált nedves földre de júniusban soha. — Április, május hónapokban bogoz,
rászórjuk a magot és begerebéljük ; ha szárazság van, júniusban nőnek az agancsszárak. Százakra menő szarvas
öntözgetjük. Mikor a palánta 15—20 cm. magas, akkor bikát láttam és figyeltem meg hosszú vadászéletemben
nyáron i s ; lőttem júliusban sok rossz selejtes darabot,
erős, árnyékos időben kiültetjük.
Az ilyen takarmánykáposzta részére ki kell szemelni de hogy valaha júniusban egészen kifejlett agancsu
a vadászterületnek alkalmas helyeit: televényes , nedves, fővadat láttam volna, azt nem merném állítani.
mélyfekvésü földdarabkákat, melyek lehetnek 50, 100,
„A szarvastehén a hó közepe táján ellik“. Nó, n ó !
2 0 0 négyzetméter nagyságúak, szóval kisebb-nagyobbak;
Nem mondom, hogy akkor is nem ellik, de a fővad ela nagyság nem lényeges, csak a talaj legyen jó. Az ilyen lési ideje Magyarországon — legalább mi szarvasvadákis földdarabkákat aztán mindig jó erőben és különös jó szók azt tartjuk, május közepétől junius végéig tart.
megmunkálás alatt kell tartani, hogy tiszta és porhanyó
Hasonlóan nem hagyhatom szó nélkül ezt a lakonikus
legyen. Közvetlenül a palánta ültetés előtt felásatjuk vagy mondatot sem : „Az őzbak az ünőket keresi fel".
felszántatjuk, elboronáljuk és a palántákat az üde földbe,
Ünőt én nem ismerek, hanem igen őz Üszőt. Hogy
lehetőleg hajnalban, vagy naplementekor kiültetjük 60—80 júniusban már a bakok az üszőket valami szándékkal
centiméter sor — és félannyi palánta távolságban. Ké keresnék fel, nem hihetem, nem is tapasztaltam. Lőttem
sőbb, ha gazos az ültetvény, kétszer-háromszor megka- sok öreg bakot júniusban, de vajmi kevésre emlékezem,
páltatjuk.
melyek üszők társaságában lettek volna.
Ha télire akarunk létesíteni ilyen takarmánykáposzta
„A malacos emse bekóborolja a vetéseket és a bur
telepeket, akkor a magot májusban vetjük el és június gonyában, kukoricában nagy károkat tesz“. . . .
A burgonyában tesz biz a vaddisznó júniusban is elég
elején palántázunk.
Megjegyzem, hogy ezen takarmánykáposzta minden na károkat. Épp midőn e sorokat Írom, panaszolja három
gyobb magkereskedőnél beszerezhető és pedig kilogram földműves gazda, hogy az éjjel a krumpliföldjeiket po
monként 2—3 koronába kerül, de egy kilo magról annyi csékká tette egy konda vaddisznó. Fizessek nekik kár
palántát nevelhetünk, a melylyel 2 kát. hold beültethető. térítést . . . Kukoricást azonban júniusban bizony semmivé
Tehát igen olcsó azon haszonhoz képest, melyet vadjaink még nem tett a vaddisznó. Hisz júniusban, az első vagy
második kapálása idejében, ha imitt amott túr is a vad
gyámolitására nyújt.
disznó a kukoricatáblában, nagy kárt benne nem tesz,
Tessék megpróbálni!
S.
mert akkor még nincs mit lakmároznia.
„A farkas éjjel kóborol s ha csikót, borjut, bárányt
kaphat, elevenen viszi ezt kölykeinek a fojtogatás beta
Hol a hiba?
nítása végett“ . . .
(Levél a szerkesztőhöz.)
Ugyan ki nem szeretne olyan farkast látni közülünk,
Tisztelt Szerkesztőség!
a melyik eleven csikót cipel a kölykeinek???
Azért mondom tisztelt Szerkesztőség, hogy hol van a
Nem tudom, hol esett a hiba, a szerkesztőségben-e,
avagy a nyomdában, vagy (Kő.) szerzőnek másolója en hiba? A redakcióbán, a nyomdában? Azt hiszem, hogy
gedett meg magának valami tréfát, elég ahhoz, hogy a utóbbiban. Valami túlbuzgó szedőgyerek csempészte be
M. E. junius 1. számában ,,Junills a vadászatban“ ezeket a „modern Cicerók“-tói eredt mondásokat (Kő.)
című közleménynyel valami történhetett. Jót állok róla, közleményébe. Vagy ollózta a nyomda valamelyik napi
hogy azt a főszerkesztő s talán a szerkesztő sem olvasta lapból ? Vagy nagyon szűkén áll a szerkesztőség kézirat
el kéziratban, sőt ha jól tudom, a szerző (Kő.) maga is dolgában és az élelmes szerkesztő vitát akart előidézni ?!
jónevü vérbeli vadász és bizonyára ő is nagyott nézett
Szívélyes üdvözlettel
azon tarka-barka mondásokon, a melyek akarva nem
Öreg vadász.
akarva, közleményébe becsúsztak.
Egyes részei ugyanis ennek a közleménynek Türnböck
erdőmester szakavatottságát juttatják eszünkbe s félek,
hogy valamelyik másik szaklap felhasználja különleges
ségnek s feltálalja szemelvénynek „modern Cicerók
müveiből“' olyanformán, a mint éppen a M. E. ugyan
azon említett száma a 98. oldalán megcselekedte.
De lássuk a közlemény botlásait: „A szarvas a már
egészen kifejlett agancsairól lehámozza a kérget.“ Hát
azt magam is vallom, hogy a szarvas hámozza az agan
csát, de hogy ezt nálunk Magyarországon júniusban
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késő kaszálni mert azok hosszasabban virágoznak és friss hajtásokat
is növelnek, de téves az a felfogás, hogy a kaszálással addig vár
junk, mig a rétnek mindén virágja nyilik. A korai kaszálás mindig
jobb, értékesebb takarmányt ad, mint a késői, s már azért is ajánl
ható, mert a sarju növésére igy több idő marad, mint a késői
kaszálás után.
*

Rapa'lCS

Radó államtitkár f . A földmivelésügyi minisztéri

umnak egyik vezető főemberét, Rapaics államtitkárt e hó elsején
temették el Budapesten életének 59-ik évében. Egy kiváló tehetségű
és vasszorgalmu ember fejezte be élete pályáját, kit nem csak hozzá
tartozói, de az egész ország intelligens közönsége, különösen a
mezőgazdák, erdészek és mérnökök gyászolnak osztatlan részvéttel.
Sokoldalú ismeretei, fényes tehetségei, puritán jelleme és kitartó
munkaereje folytán már negyven éves korában a földmivelésügyi
minisztérium vízügyi osztályának a vezetésével bízták meg mint
miniszteri tanácsost.* Rapaics vezetése alatt hazánk vízügyi admi
nisztrációja olyan fokra emelkedett, hogy az a külföldön is teljes
elismerést aratott. Nagy érdemeket szerzett az elhunyt államtitkár
az árvizveszedelem védekezése körül is s hogy 1881-ben a cson
grádi katasztrófa be nem következett, az ő szaktudásának köszön
hető. Az 1884. évi XIV. törvénycikk is Rapaics nevéhez fűződik.
Közhasznú tevékeny munkásságáért a Szent István-rend keresztjével,
a vaskorona-renddel, és több külföldi rendjellel tüntették ki. Legyen
emléke mindenkoron áldott!
* Linné Károly 200-iK születésnapját ez év május hó 23 24-kén az upsalai egyetem a nagy tudóshoz méltóan ünnepelte meg.
Az ünnepségen részt vett az uralkodóház is, s a svéd kormány
meghívására a világ legtöbb egyeteme, múzeuma és igen sok tudo
mányos egyesülete képviseltette magát. Az egyetem ez alkalomból
kiadta Linné tudományos leveleit, melyek tömérdek, részben isme
retlen megfigyeléseket tartalmaznak. A stockholmi akadémia segít
ségével, melynek egyik alapitója volt, kiadják Linné összes munkáit
és a rá vonatkozó életrajzokat.

* Máramaros vármegye az erdőtörvény büntető határo
zatainak módosítása tárgyában, az erdei lopásokról és az
erdei kártételekről intézkedő fejezetei gyakorlati alkalmazása körül
felmerült hiányok kiküszöbölése céljából fölterjesztéssel fordult a
földmivelésügyi miniszterhez, melynek pártolását az Országos Erdé
szeti Egyesülettől is kérte.
* Mikor kaszáljunk ? A széna minősége nemcsak a talaj
jóságától, és a fűféléktől függ, hanem egyúttal attól is, hogy váljon
helyes időben kaszáltunk-e ; nem túlkorán vagyis a füvek virágzása
előtt, avagy igen későn, mikor a fűszálak már elszáradtak. A helyes
kaszálási időnek megválasztása tehát igen fontos körülmény, mert
a fiatal zsenge fűben sokkal több a könnyen megemészthető táp
anyag, mig az elvirágzott növények tápértéke jóval kevesebb. Wolff
kísérletei számokban is igazolják azt, hogy a korábban kaszált fü
vekben több tápanyag van, mint a későbbi kaszálásban. Egy és
ugyanazon a réten május 14-én kaszált fűben találtatott 10’/a0/» tojásfehérnye és 21 °/0 nyers rost, mig a junius 9-én kaszált fűben már
csak 8°/0 volt a tojásfehérnye és 29'6°/0 a rostanyag, sőt a junius
26-iki kaszálásban már csupán 6'7"/j tojásfehérnyét és 32'4°/0 nyers
rostanyagot találtak; minél korábban kaszálunk tehát, tekintettel a
takarmány mennyiségére is, annál több tojásfehérnye lesz a széná
ban és az annál könnyebben megemészthető is lesz. Általános sza
bály, hogy akkor kaszáljunk, mikor a rét legtöbb fűve virágzik, mert
akkor nyerjük a legkönnyebben megemészthető jó tápdús szénát.
Virágzás után a magfejlődés és magérés miatt a nedvek a növény
felsőrészében rakódnak le, s ha a magvak is kiperegnek, a fűfélék
sok könnyen emészthető anyagot veszítenek. Most fejlődik a növény
nek, a fűnek a fásrésze, a rostosanyag, a mi az állatok által sokkal
nehezebben emészthető. A réten különféle fűvek vannak s azok nem
virágoznak mind egyszerre. Utóbbiakat az első virágzás után sem

* 1904 óta államtitkár.

* A pajorok pusztítása. A talajforgatás munkálataival egyide
jűleg a cserebogár pajorjait és más rovarálcákat is irtani és szedetni
kell. Különösen sok van ezekből az oly könnyű talajokon, melyeket
most forgattak fel először. Ez a pajor kövér, fehértestü vastag
féreg és igen sok kárt tesz a növények gyökérzetében. Miután szedetéssel teljesen nem tudjuk kiirtani, nem árt a pajoros helyre, vagy
ezektől ellepett gyümölcsös és szőlőterületre néhány vakondot be
engedni. Ezen állat turkáiásai alkalmával sok ezer kártevő pajort és
más férget pusztit el, melyek megsemmisítésével igen nagy hasznot
és jó szolgálatot tesz a termelőnek. Kárt pedig, viszonyítva a nagy
féregpusztításhoz, egyáltalában nem okoz, mert a túráskor elszakított
néhány hajszálgyökér, mint kár szóba sem jöhet. Ha a vakand
valamely földben a férget kipusztította, más vidékre vándorol és
megszűnik turkálásával — sokak szerint — boszantani a gazdát;
ki jó szolgálata jutalmául agyon szokta verni.
* Halálozás. Id. Harwich Ernő uradalmi erdész f. é. junius
hó 1-én, életének 65-ik évében, hosszas szenvedés után, Fehérvár
csurgón elhunyt.
* Díszes park a budapesti állatkertben. Köztudomású
dolog, hogy a fővárosban levő állatkert sehogy sem felel meg hiva
tásának, mert benne sem az igényeknek megfelelő állatokat, sem
pedig egy nagyobbszabásu kerthez illő virágokat, növényeket kellőieg rendezve nem találhatott fel senki fia sem. Éppen azért hatá
rozta el a székesfőváros tanácsa, mely most házilag kezeli az állat
kertet, hogy azt kellemes sétahelylyé alakíttatja s egyben megbízást
adott llseman Keresztély fővárosi kertigazgatónak, hogy díszes
parkot létesítsen az állatkertben. A fővárosi kertigazgató már kora
tavaszszal hozzá is fogott ezeknek a munkálatoknak a végzéséhez s
áthordták a székesfőváros kertészetéből a különféle délszaki növé
nyeket s a pompás ültetvényeket új rendeltetési helyükre. De hogy
olyan nívóra emelkedjék a mi állatkertünk, mint a minő a schönbrunni állatkert, a melyben nemcsak az állatvilágnak minden válfaja
van képviselve, hanem a növényvilágé is, bizony sok idő és sok
pénz kell.
* Sajtóhibák. A M. E. 5. számának 82 oldalán, bal hasáb
felülről a 14-ik sorban „sirályt" helyett „irályt“, ugyanott a 18-ik
sorban „legelső" helyett „legelő" olvasandó.
* A zöldtakarmányozás. Mindenféle zöldtakarmányt — legyen
az lucerna, lóhere, bükköny, rozs, csalamádé stb. — jobban lehet
értékesíteni, mert kevesebb kell belőle, ha azt a szecskavágón felapritjuk. Ez "azonban nem azt jelenti, hogy a nevezett takarmány
féléket egész rövidre vágva etessük, hanem 10—15 cm.-nél rövidebbre ne vágjuk, különösen ha a takarmány még zsenge. Csak a
megkeményedett, megöregedett lucernát, csalamádét vágjuk énnél
rövidebbre. A fiatal lucernát felapritva ajánlatos széna- vagy szalma
szecskával keverni, nehogy az állatok felpuffadjanak tőle.
* A székely legelők javítása. A székelyföldi kirendeltség
nagyobb akciót indított, hogy a hegyi legelők jobb karba hozas
sanak. Száznál több azoknak a területeknek száma, melyeknek rende
zéséhez anyagi segélylyel járult, bokrokat és cserjéket irtatott, utakat
és itatókat készíttetett. Újabban a kirendeltség felterjesztésére a föld
mivelésügyi miniszter hozzájárult ahhoz, hogy az alcsiki és felcsiki
egyesitett társulati csikólegelő fokozatos javítására és kitisztogatására
segélyben részesüljön.
I . . » . . / . l , e9y jókarban levő 9 mm-es ManlicherjV lß tJV ß T C u ß K ß r ß S ß k Schönauer, esetleg egy 16-os és 450-es
kombinált vadászfegyvert Apátfalva (Borsodmegye) 1907. junius hó.
Szabó Antal, esperesplebános.
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Róth B an k h áz Budapest.
Bank-Központunk:

VI. kér., M. kir. Opera-Bazár palotájában.
F O L Y Ó SÍT U N K :
T ö r le s z té s e s k ö lc s ö n ö k e t földbirtokra és bérházakra
10—75 éves törlesztésre 3°/„—31U°!0—4 u/„ — 4 1/2" /irO S kamatra
készpénzben.
J e lz á lo g k ö lc s ö n ö k e t INod és III-ad helyi betáblázásra
5—15 évre 5°/„-al, esetleg 5’/2°/0-aI.
S z e m é ly - é s tá r c a -v á ltó h ite lt iparosok és kereskedők
részére, valamint minden hitelképes egyénnek 2íli — 10 évi idő^tartamra.
T is z tv is e lő i k ö lc s ö n ö k e t állami, törvényhatósági, községi
tisztviselőknek és katonatiszteknek fizetési előjegyzésre kezes és
életbiztosítás nélkül. Ugyanezeknek nyugdijaira is. Értékpapírokra,
vidéki p é n z in té z e te k és vállalatok r é s z v é n y e ir e értékük
95°/,,-áig kölcsönt nyújtunk az Osztrák-Magyar-Bank kamatlába
mellett, -- sa já t tő k é in k b ő l — lombárd kölcsönökre reservált több százezer korona erejéig.
K o n v e r tá lu n k b á r m e ly belföldi pénzintézet által nyúj
tott je lz á lo g o s -, tö r le s z té s e s -, s z e m é ly - é s v á ltó -k ö lc sö n t. Mindennemű bel- és külföldi értékpapírt napi árfolya
mon veszünk és eladunk. T ő z s d e m e g b iz á s o k a t a budapesti
és öszses külföldi tőzsdéken lelkiismeretesen és pontosan tel
jesítünk és az árfolyamokat naponta sürgönyileg közöljük.
Pénzügyi szakba vágó m in d en s z o lid é s r e á lis ü g y le 
t e t a legnagyobb pénzcsoportoknál levő összeköttetéseinknél
fogva legelőnyösebben bonyolítjuk le.
D íjta la n u l n y ú jtu n k bárkinek szakszerű f e lv ilá g o s ítá s t
(Válaszbélyeg mindenkor mellékelendő.)
Bankházunk képviseletére megbízható egyéneket felveszünk.
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V I, kér. Ó-utca 15. sz. és Lázár-utca 16. sz. alatt vannak.
Magyarország legnagyobb bankháza.
_____________ i______________________________

ELEK ISTVÁN röpirata:

„Erdőgazdaság szociális alapon"
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100.000.000 a r a n y f r a n k b e lg a és franczia
készpénztő két fo ly ó sittatu n k M a g y a r o r s z á g 
részére a B e lg a -F r a n c z ia - P é n z c s o p o rt m e g 
b ízásáb ó l ! !

Bankhelyiségeink Budapesten:

erdész

korona árért megrendelhető

H KIADÓHIVATALNÁL.

A lii C ! a c'me e97 uí képes hetilapnak, melyet egy nemWHI «II zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a fr a n c ia és a n g o l nyelvek könnyű és
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus
szemléltő oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. A
folyóirat mint gyakorló fűzet is használható. A szerkesztőség minden
nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az itásbeli feladatokat
kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak külön 3
korona, bármentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, Andrássy-ut 97.

Üzemtendezési,
üzemátvizsgálási
és e r d ő b e c slé si
munkálatokat elvállal

E N D E R S Z F R IG Y E S
erdőmester DOBSINRN.
*: k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

faelaOási hirdetm ény.
Apóid község (Nagyküküllő vármegye) felsőbb
engedély alapján elad erdejének D. üzemosztá
lyából 600 (hatszáz) darab

tölgyfát,
melynek fatömege 1741 tm3 műfa és 2611 tm:!
tűzifára van becsülve.
Kikiáltási ár 42200 K (negyvenkettőezerkettőszáz korona). Írásbeli ajánlatokkal egybekötött
nyilvános árverés a község házánál 1907. évi
julius hó 3-án fog megtartatni.
Bánatpénz 10%. Becsértéken alul nincs eladás.
Az árverési feltételek és becslési jegyzék a
segesvári járási főszolgabírónál és a községi
elöljáróságnál a hivatalos órák alatt betekinthe
tek. — Az eladásra kerülő törzsek dongafának kiválóan alkalmasak. — Az eladandó
faanyag közvetlen a Segesvár—szentágotai h. é.
vasút mentén, Apóid vasúti állomás mellett fekszik.
Kelt Apóidon, 1907. évi május hó 29-én.
A községi elöljáróság:

K reuser M ih ály
biró.

K annerth M ih ály
kjegyző.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári
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MAGYAR ERDESZ
E R D É S Z E T I ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K L A P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M eg jelen ik m in d en hón ap 1-én é s 15-én.
F ő szerk esztő :

F e l e lő s s z e r k e s z t ő :

m e c sfa lv i I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R í M A B Á N Y A

V a d á s z a ti fő m u n k a t á r s é s o r s z á 
g o s s z a k tu d ó si tó :

R o r s o d a p á tf a lv á n .

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

R e m e te i K Ö V Á R Y JÁ N O S

Az előfizetési és hirdetési dijak a „Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

E lő f i z e t é s i á r:

Előfizetéseket Budapesten elfogad :

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára ... ... ... 1 K.

ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, féloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetés minden szava 6 f.

K é re le m .

Tisztelettel kérjük azon tisztelt előfizető
inket, a kiknek előfizetése f. é. julius hó 1-én
lejár, továbbá azokat, a kiké m ár eddig is
esedékes volt, hogy — a lap jul. 1-i szá
mához csatolt postautalvány szives felhasználásával — előfizetésüket megújítani s
esetleges hátrálékos előfizetésüket beküldeni
szíveskedjenek. A junius 20-án túl beérkezett
előfizetések már nem voltak beszámíthatók,
minélfogva a címlapon jelzett lejárat csak
ezen időre vonatkozik.
^ k iadó hivatal
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ w v w y y w w w w v y w v y y w w y

A házi k ezelés és k iván d orlás.
Előző számunkban Divald Béla fejtegetve a
házi kezelés alapfeltételeit, jelzi, hogy végre az
erdő megszabadul az idegenektől, a szegény
felvidéki nép parazitáitól.
Reményt nyújt erre a miniszternek a múlt
évi földművelésügyi költségvetés tárgyalása alkal
mával tett ama nyilatkozata is, hogy „híve az
erdők házi kezelésének.“
E nagyfontosságu kijelentés a fafogyasztó
ipart megszabadítja a kikezelés gondjától, annak
kockázatos vállalatától. Alkalmat nyújt a kisebb
fakereskedőknek, hogy üzleteket köthessenek.
Az erdei munkást szorosabban fűzi a kenyér
adó birtokoshoz. Munkát ád a szegény népnek,
munkát ad az elő-, közép- és magas hegység
kisgazdáinak és a házi kezelés követelte na

gyobb befektetések kamatok kamatjával meg
térülő összege, hazánk már mindinkább szegé
nyedő népe közt fog maradni.
De a miniszter fenti kijelentésével mindennél
többet mondott. Kijelentette, hogy a fékevesztett
ár módjára tova hömpölygő kivándorlásnak
gátat kíván vetni.
E kijelentése a tizenkettedik órában érkezett,
mert különben a hegyvidék szépen megindult,
a belterjességet megközelítő erdőgazdasága el
pusztul !
Ha már azon a vidéken is, a hol a szegény
népre, a kisgazdára áldást hozó házi kezelés
rég honos, a kivándorlás válsággal fenyeget,
minő lesz a házi kezelés ott, hol a régi rend
szerben kezelt erdők vidékéről a nép, a mun
kát adó férfinép nagyrésze már kivándorolt?
Mi erdészek, a kik a nép között élünk, sze
meink előtt látjuk a kivándorlást, annak szomorú
képét. Látjuk mint néptelenednek Halváink, lát
juk a távozó családfőt kisérő 5—6 árva-jelöltet
tele reménnyel, hogy rövid idő múlva mint
fogja nekik a dollárok ezreit küldeni. Látjuk a
csalódások nyomait a visszamaradtak, most már
igazi árvák, sápadt arcán. Elmaradnak a dollá
rok. A családfő nem ad életjelt magáról. Apad
a férfi munkás, s a házi kezelésbe vett vágá
sainkban csak egy-két nyomorék favágó küzd
a mindennapi kenyérért. A kisgazdák kiván
dorlásával pedig apad a fuvarerő, emelkedik a
fuvarbér.
Szomorú kép 1 Oly szomorú kép, hogy kény-
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télén kelletlen a kivándorlás okait kell keresnünk ;
mert a favágót, a fuvarost, mindenütt tárt ka
rokkal, csengő pénzzel várják, és mégis pénzzé
teszik ők kis vagyonukat és feltartóztathatlanul
vándorútra kelnek.
Viszi őket a vágy a könnyű és hirtelen meg
gazdagodás után.
Avagy hogy nincs az a parasztbirtok, a mely
3—5 pénzintézetnél ne lenne megterhelve. Az
egész kereset elégtelen a kamat törlesztésére.
Ezek ama reményben mennek Amerikába, hogy
onnan tartozásukat kiegyenlítik, sőt tőkét fognak
gyűjteni és azután ezzel visszatérve gondtalanul
megélhetnek.
A tót népet vele született vándorlási hajlama
ragadja tova.
Sokan hangzatos szavakkal a kivándorlás
okait abban is keresik, hogy az erdőbirtokos
a legeltetés korlátozásával hajtja ki a népet
Amerikába.
Ha a kivándorlásnak ezen okait bonckés alá
vesszük, látjuk, hogy az első ok rendesen azo
kat ösztökéli a kivándorlásra, a kik idehaza
dolgozni nem szeretnek. Ha tengeren túlra ér
nek, nagy csalódás éri őket, mert az oda ván
dorlovak szólás-mondása szerint úgy kell dolgozniok, mint az igavonónak, a mit ha idehaza
tennének, takarékos és mértékletes életmód mel
lett bizonyára itt is annyira boldogulnának.
A kivándorlók ezen fajtájával az erdőgazdaság
sokat nem vészit, mert ezek idehaza lusták, de
igenis vészit az ország, mert ezek kis vagyon
kájukat pénzre váltják, azt elviszik magukkal,
családjukat a legnagyobb nyomorban hagyják,
százával-ezrével nevelik a proletárokat, a társa
dalom nyűgét.
A kivándorlók második fajtájával vészit leg
többet az erdőgazdaság, mert ez adja a fuvar
erőt. Ezek megmentése kell, hogy képezze az
irányadó körök elsőrendű feladatát, mert ha
nincs fuvarerő, nincs házi kezelés. Ne áltassuk
magunkat, hogy vas- és viziútak építésével segí
tünk a bajon, mert ennek létjogosúltsága csak
ott van, hol elegendő a fuvarerő a vas- és vizi
útak járművének foglalkoztatására. Ezen kiván
dorlókkal nemcsak az erdőgazdaság, hanem a
mezőgazdaság is sokat vészit, Magyarország
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törzsvagyona szenved. A kivándorló gazdák,
részben idegeneknek eladják földjeiket, részben
bérbe adják vagy parlagon hevertetik azokat.
Ezzel csökken a marhaállomány, drágul a hús,
drágul minden.
Mindezt nyitott szemmel és összekötött kézzel
kell néznünk. Fájdalommal kell tapasztalnunk,
hogy a kivándorlónak ezen fajtája csak nagy
ritkán tehermentesíti birtokát, rendesen még
jobban megterheli. Dobra kerül a kisbirtok.
Pusztúl, szegényedik az ország!
A harmadik csoportja a kivándorlóknak ter
mészetes hajlamainak enged, — ha mód és
alkalom nyílik, egy csalódással gazdagabban
visszavándorolnak.
A negyedik okra vonatkozólag a földmívelésügyi miniszter kijelentette, hogy a legeltetésre
alkalmas helyekre nézve bármikor kész, bár
mely erdőre gazdasági és erdészeti szakértőit
kiküldeni és felülvizsgálni, vájjon az erdő legel
tetésre átalakitható-e, mert úgy személyesen,
mint bizalmasaival meggyőződött arról, hogy ez
állítás légből kapott.
Ha már ismerjük a kivándorlás okait, gon
doskodnunk kell annak mérsékléséről, illetve
megsziintetéséről, mert csak ez esetben gon
dolhatunk a házi kezelésnek az egész vonalon
leendő behozatalára.
A kivándorlást legalaposabban meglehetne
szüntetni: az útlevelek kiadásának elvonásával
és az amerikai pénz devalvációjával.
De előbbi az egyéni szabadság nagymérvű
korlátozását jelentené, utóbbi rázkódtatások nélkül
keresztül nem vihető, bizonyára kemény retor
ziót vonna maga után.
Ennélfogva az államnak más eszközökhöz
kell nyúlnia. Ha Amerika minden bevándorlótól
megköveteli, hogy ép és egészséges legyen,
partra szállásakor bizonyos tőkével rendelkezzék,
legalább annyival, hogy ha munkát nem kap:
visszamehessen, viszont kormányunk mielőtt az
útlevelet kiadná, követelje meg minden kiván
dorlótól közjegyzői okmánnyal bizonyítva, hogy
hátramaradt családjának a megélhetést biztosí
totta abban az esetben is, ha vállalkozása balúl
sikerül. Továbbá minden kivándorlónak nyújtson
alkalmat, hogy a házi kezelésbe vett erdőknél al
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kalmazást találjon, mert ha a kivándorolni akaró
A diósgyőri
ép és egészséges egyén látni fogja, hogy ide
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
haza- is kap elegendő és jó munkát, a kiván
Irta Enyedi János.
dorlási ügynököknek lépjére nem oly könnyen
A z e ls ő k o r sza k .
2.
fog reámenni.
Már a bevezető részben említettem, hogy a honfoglalás
Tegye reá a kezét az állam azokra a sok idejében a diósgyőri vár és egy nagy darab föld aján
mindenféle kis pénzintézetekre, a melyek gomba dékozás útján Bors atyjának, Böngérnek jutott, s hogy
módra szaporodva, a kisbirtokosokat, tehát az ezen várat Bors a borsodi várral egyesítette.
1271-ben az Ákos nemzetségbeli Érne — későbbi bán
erdei fuvar- és munkaerőt kiszipolyozzák.
— birta Diósgyőrt. Utána pedig fiáé Istváné volt, a ki
Ellenőrizze ezek ügymenetét. Állítson fel egy nemcsak Diósgyőr várát, hanem Miskolc helységét is
állami földhitel-intézetet, konvertálja a kisbirto birta, de ez nem sokáig maradt a család' birtokában,
mert Miskolc már 1325-ben a Szécsy családé lett. István
kosok tartozásait.
Akadályozza meg a Galícia felőli bevándor nádor fiai 1317-ben fellázadtak s elvesztették a várat.
lást, a mely Buzáth képviselő adatai alapján Két évvel később Károly király Debreceni Dózsának ado
mányozta, de később más birtokért visszacserélte s
25,000, a ki mind a kivándorolt 166,000 birto 1341-ben már ismét a Károly királyé volt.
kához igyekezik férkőzni.
A birtok óriási kiterjedéséről képet nyújt az az ado
Idegeneknek korlátozza a földvásárlást. Vegye mánylevél, a melyet 1319 szept. 30-án Károly király
meg azokat maga az állam és parcellázza, tele adott ki felségpecsét alatt Dózsa erdélyi vajda részére.
pítse be az itthon maradt jóravaló néppel, mert Ebben Diósgyőr Újvárnak neveztetik, tartozékául pedig a
következő, jobbára ma is fönlevő helységek emlittetnek:
hisz köztudomású a földéhség hazánkban.
Kis-Győr, Ernőd, String (most Hejőkeresztur), Tullus,
Korlátozza a pénzintézetek földvásárlását. Tárja Mohy, Csécs, Őrös, Szederkény, Odolman (a tiszai részen
fel földmívelési kormányunk a kincstári erdőket, Szederkény szomszédságában), Lövő (Sajó-Lövő), Kis
építsen erdei, vas- és viziútakat.
falu és Szalonta.
A XIV. század közepe táján Lajos király (1342—1382)
Addig a mig a kivándorlás ügye megoldva
nincsen, nem is gondolhatunk a házi kezelésnek birtokába jutott Diósgyőr vára is, a ki Diósgyőrt terje
delmes birtokká alakította. 1366-ban Miskolcot, valamint
az egész vonalon leendő behozatalára, mert ott
Várad, Bessenyő, Thokay, Tárd, Bala és Maly, Chaba,
is, hol már régebben a házi kezelés folyik, da Bős, és Visnyó helységeket Széchy Miklós dalmáciai és
cára a felemelt munka- és fuvarbéreknek, da horvátországi bántól megszerezte, azonkívül Mohynak és
cára annak, hogy a fuvarosok 100 és 100 kát. valószínűleg más ottani községeknek is privilégiumokat
hold rétet és legelőt kapnak, a megindult kiván adományozott s Diósgyőr várát ennek folytán egy terje
dorlás elején már is arra kell gondolnunk, hogy delmes és tekintélyes uradalom „Caput bonorumává" tette.
Ebben az időben Diósgyőr történelmi jelentőségű helylyé
az erdei munkálatainkat vállalatba adjuk. Már
fejlődött, mert Lajos király mulatóhelyének szemelte ki
pedig a vállalatnál a vállalkozónak még nyernie s nagyfontosságú államügyeket intézett itt el.
is kell, tehát a vállalkozó saját jóvoltáért az
Ipolyi Arnold szerint Diósgyőr 1369-től kezdve annyira
itthon maradottak utolsó csepp vérét is ki kell, mulató helye volt Lajos királynak, hogy itt nemcsak éven
ként megfordqlt, de hosszasabban is tartózkodott, sőt a
hogy vegye.
Ez pedig a hegyvidék népének utolsó tőr késő őszi időszakot, a vadászatok idejét, s a karácsonyi
ünnepeket már rendesen itt töltötte. — „A Bükk hegy
döfése lenne.
ségnek kies völgyei, vadas és gyümölcsös kertjei kellemein
Bizalmunkat a földmivelésügy mostani mi kívül egyébiránt magasb szellemi élvekkel is találkoz
niszterébe öszpontosítjuk, mert Darányi Ignác hatott vidékén, hol akkor számos virágzó zárda és mo
dr. már úgy a múltban, mint a jelenben igen nostor állott minden felől. Egyfelől a diósgyőri és Dédes
sokszor megmutatta, hogy a kisebb gazdákon feletti sz.-Iéleki pálos zárdák ; lejebb a zirciek monos
segíteni akar és tud, már pedig a házi kezelés tora; másfelől Tapolcán és Kácson ismét a benedekiek
régibb monostorai voltak: a búzgóság, jámbor és ájtatos
kézimunka- és fuvarereje a kisgazdáknál van élet, tudomány és művészet mindannyi menhelyei és
letéve.
házai, alig néhány órányi távolságra egymástól és Diós
Adja az ég, hogy a segítség ne késsék, mert győrtől, bizonyára élénk, mozgalmas, vallásos és művelt
ütött a tizenkettedik óra !
ségi életet gerjeszthettek körükben.“
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Az erdészeti oklevéltár I. kötetének 76. száma alatt
foglaltakból tudjuk, hogy az egri káptalan csere-valló le
vele szerint Lőrinc barsi főispán és diósgyőri várnagy
1355-ben a diósgyőri pálosoknak királya nevében a Szinva
vizén egy malmot adott cserébe a pálosok cseniki földjei
és malmáért, mert ott a király halastavat és vadaskertet
rendelt felállítani.
Azonban nemcsak a mulatni vágyás, hanem főképen
Lajos király lengyelországi politikája volt az indító ok
arra, hogy Diósgyőrt gyakori tartózkodási helyül válaszsza. Ez részletesen ki van fejtve Venzel Gusztáv „Diós
győr egykori történelmi jelentősége“ cimű munkájában s
itt erre csupán hivatkozni akarok, mert a mint említettem, az
első korszakban a politikai jelentőség domborodik ki, a
melyet azonban itt kimerítően nem tárgyalhatok.
A fentebb említett csere-valló levél bizonyítja, hogy
Lajos király állandóbb itt tartózkodását jóval megelőző
leg intézkedett arra nézve, hogy Diósgyőrt kellemes szó
rakozási helylyé tegye. Mindezen intézkedések dacára sincs
tudomásunk arról, hogy Lajos király 1369 előtt Diós
győrött huzamosabb ideig tartózkodott, vagy később olyan
kedves mulatóhelyét tüzetesen csak meg is látogatta
volna. „Először itt vele 1369 május 7-én találkozunk.“
Ezután többször és huzamosabb ideig tartózkodott itt
Lajos király. így az 1369. év szeptember közepén és
október végén; 1370. évi március közepén, május és ju
nius kezdetén, sőt junius 19-én is, a mikor egy okmányt
is expediáit; 1370-ik karácsonyt is itt töltötte. December
28-án Lajos még Diósgyőrött adta ki Kis-Szeben város
egy törvénykezési privilégiumát, de 1371. január második
felében már a Bakonyban volt vadászaton; 1371 évi no
vember 18-án, 1373. évi május 29, november 1, 9 és
24-én Diósgyőrött volt; valamint 1375 végső napjaiban.
1376 február kezdetén, december végén, továbbá
1377 január kezdetén, ápril végén, májusban és december
végén, úgyszintén 1378 január kezdetén és 1379 má
jusban Diósgyőrött tartózkodott. Itt találkozunk még vele
1380 március végén, április végén, május kezdetén, jú
lius közepén, október'közepén, továbbá 1381 május kö
zepén, november végén és december végén, valamint
1382 január kezdetén és február végén.
Itt tartózkodása alatt számos okmányt adott ki, a me
lyek közül történelmi jelentőségénél fogva kiemelkedik a
turini békekötést ratifikáló okmány, a melyet Lajos király
a diósgyőri királyi várban 1381 november 26-án adott ki.
Ezen alkalommal a velencei köztársaság diplomáciai
képviselőin kívül számos magyarországi főpap és főnemes
volt jelen.
Lajos király halála után 1383 augusztus havában
Diósgyőrött tartózkodtak Erzsébet és Mária királynék.
Zsigmond alatt azonban csökkent Diósgyőr jelentősége
azzal, hogy 1410 előtt Zsigmond Diósgyőr tartozékait
(Boldva, Abod, Lugna) elidegeníteni kezdte s Miskolcot a
caput bonorum irányában nevezetes privilégiumokkal ru
házta föl.
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De azért „Diósgyőrnek még Zsigmond király korában
is a diplomácia körében még bizonyos nimbusa volt,
mely történeti fényét még ma is kedvező színben tün
teti fel."
Tudjuk, hogy Zsigmond király 1412 május 2-án, 3-án,
5-én és 6 -án nevezetes okmányokat adott ki Diósgyőrben.
„Zsigmond király második nejének Borbálának 1424-ben
igen nevezetes javakat engedett által, melyeknek jöve
delmei a királyné udvartartásának költségeit fedezzék.
Ezen alkalommal Diósgyőr is Miskolccal és egyéb tarto
zékaival együtt, valamint Cherép és Dédes várak is neki
60.000 arany forintban inscribáltattak.“
Borbála 1427-től gyakran tartózkodott Diósgyőrött, a
hol saját várnagya volt s Borbála a Diósgyőr birtokával
járó uradalmi hatóságot is gyakorolta.
Itteni dicsőségének azonban 1439-ben vége lett, mert
Albert király az országosan összegyűlt karok és rendek
megegyezésével a diósgyőri várat és tartozékait Borbála
királynőtől visszavette és nejének, Erzsébet királynénak
adományozta.
Az erre vonatkozó adománylevélből megállapíthatjuk az
uradalom 1439. évi kiterjedését és pedig: Diósgyőr vára,
Diósgyőr (Diosgeur) és Myskolc városok, Kysgeur (Kisgyőr),
Aranyas, Warbó, Paraznya, Hradystyán, Kápolna, Lazlófalva, Babon, Mochy, Solca, Petry, Zysma, Nyék, Kereztes és Kivuesd helységek.
(Folyt, köv.)

Az oláh erdei pásztornépről.
Irta

Földes János.

4

Az oláh pásztornép áradata, a mint látjuk, a Bal
kán félszigetből kiindulva Havasalföldön, Moldván és
Szerbián át hömpölygött Erdély területére s azontúl egé
szen a Tiszáig. Itt a tömegesebben lakó magyarság,
északnyugaton és északon a Cseh- és Gácsországra
támaszkodó szlávság ellenáradata akasztotta meg tovább
haladását.
Szerbia felől nyugotra, Horvátországba is átvonult
egy része, a honnan Frangepán Veglia szigetére szál
lított oláhokat, de ott most már senki sem beszél nyel
vükön. Isztriába szintén elszakadtak, de hogyan? azt
nem lehetett kifürkészni.
Északon meg Máramarosból és Beregből lettek, mint
alább látni fogjuk, Lengyelországba oláhok telepítve.
Sőt mi több, a különböző várak és városok okira
taiból azt olvashatjuk ki, hogy a Valachus nevű pász
tornép a felvidéken, az északnyugoti részen egészen
Csehországig, az Alföldön még Dunántúl is, Sopron, Vas,
Veszprém stb. megyékben, sőt Debrecenben, Kecskeméten
is mindenütt el volt terjedve.. Ezekről azonban, Takáts
Sándor szerint* egészen nyugodtan állíthatjuk, hogy nem
valóságos oláhok, hanem el kell fogadnunk azt, hogy
* V. ö. „Sztronga" cikkét a „Magyarnyelv“ II. évfolyam,
1906. II. füzet, honnan az idevonatkozó adatokat veszem. Földes.
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a valachus, mint a raguzaiaknál láttuk, nem csak oláht, kenéz kapta ezért a fáradságért a felügyeleti jogot, be
hanem általában erdei pásztornépet is jelentett. Bizony szedte s beszolgáltatta a megbízó kezeihez az uj lako
ságul szolgál erre, hogy pl. a zólyom-lipcsei uradalom soktól a jövedelmet s azonkívül bírája is volt a telepnek,
1569. évi urbáriumában Stembnicka oláh falunak van E tisztségéért és jutalomképen kapott szabad földet,
nevezve, holott a felsorolt jobbágynevek között egyetlen malmot s egyebet a koronától vagy az illető birtokostól
oláh sincs, hanem mindannyi rutén. Takáts szerint is és a lakosságtól is húzott jövedelmet.
majdnem észrevétlenül terjedt el e nép még a XV. és
A kenézség azután atyáról fiúra szállott s miután 5—7
XVI. században is az egész országban. Mindenütt meg fiú gyermeke is volt egy kenéznek, nagyon elaprózódtak
kedvelték a csendes népet, a hol megtelepedett, mely a a kenézségek. A kenézség a földesur engedelmével el is
volt adható.
megritkult jobbágyok helyeit foglalta el itt is.
Az alföldön és Dunántúl hamar magyarosodnak és
A kenézek a vár fejének (porkoláb, castellanus) tör
a népbe olvadnak bele. A mily észrevétlen jönnek, époly vényhatósága alatt állottak.
észrevétlen tűnnek el.
A porkolábnak vagy a vajda meghagyásából az alvajA csendes természet és a más népbe való beol dának előlülése mellett, a kenézek felett egy kenézekből
vadás hajlandósága szintén a mellett szól, hogy nem és más oláhokból álló törvényszék bíráskodott, illetve
románok lehettek.
annak véleménye alapján mondta ki ítéletét az előlülő.
Van azonban a mi románjaink utolsó vándorlásáról
Egy Hátszegen 1406-ban keletkezett peres ügyben pl.
egy érdekes adat, melyet Szentkláray Jenő közölt 1891-ben esküdt székülőnek 12 kenéz, 6 pópa és 6 közoláh volt
„Oláhok költöztetése Délmagyarországon “ c. a tudo meghiva törvényt ülni.
mányos akadémiával. E közleményben arról értesülünk
Tanuk meg nem hívottak is lehettek.
(L. „Akadémiai Értesítő“ 1891. decemberi füzet), hogy a
Ez volt az oláh igazságszolgáltatás. Tehát valóságos
Tisza-Maros szögén letelepített svábság 1764-ben panaszt esküdtbiróság.
emel a temesvári tartományi kormányzóságnál „a marosAz uj lakosság rendesen pópát, batykót is hozott ma
melléki oláhság ellen, hogy szüntelen háborgatja a gával, ki éppen úgy élt és szolgált az uraságnak, mint
berendezendő német gyarmatokat s éjjeli barangolásaival hive is az egyházi szertartásokat szláv nyelven végezte.
és tolvajlásaival veszélyezteti a külföldi jövevények vagyo
A vajdaság mibenlétéről felvilágosít Erzsébet király
nát, sőt életbiztonságát is.“
nénak Luppert-szászáról (Beregszász) 1364-ben kiadott
Mária Terézia ennek folytán a Begán túli üres kincs körözvénye, melyben meghallgatván a beregmegyei oláhok
tári pusztákból Klecket és Torákot elveszi a bérlő ama könyörgését, hogy ők is, mint Máramarosban, ma
társaságtól, mely itt 300,000 holdat tartott potom áron guk választhassák meg vajdájukat, ki a királyi és ispán
bérben s oda költözteti őket.
jövedelmeket beszolgáltassa: —- ennek folytán 1378-ban
A Maros mellől Sefdin és Kisfalud, Temesvár mel Budáról kelt parancsában meghagyja az összes hatósá
lől Szakálháza és Rékás rendeltetett ki a fent mon goknak, hogy semmi ügyben, kivéve a nyilvános lopást,
dott helyekre való átköltözésre 1767-ben. Ez év augusztu rablást és bűntetteket, ne bátorkodjanak a beregi ispán
sában a kincstár által a Begán szállítva meg is érkeztek és oláh vajda mellőzésével bíráskodni.
az oláhok minden cók-mókostul Becskerek alá és három
A vajdaság tehát csak személyi tisztség, mely nem
falut — Kleket, Kis- és Nagy-Torákot népesítettek be.
száll apáról fiúra, mint a kenézség.
De a nyirkos levegő és megszivódott vályoglakás, a
A kenéz, mint a falusi biró, kit az oláhok mai napig
salétromos ivóvíz, és legkivált a marháikat pusztító marha kenéznek hívnak, csak apróbb ügyekben biró, a bün
vész annyira lehangolta az uj telepeseket, hogy egymás tető perek pedig, úgy látszik, rendes bíróság alá tar
után kezdtek szökdösni ismeretlen helyekre, hol köröz- toztak. Az oláh nép tehát mind Erdélyben, mind Magyartetések utján sem lehetet őket megtalálni.
országon két osztályra oszlott: közoláhokra és kenézekre
Ez a költöztetés még soká foglalkoztatta a kormány (vajdákra).
köröket.
A XV. század közepéig az oláh nép fő életmódja az
Mikor azután 1779-ben a Bánság Magyarországhoz csa erdei pásztorkodás, az erdők irtása és juhok tartása volt,
toltatok, végképen el lett ejtve: a magyar megyék nem melyekből adó fejében, az ötvened (quinquagesima) járt,
zaklatták többé őket.
vagyis minden 100 jaktó l kettő a királyi fiskusnak.
III. Az oláh jogról és szokásról.
Járt ezen kívül pénzbeli adó és a királyi várakban vég
Az oláh jog mindenütt — a Balkánon, Magyarországon zendő különféle szolgálat, de ez már nagyobb változást
és Lengyelországban — egyforma alapon nyugodott és tüntet fel.
A XVI. században 1552-ben I. Ferdinánd által elren
egyformán fejlődött.
Ez abból állott, hogy a fejedelmek, királyok vagy más delt összeírásból pl. azt látjuk, hogy az oláhok a juh és
birtokosok a kiterjedt erdők hasznosítása végett megbíztak a kecske után kivetett ötveneden kívül tartoztak az öreg
egy, vidékek szerint kenéznek, vagy soltésznak (Scultetus) sertések után külön két dénárt s minden méhkas
nevezett oláhot az üres helyek benépesítésével. Ez a után szintén két dénárt fizetni. Sőt Ramaszon, egy
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1557. évi perből láthatólag, a szászok között letelepe
dett oláhok tartoznak azok számára mindenféle adó

zást, szolgálatot, tizedet, sőt iskolai tanitói dijat is
fizetni.
Hogy ezek ezen kívül ötvenedet is fizettek-e, arra
nézve nem kapunk fölvilágositást. Az ötvenedet a királyi
adórovók (dectatores) hajtották fel, kik e miatt rendesen
juhelléskor, Szt. György napkor, bejárták az erdőkben
szétszórt falvakat és szállásokat (cattunes.) A pénzbeli
adót szintén ilyenkor vagy Szt. Mihály napkor szedték
be, de ezt már a kenéz vagy vajda szolgáltatta be a
fiskusnak vagy porkolábnak. A kenéz elnevezés és
tisztség a Balkán államokból került hozzánk Erdélybe, a
déli volt bánsági megyékbe, továbbá Máramarosba és az
ország északkeleti részébe, Beregbe, Szatmárba. Az északnyugati megyékbe az "ugyan oly jelentőségű soltész
(Schulteisz, scultetus) tisztségestül, nevestül a német
tartományokból jutott hozzánk, úgy szintén Lengyelországba is.
A scultetoktól származó Scultéty család ma is nagyon
kiterjedt Lehotán, hol elődeik hatalmas juhosgazdák voltak.
A fenntebb kitüntetett adózás Szerbiában is szokásos
volt, a mint láttuk.
Mind itt mind Magyarországon tisztán a király alatt
valói voltak az oláhok, a királyok tisztjei hozták be, hogy
az erdőket irtsák, legeltessék, ők ajándékozták, az oláh
joggal vagy a nélkül, a kolostoroknak, kedves embe
reiknek.
A szászok is kaptak oláhokat, kikkel, Gromo testőrka
pitány 1564, 1565. évi feljegyzése szerint, földjeiket
műveltették s fizetésért őriztették.
Hogy hogyan fejlődött később az oláh jog, azt legin
kább a lengyel telepítésekből tudjuk meg. Nevezetesen
Zsigmond, mint lengyel király, 1509-ben Magyarország
szomszédos megyéiből Lengyelországba is vitt és telepí
tett oláhokat, kik a Stwaz és Hoszonka patakok közti
kietlenre Brzegi nevű „pásztorfalut ültettek.“ Zsigmond
„e falu számára minden földet általenged, akár míveletlen, akár mívelt legyen az, hegyestől, erdőstől, vizes
től, szóval mindenestől, a mi a körülirt határok között
találtatik. “
E falu kenézségét (advocatia) erdélyi nemes Jancsovits
Ivón vitéznek s örököseinek adja a király.
A kenészség 4 szabad ekealjból vagy oláh telek
ből állott, továbbá minden bírság '/s-ad dénárjából,
két szabad korcsmából, halászati tóból, két patakon
való két malomból s ezekhez tartozó földvégekből. A
falubeli kmetek évenként karácsonyra két kakast, két
oláh sajtot vagy kenyeret s husvétkor ugyanazt és 30
tojást tartoznak a kenéznek adni; ezenkívül minden
ekealj évenként 6 napot úri munkában szolgál.
Mmáeii a szabad 20 év eltelte «tó« kötelesek teljesíteni.
Az adományos 6 kmetet telepíthet, mindegyiket 3/Ved
telekre; szükség esetén tetszés szerint fogadhat ker

tészeket és mesterembereket.
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A kenéz szabadon vadászhat s méheket tarthat a
királyi erdőkben.
A marhacsapásra egy telek külön kijár a királytól.
A przemisli várhoz tartozó Strwiazek falu megvé
telekor Zsigmond 1532-ben a soltésznek és örökösei
nek 3 telket engedélyez, a hozzátartozó rétekkel curiája részére. Kap 1U-ed telket marhacsapásra, ugyan
annyit korcsmára és hasonlóképen a malomra is,
melynek jövedelme az övé. A többi adomány is ugyanaz,
mint az előbbinél. A királyi erdőkben tartott méhek-

től úgy adózik, mint a többi kenéz.
Az okmány megemlíti, hogy a király a falu lakosainak
már előbb megadta az oláh jogot, melylyel örökké
éljenek.
A kmet itt -5 napot s nem 6 -ot tartozik a sol
tésznak dolgozni, még pedig 2 napot aratni, kettőt

kaszálni és egyet szántani.
A szabad idő elmúltával íjjal, lóval háborúban tar
tozik szolgálni a kmet, az adót úgy mint a többi, a királyi
várakba beszolgáltatni s kapitányának engedelmeskedni
köteles. Ugyancsak a szabad idő, a telepítéstől számított
2 0 év elmúltával, a három telkesek a szokott adót fize
tik, úgy mint más királyi falvak lakosai.
Ugyanez áll fenn a többi prszemisli váraljai telepí
tésre is. Egynél előfordul még az a kikötés, hogy a
falu kenézsége két szabad telket kap mindazon haszon
vétellel, melyek nem ártalmasak a kmeteknek.
Az egyház is kap egy V2 telket, de a pópa (batkó)
s örökösei csak úgy adóznak, mint mások.
Itt minden kmet csak 3 napot szolgál s az oláh

jo g szerint lesz törvénybe állítva.
A soltész s utódai évenként 12 bárányt szolgál
tatnak a przemisli várnak s jó lóval, íjjal és nyilakkal
szolgálnak a háborúban.
Ennek a várnak kapitánya Péter gróf, 1541-ben
Timko kenéznek egy soltészséget adott el a Lodenka
folyó mellett 1 00 írtért. Ő és utódai két oly szabad
telket kapnak, melyre kmetet nem szabad telepíteni s
s egy malmot, hol a kmetek őrölni tartoznak.

Azok a kmetek, kik irtanak, 24 évig lesznek
szabadok, ellenben a már irtott földön települők csak
12 évig.
A szabad évek elmúltával azután a szokott oláh
adót s haditerhet tartoznak viselni a kmetek.
Itt ugyanazt azt látjuk a XVI. század első felében,
mint Magyarországon, csak hogy a viszonyok már fej
lettebbek lévén, a jogok körülírása részletesebb.
Az oláhjog itt főképpen a következőkben állott:
1. A kmetek bírája a soltész, ki kmetekből vá
lasztott maga mellé társbirókat.
A soltész maga a királyi tisztek törvényszéke alá
tartozik.
2 . A bírságok a falu szükségeire fordittatnak, csak
V3-ad rész a soltészé.
S minthogy az elválások bírságpénze is ide tar-
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tüzön-vizen kibéküljön a törökkel, tűri a legnagyobb
megaláztatást, csak egyet hagyjanak meg neki: szabad

kizsákmányolását a földnek.
az oláh jognak.
3.
Munkaváltságul a falu marhájának, gabonájá És ennek meg van a maga lélektani magyarázata.
Ez a boérság nem a nép véréből való vér volt,
nak és főzelékének tizede járt. Ez alatt valószínűleg
országos közmunkát kel! érteni.
Egy oláh kniet 3A-ed telket kapott művelésre.
A pópa is adózik a neki járó 1/ 2-ed telek után.
A beregmegyei batykók ebbeli adója 1 nyesi vagy
4 frt. Az országos adó, bár különböző, szintén meg volt
határozva az oláh falukra nézve a XV. és XVI-ik szá
zadban.
Magában Moldovában és Havasalföldön, honnan az
oláh jog került, ez a következő volt, Hasdek szerint:
A boérek és monostorok nem voltak tulajdonosai,
csak örökös birtokosai a földnek.
Nekik is a vajdák adták régente a lakatlan, kiet
len, erdős dombokat benépesítés végett s mindenféle
cselekményük vajdai jóváhagyás alá tartozott.
A parasztnak a fiskus és a földes ur iránt való
kötelességei szintén ugyan olyanok, mint a fenntebb
elősoroltak, t. i. fizetni kellett a fiskusnak:
1 . bírságot házasulásért s elválásért; pénzbüntetést
lopásért, ölésért stb.
2 . évi csekély pénzadót; juhok, bárányok, disznóktól
tizedet.
E jövedelem V3-ada a birtokosnál maradt.

A földesar iránti kötelesség volt:
1. Három napi úri munka, egy szántás, egy aratás, egy
kaszálás.
2. Evenként kétszer — karácsonykor és husvétkor
— tiszteleti ajándék, u. m. tojások, ludak, sajtok.
Érdekes Hasdeunak e két fejedelemségre tett ama
feljegyzése, hogy ott a bodrok és kalugyerek latinul

és szlávul
rumunul.

beszéltek, egyedül a paraszt beszélt

Hogy különben a boérok mennyire idegenek voltak
nem csak nyelvre nézve, de mindert tekintetben ellen
ségesek a néppel szemben, arra nézve érdekes történelmi
visszapillantást találunk a „Budapesti Hírlap" -nak 1907.
ápr. 3-iki számában, melyet az idei romániai parasztláza
dás alkalmából irt. Ebből a következő részletet iktatom
ide, mint tárgyamhoz tartozót:
„Ebben a két fejedelemségben egészen a legújabb
időkig hivatalos nyíltsággal fo lyt a rabszolgakereske
dés. A szegény jobbágyokat egyszerűen csak rabnak
nevezik az írások és úgy adják veszik, akárcsak a lá
bas jószágot. Ilyen ügyletekből származó adás-vevési

szerződések miatt még 1882-ben is folynak perek.
Ennek a rabszolgarendszernek a Mihály vajda, napjainkban
annyiszor emlegetett román nemzeti hős volt a legna
gyobb istápolója és mellette a két fejedelemség boérsága.
És a mig mi itt védtük a török hordák ellen nyu
gat czivilizációját, védtük a kereszténységet, addig ez a
rabszolgatartó boérság mindig módot talál reá, hogy

hanem keveréke azoknak a bizonytalan jellemű jövevé
nyeknek, a kiket kalandor hajlamaik, a kincsszerzés
avagy politikai kényszerűségek Itáliából, Bolgárországból,
Albániából, Orosz-, Görög- és Lengyelországból és egyebünnen ide hajtottak.
Ennek az osztálynak a füléhez nem hatott fel a nép
jajkiáltása.
És Romániának a mai felsőbb körei javarészt ennek
az idegen elemnek leszármazottjai és a néppel épp oly
keveset törődnek, mint törődtek elődei.“
„A jobbágyokat is felszabadították a két fejedelemség
ben 1865-ben, de nem úgy mint nálunk 1848-ban. Ha
nem drága pénzen adták át birtokaik morzsáit a föld
népének és mindjárt rá megindult az aknamunka is a
paraszt újabb leigázására, a mi sikerült.“

Mily egészen más dolga volt és van nálunk a
román népnek!
(Folytatása következik.)
ój,

y y

éf y,

óf y. \)f .
y.y yyyyyy y y.y

Állomány-e, vagy álab ?
A fülem sehogy se tud hozzá szokni, hogy a régi állabot állománynak, vagy faállománynak nevezzem. S velem
együtt tudom, sokan vannak a maradiák.
Közre adom kételyeimet és aggályaimat; ha valaki
bebizonyítja nekem azok helytelenségét, szívesen veszem
és elfogadom az állomány szó használatát mint jobbat.
Az állab szó nem tetszett, nem is szép, igen mester
kélt, azért akartak egy szebbet, de nem csináltak, nem
képeztek uj szót, hanem elfogadtak egy meglevő, de már
lefoglalt szót. A kik az állomány szót elfogadták, azokat
úgy gondolom az vezette, hogy álló erdőről lévén szó,
az áll igének benne kell lennie az új szóban. Pedig ha
az állab ott fekszik levágva, akkor is állomány és hozzá
faállomány az, vagyis a levágott fa összessége, mig ellen
ben azt már nem modhatjuk, hogy a fekvő fa összessége
egy állab.
Az állomány szó felfogásom szerint általános gyűjtő
fogalom, a mibe belefér sok is, kevés is, egy nemű is,
különféle is, mig az állab egy elhatárolt egységet fejezett
ki, a nélkül, hogy meg kellett volna magyarázni, hogy a
határok közt mi van. Sőt mindjárt tudtuk, hogy erdőről,
fáról van szó.* Az állomány szóhoz a mi értelmünkben
mindig oda kell tenni az erdőt, vagy látni kell azt, még
akkor is ha faállományt mondunk is, mert hisz egy gyü
mölcsös is faállomány, sőt ebbe a faállományba más
állományok, a különböző gyümölcsfajok összességei bele
tartoznak.
* Igen, de csak mi erdészek.

Szerkeztő.
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Beszélhetünk egy uradalom erdőállományáról, az erdő
faállományáról is, a mikor minden ember az uradalom
összes erdejét, a másik esetben az egész erdőt annak
bükk, tölgy, fenyő, sarj, magról kelt, öreg, fiatal, szóval
az erdő határán belül eső minden fát képzel maga elé.
De ha az erdőnek egy a többitől különálló, illetve külön
váló kis részére azt mondjuk, ez egy faállomány, a céh
beli tán mind megérti, de a laikus azt kérdezi, hát amaz
az erdő ott m i? Arra magyarázatul azt mondjuk: az is
egy állomány, az a harmadik, negyedik is egy állomány.
A mire a laikus megint csak kérdezi, hát a négy vagy
1 00 vagy mind együttvéve mi ? És kénytelenek vagyunk
felelni, az is egy állomány, csakhogy ez egy olyan nagy
állomány, mely az előbbi sok kis állományt mind magá
ban foglalja.
Vegyünk egy más példát. Hogyan fest ez ! Egy erdő
nek bükkfa állománya 1 00 0 hold, fenyőfa állománya 100
hold 2 éves állomány, 2 0 0 hold középkorú állomány és
500 hold vágható korú állomány. Van az egész erdőben
összesen 17 tiszta bükk állomány, 15 vagyes fanemű
állomány, melyeknek faállománya fele részben bükk, fele
részben fenyő, továbbá egy fiatal elegyetlen fenyő állo
mány és két vágható korú fenyő állomány. Ez utóbbiak
ban az I. vastagsági osztályba tartozó törzsek állománya
kb. 5000 drb, a többi a II. és III. vastasági osztályba
tartozik. Az erdő tölgy állománya egyetlen egy törzs.
Már most a sok állományban nem lehet eltévedni ?
De vegyük az utolsót. Az az egyetlen egy tölgyfa ugye az
illető erdőnek összes tölgyállománya ? Ez helyes. Azon
ban lehet-e állomány oly értelemben, mint a milyen
fogalom az állab szó? Nem. Pedig hát állomány és még
se állomány. És ez a zavar végig vonul az összes szak
cikkeken, melyekből az E. L. az állab szót következe
tesen törlik.
Azt fogják mondani, hogy a mit felhoztam, az mester
séges halmozás és ha megfelelő helyekre az állab és rész
let szót tesszük, a mondatok helyesek lesznek. Hát hiszen
ép az a baj, hogy az állomány más szavak helyett is
használható a nélkül, hogy stiláris hibánál egyebét el
követnénk, de megfordítva, a hol az állomány szó helyén
van, sem állabot, sem részletet, sem mennyiséget nem
mondhatunk.
Az, a mit mi állab szóval fejeztünk eddig ki, az egy
egység, igaz hogy sok fából álló egység, tehát faállomány
is. A szomszédja szintén egy állab és szintén egy állo
mány. Azonban a kettőről együttvéve már csak mint két
állabról beszélhetünk, mig ellenben mint állomány lehet
két állomány, de mind a kettő összessége csak egy állo
mány, vagy faállomány. Ép úgy mint a gyűjteményi.
Egy muzeum egy gyűjtemény, de ezen gyűjtemény szá
mos kisebb részgyüjteményt foglal magában, azért mégsem
azt mondjuk: Megyek a gyűjteményekbe.
Ezek és hasonlók az én kételyeim arra nézve, hogy
az állomány szó az állab szó helyettesítésére alkalmas-e.
Bíráljuk meg már most a régi állabot. A ki ezt a szót
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először használta, az előtt is az álló erdő lebegett és az
rendjén is volt. De az már nem történt egész helyesen,
hogy az áll igéből képezte a szót, ha a nyelvtani szabá
lyok szerint jót képezni nem tudott. Tehát az állab nyelv
tanilag rosszul képzett szó, de hogy egyáltalában mint
használati szó rosz-e, az más kérdés.
Rossz szó az, mely a fogalmat, melyet hozzá kötünk,
rosszul fejezi ki. Például a keztyűről azt mondják: rosszul
képzett szó, de azért nyelvészeink csak úgy használják,
mint a ki sose tanult nyelvtant, vagyis a szó jó. Vagy
nyugdíj, dalárda, — kinek jut eszébe, hogy rosszul vannak
képezve ?
Mondom a törekvés helyes, jól képzett szóval jelölni
valamit, de ha megfelelő szavunk nincs, még mindig jobb
egy nem épen szép és nyelvtanilag rosszul képzett, de a
fogalmat helyesen megjelölő szóval kifejezni, mint egy
jól képzett de mást jelentő szóval, a milyen az állomány
is. A szakkifejezések közt máshol is sok az ismeretlen
származású, vagy rosszul képzett szó, de mivel jobb
nincs és különben megérti mindenki, nem cserélik más
sal fel, a mig jót nem tudnak helyébe tenni. Csak az
idegen szavakat iparkodnak, bizony sokszor rosszul kép
zett, de legalább magyar kifejezésekkel helyettesíteni.
Az állab nyelvtanilag nem jó, nem is szép, az állo
mány pedig nem födi a fogalmat. Részemről a szépség
hibát elengedem, 50—100 múlva senki sem fogja rámon
dani, hogy csúnya. Addigra megszokják. A származása
nem előkelő és törvényes, de céljának megfelelő. Az
állomány szabályszerű házasság gyermeke ugyan, de már
le van foglalva. Én tehát inkább azt tartom helyesnek,
hogy világosan beszéljünk. Sőt a szépségén is javíthatnánk.
írjük az állabot álabnak. (Eddig szándékosan írtam
állabot.) Jól hangzik és megszűnik kisérteni az áll ige,
és lesz egy eredeti szakszavunk, melyet magunk is, és
ha megtanulja, a laikus, az idegen is magyarázat, körül
írás nélkül megért. Ép úgy, mint nem kérdi senki, hogy
miért nem hívjuk hivatalosan a berket bereknek, hanem
erdőnek, és azt sem, miért egyáltalában berek a berek,
vagy csetrés a csetrés, úgy hagyják nekünk eredeti szak
szóul az álabot.
No’ és még valamit az állományról. Ha egyéb rossz
nem volna is rajta, az, hogy ezen legújabb szakszavunk
a német Bestandnak a lehető leghűbb fordítása, magá
ban használhatatlanná teszi, mert a Bestand a németben
se jó szó. így például a hogy magyarul rosszul hangzik:
Ezen állomány tölgy állománya, úgy kell a németnek is
körülíráshoz folyamodnia, ha nem akarja mondani: Der
Eichenbestand dieses Bestandes. Azt hiszem, ott is nem
egy erdész gondolkozott már rajta, mikor olyan „Eichen
bestand dieses Bestandes“ mondat tódult a nyelvére,
vagy tolla hegyére, hogy hogyan kellene a Bestandot
eredeti rendeltetésének meghagyva, a „Bestand“ helyett
más elnevezést tenni.

Majerszky.
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Az erdőjövedelmezőség fellendülésének
okai és tartamának mérlegelése.
Bel- és külföldi szaklapjainkbaan sok szó esett már
arról a rendkívüli fellendülésről, mely iparunk csaknem
összes ágait, de különösen a faipart és ezzel közvetve
az erdőjövedelmezőséget érte. Vannak akik azt állítják,
hogy ez a nagy lendület az általános, világszerte tapasz
talható jó közgazdasági viszonyoknak köszönhető, mások
pedig utalnak az 1900-ban bekövetkezett közgazdasági
„krach“-ra, mely jótékony vihar gyanánt megtisztította
az egyes iparágakat a rajtuk élősködő parasitáktól, az
egészségtelen elemektől, úgy, hogy a krach el sem marad
hatott, mintegy önmagától kellett megjönnie.
Ebben is, abban is van némi igazság, de magának
a faipar, illetve fatermelés nagymérvű, sőt merem mon
dani soha meg nem álmodott fellendülésének főleg az
oroszországi események adják magyarázatát.
Mikor híre jött annak, hogy kitört az orosz-japán
háború, szakembereink nagy részét ijedelem fogta el.
Meg voltak győződve, hogy a fakrach nem lesz elkerül
hető ; mások viszont épen ellenkező álláspontot foglaltak
el. Épen az időtájt égett le a wygodai nagy fatelep,
mely évi 8000 vaggonra rugó termeléséből mintegy
6000 vaggont szállított Németországba; azonkívül előre
látható volt, hogy az oroszországi fatermelés erősen meg
fog csappanni, hogy tehát Németországba kevés orosz
fát fognak szállíthatni, úgy, hogy mind ennek a mi
fatermelésünk kell hogy hasznát lássa, szóval nemhogy
fakrach, hanem egyenesen tetemes fellendülés várható.
Az események beigazolták, hogy az utóbbi vélemény
volt a helyes.
A háború kedvezőtlen eredménye borzasztó belzavarokat okozott Oroszországban. A lelkiismeretlen autokrata
uralom alatt nyögő nép kétségbeesetten próbálta meg
lerázni bilincseit. Az itt elnyomott lázadás amott uj,
csak annál hevesebb lánggal tört elő. Óriási sztrájkok,
katonai zendülések, véres harcok, bombamerényietek
napirenden voltak. Ezeket aztán nyomon követte a re
akció : programok, rögtönitélőbíróságok halálos Ítéletei,
tömeges agyonlövések, akasztások, száműzetések.
Ki csodálkoznék azon, ha ilyen viszonyok között
megszűnt az ipari és a kereskedelmi élet? Ki csodál
koznék azon, hogy a gyárak, melyek tulajdonosait, igaz
gatóit, művezetőit úgy puffogtatták le, mint hajtóvadá
szaton a nyulakat szokás, beszüntették üzemüket? Az a
veszteség, mely az ipar és kereskedelem szünetelése
folytán érte az országot, még sokkal nagyobb, sokkal
érzékenyebb volt, mint a melyet a lázadások okoztak.
Ilyen körülmények között azok a németországi keres
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kedők, akik orosz fát szoktak vásárolni és importálni a
saját hazájukba, elvesztették minden bizalmukat, ebből
pedig az következett, hogy a német piacnak, mely ren
geteg faszükségletének nagy részét azelőtt Oroszország
ban szerezte be, más beszerzési forrást kellett keresnie,
első sorban természetesen olyat, a mely földrajzi fekvé
sénél fogva leginkább megfelel. Ilyenek Bukovina és
Galícia, azután Románia és végül Magyarország megfe
lelő vidékei. Nem telt bele csak néhány hónap és a
kereslet mindezen országokban jóval meghaladta a kíná
latot, illetve a termelést, aminek természetes következ
ménye az árak rendkívüli, szinte hihetetlen emelkedése lett.
Ismétlem, nem tagadható, hogy a gazdasági fellendü
lésnek nagy része van a faárak nagymérvű emelkedésé
ben, de ezek tulajdonképeni okozóját mégis az orosz
zavarok képezik. Sőt tovább megyek. Magát a gazda
sági fellendülést is az orosz-japán háború és az orosz
zavarok okozták. Megismétlődött illetve bevált újból a
latin példaszó: „Inter duos litigantes tertius gaudet!“
Ez a harmadik: Europa ipara és kereskedelme.
A száz meg száz sebből vérző orosz ipar letiporva,
semmivé téve, nem volt képes kielégíteni a saját szük
ségletet, minélfogva a külföldi gyárak elárasztattak
orosz megrendelésekkel, annyira, hogy utóbb már nem
győzték a munkát; új gyárak keletkeztek tehát, hogy
kielégíthessék a keresletet. Tessék csak megtekinteni
(már akinek módjában van) a szentpétervári statistikai hivatal kimutatásait, hányszorta múlja felül az orosz
behozatal az előző évek megfelelő időszakainak behozatalát.
Nagy előnyére vált a fatermelésnek a tavalyi jó termés
is ; a parasztságnak módjában volt évek óta halogatott
építkezéseit megvalósítani és a vidéki városokban is
virágzott az építkezési tevékenység, mig Bécs, melyben
a városrendezés, az utcák kiszélesítése révén még min
dig tömegesen építenek, roppant sok fát fogyaszt. Csak
a budapesti építkezés szünetelt az épitőmunkások kizá
rása miatt, de csak néhány hónap óta. Addig vígan
folyt a munka és sok fát fogyasztottak itt is az építő
mesterek.
A lendületet tehát az oroszországi zavarok okozták,
a lendület fokozását pedig a különböző gazdasági viszo
nyok egymásra gyakorolt kölcsönös jó hatása idézte elő.
Nincs azonban olyan fény, melynek árnyéka ne lenne ;
nem kivétel a faüzlet fényessége sem.
Látván, hogy a fatermelés kitünően jövedelmező fog
lalkozássá vált, melléje sereglettek illetve betolakodtak
azok az elemek, melyek pénzüket fáradság és kockázat
nélkül akarják kamatoztatni, a pénzkölcsönök, a zsíros
falatokra áhitozók. Minthogy az egyeseknek rendszerint
nincs annyi pénze, hogy nagy fatermeléseket vezethes
senek, gombamódra termett a sok részvénytársaság,
épen nem előnyére a fatermelési vállalkozásnak.
Megalakulván az uj részvénytársaság és berendeztetvén
az irodahelyiségek a legmodernebb íróasztalokkal, kar
székekkel, írógépekkel és szőnyeges, bélelt ajtajú igaz-
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gatói szobákkal, most már üzlet után is kellett látni. A
haszonlesők minden áron ki akarták venni részüket a
lendületből s úgy elleptek minden termelésre alkalmas
erdőt, mint a sáskák. És megindúlt az egymás hegyé,
egymás fölé való licitálás; negyven, ötven, hatvan, nyolc
van százalékkal verték fel az árakat; csakúgy porzott
bele a versenytársak háta.
Azzal egyik se törődött, hogy a régi, szakmájukat
értő, abba mintegy belevénült fatermelők álláspontját
megnehezítik, sőt lehetetlenné teszik.
De hát ez más fejezetbe tartozik.
Az erdőbirtokos miért törődnék azzal, hogy ki veszi
meg a fáját? A fa eladó. Már most azt vájjon Pityi
Palkó vagy Palkovics Pista veszi meg, teljességgel
mind.egy. Fődolog, hogy minél jobb árát adja és — meg
is fizesse.
Azzal már csakugyan nem tartozik törődni, hogy erde
jének vevője tud-e boldogulni a drágán vett fával. Ez
különben felesleges humanismus is lenne. A la guerre,
comme á la guerre, vagy hogy budapesti magyarsággal
fejezzem ki magamat: Geschäft ist Geschäft, s azzal vége.
Hanem :
(Van ugyanis hanem , még pedig nyomós.) Ha baj a
fatermelésre nézve a kapzsi pénzemberek befurakodása,
talán még nagyobb baj a mindinkább érezhetővé váló
pénz-szükség, a pénzhiány. Az orosz milliárdos kölcsönök,
azután meg maga az általános gazdasági fellendülés
okozta követelmények oly mérvben kizsebelték az európai
pénzpiacot, a milyet 1873 óta nem észleltünk. És ennek
a pénzszűkségnek nyomását már is kezdik érezni, még
pedig nagyon bántóan érezni Németországban. Tessék
csak megnézni a német bankkamatlábat, no meg a
többi országét is.
Hiszen ez egymagában még nem lenne valami nagy
baj; jó üzleti viszonyok között 1— 2 százalékkal több
vagy kevesebb nem játszik nagy szerepet; de mi tör
ténik, ha az ember nem kap pénzt; ha nincs?
Pedig nincs. Aminek a bankok az okai; ők csábították
el klienseiket, hogy adjanak az oroszoknak pénzt, temessék
pénzüket orosz kölcsönökbe.
A magyar faüzlet irányzatának kulcsa most és legalább
15—20 évre kihatólag Németország birtokában van.
Hogy azután ki fogja irányítani a magyar fapiacot, azt
most határozottan senki sem tudná megmondani ; sej
teni azonban már lehet, hogy a németek mostani sze
repét az oroszok fogják játszani.
Valahányszor pénzválság áll be, legelsőnek az épít
kezés érzi azt meg. És ime, az építkezési delejtű már
is rándult, még pedig jókorát. A balkáni faüzlet, mely
az épületfát illetőleg aféle próbakő szerepet játszik, már
jajveszékel!
Mindamellett bajos volna a határozott jövendölés ;
a helyzet sokkal bonyolultabb, semhogy erre komolyan
vállalkozni lehetne. Maradandó lesz-e a jelenlegi irányzat,
vagy oly idő előtt állunk-e, a mely esetleg egy csapásra
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megsemmisíti ? A bankok és iparvállalatok sorra ked
vező viszonyokról számolnak be, mindnyájuknak ked
vezett az elmúlt év. A könyveik legalább ezt mutatják.
A jövőre azonban nem mer gondolni egyikük sem, szóvá
legalább nem teszi egy sem. E tekintetben olyan csend
uralkodik, mint a füllesztően forró nyári napokon hirtelen
beálló vihar előtt szokott lenni.
Meglehet, hogy ennyire még nem vagyunk, de könynyen oda juthatunk. A milyen meglepetésszerűen követ
kezett be a fellendülés, époly meglepetésszerűen követ
kezhet be a -j- f -j- krach is !
A socializmus tanának egy hírneves terjesztője, Marx
Károly, többek között azt mondja, hogy: „Legegészsé
gesebbnek, szinte túlegészségesnek mindig akkor szokott
mutatkozni az üzlet, amikor a válság már küszöbön áll.“
És valóban, ha nem is mindig, de legtöbb esetben
meglepetésszerűen szokott a válság bekövetkezni.
Gondoljuk meg, hogy a melyik hegyre feljutottunk,
arról le is kell szállnunk és a magaslatról leesni könynyen megesik. Már pedig lassú esés nincs ; csak hirtelen . . .
Egyelőre ugyan nincs mitől tartani, legalább reméljük,
hogy nincs. Ám azért óvatosak legyünk. Ez semmi esetre
sem árthat.
n
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Az okszerű madárvédelem eszközei. Irta és a m.
kir. közoktatásügyi minisztertől elrendelt ismeretterjesztő
előadások sorozatában 1907. márc. 10-én Kőszegen elő
adta Chernél István, a Kőszegi Állatvédő Egyesület
elnöke. Budapest, 1907. Kiadta az „Országos Állatvédő
Egyesület.“ A magyar ornithologia és a madárvédelem
lobogója alatt küzdő tudósok és irók lelkes csapatjának
egyik legkiválóbb egyénisége Chernél István, a kőszegi
állatvédő egyesület buzgó alapítója és elnöke, a ki a
vidéken az ügy előmozdítása körül az egész országra
kiható tevékenységet fejt ki. Chernek ientjelzett nyil
vános előadásában az a szándék vezette, hogy hozzá
járuljon ahhoz, hogy a közönségben a madárvédelem
iránt való érdeklődést és érzéket ébressze és útmutatást
nyújtson arra nézve, hogy a madarak védelme minő
módon valósítható meg a gyakorlati életben mesterséges
madár-odu alkalmazása és a madarak télen át való
etetése utján. Chernél, kinek az ország a mindnyájunk
által ismert nagy ornithologiai munkát (Magyarország
madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre)
köszönheti, ezúttal is remekelt, midőn egy előadás szűk
keretében a mondott feladatra vállalkozott. Bevezető sza
vaiban az előadó kiemeli a madarak hatalmas szerepét a
természetben és közgazdaságban, kimondván teljes meg-

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

MAGYAR

7. szám.

győződéssel azt, hogy a madárvilág nélkül „az emberiség
létezése válnék kérdésessé.“ Előadó rátér e madarakat
irtó ellenségekre : az emberekre, ragadozó állatokra, elemi
csapásokra és a terjedő kultúrára. Fő tételként azt állítja
fel, hogy „biztosítsuk és öregbítsük madaraink életének
feltételeit. Ezt pedig elérhetjük: 1. a meglévő természetes
fészkelőhelyek oltalmazásával és mesterséges úton ké
szültek alkalmazásával; 2 . a ragadozó állatok tizedelé
sével ; és 3. télszakán való etetéssel.“
Ezután egy végig ábrákkal kisért, nemcsak könnyen
érthető, de az olvasó figyelmét lekötő leírása következik
annak, hogy milyen legyen a mesterséges fészek-odu és
hogy ezeket mi módon kell alkalmazni a végből, hogy
a madarak beléjük telepedjenek. A régi fészkelőházikó, a
harkály-odu, a Berlepsch-féle különböző fészek-oduk, a
kőszegi és Dax-féle cserépfészkelők leírása mellett azok
felszerelése, alkalmazása mindenütt a legkörültekintőbb
figyelemmel van tárgyalva.
Ezek után előadó áttér a madárvédelem céljából léte
sítendő ültetvények létesítésére és kezelésére. Talán nem
tévedünk, ha figyelembe véve magyar közönségünk kissé
könnyűvérü természetét, azt véljük, hogy a madárvéde
lemnek a madárvédő ‘ültetvényekre vonatkozó követelmé
nyei fognak a legnehezebben visszhangra találni és azért
csak örülünk, hogy Chernél ezekről is kellő hangsúlyo
zással megemlékezett. Igen szépen kidolgozott része az
előadásnak a madarak téli etetése, mely szintén jól si
került ábrákkal van ellátva.
Chernél záró szavaiból álljanak itt a következők:
„Iparkodjunk megismerni szárnyas munkatársainkat, igye
kezzünk ellesni életmódjukat: akkor meg is szeretjük őket,
akkor majd bajukon is kiadóan segíthetünk.“
Chernél minden tekintetben nemcsak figyelemre méltó,
de a gyakorlati madárvédelem fejlődésének igen jelen
tékeny szolgálatot tenni hivatott előadása az Országos
Állatvédő Egyesület kiadásában egy csinos 43 lapra ter
jedő és 23 képpel ellátott füzetDen megjelent és az egye
sület a madárvédelem érdekében a füzetnek minél tö
megesebb elterjedését óhajtván, annak árát 30 fillérben
állapította meg. Megrendelések az Orsz. Állatvédő Egye
sülethez (Bpest, IX., Ernő-u. 11 — 13.) intézendők.

m. i.
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Julius hó 21-én Miskolcon a vármegyeháza termében
d. e. 10 órakor közgyűlés, melynek tárgysorozata :
1. Elnöki megnyitó.
2. A múlt évi rendes és rendkívüli közgyűlés jegyző
könyvének felolvasása és hitelesítése.
3. Jelentés az egyesület működéséről.
4. Pénztáros jelentése. Pénztárt vizsgáló bizottság ki
küldése.
5. A diósgyőri m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
Előadja: Enyedi János m. kir. erdész.
6 . Elnök, két alelnök, titkár, pénztáros és 10 választ
mányi tagnak 1908. évtől kezdődőleg három évre történő
megválasztása.
7. Az orvvadászat megfékezésének kérdése.
8 . A mészipar szervezése a Bükk és Mátra hegységben.
9. A legeltetés szabályozása.
10. A megyei erdőstatisztikák.
11. A jövő közgyűlés idejének és helyének megálla
pítása.
12. Indítványok.
Közgyűlés után a „Korona“ szálló külön termében
közös ebéd, melynek végeztével megtekintése a borsodmiskolci múzeumnak és kirándulás az „Avasra".
Julius hó 22-én indulás reggel 8 órakor a miskolcdiósgyőri m. kir. vas- és acélgyárba, melynek megszem
lélése után villamosán Diósgyőr községbe, onnan kocsi
kon a Kolba M. és fia cég papírgyárába, folytatólag a
királykúti erdőrészlet, a kies fekvésű hámori tó és Lilla
nyaraló-telep megtekintése.
D. u. 2 órakor közös ebéd Lillafüreden.
Visszatérés este ugyanazon kocsik felhasználásával a
diósgyőri villamos állomásra.
*
A kirándulás rendezésének és az elszállásolás akadály
talan lebonyolfthatása céljából van szerencsém az i. t.
tagtárs urakat felkérni, hogy tisztelettel alulírottat 1907.
évi julius hó 15-ig értesíteni szíveskedjenek, egyedül vagy
becses családjuk tagjaival mikor érkeznek meg Miskolcra,
ott szállásra és a kirándulásra kocsira igényt tartanak-e,
s a közös ebédeknél hány terítékre jegyez elő.
Rimabánya (Gömör m.), 1907. junius hó.
Teljes tisztelettel elnöki megbízásból:

Mitske Gusztáv,
titkár.

Meghívó.
Borsod Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete f. évi
rendes közgyűlését julius hó 21 és 22-én Miskolcon,
Diósgyőrön és Lillafüreden tartja meg, a következő sor
rendben :

Az Országos Erdészeti Egyesület junius hó 23-án
tartotta évi közgyűlését Pécsett báró Báró Bánffy Dezső
elnöklésével. Az elnök megnyitó beszéde után Erreth
János főispán Pécs város nevében üdvözölte a vendégeket,
majd a titkári jelentést terjesztették elő, a mely beszámol
az egyesület múlt évi eredményes működéséről. A titkári
jelentés tudomásul vétele és Darányi Ignác dr. földmivelésügyi miniszternek távirati úton való üdvözlése után
a választmányba beválasztattak: Almássy Andor, Csupor
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István, Gaul Károly, Hoffman Antal, Muzsnay Géza,
Laitner Elek, Osztroluczky Géza, Rónay Antal, gróf Szé
chenyi Bertalan, Téglás Károly, Tomcsányi Gyula és Vük
Gyula. A számadások jóváhagyása és a jövő évi költségvetés megállapítása után a közgyűlés elhatározta, hogy
az erdőgazdasági politika megírásával Kaán Károly szak
írót bízza meg s hogy a Deák Ferenc nevét viselő iro
dalmi alapítványból 1 10 0 koronát tűz ki pályadijul három
szabadon választható szakkérdésre. Ezek után Szakmáry
Ferenc felolvasta Fischer-Colbrie főhercegi erdőmesternek
nagyérdekü értekezését a vizmentesítés hatásáról az erdő
tenyésztésre, a mely általános tetszést keltett. A felolva
sást Bedő Albert dr. ny. államtitkár méltatta s a köz
gyűlés indítványára a távollevő szerzőnek jegyzőkönyvi
köszönetét mondott. Végül # kongresszus tagjai a kiállítás
területére vonultak, melynek leírását legközelebbi szá
munkban közöljük, úgyszintén ismertetjük a bélyei fő
hercegi uradalomba jun. 24-én tett kirándulást. A beliscei faipartelepek megtekintése általános sajnálatra a
munkás-sztrájk miatt elmaradt.
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sülete. Rendes tagsági dijat fizettek: 1905— 1906-ra:
Törzs Arthur; 1907-re: Fankovics Imre, Farkas Pál,
Karsay Vilmos, Kolbenheyer Gyula.
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Az csömöge kertrű.
írtam én magam :

Göre Estvány

kb. ideig elnök.

Hát úgy vót, hogy késöcskén gyütt mög az tavasz; az
boros hordóm is mán mög vót libbentve. De hogy mög
gyütt, — hát sokat jártunk, ketünk; eligazétottuk a ta
vaszit a fődekön, mög a zanyjuk az csömöge kertbe is
vetött e kis káposztát, mög répát az gyesznóknak. Mondok
mi a fészkös fenének áll ottég az velág csúfjára, mer
mán 2 -ét éve körű keritöttem, a hogy az röndölet szót.
Ippeg hónap lösz 10-iz heti, hogy mondok a Rúsnyának, — fáintos jó időre verradtunk, eső felé is szót a
sok béka, — mondok, dejsze toszijjad ki a szökeret.
mög a tengöri vetőt, mög tödd a zökröket is a szekír
elíbe, oszt mönjünk az tagra. Úgy is vót. Az anyjuk bétarisnyát, magam mög az kulacsba eresztöttem e kis fojadékot, oszt oda töttem szépen a zsákok közibe, —
nemkő a zasszonynak mindönbe kalánynak lönnyi.
Fordulunk ki az kapun, itt az tzigány e kezdi, aszondi
hogy,
— Jáj, a gerts hogy rángatya a hásámat.
— Fene essön a hasadba, — mondok, — tán mögin
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megszoptad a Riska tehönet? De oszt mögsajnáltam,
hogy e kezdőit gubbasztanyi.
— Hát mönj vissza, — mondok, oszt mond mög a
zasszonynak hogy aggyon e kis pájinkát, attú mög gyó
gyász.
A tzigány bé is ugrott üstöllést az petvar ajtón, én mög
vártam a zökrökkel. De hogy mán mullott a zidő, nem
átam oszt benézök magam is az konyhára.
— Hun az fészkös pokol fenyekin van az tzigány, —
kérdőm a zasszonyt.
—■ Hát még mind itt kotónak kendtök, — feleli, —
hásze mán egy élet hogy lemönt az pintzébe, hogy kend
a has fájásátú a pájinka után utasétotta, — azt hittem
mán el is indútak régös régön.
— De a miljom-tagadóját a zakasztófára való ponkciusának, — mondok, möglazsnakalom. Gyüsz e fő, —
kéátok utánna az pintze gerádicsonyon, — te csavargó
liba tolvaj, ne várd míg utánnad mönök.
— Jáj a hásám, — feleli alúrú, nem tudok felhúzsákódni annyira típi a gerts.
— Máj mindgyá felhuzakodlak én, mondok, csak kivöszöm a szekír lőtsöt. De itt a tzigány mán kiugrott,
oszt aszondi, hogy nem tanáta a pájinkás üvegöt a sitétbe, penig a zorrárú láttam hogy jó möghúzta. De nem
szótam, mondok máj elővöszlek én odakin.
Erre kimögyünk hogy mögindijuk a zökröket.
— Nem sánt máma azs élnék úr, kezdi mögint a
tzigány.
— Mán mé ne szántanék, mondok, nem vagyok én
pap hogy a hónapi perédikátzióra kiszűjék. De tán te
szeretné az pintze erányában maradnyi ?
— Nem seretnik in, dehogy seretník, aszondi, hanem
áhún gyín azs erdés.
Nézők az kortsma eránt, hát csakugyan mög peslantom a két szürkét, mög az tollas kocsist.
— Indíj odébb a zökrökkel, mondok, hogy lögyék helye
bégyünni. Dejsze mögötte a fene a zén mai munkámat.
Hogy az tzigány tovább toli a szökeret, hát egyszeribe
itt vót az gondnyok úr kotsija is.
— Hozta Isten gondnyok urat, — igy kezdőm a hogy
mögátak, — jó gyühettek hogy igy mögizzadtak az csi
kók. De jó hogy möggyüttek, már rég nem vót szöröntsém. Tessék csak béfordúnyi.
— Köszönyöm elnyök úr, aszondi, nem maradhatok
soká, mer még másfelé is sok a dógom.
— Mindögy no, mondok, csak tessék béfordúnyi oszt
máj mögtanálódik a többi is. Te mög, — mondok Rusnyáhó, — csak mönj ki, majd utánnad gyüvök.
Ezzel bé mönünk a fejér szobába. Mögtörlöm a zasztalt a zújasommal, mög egy széköt, oszt oda töszöm az
gondnyok úr elibe, mondok, tessék csak leűnyi, gyüvök
én mindgyá. Oszt hogy kifordulok, hát a zanyjuk mán
kopaszti a tyúkot, a ki nem akart tojnyi, mert röttenetösen szeretyi az gondnyok urat hogy mindétig szépen,
kezet fog véle, oszt úgy szólít!, ténsasszony.
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Magam vöszök egy pintös, mög -egy kisebb nyakas
üvegöt, lefordulok az pintze gerádicsonyon, mögtőtöm
böcsületösen a zegyiket a hordóbú, — a másikat kis
üstösvel. Hogy ott még egy üres üveg is lityögött, —
a zasszony vött egyször keserű vizet a zsidóná mikor
gyerök ágyas vót, — azt is mögtőtöttem mondok a Gyuri
kocsisnak is kő, lássa hogy kiné van. Azzal főgyüvők,
oda szóllétom Gyurit, mondok, fogjad, ez a tiéd, a szé
nát zabot mög tudod more van, hát ne kinátasd magad.
— Köszönyöm elnyök úr, aszondi, eligazétok én min
dönt, csak e kis aprófát viszök be a ténsasszonynak.
Azzal bémönök, letöszöm a züvegöket a zasztalra 2-ét
poharat ki vöszök a zalmárionybú, mögtörlöm a zasszony
fehér ünneplősibe, a ki ott lógott egy szögön, oszt kér
dőm az gondnyok urat,
— Möjikbü parantsol gondnyok úr előbbször, mer én
nem igön ösméröm az városi szokást.
— Mindögy fene, aszondi, egy helyre mén. Tán a kis
üstöst tróbájuk mög. Antinúskás ügye? kérdi.
— Nem, mondok, saját magam csöpögetettem.
— Úgy értöm, aszondi, hogy régi e ?
— Nem nagyon, mondok, mer az Rusnyátú nem igön
marad mög. Tőtöttem, oszt koccéntottunk.
— Adj Isten egészségire mondok, -— igazán nagyon
örvendök hogy szöröntsém van.
— Köszönöm aszondi, részömrü az szöröntse. Mindég
örvendök ha elnyök úrhó köll gyünni. Jót cuppintott oszt
aszondi, fölségös. Itt e kezdi hogy tuggya e elnyök úr mé
gyüttem ?
— Máj mögmondi az gondnyok úr, mondok.
— Az csömöge kert erányában.
— Bé van kertőve, mondok.
— No, annak igazán örvendök. Nincs is olyan rendős
elnyököm több, aszondi, az kerületömbe. Tán vetött is
beléje valami fa magot, kérdi.
— Azt nem, mondok, mer nem vót a Mózsiná, —
hanem vetöttünk e kis káposztát, mög répát a gyesznóknak, mög a zasszony az kedvencibű, Mauter óriási
tökibű is tött egypár szömöt.
— No, aszondi, e mán nem egészen helyös, még baj
lőhet belüle.
— Miféle baj lőhetne mondok, hásze csak jobb ha
forgati a fődet, mintha bekertőve pusztán áll teli gaz
lapúval az velág csúfjára. Igyunk ögyet, mutatok az tele
pohárra.
— Szent igaz, aszondi. Koccintunk, cuppint öggyet,
oszt mögint aszondi, fölségös. De, — folytati tovább, —
jobb vóna ha valami famag lönne benne, mert lőhet
hogy valaki egyször mögnézi, vagy a zerdőtanácsoló,
vagy valaki fölűrű, oszt balrnérozzuk maginkat.
— Hát fölűrű, mondok, csak a jó Isten láti, mer nincs
ott se hogy, se létra, a hunnan néznyi lőhetne, mög
nem is balrnérozzuk sömmit, mer én mög se mutatom
sönki embör fiának more van.
— De, aszondi, az törvény is úgy van, hogy a csö
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möge kertbe fa köll, nem gyesznótök mög korompi.
Messzi van e, — kérdi, szeretném mögnéznyí.
— Nincs, mondok, olyan messzi, csak ahajt van e, az
temető erányában.
—- Nem mönünk ki, kérdi.
— Mi a szösznek fáradna az gondnyok úr, mondok,
nem láti azon sömmit. Főd, főd, ögy része bé van vetve,
mög kerítés, ögyéb nincs. Inkább e kicsit itt elüdőgélünk, itt az pintze gerádicsony sincsen messzi.
— No, aszondi, egyször máj mögnézöm, de tegyön
bele elnyök úr fa magot is. Jó e a födje ?
— Nem panaszóhatok, mondok, tavaj 4-égy szekér
korompi mög 9-lenc szekér tengöri termött.
— No, aszondi, akkor egérfát mög farkcímust köll bele
tönnyi.
— Minek a, mondok, nálunk a zögeret derótba fogják.
— Nem egér erányában köll, aszondi, hanem hogy a
maguk erdejébe sok a nedvös talaj, mög vizes mosás is
van az határba.
— Lőhet, mondok, nem értök hozzá. De tán, mon
dok, — jobb vóna az karácsonyfa, lönne a gyereköknek
az téli ünnepökre.
— Azt is lőhet, aszondi.
Hogy e közbe megüresődött a kis üstös falaskó, —
ki akarok mönnyi, hát ippeg gyün be a zanyjuk, tángyérokval mög övő szörszámokkal. Szépen kezeltek,
szöröntsés jó napot kívánt, az gondnyok úr mög aszondi,
de mög szépüt ténsasszony mióta nem láttam. Itt az
anyjuk e kicsit e pirút, oszt aszondi, az tűz sütött mög
azé nézők igy ki. Fehér lepedőt tött a zasztalra, mög
szépen eligazétott mindönt. Azzá fordul ki oszt a szép
tulipányos nagy tálasba, a kit körösztölőre kapott aján
dékba Kölönc János sógortú, — hozza bé az tyúk papri
kást jól megtejfölőve.
— Parancsójón gondnyok úr aszondi, vögyön teli tángyérral, mer nálunk csak ilyen szögénység vagyon, —
marhahúst nem árulik az faluban.
-v- Dehogy is kő marhahús, feleli az gondnyok úr,
mikor íljen zamatos tsirke paprikást öhet a zembör a
kit egy szép mönyetske csinyát.
De, mondok, magamba, vigyen el az fránya a szép
mönyetskéddel, még mögkévánja. Azzal oda szólok a
zasszonynak mondok, mönjön nézzön az Riska után,
nem e bánti az tzigány.
— Hásze keed ekütte Rusnyát az ökrökvel, akadékos
kodik a zasszony.
— Mindögy mondok, visszagyühet, csak mönjőn.
Hogy a zaszony kimönt, mindgyá jobban izlött az tyúk.
Jó bé is kenögettünk belűle, mög hozzá 7-étször lemöntem az pintze gerádicsonyon, de mán 7-etedször majhogy
nem az káposztás hordót csapótam mög a sötítségbe.
Észre se igön vöttük vóna, mer mán az bor is vastag
kezdőit lönnyi.
— Tán mögszűröm mondok, ehun egy gyerök pelénka
tiszta mondok, tán csak egyször feküdt rajta.
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— Szűri az fészkös fényét, aszondi az gondnyok úr,
— jó nekünk az nyitriól is. Hej, aszondi, emlékszik e
elnyök úr mönnyi jó napot tötöttünk mi mán ebbe a
kis szobába. Tötsön, aszondi, mer tsak a za miénk a
kit lönyelünk.
— Emlékszök, mondok, de nem is sajnálom, mer az
kedvös gondnyok úrral tőtöttük oszt egézségünkre is vót.
Tőtünk mi még mondok, anná külömbeköt is, csak
aggyuk el a zerdőt, ögye mög a fene.
— Elaggyuk aszondi, itt az kezöm, ugyistsak e lop
ják, igy legalább e kis hasznyot is lát az újbérősség,
mög őriznyi se kő annyit.
— No, mondok, ojjan lakzit is tsapunk, még magam
is e járom az vörbunkost. A gondnyok úrnak mög veszünk
egy új fédörös kocsit, mondok, tisztőletybű.
— Nem szabad aszondi, az tőrvény mög az bötsület
nem engödi.
— Ögye fene az törvényt mondok, akkor löisszuk az
árát itt nállam e.
A más aszondi, tsak egézségünk lögyön.
— Hát mikor bötsüli, kérdőm az erdőt?
— Tuggya fene aszondi, elősször mögnézőm, oszt
mögkérelmezzük. Igaz is, aszondi, ne felejtse az közgyülésön előhoznyi. Ki van e mán hirdetve ?
— Ki, mondok, — dehogy felejtöm, hásze a Mózsi
mindétig az nyakamra jár az eladás erányában.
De hogy az vastag bor is e fogyott, fő sziszmetőt az
gondnyok úr, még ögy cibarra rá gyújtott, engöm is
mögtisztőt az másikval, oszt aszondi, e mönök elnyök
úr, sietök, mer még máshun is sok a dógom.
— Ne siessön úgy kedvös gondnyok úr, mondok, még
ebbű az kis üstösbű szent Pál áldására.
— No, aszondi, de tsak félig tőtsön, mán két óra is
e mullott, sietök, nem maradhatok, máj máskor.
Azzal kimönt, rá kurjintott az Gyurira hogy fogjon, oszt
e mönt e kicsit a zólak mögé is.
Én mög bémentem, oszt fóraktam a kocsijára a gezőmicéngjét, a zűbercimört, mög az páros plét, mög kitőtöttem az nyakas üvegbű a mi csöpség még vót benne.
A hogy vissza gyűtt ezt is békaptuk, — addig a Gyuri
is előát, oszt szépen e búcsúzkodtunk, kierösztöttem az
kapu szárnyat, oszt a mögest vissza látásig e mönt szé
pen, még az utcábú kéjátotta hogy aszondi, egyször máj
mögnézzük az csömőge kertöt, mög még valami egyöbet
is, de ezt mán nem hallottam.
Én mög bécsuktam mindönt, oszt hogy a zital e kitsít a fejembe vót, mondok, a fekete fene mén ki most
az tagra, nem sok van mán hátra úgyse ez napbú, a
görtsös tzígány majd eligazíti a mi kő.
Erre bémöntem, oszt hogy a zanyjuk a zevő szörszámokat pakóta az almárionyba, hátúrú megöletem, mög
mögcsókútam, mondok, gyere hozzám kedvös aranyos
galambom, mer az gondnyok úr is aszondi, tsak az a
mienk a kit mögnyelünk.
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7. szám.

A vadász teendője júliusban.
E hó kezdetével a törvény értelmében a szarvasbika
lelövése is feloldatik a tilalom alul, nemkülönben a dámbika is, hogy miért — ezt igazán nem mondhatná meg
senki, ha csak talán azért nem, hogy e hónapban hízni
és gömbölyödni kezd 1
Vadászati szempontból ez figyelembe sem jöhet, már
csak azért sem, mivel e hóban az agancsok még mind
molyhosak lévén, semmi vadász-értékük sincs és ilyen
bikára pedig egy igazi vadász sem — emeli fegyverét.
E hó vége felé az őzcserkészetet a csalsíppal való
vadászat váltja fel, mi a hozzáértőknek igen sikeres va
dászatnak Ígérkezik. Jakab napja körül az őz üzekedni
kezd, de csak meleg napon, délelőtt 10 órától délután 5 ig.
Hűvös, nedves időben a kényes természetű vad nem
üzekedik. A vadász az őzsuta hangját utánozva — de ere
detien — maga elé csábíthatja a szerelmes bak legszebb
példányait, nem természetesen utánozva pedig esetleg
a közelében lévő legszerelmesebb természetű őzgavallért
is a hetedik határba űzheti el, tehát e vadászat neme
is, mint minden a világon, bizonyos szakértelmet, illetve
a csalsíppal való ügyes kezelést igényeli.
Sokan, különösen az erdészeti személyzet közül, egy
egyszerű falevéllel is a legbámulatosabban tudják az
őzsuta hangját utánozni.
A vízi vadászat megkezdhetése szempontjából külö
nösen a tőkerucák figyelendők meg; kicsinyei e hóban
lesznek röpképessé és rendesen korán reggel és késő
este próbálgatják és kísérletezik mamáik vezetése mellett
a röpülés — még reájuk elég nehéz — mesterségének
elsajátítását.
A sneffszerűek helyi mozgalma is kezdetét veszi, mozog
a sárszalonka is a rétek szélein.
A dúvad ezidei ivadéka is elhagyta szülőhelyét, néme
lyike már saját szakállára is kezd dolgozni.
A róka koma kölykeit kivezeti a gabonaföldekre, hogy
itt a kicsikék gondos szüleik előtt bemutathassák a rab
lás művészetében elsajátított ügyességüket, egy szóval
most vizsgáznak, és az ilyen kiválasztott vizsgázó helye
ken rendkívüli nagy károkat is okoznak. Ilyenkor szoktak
a vaddisznók is pagonyt cserélni, más területre átcsapni
— bár legjobb idejük még korántsem érkezett el, —
azért mégis zavarni és lőni kell őket, mert az ilyen ki
járások rendszerint nagy kártevésekkel vannak össze
kötve s elvégre, hol vadkárok tevése a bérlők által meg
térítve nem lesz, illő a föld- és terménytulajdonosok jól
felfogott érdekekeit is szem előtt tartani. A malacok még
most is szopják anyjukat s ezeknek már apadni kezdő
tejét puhább földben való turkálással pótolják.
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7. szám.

Az öreg nyúl zabban s leginkább kukoricában, nagy
melegben árnyékos helyen tartózkodik; a süldő fönnálló
életben, vagy sűrű bokrok közt lappang; alkonyaikor
utakra, tisztásokra jön ki. Némely nőstény még most
is bakzik.
A fiatal túzok is szárnyra kezd kapni, leginkább zab,
árpa, köles és kukoricákban vonja meg magát, míg az
öregek buzakeresztek és szénaboglyák körül keresnek
árnyékot a tikkasztó hőség ellen.
A ragadozókra — melyek most már fiaikkal együtt
elhagyták tanyájukat vagy fészküket — tavak és mocsáros
vizek körül lehet lesni, mely felett naphosszat keringe
nek préda után. A sózókat is, ha még nem tettük, fel
frissíteni kell, lombtakarmány is gyűjtendő, fogóvasak és
csapdák kirakandók, a héjakosarak pedig felszerelendők.
A vad váltói megállapítandók, nemkülönben számba
veendők a meddő vadak is, melyeknek megállapítására
legbiztosabb útmutatás, ha — borjuk nélkül látjuk őgyelegni. A véreb is bemutathatja már tanulmányát. A vizs
lák szobaidomítása befejezést nyervén, aratás után be
vezethetők, leginkább korán reggel, óvakodnunk kell
azonban, különösen angol vizslával, nehogy haris után
menjen, mivel ez által könnyen elromolhatik!
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Az Uhu.
(Bubo bubó L.)
Irta:

Kő.

2

Az „ uhuzás “ majdnem fogalommá válik a vadá
szat kedvelői között.
Az uhu, illetve vadászbagoly egyik kiváló tulajdon
sága, hogy a közelgő ragadozó szárnyasokat — tanú
sított magaviseletével mintegy jelzi, úgy annyira, hogy
a kissé gyakorlott vadász is hamar tisztába jön a láto
gató faj mineműségével. A les alkalmával kintlévő uhu
majdnem teljesen behunyt szemmel ül az állványán, a
vadász azt gondolja talán gubaszt, vagy szundikál, pedig
dehogy; a szemhéjak nincsenek egészen csukva, egy
parányi nyílás ferde alakban mintha kancsítana úgy áll,
akár háttal, akár szembe a nappal. Csodálatos, hogy ez
a „nappal vaknak“ hiresztelt állat, milyen bámulatos
éles látással bir, szinte zavarba jön a vadász, hogy ez
a mesés látás nem-e inkább valamelyes ösztön, vagy a
„megérzésének tudható be — a látás rovására.
Tiszta az ég, még egy parányi folt sem tarkítja,
és m égis: az uhu, már nem csak kancsit, hanem ideges
is lesz; ez az idegesség pedig soh’ sem csal. Egy két
ugrás, az uhu már a földön sem találja helyét, izegmozog és ha hátára is fekszik, biztosak lehetünk, hogy
alig egy pár másodperc múlva olyan fajtájú vendéghez
lesz szerencsénk, a kinek a fogadásával jó lesz sietni
és vigyázni, mert egy kis ügyetlenség, hamarkodás, könynyen az uhunk fejébe is kerülhet — különösen ha sas
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sal van dolga. Sassal szemben az uhu egyedül a karmait
használja védelmi eszközül. De megtörténik a sasok
némelyik fajtájánál, hogy oly ádáz dühvei törnek az
uhura, hogy egy vágással képesek az uhu fejét valósággal
leütni. Ilyen támadást a vadásznak jóformán megelőzni
kell az által, hogy a mutatkozó jelek figyelembevételével
— leshelyéről haladék nélkül kilép, nehogy lövésében
valami gátolhassa. A sasok különféle viselkedéséről és
azok szokásairól fajok és nemük szerint — hasábokat
lehetne írni, de ezek mind csak részletkérdések lennének
és az uhuzót kevésbbé érdekelnék.
Az uhuzás lényege a ragadozó szárnyasok pusztí
tásában rejlik; ha azonban e munkálkodásunkat ok- és
célszerűen folytatva sportnak is tekintjük — akkor egy
úttal kellemes szórakozásban is lehet részünk. E szóra
kozás azonban nemcsak bizonyos szakértelmet kíván,
hanem legfőbbképpen nagy helyi ismeretet és azonkívül
a ragadozó szárnyasok huzási illetve vonulási irányát is
kell hogy ismerje a vadász.
Az uhuzónak nem az a célja, hogy uhuját — varjak,
szarkák, mátyások és más mérges természetű locso
gok perlekedéseinek céltáblájául kitegye; hanem, hogy
a nemesebb és máskép meg nem közelíthető ragadozókat
varázsolja ez által — puskacső elé.
Az alkalmas leshely kiválasztása még csak félsiker, —
a teljeshez megkivántatik még az is, hogy a leshely maga
úgy legyen elkészítve, vagy esetleg kiválasztva, hogy
minden esetre az „uhu“ — nem pedig az „uhuzó“
legyen a szembe ötlő.
A leshelyek általában kétfélék lehetnek: állandó és
időszakiak.
Állandó a leshely, egy megvédendő terület szom
szédságában, különösen ott, hol a vad tenyésztése ezt
maga is megkívánja. Az állandó leshely, természe
tesen az idő viszontagságának, az idő fogának is kitéve
lévén, nemcsak hogy feltűnő nem lesz, hanem teljesen
megszokottá is válik. A helyet meghatározni nem lehet,
már csak azért sem, mivel minden területnek más-más
fekvése lévén, az alkalmas hely a helyi viszonyoknak
megfelelően kell hogy kiválasztassák. Mindenesetre, ha
csak lehet, figyelemmel kell lennünk, hogy állandó les
helyünket valamely emelkedett helyre készítsük, hol nem
csak a védett hely tekinthető be, hanem kitett uhunk is
szembeötlőbb leend. A leshely maga minden mesterkélt
építkezés, vagy bonyolult ki- és bejárótól mentnek
kell hogy legyen. Ezért célszerű, ha leshelyünket észre
vétlenné úgy alkotjuk, hogy bizonyos mélységig beásást alkalmazunk. Ily helyeken alkalmas „úgynevezett
beszálló fákat" választunk és azt megfelelő nyesegetéssel
alkalmassá tesszük, hogy az esetleg oda beszálló nagyobb
ragadozó elleni lövésünkben mi se gátolhasson. Ez a
beszálló azonban nem mindenütt van szokásban, mivel
a nagyobb ragadozók rendszerint egyenesen az uhura
csapnak, csak ritkán szoktak fára beszállani. Az állandó
leshelyek főkelléke természetesen — a védett terület

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

132

MAGYAR

megfigyelésén kivül — az, hogy a vonulási irányban,
legrosszabb esetben annak közelébe kell hogy essen.
Az időszaki leshelyek, évszak és a helyi viszonyoknak
megfelelően különfélék lehetnek. Ezek az úgynevezett
„vándor lakhelyek“ bárhol felüthetők. Gályák, ágak,
lombsátorok, kukoricaföldek, kévékbe rakott kukorica
szárak, legázolt nádkévék, sőt farakások is kitűnő helyül
szolgálhatnak. Egy-egy magános bokor némelykor a leg
alkalmasabb helynek kínálkozik.
Az „uhu“ kitevése egy T alakú állványon történik; ez is
akkor legcélszerűbb, ha mindenféle mesterkélt színektől
menten lehetőleg természetes kérges fából készült. Az
uhut lábára alkalmazott kötelékkel az állványhoz erő
sítjük úgy, hogy ez által a mozgásában, illetve az áll
ványra való fel- és leszállásában ne akadályoztassák,
a kényelmes mozgását ne befolyásolhassa. Szokás, hogy
az uhu lusta, álomszuszék természetű és az állványon
csak szundikálni szokott, — egy, a lábára alkalmazott külön
zsinórt a leskunyhóba a vadászhoz vezetni, hogy ez által
— de nem folytonosan — kisebb rángatásokkal lustasá
gából felrázza, az állványról való le- és felszállásra
nógathassuk.
Ezek után hátra van még az uhuzás főérdekessége —■
a ragadozók elejtése. Ez némelykor valóságos művészet
tel jár és alkalmat nyújt a vadásznak a legbravurosabb
lövésekre, általában golyós vagy sörétes fegyverekkel.
Előbbeninél rendkívüli nagy ügyesség, mesteri tudás és
nyugalom kívántatik. A ki ezekkel a tulajdonságokkal
bir, az — az uhuzásnál — elmondhatja, hogy átélvezi
a lövészeti tudománynyal kapcsolatosan a vadászat min
den örömeit. Mint láthatjuk, ez az élvezet azonban csak
a kiválasztottak közül is csak a kiválasztottabbaknak jut
hat osztályrészül; már csak azért is, mivel uhuzásnál
az a fő szabály , hogy csak „egyféle" fegyvert használ
junk, mert a „különfélék“ a választást teszik nehézzé és
ez által első sorban is az eredmény lesz befolyásolva.
A gyakorlat azt mutatta meg, hogy uhuzásnál legcél
szerűbb: a kétcsövű (cal. 12) sörétes fegyver. Ez is a
megszokott kell hogy legyen. Készítsünk jó erős tölté
nyeket, egyik csőbe 8 , a másikba 4-es számú sőrétek
kel. Előbbi a kisebb, utóbbi a nagyobb ragadozók részére.
Az uhuzásnál előforduló lőtávolságok nagyobb számú
sörétet nem igényelnek.
A mily érdekes maga az uhuzás, ép oly megbecsülhetlen maga az eredmény is. Sajnos azonban, nálunk az
uhuzással jóformán csak a hivatásos vadászok foglalkoz
nak. — Maguk a vadászok zöme mi érdeklődéssel sem
viseltetik e valóban hasznos és szórakoztató vadászati
kedvteléssel szemben.
Azokat a vadászokat, a kiket e nemes sport gyakor
lásától — csak az uhu nevelése és tenyésztése, ezzel
való utánjárás tart vissza, — érdekelni fogja az a körül
mény, hogy az uhuzás nem csak élő, hanem kitömött
(maszk) uhu segélyével is mutathat fel eredményt.
Elvégre, ha a siker nem is oly kielégítő, az nem nagy
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baj, — mert helyette megismeri a vadász az uhuzás
ingerét, ez már pedig maga is egy félsiker leend. Az
ingertől a teljes eredményig pedig •— csak egy lépés
van. Ezt a lépést sok vadász annál inkább is megte
heti, mivel maga az „uhuzás“ olyan időre esik, a midőn
a „nagy silencilimi“ beáll — és a vadász szórakozva
— a vadtenyésztés és a hasznos vad védelmi ténye
zőjévé válik. Csak az első lépés nehéz!

Hol a hiba?
A „Június a vadászatban “ c. közleményben fel van
'említve, hogy a szarvas a már egészen kifejlett agan
csairól lehámozza a kérget. Az „Öreg vadász“ ezt nem
hiszi.
Hámoz biz’ az, csak hogy nem úgy, ahogy az „Öreg
vadász“ érteni akarja, vagy jobban mondva félre magya
rázni óhajtaná.
Anélkül, hogy Lósy József tudósunk megfigyelésére,
valamint Dombrowsky „ Die Geweihbildung“ c. munkájára
hivatkoznék, — bátorkodom az én csekély tapasztalatai
mat előtérbe tolni, az agancs fejlődésére vonatkozólag.
Ami gímszarvasaink agancsa csak a hántás után éri
el a fejlődésnek tetőpontját; de nem a külső alakit, ha
nem a minőségit. Viszont szarvasaink túlnyomó részé
nek agancsai hazánk különböző vidékeinek megfelelően
megyen át jellemző alakulásokon. A háncs fokozatosan
hal el vagyis szárad meg és mihelyt ez a jelenség kez
detét veszi, a szarvas dörzsölés által igyekszik agancsát
a háncstól megszabadítani, tekintet nélkül arra, hogy az
egész agancsán vagy pedig csak egyes részein lépett
volna fel ezen száradási folyamat. Lényegében azonban
a háncsosodás és az agancs belsőrészi kérgezése, fej
lődése, egymással semminémü összefüggésben nincs. A
hámozás idejének kezdete junius, valamint e hónap az
agancs alaki kifejlődésének is ideje, nem tévesztendő

össze azonban a kéreg kifejlődésének idejével.
így tanúltam másoktól, így figyeltem meg magam is,
nem szentírás, csak vélemény. Az „Öreg vadász“ hihe
tőleg nagyobb tudása és tapasztalata alapján másként
tudja, lehet azonban, hogy talán még az ő tudása —
sem szentirás. Részemről köszönettel veszem a tanítást,
már csak annyival is inkább, mivel magam is még ta
núim akarok és mások tudását, s ennek kapcsán taní
tását, a legnagyobb tisztelettel és hálával fogadom.
„A szarvastehén e hó közepe táján ellik.“ Sajnos,
nagyon kevés szülési aktusnál voltam jelen, és eme
állításom valódiságát kénytelen vagyok a természettu
dósok és gynogologusok tudásával bizonyítani.
A legtöbb vadászati iró azt állítja, hogy a szarvas
tehén 40—41 hétig hordja vemhét. Raesfeld szerint
35 hét. Én is ez utóbbit vallom, még pedig a bőgés
ideje szerint. Nálunk a bőgés október hó elején éri el a
tetőpontját, igy e számítás alapján a hazai viszonyunk
nak megfelelően, a legtöbb ellés junius hó közepére
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esik. Ez a tény! Nem méltóztatik talán kívánni, hogy
még a napot is meghatározzam.
Az íinő, régi vadászkifejezés, használta Ujfalvy, Lósy,
Lakatos, sok más neves ember, lehet, hogy már nem
dívik, de mindenki üszőt ért alatta. Júniusban biz’ az
őzbak felkeresi az üszőket, és e társaságban már én is
lőttem sok őzbakot, de még az „Öreg vadász“ is, — csak
hogy ő azt mondja, — vajmi keveset! Milyen szándék
kal keresi fel? —- hát kérem, a legtisztességesebb szán
dékkal, mivel már egy alkalommal megírtam, hogy ez
a felkeresés nem az üzekedés ideje, csak bevezetése;
a rendes idő Jakab napja felé júliusba esik.
„A malacos emse károkat tesz a burgonyában és ku
koricás földekben.“
A burgonyában való kártevést helyesli az „Öreg
vadász“, — ellenben a kukoricát kifogásolja. Rendben
van 1 Elfogadom és vallani fogom, hogy az emse a
kukoricaföldeket kikerülve közelíti meg a burgonyás
helyeket.
„A farkas éjjel kóborol s ha csikót, borjut, bárányt
kaphat, elevenen viszi el kölykeinek fojtogatás betaní
tása végett.“ Ilyent szeretne látni az „Öreg vadász“ ! Hát
kérem elhiszem, hogy szeretne ilyet látni, elvégre Ön
sem láthatott még mindent. Nagyon szőrszálhasogató
jó uram, hogy éppen csak a csikót kifogásolja. Meg
vagyok győződve, hogy valami jófajta 2 éves csikót ért
az én csikóm alatt, pedig én nem ilyent gondoltam.
Ilyen igazán izgató látványosságban már sok ember ré
szesült, s ha nem is látta, de kárát érezte bizonyára sok
olyan gazda, akinek lakóhelye ott van, ahol még a far
kasok is otthonosak. Hál’ Istennek, ahol az „Öreg vadász"
lakik, nagy ritkaság számba megy a farkas, talán nincs
is, akkor ilyen csikó-históriát nem is élvezhet. A farkas
vakmerőségének legjobban ellent áll a kondába verődött
házi disznó, ökör és ménes, és mégis számtalan eset
volt reá, hogy ezeket is (nem csak a csikókat) sikeresen
megtámadta, sőt van reá eset, hogy az éhes farkas a
medvét is megrohanta.
Ennyit a „szedőgyerek“ érdekében is szükségesnek
tartottam megjegyezni. Kérem szépen az „Öreg vadász"-t
— ne méltóztasson a kákán is csomót keresni, hisz
egy ilyen tapasztalt „Öreg vadász“ megfigyelésére háládatosabb tér is kínálkozik. Az idő halad, az idővel pe
dig mindnyájan öregszünk, már pedig: az öreg mu
zsikus is mindennap elfelejt egy nótát, hát miért ne
felejthetne az öreg vadász is ?!
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Válasz Sólyomnak.
Soká haboztam, miként intézzem el kellő higgadtság
gal a köztünk felmerült differenciákat. Nem gúnyolni, de
meggyőzni akarok. Oly kérdések felől vitázunk, melyeket
tisztába hozni alapos készültség, sok olvasás és kútforrás
nélkül nem lehet. E nélkül a tárgyhoz hozzászólani nem
is mertem volna. A „jogról“ szóló meghatározásomat meg
találhatja Pikier Gyula budapesti egyetemi tanár „észjog“-ában. Hogy pedig a jog egyszersmind kényszer is,
azt méltóztassék elolvasni Somló Bódog kolozsvári egye
temi tanár „Állami beavatkozás és individualizmus“ című
híres munkájában. Az erdőgazdaságra is állanak idé
zett munkájának befejező sorai: „Növekvő állami szabá
lyozás, növekvő politikai szabadsággal karöltve: ez a
fejlődés iránya; — mindenre kiterjedő állami szabályo
zás és tökéletes szabadság ennek a szabályozásnak meg
állapítására vagy megváltoztatására : ez a fejlődés ideálja.“
Világosan indokolja ezen alapigazságot könyve 158. lapján.
A Fidzsi zsarnokuralomban annak minden borzasztósága
mellett kétségtelenül sokkal kevesebbet szabályoz az
államhatalom, mint a francia köztársaságban és ha végig
vizsgáljuk, sőt még ha csak tutólagosan elképzeljük
mindazt, a mire az illető államok gondoskodása kiterjed,
azt kell mondanunk, hogy az orosz abszolutizmus sokkal
Kevésbbé beavatkozó állam, mint az angol alkotmányos ura
lom. Csak a beavatkozás formája nyomasztóbb, önké
nyesebb, csak az alattvaló szabadsága kisebb Fidzsiben
és Oroszországban, ellenben az, a mit az állam végez,
szolgáltat, a miről az állam gondoskodik, az mindene
setre Francia és Angolországban több. Már pedig a mi
szempontunkból nem az a fontos, hogy a beavatkozás
minő formákban megy végbe, hanem az, hogy mi min
denre terjeszkedik ki.“
Beigazolom tehát, hogy minden „szóvicctől“ tartóz-

Polgárdy Béla.

kodtam-

Felelet.
1.
A fővad által okozott károk megtérítésére vonatko
zólag az 1883. évi XX. t.-c. 7. §-ának intézkedése na
gyon sok félreértésre és visszaélésre ad okot. A félreér
tésekre főleg a törvény azon körül nem írt kijelentése ve
zet, hogy „minden kárért azon birtokos vagy haszon
bérlő, kinek vadászterületén az említett fővad tenyésztetik,
teljes kárpótlással tartozik.“
Mit értünk a fővad tenyésztése alatt? Általában azt,
ha egy vadászterületen a fővad számára mesterséges
táplálkozásról gondoskodunk, de arra nem gondolunk,
hogy ez a tenyésztésnek csak hathatós eszköze, nem
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pedig egyszersmind alapfeltétele. Mert felállíthatunk akár
hány etetőt, nyalatót, ha a tenyésztés természetes fel
tételei hiányoznak, ha vadászterületünk tisztásoktól nem
szaggatott, ha nincsenek benne kristálytiszta források,
csörgedező vizerek, százados faállományok lombsátora és
csalitos búvóhelyek, különösen pedig nyugalom, ott ugyan
kárba vész minden mesterkedés s a fővad nem „tenyésztetik“, bár csülökig is gázoljon Hradecky-féle tápporban.
Az 5-ik számban feltett kérdés nem világosít fel arról,
hogy milyen erdőn keresztül járnak a szarvasok a tilosba;
valami „legelő-erdő“-e az avagy megvannak-e abban
a fővad.-tenyésztés alapfeltételei ? Előbbi esetben azon
szomszédos uradalom tartozik kárpótlással, mely rendszere
sen eteti télen a fővadat, utóbbi esetben a kérdező, a
mi méltányos még akkor is, ha azt a törvényből ki
magyarázni nem lehet.
”

KÜLÖNFÉLÉK.
Szifft Gyula f
1863—1907.
A sors öröktitkú és kérlelhetetlen parancsa ismét kiszólított soraink
közül egy élete java korában levő férfiút, akkor, midőn az tevékeny
életének dús tapasztalatait mindnyájunk javára már sikeresen érvé
nyesíthette volna, midőn általánosan ismeretessé vált nemesen érző
lelkének és jóságos szívének melegét egész környezetével, s minden
kivel, a ki csak ösmerte, éreztette. Szinte dermesztőleg hat az az ür,
melyet maga ulán hagyott, mint annak a sírgödörnek örök sötétsége,
melybe ez a fiatal élet oly hirtelen, váratlanul lehanyatlott.
Nemcsak az erdőbirtokosa, kartársai, s egyesületünk vesztették el
benne a kitűnő szakembert, az önzetlen, őszinte jóbarátot, s a szak
ügyek iránt lelkesedő embert, de siratja őt, mint valóságos jóltevő
apját az a nép is, melynek a javáért és boldogulásáért mindig sokat
tett és sokat fáradozott. — A tavaly leégett Helpa községnek
úgyszólván ő volt az ujjáteremtője, ő biztatta, bátorította, vigasztalta
és segítette jó tanácscsal, tettel és anyagi áldozatokkal is, a hol csak
tehette az elcsüggedteket, s buzdította uj munkára, uj reményre a
lankadni kezdőket.
A sors különös. Abban a házban hunyta le szemét csendesen,
melyben először pillantotta meg a napvilágot . . .
Legyen neki könnyű az anyaföld, kisérje mindnyájunk örök szeretete az örökké valóságba.
* Halálozások. Latinák Vilmos urad. erdőmester, BorsodGömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesületének tagja, elhalt a borsodmegyei Visnyón, junius 22-én 56 éves korában. Áldás emlékére.
A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság tisztikara mély fáj
dalommal tudatta szeretett kartársának Erdélyi Gyula m. kir. erdő
mesternek ez év junius hó 9-én, munkás életének 54-ik évében
váratlanúl történt gyászos elhunytét. A megboldogultnak hült tetemei
junius hó 12-én Kőrösmezőn helyeztettek örök nyugalomra..
* A m. kir. mezőgazdasági muzeum. Az egész világon pár
ját ritkító alkotással gazdagodtunk. Nemcsak a művészi környezet,
de a tartalom rendszeres feldolgozása tekintetében is kiváló alkotás
a mi gazdasági múzeumunk, melyet Őfelsége a király junius hó
9-én nyitott meg a városligeti újjáépített történelmi csarnokban. A
muzeum eszméje Deák Ferenctől Darányi Ignácig sok viszontagsá
gon ment keresztül, mig földművelésügyi miniszterünk kezdeménye
zésére a törvényhozás 1900-ban 2,400.000 koronát engedélyezett a
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gazdasági muzeum céljaira Most bevonult -méltó és fényes helyére,
s át van adva nemes rendeltetésének : a gazdasági tudományban és
hasznos ismeretekben magát művelni akaróknak.
A múzeumban látható érdekesnél-érdekesebb és szebbnél-szebb
dolgok leírására helyszűke miatt nem vállalkozhatunk, — látogassuk,
tanulmányozzuk azokat minél gyakrabban;
itt csak azt emeljük ki,
hogy az erdészeti csoport érdekes és tanulságos összeállítása Földi
János kir. főerdőtanácsos és Gabnay Ferenc kir. főerdész, a vadá
szat Egérváry Imre orsz. vadászati felügyelő,
a halászat Landgraf
János orsz. halászati felügyelő érdemeit dicséri.
* Nemzetközi mezőgazdasági intézet. Róma lesz szék
helye annak a nemzetközi gazdasági intézetnek, amelyet az olasz
király kezdeményezett. Ennek az intézetnek a nemzetközi téren a kö
vetkező feladata lesz : összegyűjteni, tanulmányozni és közzé tenni
mindama ismereteket, a melyek a földmívelésre, növénytermelésre
stb. való kereskedésre és a különböző piacokon jegyzett árakra
vonatkoznak. Ismertetni fogja az új növényi betegségeket, a melyekre
nézve külön javaslatokat fog tenni a kormányok közös érdekeinek
megvédése céljából.
* Zergék szállítása Ausztriából Ujseelandba. Királyunk
nak egyik osztrák vadászterületéről, Ebenseeből ez év január 24-én
egy nagyobb csapat zergét indítottak útnak Ausztráliába. A zergéket
viszonzásul ama állatcsoport fejében küldte Őfelsége, melyet ajándék
képen Ausztráliából kapott. Ezek az idegen állatok jelenleg a schönbrunni állatkertben vannak elhelyezve. A zergék január 24-től március
15-éig a tengeren utaztak és szerencsésen érkeztek meg. Az újseelandi kormány kísérletet akar velük tenni, hogy a zergét az ottani
Alpesekben meghonosítsák. A hosszú tengeri utón minden zerge egy
külön kis fabódéban volt elhelyezve, mely kifutóval birt, hogy jó
időben a zergék a födélzeten szabadon mozoghassanak. Eleimül az
osztrák Alpesekből való széna és más mesterséges takarmány szol
gált és ugyanazzal táplálják a zergéket Ausztráliában is mindaddig,
a mig az ottani viszonyokhoz teljesen hozzászoknak.

R oessem ann
és
K ühnem ann
Koppel Arthur-féle vasútak
mezei és helyi érdekű vasútak, villanyos
- - - - - és sodrony-kötélpályák gyára z z z

BUDAPEST
V I., V áci-ú t 113/115.
Elvállalja erdei vasu tak nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz
nált vasutak bérbe adatnak.

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

MAGYAR

7. szám

szám-

F e lh ív á s

az á lla m e r d é s z e ti tis z tv is e lő k g y e r m e k e in e k n e v e lé 
s é t s e g é ly e z ő a la p b ó l a z 1907/1908. ta n é v b e n k io s z t
h a tó s e g é ly e k ü g y éb en .

A magyar királyi földmivelésügyi minisztérium
szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdészeti
tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező
alapból az 1907/1908. tanévre szóló segélyek
az 1906. évi 79981. szám alatt jóváhagyott sza
bályzat 8. szakaszának 4. pontja értelmében
folyó évi julius havában osztatnak ki.
Az idézett szabályzat értelmében segélyben
részesülhetnek az állami erdészetnél (kincstári
erdőknél, állami kezelésbe vett községi stb. er
dőknél, erdőfelügyelőségeknél, a Selmecbányái
erdészeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál
és erdészeti kísérleti állomásoknál) alkalmazott,
tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott és elhalt
összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti
tanároknak, erdészeti mérnököknek, kincstári
erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi tisztvi
selőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli gyer
mekei illetőleg árvái,, ha az alább felsorolt bel
földi tanintézetek valamelyikének rendes tanulói
közé az 1907/8-ik tanévre felvétetnek, továbbá
— a mennyiben már megelőzőleg is iskolába
jártak volna — ha a tanulmányi előmenetelt igazoló
bizonyítványaikban kitüntetett összes osztályzatok
nak legalább fele kitűnő, jeles, igen jó vagy jó.
Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja.
Tornából, énekből, valamint egyes nem köte
lező tantárgyakból nyert osztályzat az igényjogo
sultság megállapításánál számításba nem vétetik.
Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói
a szabályzat 18. §-a szerint segélyben részesít
hetők, a következők:
a) Fiúgyermekek részére:
1. az erdészeti főiskola,
2. gimnáziumok,
3. reáliskolák,
4. a felső-kereskedelmi iskolák,
5. felsőipariskolák és
6. polgári iskolák.
b) Leánygyermekek részére-:
1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők,
2. női kereskedelmi tanfolyamok,
3. felsőbb leányiskolák és
4. polgári leányiskolák.
c) Mindkét nembeli gyermekek részére:
1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy
fiúgyermekek és az 1—IV. osztályba járó leánygyermekek segélyben csak akkor részesülhetnek,
ha megfelelő helybeli tanintézet hiányában másutt
kénytelenek tanulni ;
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2.
a siket-némák, vakok stb. oktatására szol
gáló gyógypaedagogiai tanintézetek és pedig
tekintet nélkül a gyermekek életkorára és elő
képzettségére.
Más tanintézetek tanulói és a fentebb felso
rolt tanintézetek rendkívüli, vendég- és magán
tanulói, nemkülömben a külömböző időszaki
(téli, esti stb.) tanfolyamok hallgatói a segélyben
nem részesíthetők.
A segélyek adományozása a folyamodó tisztvi
selő, illetve árva vagyoni viszonyainak számba
vételével történik. Egyenlő igényjogosultság mel
lett előnyben részesülnek az árvák s azok a
tisztviselők, kiknek több ellátatlan gyermekük
van, vagy a kiknek hivatali székhelyén megfe
lelő tanintézet nincs.
A segélykiosztásnál az atyának érdemessége
is figyelembe vétetik.
Egy tisztviselő rendesen csak egy gyermek
nevelésére nyerhet segélyt; 2 gyermek, úgy
rendkívüli esetben 3 gyermek után csak akkor,
ha az illetőnek első esetben legalább 4, vagy a
második esetben legalább 5 még szülői ellátást
igénylő gyermeke van.
A segély a szabályzat értelmében mindenkor
csak egy-egy tanévre adatik, a segélyben része
sülő a következő tanévben is részesülhet segély
ben, de csak új kérvény alapján.
A segélyek minden év szeptember havától
kezdve tiz egyenlő havi részletben szolgáltatnak
ki, de csak abban az esetben, ha a gyermek
tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyi
kében tanúi illetőleg az első részlet akkor, ha
a gyermek az illető tanintézetbe felvétetett.
A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő
a folyamodó ellátatlan gyermekeinek száma s a
gyermekek által esetleg élvezett ösztöndíj, vagy
más ilynemű állandó segély összege; s a kér
vényhez a gyermek, illetőleg gyermekek leg
utolsó iskolai bizonyítványai, nemkülömben a
szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizonyít
ványok, illetve atyátlan anyátlan árváknál az
árvaszék igazolványa csatolandók.
Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhívat
nak, hogy az alapból nyerhető segélyek iránti
kérvényüket szabályszerű bélyeggel ellátva, leg
később folyó évi julius hó 8-ig „Az állami erdé
szeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segé
lyező alap intéző bizottságáéhoz (Budapest, V.
kerület, 2oltán-utca 16. szám) beküldjék. Az
ezen határidőn túl beérkező, úgy kellőleg fel
nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek.
Budapest, 1907. évi junius hó 7-én.

M. kir. földmivelésügyi Minister.
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VII. évfolyam.

Budapest-Rimabánya, 1907. julius 15.

8. szám

MAGYAR ERDESZ
E R D É S Z E T I ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K L A P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M eg jelen ik m in d en hó n a p 1-én é s 15-én.
F ő s z e r k e s z tő :

F e le lő s s z e rk e s z tő :

Im e c s fa lv i I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R í M A B Á N Y A

V a d á s z a ti f ő m u n k a t á r s é s o r s z á 
g o s s z a k tu d ó s itó :

B o rs o d a p á tfa lv á n .

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

R e m e te i K Ö V Á R Y JÁ N O S

Az előfizetési és hirdetési dijak a „Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

E lő fiz e té s i á r :

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám á r a ........... ... 1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, féloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetés minden szava 6 f.

Persze még a munkával való ellátás, a
munkabérek
fokozása sem elégséges a kiván
Azon az ankéten, amelyet a minap tar
tottak a fővárosban a kivándorlás egyre fe dorlás megszüntetésére, mert ez mégsem biz
nyegetőbb veszedelmének elhárítására, sok üd tosítja a munkásnak a megélhetést. Kormány
vös eszme merült fel. Szerintünk ezen a bajon nak és törvényhatóságoknak módot kell találnem segíthet sem szigorú törvény és rendelet, niok az élelmezés és a fűtőanyag kétségbeejtő
sem ezek kérlelhetetlen végrehajtása, szintúgy drágaságának megszüntetésére, úgyszintén a
semmiféle egyéb mesterkélt eszköz, hanem munkások lakásviszonyainak gyökeres javítá
csupán a kivándorlás okának természetszerű sára, mert enélkül a magasabb munkabér
eltüntetése és pedig állandó munkaalkalom nyúj ellenére is képtelen a munkás megélni, mert
tása és a munkások helyzetének javítása által. hiszen az élelmiszerek, fűtőanyag és a mun
Végre is az, aki itthon elég jól megélhet, káslakások ára, ez utóbbiak rettenetes inferimég a valamivel jobb megélhetés kedvéért óritása mellett is, aránytalanul magasabbra
nem hagyja itt hazáját, családját, esetleg kis szökött az utolsó években, mint amennyit a
vagyonkáját, hogy egy reá nézve másvilágba legmagasabb bérjavitás kitehet.
És bármily bizalommal vagyunk is kor
telepedjen át kenyérkeresés végett. Ha évenkint százezrek mégis rászánják magukat erre mányunk minden egyes tagja iránt, bármeny
az áldozatra, akkor ennek mégsem lehet egyéb nyire bízunk abban, hogy minden tekintetben
oka, minthogy itthon nem tudnak megélni. és minden téren csakis hazánk összes lakói
Amint pedig ennek tudatára ébredünk, akkor nak boldogulását óhajtják működésűkkel biz
lehetetlen mást tennünk, mint megfelelő módon tosítani, fájdalommal láttuk, hogy a lefolyt
elejét venni ennek az exodusnak, a melyen 1906. év és az 1907. év első felének példát
igen könnyen elvérezhetünk. Ha hazánkfiai lan drágaságával szemben a kormány semmi
itthon is találnak elég jól fizetett állandó mun féle segítő intézkedést nem tudott tenni.
ily körülmények között nem csodálkoz
kát, bizonyára a legkevesebb fogja magát
elhatározni hazájának és családjának elhagyá hatunk a sztrájkoknak napról-napra szapo
rodó számán és fokozódó kitartásán sem. Igaz,
sára, vagyonának elkótyavetélésére.
Az elméleti, értékű tanulmányozásnak ezen hogy mint tárgyilagos megitélői a helyzetnek,
a téren már nincs helye. Itt csakis igen gyors nem helyeselhetjük a munkások minden köve
és nagy tettekkel lehet gyökeresen segíteni, telését, a melyek igen gyakran teljesen figyel
olyan tettekkel, amelyeknek végrehajtásánál a men kívül hagyják a munkaadónak épenséggel nem mindig rózsás helyzetét, és azt, hogy
szívnek is jut döntő szerepe.

J eg y zetek a k iv án d orlásh oz.
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a mit a gazdag iparos-államok munkaadói
megtehetnek, arra a mi szegény kezdő iparunk
a leghumánusabb jóakarat mellett sem képes.
Az is bizonyos, hogy a munkásokat nem egy
szer vezetik félre lelkiismeretlen izgatok, a kik
a zavarosban való halászásból élnek. De éppen
tárgyilagos bírálattal el kell ismernünk, hogy
a legtöbb sztrájk legfőbb oka az, a mit fent
említettünk, hogy t. i. a munkás a mai drá
gaság mellett a nagyobb bérből sem tud meg
élni, a munkaadó pedig, kit ez a drágaság
éppen úgy sújt, a mai viszonyok közt, sok
szor csak a saját,, tönkremenése árán lenne
képes a magasabb béreket megadni. Mind
ezekből pedig az következik, hogy csakis az
egyes nemzetek közgazdasági viszonyaira való
különös tekintetek méltánylásával képzelhető
a kérdésnek igazságos megoldása.
Egy nagyszabású élelmezési és lakáspoli
tika van elsősorban hivatva a sztrájk-kérdés
megoldását előkészíteni, illetve megkönnyíteni.
Ennek a politikának problémái pedig olyanynyira fontosak, olyannyira ad hominem szó
lók, hogy az elől elzárkózni már nem lehet.
Nagyon természetes, hogy ezeknek a
problémáknak a megoldása még nem oldja
meg a munkáskérdés óriási komplexumát, sem
a kivándorlás minden okát, de azt hisszük,
hogy az állandó foglalkoztatás, a melynek
céljából folytonosan kell gondoskodni köz
munkák létesítéséről, a mi éppenséggel nem
lehetetlen: az anyagi viszonyok gyökeres javí
tása a munkaközvetítésnek a mainál jobb
szervezése, a fotytonos parcellázás — mind
ezek rövid időn belül olyan orvosságoknak
fognak bizonyulni, a melyek sok betegséget
gyökeresen kifognak irtani, úgy, hogy a többi
baj orvoslása azután nyugodtabban, fokozato
san történhetik, mert bizony annyi századnak
mulasztását egy csapásra a legjobb akarat
sem teheti jóvá.
Tudjuk, hogy az utóbbi években arány
lag sok parcellázás vitetett tényleg keresztül.
Bár tagadhatatlan, hogy ezek is sok tekintet
ben az általuk érintett irányt támogatják, lé
nyegileg mégis nem a hangoztatott főcél meg
valósítására, hanem inkább nyereségre irányuló
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tendentiával vitetnek keresztül, minden jogo
sultságuk mellett azonban ily alakban nem
tekinthetők sem megfelelő, sem kielégítő gyógy
szereknek. Ha meg is engedjük ugyanis, hogy
a földjét saját legszemélyesebb megmunkálása
által gyümölcsöztető kisgazda aránylag na
gyobb földjáradékot képes elérni, mégis nem
tekinthetjük ezt egymagában jogos címnek
ahhoz, hogy az ily kisebb gazdánál már eleve
ki kellene zárni azt, hogy ő ugyanoly jutá
nyos árban szerezhesse meg földbirtokát mint
a nagy gazda és pedig annál is inkább, mert
az ő csekély- vagyona teremti meg teljes létfentartásának összes eszközeit. A parcellázá
sok ily nem célirányos kiindulási pontja mel
lett, ha figyelembe vesszük, hogy a föld ára
nálunk, nem annyira általános közgazdasági,
hanem inkább az országunkban a földbirtok
utáni általán elterjedt vágyból eredő okokból
emelkedett, hogy továbbá úgy az eladó földbirtokos, mint a közvetítő pénzintézet nagyobb
rendkívüli nyereséghez tart igényt, hogy végre
a szerző kisgazda rendszerint kölcsönpénzzel
dolgozik, kétségtelen, hogy a föld szerzési ára
oly túlmagas, hogy az ily birtokvételek nem
szolgálnak szilárd, az élet számos viszontag
ságait győzedelmesen leküzdő exisztenciák alap
jául. Nem is szólva arról a keresztülviteli ne
hézségről, hogy az említett eladó és közvetítő
közegek parcellázási ügyleteikbe rendszerint
csakis oly vevőket vonnak bele, akik legalább is
annyi vagyonnal illetve készpénzzel rendel
keznek, hogy a felveendő törlesztési kölcsön
összegnek sajátjokból való kiegészítése ál
tal válnak képesekké a vételárat kiegyenlíteni.
Kétségtelen tehát, hogy ahhoz, hogy a
parcellázások tényleg hathatósan szolgálják a
hangoztatott célokat, szükséges, hogy azok
nem nyereségre irányuló célzattal, hanem az
állam áldozatkészségével vitessenek keresztül.
Ily módon a legszegényebb földmives osz
tály, az, amely nem rendelkezik a vételár
részbeni kifizetéséhez szükségelt készpénzzel,
fog földhöz jutni, amely pedig annak jövedel
mezőségével kellő arányban álló örökáron lesz
megvásárolható.
Ennyit óhajtottunk megjegyezni a kíván-
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dorlás kérdésével kapcsolatban abban a hiszem- tett, midőn t. i. Mária királyné a március 8 -iki augsburgi
ben, hogy a fölvetett eszmék az ügynek sem szerződés által az őt, mint magyar királynét illető jószá
miképen sem lesznek kárára, sőt talán alkal gokról és jövedelmekről testvérének Ferdinánd királynak
javára lemondott.“
masak a megszivlelésre is.
„Ezen időtől fogva kettős, csaknem ellentétes irányt
A baj orvoslása mindenképen sürgős, és kell a mindeddig magában egységes volt uradalom történeté
mellőzése hazánk végromlását kell, hogy fel ben megkülömböztetni; t. i. Miskolcnak önálló várossá át
alakulását, és a diósgyőri uradalomnak minden politikai
idézze.

A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
Irta

EnyecLi János.

3

Mátyás király is többször tartózkodott Diósgyőrött és
pedig: 1461 augusztus hóban, 1471. január végén, 1473
november hóban, 1475 szeptember kezdetén és 1478
december hóban.
Bár több okmányt adott itt ki, ezek között nincsen
történelmi fontosságú.
„Minden körülmény oda mutat, hogy Mátyás király
Diósgyőrt azért látogatta, hogy uralkodása gondjai közt
egy némelykor magányba vonuljon vissza, vadászattal
mulathasson, és módjához képest az ezen vidék monos
torainak tudós szerzeteseivel tudományos vagy művészeti
érintkezést kultiváljon.“
„Külömben tudva lévén, hogy Mátyás a külső fényt
is igen szerette, méltán sejthetjük, hogy ő Diósgyőrött
szintén állása és hatalma egész díszével lépett fel, s
evvel összhangban áll az ő korunkra jutott, Diósgyőrre
vonatkozó okmányainak tartalma is.“
A fentebb elősorolt királyi látogatások emlékét őrizik
bizonyára a Királykát, Királyasztal és Hollós erdőrészek
elnevezései is.
A további idők folyamán Diósgyőr Beatrix, Anna és
Mária magyar királynék birtokában volt. A vártermek
nyugatra néző ragasztóján még 1797-ben is lehetett látni
két felírást — az egyik latin, a másik német, — a me
lyek szerint Mária királyné, II. Lajos neje, 1526-ban
Diósgyőrött tartózkodott. De ezek eltűntek és Beatrix,
Anna és Mária királynék itt tartózkodásáról nincs biztos
tudomásunk.
„Közvetlenül a mohácsi vész után következett évek
ben Diósgyőr még Mária, mint magyar özvegy királyné
birtokában maradt, dacára az 1514. évi 3. t.-cikknek,
mely azt a koronajavak egyikének nyilatkoztatta. Azon
ban a felsőmagyarországi háborús idők változékony for
dulatai Diósgyőr sorsára sem maradtak befolyás nélkül;
a mint hogy azt 1537-ben Gyarmati Balassa Zsigmond
birta, — miglen ez ellen Mária királyné nevében visszakövetelési per indíttatván, ismét Máriának ítéltetett oda.
Mindamellett Balassa Zsigmond és neje Fáncsy Borbála
1540-ben kieszközölték azt, hogy I. Ferdinánd által
Diósgyőr 20,000 magyar forintban nekik inscribáltatott;
a mi külömben teljes jogérvényt csak 1548-ban nyerhe

és magasabb társadalmi tekintélyéből való elesését.“
Diósgyőr várának a török háborúk alatt, mint kisebbszerű erődnek volt ugyan még némi jelentősége, de a
17. század adatai úgyszólván kivétel nélkül mind pusz
tulását siratják.
Balassa özvegye, Fáncsy Borbála, a diósgyőri várat
Miskolccal együtt végrendeletében I. Ferdinándnak hagyta,
elengedvén a rajta fekvő pénzt, úgy a vár, mint az egész
uradalom 1563-ban a koronára is szállott, de Miksa
király 1564-ben Perényi Gábornak zálogosította el 63000
m. forintért.
Ezen idő tájból a történelem Diósgyőrre vonatkozólag
a következő adatokat jegyezte fel:
1581. Geszti Ferenc diósgyőri várnagy támogatásának
köszönhetik az egri hadnagyok a szolnoki basán Nád
udvar mellett vívott győzelmet, hol a két ezernyi rabló
had felében levágatott és felében elfogatott.
1588-ban Rákóczi Zsigmond egri várnagy oldalánál
küzdöttek a diósgyőri vitézek is, midőn Szikszónál okt.
8 -án fényes győzelmet vívott ki a négyszerié nagyobb
harácsoló seregen. A vitézek zsákmánynyal és török
fejekkel tértek vissza Diósgyőrbe.
1598 táján a törökök a diósgyőri őrséget Kőmása
hegyen túl, az úgynevezett Kékmezőn tönkre teszik. Földulja Diósgyőrt Teleky kassai várnagy is.
Az 1602. évi 14. t.-c 4. §-a, továbbá az 1604. évi
8 . t.-c. 5. §-a, valamint az 1608. évi 15. t.-c. 28. §-a
elrendeli, hogy Borsod és Tornamegye Diósgyőr kijaví
tásához ingyen munkát adjon.
Az 1618. évi 53. t.-cikk értelmében a német őrség
kihágásai miatt fellázadt közérzület követeli, hogy magyar
vitézek helyeztessenek ide.
Az 1659. évi 20. t.-c. a diósgyőri főkapitány ellen
elkövetett kihágást 500 írttal rendeli megfenyítendőnek.
1644 március 11-én Kassa megadásának hírére Diós
győr is kitűzi I. Rákóczi György zászlaját. 1648-ban
ismét a királypártiak kezére jut.
1673 májusban a bujdosókhoz pártolt diósgyőri őrség
megfenyítésére 1500 ember érkezett Kassáról. Midőn az
erősség egyik kapuja s a felvonó hid már az ellenség
kezeiben volt, szabadon bocsátotta az őrség Korláth
kapitányt, két világi papot és egy jezsuitát, kiket már
huzamosabb idő óta bilincsben tartott s kikhez most a
véginségben segélyért folyamodott.
A jezsuita kitűzte a fehér zászlót s a vár feladására
ajánlkozott, ha a benlevők kegyelmet nyernek. A császár
pártiak a főpártosok büntetésének fentartása mellett el-
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fogadták a feltételt. Diósgyőr átadatott, 15 volt császári
katona halált szenvedett, a többiek Tokajba küldettek ;
170 pór szabadon bocsáttatott.
Diósgyőrre vonatkozó adataink e korból mind lehangolók. Kifejezését találjuk ennek a vár ugyanakkori
szemlélőjénél Melith Péternél, a ki a következőket írja:
„A mi az Diós-Giőr allapotiat illeti mint kezdgiem
írásom azt sem tudom, nem lehetven oly kemény magiar
züv, ki annak zep épületinek pusztulására fordulásán
meg nem izonodnek, mely Fejedelmi épületnek én föl
dünkön massat nem is láttám.“
Említettem, hogy az egész uradalom Perényi Gábor
birtokába jutott. Halála után özvegyére Guthi-Ország
Ilonára szállott, ki magtalan lévén, testvérének Borbálá
nak, Enyingi-Török Ferencnének hagyta.
Guthi-Ország Borbálának Török Ferenctől több lánya
született s ezen leányágon bírták a diósgyőri uradalmat:
Homonnai Drugeth István, a bedegi Nyáriak, Hadadi
Vesselényi István erdélyi fejedelem, Kemény János,
Felső-Vadászi Rákóczi Ferenc, a Chernelek, Bossányiak
s többek.
Nyári Borbála — s illetőleg Haller Györgynének Sá
muel fia maradt, — ennek ivadéka volt György, ki
Bethlen Katát vette nőül. Ennek fia br. Haller Samu
ellen az 1702. évben Kós István ügyész által indított per
folytán ismét a magyar korona birtokába került.
Egy 1779. évi térkép alapján, a melyet Kneidinger
András mérnök készített volt, megállapítható az uradalom
akkori kiterjedése is. Ezen térkép szerint két nagy részre
oszlott: a diósgyőri koronauradalomra és a tokaji kama
rai uradalomra.
Az elsőhöz tartozott: Miskolc, Diósgyőr, Majlád (vagyis
Diósgyőr felsőrésze), Eysen hammer (Alsó-Hámor), Hoc
hofen (Ómassa v. Felsőhámor), Pr.-Szentlélek, Huta
(Ohuta), Pr.-Tebe, Kisgyőr, Aranyos, Varbó, Parasznya,
Radistyán, Kápolna, Bábony, Sajó-Petré, Ládház, P.Mohi, Tiszatarján, Nyárád, Keresztes, Püspöky, Kövesd.
A tokaji uradalomhoz tartozott: Tokaj, Vencselő, Balsa,
Kenészleő, Tímár, Rakamaz, Nagyfalu, Tarczaly, T.Ladány, Lök, Szada, T.-Könösz, Bűd, Pr.-Tedey, Pr.Vid, Pr.-Csegén, Pr.-Bodd, Téglás, Bököny, Püspök
ladány.
A diósgyőri uradalom kiterjedése az idők folyamán
folyton csökkent, de megmaradt koronauradalomnak az
1357. évig. Tudjuk, hogy az ezen évben junius hó 24-én
kelt „Császári nyílt parancs“ az osztrák tartományok
részére 1852. évi december 3-án kiadott erdőtörvényt
Magyarországban is életbe léptette.
Ezen erdőtörvény 1. §-a a következőképen szól:
„Az erdők felosztatnak:
a) birodalmi erdőkre, tudniillik álladalmi és oly er
dőkre, melyek közvetlenül az álladalmi hatóságok által
igazgattatnak;
b) községi erdőkre, azaz oly erdőkre és faültetvé
nyekre, melyek városi és falusi községekhez tartoznak;
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c)
magánerdőkre, azaz az egyes álladalmi polgárok,
továbbá külömböző szerzetek, kolostorok, javadalmak és
alapítványok, végre olyan testületek erdeire, melyek
magánjogi viszonyokon alapulnak.“
Tehát az említett császári nyilt parancs értelmében a
diósgyőri koronauradalmi erdők a birodalmi erdők
csoportjába soroztattak. Az alkotmány visszaállítása után
a koronauradalmi jelleg ismét visszaállíttatott s Díváid
nak 1869. évi jelentésében mint ilyen tárgyaltatik (Érd.
Lapok 1869. évi X—XII. füzet), de ez az elnevezés már
nem a birtok jogi minőségére vonatkozik, hanem csupán
a történelmi elnevezést tartotta fenn rövid ideig.
A koronajavak a magyar koronának képezték elidegeníthetlen tartozékát, de ez a jogi minőség az alkot
mányos korszakban megszűnt, illetve a korona és kamarai
uradalmak a m. kir. kincstár tulajdonába mentek át.
Ezért ma — habár ritkán — használjuk a diósgyőri,
ujhutai, mocsolyástelepi és parasznyai m. kir. erdőgond
nokságok összefoglalására a „diósgyőri kincstári erdészeti
uradalom“ kifejezést is.
(Folytatása következik.)
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Az oláh erdei pásztornépről.
irta

Földes János.

5

Igen érdekes adatokat közöl Takáts S., mint már előbb
megemlítettem, a nem román származású Valachus nevű
pásztornépről, az ország többi vidékeiről, miket az aláb
biakban ismertetek.
A vlachok kitűnően értették a sajtcsinálást s azáltal
a juhtenyésztést egészen fellendítették s a marhatenyész
tést háttérbe szorították ott, a hol megjelentek.
Erre nézve számtalan példával találkozunk Debrecen
és Kecskemét levéltárában.
A pásztorhelyek (sedes walachales) mindenütt adó
mentesek voltak, csak természetben adtak szolgálmányt,
melyet „sztrongá“-nak neveztek.
Minden ilyen pásztorhelyen a kenézzel együtt ott volt
a pap is, kit atyusnak vagy batykónak hívtak, ki a
rendes adótól szintén mentes volt. Neki atyuszabot ad
tak a pásztorok, még pedig aborával mérve, tehát csépeletlent.
Jártak közöttük még futosóbirák és kútbirák.
Kosárbárány-váltság fejében a kosárpénzt külön tisz
tek szedték.
Rangkülönbség is volt köztük. Élükön állottak a ki
rályok. Egy 1622-iki máramarosi összeírás szerint pl.
az ottani havasokon Pető volt a munkácsi uradalom
„disznókirálya“, a juhászoké ugyanakkor János raboncár.
Voltak botos- és fejszés-pásztorok. Ez utóbbiak ugyan
csak nagy pusztítást vihettek véghez avval, hogy külö
nösen kecskenyájaik részére nemcsak ágakat, de egész
fákat vágtak ki, egész erdőrészeket pusztítva el ezáltal,
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mit a besztercebányai kamarahivatal szigorú, királyilag
Az Ungvárhoz tartozó Kemence községtől 1576-ban
is erősített tilalmai élénken példáznak.
meg tizedet szednek a juhoktól. A soltész pedig 18 frtot
A juhászoknak főgazdáik, juhászgazdáik, a kondá fizet sztronga fejében stb. A várhoz tartozó Domazsina
soknak disznódolgosaik voltak. Tartottak a havasokon strongapénzt adott. Szmerekova, Voloszanka, Sztavna,
paraszt-, majorsági-, morva- és o/aAjuhokat; a kondá . Uzsok, Bisztra, Nagyberezna és Huszna községek szintén
sok csonka- és tar-, fehér- és moldvai disznókat.
fizették a sztrongát, de a földes úr bort tartozott adni
Nagyon vidám, forgalmas élet váltotta fel az erdei sztrongáláskor. A lipcsei, úgyszintén a liptóújvári vár
havasok csendjét pünkösd táján, mikor a sztronga- hoz tartozó községek is sztrongálásnak voltak alávetve.
szedés ideje elérkezett.
Idegen földről legeltetni jött pásztorokkal is találkozunk
A szállásokra terelték a seregdisznót, a seregjuh- pl. Vichodna 1596. évi urboriumában, kiknek tartózkokecskét és a seregjuhot, egy-egy sereg alatt 500^600 kodási helye szállás (tugurium) nevet viselt.
db. juh értetődvén.
E vendégek minden szállás után egy sajttal adóztak.
Előszedték a fejőzajtárokat, a zélya bödönőket a
A Nagybányához tartozó községek 1695. évi össze
fejőshez. A tejből különböző sajtokat készítettek. Volt írásában kiválik egy Feketehegy nevű tölgyes, melyben
vörös sajt, boronza vagy borzaturó, veslingturó és 2000 disznót szoktak hizlalni.
dinnyesajt.
A Wesselényi-féle 1670— 1672-iki összeesküvés idején
Azután megjelentek a sztrongások, csapra került a lefoglalt nemesi birtokok összeirásaiban szerepel a ha
sztrongabor s vigan folyt a sztrongálás.
vasi szállás, mely azért volt szükséges, mert a juhSztronga fejében itt már huszadot s nem ötvenedet és kecskenyájak egész télen át a havasi legelőkön
szedtek, minden 100 juhból'vagy kecskéből.
éltek, mig a szarvasmarhát, ménest és kondát a
A XVI. és XVII. század összeírásaiban ilyen adót majorságban tartották.
találunk.
Sőt Liptóujvár 1671. évi összeírása szerint e szállá
A munkácsi uradalom 1570—1700. évi összeírásai sokra idegen nyájakat is hoztak telelésre. Mert Ró
majdnem ugyanazokat a szolgálmányokat tartalmazzák. naszék és Bocskó 1725-iki összeírása szerint a „kövér
Nézzük pl. az 1625. évi összeírást. E szerint a fő- legelőket nemcsak a szomszéd megyék nyájai keresik
kenézek évenként 1— 1 nyestbőrrel, egy karvallyal és fel, hanem Moldvából és Lengyelországból is igen
két császármadárral tartoznak a király munkácsi várá sok jön
hoz; minden juhos kenéz 2 — 2 sajttal a sztronga idején.
Ezek a görög ritusbeli vendégpásztorok bizonyos dij
A főkenéznek a sztroilgástól külön egy-egy bárány ellenében jelvényt kaptak az udvarbiráktól és a fisés 16 pénz já r ki.
kusnak is tartoztak — akár ketten-hárman, akár többen
A batykók is huszadot fizetnek, ha nem kenézek, de voltak együtt egy szálláson — egy iirüt (vervec-berbécs)
juhot tartanak, máskülönben sztronga nem jár. Minden és egy derék sajtot adni.
juhos gazda azonfelől még egy sajttal tartozik. A FelsőEttől az időtől kezdve már minden összeírásból az
Vereckéről szóló 1610. évi összeírás minden juhatlan tűnik ki, hogy a régi sztronga megszűnt a XVIII. szá
gazdára 1 frto t és 21 pénzt ró sztronga gyanánt. A zadban és a tized lépett helyébe. Lednicén már a
juhos gazda pedig minden 25 fejős juhból ad egy XVII. században megszűnt, mert 1669-ben a pásztor
fejős juhot bárányostul, meddőbül meddőt, kecskéből falvak soltészei dézsmát fizetnek.
kecskét sztrongában. A kenézek ilyenkor 12 frtta l és a
Roppant kiterjedt juhgazdaságot tüntetnek fel Mdramaros 1725. évi összeírásai. Kabolapojana, Koszopojána,
sztrongásnak egy báránnyal tartoznak.
Lankafalván és Rukszálláson ezenkívül még rajtized- Karacsfalva stb. havasain tömérdek birka legelt. Kőrös
szedésről is szó van. A főkenézek egy nyestbőrt, neki mezőn egyedül az utadalmi birkák száma 8560-ra
meg a batykók szintén egy nyestbőrt, adóznak. E két rúgott. Érdekes adatul szolgál ez most, mikor a nagyon
vidéken összesen 12 hordó bort árulnak, melyből 3 hordó aláhagyott havasi legelőgazdaságot Máramarosban me
gint lábra állítani akarják.
a sztrongabor.
Az oláh nép mai napig megtartotta azt az ősidőktől
Murányvárnak 1549. évi összeírásaiban igen tekin
télyes juhos gazdákra akadunk. Egy Jagos Miklós nevű belé oltott előszeretetet, vonzódást az erdőhöz és erdei
nek pl. van 800, Urbán Jakabnak 600, egyiknek-másik- pásztorkodáshoz. Csöbrökkel, abroncsesal bejárja az or
nak 400—500 birkája. Ezek sztrongájukat egy heveder szágot, állhatatosan, újból és újból megfolyamodja a
ministeriumot az erdei legelőért. Találni az erdélyi hava
rel és egy brinzával még megtoldják.
Az e várhoz tartozó községek közül Lehotán — az sokon most is oláh pásztort, ki 8 -ik életévétől 80 éves
1598. évi összeírás szerint — oláhadó fejében egyen koráig télen-nyáron az erdőn tanyázik és lakottabb helyet
ként 100 juh után 3 juhot, 3 sajtot, 2 bárányt és alig lát egyszer életében.
Ahogy régente a szászoknak a borgói havasok elosz
közösen egy bűdön brinzdt tartoznak adni. Zdicsafalván (tán a mai Zdihava) már csak kettőt-kettőt sztron- tásakor ők voltak legbiztosabb és egyedül elfogadható ta
núik az erdei határok megjelölésénél, úgy van ez mai napig.
gálnak mindenből s egy hevedert a többi között.
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Csak az oláh ismeri minden zege-zugát a nagy ren
getegnek még vegyes lakosságú vidéken i s ; nem csak
ismeri, de jellemző nevet is ád még a legjelentéktele
nebb gerincnek, pataknak is.
A juhról szól sok kedvenc dala.
Kifejezésre jut egész jelleme az elveszett és megint
megtalált juhról szóló ének közkedvelt dallamában. Meg
kapó ebben ez a végtelen busongás az elveszett juhért,
majd a lázas keresésnek s végre túlcsapongó örömnek
kifejezése a megtaláláskor, melynek hangot ad e dal.
IV. Az oláh nép jellemzése.

Ennek a népnek tartózkodási helye, foglalkozása tükrö
ződik vissza jellemén is.
A mi gyávaságot vetnek szemére, az is onnan van.
Azok a rengetegek u. i. >jó búvóhelyet adtak neki, a ve
szély elől tehát hamar oda menekült. Ellenben a vége
láthatatlan sikon lakó, helyt kell hogy álljon magáért,
nincs a hová meghátráljon. De a környezet varázsától
szabadulva, megállja helyét az oláh nép a csatában is.
Tudjuk, hogy az oláhok már a XI. században szívesen
látott katonák voltak a bizanti hadseregben.
Az a korlátlan, határt nem szabó erdőség, havas fenn
síkjaival, mely nyűgös szabályhoz nem köti, az emberi
társadalomtól messze veti, oka házasélete lazaságának,
mi egyszer megrögzött szokássá válva, vasvillával sem
űzhető ki, mint a latin költő mondja.
Ez a lazaság a fejedelmi családokban is szokássá, tör
vénnyé vált, a hol törvényes és törvénytelen gyermekek
között nincs különbség.
Az a határtalan erdő az oka annak a féktelen termé
szetnek, mely a mezőgazdára oly tűrhetetlenné tette min
denkoron a mesgyére ügyet nem vető oláhságot.
Az a gyújtogatásra való hajlandóság, mit oly keményen
büntetnek a szászok, szintén csak onnan van, hogy az
erdőben nem csak bővében volt a szabadjára hagyott gyúló
anyagnak, de megélhetése, az erdei legelő tágítása rávítte a gujtogatásra, hivatása is az lévén, hogy az erdőt
minden eszközzel kevesbítse, hasznosítsa.
A világtól elzárt erdőben korlátlan ur lévén, a vagyon
biztonságról fogalma sem lehetett, azért az a sok ren
delettel hiába sújtott rablás, fosztogatás.
Viszont a természet elemeivel való küzdelem, a ké
nyelem hiánya, s hogy a mindennapi kenyeret bajosab
ban tudta beszerezni, edzetté, kevéssel beérővé, szívóssá
fejlesztette ezt a népet, mely ki nem tuszkolható onnan,
a hová befészkelte magát.
Ilyen szempontokból kell megítélni az alább különböző
íróktól vett, de mégis egybehangzó véleményeket az oláh
nép jelleméről.
Az első tudósító Kekaumenos, ki a pindusbeli oláhok
ellen vezérkedett, öregapja Nikolica az ottani oláhoknak
Basilis, görög császár által kinevezett igazgatója volt.
A mit az oláhok múltjáról irt, a nép hagyományaiból
vette, mely között ő és elődjei szinte 1 00 évet töltöttek
el, tehát alapos ismerője.
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Jellemzése 1071-ből így szól: „Az oláhok nemzetisége
megromlott és hitetlen; se az istenhez, se a császárhoz,
se saját feleihez nem hű. Az hazug és rettentő zsivány,
kész mindenre esküt tenni barátainak és rokonainak, de
meg is szegni. Soha senkinek nem tartotta meg a hű
séget, még a régi császároknak sem . . . Az oláhok
gyávák, nyulszivüek, de gyávaságból szemtelenek is,
azért tanácslom nektek, hogy ne higyjetek nekik."
A nép e jellemvonásai magyarázzák meg azt, hogy
a spanyoloknál a vellaco, vellacho, bellaco gúnynév
gyanánt szerepel és gazembert, semmirekellőt jelent.
A franciánál is a bléche, blaiche csalót, hitetlent fejez ki.
Verancsics Antal, dalmát eredetű iró, így ír a
vlachokról: Az erdőkben és hegyeken tanyáznak, az illyrektől (azaz: szlávoktól) kapták a vlach és viasz nevet.
Ezekből lett a magyar oláh és olasz.
Moldovában és Havaselen egy a nyelv . . .
Az uralkodásban törvényes és törvénytelen fiuk egya
ránt következhetnek, mert a törvényes feleségen kívül
sok mástvesznek feleségül, de a törvényest is, bár gyer
mekei legyenek is, ha nem tetszik, könnyen elhagyják,

neki elválólevelet és készpénzösszeget adván.
Nem nemesek, nemesek követik ezt a szokást; sőt
a nem-nemesek még szabadabbak.
Nem vendégszeretők. A z emberölést alig tartják
valaminek. Nagyon kapzsik; mintha lopásra volná
nak születve. Nem kellemes emberek; barnák, hosszú
hajúak és szakálluak, torzképüek; de fáradságban, éh
ségben kitartók.
A boérok ruházatja sajátságos és szebb.
A havaseliek vajdáikat titkon vagy nyilván meg szok
ták ölni; csuda, ha valamelyik a 3-dik évet éri el a
vajdaságban. Néha két év alatt 2—3 vajdát is tesznek
el láb alól.
Nincsen is fiaik közül senki, a ki, midőn vajdává lett,
nem tudná, hogy bizonyos halálnak megy elébe.
A moldvabeliek szelidebbek, nem törnek annyira
vajdáik ellen. De ha zsarnokká lesz, bizonyosan

megölik vagy elűzik.
Reichersdörfer György 1527-ben járt Moldvában és
azt írja, hogy a moldvabeliek vad emberek, de vitézek.
A fejedelmekre nézve szintén feljegyzi, hogy törvényes,
nem törvényes fiu k különbség nélkül következnek
atyjuk uralkodásában. Tehát, mihelyt fejedelmi örökös
születik, tüzes bélyeggel jegyzik meg a testét, hogy
meg lehessen ismerni a vajda ivadékot. Mert az ural
kodási vágy miatt egymás vesztén dolgoznak, mi Havaselben még gyakrabban megesik.
Forgách 1561-ben azt Írja, hogy szokás szerint a
vajda szabadon elhálhatja a nemesek lányait, kik
nek született fiait bélyeggel jegyzik meg.
Gratiánus szerint a leghitványabb ok miatt felbont
já k a házasságot, a fiskusnak 12 dénárt fizetvén.
E jog, tudjuk, mindenütt elterjedt, hová az oláhok te
lepedtek, más országokban is.

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

8. szám.

MAGYAR E R D É S Z

Végre idézem Chalkokondylasnak 1387— 1439-ből szár
mazó következő összehasonlító rövid jellemzését.
„A magyar erős faj s a csatákban igen merész.“
„Az oláhok háborúra termett erős nép, de nem na
gyon rendes állapotban . . . Leginkábh nyájőrzést üz,
vagyis nomádoskodásra hajlandó.“
*
Midőn így elérkeztem néprajzi ismertetésem végéhez,
egyet kívánok még tanulságkép megjegyezni. Azt t. i.,
hogy nálunk Magyarországon az oláhság sokkal nyugodtabban, szabadabban fejlődött, mint saját hazájában;
társadalma egyöntetűbb. Mig u. i. Romániában, a paraszt
és boér közti viszony olyan mint az úr és rabszolga
között, a boér nemzetségre is idegen, addig nálunk a
népből emelkedett ki az ugyanazon fajhoz tartozó úri
osztály, mely az érdekközösséget fenntartotta. Sőt mi több,
a magyar úr is, ámbár szintén idegen, sokkal jobb bánás
módban részesítette mindig román alattvalóit, mint a
boér.
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A pécsi kiállítás.
(M. G.) Az Országos Erdészeti Egyesület ez évi junius
hó 23-án megtartott közgyűlésének keretében, két napig
élvezve Pécs szab. kir. város magyaros vendégszeretetét,
volt alkalmunk e történelmi nevezetességű ősi város
országos kiállítását alaposan megtekinteni. Az alapossá
got főleg a rendező bizottság fáradozásainak köszönhet
jük, melynek minden tagja előzékeny szívességgel veze
tett, magyarázott, s az alább közölt, a kiállítás erdészeti
és vadászati főcsoportjának részletes ismertetésével és a
halászati kiállítás tárgyainak jegyzékével is már jó eleve
ellátott.
A közgyűlésre jelentkezett 193 egyesületi tag zöme
báró Bánffy Dezső elnökkel élén junius hó 22-én délben
érkezett meg a pécsi pályaudvarra, a hol az érkezőket
Nendtvich Andor polgármester a városi tanács több tag
jával, Koszits Kamill Baranyavármegye alispánja, Zsolnay
Miklós, a kiállítás végrehajtó bizottságának elnöke, fogad
ták, hazafias örömmel, a vendégszeretet melegével kö
szöntve az Orsz. Érd. Egyesületet, érdemdús elnökét,
annak minden tagját. Báró Bánffy Dezső meleg hangon
válaszolt az üdvözlésre, hangsúlyozva, hogy az erdészek
nek kellemes emlékében él még az a szives fogadtatás,
melyben 23 évvel (1884) ezelőtt részesültek Pécsett, s
abban a meggyőződésben élnek : most is a legkelleme
sebb helyet választották ki, midőn a közgyűlést Pécsett
tartják meg.
A rendben és gyorsan lefolyt elszállásolás után a ki
állítás területére vonultunk, a hol a sok érdekes látni
való közül természetesen az erdészeti, vadászati és halá
szati kiállítás vonzott leginkább. Ezen kiállítás főcsoport
jának elnöke: Pánczél Ottó kir. erdőfelügyelő; előadó :
Tripammer Károly kir. erdőmérnök ; az alcsoport elnökei:
jánosi Engel Gyula fa-nagyiparos (erdőhasználat), AT

143

mdssy István m. kir. főerdész (erdőtenyésztés és erdő
rendezés), Kolossváry Andor urad. főerdész (vadászat).
Ezen csoport kiállításának rendezését, különösen a
nyers kérges tölgy és nyírfából épült nagyarányú pavillon építését első sorban azon körülmény tette lehetővé,
hogy az annak felépítéséhez és belső berendezéséhez
szükséges faanyagot, kérget, mohát stb. mintegy 15000
korona értékben, továbbá a parkírozáshoz szükséges több
ezer fenyőfát az alább megnevezett miniszterek és nagybirtokosok a kiállítás területére szállítva ingyen bocsá
tották ezen kiállítás rendezőségének rendelkezésére, és
pedig: a földmívelésügyi és vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszterek, Eszterházy Miklós herceg, Montenuovo
Alfréd herceg, Draskovich Iván gróf, Zichy Gyula gróf
pécsi püspök, a pécsi székeskáptalan, a pécsi székesegyház, a papnevelde, Pécs szab. kir. város, Majláth
György gróf, Biedermann Rezső báró, Apponyi Géza
gróf, Festetics Taszilo gróf, Festetics Pál gróf, Szé
chenyi Ferenc gróf, Széchenyi Bertalan gróf és Zichy
Béla gróf.
A kiállítás főutja mentén, fenyőkkel parkírozott kies
helyen terül el az erdészeti és vadászati kiállítás, mely
egy külső és egy, díszes pavillonban elhelyezett, belső
kiállításra oszlik.
A pavillon előtt az erdőtenyésztés van bemutatva és
pedig a bejárattól jobbra-balra Faragó Géza Zalaeger
szegi faiskola telepének coniferái díszesen csoportosítva,
a csoportok közepén egy-egy életnagyságu vadkant és
szarvasbikát ábrázoló műöntvénnyel, melyek kiállítója
Steiner Ármin és Ferenc cs. és kir. udv. szállítók Buda
pest; ezen csoportozattól jobbra gróf Festetics Taszilo
vörsi erdőgondnokságnak nemes fűz-és szagos meggyfa
telepe és csurgói erdőgondnokságának díszes coniferái
láthatók, balra pedig az apatini m. kir. erdőhivatal eper
facsemete tenyésztését és a pécsi m. kir. állami erdő
hivatal csemetenevelési módszereit mutatja be, egy rend
kívül ízlésesen parkszerűen elrendezett csemete-kertben.
(Ezen csinos elrendezést Seh Jenő m. kir. főerdész lé
tesítette.) Minden egyes csoportozat rendkívül ízléses
falánc-keritéssel van körülvéve.
A pavillontól északnyugatra fekvő szabad területen
láthatók:
a) Marton Miksa pécsi fakereskedő nagyméretű erdei
fenyő malom göröndölyei, melyek Baranyamegye Görcsöny községének határában termeltettek ki.
b) a pécsi székeskáptalan gazdag és díszes kiállítása;
itt feltűnést keltenek a kiállított műfatörzsek, a szép
tölgydonga anyag és az uradalom kőbányáiból kikerült
faragott kőanyag.
c) a pécsi papneveldéi uradalom keréktalpakat, küllő
ket és nagymennyiségű nyárfa teknőt, tálat és kanalat
állított ki.
d) a pécsi székesegyház külömböző faabnormitásokat,
rákbetegségeket fákon és bükkfateknőket mutat be.
e) Ezután következik az erdészeti kiállítás fénypontja,
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a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister kezelése vezetése mellett az egész főcsoportnak elrendezése tör
alá tartozó vajszlói vallásalapitványi uradalom magyar tént. A pavillon belseje egy nyolcszögü középső részből
stylben épült „dongapavillonja“ (tervezte Pfeiffer Gyula és 4 kiszögellő nagyobb fülkéből áll, úgy a középső rész
m. kir. erdész), ennek mennyezetét egy 1 00 0 akós hordó négy oszlop közötti része, valamint a 4 fülke bejárata
oldaldongái, falait pedig annak fenékdongái és kisebb, hajlított tölgyfából és összefont görbe ágakból készült
500, 200, 100, 50, 20, 10 akós hordók dongái képezik. falakkal van ellátva.
A nyitott pavillon belsejében egy dongamunkás csoporA pavillon főbejáratánál levő fülke jobboldali falát a
tozat, fényképek stb. vannak elhelyezve. A bemutatott Strickler és Bois du chéne slavoniai bükkfafeldolgozó
nagymennyiségű dongaanyag elsőrendű, értéke mintegy cég tárgyai és uradalmának erdőtermékei foglalják el, a
18000 korona. Ezen pavillon előtt az ut közepén egy bükkfa kihasználását bemutatva részben félnyers, részben
tölgyfa-korongból készült asztalon egy kifaragott tölgy kidolgozott butorcikkekben stb. Feltűnést keltenek a
kocka van bemutatva, melynek minden oldala 1 méter bükkfahulladékokból készült mindenféle szőnyegek, me
hosszú, ennélfogva köbtartalma egy köbméter. Ez a lyek világpiaci árucikket képeznek és különösen Angol
kocka, mely előreláthatólag a mezőgazdasági muzeum országba nagy mennyiségben szállíttatnak. A fülke bal
erdészeti osztályába fog kerülni, úgyszólván egyedüli a oldalán helyet foglal az Országos Erdészeti Egyesület
maga nemében, mert csák nagy ritkán lehet oly nagy összes kiadványaival és székházának képével, a pannon
méretű egészséges tölgyfát találni, melyből igy egy köb halmi főapátság szépen kidolgozott, régi fagyüjteményémétert kitevő kocka kifaragható. (Rendező: Tirts Rezső vel, a veszprémi püspökség erdőtenyésztési és famérő
eszközeivel, a pécsi székesegyházi uradalom törzselem
m. kir. közalap, főerdész.)
f)
Engel Adolf és fiai pécsi fakereskedő cég kiállítása,zéseivel, Pécs sz. kir. város parkszerűen berendezett
melyben igen szép boulesok, metszett tölgygerendák, erdejének üzemtervével és a m. kir. államvasutak talpfa
padlók, párisi deszkaáru és parketták két díszes pavillon- gyűjteményével.
szerü csoportozatban vannak bemutatva.
A középső rész egyik jobboldali falát a „Slavonia“
A középút jobb és baloldalán terül el a vinkovcei kir. fatermelő r. t. brodi cég fournir, butorléc s egyéb bufőerdőhivatal rendkívül Ízléssel elrendezett kiállítása. Itt torkellékekkel foglalja el, az ezzel átellenben levő falat
csupán ritkítási faanyag, épületfa, bányafa, táviró póznák, pedig a Guttmann S. H. cég beliscei (Slavonia) tannin
szőllő- és babkarók vannak bemutatva, a magasba nyúló és faecet gyárainak termékeivel, valamint a cég slavoniai
két gyertyán és tölgyárbócfán a magyar és a horvát zász uradalmának tölgyfatermékeivel. Ezen két fal melletti
lók lengenek. A főerdőhivatal a gyakorlatiasság és a részén a kaposvári mezőgazdasági ipar r. t. törzselem
kiállítás céljának szem előtt tartásával csakis oly erdei zései foglalnak helyet.
termékeket állított ki, melyekből most és a közel jövő
A pavillon joboldali fülkéje az államerdészeté. A pa
ben nagy tömegeket hozhat piacra.
villon bejáratától jobbra és balra az apatini m. kir. erdő
Ugyancsak az ut mindkét oldalán terül el Vük Gyula hivatal fűz, nád és nyárfa termékei vannak elhelyezve;
budapesti fakereskedő cég két tölgydonga csoportozata, a fülke jobb falát a királyhalmi m. kir. erdőőri szak
melyben a híres slavoniai tölgydongák méltóképen vannak iskola csemetekerti terményei, Küzdy Árpád m. kir.
képviselve.
erdész rügygyüjteménye, Kondor Vilmos m. kir. erdő
A pavillon északkeleti oldalán terül el a vadászati tanácsos csemetecsomagolási módszerének bemutatása,
külső kiállítás, a sürü fenyő-csoportok közt szélesebb erdőtenyésztési eszközök és Gábor Sándor m. kir. fő
utak és keskeny cserkészutak vezetnek és kis füves erdész magvető botja borítják. A fülke jobboldali közép
tisztások terülnek el.
falán a vinkovcei kir. főerdőhivatal halászati és átnézeti
Itt ízléses elszórtságban láthatók:
térképei, jelző kalapácsai és Pfeiffer Gyula vadászati és
Draskovich Iván gróf kiállítása: négy fácán voliére, halászati gyűjteménye, graphiconja és építészeti tervrajza
mindenikben egy-egy torquatus arany, király és keverék nyertek elhelyezést; a közepét a „Slavonia“ r.-t. brodi
fácán családdal, fácánetető, őzetető, őzbefogó, egy négy fűrésztelepének modellje foglalja el, kiállítója a Selmec
tagból álló fiatal róka család, szekrényes duvad csapda ; bányái erdészeti főiskola ; ugyanennek egy domborművi
Fónagy József kiállítása: uhugunyhó bagollyal, továbbá térképe is van kiállítva. A királyhalmi erdőőri szakiskolának
kél magas les, melyek kiállítói gróf Festetich Taszilo a baloldali félfülkében tenyésztési és statisztikai gracsurgói erdőgondnoksága és Széchenyi István gróf kálmán- fhiconjai, földgyüjteménye, az apatini m. kir. erdőhiva
csai erdészete.
talnak fényképei, térképei, graphiconjai, vadak károsítá
Ezen kiállítási csoport legvonzóbb pontját a kéregben sai által megrongált fák, a vinkovcei kir. főerdőhivatallevő tölgy- és nyírfából épült 32 méter magas kupolás nak fényképei, felmérési eszközei, műszerei stb. vannak
toronnyal ellátott „Erdészeti és vadászati pavillon“ ké kiállítva. Saját találmányu felrakó és felmérő műszereket
pezi, melynek tervezője Pilch Andor pécsi műépítész, kiállítottak ott még Krippel Móric, Bartha Ábel és Kayser
mig annak belső berendezését (instal lati óját) Pfeiffer Sándor m. kir. főerdészek. Itt vannak elhelyezve MatuGyula m. kir. erdész tervezte, kinek Ízlése szerint és sovits Péter kir. alerdőfelügyelő rovargyüjteménye és
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Kondor Vilmos kir. erdőtanácsos szarvasgomba-gyűj
teménye, valamint vadrágás-gyüjteménye. A . pavillon
középső részének 4 falát, 2 hátulsó falát, valamint hátulsó fülkéjét a vadászati kiállítás foglalja el.
Mindjárt a bejárattal szemben a középső fülke kapu
zata fölött van elhelyezve a Magyarországon évtizedek
óta elejtett legnagyobb agancsu szarvasnak agancsa,
Montenuovo Alfréd herceg udvarnagy híres szálkai 22
ágúja, a vadászati kiállítás fénytárgya, alatta ugyanazon
szarvas vetett agancsa, melyet a kiállítás rendezősége
Mármaros vármegyéből szerzett meg, kiállítója Mayer
Aurél. A kapu jobb és baloldali falát Montenuovo herceg
őzagancsai foglalják el. Az államerdészet külső falát a
pannonhalmi főapátság szarvasagancsai és lingenfeldi
Lingg Ede abnormis őzagancsai foglalják el.
Az ezzel szemközt levő falon Festetics Tasziló gróf
csurgói erdőgondnokságának vadásztropheai vannak el
helyezve. Itt említésre méltó a ritka szép kitömött vadhattyu, a szépen kitömött farkas és vaddisznófejek és a
ritka erősségű vetett szarvasagancsok.
A jobboldali hátulsó falat a diorama mellett Draskovich Iván gróf dijakat nyert vadaskerti szarvasagancsai,
28 drb. ritka szép és erős őzagancsból álló gyűjteménye
és a baranya-sellyei fácántenyésztésében előforduló öszszes fácánfajok — kitömve — foglalják el.
A pavillon hátulsó fülkéjében a Balaton állatvilága
van dioramaszerüen bemutatva. A diorama a Balatonnak
egy nádas zsombékos területét ábrázolja, a háttér a
zalai partot Fonyódtól tekintve a Badacsony jellegzetes
hegyével és a szigligeti hegygyei. A diorama közepét egy
kis vizér foglalja el, melyben a viz állandóan csörge
dezik, partjain a fákon és a levegőben repülő helyzet
ben természethű csoportokban 90 faj madár és emlős
van elhelyezve. A diorámához szükséges állatok egy
részét Festetics Tasziló gróf keszthelyi uradalma, másik
részét Szikla Gábor tanár, tanszerkészitő műintézete
szállította, utóbbi az összes állatokat praeperálta és a
diorámát ízlésesen berendezte. A hátteret a természet
után Piló József pécsi fiatal festőművész festette.
A dioramaval szemközt levő falon Ladányi József
pécsi és Szulovszky Béla pozsonyi puskamüvesek saját
készitményü vadászpuskái foglalnak helyet, a fal felső
része vámosi Saári József szarvasagancsaival és Riethmüller Ármin őzagancsaival van dekorálva.
A diorámától balra fekvő falon Schaumburg-Lippe
uralkodó herceg dárdai uradalmának ritka erősségű
szarvasagancs-kollekciója és őzagancsai foglalnak helyet,
a fal alsó részén egy biológiai csoport van alkalmazva,
őzbak, vadmacska csapóvasban, borzlyuk borzzal stb.
A halászat fülkéjével szemben levő falon Kund Hubert
fajszi hitbizományi birtokos dámlapátjai, Kramarics Mihály
ujgradiskai kerületi főnök abnormis őzagancsokból álló
gyűjteménye, Baranya és Somogy vármegyék alispánjai
nak az orvvadászoktól a közigazgatási hatóságok által
elkobozott vadászfegyverek érdekes gyűjteménye, Csik
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Gyula erdőmesternek tőzegből kiásott ős szarvas- és őz
agancsai, Nicoladoni ezredes parókás őzagancsa vannak
kiállítva, azonkívül Fónagy József szemléltetőleg bemu
tatja a duvad gereznáinak helyes kezelését. Az ezzel
szemben levő falon, a „Halászat“ külső falán Fodor
László és Kolossváry Andor szarvasagancsai és a pan
nonhalmi főapátság valamint Riethmüller Ármin főerdész
őzagancsai foglalnak helyet, a fal középső részén Len
gyel Alajos parókás őzagancsa, alul pedig Pahr János
kitömött madarai vannak elhelyezve. A kiállítás középső
fülkéjét Eszterházy Ferenc gróf tatai és devecseri ura
dalmai foglalják el, ritka szép vadász-tropheáikkal, va
dászati műkincsekkel, fegyverekkel, vadászati képekkel
stb. Ez a fülke maga egy kis értékes múzeumot képez
s mindenesetre a vadászati kiállítás egyik fénypontja.
A fülke felett a kupola tetejéről két királysas, illetve
keselyű lóg le verekedő^ helyzetben, ezt a csoportot
Szikla Gábor tanár praeparálta. A „Halászat" fülkéjében
az országos halászati felügyelőség egyes halgazdaságok
terveit, a balatoni halászati r.-t. halászati eszközöket és
modelleket, Hirsch Alfréd halászati terveket mutat be.
Ezeken kivül a pavillon külső részein és a bejárat
előtt félfedett fülkék vannak alkalmazva és kiállítási
tárgyakkal kitöltve. A pavillon bejáratát képező kapufe
letti részt Kolossváry Andor főerdész tulajdonát képező
kitömött vaddisznófej díszíti. A kapu bejáratától jobbra,
balra a kőszegi madárvédő egyesület díszes kiállítása
van elhelyezve, fészekodvak, etetők, madárvédelmi iro
dalom stb., melyet Chernél István egyesületi elnök és
Kukuljeviő Iván egyesületi titkár rendeztek. Ugyanily
jellegű kiállítása van ifj. Kühnel Márton baranyakárászi
államilag segélyezett fészekodu gyárának a délfelé néző
jobboldali félfedett fülkében. A Joaloldali félfedett fülkét
az apatini m. kir. erdőhivatal az erdőőrök által használni
szokott csónak mintája, a kaposvári mezőgazdasági ipar
r.-t. hasított fái és Rényi Oszkár botgyárának nyerster
mékei foglalják el.
Az északnyugati félfedett fülkében a kaposvári állami
erdőhivatal által bemutattatnak: az üregi nyúlnak rágás által okozott károsításai facsemetéken, Grell és Társa
haynaui vadcsapdagyárának termékei és Draskovich Iván
gróf fácánnevelő és fácán költető ládái, valamint fácánszállitó kosarai; ugyanily kosarakat, valamint nyúl és
fogoly befogó hálókat itt Fónagy József is kiállít.
A halászati kiállítás tárgyainak jegyzéke.

Országos halászati felügyelőség. Budapest. Földmivelésügyi minisztérium.
1. Magyarország halászati térképe.
2. Halászatunk fejlődése 1897— 1906.
3. Halasgazdaságok terveinek gyűjteményes kiállítása:
Ecskai tógazdaság. Gr. Harnoncourt Félix birtoka. Püs
pökszállási tógazdaság. Pécsi püspökség birtoka. Corchus
Béla bérlete. Taranyi tógazdaság. Gr. Festetich Tasziló
birtoka. Taranyi gazdaság bérlete. Bogát pusztai tógaz-
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daság. Inkey birtoka. Dr. Hirsch Alfréd bérlete. Bárdi
bükki tógazdaság. Dr. Goszthonyi Mihály birtoka. Jutási
gazdaság. Veszprémi káptalan birtoka. Csopaki tógaz
daság. Veszprémi káptalan birtoka. Siófoki süllőivó telep.
Balatoni halászati társulat. Balatoni hal. Részvénytárs.
üzemében. Véneki halivadéknevelő telep. Győrvidéki
dunai halászati társulat üzemében. Zentai tógazdaság.
Zenta város birtoka. Zentai halastó r.-t. bérlete.
4. Fényképek 16 drb. Balatoni halászat higvizen és
jég alatt. Süllőikra csomagolás. Halastavak.
5. Minták :
1 . Barátzsilip fából. (Készítő: Zimonyi György aszta
losmester Budapest.)
2. Barátzsilip betonból, fafejjel (Készítő: Zimonyi
György asztalosmester Budapest.) Ivancic József mér
nök rendszere.
3. Barátzsilip betonból, vasfejjel. Kettős nyílással.
(Készítő: Lammel Ferenc bádogosmester Budapest.)
Ivancic József mérnök rendszere.
6 . Aquariumok az élő halak tartására. (Készíti: Lammel
Ferenc bádogosmester Budapest.)
7. Halászati irodalom.
Főhercegi uradalom Belyén. A legnagyobb terjedelmű
természetes halászat mellett van 300 kát. hold mester
séges tógazdasága, a melynek célja legfőképen az, hogy
a természetes vizek behalasítására nemes fajú ivadékot
szolgáltasson. Élő halak 3 aquariumban.
Balatoni halászati részvénytársaság, Siófok. Üzeme
a 103.000 kát. hold terjedelmű egész Balatonra kiterjed.
Halászati eszközök. A fogassüllő ikrájának költetése a
Balatonon Purgly Pál eljárása szerint. Nyers halak és
konservek csomagolása.
Tatai hitbizományL uradalom , Tata. Halasgazda
sága Tatán 786 kát. hold, Bánhidán 140 kát. hold,
Puszta-Virten (bérlet) 200 kát. hold; összesen 1026 kát.
hold. Élő halak: 1—7 nyaras pontyok. 1—4 éves fo
gassüllők, pisztrángsügér, vegyes halak 8 aquariumban.

Hirsch Adolf és dr. Hirsch Alfréd tógazdaságai.
• Halasgazdaságaik bérletben és részes üzemben: Ihároson
107 kát. hold, Mikén 102 kát. hold, Bogát pusztán 45
kát. hold, Daruváron 432 kát. hold, Nasicon 575 kát.
hold; összesen 1261 kát. hold.
1. A nasici és daruvári tógazdaságok tervei.
2. Tógazdasági eszközök mintái.
3. Süllőikra-fészek, költőkosár, szállítóláda.
4. Élő halak: 1 és 2 nyaras pontyivadék, pikkelyes
és tükrös pontyok, különböző korú compók, fogassüllők,
amerikai törpe harcsák (köztük az első magyarországi
példányok), japán pontyok és amerikai naphalak, piszt
rángsügérek. 14 aquariumban.
Corchus Béla, Budapest. Halasgazdaságai bérletben
és részes üzemben Simontornyán 130 kát. hold, Sár
egresen 31 k. hold, Őrs pusztán 90 k. hold, Czikola
pusztán 150 k. hold, Előszálláson 105. k. hold, Dunaföldváron 200 k. hold, Fehértón 162. k. hold, Radvány-
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ban 145 k. hold, és Püspökszálláson 200 k. hold; öszszesen 1213 k. hold.
1. Fogassüllőikra csomagolása.
2. Élő halak: 1—4 éves pontyok, 1—3 éves fogas
süllők, compók, csukák 8 aquariumban.
7 aranyi tógazdaság. Bérletben Taranyban 95 k. hold,
Szentlászlón 57 k. hold, összesen 152 k. hold.
1. Élő halak: 1—2 nyaras pontyivadék 3 aquariumban.
Veszprémi székeskáptalan. Halasgazdasága Jutas
pusztán 96 k. hold, Csopakon (pisztrángos) 6 . k. hold.
1. Élő halak: sebes és szivárványos pisztráng 2
aquariumban.
Köttl Rezső, Znióváralja. Pisztrángos halasgazdasága
bérletben Znióváralján 5 k. holdon. Pisztrángikra cso
magolása.
Fischer Izidor rákkereskedő, Zalaegerszeg. Élő
rákok aquariumokban.
Dr. Forbát Imre mérnök, Budapest. Szennyes viz
tisztítására vonatkozó tervek.

Dittler rendszerű szenyvíztisztító vállalat részvénytársaság Budapest. Tervek. A szennyes vizek jellemző
faunája és flórája táblázatban.

Lammel Ferenc bádogos-mester, Budapest. Kali
forniai költőedények. Halivadék szállító edények. Etető
lámpás.
A kiállításnak egyik legszebb látványossága Frigyes
főherceg pavillonjának ama diorámája is, melyben dr.
Lendl Adolf műegyetemi magántanár művészete elénk
varázsolja a bellyei uradalom lápi erdejének elragadóan
gyönyörű darabját, melynek szittyás, zsombékos, íűzfás,
szederindás ősvilága az oda történt tanulságos s felejt
hetetlen kirándulásunk alkalmával valamennyiünket el
bűvölt, s melynek kedves emlékeit legközelebb vissza
idézzük.
Említésre méltó a Várady-féle madárház, mely ezer
nél több exotikus madárral, s különféle fajú, mókázó
majmokkal van benépesítve.
A nem erdészeti és vadászati vonatkozású tárgyakat
felölelő templomszerü épületek s belső ízléses és gazdag
berendezésük is mind megállják helyüket s bizonyságot
nyújtanak a magyarok termelőképességéről, haladásáról
az ipar, kereskedelem és a képzőművészetek terén.
Remek a Zsolnay-gyár pavillonja, az ő csudás színes
alakban gyúrt, Kelet-Európa legfinomabb agyagáruival.
Az iparcsarnok főleg a Dunántúl teremtő erejét igazolja
élénken. Nagy haladásról tanúskodnak a terjedelmes gép
csarnokok, melyekben különösen megragadták figyelmün
ket a „Magyar Benoid-gáz Részvénytársaság“ kiállítása.
A Benoid-gáz egyformán alkalmas világításra, fűtésre
és erőátvitelre. Figyelemre méltó e megoldás, mely egy
kicsin, alig 2—3 m2. nagyságú helyen elférő, egyszerű
és olcsó gépezettel, mehanikai erőmű nélkül, minden
veszedelmet kizáró módon, a legolcsóbb üzemköltséggel,
égethető folyadékok elpárologtatásával a levegőt világitóvá
teszi. Bár ez az elv ismeretes volt, gyakorlatilag mégis
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csak legújabban volt lehetséges ezt a világítást megvaló
sítani. Ez elv alapján állítják elő a Benoid-gázt, mely
kőolaj destillátáknak (hydrur, motor, benzin stb.) és le
vegőnek egyenletes és állandó összetételű keveréke. A
készülékek a társaság Aradon alig másfél év előtt léte
sített gyártelepén, mint teljesen hazai gyártmányok ál
líttatnak elő és tömeges gyártásuk folytán e világítás
általános használatát a legrövidebb idő alatt el fogja ér
hetni, sőt benne a tűzifa egy hatalmas versenytársát
sejtjük.
Sokat lehetne e kiállításról írni, de még röviden meg
emlékezni óhajtunk Pécs város parkszerűen berendezett
erdejében tett sétánkról. Elragadóan remek a város lát
képe az erdőkoszorúzta Mecsekről, a hol gyönyörköd
hettünk a Karsztszerű terüle’eken nagy fáradsággal és
költséggel foganatosított, s már részben sikerült ülteté
sekben, s elismerésünkkel adózhattunk a „Mecsek Egye
sület“ áldozatkészségének és buzgólkodásának, melylyel
a Mecsek természeti szépségeit kiaknázva, azt Pécs város
kösönségének látogatott, kedves üdülőhelyéül varázsolta
kényelmes sétaútakkal, kellemes kirándulási helyekkel,
mint a tettyei.
Meg kell még emlékeznünk a helyi sajtó jóindulatú
támogatásáról is, mely a magyar erdészek Pécsett való
tartózkodásának alkalmát megragadta, hogy kidomborítsa
az erdők közgazdasági, etikai jelentőségét, méltányolja az
erdőnek a légköri és hidrografiai visszonyokra gyakorolt
kiegyenlítő befolyását, az ember egészségéi az emberi
lélekre gyakorolt üdvös hatását, kiemelve egyben az Orsz.
Érd. Egyesület tevékenységét és vezérférfiainak érdemeit.
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Új szerkezetű erdei iparvasuti kocsi.*
Az erdei termékek szállítási módjai és eszközei között
ma már kétségtelenül első helyen áll az erdei iparvasut.
Az erdei iparvasutak lényegét két főtényező képezi.
Egyik maga a vasúti pályatest, másik a pályán közle
kedő szállító-eszközök. Mindkettőnek a jósága, vagy
rosszasága, lehető tökéletessége, vagy tökéletlensége,
nagy befolyással van úgy az erdő értékére, annak tő
árára, mint a fakereskedelemre általában. Minden e téren
történt újítás, tökéletesítés tehát egyaránt fontos úgy az
erdőgazdaságra, mint a fakereskedelemre nézve is.
Egy ilyen újításról akarok ezúttal röviden beszámolni,
a mely újítás vonatkozik általában az iparvasuti kocsikra,
főképpen pedig azokra, melyek lejtős pályán közleked
nek, s így lényeges alkotórészöket képezi a fékrendszer.
Bóra Elemér, az Aradi és Csanádi Egyesült vasutak
művezetője, már évek óta dolgozik az iparvasuti kocsik
tökéletesítésén, s eddig is már gyakorlati alkalmazásban
lévő, több javítást hozott be ezen kocsik szerkezetében.
Újabban sikerült olyan módosításokat alkalmazni a kocsi
* Levélbeli megkeresésre bővebb felvilágosítást nyújt Ajtay Sán
dor főerdész Zöldes, p.- Gurahonc. (Aradmegye.)

fékrendszerébe, hogy ezen új rendszerű kocsik, mihelyt
ismertekké válnak, előre láthatólag kifogják szorítani a
forgalomból az eddigi többé-kevésbé tökéletlen rendszerű
iparvasuti kocsikat. A találmány szabadalmaztatás céljából
be van jelentve, s a kocsik rövid időn belül elkészülnek.
Az első ilyfajta kocsikat a saját erdei pályánkon fogjuk
minden irányban kipróbálni és az érdeklődőknek nyil
vánosan bemutatni.
Jelen közlemény célja főképpen az, hogy azok figyel
mét, kik erdei iparvasuti kocsikat akarnak beszerezni,
felhívjuk arra, hogy elhatározásukat tartsák függőben
addig, mig ezeket a kocsikat is megismerhetik.
Megjegyzem, hogy az erdei iparvasuti mozdonyt is
sikerült oly irányban tökéletesíteni, hogy mig az eddigi
mozdonyokkal 50"/oo emelkedőn túl már nem igen lehe
tett közlekedni, az új mozdonynyal 80%o emelkedőn is
képesek vagyunk kocsikat veszély nélkül feltolni.
A kocsik rajzait és részletes leírását valószínűleg már
a jövő számban közölhetem. Azok előnyeiből ezúttal csak
néhányat említek fel. Mig idáig minden kocsira kellett
egy fékező ember, ezen új rendszerű kocsik közül csak
minden negyedikre kerül egy fékező. Ily módon egy 20
kocsiból álló parknál évi 6000 korona, 30 kocsinál évi
9000 korona a megtakarítás az eddigi rendszerű kocsik
kal szemben. Tehát pár év alatt a kocsik önmagukat
amortizálják.
A kocsik külömböző nyomszélességre, tetszés szerinti
nagyság és hordképességre készülhetnek, anélkül, hogy
bármely előny elveszne belőlük. Ugyanazon kocsi hasz
nálható asztallappal rövidebb (hasáb) fa, fergettyüs rend
szerrel hosszú fák szállítására; avagy ketté választva,
mint pályakocsi, magas (különálló, hegyoldali) pályákon,
kézi erővel való tolás és húzásra.

Ajtay Sándor.
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A fa mint kereskedelmi cikk.
A termeléstől a fogyasztásig ugyancsak sok kézen megy
keresztül a fa. Van ország több is, mely faszükségletét
más országokból kénytelen fedezni, mig viszont az utób
biak, amennyire-annyira bővében lévén a fának, fölösle
güket kiviszik; sőt van ország, melynek gazdaságában a
fakivitel igen nagy, jelentős tényező. A fadús és fában
hiányt szenvedő országok egymásközti kiegyenlítő for
galmát a fakereskedelem bonyolítja le, mely fakereske
delemnek annyi mindenféle útja van, hogy azokat rövi
desen ecsetelni majdnem lehetetlen, vagy legalább is
nagyon nehéz.
A mi kontinensünk államai közül a Földközi tengert
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övező országok, Franciaország, a Német birodalom,
Angolország, Belgium, Hollandia, Dánország és Svájc
van fabehozatalra utalva, viszont exportál: Svédország,
Norvégország, Finnország, Oroszország, Románia, Ausztria
és Magyarország. Hoznak ugyan ezek is be iát más or
szágokból, de kivitelük fölülmúlja behozatalukat. A be
hozatalra szoruló országok szükségletének fedezésében a
tengerentúlról részt vesznek még az északamerikai Egye
sült Államok és Kanada. Így egyenlítődik ki az európai
piacon a kereslet és kínálat.
Tengerentúlról leginkább puha deszkákat és gerendá
kat hoznak, még pedig Kanadából Angolországba, az
után pitchpine gerendákat és fűrészárut, kemény műfát
és tölgydongákat, melyek az angol, francia, német, hol
landi és olasz piacra kerülnek.
Ha ezt a tengerentúlról Európába irányuló exportot
figyelmen kívül hagyjuk, azt látjuk, hogy az európai fa
kereskedelem keletről indul' ki és nyugoti irányban ha
lad, amiből tehát az következik, hogy azok a közleke
dési utak és eszközök, melyek a fának ezt a keletről
nyugatra való vándorlását elősegítik, rendkívül fontos
tényezői az európai fakereskedelemnek.
A „fa“ forgalma mint kereskedelmi árucikk, egymagá
ban még nem eléggé jellemző a vele való kereskede
lemre, hogy jobban mondjam, a fának a megjelölt irány
ban való mozgására. E forgalom jelentősége csak akkor
válik szembetűnővé, ha az egyes fanemek útját figyeljük
meg, illetve — a mi körülbelül ugyanannyit jelent —
ha az egyes készletek értékét vizsgáljuk.
Ezt az értéket a mi vámhivatalaink az 1904-ik évben,
a kivitt fa 100 kilogrammja szerint következőleg állapí
tották m eg:
2-27
T ű z ifa ......................................... K
Műfa, puha, n y e rs ....................K
4'20
Vasúti talp fa .............................. K
5‘17
Műfa, puha, megmunkált. . . K 5'40
Fűrészáru, puha.........................K
6'70
Műfa, kemény, nyers . . . . K 9'10
Műfa, kemény, megmunkált. . K 10'—
Fűrészáru, kem ény....................K
13'20
D o n g a .........................................K
1420
Nem európai m ű fa....................K
38'—
Ez az érték-mérték, mely természetesen „nagyjából“
való becslés eredménye, mutatja, hogy a keményfák
sokkalta nagyobb szállítási költséget bírnak meg, mint a
puhafélék, mielőtt az a költség annyira felszaporodnék,
hogy felülmúlná magának a fának értékét.
Minél tovább esik a termelés helye a fogyasztó piac
tól, annál nagyobb értékűvé kell a fát termelni, hogy a
szállítás költsége meg ne eméssze belértékét; viszont
minél olcsóbb a szállítás, annál nagyobb szállítási távol
ságokat győzhet le, illetőleg annál messzebre lehet el
vinni a kevésbbé értékes fát is.
Tehát: el lehet vinni a termelés helyéről a kevésbbé
értékes fát is jó messzire, ha van olcsó szállítási eszköz.
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A fa értékmegállapításánál nagy szerep jut a fa szár
mazásának. Az északi (svéd, norvég) jegenye- és erdei
fenyőnek sajátlagos technikai előnyei vannak, melyek
révén a mienknek jóval fölötte áll. Az orosz és a porosz
lucfenyő értékesebb a bajornál; a szlavóniai tölgy érté
kesebb az amerikai tölgynél. Egy és ugyanannak a fa
nemnek származási hely szerint való értékelés? külön
böző lévén, az értékesebb mintegy magasabb rangot
foglal el, és szépen megfér a piacon a kevésbbé értékes
testvérrel, mert egyik sem versenytársa a másiknak. Mind
egyiknek meg van a maga vevőközönsége, mely a másik
fajtát nem vásárolja.
Abból tehát, hogy valamelyik piacra más, addig ott
nem képviselt fanem kerül, még nem következik okvet
lenül az, hogy az' ott már honos árut veszedelem fenye
geti. Ez a tétel vonatkozik az uj kereskedelmi forgalmi
utakra is; ezeket illetőleg is figyelemre kell méltatni ezt
a tételt; mert a — csekély belértékű faáru se magas
termelési, — se magas szállítási költségeket meg nem bír.
A legolcsóbb faáru a gömbfa, a bánya- és cellulosefa
és a tűzifa.
A puha gömbfa legrégibb és sok tekintetben legolcsóbb
szállítási módja az usztatás (darabonkint) és a tutajozás.
Legmagasabb fokra az orosz és német folyókon fejlődötl
a tutajozás; az alpesek sebes folyású vizi utjai nem
kedveznek a tutajozásnak, nálunk pedig a Vág és a
Maros meríti ki a meglehetősen gyér tutajforgalmat, mely
azonban Németországban ősrégi keletű és úgy az északi
valamint a keleti tenger felé igyekvő folyókon óriási
módon kifejlett forgalom alakjában jut kifejezésre.
A szállítás e kezdetleges, de rendkívül olcsó módja mel
lett szinte hihetetlen nagy utakat tesz meg a gömbfa,
viszont ott, ahol ez a vizi út hiányzik, a szállítás drá
gasága lehetetlenné teszi a gömbfa piacra hozatalát úgy,
hogy a termelés helyszínén kell feldolgozni oly árukká,,
melyek a drágább szállítást is megbirják.
Az ilyen helyeken a fűrészeket viszik a fa után, mind
inkább beljebb az erdőbe, mint a Kárpátok több vidékén,
Boszniában, Délnémetországban és az Egyesült Államok
megfelelő vidékein.
A keményfát — melyből itt csak a tölgy és az égerfa.
jön tekintetbe — egymagában úsztatni nem lehet, hanem
csak könnyen úszó fenyőfélékkel együtt; viszont jobb
fajta kemény- és puhafadeszkát, mely az ilyen szállítás
alatt minőségében szenved, nem szívesen szállítanak
hosszabb belvízi utakon; ezeket és a többi értékesebb
faárut inkább vasúton szállítják.
Ezek előrebocsátása után tekintsünk végig azon orszá
gok olcsó forgalmi eszközein, melyek kereskedelem
politikai szempontból bennünket leginkább érdekelnek,,
minthogy kölcsönös kereskedelmi vonatkozásban állnak
egymással. Ezek Ausztria-Magyarország, Oroszország és
a Német birodalom.
Oroszországnak roppant sok vizi útja van. A renge
teg területű birodalom belseje legnagyobbrészt síkság,.
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úgy, hogy a folyók vize lassan hömpölyög, elannyira,
hogy a legtöbb folyón még fölfelé is lehet, tutajozni. A
v íz lassú folyása azonkívül még nagyon meg
is könynyíti a folyóknak csatornákkal való összekötését. Tényleg
nagyon sok csatorna is van Oroszországban. Igen nagy
fontosságú természetesen a vasút is mint szállító eszköz,
melynek alacsony fadíjszabása rendkívül kedvez az ottani
termelőknek, annyira, hogy a bukovinai deszkakivitel,
melynek természetes útja Galac felé kellene, hogy tartsson, Odeszszán át vezet a Fekete tengerhez. Nem csoda,
mikor 1 000 kilométernyire mintegy IV2 koronáért szál
lítja az orosz vasút a teheráru métermázsáját. Ebben leli
magyarázatát a többek között az is, hogyan fejlődhetett
Riga oly óriási faipari és fakereskedelmi gócponttá.
Oroszország északi része, melynek dús erdei- és luc
fenyő-erdői csak úgy ontják a puhafadeszkát és pallót, a
bottni és finni öböl felé gravitál; a birodalom ezen ré
sze tehát e fejtegetés keretében mellőzhető; annál fon
tosabb azonban a középeurópai faforgalom szempontjá
ból az a roppant kiterjedésű, sok helyt mocsaras, erdei
fenyő-, jegenyefenyő-, tölgy- és égerfa-erdők által borí
tott terület, melyet a Nyemen felső része, a Düna, a
Dnyepr és Berezina, valamint a Prjpet szel át. A Berezina, mely a Dnyeprbe ömlik, csatorna által van össze
kötve a Dünával, mely Riga mellett ömlik a keleti ten
gerbe ; így tehát könnyű szerével lehet szállítani a Dnye
per vidéken termelt fát Rigába. De össze van kötve a
Dnyepr a Visztulával is, a Pinszki csatorna által, mely
a Prjpettől a Bug-ig terjed, továbbá a Nyemen-nel is, az
Orginszki-csatorna által. Ugyancsak a Nyemen még az
Augustow-csatorna által is össze van kötve a Visztulával.
(Németországban is indul ki a Nyemenből egy csatorna
Königsberg felé, de ott a Nyemen-nek már német neve
v an : Memel-nek hívják.
íme három tutajozási vonal, mely az orosz Dnyeprvidéki gömbfa nyugati irányba való szállításának ked
vez. Hogy milyen nagy tömegben viszik az orosz göm
bölyű fát Németországba, azt megítélhetjük a statisztiká
ból mely szerint szállítanak évenként átlag
a Nyemen-en (Memel-en). 676.000 tonna
a V is z tu lá n
818.000 tonna
erdei fenyő gömbfát, pallót és talpfát, azután tölgy- és
égerfát. Jegenyefenyő alig szóra érdemes mennyiségben
van közte.
Legújabban nagy veszély fenyegeti a német, főleg
északnémet faipart, mely eddig csaknem kizárólag abból
élt, hogy az oda kerülő orosz gömbfát dolgozta fel. Az
orosz kormány ugyanis újabb csatornát tervez, mely
a fakereskedelmi szempontból már most is fontos Vindau
várost kötné össze a Nyemen folyam- és csatornarend
szerével úgy, hogy az a nagy famennyiség, mely eddig
Königsberg és Danzig felé terelődött a Nyemen-en és
Visztulán, a szállítóknak nyújtandó mindenféle kedvez
mények (csekély csatornadíjak, átrakodó helyek beren
dezése, sőt talán gömbfakiviteli vám létesítése) révén
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Vindau felé terelődnék. Akkor pedig befellegzett a nagy
költséggel létesített königsbergi és danzigi fakikötőknek.
Hogy ezt a német kereskedelmi kormány ölhetett
kezekkel nézné, azt ugyan kötve hisszük, sőt valószínű
nek tartjuk, hogy sietni fog a tervezett Vindau-csatorna épí
tése elé mentül több akadályt gördíteni. De hát ez már poli
tika dolga, amiről e helyütt írni nem lehet; no meg nem
is igen értünk hozzá. Hát ne ártsuk bele magunkat.
(Folyt, köv.)

Látogatók.
Irta U r a i D e z s ő .

A költő pisze volt és Mórnak hívták. Egy meggondo
latlan percében megnősült s ettől megnyúlt az orra. A
Mórtól azonban nem tudott megszabadulni, bár a fele
sége még a keresztvizet is leszedte róla, amit egy Mórról
csak a legritkább esetben lehet.
Az asszonnyal bevonult a költő házába a jólét, az
ételszagu nyugalom és egy zöld garnitúra, a melyre hó
fehér horgolt terítő borult. Bevonult a költő házába: a
próza. Helyesebben a költő vonult egy prózai lakba, mert
a költőnek nem volt háza. A költőnek csak egy fél tucat
gallérja, lealázó módon kevés adóssága és egy szemöl
cse volt a homloka közepén. Az asszony utálta a költőt,
mert nem szenvedhette szemölcsét és mert senki-ember
nek tartotta.
Akinek ilyen szégyenletes módon kevés az adóssága,
azt az emberek nem becsülték semmire, szokta mondo
gatni, és megmagyarázta a költőnek, hogy kevesebb a
gazdátlan kuvasznál. A költő meghajolt a tömérdek
logika előtt és önmagában hárpiának csúfolta a feleségét.
A költő egy napon náthát kapott és két pofont. A nátha
onnan eredt, hogy az asszony télviz idején a saját ki
vágott báli cipőit adta a költőre, a két pofon pedig on
nan származott, hogy a költő zokszóval illette a mostoha
sorsot.
Dagadt arcával a költő barátságos lakában maradt,
mig az asszony elment hazulról. A költő magára zárta az
ajtót s így biztonságban érezvén magát, le mert heveredni a zöld garnitúra legbecsesebb darabjára : a pamlagra.
A szobára félhomály borult és a költő lezárta szemeit.
Hirtelen úgy érezte, hogy valakinek a pillantása szegődik
rá merően. Fölpillantott, s ott ált előtte Cora, a cirkusz
lovarnő.
— Nem ismersz? Nem emlékszel Corára, a „Cigá
nyok“ című regényed hősnőjére?
— Van szerencsém, hebegte a költő . . . Izé . . . Nagysád él ?
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— Egy részeg lakatosnak a felesége . . .
— Amint látod öregem. Eljöttem hozzád, hogy számol
— Hogyan, Bárdos iszik? Hiszen mikor befejeztem a
junk. Mester, te engem gyalázatos módon becsaptál . . .
„Sárga rózsák“-at, Bárdos mintaképe volt a józan életű
— Én ? Nagysád, Ön téved . . .
— Tévedek, drágaságom ? Nos figyelj ide. Regényed munkásnak.
hetedik fejezetében Adolár gróf lábaimhoz rak egy palo
— Mikor befejezte? kacagott gúnyosan a beteg nő.
tát, egy fogatot, évi ötezer forintot, arra az esetre, ha Hiszen be sem fejezte. A regény pontokkal végződött. ..
elfogadom barátságát és hetenkint egyszer vele teázom.
— Ez a méla akkord, amely az olvasónak nagy pers
— Emlékszem . . .
pektívát nyit.
— Akkor emlékezel arra is, hogy mit mondattál ve
— Szájaskodni tud, de rólam nem gondoskodott. A
lem . . . Gróf, az ön ajánlata szemérmetlen és mélyen pontokból nem tudunk megélni és az uram ivásnak
sértő. Én, igaz, könnyelmű leány vagyok, karjaiba vetem adta magát. Szélhámos . . .
magam egy jött-ment bohémnek, ha megtetszik a szemte
— Összetöröm a csontjait, zúgta Anasztáz . . .
lensége, de árat nem szavatok szerelmemnek . . .
— Csak a haját, sipitozta Cora.
— Bocsánat, ijedezett a költő, mit kívánnak tőlem .. . ?
— Igenis, ezt mondattam Önnel . . .
— Nagyon kedves. Ön azonban feleségül vett egy Ha valamiben segítségükre lehetek . . .
— Számon akarjuk kérni Öntől saját logikátlan és becs
vagyonos pofozógépet és engem az erkölcseimmel együtt
az antikvárius karjai közé dobott. Tudja-e, hogy mi lett telen eljárását. A könyveiben nagyképüsködött, prédikálta
belőlem ? Szomszédja az okszerű répatermelésnek . . . az erkölcsöt, adta a kifogástalan lovagias férfit a mi
— Nem értem . . .
bőrünkre. Az olvasói azt hitték, hogy maga egy közép
— Egymás mellett állunk az antikvárius kirakatában, kori hős, egy páncélos Lohengrin, egy ékes szavú, fürtös
én és az okszerű répatermelés. És ennek, te gazember, fejű troubadur. Valójában egy kopasz zsidó . . .
te vagy az oka.
— Egy sakktábla-karrakter . . .
— Egy ember, a ki a jellemét a vegyi tisztítóban
— Az úrral majd nekem is lesz egy kis beszédem,
szólt egy mély férfihang, amelyet a költő Anasztázénak tartogatja . . .
ismert föl.
— Kegyelem, siránkozott a költő, kegyelem . . . hall
— Anasztáz, a „Tönkrement földesur“-ból. Oh van sze gassanak meg s azlán ítéljenek. Corát megtartottam az
erkölcs utján, Anasztázt kiküldtem Amerikába. Irmát férjhez
rencsém . . .
— Dehogy is van szerencséje, sőt nagyon is vesztére adtam a lakatoshoz s a közönség minderre azt mondta:
sablon, romantikus hülyeség. Modern akartam lenni,
van, hogy itt találhatom . . .
nem tudtam ; verista akartam lenni ; nem ment, realista,
— Mivel szolgálhatok ? dadogta a költő.
— Ön engem kiküld Amerikába, szenet hordát velem, szimbolista, mindenféle ista: nem sikerült. Sarokba vág
koplaltat, holott itthon a Józsefvárosi hentesné oldalán tam tehát a tollat, mely Önöknek életet adott és elfo
gadtam egy vagyonos özvegynek a — megvallom kissé
gondatlan életet élhettem volna . . .
— Bocsánat, ez nem lett volna férfiúhoz méltó do erős — kezét. Azóta igy tengődöm. Sovány kosztot
log . . .
kapok s néha pofoznak is.
— Úgy, sipitozott a cirkuszlovarnő, nem férfiúhoz
— Szegény, sajnálkozott Cora.
méltó dolog? Hát te miért másztál bele egy ilyen
— Ez a praktikus iskola, a melyhez most tartozom és
piszkos üzletbe ?
mondhatom, sorsom nem a legirigylendőbb.
— Anasztáz más férfu. Az ő karaktere nem engedte
— Hm, dörmögte Anasztáz, szolgálhatok egy jó szivarral ?
meg, hogy ilyen komiszságot követtessenek el vele. A Henry Clay. Öntől kaptam még a jó időkben . . .
pszihológiát nem lehet hamisítani . . .
— Lássa, én ilyet sohasem szívtam . . .
— De az útlevél, amellyel a hajóra szállított, bezzeg
— Az uram szép gyertyatartókat kovácsol, majd meg
hamis volt. A kiszállásnál majd rajta vesztettem . . .
tisztelem egy párral, szólt Irma.
— Tudom, megakartam rajzolni egy bűnöst, amint a
— Pá pipi, köszönt Córa, megyek, mert még meghalálos rettegésen megy keresztül . . . Egy váltóhamisító pumpolsz. Jöjjön Anasztáz . . .
partraszállása: ez érdekes.
— Ezzel kilebegett az ajtón. Anasztáz és Irma sietve
— S ezért kellett nekem szenvednem ? Ki kellett áll- követték. Ideje volt, mert a folyosóról behallatszott a
nom a legborzasztóbb kínokat, hogy magáról megírhas költő feleségének rikácsolása.
sák : a fő alak jellemfestése kitűnő.
— Jaj istenem elaludtam, sopánkodott a költő, leugorva
— Gazember, nyögte egy rekedtes hang és a költő a pamlagról és teli tüdővel kezdte fújni a meleg helyet,
borzadva nézett az uj látogatóra. Halvány, horpadt mellű amelyen feküdt. Szégyen, de be kell vallanunk, hogy ezt
nő volt. A köhögéstől csak nagysokára tudott szóhoz egy okos vadászkutyától tanulta, akit megvertek, mert a
jutni.
pamlagon hevert . . .
— Irma, szörnyüködött a költő, Irma a „Sárga ró z sád 
ból ; mi lett magából ?
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és a nyilvántartás alakját a vármegye alispánja álla
pítja meg.
4. §.

Borsodmegyéből.
Borsodmegye a közelmúltban olyan intézkedéseket
léptetett életbe, a melyekből kifolyólag, a vadászat ügye
a megye területén bizonyára nemsokára egy hatalmas
lépéssel fog előrehaladni.
Ezen intézkedések egyike az április hónapban meg
alkotott fegyvertartási és lőporelárusítási szabályrendelet.
Tudvalevőleg Heves- és Temesmegyék ez év elején az
ország többi törvényhatóságaihoz átiratot intéztek, hogy
a mindenfelé fellépő orvvadászati esetek megfékezése
céljából az övékhez hasonló szabályrendeletet alkossanak.
Borsodmegye belátván az átirat fontosságát, a legrövidebb
idő alatt eleget tett a felhívásnak és megalkotta az alábbi
szabályrendeletet.

Szabályrendelet a fegyvertartásról.
1. §•
Bárminemű lővegyver (puska, pisztoly, forgópisztoly)
tartásához engedély szükséges, mely engedély egy nap
tári évre szóló hatálylyal Miskolc r. t. városban a rendőrkapitány, járásokban a járási főszolgabíró, a községi elöl
járóságot véleményének meghallgatása után adja meg.
Az engedélyért az engedélyes az első ízben folyamodni
köteles, mely folyamodvány a közs. elöljáróság előtt élő
szóval is _előterjeszthető.
Az ily módon előterjesztett kérelmet a közs. elöljáró
ság jegyzőkönyvbe venni és a járási főszolgabíróhoz fel
terjeszteni köteles.
A megújítás a járási főszolgabirák, Miskolc város
rendőrkapitánya által minden naptári év elején külön
kérelem nélkül hivatalból eszközlendő.

2.

§.

Az engedélyek kiadásánál a járási főszolgabirák (Mis
kolc r. t. város rendőrkapitánya) lelkiismeretes vizsgálat
tárgyává teszik a fegyvertartás szükségét s csak ha az
tényleg fennforog, adhatják meg a fegyvertartási engedélyt.
Figyelem fordítandó arra is, vájjon a fennforgó körülmé
nyek között a kérelmező által felhozott okokból nem-e
felelne meg puska helyett pisztoly vagy forgópisztoly s
ez esetben az utóbbiakra adandó ki az engedély.
A kiadott engedélyekről az illetékes közs. elöljáróság
és csendőrparancsnokság értesítendő.
3. §.
A járási főszolgabirák (Miskolc város rendőrkapitánya)
által kiadott fegyvertartási engedélyekről nyilvántartás
vezetendő évenkint új folyószámozással. Az engedélyek

A vármegye alispánja jogosult a járási főszolgabirák
(Miskolc város rendőrkapitánya) által kiadott engedélyeket
különösen indokolt esetekben elvonni. Ily eseteket képez
nek pl. ha az engedélyes ellen lőfegyverrel elkövetett
bűncselekmény miatt büntető vizsgálat rendeltetett el,
vagy pl. ha az engedélyes az 1879. évi XL. t.-c. 115.
§-ába ütköző kihágás miatt két Ízben jogerősen elítél
tetett stb.
5. §.
Fegyvertartási engedélyt egyáltalán nem nyerhetnek,
a kik:
a) a 24-ik életévüket még el nem érték,
b) a hatóság, vagy magánosok elleni erőszak, az em
beri élet és testi épség ellen szándékosan elkövetett
büntettek és vétségek, rablás, zsarolás, lopás, két ízben
elkövetett orvvadászat miatt jogerősen elítéltettek, végül
azok, akik orvvadászaton tetten kapatván, a tettenérőt
veszélyesen fenyegetik, ellene fegyvert fognak, vagy erő
szakot használnak. (1883. évi XX. t.-c. 27. §.)
Az a) pont alól a vármegye alispánja felmentést adhat.
6. §■
A felesketett erdőtisztek, erdőőrök, mező- és hegyőrök,
továbbá az itt felsoroltak közzé tartozó bár fel nem eske
tett, de szolgálatuknál fogva fegyverviselésre jogosult
egyének szolgálati fegyverükre nézve szolgálatuk ideje
alatt látandók el évről-évre megújítandó fegyvertartási
engedélylyel. A bejelentett vadőröknek (1883. évi 20. t.-c.
41. §.) szolgálatadójuk kérelmére évről-évre megújítandó
fegyvertartási engedély adandó ki.
7- §•

A mely községben (r. t. városban) a személy- és vagyon
biztonság erősen megingott, ott a járási főszolgabíró illetve
rendőrkapitány a fegyvertartási engedélylyel biró, azonban
kevésbé megbízható vagy a személy- és vagyonbizton
ságra nézve gyanús egyének fegyvereit jogosult beszedni
s azokat a kivételes intézkedések tartamára elzárt helyen
őriztetni.
8.

§.

A fegyvertartási engedélylyel nem bíró egyének birto
kában levő lőfegyverek elkobzandók s a vármegyei alis
pánhoz beküldendők, a ki — a mennyiben azok nagyobb
értéket nem képviselnek — az elsütő szerkezet és a cső
használhatatlanná tétele után az 1884. évi 63.477. számú
B. M. rendelet értelmében jár el. A nagyobb értéket
képviselő elkobozott lőfegyverek nem semmisítendők meg,
azonban azok értékesítésénél figyelem fordítandó arra,
hogy azok szerzője a 14. §-ban megállapított engedély
lyel bírjon.
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15. §.

Oly egyének lőfegyverei, kik fegyvertartási engedélylyel
bírtak, de az tőlük elvonatott, vagy meg nem hosszabbittatott, a tulajdonosok által három hó alatt hatósági
felügyelet mellett értékesítendő, minek leteltével a lő
fegyverre nézve az előbbi szakaszban említett eljárás
alkalmazandó.

A 11. és 14. §-ban említett hivatásos elárúsítók üzle
teit, azoknak ezen szabályrendelet értelmében vezetett
nyilvántartásait és egyéb okmányait a járási főszolgabíró
(rendőrkapitány) évenként többször megvizsgálni és a
vizsgálat eredménye alapján a szükséges intézkedéseket
megtenni jogosult, illetve köteles.

10.

§.

A 2. és 9. §-okban említett határozványok nem vonat
koznak az 1883. évi XXIII. t.-c. 4. §-ában, valamint az
5. §-ának a), e), h) és 1. pontjaiban felsorolt személyekre.
11 .

§•

Lőpor, vagy más lőfegyverhez használható robbanó
anyag, valamint késztöltények és töltényhüvelyek elárúsítására jogosított egyének a beszerzett és kiszolgáltatott
anyagról nyilvántartást tartoznak vezetni. A nyilvántartás
alakját a vármegyei alispán határozza meg.
12.

§.

Az elárusító az előbbi szakaszban említett anyagot oly
egyénnek, aki fegyvertartási engedélyt és vadászjegyet
mutat fel, bármikor kiszolgáltathat, az ily módon kiszol
gáltatandó anyagról elismervény állítandó ki a vevő által,
a melyben a fegyvertartási engedély és vadászjegy száma
és kelte, továbbá az azokat kiállított hivatal is kitüntetendő.
13. §.
Az előbbi szakaszban említett eseten kívül lőpor, vagy
lőfegyverhez használható más robbanó anyag, kész töl
tény, vagy töltényhüvely csupán a járási főszolgabíró
(rendőrkapitány) utalványaira szolgáltatandó ki. Úgy ezen
utalványok, mint a 12 . §-ban említett elismervények az
elárusító által megőrzendők és a 1 1 . §-ban említett nyil
vántartással együtt évenként a járási főszolgabíróhoz
(rendőrkapitányhoz) beterjesztendő, aki azt felülvizsgálja
és az észlelt szabálytalanságok tekintetében a szükséges
intézkedéseket megteszi.
14. §.
Akár új, akár régi lőfegyverek csak oly egyéneknek
adhatók el, akik lőfegyver vételére az illetékes járási
főszolgabírótól (rendőrkapitánytól) engedélyt nyertek. Lő
fegyverkereskedők, puskaművesek, továbbá mindazok, a
kik új, vagy régi lőfegyverek eladásával hivatásszerűen
foglalkoznak, végül a 8 . illetve 9. §-ban megjelölt eset
ben a vármegyei alispán, illetve járási főszolgabíró,
rendőrkapitány kötelesek az engedélyt a vevőtől átvenni
és az előbbi esetben havonként a községi elöljáróságnak
beszolgáltatni, utóbbi esetben pedig az ügyiratok mellett
keresztüllyukasztás által megsemmisítve megőrizni.
Azon községi elöljáróság, melyhez a lőfegyverkereskedő
az ,engedélyt beszolgáltatta, azokat megsemmisítés végett
a kiállító főszolgabíróhoz, rendőrkapitányhoz küldi meg.

16. §.
Nagy- és kisközségekben a községi elöljáróságok,
Miskolc r. t. városban a rendőrkapitány szigorúan fel
ügyelni tartoznak arra, hogy a községben (városban)
lőfegyvert (puskát, pisztolyt, forgópisztolyt) senki se tart
son, aki erre engedéllyel nem bir, az e tekintetben ész
lelt kihágások eseteit a községi elöljáróságok a járási
főszolgabiráknak följelenteni, Miskolc r. t. város rendőrkapitánya pedig megtorolni köteles.
Aki ezen kötelezettséget elmulasztja, fegyelmi vétséget
követ el és a vonatkozó törvények értelmében büntetendő.
17. §.
A ki engedély nélkül lőfegyvert tart, aki a 7. §-ban
megállapított hatósági intézkedés ellenére lőfegyvert be
szolgáltatni vonakodik, végül aki a 11., 12., 13. és 14.
§-ban megszabott kötelezettségnek eleget nem tesz,
kihágást követ el, azért 5 napig terjedhető elzárással és
egyszersmind 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel
büntetendő.
Ezen kihágási ügyek elbírálásánál az 1879. évi XL.
t.-c. általános rendelkezései alkalmazandók.
A kihágási bírói hatóságot gyakorolják: elsőfokon a
járási főszolgabíró, (rendőrkapitány), másodfokon a várme
gyei alispán és a harmadfokon a m. kir. belügyminiszter.
A kiszabott pénzbüntetések az 1904. évi XX. t.-c. 23.
§-a első bekezdésében megjelölt célra fordítandók.
*
A fegyvertartási szabályrendelet megalkotása után, a
vármegye figyelme a községi vadászterületek felé fordult.
Az alispán már május hónapban felkéri mindazokat a
megyebeli vadászokat, kikről tudva van, hogy nemcsak
szenvedélyes vadászok, de egyúttal minden vadászati
kérdés iránt érdeklődnek és ahhoz érdemlegesen hozzá
is tudnak szólni, hogy a vármegye székhelyén tanács
kozásra összegyűljenek. Az értekezlet iránt elég meleg
érdeklődés mutatkozott s a földbirtokosokból és hivatal
nokokból huszonketten jelentek meg a tanácskozáson,
köztük lapunk főszerkesztője is. Az alispán ecsetelve a
vadászatnak sokoldalú fontosságát, jövedelmező voltát,
rámutatott egyúttal azokra a különben közismert, mond
hatni szánalmas állapotokra, melyekben a községi vadászterületek vannak. A bérbeadásnál oly hibákat követnek
el néhol a bérbeadók, hogy a községnek alig van nehány
forint haszna a vadászatból, a bérlők pedig tisztán csak
önérdeküket tartván szem előtt, úgy vadásznak, hogy a
vadállomány rövid idő alatt teljesen kipusztul. Vadápolás
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vadgondozás tekintetéből pedig sehol semmi sem történik
s bár Borsodmegye éghajlati és természeti viszonyai az
ország majd mindenféle vadászható vad elszaporodásának
kedveznek, még is szomorúan tapasztalja, hogy a köz
ségi vadászterületeknek vadállománya egyre fogy. Ezen
vadászterületek haszonbéri szerződését tudvalevőleg min
den vármegyében az alispán hagyja jóvá, ő (Borsod
megye alispánja) egy olyan szabályrendeletet kiván életbe
léptetni, mely vezérirányúi szolgáljon e szerződések meg
kötésénél. Különösen oly pontokat foglaljon magában
e szabályrendelet, melyek a vadgondozás és vadápolás
céljait szolgálják. Felkéri tehát az alispán a jelenlevő
vadászokat, hogy tudásukkal és tapasztalataikkal a sza
bályrendelet pontjainak összeállításánál ebben az érte
lemben segítségére legyenek.
A több órán át tartó értekezlet eredménye a következő
szabályrendelet, melyet a vármegye junius havi közgyű
lése általános helyesléssel elfogadott és életbe léptetett.
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4. §•

A bérlő a megállapított bérösszeget évenként előre
köteles lefizetni. A bérleti szerződés megkötése alkalmá
val úgy az első évi bérösszeg, mint a biztosíték előre
fizetendő.
5. §.
Minden bérleti szerződés február hó 1-én veszi kez
detét. Oly községek, melyekben ezideig eltérő gyakorlat
volt, a legközelebbi bérbeadásnál a szerződés lejáratát
ehhez képest kötelesek megszabni.
6 . §.

A vadászatot haszonbérlő maga személyesen és ven
dégei által gyakorolhatja. Személyzete közül csak a fel
esketett vad- és erdőőrök vadászhatnak azon a területen,
mely őrizetükre van bízva. A vadászati jog azonban al
bérletbe ki nem adható, sem pedig pénzért kiadott vadá
szati jegyek utján nem gyakorolható.

Szabályrendelet.

7- §•

A községi vadászati jo g bérbeadásáról
és gyakorlásáról.

Ha a kibérelt vadászterület 2000 katasztrális holdnál
nagyobb, ezen a vadállomány gondozása végett a bérlő
egy alkalmas vadőrt tartani köteles.
Ha a vadászterület 5000 kát. holdnál nagyobb, bérlő
2 vadőrnek tartására köteles.
Ha a bérlő szomszédos vadászterületeket bérel, vadőrt
akkor is tartozik tartani a most kitett számban, ha ezen
területek összesítve adják ki azon mennyiséget, mely a
vadőr tartásának feltétele.
A vadőrrel kötött szerződés az érdekelt községnek,
vagy községeknek eredetben bemutatandó. Oly vadászterületeken, melyeken a kisebb térfogatnál fogva külön
vadgondozó nem tartható, a kártékony szárnyasok és
duvadak irtását a mezőőrök teljesíthetik, kiknek ezen
irtásért a bérlő előre megállapított lődíjat tartozik fizetni.
A bérlő díjazás mellett a mezőőröket jogosított a vad
állomány gondozásával és őrzésével is megbízni. Miután
pedig a vadállomány gondozása a közbirtokosságnak is
érdeke, köteles a közbirtokosság a mezőőröket külön is
utasítani, hogy a vadorzásra felügyeljenek, a vadorzókat
bejelentsék ; mely felügyeletért a mezőőröket a vadászati
bérnek Vs-része, mint jutalom illeti meg s ezen jutalom
a bejelentők és bejelentett esetek száma szerint a mező
őrök között szétosztatik. Ha vadorzásról bejelentés nem
érkezik, ily jutalom kiadásának sincs helye.
Ha a mezőőr vadászati kihágásért elitéltetik, a bérlő
kívánságára a haszonbérbeadó község tartozik a mezőőrt
azonnal állásából elbocsátani és helyébe mást fogadni.
Ezen kikötés a mezőőr szerződő levelébe befoglalandó.

i- §■
Az 1883. évi XX. t.-c. 3. §-a értelmében a vadászati
jogot az azon egy határbeli kisebb földbirtokosok és a
községgel közigazgatásilag egyesített puszták tulajdonosai,
ha azok nem önálló vadászterületet képeznek, a község
gel együtt bérbeadni kötelesek. A bérbeadás rendszerint
csak nyilvános árverés utján eszközölhető. Az árverés
módozatait és a kikiáltási árt ezen szabályrendelet in
tézkedéseinek figyelembe vételével a községi képviselőtestület állapítja meg és az árverést az hagyja helyben.
Ha a közárverés sikerre nem vezet, vagy a község érdeke
kivételesen a magánuti egyezkedést javallaná, a vadá
szati jog szabadkézből is kiadható, de ehhez a törvényhatóság beleegyezése szükséges.
A nyilvános árverésen csakis élőszóval tett ígéretek
vétetnek figyelembe.
Vadászterületet bérlő oly egyén nem lehet, a ki az
1883. évi XXI11. t.-c. 36. §-a értelmében vadászati jegy
váltására nem jogosult. Ilyen az árverésen sem vehet részt.
A szerződés az alispán által csak akkor hagyható hely
ben, ha abban a következő intézkedések is megtartatnak :
2.

§.

A vadászati bérszerződés tartama 10 évben állapittatik meg.
3. §.
A vadászati bérszerződés feltételeinek biztosítására a
bérlő biztosítékot (kauciót) tartozik letenni, mely biztosíték
egy évi bérösszegnek felel meg.
A biztosíték a község által takarékpénztári betétkönyvön
kezelendő s a betétkönyv csak a vadászati bérleti idő
letelte után adandó vissza.

8. §.

Úgy a községi elöljáróság, mint a haszonbérlő együt
tesen tartoznak a kibérelt terület legalább 2 szembetűnő
helyén (leginkább a faluból kivezető utak kezdetén) fel
írásos táblán a lakosságot figyelmeztetni, hogy ebet a
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határba, mezőre, erdőre kiereszteni vagy kivinni, valamint
mindenféle hasznos madarak fészkét, tojásait, fiait elszedni
szigorúan tilos.
9. §•
A rókakotorékokat — a mennyiben a bérlőnek azok
tudomására jutnak — köteles a bérlő minden év április
hó végéig kiásatni, vagy más módon saját költségén
megsemmisíteni. — Általában köteles a bérlő duvadak,
kártékony szárnyasok (héják, vércsék, szarkák, tarka
varjú stb.) rendszeres irtásáról megfelelőleg gondoskodni,
s ott, a hol a bérlő vadgondozót is tart, ezen gondozónak
a duvadak és kártékony szárnyasok után megfelelő lődíjat biztosítani.
1 0

.

§.

Nagy hóesés esetén — aehogy a vadállomány kipusz
tuljon — tartozik a bérlő azoknak élelmezéséről gon
doskodni.
11 . §■

Kópékkal tilos a vadászat. Agarakkal csakis abban az
esetben lehet vadászni, ha az a vadászati bérszerződésbe
befoglaltatik.
A vetésekben aratásig, a kaszállókban lekaszálásig, a
szőllők között levő parlagokban szüretig tilos a vadászat.
12.

§.

A vadállomány fenntartásának biztosítása végett, min
den egyes község a bérleti szerződésben kikötni tartozik,
hogy a bérbeadott területnek a bérlet utolsó évében, már
a bérleti föltételekben is meghatározott és körülírt 1/srésze védterületet képez, melyen a bérlő a vadászati
jogot nem gyakorolhatja.
13. §.
Ha a bérlő a kijelölt védterületen ejt el hasznos vadat,
akkor kártérítés fejében a lelőtt vadak élőértékét köteles
a községnek megtéríteni.
Ha a bérlő az értéket megtéríteni vonakodnék, jogo
sított a község a letett kaucióból magát kártalanítani. A
bérlő pedig köteles a kauciót kiegészíteni.
Egy nyúlnak élőértéke 12 koronában, — egy fogoly
nak élőértéke 4 koronában, — egy őzvad élőértéke 50
koronában állapittatik meg.
14. §.
A pásztoremberek a gondozásukra bízott állatok és
nyájak őrzésére legfeljebb két darab kis (lehetőleg puli)
kutyát tarthatnak.
15. §.
Minden bérleti szerződésbe a bérbeadó külön feltétel
ként beiktatni köteles azon pontot, hogy ha a bérlő ezen
szabályrendelet rendelkezéseit és a bérleti szerződésben
megállapított feltételeket nem teljesítené, jogosított a köz
ség a megkötött vadászati szerződést önhatalmúlag meg
szüntetni s a községi vadászterület újabbi bérbeadása
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iránt intézkedni, hogy a bérlő kaucióját veszti és az
újabb árverésen többé részt nem vehet.
*
A fentebb közzétett két szabályrendelet szükségessé
gének bővebb indokolását fölöslegesnek tartjuk. Mindenki,
a ki a vadászat iránt érzékkel s érdeklődéssel viseltetik,
kellő mértékben fogja méltányolni azoknak horderejét.

Imecs Béla.

Ezer koronát egy nyűiért.
A vadászok, erdészek és műkedvelő újságolvasók még
bizonyára emlékeznek arra, hogy Kovács István barsmegyei róm. kath. plébános a Budapesti Hírlap egyik
márciusi számában nagy hangú „ellenvélemény“ ben
azon gyanús nézetének adott kifejezést, hogy ő minden
vadorzónak pártfogó barátja; de sőt csaknem követelőleg
javasolta, hogy minden községnek saját kebelében gon
doskodni kell megfelelő számú és hasznavehető vadorzók
ról, kiket tartozik apraja-nagyja szeretettel gyámolítani
ama nemes munkában, amit a vadak pusztítása által az
emberiség javára űznek!! Ő, mint fölkent lelkiatya, s a
nép önzetlen pásztora, első sorban jár elül a jó példával!
Lenyeltük ezt a kellemetlen falatot i s ; egy kicsit
nyomta ugyan a gyomrunkat, de végre a jó gyomor
megemészt sok mindent. Már-már szinte elfelejtettem
volna ezt az ellenvéleményt, midőn a napokban egy
hozzánk közelebb álló újságban, melynek „Vadászat és
Állatvilág “ a cime, ismét róm.. kath. plébánost látok
cikkelyezni, és uramfia, mintha valósággal szövetkezetét
alkotnának : ez az ur is a vadak ellen tör és nem köve
tel kevesebbet, mint hogy erről az imbolygó földtekéről
minden élő nyalat sürgősen kipusztítsanak, mert
tömérdek kárt okoznak a gyümölcsfák megrágása által.
A szegény erdész-vadász embert ezekután méltán üldöz
hetik olyasféle víziók, mintha egy szép napon újabb
keresztes hadjárat indulna az erdő-mező minden eleven
állati teremtménye ellen, Kovács és Dragoner plébáno
sok vezérlete alatt. Mert t. i. az utóbbi cikkelyező Dra
goner Béla róm. kath. plébános ur, kinek minden be
vezetés nélkül, a legméltányosabb alapon azt Ítélem,
hogy ha gyümölcsfáit a nyulak teszik tönkre, akkor ne
is adjon neki a jóságos Isten se fát, se gyümölcsöt, mert
nem érdemli meg.
Hát tisztelt Uram, nem tudja azt, hogy a szőlőt, rózsát,
fügefát télire egészen befödik védő takaróval, hogy a
fagy ne ártson neki. A ki a gyümölcsfáit is érdemesíti
ilyen kis figyelemre, az fittyet hány a nyulaknak, s an
nak terem is gyümölcse bőven; pedig csak néhány évig,
mintegy 7—8 éves koráig kell a gyümölcsfákat a nyulrágás ellen védelmezni, mert az öregebb, durva kérgű
fát a nyúl már nem bántja. De hát csak a nyulra van
panasz!? És a hernyó, peronospora, vértetü-veszedelem
semmi!? Hiszen ha Dragoner ur a nyulak ellen szoká-
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sós és biztos sikerű védekezésre annyi fáradságot és
áldozatot szentel, mint pl. amennyit igényel a gyümölcs
fák levélzeti ellenségeinek pusztítása, akkor nyugodtan
alhatik télen-nyáron a nyulak miatt még akkor is, ha
Kovács István kollégájának dicső elveit sutba dobva,
velünk szövetkezik a nyulak — szaporítására. Azonban
Dragoner ur is csak abban a malomban őröl, mint
Kovács kollegája; mindketten azt óhajtják, hogy az ő
kecskéjük okvetlenül jóllakjék, de a — más káposztájából!
Vagy világosabb magyarázatban : az előbbi úgy ter
vezi a világrendet, hogy a vadász urak minél többet
fizessenek vadászati haszonbér címén, de a vadat első
sorban a vadorzók élvezhessék, a róm. kath. plébánosok
védőszárnyai alatt. Az utóbbi meg úgy okoskodik, hogy
ha a nyúlnak még ma sincs annyi esze, hogy a plébá
nos ur gyümölcsfáit békében hagyja (mert: megemlege
ted a napot, mikor megbántod a papot), akkor inkább
üssék agyon őket mind (hogy éhen ne haljanak), de
már ő csak nem bíbelődik azzal is, hogy a fákat védel
mezze a nyulak ellen; elég gondja, hogy az embereket
oltalmazza a sátán ellenében.
Igaz szívvel azt kívánom mindkét panaszos plébános
nak, hogy mihamarabb legyenek valóságos, megyés
püspökök, a legjobb stallumokban. Azután pedig Kovács
püspök urnák, a gyönyörű, vaddús uradalmait látogassák
a vadorzók épp oly lelkes ambícióval, miként azt jelen
leg, mint plébános szükségesnek találja az urak túl

nyulaknak. Hát bizonyára valami ördögi mesterséget
tudok ellenék; a’ bizony nagy mesterség, de az ördög
nem sokra menne vele.
Falevélhulláskor néhány kéve nádat elvagdaltatok
méteres hosszúságra és ebből minden fácska dereka körül
két drótkötéssel borítékot csináltatok, melyet tavaszi levélfakadáskor ismét leszedjük s a javát eltesszük télire.
Ez az egész tudomány, melylyel kivétel nélkül mindenütt
és minden gyümölcsfát biztosan meg lehet oltalmazni a
vadrágástól. Azt hiszem, ennyi fáradságot megérdemel
az a megfásult fejős tehén, mely e fáradság értékének
százszorosát adja vissza kamatok gyanánt gyümölcseiben.
A ki pedig az apró vadoncait és egyéb kicsiny fa
csemetéit félti, az kerített helyen tartsa azokat, a mi kü
lönben el sem képzelhető másként. Nálam közönséges
vesszőfonásból van a faiskola kerítése U/2 méter ma
gasságban és ott a nyúlokozta kárnak nyoma sincs.
Próbálja utánam Dragoner plébános ur e szerény mű
veleteket és ha talál olyan nyúlat, a mely a nádat is
lerágja a fáról, azt én darabonként 1 00 0 koronával fo
gom tőle beváltani — egy speciális muzeum számára,
mert ilyen nyúlat még eddig nem ismer a tudomány.

kapásai ellenében.

Megkerült tehát a keresett hiba, melyet sem a szer
kesztőség, sem a szedő-gyerek, hanem (Kő) maga köve
tett el. O ugyan mindenáron el akarja magáról hárítani
az ódiumot s megvallom, hogy védekezéseit sok tekin
tetben el is fogadom. Egypár megjegyzésemnek azonban
mégis szeretném, ha helyet adna a szerkesztőség.
Nem vonom kétségbe, hogy (Kő) olvasta Losy,
Dombrovszky, Raesfeld és a jó Ég tudja még kinek
tudományfejtegetéseit a fővad agancsfejlődésének külön
böző fokozatairól, sőt azt is elhiszem, hogy ő saját ta
pasztalatából is tudja —- hiszen elmondja — miként megy
végbe az agancsfejlődés. Azt azonban nem találom he
lyén, hogy egy úgynevezett hónapos jelentésben, mint
„Junius a vadászatban“ is, melyben praktikus s a va
dászat körébe vágó temérdek tanulságos és érdekes dol
gokkal szórakoztatja szerző az olvasót, olyan kategorikus
rövid kifejezésekkel akarata ellenére is zavarba hozza az
olvasót.
Mert elhiszem én azt, hogy olyan telivér szarvasva
dászok, mint a milyennek (Kő)-t is tartanom kell, vagy
a milyennek e lap főszerkesztőjét ismerem, tisztában van
nak és félre nem értik (Kő) mondásait; én azonban nem
röstellem bevallani, hogy (Kő) minden szavát nem értem,
így például azt sem, hogy „gímszarvasaink agancsa csak
a hántás után éri el a fejlődésének tetőpontját, de nem
a külső alakit, hanem a minőségit." Mit akar ezzel tu
lajdonképen kifejezni? De meg a legtöbb vadász, a ki
szarvasra vadászik, talán nem is azt kiváncsi megtudni,

Dragoner püspök úrnak meg pénzért se adjon az
igazságos végzet nyulat; még fáit se lássa birtokain, de
gyümölcsfáit lepje meg mindazon veszedelem bőségesen,
amit az Ur Isten a nyálon kívül azokra szánt.
Én azonban nem akarok tréfát űzni senkiből, s nem
is óhajtom senki kárát, azért felkérem a plébános urat,
hogy fáradjon el hozzám. Címemet megtudhatja a szer
kesztőségben és ámbár ilyen haragosan írok ellene, azért
ne féljen, mert magyar ember vagyok, s a vendégem
jogát, épségét életem árán is megvédem, tiszteletben
tartom. Nálam ugyanis kézzelfogható tapasztalatok által
győződnék meg arról, hogy a legcsekélyebb mérvben

gondozott gyümölcsösnek a nyúl semmit sem árt.
Erdő közepén lakom, a hol százával él a közönséges
mezei nyúl; nagy kertem van, melybe három év előtt
ültettem 200 darab nemes gyümölcsfát, 3—4 éveseket.
Én annyira szeretem és sajnálom a vadat, hogy télen
át udvarom, kertem tárva-nyitva tartom részükre, hogy
egy kis maradékot, hulladékot szedegethessenek éjszakánkint. És úgy megszoktuk már egymást, hogy a múlt
Szilveszterkor, midőn a szép holdfényes éjjelen haza
tértem, az udvaromban 7 darab nyúl üldögélt a széna
kazal mellett és a csörgős szánkóra rá se hederítettek ;
sőt a kutyáktól sem ijedtek meg, s azok sem bántják
őket. És csodák-csodája, — hiszi, vagy nem Dragoner
ur: az én 2 0 0 darab fiatal gyümölcsfáimon még csak
egyetlen harapását sem bírná felfedezni a szegény

J.

Hol a hiba?
Tisztelt Szerkesztőség!
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hogy „a háncsosodás és az agancs belsőrészi kérgezése, fejlődése egymással semmi összefüggésben nin
c s e n hanem igenis azt, hogy mikor van az agancs az
érettségnek abban a stádiumában, hogy viselőjére érde
mes vadászni. (Kő) azt is állítja rólam, hogy én a ká
kán csomót keresek, pedig felszólalásomnak a magyará
zata és története e z :
Junius 8 -án a koronázási ünnepély engem is kicsalt
odúmból, bár évek is eltelnek, mig tüdőmet a főváros
kormos, poros levegőjével megint tele szivatom. Este a
Pannonia éttermében összetalálkoztam egy erdélyi földbirtokos régi barátommal, a ki vacsorázás közben erősen
ajánlta magát, hogy ő júliusban hozzám jön szarvasbikát
lőni, mert addig, mig egy szarvasagancsot saját ember
ségéből nem szerez, nem tud nyugodtan a másvilágra
menni.
Hiába magyaráztam neki, hogy júliusban a fővad
agancsa még nem trófea, s erős bikát valóságos vétek
lőni, hanem majd szeptemberben szívesen látom, nem
akart hitelt adni szavaimnak s igy argumentált: „a Ma
gyar Erdész junius 1. számában is olvashatod, hogy a
szarvas egészen kifejlett agancsairól“ stb. . . .
— Dehogy van az benne édes öregem, ilyent a főszer
kesztő csak nem nyomat ki, legfeljebb tévedésből, hiszen
még augusztusban is éretlen, színtelen a legtöbb szarvas
agancsa; de hát a hunyadmegyei zergevadász mindad
dig nem adott hitelt szavaimnak, a mig megígértem,
hogy szóvá teszem a kérdést. Azért mondom, hogy az
ilyen rövid kijelentéseket, melyek egy szaklapban jelen
nek meg, gyakran szentirásnak veszik még a legtapasz
taltabb vadászok is. Tehát (Kő) ne vegye olyan zokon,
ha kritika alá vettem szavait.
Hogy nálunk a szarvas mikor ellik, azzal (Kő) nincsen
egészen tisztában s nem akarja elhinni, hogy májusban
is megcselekszi. Téved abban is, hogy a szarvasbőgés
október elején éri el nálunk tetőpontját. Magyarország
sok helyen október 5-ike után már nem is bőg a
szarvas. E mellett tanúskodhatnak hazai szarvasvadá
szaink is, de ha még úgy volna is, nem tud (Kő) arról,
hogy szeptember első napjaiban is sok helyt hallottak
szarvasbőgést, vagy arról sem hallott, hogy május első
felében az ország szarvasos középhegységeiben gyakran
látnak szopós szarvasborjút? Eszemben sincsen azt kí
vánni, hogy a borjak ellesi napját is megállapítsa, mert
az merő lehetetlenség volna, de ha azt írja, hogy a
szarvasborjú ellési ideje május és junius, akkor közelebb
járt volna a valósághoz mint amúgy.
Az őz-ÜSZŐt most inkább használják mint az iinőt
maradjunk tehát e mellett.
Hogy pedig a vadsertés csak a burgonyában tenne
kárt, azt nem mondottam, csak oda korrigáltam, hogy a

kukurícásokban júniusban nagy kárt még nem tesz.
Ha már felemlítette (Kő) a burgonyaültetés és a kukuricaföldekben tett károkat, akkor bátran felsorolhatta
volna még a répát, de meg a zabföldet s más kalászo
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sokat is, mert mi gazdálkodók tudjuk legjobban, hogy a
kancsik népsége, különösen esős éjjelenként, milyen tú
rást visz véghez júniusban az átázott puha talajban.
A mi pedig a csikó-rablást illeti, melylyel (Kő) a far
kasok bűnös lelkét is megterhelni akarja, hát erről én
többet nem szólok. Sőt egyebekről sem. Lehet, hogy
akad az olvasóközönség közül olyan is, a ki elolvasván
a mi kis szóvítánkat, kellő objektivitással mérlegelve azt,
hozzászól a dologhoz. Ha pedig nem tenné, úgy is jó,
én a magam részéről befejeztem mondani valómat. —
Vadászüdvözlettel
örgg vadász_
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ y ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥¥)+ ¥¥'¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥

* A vámosmikolai hitbizományi uradalom mintegy 4500 k. h.
erdejének vadászati jogát Schultész Emil, a „Salvator forrás“ tulaj
donosa 12 évre 36,000 koronáért bérbe vette.
* Birtokvásárlás a Tátrában. Darányi Ignác földmivelésügyi
minister a minap értesítette a Magyar Kárpátegyesületet, hogy az
állam a lechnici uradalmat 400 kataszteri hold terjedelemben tu
risztikai célokra 350.000 koronáért megvásárolta.
* Szőlőkarók telítése. Sok évi kísérleteknek eredményei azt
igazolják, hogy a kátrányolajjal telitett szőlőkarók nagyon tartósak.
A Rajna vidékén egy szőlőben 100 darab igy telitett karó közül ma
27 év múlva még 80 drb használható. Ilyen eredményt más anyaggal
való telítésnél elérni nem lehet. Csak egy hátránya van, akár kreozottal, akár karbolineummal telítünk. A kellemetlen kátrányszag meg
érzik a szőlőn. Azért ezen úgy segítenek, hogy az ilyen módon te
litett karókat 1—2 évig heverni hagyják, s csak ha az erős kátrány
szagot elvesztették, verik tőkék mellé. Újonnan telepített szőlőben
azonban a frissen telitett karók is használhatók, mert ezek a szőlők
az első években termést úgysem hoznak. A rézgáliccal vagy a higanykloriddal való telítéssel szintén kielégítő eredményeket értek el,
mert a velők telitett 100 karó közül 22 év múlva 68°/0 még használ
ható állapotban van. A közönséges kőszénkátránynyal szintén telitik
a szőlőkarókat olyanformán, hogy legalább 2 órán át főzik benne a
karót s az igy telitett karók közül 17 évi használat után még 68 '/0
egészen jó állapotban van.
* Madárvédelem. Báró Berlepsch János, a Kasselben lakó
németországi földbirtokos és Európaszerte ismert madármecenás, aki
madárvédelem tanulmányozása szempontjából ez évi junius havában
hazánkat is felkereste, seebachi birtokán egy nagy berendezésű kísér
leti állomást rendezett be a madárvédelmet illetőleg. 2700 fészekodúban tenyészt hasznos madarakat. Az egész környék tele van mada
rakkal. Seebach legnagyobb érdekessége ez időszerint egy 103 méter
hosszú és 8 méter széles mesterséges odutelep, melyben magában
73 fészek van elhelyezve. Mellesleg jegyezzük meg, hogy Berlepsch
báró elragadtatással beszélt arról, hogy Magyarországon a madárvédelem milyen előrehaladt állapotban van.
* A kertészeti oktatás Japánban. Japánban nagy gondot
fordítanak a kertészet tanítására és különösen a leánygyermekeket
oktatják ki a kertészeti ismeretekből. Ennek egyik jele az is, hogy
minden leánynak kiosztanak egy-egy kis parcellát, a melyen virágot
és veteményeket termeszt s ez által az elméleti oktatás mellett kellő
idő jut a gyakorlat megszerzésére is.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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MAGYAR ERDÉSZ
E R D É S Z E T I ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K L A P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g j e l e n ik m in d e n hónap 1-én é s 15-én.
F ő szerk esztő :

F e le lő s s z e r k e s z t ő :

I m e c s fa lv i I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R I M A B Á N Y A

V a d á s z a ti fő m u n k a t á r s é s o r s z á 
g o s s z a k tu d ó s itó :

B o r s o d a p á tfa lv á n .

hová a lap szel'emi részét illető közlemények küldendők.

R e m e te i K Ö V Á R Y JÁ N OS

Az előfizetési és hirdetési dijak a ,, Magyar
Erdész kiadóhivatala“ cimére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

E lő f i z e t é s i ár:

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára ... ... ... 1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, féloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetés minden szava 6 f.

A h eg y v id ék erdei m unkaerő h ián ya.
Az erdőnek terület szerint, tövön való érté
kesítése maholnap oda fog soroztatni, a hová a
mezőgazdaságban a búzának vagy egyéb termé
nyeknek lábon való eladása. Emelkedő faárak
kal az erdőtermékek csakis házi kezelés mellett
értékesíthetők. De hogy az egész vonalon a
házi kezelésre átmenjünk, arra nem elegendő,
hogy pénzzel, sok pénzzel rendelkezzünk, ha
nem szükségünk van munkaerőre is. Már pedig
e munkaerő a hegyvidéken ijesztő mérvben
fogy.
Az erdei munkaerő hiánya főleg két okban
keresendő: az amerikai kivándorlásban és ez
által a mezőgazdaságnál napról-napra mutatkozó
munkáshiányban.
Az amerikai kivándorlással más alkalommal
foglalkoztunk, most csak a belföldi vándorlást
akarjuk szóvá tenni.
Hazánk erdőkoszoruzta vidékéről a népván
dorlás megkezdődik kora tavaszszal és végző
dik november végével.
Ezen idő alatt az erdei munka szünetel és
csak az öt téli hónapra szorítkozik az erdei
aratás ideje. Aki ezt az időt elmulasztja, az az
erdők faanyagának kitermelésével, fuvarozásával
visszamarad.
December elején tárt karokkal várjuk a visszaérkezőket, hogy megkezdjük az erdei munkát.
Igen ám, de a munkásokat az aratás, cséplés
és répa-szedés annyira elcsigázta, hogy csak

2—3 heti pihenő után képesek munkába állani.
Kiszipolyozzák őket a munkavezetők, az úgy
nevezett gazdák. Egy favágó beszélte, hogy 10
hétig volt mezei munkában és 7 36 hit. élelmet
hozott haza. Ennek értéke 69 korona. A répa
szedésnél — éppen úgy, mint az aratás és
cséplésnél, — kapott ellátást és egy korona
napszámbért, de az ellátás minden" bírálaton
aluli volt, ez és a nehéz munka fogyasztotta le
csonttá és bőrré. Az uraság, a kinél munkába
állott, a gazdáknak a „konvenciót“ rendesen kiosz
totta, de ezek megrövidítették a szegény munkást
nemcsak az élelemnél, hanem a résznél is.
Ezek után nem csodálkozhatunk, hogy az
erőanyag, a mely hivatva lenne az erdei mun
kát végezni, teljesen elgyengül, a munkás el
adósodik, mert azzal a 69 K-val nem tudja mit
csináljon, fizesse tartozását, fizesse adóját, vagy
ruházkodjék ?
Bezzeg nem így van ez az itt lakó német
munkásokkal. Ezek minden tavaszon Poroszországba mennek, a mint ők mondják, első
hazájokba. Ezek nem laknak pajtákban, hanem
kaszárnyákban vannak elszállásolva, maga a
munkaadó tart szakácsot és személyesen ügyel
fel az ellátásokra.
Miért nem tudják ezt a példát követni hazánk
földbirtokosai és bérlői? Ne csodálkozzanak
ezek után, hogy a felvidék munkása a leg
gyengébb munkaerő. Nem kell ide behozni kuli
kat, — a mint azt egy képviselő mondotta, —
hanem a rendelkezésre álló munkaerőt kell ápolni,
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gondozni addig, a mig az elkeseredés ördöge
ezeket is nem viszi a szocialisták karjaiba. Ez
a munkaerő ki nem vándorol, mert nincs mivel,
tehát ezek gondozására kell birtokosaink és bér
lőinknek szemügyet vetni.
Mielőtt tehát a házi kezelésre áttérnénk, törvény
erőre kell emelkednie a gazdasági munkásházak
építésének érdekében tett javaslatoknak is, melyeknek.tcélja, hogy az állam a törvényhatósá
gok és községek megfelelő segítségével évenkint
nagyszámú munkásház építését tegye lehetővé.
A törvényjavaslat szerint, melyet kevés módo
sítással elfogadtak, ,a földmívelésügyi minister
az államkincstár terhére évenkint összesen
300,000 koronáig a munkások helyett kötele
zettséget vállalhat a vételár, illetőleg a kölcsön
után járó tőke és kamattörlesztési részletek
megfizetésére. Ezen úgy szociális, mint egész
ségügyi szempontból nagyfontosságu törvényt,
természetesen az eltérő viszonyokhoz és körül
ményekhez simulva, nemcsak mezei, de egyút
tal az erdei munkásokra is ki kell terjeszteni
úgy, hogy az a munka tartama alatt a munkás
nak jó lakást és egészséges ellátást biztosítson,
s a mely a lelketlen vállalkozókat, gazdákat a
legszigorúbb büntetéssel sújtsa, mert csak ezzel
biztosíthatjuk az állandó jó munkaerőt, s ekkor
a kivándorlás megapad és nem kell a kulik
behozatalának tervével foglalkoznunk.
így menthetjük meg a hegyvidék erdei munka
erejét.

E R DESZ

9. szánt.

Becslési eljárásunk hibái különös tekin
tettel a jegenyefenyőre.
Irta:

Nagy Imre.

A susáki kir. erdőhivatal, egy 600 holdas üzemosztály
kivételével, összes erdőit szálaié üzemben kezeli. A szálalás természetének megfelelőleg becslési célra törzstömegtáblák vannak összeállítva. E törzstömegtáblák
4 termőhelyi osztályra tartalmazzák a törzsek köbtartal
mát, még pedig A) pont alatt fenyőkre, B) és C) pont
alatt bükkre. A törzstömegtáblák füzetének első két olda
lán van a kulcs, mely erdőgondnokságonkint a vágás
sorozatok tagjait törzstömegosztályokba sorozza. Az
átmérők mellmagasságban mérendők, az eladás vágásonkint megállapított műfaszázalék alapján történik. A fenti
adatokból mindenki részletesebb leírás nélkül is világos
képet nyerhet becslési eljárásunkról, azért mindjárt an
nak rövid boncolására térek át.
Minden tag be van sorozva egy vaskossági osztályba.
Tagjaink azonban igen nagy, 300—700 k. hold kitérje
désüek, úgy hogy rajtuk a termőhely, kiima s ezekkel
a faállomány minősége, a törzs fatömege nagy változást
szenved. így pl. a kosinyi gondnokság II. vágássorának
első tagja 720 m. magasságból 1490 m. magasságig
megy fel. Vagy a krasznói B) üzemosztály, mely 4000 h.
terjedelmével egy vaskossági osztályba van sorozva.
Eltekintve a terület nagyságától, az üzemosztály tenger
szint feletti magasság különbségei, — 800—1650 m., —
arra vallanak, hogy egy vaskossági osztályba nem so
rozhatok. Nem sorozhatok különösen nálunk, hol minden
lépten-nyomon változik a természet minden tényezője. A
fenn említett esetekben a völgyben a tenyészeti idő 6 — 8
héttel is tovább tart, a talaj jobb, a faállomány a bóra
hatásának nincs kitéve, mint fenn a magasban. A három
tényező együtt oly óriási különbséget fog adni a mell
magasságban egyenlő törzsek köbtartalmában, hogy
azokra egy törzstömegtáblát alkalmazni nem lehet.
Feltéve, hogy a választott vaskossági osztály a tag átlag
törzseinek köbtartalmát mutatná is, kérdem, lehetséges-e
az évi vágásokat úgy vezetni, hogy annak területén álló
fák tényleg meg is feleljenek az átlag törzstömegosztálynak ? E kérdésre határozott nemmel felelhetünk,
mert vágásaink tervezésénél főleg csak a közelítés és
felújítás jön tekintetbe. De ha ezt szem előtt tartanánk
is, a siker már természeténél fogva nagyon kétséges
lenne. így tehát, ha a fennt említett tagban, vagy üzem
osztályban a fák növekvésére minden tekintetben ked
vező részen, a völgyben tervezünk vágást, nem alkal
mazhatjuk jogosan ugyanazon törzstömegtáblát, mint al
kalmaznánk fenn a gerincen, hol ugyanazon mellma
gassági átmérő mellett a törzs csak félannyi fatömeggel
rendelkezik. Ily körülmények között egyenlően becsült
vágások értékben és fatömegben tényleg 50, sőt 100%
különbséget is mutathatnak.
|
Az eddigieket összefoglalva, kimondhatjuk, hogy tag-
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jaink egyrészt, mert átlag törzstömegosztályba nagy
kiterjedésüknél fogva csak nehezen sorozhatok, másrészt,
mert vágásainkat eme átlag szerint tervezni éppen nincs
hatalmunkban, nem képezhetnek elfogadható egységet
törzstömegtábláink alkalmazásánál.
A tagok besorzásának helyességét csak később fogjuk
megvizsgálni, most térjünk át törzstömegtábláinkra.
Ha törzstömegtábláink alakszámait vizsgáljuk és össze
hasonlítjuk őket más ismert átlag alakszámokkal, érdekes
eredményre jutunk :
Első törzstömeg-osztály fenyőre.

,

2 5

Köbta
talorr

Fekete után

Maga:
ság

g>.o
E '"

cm.

m

m3

Jj
i*j
<

jj
J c

J2
•S

~ E
S |
:0 J2

Megjegyzés

A fent ábrázolt görbe nagyobb körei az általam átlag
adatokból szerkesztett törzstömegek; a bennök látható
c<j+3±5
számok mutatják, hogy hány törzs szolgált az átlagki0-49 0-43
60
4-26
33
3-88 0-415
-O N ß > S £
u5 ^ cÉ «2
számitáshoz. Megjegyzem, hogy egyrészt a törzsek rész
70
5 79
36
5 53 0-400 0-47 0-43
letes felvételénél látható hibák kiküszöbölése végett,
80
8-44
38 5 7-43 0-384
0-42
másrészt, hogy lehetőleg számos adatból kapjam az
átlagtörzset, a páratlan számú átmérőket fel és lemenő90
41
0 42 10-69
9-70 0 377
—
sí
leg
a párosakhoz hozzá adtam, tehát pl. az 59 cm. átm.
« .2Éa nä
100
0 41
3-66
43
1216 0-360
—
törzs két helyen is szerepei : a 60 és az 58 cm. át
0-40 17-10
110
45
15 01 0-351
mérőnél. Az utolsó 5 —5 adat nagy eltérése szükségessé
ciS c 6
tette két átlagadat számítását, melyeket a kettős körök
18 27 0-344
0-40 20-36
120
47
< w £ ">J2—
jeleznek. A kis körök törzstömegtábláink átlagát jelzik.
Megjegyzendő még, hogy 50 cm.-en aluli adatok ren
delkezésemre elegendő számban nem állottak, másrészt a
Első törzstömeg-osztályunk bükkre.
kihasználás jelenleg úgyis csak 60 cm. mellmag. átmérőnél
kezdődik, tehát ezen alul görbét nem szerkesztettem.
Mint a rajz mutatja, nem is szükséges 50 cm. mell
i
Megjegyzés
'<
mag.-on alul a törzstömegtáblák megvizsgálása, mert
cm'.
m
m3
kis eltéréssel megfelelnek a tényleges állapotnak.
Ha a szerkesztett törzstömeg görbe adatait vizsgáljuk,
Fekete a bükkre 0-44
30
0-83 0-452 0-563
26
ugyanazon eredményt lájtuk, mit Fekete adatainál, vagyis
10— 15%-al alacsonyabbak törzstömegtáblánk adatai.
átlag alakszámot nyer,
40
1-71 0 469 0-574
29
Felvetheti már most valaki a kérdést, hogy az átlag
mi azonban csak törzs4-43 0474 0-585
60
33
adatok eltérése ki van-e némileg egyenlítve a tagok
alakszám.
34
6-20 0473 0-593
70
besorzása utján ? vagyis talán nagyon sok tag van az
első vaskossági osztályba sorozva ? Ily utón némileg
1047 0-471 0-600
90
35
enyhülne becslésünk hibája, bár meg nem szűnne, mert
az átlag majdnem túlhaladja az első törzstömegtábla
A1 két kimutatás érdekes világot vet törzstömegtáb oszt.-unk adatait ; azonban ezen vizsgálás sem nyug
láink köbtartalmaira, s bizonyítja, hogy a mi osztályunk, tathat meg bennünket, mert a remélt eredménynél ellen
a Fekete által levezetett átlagköbtartalom alatt 10— 15°/o-al kező adatok birtokába jutunk. Törzstömegtábláink adatai
elmarad !
szerint fenyő van 183 tagban, ezek közül be van so
Már a 80 cm.-es törzsnél átlagban 1 m3-t hibázunk rozva 18 tag az első törzstömeg oszt.-ba, 86 a negyedikbe,
a jegenyefenyőnél. Nékem is rendelkezésemre állt 47 a másodikba, 32 a harmadikba. Százalékokban I-ben
mintegy 900 köbözött törzs, talán ugyanazok, mint nagy 010, II-ban 025, III-ban 0 18, IV-bsn 0 47. Mint látjuk,
nevű támogatómnak, Feketének, melyekről azt én is el a besorzás sem javítja, hanem rosszabbitja becslésünk
mondhatom vele, hogy „nem történt a tudományos vizsgá helyességét, vagyis a besorozás is alacsony.
latok által megkövetelt pontossággal“ felvételök, de
Eddig egy, szintén nem kis hibaforrást ellhalgattam, s
azért azokkal ezen grafikon érdekes vonalát szerkesz ez azon tény, hogy mi úgy a jegenyére, mint a lúcra
tettem meg.
egy törzstömegtáblát alkalmazunk ! Ezen hiba annál
Q 3

Alakszám Baur
szerint ugyan
azon maq mel
lett.

Alakszám

Köbtar
talom

Magas
ság

I?gÍf
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érezhetőbb, mert mi előírás szerint csak 60 cm. mell
magassági átmérő mellett kezdünk szálalni, mikor a
jegenyénél alig, ellenben a lúcnál rendesen erősen fel
lép a tuskó-terpesz. E hibaforrás szintén 10—15°/o elté
résre is vezethet becslésünk pontosságánál.
Mindezek nagyon bizonytalanná teszik a becslést,
melynek illusztrálására bár két kisebb adatot idézek
csak, ezen tény azonban nem vonhat el semmit bizo
nyító erejökből:
A krasznoi kir. erdőgondnokság 17 számú utánmérési
jegyzőkönyv szerint :
Törzstömegtáblák alapján a kidolgozott törzsek köb
tartalma.
Jegenyefenyő 63*75 m3, Lucfenyők 5'52 m3, Bükk
3*54, összesen 72*8L,m3.
A kidolgozott árú :
Jegenyefenyők 85*27 m3, Lucfenyők 4'47, Bükk
2'03, összesen 71'77.
A kidolgozott áru %-ban :
Jegenyefenyők 102 4, Lúcfenyők 81 0, Bükk 57*6,
összesen 98*6.
Ugyancsak a krasznoi 18 számú utánmérési jegyző
könyv szerint :
Törzstömsgtábláink alapján kiszámított 44*26 m3 je
genyefenyőből kidolgoztak 55*31 m8-t, vagyis 124’7%-ot.
Megjegyzem, hogy nálunk divó kihasználás legfeljebb
80% -ot tud kitermelni, tehát az utóbbi esetben törzstömegtábláink alapján fatömegbscslésben 50% a kü
lönbség a valótól. A fenti kitermelés alapjául szolgáló
nyers fatömeg a 4-ik törzstömegosztály adatai alapján
számíttatott ki, melybe az egész 4000 holdas B ; üzem
osztály sorozva van. Ha feltesszük, hogy a besorozás
tévesen történt, vagyis a kérdéses terület, melyen a
törzsek álltak, első vaskossági osztályba tartozik, úgy a
18 számú utánmérési jegyzőkönyvnél arra a meglepő
eredményre jutunk, hogy még az első vaskossági osz
tályban is 1 00 %-ot dolgoztak ki. Az első és 4-ik törzs
tömegosztály különbsége 25%, tehát lesz a fatömeg
44*26X 44*26'0*25=55*34 m3
kidolgozás
55*31 „
„
%
100 „
A fenti adatok két tényre vetnek világot : törzstömegtábláink nagyon alacsonyak ; besorozása egyes tagoknak
a jelen alacsony törzstömegtáblákba is relative hibás,
illetőleg alacsony.
De mégis van oka miért éppen e két utánmérési
jegyzőkönyvet idézem; ugyanis ez esetben az utánmérés nem a kidolgozott gerendák köbözéséből és a
szokásos 75 —100 % faragási apadék hozzáadássából
állott, mely eljárás a tévedéseknek tág teret nyit, hanem
a feldolgozott törzsrész köbtartalma gömbalakban
alsó + felső átmérő
.
, , . .
. . , ..
------------- ------------ korlapja X hosszkeplet szerint lett
■
meghatározva.
Ha az eddigieket megírtam, meritek annyi bátorságot
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9 szám.

is, hogy egy szerény vázlattal megkísérlem egy biz
tosabb eredményű becslési eljárás leírását.
Az első teendő volna uj törzstömegtáblák összeállítása,
uj adatokból. Az ehhez szükséges 4 -5000 törzs fel
vétele, egyöntetű eljárást és pontos eredményt c?ak úgy
nyújthatna, ha 1 — 2 ember által végeztetnék, semmi
esetre sem erdőőrök által, mint az hajdan valószínűleg
történt. A felvételi könyvecskében minden törzs helye,
(gondnokság, vágássor, tag és részlet) termőhelyének
rövid leírása, a feltétlen szükséges mellmagassági és
részletes köbözéshez szükséges átmérők, valamint a
törzs magassága foglalna helyet. Az adatok feldolgozá
sánál, pontos becslést szem előtt tartva, a köbtartalmak
ból kellene kiindulnunk, mert a köbtartalommal nincs
nálunk a magasság egyenes arányban. E tényt számos
adatból úgy vezettem le, hogy összegyűjtöttem egy-egy
mellmagasságra a törzsek legnagyobb, kisebb, még
kisebb köbtartalmú egyedeit, valamint a hozzájuk tartozó
magasságokat; megszerkesztve az átlagmagasságokat azt
tapasztaltam, hogy az néha a kisebb köbtartalom mel
lett sokkal magassabb, mint a nagyobb fatömeg mellett;
ez azonban nem zárja ki, hogy szélesebb alapokon
végzett hasonló kísérlet szabályos magasságváltozásokat
mutatna a köbtartalomnál.
E kitérés után visszatérve törzstömegtábláink össze
állítására, az eszközölt felvétel minden mellmag. átmé
rőre bizonyos számú törzset eredményezne; tegyük fel
hogy a 60 cm-es jegenyére 100 adatunk van. Ha a
törzsszámot a képezendő osztályok számával elosztjuk,
pl. 4-el, úgy a fenti esetben 25 törzsünk van min
den osztály számára. Kikeresendő tehát már most a 25
legnagyobb köbtartalmu törzs 3 ill. 4 ízben, (mindig a
hozzátartozó magasság is kiírandó).
A 25—25 törzs köbtartalma s magassága összeadva
és 25-tel osztva adja az átlagokat. A megszerzett átlag
adatok birtokában a törzstömegtábla grafikus utón osztályonkint könnyen megszerkeszthető, valamint megszerkeszthetők a magasság görbéi is. Az eljárás után megtudnék
a magasságról is, vájjon szerepe szabályos-e annyira,
hogy erdőrendezési, vagy éppen becslési célra alkal
mazható? Megfelelő törzstömegtáblák birtokában a becs
lési eljárás a következő lenne: minden kitűzött vágás
területen nagyság, érték, minőség, fanem szerint 10—30
átlagtörzset döntenénk egy-két mellmag. átm.-vel, (ille
tőleg csak a magasságokat mérnénk meg), a képezett
átlag köbtartalom (átlag magasság) szolgálna a törzstömeg-osztály meghatározására. A döntendő vagy ma
gasság mérésre szolgáló törzsek már a konsignálás al
kalmával az erdész által kijelölendők lennének, mert
igy a pontosság nagyobbodna s a törzskeresés időtrabló
munkája elkerültetnék. Ezen becslési eljárás előnyei len
nének : a tag, mint törzstömegosztályra nem alkalmas
egység kiküszöböltetnék ; minden fanemre s évi vágásra
külön volna meghatározható a törzstömegosztály; a dön
tött törzsek a műfa % pontosabb megállapítását is elő
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„Később némelyek ismét kezdték elhanyagolni a fehér
öltönyt, mígnem II. Miklós hatodik rendfőnök visitatiót
tartván, minden más színű ruhának viselését szigorúan
eltiltotta.“
Pázmány Péter említi, hogy Diósgyőrött hajdan Ágos
ton rendű perjelség volt. Ezt megerősítik Érne bán fia
István nádor 1304., 1313. és 1315. évből származó ado
mánylevelei is, a melyekben az áll, hogy úgy a diós
győri, mint a szentléleki egyházakban a szent keresztről
nevezett Ágoston-rendi szerzetesek laknak. Ezen egyhá
zak közül a diósgyőri a Krisztus szent testének, a másik
a Szentiéleknek tiszteletére alapittatott.
A Pálos-rend elnevezést csak később Lajos király 1373.
évi adománylevelében és Zsigmond király 1407. évi
megerősítő okmányában találjuk.
A diósgyőri
A diósgyőri m. kir. ellenőrködő erdőgondnokság falába
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
egy kőtábla van beillesztve, a mely latin szöveggel őrzi
Irta Enyedi János.
4
a régi szerzet történetét. Magyar fordítása ez :
Az eddig előadottakban felsorolt birtokon kivűl a diós
„Krisztus legszentebb testének első szent Pál remete
győri koronauradalomhoz tartozott és most a diósgyőri
rendjéből származó diósgyőri egyesülete.
erdőgondnokság kezelése alatt áll az a birtok is, a mely
Alapította egykor 1313-ban Borsod István m. kir. pala
valamikor a pálosoké volt. Erről tehát szintén szólanom
tinus, I. Károly Magyarország királyának uralkodása alatt.
kell és pedig annál inkább, mert a pálos szerzet az
Azután Magyarország isteni királyai: I. Lajos, Mária,
egyedüli magyar szerzet.
Zsigmond istápolták.
Kürc Antal a Pálos szerzet megalapítását a XIII. század
De 1526-ban Serédy Gáspár feldúlta; végre az
kezdetére teszi, a mikor a hegyben élő remeték 1215-ben
igazságos, jámbor, szerencsés, győztes VI. Károly csá
Bertalan pécsi püspök ajánlatára az ireghi hegyen, Patacs
szár és Magyarország királya újra helyreállította az 1739.
mellett, Baranya megyében épített zárdába vonultak.
évben.“
„A rend azonban mint ilyen, ekkor még csak úgyszól
A Vencel Gusztáv munkájában közölt diósgyőri —
ván terv volt, terv, mely csak utóbb valósult meg telje latin szövegű — okmányokból kitűnik, hogy Érne bán
sen." Ezért általában azt tartják, hogy a pálosok magyar- fia István palatinus 1304-ben a diósgyőri egyháznak és
országi remete szerzetét 1263-ban Özséb esztergomi szerzetes-rendnek adományozta a Tiszán túl fekvő Ewren
kanonok alapította.
nevű halastavát. 1313-ban pedig újabb adományokkal
„A pálosok nem koldultak, nem jártak mezítláb. Hosszú bővítette a rend birtokát. Ugyanis a Krisztus szent Tes
öltöny, öv és scapulare, hasonlóan hosszú köpeny — téről nevezett egyháznak és az abban lakó barátoknak
kezdetben barna vagy fekete kelméből — volt az új adományozta a Győr (Gewr) helység közelében létező
szerzetes rendnek öltözete, körülnyirt haj és szabadon „népes“ Chenyg nevű földet, valamint a Győr előtt a
tenyésző szakái a fej ékessége. Az összes ruhadarabokat, szőlőhegy alatt fekvő földnek egyrészét minden hasznai
a felső öltönyt, valamint az alsó ruhát és a lábbelit a val együtt azon határok között, a mint az a tulajdona volt.
zárda jövedelmeihez képest a prior tartozott adni a test
Továbbá a Szentlélekről nevezett egyháznak és az ab
véreknek. A rendfőnök a többiektől megkülömböztető ban lakó barátoknak adományozta a Győr helység mel
ruhát viselt. Az öltönyök színe kezdetben barna, vagy lett fekvő „Paprete“-nek nevezett földet azon határok
fekete volt, a fekete öltözetet 1342. év körül I. Miklós között, a mint azt birta, a Fyltow nevű halastóval együtt
rendfőnök a római szentszék engedelmével fehérre vál azoknak minden hasznaival egyetemben.
toztatta vagy azért, mert a legenda szerint remete sz.
Az említett szőlőhegyet azonban minden hasznaival
Pál is ilyen öltözetet viselt, vagy megkülömböztetésűl a együtt mind a két egyháznak és azokban lakó barátoknak
kósza remetéktől, kik kerülve a kolostori szigort, a vidé közös birtokul adományozta.
Az 1315-ki adománylevél szerint István palatinus a
ken kóboroltak s nem mindig épületes életük által bot
rányt okoztak. E változást utóbb I. Lajos király kérelmére Diósgyőr (Gious Gewr) helység mellett fekvő és a mi
V. Orbán pápa is jóváhagyta. Némely Írók azonban — Urunk Jézus Krisztus testének tiszteletére alapított egy
pl. Ferrarius Zsigmond domokos-rendű író és utána Fess- ház iránti tiszteletből és áhítatból a nevezett egyháznak
ler Ignác is — azt állítják, hogy csak 1381-ben novem adományozta a Chenyk nevű „helységet.“
Ezen 1304., 1313. és 1315. évekből származó három
ber hó 14-én, mint remete sz. Pál ereklyéinek Velen
céből a budai sz. Lőrinc zárdába hozatalának napján adománylevelet megerősítette 1407-ben Zsigmond király,
kezdtek a pálosok fehér ruhát viselni,“
miután azokat György, a szent Pál remetéről nevezett
segítenék; végre a nyert adatok számára térképet fel
fektetve, lehetséges volna már az első vágásforduló után
megbízható törzstömegosztály-térkép birtokába jutnunk.
E térkép képezné tulajdonképpen a termőhelyi osztá
lyaink pontos megállapítását s a jövőben nélkülözhetővé
tenné a próbatörzseket vágásainkban. Eltekintve tehát
jelen becslési eljárásunk hibáitól, a leirt becslési eljárás
már azért is megérdemli a figyelmet, mert csak ily utón
juthatunk szálaló üzemben a termőhelyi osztályok pon
tosabb határaira vagyis az évi hozam, a fentartandó
szabályos készlet kiszámithatásának
nélkülözhetlen
alapjára.
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rend generalis priorja, ki a Szentlélek és Krisztus testé
nek tiszteletére emelt klastromokban lakó szerzetesek
nevében megjelent a királyi felség előtt, bemutatta.
Lajos király 1373-ban meglátogatván a diósgyőri pálos
kolostort, a klastrom közelében fekvő földjének egy részét
minden hasznaival együtt a Megy nevű erdőt, — mely
kelet felől határos volt a klastrom földbirtokával, az Eley
erdővel, déli oldalról pedig a Symva pataka határolta, —
a klastromnak és az abban lakó szerzeteseknek ado
mányozta.
A pálosok erdeje régi térképeinken „Pauliner Wald“nak vagy „Mailader Wald“-nak van nevezve, most pedig
a nép „Baráterdő“-nek hívja.
„Később a kolostor erdeje felett viszály keletkezett,
mert 1696-ban Láncy Ferenc tiszttartó e kolostor nevében
az erdőterület miatt Diósgyőr vár fekvő javainak közbir
tokosai ellen tiltakozott; 1754-ben pedig az uradalmi
erdőknek a ládi (sajó-ládi) pálosok által megkísértett
pusztítása ellen panaszkodott az uradalom.“ (Rupp Jakab:
Magyarország helyrajzi története.“)
Zemplén vármegye monográfiájában emlittetik, hogy a
diósgyőri pálosok 1469-ben Harkány felerészét megsze
rezték a Doby családtól.
1480-ban Monoki Miklós a Zemplén vármegyei Szada
helységben létezett birtokrészét 32 arany forinton a jászói
káptalan előtt a diósgyőri pálosoknak zálogosította el.
A diósgyőri pálosok tulajdonában volt még Jenke puszta,
Vatha birtokrész, egy miskolci udvarhely majorsággal s
az ehhez tartozott malmokkal és szőlőkkel együtt, vala
mint Chaba helységben egy udvarhely és telek s úgy
itt, mint Nagy-Zsolca határában malom. Diósgyőrben is
volt malmuk a Szinva vizén, a melyet Sydon Mihály
hagyományozott nekik 1373-ban s mely Győr helység
és a klastrom között feküdt.
Rupp Jakab helyrajzi története szerint a diósgyőri pálo
soknak engedélyezett kedvezmények a következők voltak:
„1322-ben XII. János pápától védlevelet kaptak ; 1376-ban
Erzsébet királyné a kolostornak javadalmazásul évenként
félmázsa olajat és 10 sertést utalványozott. 1471-ben
Hollós Mátyás király a diósgyőri vár erdeiben szabad
makkoltatást, a kolostor malmaiban mindenkinek szabad
őröltetést; 1472-ben évenként 10 hordó bor kimérhetését
engedélyezte; 1478-ban a pálosok házát vagy udvarhe
lyét némely úri tartozások fizetésétől mentesítette ; végre
a pálosok Harkány birtokát, valamint Miskolcon és Csabán
létezett két malma udvarhelyét, valamint jobbágyait is
minden taksa fizetés alól felmentette. 1484-ben Beatrix
királyné kiváltságlevelet adott a pálosoknak, melyben
meghagyta, hogy a diósgyőri pálosok alamizsnasót szál
lító embereitől és szekereitől senki se merészeljen vámot
szedni s a pálosok a sót szabadon árulhassák a piacon.
1501-ben II. Ulászló király megerősítette az I. Ulászló
és I. Mátyás királyok által a kolostornak engedélyezett
borkilencedtőli mentességet és kiváltságot.“
Az 1772— 1779. évekből ránk maradt térképekről meg
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lehet állapítani a diósgyőri pálosok felsőgyőri birtokának,
valamint a szentléleki praediumnak a határait is, mert
ezen térképek mérce után készültek. E határok dom
bokkal voltak állandósítva s a Királyasztalon, valamint
a „B“ üzemosztályban az 1/6 jelzésű oszlop táján ma
is feltalálhatok egyes határdombok.
Diósgyőr felső részén fekszik az ellenőrködő erdőgond
noki lak, mely egykor a pálosok kolostora volt. Ez régente Krisztus testéről (monasterium corporis Christi)
neveztetett. Később az ahhoz tartozott egész terület az
utolsó diósgyőri perjelről „Maj!áth“-nak hivatott. A 18.
század nyolcadik évtizedéből reánk maradt térképeken
általában „Majlád“-nak van írva, de ennek különös fon
tosságot nem tulajdoníthatunk, mert más szavak is hely
telenül vannak írva, pl. Barát helyett Párát.
Az idők folyamán a Majláth nevet a Felsőgyőr elneve
zés váltotta fel. így van nevezve egy régi helyrajzi tér
képen, a melyen Répáshuta és Gyertyánvölgy községek
még nincsenek meg. Felsőgyőr elnevezést használ 1853ban Vahot Imre is és a múlt század 70-es éveiben szer
vezett diósgyőri erdőhivatal székhelye is „Felsőgyőr“ volt.
Az 1898. évi IV. t.-c. alapján megállapított hivatalos
elnevezés szerint ez a terület is Diósgyőr nevet visel,
mivel ezzel egy közigazgatási községet képez.
Az ellenőrködő erdőgondnok lakása előtt levő öreg
hársfa jelzi azt a helyet, a hol valamikor a diósgyőri
pálosok temploma állott. Ugyancsak az ezen lakhoz tartozó
kert kőfal kerítésen kívül, az út mellett áll az 1766-ban
öntött majláti kis harang, mely valamikor szintén a pálo
soké volt. A pálosok másik harangját 1811. junius 11-én
a diósgyőri kath. toronyba vitték át.
Az északnyugaton az u. n. fáskertben levő borházuk
elég jól dacolt az idővel.
Ezen épület kezdetben, a régi térképek, szerint kereszt
alakú volt, de később a két szárnyát levágták és egy
nagy magtáralakot nyert. Mint ilyet szénpajtának hasz
nálták, most pedig deszkaraktárul szolgál.
A Baráthegy alján az említett öreg hársfával szemben
állott a pálosok pincéje, a mely ma is jó karban van s
tornyos épületrészével építkezés tekintetében is elüt s
könnyen megkülömböztethető más pincétől.
A diósgyőri erdőgondnokság irodájához, vezető kapu
felett van egy dombormű, egy holló, a mely szájában
hosszúkás alakú kenyeret tart. Ez a pálosok címere, a
mely a következő legendát jelképezi :
I. Remete szent Pálról, a ki 113 éves korában 342-ben
halt meg, azt mondja a hagyomány, hogy az egyptomi
pusztákba vonult vissza, a hol távol a világ zajától elmél
kedő életet élt. 43 éves koráig pálmafák gyümölcséből
táplálkozott, később kenyérből, melyet — mint egykor
Illés prófétának — holló hozott neki halála napjáig.
Kortársa, szent Antal, meglátogatta szt. Pált magányában
és ekkor a holló — a legenda szerint— kétszeres adagot
hozott. Ezért tart a holló hosszúkás kenyeret a szájában
a pálosok cimerén,
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A szentléleki zárdának ma már a romjai sem láthatók
és a 15 lépés hosszú templom is folyton pusztul, de
magas falai és ivezett ablakai még láthatók. Oldalt el
vadult gyümölcsfák és rózsák jelzik a hajdani kertet s
az északkeletre fekvő egykori halastó száraz medrében
üditő forrásvíz fakad.
Ezt a vidéket Jókai is gyakran felkereste, a mikor a
szabadságharc után Tardonán bujdosott. A „tengerszemű
hölgy“ című regényében így írja l e : „A mély őserdő
közepén borongó paulinus kolostor romja, szürke gránit
ból, góth stylben épült tömör falak, pilléreik homlok
zatán szárnyas angyalfejek, csúcsos boltiveik virágokban
végződnek s a kővirágokat kiegészíti a kövi rózsa, mely
a párkányokon dúsan tenyészik.
A kék színekkel árnyékolt romtömeg mögött a sűrű,
sötét bükkerdő; előtte egy forrás, mely csoda módon,
egy kirohadt nagy hársfa tövéből buzog föl.
A rom tetejéből egy terebélyes vastag mogyorófa hajlik
alá, melynek lombozata már rőtpiros az őszi dértől, meg
az ablakokból a vadrózsa sötétzöld füzérei csüggnek alá,
keverve sommal, kecskerágóval, piros, rózsaszín, pecsét
vörös bogyókkal tarkázva. A rom fenekét barnazöld páfrán borítja. S a nagy hallgató képnek egyetlen élő alakja,
a hajdani templom-ajtó sötétjéből félénken kitekintő őz
bak, úgy tűnik elő, mint a hunmagyar pogány-regék
tündéri vezércsillaga.
Azután a másik kép. A hatalmas Szentlélek-kő.
Egy toronymagas sziklaszál, mely a fensik széléből
kiemelkedik. Mellette két óriási bükkfa, mely a sziklacsompó derekáig felér, az egyiknek leveleit rőtbarnára,
a másikét aranysárgára változtatta a nagy művész: az
ősz. Fenn a toronyszikla tetején három fa zöldül.“
A szentléleki templom falára a miskolci turista-egye
sület táblát függesztett a következő felírással:
„Miskolci athleta-kör turista-osztálya. Szentlélekről neve
zett pálos-rendi zárda. Alapította Érne bán fia, István
nádor borsodi főispán 1312 körül. A dédesi perjelséghez
tartozott. Elhagyatott a XVIII. század első felében.“
A szerzetes rendeket II. József 1786 február 7-én
törölte el s vagyonukat elkobozta. Valószínűleg ekkor
szűnt meg a diósgyőri pálos-rend is és birtokuk a korona
uradalomhoz csatoltatott.
A pálosokra vonatkozó emlékekkel kapcsolatosan meg
kell még említenem, hogy tőlük egy szobor is maradt
reánk, a melyet a földmivelésügyi m. kir. ministerium
1891-ben Bartalos Gyula egri székesegyházi igazgatónak
adományozott. Ennek további történetére nézve Bartalos
főtisztelendő úr ezeket közölte a sóvári erdőhivatallal:
„Később az engem meglátogatott pesti intéző köröknek,
kik nálam meglátták, folyton tartó unszolására a Nemzeti
Múzeumnak ajándékoztam, hol Hunyady Mátyás király
Budán feltalált palotájának diszítményes faragványai közt
majdan fennen hirdeti a magyar renaissance művészeti
virágzását annál is inkább, mert csoport alak alig maradt
ránk a mu'tpak zivataraiból. Sajnos, hogy a fej meg van
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sérülve, sőt némelyiknél le is van törve; kegyeletien
kezek lezuzták arcát, meg az alapitó nemzetség ismertető
címerét, mindazonáltal Fraknói azt véli, hogy e szoborcsoport eredete Bakács Tamás idejére vihető vissza.
Egyébként művészeti becsét és hiányait szakértő kéz
rajzolta le, írta meg az Archeológiái Értesítőben.“
Ezzel az első korszak ismertetését lezárhatnám, de
befejezésképen meg kell emlékeznem még Diósgyőr két
híres törökmogyoró-fájáról, habár nem is tartoznak az
erdőgondnoksághoz, de valamikor bizonyára a várkertet
díszítették.
Az egyik Sebe Alajos nyug. törvényszéki bíró tulajdona,
a másik a diósgyőri m. kir. vas- és acélgyáré.
Mindkettő hatalmas, szép növésű, dús lombozatú 14 m.
magas fa. Ezek ismertetve vannak az Erdészeti Lapok
1888. évi évfolyamában s itt csak annyit kívánok idézni,
hogy az egyik fa az első méter magasságban 62 cm.
vastag, a másik, mely a vasgyár tulajdonában van, csak
három cm-el kevesebb.
A Sebe tulajdonát képező fához az a szájhagyomány
fűződik, hogy azt Nagy Lajos király leánya ; Mária királyné
ültette, a kinek a diósgyőri vár kedvenc tartózkodási
helye volt.
(Folyt, köv.)

A gömbölyi volt újbérösök mögalakulása
mög ögyéb vitéz tötjei.
Irta : Tollas Feri újbéres jegző.

Göre Estvány ideig elnök.
Tisztőt gyülekezőt! Üdvözlöm kendtöket, továbbá a
minap az gondnyok úr nálam vót oszt e beszégettünk
a zerdő eladásrú, hát aszondi ne felejtsem máma kendtök
nek mögmagyarázni, hogy arrú is szavagzunk. (Általános
helyeslések; Éljen az elnyög.) Oszt hogy össze gyüttünk,
hát üdvözlöm kendtöket, mög fölkéröm Tollas tanétó
urat, hogy a jegzőkönyvet írja mög szépen, mer a
gondnyok úr mögküdi a Magyar Erdésznek, hogy kiszörkeztődjék, a ki mögvédi az jussunkat az eladáshó,
mög a velág is tudni fogja, hogy nálunk olcsón lőhet
erdőt vönnyi, csak pájinka lögyön ölég ö. m. a. f. A
többit a gondnyok úr e mondi.

Kőszegi Vilmos m. kir. erdészjelölt.
Mélyen tisztelt közgyűlés ! A mint méltóztatnak tudni,
a legutóbbi közgyűlésünk alkalmával megállapítottuk a
szavazásra jogosultak névjegyzékét s mindenkinek arány
részeit s azt is, hogy a szavazatok fejenként fognak
számíttatni. (Éljen !) A mai közgyűlésünk tárgya lesz az
ügyviteli szabályzatok megállapítása. (Közbeszólások :
Hát a zerdő eladás! ?) Az erdő eladásáról tetszésünk
szerint szintén tárgyalhatunk; de csak ha előbb az
ügyviteli szabályzatokat letárgyaltuk. E célból egy kész
tervezetet is hoztam magammal (Ahá! zelena knyizsecska! a szedő.) s azt fel fogom pontonként olvasni,
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Méltóztassanak szépen figyelni s megjegyzéseiket az
egyes pontoknál megtenni.

Kölönc János.
Én egy csöppet kimének, babot fristököltem ö. m. a. f.

Csengő Károly (Kölönchöz.)
Várjon kend Kölönc bátyám én is megyek; valami
mondani valóm van.
Árkos Ferenc.
Egy pidlanatra néköm is mönnöm köll, hogy az ková
csot igazijjam e az pattkolás dógában.

Rózsa Mihály (Árkoshoz).
A kovácshó mén kend? Akkor ögyütt möhetünk; kifordút a zegyik stráf a l^erekömrű, mög kő hogy igazéttassam.
Galambos Máté.
A biz a, most jut egyszöribe eszömbe, hogy a szógám
még mind otthun lebzsöl, ki kő hogy kenögessem az
tagra. (El.)
Tokos József (Galamboshoz).
Ne fusson már kend ojjan veszöttű, várjon egy csöp
pet, magam is arra mönök, egy pipaszárat kő vonnom a
Mózsiná. Gyüvök én tüsténd.

Alberti János.
Tyüh! a ragyogóját; én m ög.e feledtem a gyesznóknak adni. Az anyjukom mög az malomba mönt. Ebbe a
minutumba itt löszök. (El.)

Birgy György (a távozó Alberti után).
Hová rohan kend ? Várjon egy szóra ; valami mondani
valóm vóna. (El.)

Szajkó Lőrinc.
Rosszá mutati az torony óra, mög kő igazijjam, mert a
tisztölendő úr mögharagszik.

Csutak Sándor.
Nem tudi azt kend ögyedü. Várjón segítők magának. (El.)
(így több kevesebb okkal egyenként mind kiszökdösnek,
csak az elnök, jegyző és az erdészjelölt marad.)

Göre Estvány.
Hát ezöket mi a méndörgös fránya lelte. Most már
magunknak óvassuk az szabályt.

Erdészjelölt.
Feli kell elnök úrnak függesztenie a gyűlést, a mig
visszajönnek.

Göre Estvány.
Függeszti a fészkös fene. Várhatnánk hótunk napjáig,
míg ezök vissza gyünnek. Nincs sömmi baj. Csak óvássá
gondnyok úr, ha már így a törvény ; legalább csöndes
ségben eligazéjjuk.

Tollas jegyző.
Bé köll e mind irnya, a mi mindönt az gondnyok úr
fölóvas ?
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Erdészjelölt.
Nem szükséges; csak azon pontoknál lesz megjegyzés,
a melyek nem lesznek egyhangúlag elfogadva.

Tollas jegyző.
Akkor ne szójjon elnök úr ögyet se, — nehogy egy
hangúlag lögyön a fogadás. Mer néköm el köll mönnöm
egy csipetnyit a tisztelendő úrhó, hogy a gyerekök ki
rándulását beszéjjük mög. Gyüvök én mingyá.

Erdészjelölt.
Jó van jó, csak menjen jegyző úr. Miután ennyire
vagyunk, hát majd az elnök úrral rendbe hozzuk a
dolgokat. Majd én’ olvasom a szabályt s nem is leszek
hosszú. Mert megjegyzem, hogy benne a legtöbb olyan
dolog van, a melyen változtatni nem is szabad. Hát
ezeket kihagyom. A többire vonatkozólag elnök úr, ha
aggályai lesznek, szíveskedjék megjegyzéseit megtenni.
(Bele fog az olvasásba; az elnök kezdetben figyeli, reá
könyököl az asztalra s látszólagos érdekkel bólingat az
egyes mondatokra. De már az 5 — 6 ik oldal olvasásá
nál el lágyul, karját hosszában kinyújtja az asztalon s
fejét lassan reá ereszti; még erőlködve kissé pislog,
majd szépen elalszik. Az erdészjelölt, — félig háttal
lévén az ablakvilágosság miatt, — nem veszi észre s
csak olvas, olvas buzgón tovább. Kezdetben az olvasás
jól megy, a második órában azonban már hangja száraz,
többször köhécsel s a lapok sűrűbb forgatásaiból látszik,
hogy már ő is unja a dolgot.)

Rusnya (belépve a terembe, álmélkodva nézi a jelenetet).
Serencsis jó nápot kívánok a zserdés úrnak. Hát csák
így kettecskín sávásgatnak azs úrak ?

Göre Estvány (felébredve nagyot nyújtózik).
(Rusnyához.) Hát te mi a váci fenét csinász itten ?
Rusnya.
Csák eljíttem ín is. Mondtá ázs élnék úr, hogy figyelmezstessem azs erdere, hogy eladjuk; les pálinka, meg
egy kis kenyír, sálonna, csípő a rájkóknak. De mint
látom, tálán már el is kistem, hogy csák kettecskín
vannak.

Göre Estvány.
No belőled jó pap lőtt vóna. Tudsz is beszényi. Ha
nem most az ögyször nem haragszok mög. De erigy a
házamhó, oszt mond mög a zasszonynak, hogy küdgyön
abbú a két esztendősbű, mög két kis poharat; mer
sokat dógoztunk, végeztünk a gondnyok úrral, hát ki
fáradtunk. De egyszöribe itt légy. A züvegöket mög
szorijjad a dolmányod alá, nehogy a falu népe mögbámúja. Értötted e ?

Rusnya.
Értettem h á t; már hogy ne értettem volna, ha élnék
úr páráncsolja. (El.)

Göre Estvány.
Dejsze rá gyújtunk gondnyok uram. Úgy sincs itt
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sönki. Azt hiszöm béfejeztük már a szabályt is. Mond
hatom, hogy igön akurátusan van mögszerkesztve. Sok
ész kő ahhó ; no de sok jó is van benne, a mán bizo
nyos. Szép dolog az ijjen tudomány.

Rusnya (tettetett álmélkodással).
Én megittam? A gerts fusson a lábomba, há csák
hozszsá is nyúltám ázs iveghezs.

Erdészjelölt.

No húzzon a görts a zakasztófára, te söhonnai bagó
leső. Persze, hogy mögittad; hásze látszik a szömödön.
A zanyjuk nem is küd fél üvegge.

Hát mi tetszett elnök úrnak mégis leginkább benne?

Göre Estvány.
Tuggya zisten. A bestia cigány egészen ki verte az
fejembű.

Erdészjelölt.
Csak az a baj, hogy meg vagyunk mégis akadva.
Nem tudjuk elfogadtatni, ha nincs itt senki. Igen sajná
lom pedig, — mert egyrészt az erdészeti bizottság már
igen sürgeti, — másrészt pedig roppant fárasztó, hogy
azt még egyszer elolvassam, egy új közgyűlésen.

Göre Estvány.
Dehogy olvasi, nem olvasi ezt gondnyok úr többé.
Hásze azt hiszi, ezöket nem tudom egyszöribe össze
hozni ? Csak az Rusnyával ki keábáltatom, hogy elaggyuk
a zerdőt, egyszöribe itt lössz valamennyi, egy híja nékű.
Jó is tötte gondnyok úr, hogy nem előbb szavaztuk mög
a zeladást, mer ezöket a velág éltibe többé sose látta
vóna.

Göre Estvány.

Rusnya.
Nem is mondja senki, hogy a ténsasszony fél iveggel
kildett. De élnék úr mondta, hogy ne lássa senki, —
hát kilecsegett ázs utón, hogy senki ne lássa.

Göre Estvány.
Majd kilöcsögtetöm én a zagyvelődet mingyá. Pusztuj
innen, ne is lássalak. Ilyen szégyönbe hozni az gond
nyok urat.

Erdészjelölt.
Hát az összehívással mi lesz elnök úr?

Göre Estvány (a távozó Rusnya után.)
Áj meg te veszött lónyúzó! Egyszöribe e mégy mindögyik újbéreshő; oszt mögmondod, hogy tüstént gyüjjenek ide, mer eladódik a zerdő. De fölakasztlak ha rög
vest itt nem lösznek. Mög a zutcán is hirdesd ki.

Erdészjelölt.

Rusnya.

No ha így van, akkor nincs semmi baj. A jelenlevők
mind le vannak írva a jegyzőkönyvbe; csak még ki
egészítem a tárgyalást is, hogy mire megjön a jegyzőnk,
ez is készen legyen. (Leül s írja a jegyzőkönyvet. Kis
idő múlva megjön Rusnya is.)

Nem sikséges sehova se saladgálnom, mer ázs urák
ott vannak mind a Mózsiná, isnak a zserdére, ki mit
ákár, pálinkát, bort, rózsólist, keserít, diósat; Tollas
jegyze úr bort isik, ázst mondja a pálinka nem ember
nek való, pedig a bor nem is ád meleget, meg derága is.

Göre Estvány (a belépő Rusnyához).
No eligazétottad e bötsületösen ?
Rusnya.
Eligazsitottam élnék úr, perse hogy eligazsítottam. Meg
mondtam a ténsasszonynak, hogy élnék úrék mennyit
dolgozstak; meg hogy élnék úrnak a seme is piros a
sok olvasástúl, irástúl. Azs erdís úr meg terelgeti a fejét
ázs izszsadságtúl.

Göre Estvány.
Ne papolj mán mögint, mer kupán terömtlek. Arrú
beszéj, hogy hoztá-e? Hát a lábad mi lelte, hogy ojjan
dagadt a combodná ?

Rusnya.
Mi lelte, — nem lelte ázst semmi. Élnek úr mondta
hogy ázs emberek ne nízzsenek, hát a nádrágom álá
tettem a pálinkát; ázs üvegeket meg azs ingem álá.

Göre Estvány.
No a fránya ögyön mög. Hát csak pakold ki egy
szöribe. (Miután már a cigány a már csak félig telt üve
geket az asztalra tette.) Hásze te Istentagadó liba tolvaj,
te gyesznófülű vén gazembör, hásze te ennek a felit mán
mögittad.

Göre Estvány.
Hát a jegyző úr is ott van ? Jó elégazították a gyerökök sétáját. Kölönc sógor csak nincs köztük ?

Rusnya.
Már hogy ne volná, ha ott van. Ő besíl legtöbbet;
úgy hálgátják, mint a tistelendő urát kárácsonykor. Esse
voltak ázs urak már mind reggel besílve, hogy hogy
les, mi les; a Mozsi is meghitte eket egy kis besídre,
hát el mentek. Ázst mondják, hogy nem kell licsitálni,
nem ócska vas, meg lopott máláts, a zserde, hogy licsitálják.
Mózsi megveszi a nélkül is, nem is kell ázs árát meg
mondani, tudja ő kelme. Megfizseti betsiletesen. Ázs én
rájkóimnak is ígért három pár cipőt, nadrágot, egy kis
sálonnát, kinyeret, meg pálinkát, ha rá sávázsok.

Göre Estvány.
Majd szavazok én bottal a te hátadra. Hát csak mönjél és mond mög, hogy mindönki gyüjjön ide, a ki el
akari adni a zerdőt. De egyszöribe itt lögyenek. (Az
erdészjelölthöz.) Mi mög igyunk hamarjába gondnyok
úr, ne hogy itt tanájjanak azok a gézöngúzok. (Isznak ;
a hogy megitták Göre újra tölt s megint isznak. Egymás
után ürítgetik a poharakat a mig tart az ital. Az üres
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Erdészjelölt.

üvegeket azután az elnök beteszi az asztal ládájába s
jól hátra benyomja őket. E közben már gyűlnek a tagok.)

Há azt nem vehetjük jegyzőkönyvre; mert ilyen módon
nem engedik meg. Komoly okokat és szükségleteket kell
felhozniok.

Kölönc János (belépve).
No, itt vónánk mindnyájan ö. m. a. f.

Rusnya.

Göre Estvány.

Hát sikséges kell, hát ázs ín purdéimnak sikséges kis
ruha, csípő, málátska.

Hát ha itt vannak mindnyájan, hát csak helyezködjenek e. (Pár perc múlva, mikor a zaj elcsillapult). Tisztőlt
Göre Estvány.
gyülekezőt! Üdvözlöm kendtöket, továbbá olyan nagy
Mindgyá kidobatlak ha még ögyet szósz. No nézd a
munkát végeztünk a gondnyok úrral, hogy Kendtök mög |
se érdemlik. Mögszerkeztöttük az újbéresök szabályát j gazembört, még ő beszé. Szükségös a te nyakadra egy
(zelena knyizsecska! szedő), a kibe sok jó, mög hasznos j kötél, nem malac.
Csengő Káróly.
van kendtökre. Hát ezt köszönjék mög az gondnyok j
Általam inditványozandik, hogy egy vízvezeték szük
úrnak, mög ha akarják neköm is
ségös, az toronyba aj óra, mög az elnyöknek fizetés.
Sántha" György.
(Egyhangúlag : éljen, helyös, elfogadjuk.)
Mi vagyon abba a szabályba?

Perc Mihály.

Göre Estvány.
Tuggya fene. Mé nem vót itt kend, oszt szavazott vóna
mint én, most tudná. Hát sok szépséges dolog van benne.
Most mán maguknak is mög kő szavadzni.

Csicsó Péter.
Van í benne az erdő eladásrú?

Göre Estvány.
• Van az is. Mög hogy, hogy válaszi a zelnyögöt: Mög
a pízt hogy kő bészödni s több efféle.

Kölönc János.
Minthogy a zerdő eladásrú is van benne, hát aszondom, hogy mögszavazzuk ö. m. a. f. (Mindnyájan mögszavadzuk.)

Göre Estvány.
No, ha mögszavadzták, hát a többit máj eligazéjjuk,
möhetnek kendtök haza, mer mán mi is az gondnyok
úrral éhösek vagyunk. (Nagy zaj : hát a zerdővel mi
lössz ?!) Igazis, hát a zerdőt is mög köll szavadzni.
Mögszavadzák e kendtök? (Óriási kitörő örömmel mind
nyájan: mögszavadzuk, Mózsinak szavadzuk mög stb.)
Erdészjelölt (kibontva a térképet.)
Igen tisztelt közgyűlés! Miután az ügyviteli szabályza
tokat kegyesek voltak egyhangúlag elfogadni, most át
térhetünk, a gondolatom szerint, mindenki által hőn
óhajtott erdőeladásra. Tisztelettel figyelmeikhe kell azon
ban ajánlanom, hogy erre vonatkozólag precíz hatá
rozatot kell szintén hozniok. Tehát meg kell állapítani
először, hogy milyen célra óhajtják, jobban mondva
szükségelik az erdő eladásból befolyandó összeget és az
után, hogy hány holdat és mely területeket akarják
értékesíteni ?
Göre Estvány (az éhségtől űzve).
Fölteszöm a kérdést, hogy milyen célra adják el a
zerdőt kendtök ?

Kölönc János.

j

Én mög aszondom, hogy bötsületes községi terömház
is kőne: mer ide a ziskolába nem járhatunk mindég,
mög e sö igön férünk. (Úgy van, elfogadjuk )

Árkos Ferenc.
Ha komoly, hasznos gazdák akarunk lönnyi, hát ak
kor bé köll szöröznyi 2 fejér, 3 vörös bikát, 4 csődört,
mög legalább 6 kant; oszt ezöknek istállót kő építeni.
(De jó beszé, nagyon helyös, elfogadjuk.)

Kölönc János.
De mán én aszondom, hogy ögy községi korcsma is
kőne, mer — engödjenek mög, — a Mózsi mán nem is igön
ad mindenkinek ö. m. a. f. (Úgy van, ez is beszéd, el
fogadjuk.)

Szajkó Lőrinc.
Ha mán korcsma lössz, hát e kis ringnyispil is kő
hozzá, a kibe lehet nyerni; mer hogy ez is jó jövedelmöz.

Kölönc János.
Ringnyispil nem kő, mer a zembör feje mögfájdul;
hanem inkább török feredő, mint pestön van, sok fejér
népökvel ö. m. a. f.

Erdészjelölt.
Igen tisztelt közgyűlés 1 Miután látom, hogy a helyzet
komolyságához nem illő javaslatok is tétetnek, nehogy
az urakat tovább fárasszuk, talán bele egyeznek abba,
hogy a kérvény szerkesztésével, indokolásával s beadá
sával és egyszóval a további teendőkkel a tisztviselőség
bizatik meg ; a melynek saját csekélységemmel szolgált
jára leszek. (Egyhangúlag elfogadjuk, éljen az gondnyok úr.)

Göre Estvány.
Miután az nagy munkát bé fejeztük az gyűlést is bérekesztöm, oszt möhetnek kendtök haza, mert mi is
sietünk, éhösek is vagyunk, úgy-e sógor?

Kölönc János.
Úgy, ö. m. a. f. (Mind elmennek.)

Pájinka céljából ö. m. a. f.
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A fa mint kereskedelmi cikk.
A Német birodalomnak nagyon sok forgalmi eszköze
van a fa kiszállítására, mert nemcsak a külföldről (Magyarországból, Ausztriából, Oroszországból, Finn-, Norvég-,
Svédországból, Romániából és az Egyesült Államokból)
hoznak sok és sokféle fát, hanem, mert magának a
birodalomnak is van két fadús része : Poroszország keleti
és nyugati vidéke és a birodalom déli részén lévő Fekete
erdő-vidék, melyek hatalmas tényezői a versenynek.
Az előző közleményben már ismertetett, keletről nyu
gatra vezető nagyfontosságu forgalmi eszközöket képezik
az Oroszországból jövő Memel, a Visztula és a Warthe;
ezekhez járul a Vilmos-csatorna (König-Wilhelm-Kanal)
Königsbergnél, a nagy „Fridrichsgraben“-csatorna, a
brombergi csatorna, mely a Visztulát az Oderával köti
össze és az Oderát a Havellel összekötő csatorna. Eze
ken jut el az orosz, galíciai és keletporosz fa Poroszország kellő közepébe Brandenburg tartományba, mely
nek virágzó faipara a viziutaknak köszöni létezését.
Mig ezeken a viziutakon csaknem kizárólag nyers
(gömb) fát szállítanak, addig az Elbán már csak cseh
országi gömbfa úszik a lá ; Szászországból már inkább
(és minél tovább, annál több) fűrészárut szállítanak az
az Elbán. Magdeburgban egymás mellett, illetve egymás
sal szemben látjuk úszni a fűrészárut vizmentében, az
északi eredetű gömbölyű fát fölfelé, viz ellen.
Hogy milyen fontos szerep jut a Rajnának és jobbparti
mellékfolyóinak a német fakereskedelemben, azt alig
lehetne eléggé méltatni. A rajnamenti fűrészeket mind
feljebb viszik a folyam eredetének irányába, hogy annál
hamarább foghassák el az aláfelé úszó tutajokat, persze
az alsó Rajnavidéken lévő fűrészművek nagy kárára,
melyeknek alig, vagy egyáltalán nem jut feldolgozandó
nyersanyag. Ezek tehát úgy igyekeztek magukon segí
teni, hogy Rigából hozattak orosz nyersfát a Rajnán föl
felé. Rendszerint Köln tájékán találkozik a Galacon és
Odessán hajóba rakott és Rotterdamba hozott orosz,
román és erdélyi, valamint bukovinai fölfelé úszó fa az
Elszászból aláfelé úszóval.
De bármily nagyfontosságu is a viziut a durva fa
árukat illetőleg, a roppant kiterjedésű vasúti hálózat még
sokkalta nagyobb befolyást gyakorol a fakereskedelemre.
A vasút gyorsan szállítja a fát a fafogyasztó piacra,
tehát képes követni az illető piac áringadozásait, A biro
dalomnak a Rajna és az Elba között elterülő részén van
a legtöbb fát fogyasztó rengeteg sok iparvállalat. A vasút
Köln-Hannover-Magdeburg vonalán érkezik a délnémet
és osztrák gerendák és deszkák legtöbbje a vidékre és
itt találkozik az északról vizi utón érkező fával.
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Részben már elkészültek, részben már tervben vannak
a következő csatornák: Duna-Neckar (Würthembergben),
Neckar csatorna Heilbronnig vagy Stuthgartig, RajnaEms-Weser (Hannoverig) csatorna, melynek nagy részét
már használják is, Berlin-Stettin csatorna, az Odera
csatornázása Boraszlótól fölfelé és több kevésbbé fontos
csatorna és folyószabályozás. A bajorok a Duna-Majna
csatornát akarják kibővíteni, mert már nem felel meg a
nagy forgalomnak.
Legfontosabb az Elba-Weser földközi csatorna terve.
Ezen akarják az erdődús Kelet fáját elszállítani az iparvállalatoktól hemzsegő Nyugatra. A nemzetközi faforga
lom szempontjából a tervezett csatornák nem bírnak
valami különös fontossággal. A Duna-Neckar csatorna
megnövelhetné a Duna faforgalmát a délnémet fűrészek
érdekében és hasznára. Bennünket, Romániát és Ausztriát
illetőleg a fűrészáru jöhetne tekintetbe, föltéve, hogy a
csatorna- és a vontatási dijak megfelelően mérsékeltek
lesznek.
A Duna-Majna csatorna is kedvezően hatna az Alpesek
és délvidéki Kárpátok fájára, mely a fában szűkölködő
ipardús nyugatra kerülhetne olcsó pénzért. A Neckar
csatornázását a würthembergi tutajosok nem jó szemmel
nézik, ép úgy, mint a cseh tutajosok bosszúsak, ha a
Moldova csatornázását említi az ember.
Van még egy csomó csatorna és terv a Rajnától keletre
(Ruhrort-Herne, Dortmund-Ems, Bevergera-Weser, WeserHannover, a szabályozott Lippe folyó, stb.), de ezen a
vidéken nagyobb a tengerről jövő behozatal, mint a
tenger felé irányuló tutajozás. Határozott irányt csak
akkor nyerne a forgalom, ha a földközi csatornát teljesen
kiépítik, vagy olcsó vasúti összeköttetést létesítenek.
Minden bizonnyal nagyon igénybe fogják venni a
Stettin-Berlin-i hajózási forgalmi utat is a fakereskedelem
képviselői. A skandináv félszigeti és oroszországi eredetű
fák és fatermékek könnyebben fognak Berlinbe kerülni
mint addig. Mig azonban a Windau-csatorna el nem
készül, hasznát főleg a königsbergi és danzigi fakeres
kedelem fogja látni.
Az Odera porosz területen való része nagyfontosságu
tényezőjévé válhat az osztrák, részben a magyar fa
kereskedelemnek, ha az osztrák csatornázási rendszerrel
összekapcsolják, illetve ha a kapcsolat helyre lesz állítva.
Addig, a mig ez megtörténik, főleg a brombergi csator
nán fölfelé úszó tutajoknak fog hasznára válni, kedvez
vén az Odera felső vidékén lévő fűrészüzemeknek.
Az osztrák-magyar monarkhia évi 300.000 tonnás
fabehozatalával szemben több mint 4 millió tonnás fa
kivitel áll, kerek 250 millió korona értékben. A belföldi
faforgalom a termelő helyektől a fogyasztó piacokig
(különösen a városokat értve a piacok alatt), meglehető
sen élénk, de nagy fogyasztó ipari piacok, melyek a
fának rengeteg mennyiségeit fogyasztják, tulajdonképen
nincsenek,
Nagy viziforgalom csak Csehországban van, másod-
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sorban a Moldván és ennek mellékfolyóin és az Elbán
egészen Szászországba. Ez a forgalom mintegy évi
5—600000 köbméterre rúg, a mibe csak a gömbfa van
beleértve, rakományok nélkül. Kisebb jelentőségű, de azért
nagy nemzetgazdasági fontosságú a Búg tutajforgalma
Galíciában, (ez a Visztula mellékfolyója és Németország
felé gravitál), azután a Prut és mellékfolyóinak faforgalma
a román fakivitelre és a Tisza tutajforgalma a Szer
biába irányuló magyar tutajforgalomra vonatkozólag.
Az alpesi folyók tutajforgalma hanyatlóban van, pedig
sok ottani erdő fáját más utón nem is tudják a fogyasztókhoz juttatni. A Duna és nagy mellékfolyói: a Vág,
Dráva és Száva, a középeurópai fakereskedelem érdekeit
nem szolgálják,, sőt épen ennek érdekeivel ellenkező
irányban folynak ; ezért »nincs is élénk faforgalmük. Viz
ellenében pedig még nagyon drága a szállítás. Érthető,
hogy a vizi utak ily hiányossága mellett a vasútnak kell
lebonyolítani a forgalom nagy részét. A félgyártmányok
és fűrészáruk szállítását egészen a vasút végzi.
Látjuk tehát, hogy ott, a hol a vizi utak a fogyasztó
külföld felé irányulnak, a gömbfa-tutajforgalom meg
felelő nagy és erős (Csehország, Galícia és a mármarosi
keleti Kárpátok némely vidéke.) Galícia más részének
és a magyar Kárpátvidék nagy részének fája deszkák és
gerendák alakjában vasúton kerül Németországba, nyugat
felé haladtában. A bukovinai, erdélyi és román fa a
Fekete tenger felé igyekszik ; csak igen kis részét szállít
ják a Dunán fölfelé Regensburgig. Úgy Bécs valamint
Budapest nagy fogyasztását a Kárpátok fájával fedezik,
olcsó vasúti szállítás révén.
Az Alpesek dús erdeinek fája, ha jobban nyűgöt felé
fekszik is, drága. Vizi ut nincs, a vasúti szállítás drága;
a közelítés maga is nehéz és költséges. A Mura folyó
felső vidékéről még csak szállíttatnak Németországba, de
az alsó vidék fája már csak Olaszország felé gravitál.
Magyarország a lombfák hazája; az erdőterület 81°/o-a
lombfa, főleg bükk. Hogy mennyi ideig leszünk képesek
puhafaszükségletünket a magunkéból fedezni, az nagy
kérdés. Sokáig bajosan.
Tölgyfával mi látjuk el Nyugót- és Középeurópát, sőt
Ausztriát is. A kivitel főleg Fiúmén át történik, a hová
összpontosul az utóbbi évek óta Krajna bükkáru kivi
tele is.
A boszniai tölgyesek már kimerültek. Puhafa kivitele
növekvőben van és Metkovics, Sebeniko és Gravosa
kikötői utján jut a Földközi tengerbe, illetve Itáliába,
a Földközi tenger által övezett többi országokba és
Angliába stb.
Terveznek csatornákat Ausztriában a Duna és az Odera
között Bécstől Osztrauig, illetve Oderbergig; a DunaMoldova-Elba csatornát Bécstől Budweisig (és innét az
Elba torkolatáig); a Duna-Odera csatornát az Elba felső
vidékére Melnikig és a Duna Odera csatorna összekötését
a Visztulával illetve a Dnyeszterrel.
Ezek egyelőre csak tervek, a melyek azonban már a
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kezdet elején is azt mutatják, hogy az erdőgazdaságot
veszélylyel fenyegetik. A Moldova alsó részének sza
bályozása és csatornázása nagyon gátolja a szabad tutaj
forgalmai, és ha e munkálatokat Prágáig folytatják, akkor
ennek a forgalomnak végleg befellegzett.
Az osztrák erdőkongresszus két izben is foglalkozott
ezzel a kérdéssel. (1902-ben és 1904-ben) és mindkét
ízben az volt az egyhangú vélemény, hogy a Moldova
csatornázása által az Elba faforgalmát és az erdőgazda
ságot fenyegető veszélynek csak úgy lehet elejét venni,
I vagy legalább mérsékelni, ha a Moldova mellett egy
külön tutajozási csatornát hagynak meg, vagy ha a
tutajokat díjtalanul vontatják állami hajók által, hogy a
tutajozás költségei semmi esetre nagyobbak ne legyének
a mostaniaknál. '
Már pedig ezt a kívánságot aligha fogják teljesíteni s
így a gömbfának a határig való szállítása köbméterenkint legalább egy koronával megdrágul. Ki fizesse ezt a
többletet? Az eladó-e, vagy a vevő?
Mondjuk, hogy az irányzat többnyire a vevőre fogja
hárítani. Azért bizony jut belőle az erdőbirtokosra is, ha
csak annyiban is, hogy az eladás teljes árát már meg nem
fogja kaphatni. Mi történik azonban árhanyatlások idejé
ben ? Ekkor már teljesen az erdőbirtokos fogja viselni a
többletet.
Nézetünk szerint ennek mulhatlanul az lesz a követ
kezménye, hogy a fát fogyasztó iparágak költségkímé
lés végett közelebb fognak húzódni a termelő helyekhez.
A szászországi fűrészművek, melyek .főjövedelmi forrá
sát a gömbfának minél gazdaságosabb kihasználása, illetve
műfává való feldolgozása képezi, kénytelenek lesznek a
Moldova felső vidékére vonulni és vevőkörüket maguk
után vonni. Ennek annál inkább be kell következnie,
minél inkább erősbödik az a szándék, hogy a fűrészáru
kivitelének a gömbfa rovására tarifapolitikai utón ked
vezzenek.
A Bécs-Budweis-i csatornaterv megvalósítása nem igen
lesz befolyással a fakereskedelemre. Visznek Bécsbe
annyiféle helyről fát, hogy erre a közlekedési útra nincs
szükség. Már a Duna-Odera csatorna fontosabb a bécsi
piac szempontjából, ha ugyan sikerülni fog a tervezett
bécsi központi fakikötőt olcsó alpesi fával ellátni. Ez már
tarifapolitika dolga. Ezen az utón Németországba is le
hetne szállítani, még pedig olcsón, vontatással. A szász
szénvidékről Bécsbe szenet szállító hajók visszafelé fát
vontathatnának.
A keletről nyugatra irányuló faforgalom legmerészebb
koncepciójú útja azonban az a csatorna-ut lenne, vagy
lesz, mely a Dnyesztert a Visztulával és az Elbával köti
össze. Galícia fölöslegének külömb utat még elképzelni,
sem lehet. De nagy hasznát fogja látni ennek a csator
nának az északmagyarországi fa is, melyet nem csak
Németországba, hanem Bécsbe, Cseh és Morvaországba
is lehet majd szállítani. És akad majd vevője az elha
nyagolt bükknek is. A magas Kárpátok őserdeinek fenyő-
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fája sokkal jobban fogja uralni a bécsi piacot, mint eddig,
és eredményesen fogja visszaszorítani a cseh fát.
Az orosz fa versenyétől ezen a csatornauton alig van
mit tartani. Az erdeifenyőt részben a Keletnémet piac,
részben a Feketetenger vidéke annyira lefoglalja, hogy
sem a bukovinai, sem az erdélyi, galíciai és észak
magyarországi fának nem kell félnie a versenytől.
A körülöttünk lévő országok részben kivitel, részben
behozatal céljaira építenek csatornákat és szabályozzák
folyóikat, hogy ezek tutajozhatók legyenek. Hát a magyar
állam mivel segíti elő erdőgazdaságunk, fatermelésünk
és kivitelünk érdekeit.
Épen egy hete rágom a toliam szárát, de a választ
csak nem tudom kirágni belőle.
Hát ne firtassuk.............

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete jú
lius hó 21-én tartotta meg rendes évi közgyűlését Mis
kolcon a vármegyeháza nagytermében Gesztes Lajos alelnök elnöklete alatt, a jelenleg 114 tag közül 35 egye
sületi tag részvétele mellett.
A közgyűlésen a nagyméltóságú m. kir. ministert Lászlóffy Gábor m. kir. főerdőtanácsos képviselte. Borsodvármegye képviseletében megjelent dr. Vadnay Tibor
vm. főjegyző, a miskolci kereskedelmi és iparkamara
részéről dr. Sugár Ignátc titkár. Az Országos Erdészeti
Egyesület képviseletével Podhradszky András elnököt
bízta meg, aki nagy sajnálatunkra gyengélkedő állapota
miatt meg nem jelenhetett; kiküldött helyettese Csorna
Gusztáv hgi főerdész volt. A Borsodi Bükk-Egylet kép
viseletében megjelentek : Kühne Adolf alelnök, Kühne
Andor titkár, Szűcs Sándor mérnök, Túry József felügyelő
és Friedmann Mór II. titkár. A borsod-miskolci-muzeum
és közművelődési egylet képviseletében Gálffy Ignác el
nök, Rimaszombat r. t. város képviseletében dr. Kovács
László polgármester, mig a „Miskolczi Napló“ politikai
napilapot Huberth János, a lap felelős szerkesztője képvi
selte. Levélben üdvözölték a közgyűlést : dr. Tarnay
Gyula Borsod vm. alispánja, Radvány István kir. taná
csos, kereskedelmi és iparkamarai elnök, és nagynevű
tudósunk Hermán Ottó. Azonkívül résztvettek számosán
úgy a vármegyei, mint városi tisztviselők és a bírói,
ügyvédi körökből.
A közgyűlést Gesztes Lajos nyitotta meg, melegen üd
vözölve a vendégeket és egybegyült egyesületi tagokat,
hangoztatva az összetartás szükségét és felhiva minden
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kit csendes, higgadt munkálkodásra, mert az országos
megrázkódtatások az erdészetet sem kerülik el. Az er
dei termékek rohamos értékemelkedését, — mondotta —
nyomor, követi a mindenütt jelentkező munkáshiány,
mely termelő képességünkre hat bénitólag, ezen a nagy
akadályon át pedig magunknak kell kivezető utat
találni.
'
A lelkes éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó után
dr. Vadnay Tibor alispánhelyettes üdvözölte Borsodvármegye közönségének nevében a közgyűlést, és dr.
Sugár Ignác kereskedelmi és iparkamarai titkár kiemelve
az erdőgazdaságnak fontosságát, megkapó szavakban
domborította ki az érdekközösséget, mely a kereskedelmi
és iparkamara, valamint egyesületünk működése között
fennáll, s azért felénk irányítja érdeklődésüket.
Ezek után a titkár felolvasta a múlt évi közgyűlések
jegyzőkönyveit, melyeket Bobok Tivadar és Tornay
Gyula hitelesítettek, miután felszólamlás nem történt.
Úgyszintén változtatás nélkül fogadta el a közgyűlés a
titkári jelentést az egyesület működéséről, hozzájárulván
a választmány által hozott határozatokhoz, s jegyzőkönyv
ben adva kifejezést Szifft Gyula hgi főerdész és Latinák
Vilmos urad. erdőmester egyesületi tagok elhunyta fö
lötti részvétének.
Örvendetes tudomásul szolgált Zachár István, Linszky
Károly és Mölczer Gyula tagokból álló számvizsgáló
bizottság jelentése, mely az egyesület anyagi gyarapo
dásáról számolt be és Szénássy Béla pénztáros felmen
tését jegyzőkönyvi köszönet mellett javasolta.
Nagy tetszést aratott Enyedi János m. kir. erdész
felolvasása, melyben vonzó előadással, érdekesen ismer
tette a diósgyőri m. kir. erdőgondnokságot, egyben be
mutatva az erdőgondnokság régi gazdasági térképeit és
erdőgazdaságunk legrégibb rendszeres üzemtervét.
A Hering Sámuel, Dénes Géza és Merényi Gyula ta
gokból álló szavazatszedő bizottság előtt lefolyt tisztújító
választás eredménye a következő; elnök; Podhradszky
András; I. alelnök; Gesztes Lajos; II. alelnök; Borhi
Borhy György; titkár: Mitske Gusztáv; pénztáros; Szé
nássy Béla. Választmány: Bobok Tivadar, Dénes Géza,
Csaszkóczy Károly, Elek István, Fankovits Imre, Hering
Sámuel, Mayer Géza, Pékh József, Tornay Gyula,
Zachár István.
Az orvvadászat megfékezésének kérdésében a kikül
dött bizottság javaslatának a földmivelésügyi m. kir.
ministerhez leendő felterjesztése határoztatok el.
A Bükk és Mátra hegységben a mészipar szerve
zésére vonatkozólag az egyesület egyelőre állást nem
foglalt.
A legeltetés kérdésében tett indítvány, — mely szerint a
nagyváradi országos gazdagyülésen főleg a legeltetés
kérdésében hozott, az erdőgazdaságot sérelmesen érintő
és alaptalan határozat ellen közös erővel foglaljunk ál
lást, s egyesületünk e tekintetben átiratot intéz az
Országos Erdészeti Egyesülethez s fölterjesztést a föld-
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mivelésügyi ministerhez, miután ugyanezen határozat
ellen az Országos Erdészeti Egyesület már megfelelő
alakban tiltakozott, s a kérdést annak tárgyalása során
Lászlóffy Gábor m. kir. főerdőtanácsos fölszólalásával is
megvilágította, hangsúlyozván, hogy az Erős Rezső ha
tározati javaslatában foglalt tételek megcáfoltattak s
visszautasittattak, tárgytalanrtá válván, a közgyűlés a ja
vaslatba hozott átiratok és felterjesztés mellőzését mon
dotta ki.
A megyei erdőstatisztikák érdekében Podhradszky
András igen tisztelt elnökünk által tett indítványára a
kiküldött bizottság javaslata egész terjedelmében elfo
gadtatott, annak hozzáadásával, hogy az anyaggyűjtés a
kisebb kiterjedésű erdőbirtokokra is a lehetőség határáig
kiterjesztessék.
„
A jövő közgyűlés helyéül Rozsnyó városa lett kije
lölve s a határidő megállapítása a választmányra
bízatott.
Elfogadta a közgyűlés Biók Zoltának az 1886. évi
XXII. t.-c. módosítására vonatkozó indítványát is, s ezen
törvénycikknek az erdészetet hátrányosan érintő szakaszai
nak módosítása érdekében a szükséges lépések megté
telét az elnökségre bízta.
A közgyűlés táviratban hódolatteljes tisztelettel üdvö
zölte dr Darányi Ignác földmivelésügyi ministert,
melyre a következő távirat érkezett Bártfáról : „Szives
üdvözlettel a megemlékezést őszintén köszönöm, kérem
azt jó kívánságaim mellett egyesület előtt is tolmá
csolni. Darányi Ignác.“
Ugyancsak táviratban melegen üdvözölte a közgyűlés
Podhradszky András szeretve tisztelt elnökünket, melyre
a következő válasz érkezett Gánóc-fürdőből: „Meghajlok
az egyesület akarata előtt, elnökké való megválasztáso
mat köszönettel elfogadom és szaktársaimnak meleg ü d 
vözletemet küldöm. Podhradszky.“
Közgyűlés után a Korona-szállóban gyűltünk össze,
kedélyes közös ebédhez, melyen Gesztes Lajos emelte
poharát vendégeinkre, meleg szavakkal üdvözölve Lász
lóffy Gábor m. kir. főerdőtanácsost, aki válaszában örö
mének adott kifejezést, hogy körünkben lehet, s elisme
réssel nyilatkozott közgyűlésünk komoly, eredménydús
lefolyásáról. A hangulat hova-tovább emelkedett, csak
azt sajnáltuk, hogy a közgyűlésünkön résztvett miskolci
vendégeink nem szerencséltettek bennünket a fehér asz
talnál is, mikor megjelent közöttünk Gálffy Ignác igaz
gató, múzeumi elnök, de nem hogy ott maradjon, hanem
biz’ elvitt mindnyájunkat gazdag, érdekes múzeumába,
melyet töviről-hegyire megmutogatott, nem fukarkodva
lebilincselő, tudományos magyarázataival sem, a mit nem
tudtunk eléggé megköszönni, midőn kellemes sétánkban
a hires Avasra is elkísért.
....
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Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti egye
sülete. Rendes tagsági dijat fizettek 1906 ra: sipeki
Balázs Lajos, Linszky Károly. 1907-re : dezséri Bobok
Tivadar, Fábián Béla, Hering Samu, Linszky Károly,
Tornay Gyula.
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A vadászat beköszöntője augusztusban.
Tikkasztó hőség mindenütt. Mindenféle és fajtájú vad
azon helyeket keresi, hol a hőség ellen megfelelő oltal
mat talál. Természetesen nagy előszeretettel keresik fel
az oly helyeket, hol a közelben viz is található.
A természetnek valami sorvasztószerü lehellete ül. az
erdőn-mezőn; hull a virág szirma, sápadt a falevél, a
növényzet bágyadt lesz, mintha egy nehéz álom környé
kezné, fáradtan ásítanak az azúrkék égbolt felé. Még
szállong egy kis illat a légben, szarkaláb, pipacs virít a
meleg verőfényben ; de ebben a virulásban is benne van
már az elmúlás „mementó“-ja. A nagy sárgaság a
halál színe, mely mind szélesebb arányban teregeti szét
itt-ott penész illatu palástját, e körülményre szemmel
láthatólag is figyelmeztet; de erre figyelmeztet szár
nyas vándoraink palástolhatatlan izgalma is.
Nem ácsorog már féllábon a gólya madár sem, bú
csút kezd kelepelni; a berkek szélein 7— 8 darab is
összekerül, tanácsot ülnek, de nem tudnak határozni,
izgatottak ; fel-felszállnak, nagy szárnyaik felverődnek a
sárga tarlókra, egy kevés lebegéssel, mintha valami
gyakorlatot tartanának, és tényleg szárnypróbálgatás ez.
Készülődnek a nagy útra, hogy búcsút mondva híveik
nek, a visszatérés reményével problematikussá tegyék
kártékony vagy hasznos voltukat. Mert szent madár a
gólya a magyar paraszt előtt, már pedig „minden szent
nek maga felé hajlik a keze“, a szent gólyának pedig a
csőre. Begyét megrakja mindennel-, a mi él és a mit
bekaphat és éppen ez a baj, mert így a fészkelő hasz
nos szárnyas vadnak a porontyai is sorra kerülnek tel
hetetlen bendőjébe. Ezért manapság ő szentségétől már
a vadászok sem igen sajnálnak egy kis ólmot. El is
mennek kora ősszel mind egy szálig. Követik nemsokára
mások is, elsősorban a kakuk, a sárga rigó, meg a fecske
madár is. Mozog a haris is. A lápok világa is megele
venedik, hurcolkodnak egyik víztől a másikig; változatos,
eleven, de izgatott is mind, némely helyeken hihetetlen
mennyiségben verődnek össze és oly nagy robajjal száll
nak fel, hogy még a vadászt is zavarba hozzák. A vizi
vadak e nagy változatossága nyújtja e hónapban a
vadásznak a legszebb és legérdekesebb mulatságot.
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Igaz ugyan, hogy e hó elsejével a fogoly-vadászat is
megkezdődik, de biz’ ez sem hasznosság, sem vadásziasság szempontjából egy cseppet sem célszerű. Azokat a
kis apró tyúkféle csirkéket összelövöldözni oktalanság, a
vezető öregeket meg kiirtani kegyetlenség; a forró káni
kulában, meg azt hiszem, mi élvezetet sem nyújthat.
Egy néhány meddőt meg lelövésre kiválasztani egy
vadász sem képes; legjobb, legcélszerűbb várni egy
kicsit; ha pedig minden áron puskázni akarunk, a vizi
szárnyasokon kívül még a haris, fúrj is képezheti —
különösen kora reggel és késő délután — a kellemes és
szórakoztató vizslászat tárgyát.
Sport szempontjából a zergevadászat jöhet figyelembe,
annyival is inkább, mivel a kecses vad utáni járás a
vadász minden ügyességét és kitartó erejét igénybe veszi.
A hó közepével, 15-én, felszabadul tilalom alól a nyúl
is, ez a szegény állat, kinek ember, állat egyaránt ellen
sége és pusztítója ; ha olyan szapora fajta nem lenne,
az utána való hajkurászásoktól most már még hírmondója
sem maradna fönn.
Nem lehet tagadni, hogy egy-egy kis süldő pecsenyéje
sokkal izletesebb, mint egy viharedzett öreg kan nyulé,
de hát azért még nem elegendő ok arra, hogy most már
a törvény értelmében is irtani lehessen őket, nemcsak a
későbbi vadászatokra való tekintetből, hanem azért is,
mivel ez időtájban a nőstény nyálak legtöbbje pocakos
vagy szoptatós.
A fácán vadászata is felszabadul a tilalom alól ; itt
sem vadászias és nem okszerű a fiatal ivadékokat lepuffogtatni, már azért sem, mivel a fácán későbbi őszi
vadászatának érdekességét és kedvességét rontanák el
vele szándékosan.
Túzok után lehet járni; igen izgató és érdekes vadá
szatot nyújt ; a magyar föld e legnagyobb szárnyasa
amilyen esetlennek látszik, a valóságban éppen olyan
szemfüles és óvatos, az utána járó vadásznak a türelmét
sokszor a legmagasabb fokig fel tudja csigázni és igénybe
venni. Ilyenkor fiaival a zab- és kukorica-táblákat keresi
fel és ekkor vizslával is eredményes a vadászata; a
lövésénél azonban figyelni kell, hogy szembe lövést ne
tegyünk, mert erős tollazata miatt a göbecsszemek róla
valósággal lepattognak, az utána való lövést azonban
nem bírja el és csakhamar leesik ; ilyenkor is azonban
készen kell lenni a másik lövéssel, mert ha sérülése
nem veszedelmes, hamar ellábal. Gyors, erős és kitartó
lábaival hihetetlen távolságokat tud befutni.
A császármadár, gerle, örvös és kék vadgalamb, vizi
szárnyasok, bíbic, a hol van, a sárszalonka is, a vadá
szat tárgyát képezik.
A fő-, dám- és őzvad e hóban a híz-idénybe lépett,
megkezdődik a tulajdonképpeni vadászata, a cserkészet,
különösen a bikákra, azoknál is inkább a számfelettiekre,
a — fölöslegesre.
Az őzvadnak e hó első felében az üzekedése folytató
lagos lévén, csalsipra még szépen be is ugrik.
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A vaddisznó nappal az erdők sűrűségét, éjjelre a tar
lókat, burgonya- és kukorica-földeket keresi, ha lehet
dagonyáz. Mindennemű fő- és rőtvad a vigályost, a tar
lók körüli erdőrészeket választja tanyájául. A nyúl min
denütt található, még barázdás ugarban és északnak fekvő
hangában is, mert kerüli a forróságot.
A siket-nyírfajd zsenge családostul nagy sűrűségben
keres nyugalmat, így gondolja, hogy a róka vagy görény
től menekülhet. A már anyányi foglyok reggel tarlókon,
délben kukoricásokban, nagy forróságban patak mentében
tartózkodnak. A már ugyancsak anyányi vadrécék a
partok padmalyai alá rejtőznek. A császármadár és csa
ládja a nagy sűrűben tartózkodik, fák és csemetéken
galyaznak.
A vadvédelem sohasem szünetel, a ragadozók irtatnak,
az erősebb szarvasok figyelemmel tartandók. Az ártalmas
szőrmések tökéletesen vetkőzvék, ide s tova kellő bundá
jukban lőhetők. Tenyésztés szempontjából a fogoly és fürj
hálóval fogatnak.
A fiatal vérebek munkában állanak és most már
használhatóságukat is kimutathatják; a vizslák szobában
való idomítását is már befejezni kellett. Zárt vadasokban
az erdei szántók egy része bokros rozszsal és repcével
bevetendő, lombtakarmány meg gyűjtendő.
jf ¥ őf ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

(Kő.)
¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥ ¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥

Keztyüs haramiák és az 1883. évi
XX. t.-cikk.
Irta

Remetei Köváry János.

A „vadászat“ — ügye hazánkban szemlátomást örven
detesen kezd fellendülni! Hangsúlyoznom kell, hogy csak
szemlátomást, még pedig azért, mivel a látszat csal!
A mit gondos kezek, fáradságot nem ismerő buzgó em
berek önzetlenül, még csak elismerést sem várva, a
vadászat ügyében összehordanak — azokat, hiú, stréber
látszatra ugyancsak vadászemberek egyidejűleg szét
is szórnak. Eddig a vadászat terén legalább csak — a
nembánomság, nemtörődömség állt útba ; most meg
már ép’ megfordítva, a nagy érdeklődés lesz megölő betűje !
Manapság mindenki vadászik, ez már nem csak hogy
divat, hanem valóságos őrület! Nem kell félre érteni
szavaimat, — nem azt kifogásolom, hogy sokan, vagy
mondjuk; mindenki vadászik! Vadászhat és vadásszon is
mindenki, a ki teheti, — csak az bánt és fájón kell
hogy érintsen minden igaz vadászt, a ki a magyar vadá
szatot csak egy kicsit is a szívén viseli, — hogy ezek

a mindenkik vadásznak.
A kinek csak egy csöpp esze van és a kinek még ez
a csöpp is hiányozna, de az 1 + 1 = 2 elméletét a mate
matika nélkül is megérteni tudná — az könnyen rájöhet,
hogy hazánkban a jelenlegi vadászati viszonyaink mellett
Üzleti alapon vadászni — nem lehet! Nem lehet a
szó szoros értelmében, még anyagi kockázattal sem, annál
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kevésbé — kockázat nélkül. Az orvvadász is, midőn
rabló hadjáratára indul — kockára teszi azt, a mije van,
és ha semmije sincs, akkor kockára teszi azt, a mije
minden embernek van, — az életét.
Láthatjuk, hogy mindenféle képen e nemes sport érde
kében, minden igaz vadásznak valamit, sőt még az orv
vadásznak is kockáztatni kell.
A vadászat terén újabban egy különös jelenség kezd
mutatkozni, a legveszedelmesebb fajtájú, a mi csak létez
hetik, — vadászat szövetkezeti alapon. Ezek valósá
gos megölői az igaz vadászatnak, mert semmiféle tör
vényük sem lévén, megkülömböztetésül, más tisztes
társaságoktól, még az M. Sz. jelzőt sem viselik. Ezek a
szövetkezetek gomba módra nőnek, de nem úgy mint a
gomba, hogy maguktól el is múlnának, hanem ellenke
zőleg, szaporodnak és működésük nyomában azonnal
mutatkozik a biztos enyészet, a vadállomány teljes és
végleges kipusztulása! És működésük könnyebb lebo
nyolításához a kultúrát szegődtetik szolgálatukba; mert
ne méltóztassanak hinni, hogy működésük talán valami
rengetegben távol, ember sem lakta vidéken menne véghez.
Oh, korántsem, többnyire mint „jó szomszédok“ szere
pelnek, itt nőnek fel, itt burjánzanak a főváros szívében,
ők azok a sárga gamáslis maskurák, a kik minden ünnep
és vasárnapokon a pályaudvarok képét oly harciassá
tudják varázso'ni. Eljutnak minden oly helyre, a hová a
fővárosból vonaton, vagy hajón eljuthatnak, úgy, hogy
még aznap, vagy esetleg korán másnap reggel vissza
is érkezhessenek. Orvvadászhoz méltó ronda fegyverzetük,
az egyedüli ismertető jelük. Külsőleg azonban modern
emberek mind megannyian. Kétes existenciák, bukott
alakok, boltos legények, pincérek, borbélyok, köztük egyegy jobbmódú parvenű, meggazdagodott nem is tudom
micsodák . . . ezek mind vadásznak, vadásznak és az
elsők meglőni mindent, a mi meglőhető. Az ember szíve
majd meghasad kesergő bánatában, ha látja és tudja,
hogy ezek micsoda vandalizmust tudnak véghez vinni,
részint a törvény védelme, részint pedig a törvény kiját
szása mellett.
Egy-egy augusztusi évad beálltával füzérekkel hozzák
hazafelé a kis anyányi fogolynépséget, nem is számítva
a 15-ike előtt is elejtett egynéhány nyulacskákat. A
15-iki dátum, különösen az e napra rendesen esni szokott
ünnepnap pedig valóságos istencsapása. Aki nem hiszi,
nézzen el „Nagy boldog Asszony napjának“ estéjén vala
melyik pályaudvarra és meggyőződést szerezhet magának
állításom valódiságáról. Az ökölnyi kis nyulak, a szop
tatós nyulmamák már messzire éreztetik a kánikulai
hőségben undorító szagukat, a jól bepréselt hátizsákokból.
És mennek a rút Sybariták zsákmányukkal . . . egyene
sen, a már megszokott helyre, a vendéglőshöz, hogy a
zsákmány „friss pecsenyéjét“ csengő koronákra bevált
hassák !
Ez az állapot tart mindaddig, a mig a területen élő
vad található, illetve mindaddig, a mig ennek elejtésével
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a költségek megtérülnek. Ha már a terület rövid idő alatt
— a mi rendesen már szeptember havában szokott be
következni — kipusztul, akkor megszűnik a kirándulás
is, mert a matematikájuk azt tanítja, hogy: 2 X 2
5.
Az ember önkénytelenül is azt kérdezi: hát mi van a
terület bérösszegével ? Ép ez a bökkenő! A községi
vadászterületek bérbe adásánál — tisztelet a kivétel
nek — soh’sem ügyelnek arra, hogy az árverelőnek
van-e elegendő erkölcsi és anyagi biztosítéka a terület
tisztességes és vadászias módon való kihasználására;
hanem kiadják annak, aki a szokásos bánatpénzt letette
és aki a legmagasabb ajánlatot megtette. Ezek az árve
rési hyénák nem kockáztatnak semmit; mert ha a terü
let jósága az esetleges magasabb bérösszeget el is
birná, ők szövetkezve „strohmannt“ állítanak bérlőül,
esetleg nagyobb számú tagtársakat vesznek maguk mellé.
Ha pedig rövid időn belül a terület kipusztittatnék, a
„strohmannon“ soha senki egy veres krajcárt sem hajt
hatna be, már csak azért sem, mivel lévén nekie min
dene, — sem mi!
Még gyakoribb módja az efajta eljárásnak, hogy egy
„jómódú parvenűt“ keresnek ki Palinak, ők csendes
társak maradván, még az első évi tagsági dijukat is
megtakarítva, mert a legelső alkalommal, amidőn látják,
hogy számításuk mi hasznot sem hajtana, Palit egysze
rűen a faképnél, jobban mondva a bérletben hagyják!
És ezek az alakok mindenféle terület árverezésénél
jelen vannak és a tisztességes árverelőt képtelenebbnél
képtelenebb árajánlataikkal valósággal lehetetlenné teszik.
Egy ilyen szövetkezetnek szomszédságában lenni, kivált
ha rendezett vadászterületünk, dögvészt jelent.
Ismerek nehány ilyen szövetkezetét, sajnos, nem állít
hatom őket névszerint is pellengérre, mert a törvény hiá
nyossága oltalmat nyújt nekik gálád szerepük elpalástolására.
Egy ilyen szövetkezet vakmerőségében még arra is
vetemedett, — dacára annak, hogy nagyvad területük
nincs is — kivételes vadlelövetési engedélyért fordultak
a földmivelésügyi ministeriumhoz, természetesen nem
kapták meg, de nekik indoknak elegendő volt a szomszédos
rendezett vadászterület tulajdonosának vadállománya is.
Mostanában egy ilyen szövetkezet a kezei közé kapa
rintott egy igen jó és alkalmas területet, dacára azonban,
hogy én nekem e területen semmi érdekem nem lévén,
leleplezésemre az alispáni hivatal a bérletet megsemmi
sítette és jelenleg a terület jóval alacsonyabb bér
mellett, teljesen megbízható és kifogástalan vadászember
kezeiben van. Bár mindenki hasonló módon járna el.
A magyar vadászok már maguk is belátták, hogy a
mai vadászati állapotok így tovább nem maradhatnak.
Legyen a vadászat akármilyen passzió jellegű is, de már
még sem olyan Csáky-féle szalma többé, hogy vele
senki se törődjék, vagy ha törődik is vele valaki, ne
olyas féle legyen az a valaki, a kinek a vadászat egé
szen Hekuba,
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Egy-egy uj törvénynek az elkészítése, a kidolgozása,
tagadhatatlan, hogy nagy tudást és lelkiismeretességet
igényel. Különösen áll ez a vadásztörvényre, a melynek
megváltoztatását, átdolgozását nagyon természetesen nem
lehet csak úgy liilbele Balázs, Senki Pál, Bánjafene
Kálmán, Zrínyi Izor és Zsivánovits Athanás kép
viselő urak törvényhozói bölcs belátásukra bízni, hanem
fel kell kérni a magyar vadászok ama önzetlen gárdá
ját, akik e nemes cél érdekében teljes tudásukat és jó
akaratukat bele tudják vinni ama törvény tervezetbe, a
melynek alkotásával a magyar vadászat nemcsak papí
ron hangoztatott frázisokban, hanem lényegében tényleg
is hazánk közgazdaságának egy fontos tényezője leend.
Számtalan igaz barátja van a magyar vadászatnak, a
kiket a felfelé való talpnyalás és a lefelé való cézári
gőg modern bacillusai még nem mételyeztek meg, ezeket
egyedül csak a közérdek vezetné munkájukban, tudom
biztosan és merem állítani ; készséggel a sorompóba lép
nének, hogy végre ez az ósdi, a vadászat fellendülésé
nek kerékkötője — az 1883. évi vadászati törvény egy
egészséges alapokra fektetett uj törvénnyel kiküszöböltessék!
Láthattuk legutóbb is, a belügyministernek egy jelen
téktelen rendelete, a mit a vadorzások meggátlása tekin
tetében adott ki, milyen kavarodást idézett elő a vadá
szok körében. Valóságos uj irodalom keletkezett, okosabb
nál okosabb -— s közte képtelenebbnél — képtelenebb
tanácsok keretében. De ez nem számít, fődolog az, hogy
bebizonyult, miszerint: fáj valami, még pedig régi seb.
1883-ban kaptuk. Csak egy kicsit nyúltak— egy parányi
rendelettel a sebünkhöz, már jajgatott mindenki; hátha
még ez a rendelet nem is annyira parányi, mint in
kább „darányi" lett volna, még csak akkor csináltunk
volna igazi jajgatást, hogy : itt is fáj, itt is fáj.
Az 1883. évi vadászati törvény valóságos mentsvára
az orvvadászoknak, a dögvadászoknak, a pecsenyevadá
szoknak, a lelketlen állatpusztítóknak ; ellenben megölője
és kizsákmányolója az igaz vadásznak és vadtenyésztő
nek. A tilalmi idője és ezzel kapcsolatosan a szabadalma
valóságos kontár bábaaszony szerepére vállalkozik, modern
angyalcsinálás módjára, csak hogy ép’ nem magzat
elhajtásra is vállalkozik. Ezt ugyan nem közvetlenül, ha
nem közvetve csinálja, — hosszú munkálkodásának kima
gasló eredménye erdeink büszke koronás királyának
degenerálódása is. Most, mi sem lévén könnyebb, mint
egy a fajfentartás és tenyésztési idő közepette önmagá
gáról teljesen megfeledkezett agancsost zsákmányul ejt
hetni. Vagy talán ép’ ez az okszerű tenyésztés Achillessarka, hogy az erős fajok és egyedek pusztíttassanak ?
E közlemény keretében nem célom a törvény hiányossá
gait most fejtegetni, hisz használhatatlanságát eléggé iga
zolja azon körülmény is, hogy kötetszámra vannak a kor
mányrendeletek, a melyek mindegyike azt igazolja, hogy a
törvény nem volt megfelelő nemcsak most, hanem már
akkor sem, a mikor csinálták. A sok rendeletnek azon
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ban meg van a haszna, hogy esetleges hivatalos eljárá
soknál sem a I., sem a II. sem a III-ad fokú Ítélkező
hatóság eligazodni nem tudván, mind egy-egy újabb
rendeletet vagy döntvényt provokálnak, úgy annyira,
hogy hál’ Istennek, elmondhatjuk, miszerint ezidőszerint
vadászati ügyekben járatos jogtudósunk egy sincsen,
ellenben magántudósunk fölös számmal is akad !
A vadászati törvény revíziójára a magyar vadászoknak
immár égető szükségük van ; ez elől kitérni nem lehet.
Ne szabályrendeleteskedjünk, hanem igen is, a közérdek,
közgazdaság és a vadászat érdekében is követeljük a
a törvény revízióját!
Nagyon közeledik a tizenkettedik óra. Jó lesz a kö
veteléssel is sietni, nehogy majd azok csinálják meg a
törvényt, akik már most is azt hangoztatják, hogy a
vadászat az ezerholdasok és bőrkabátosok kiváltságos
jogait képezik.
Sajnos, nekem nincs ezerholdam, de van bőrkabátom
és mégis jobban érdekemben van és telkemen fekszik
egy jó vadásztörvény alkotása, mint sok más ezer
holdasnak.
,
Ne nagyképüsködjünk, hanem követeljük a törvény
revízióját, ennek keretében az orvvadászat meggátlására
irányuló intézkedéseket is, — arcképes igazolványok mel
lőzésével, — egyszerűen a büntető törvénykönyvre
való utalással.
¥¥¥¥¥¥¥¥

* Személyi hir. lmecsfalvi Imecs Béla, lapunk főszerkesztője,
múlt hó 24-én 3 —4 heti üdülésre

Bártfa-fürdőre

utazott.

* Internatus. Darányi Ignác dr. földmfvelésügyi

minister
julius hó 21-én Bártfára utazott, hogy a zborói birtok sorsa fölött a
helyszínén döntsön. Úgy értesültünk, hogy a Rákóci uradalom kasté
lyában a kincstári erdőőrök gyermekei részére internátust létesítenek.

* Változások a Coburg hercegi erdészeti szolgálat
körében. A Szifft Gyula elhunytéval megüresedett helpai gondnok
ság vezetésével Kolbenheyer Gyula raskói főerdész bízatott meg,
kinek helyére Benczkó József csábrági erdész helyeztetett által. —
A csábrági erdőgondnokság vezetésével Krausz János vacsi erdőhiv. segédtiszt bízatott meg, végül Kellner Győző királyhegyaljai
segédtiszt a nagyrőcei fűrészre helyeztetett által erdészszé történt elő
léptetése mellett.
* Uj kincstári erdőgondnokság. A tótsóvári m. kir. erdő
hivatal kerületében Zborán (Sáros vm.) m. kir. erdőgondnokság
szerveztetett.
* Hasznos állatok. Sok ember ma sincsen tisztában azzal,
milyen hasznos állat a béka, pedig annyi rovart nem pusztit semmi,
mint ő. A varangyos béka roppant falánkságánál fogva rengeteg
gilisztát, csigát, bogarat, álcát, hernyót fogyaszt, miért is nagy becs
ben áll olyan kertészek előtt, a kik ezt tudják. A sündisznó leg
inkább egerekkel, csigákkal, kukacokkal táplálkozik. A kúsznia is
sok rovart fogyaszt, mig a levéltetveknek a füskata halálos el
lenségük.
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* Miként juthatunk nagy jövedelemhez ? Kétségtelen, hogy
ma, a midőn a húsdrágaság napról-napra fokozódik, a legjövedelme
zőbb gazdasági foglalkozás a marha- és baromfitenyésztés. Azonban
szarvasmarhát nem mindenki tenyészthet, de baromfit jóformán
minden család tenyészthet s ha nem is tenyészti azt tojásból, tart
hat, azaz csibe korában pár fillérért veszi azt s otthon hulladéko
kon nagyra neveli, s igy olcsón finom és tápláló húshoz, tojáshoz
és tollhoz juthat. Főként a pulyka tartása és nevelése jövedelmező.
Maga a minister 3 év előtt országos felhívást intézett a közönség
hez, hogy karolják fel jobban a jövedelmező pulykatenyésztést. És
van is ennek a felhívásnak hatása. Ma sokkal nagyobb arányú már
e tenyésztési ág, mint 3 év előtt volt. Most Hreblay Emil állattenyésztési m. kir. felügyelő, régi és közkedvelt gazdasági iró tollá
ból megjelent a „Pulykatenyésztés és értékesítése" címen 140
oldalas s 48 képpel díszített munka, melynek megszerzését és az
abban kitűnő magyarsággal adott tanácsokat és útmutatásokat minden
kinek a legmelegebben ajánljuk. — Megrendelhető e munka 3 K
20 fillér előleges beküldése mellett a szerzőnél, Budapest, város
liget, Mezőgazdasági m. kir. múzeum.
* E. K. E. folyóirata. Érdekes tartalommal jelent meg az
„Erdély“ legújabb, 5—6-ik száma, mely hiven visszatükrözi az E.
K. E. kirándulásainak beköszöntött időszakát. A magyar föld és
népeinek megismerése az erdélyi részekben különös figyelmet érde
mel, mert az erdélyi fürdők és kirándulóhelyek látogatásának magyar
nemzeti háttere kétségtelen. Ezt a kérdést öleli fel a „Fürdőhelyeink
és a turistaság" Című vezető cikkely, mely az erdélyi fürdőket
szövetkezésre hívja fel. Kiválóan gyakorlati és szakszerű turista
tanulmány a Ruzitska Béla dr. közleménye, mely a gyulai hava
sokba vezeti az olvasót oly közvetlenséggel, hogy a szerző sikerült
felvételeivel szemlélhetővé váló cikkely a legnagyobb elismerésre
érdemes. Herrmann Antal dr. turista-ötletei, Tanács József és Boér
Miklós leírásai után érdekes apróságok zárják be a képekkel dúsan
illusztrált fűzetet. Melegen ajánljuk ezt a hézagpótló folyóiratot az
Erdély iránt érdeklődőknek figyelmébe, mely az E. K. E. tagjai
nak 6 korona fejében díjtalanul jár. — Előfizethetni az E. K. E.
cím én: Kolozsvár, Mátyás-ház.
* Gyümölcsfák gondozása. A fiatal gyümölcsfák fejlődésére
igen jó hatással van, ha a kiültetés után a fák gyökere körüli földet
szecskával, polyvával, szénamurvával stb, jól letakarjuk. Az ilyen
takaróréteg vastagsága 15 cm. is lehet, csak arra vigyázzunk, hogy
a fa törzse egészen szabad maradjon. Száraz időben célszerű a
pelyva vagy szecskatakarót fagalyakkal lenyomatni, nehogy a szél
széjjel hordja azt. A betakarásnak az az előnye, hogy a gyümölcs
fák tövét nem lepi el a gyom, a föld a gyökér körül mindig laza
marad, a légköri behatások jobban érvényesülnek. A föld a fák töve
körül száraz időben sem szárad ki teljesen, még ha nem öntözünk
is, mert a sűrű takaró a föld nedvességének elpárolgását meg
akadályozza.
* A legyek ellen. A legyek kellemetlen tolakodásai ellen sok
olyan szerrel védekeznek, melyeket a legyek kerülni szoktak. Ezek
közé tartoznak a kámfor, fokhagymaszesz, citromsav, ecet, borsosmentaolaj, karbolosvaselin, levendulaolaj és kreozót. Ha ezen szerek
valamelyikével bőrünket bekenjük, a legyek ideig-óráig nem hábor
gatnak. Eredménynyel védekezhetünk a legyek tolakodásai ellen úgy
is, ha rovarport égetünk el a szobában. Az elégetés által keletkezett
füsttől a legyek elszédülnek, — a földre esnek, az embernek a füst
nem ártalmas. Ha arcunkat, kezünket egy olyan folyadékkal kenjük
be, a mely 3 2 borszeszolajból, 8°/0 kölni vízből és 1°;0 szegfüolajból
áll, a legyeket jó ideig távol tarthatjuk magunktól.
* A fűzfaormány ka. E rovar a gyümölcsfákban is nagy károkat
okozhat. A vastag potrohval biró szürke lepke tojásait a gyümölcsfák
kérgére rakja, melyekből az álcák kikelnek a háncsát keresztül rágva
a fatestet is megtámadják. E miatt aztán nagy fák is belepusztulnak.
A védekezés nem könnyű. Elsősorban a lepkéket pusztítjuk el és az
álcákat. A fa belsejében lévő álcák elárulják jelenlétüket az által,
hogy a fából lisztfinomságu por perceg ki azon lyukakból, melyeken
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az álcák befurakodtak. E lyukakban lévő hernyókat egy finom árral
vagy dróttal ha megszűrjük elpusztulnak. Ha igy nem sikerül az ál
cákat megsemmisíteni, célszerű kénsavasszénenybe mártott vattával
a lyukakat betömni s azokat még nedves agyaggal jól bekenni. A fa
belsejében igy mérges kénsavasszéngáz keletkezik, mely az álcákat
megöli. Ha vén fákat nagyon megtámadnak e rovarok, leghelyesebb
e fákat egészen kivágni s a megtámadott részt azonnal elégetni, ne
hogy a fában lévő rovarok más gyümölcsfákba jussanak. Ha gyü
mölcsösünk közelében vén fűzfák vannak, nagyon ajánlatos azoknak
belsejét apróra megvizsgálni, mert ez a veszedelmes rovar legtöbb
ször a fűzfákból jön a gyümölcsökbe
* A jégeső ellen. Párisból Írják nekünk : A viharágyuval nem
érték el a kívánt hatást s nem bírták a kitörő félben lévő jégesőt
megakadályozni Ezért néhány szakember hosszabb idő óta oly szer
kezet föltalálásán dogozik, mely a felhők közt fölrobbanva, a levegő
rétegeit erős mozgásba hozza s a különböző hőfokú réteget összeke
verve, a jég képződését megakadályozza. Legutóbb de la Hault
francia mérnökkari kapitány szabadalmaztatta e fajta találmányát. A
találmány főalkotó része egy kis körtealaku léggömb. A gömb fönn
csúcsba végződik, egyrészt hogy az eső lefolyhasson róla, másrészt,
hogy a fölszállásnál könnyebben hasítsa a levegőt. A harmadfél köbcentiméter ürtartalmu gömböt megtöltik gázzal, s az alsó részén
csüngő tartóba egy kilogram robbantó szert tesznek, a tartóból le
lógó gyújtózsinórt meggyújtva, a gömböt föleresztik. Mire a gyújtózsinór
elégett, a robbantó szer a felhők között fölrobban. Az erős robbanás
szétoszlatja a felhőket s megakadályozza a jégképződést. De la Hault
találmányával számos próbát végzett s mindannyiszor kitűnő ered
ményt ért el. A szabadalom kiaknázására több francia tőkepénzes
konzorciumot alapított.

* Gyerekek csuklása ellen egy amerikai orvos ajánl kis
kávés kanálnyi porcukorra annyi ecetet csepegtetni, a mennyit a
cukor magába vesz. Egy ilyen adag lenyelve rendesen célhoz vezet
s ritkán kell azt megduplázni.

Névjegyek
és minöennemü nyomtatvá
nyok a legcsinosabb kivitel
ben jutányos árak mellett
készíttetnek ■

Székely és 3llés
könyvnyomdájában Ungvári.
t#
A lii C i a cime e3y u-* képes hetilapnak, melyet egy nemj E j “ U l l r * l zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a f r a n c i a és a n g o l nyelvek könnyű és
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus
szemléltő oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. A
folyóirat mint gyakorló fűzet is használható. A szerkesztőség minden
nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli feladatokat
kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak külön 3
korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, Andrássy-ut 97.
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pályázati hirdetm ény.

KITÜNTETÉSEK

BRÜNN 1894.

*

TROPPAU 1895

Jíriöer V. és fia
Jenő főherceg udvari szállítója

------ *

freuöenthal

175

(Dsztr. Szilézia).

Vadászati . . . .
ékszerkülönlegességek
( H u b e r t u s - S c h m u c k ) szarvas- és
rókaíogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí..........................tásban................................

Ékszerek, arany- és ezüst
árúk, C h in a e zü st-cikke k és
m űö n tvé n y-tá rg ya k g yá ra és
................ra k tá ra ........................
Képes árjeg y zék et k ív á n a tra ingyen
és b é r m e n v e k ü ld ü n k .

A cím pontos megadását kérjük.
Szarvas- és rókafogak előzetes bekül
dés mellett a legm agasabb ágakban
megvétetnek.

R oessem ann
és

K ühnem ann
Koppel Arthur-féle vasutak
mezei és helyi érdekű vasútak, villanyos
és sodrony-kötélpályák gyára =

BUDAPEST
V I., V á ci-ú t 113/115.
Elvállalja erdei vasutak nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz
nált vasutak bérbe adatnak.

A rozsnyói római kath. püspökségnél folyó
év október hó 1-én Somodiban (Abauj-Torna
megye) betöltendő

erdőőri állásra
pályázatot hirdetek.
Szakvizsgázott egyének bizonyitványmásolataikat — a melyek vissza nem küldetnek — alólirotthoz küldjék be.
Az erdőőr évi javadalmazása a természet
beni lakáson kívül 200 korona, 4 hltr. búza,
12 hltr. rozs, 16 ürm. tűzifa házhoz szállítva,
egy kát. hold szántóföld élvezete és egy drb.
tehéntartás.
Gömör-Rozsnyón, 1907. julius 19.

Pauchly Rezső,
püspök-uradalmi erdőmester.

paelaíási hirdetm ény.
Gróf Andrássy Dénes uradalmi erdőhivatala

Krasznahorkaváralján, 1907. évi augusztus
hó 8-án zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött
nyilvános szóbeli árverés utján eladja a gömörmegyei Nyilas (Nagy-Hnilec) község határá
ban fekvő hitbizományi erdőbirtokon 1907., 1908.
és 1909. évi kihasználásra kijelölt mintegy 69.21
kát. hold erdőterületen és az ezzel közvetlenül
összefüggő, részben befásult rét és legelőterü
leten tövön álló, vevő által kihasználandó
összes jegenyefenyő, lucfenyő és bükk

haszon- és tűzifát.
Az eladás tárgyát képező összes fa törzsönkénti álló fabecslés utján 13768 m3 fenyőhaszonfára, 3732 m3 fenyőtüzitára és 1483 m3
bükktüzifára lett felbecsülve. A felbecsült haszonfatömegből mintegy 5% 10—15 cm-es,
29% 16—26 cm., 33% 27—36 cm. és 33%
36 cm-en felüli mellmagassági átmérőjű.
Kikiáltási á r : 102000 K. Bánatpénz: 5000 K.
A részletes árverési és szerződési feltételek
alulirt uradalmi erdőhivatalnál Krasznahorka
váralján, és Váczi Tamás uradalmi erdőőrnél
Nyilas-on (Gömörmegye, utolsó vasúti állomás:
Nagyveszverés, vagy Igló) megtekinthetők. Ne
vezett uradalmi erdőőr a nála megjelent vállal
kozókat — kívánatra — a kihasználandó terü
letre is fogja kalauzolni.
Krasznahorkaváralja (Gömörmegye, posta hely
ben, utolsó vasúti állomás: Rozsnyó) 1907.
julius hó 20.

gróf yfnörássy Dénes uradalmi erDőhivatala.
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„Erdőgazdaság szociális alapon"
1 korona á ré rt m egrendelhető
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Rozsnyói járás főszolgabirájától.

faeladási hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Gömör és Kishont
vármegye közigazgatási erdészeti bizottságának
f. évi 1722. és 1757. számú határozata értel
mében a Krasznahorkaváraljai volt úrbéresek
legelő területén eladásra engedélyezett és mint
egy 720 tömör köbméterre becsült

tölgy műjaanyag
2837/1907 sz.

M. kir. érdőigazgatóság Beszterce.

Tóigyfa-daöási hirdetm ény.

eladására uj árverés rendeltetvén el, ezt Krasznahorkaváralján az ottani körjegyzői hivatalnál

f. 1907. évi augusztus hó 2-án délelőtt 10
órakor fogom megtartani.

Az árverés tömör köbméterenként teendő
ajánlatokkal fog megtartatni. Kikiáltási ár: tömör
köbméterenként 24 korona és 30 fillér, azaz
huszonnégy korona és harminc fillér. Más ter
mészetű ajánlatok el nem fogadtatnak. Bánat
pénz, mely készpénzben, vagy ovadékképes
értékpapírban az árverést megelőzőleg az el
járást vezető járási főszolgabíró előtt leteendő:
1080 korona, szóval egy ezer és nyolcvan ko
rona. Az előzőleg f. évi junius 13-án megtartott
árverés alkalmával Liszauer Sámuel és Ringler
eladása iránt 1907. év augusztus hó 27-én Zsigmond legmagasabb ajánlatot tevőknek a
d. e. 10 órakor a besztercei m. kir. erdő rimaszombati m. kir. adóhivatalnál letétbe helye
igazgatóságnál zárt írásbeli ajánlatok utján nyil zett bánatpénzei az uj árverésen is érvényesek.
A kérdéses legelőterületen kivágandó és meg
vános versenytárgyalás fog tartatni.
Kikiáltási ár 14860 K. 76 fillér, azaz Tizen hagyandó famennyiség a volt űrbéresek elöl
négyezer és nyolcszázhatvan korona hetvenhat járósága által pontosan kijelöltetik. írásbeli zárt
fillér, mely összegen alul a faanyag nem fog ajánlatok elfogadtatnak: ha a fent jelzett bánat
eladatni.
pénz kapcsán adatnak be, ívenként 1 koronás
Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt Írásbeli bélyeggel vannak ellátva, az árverés tárgyát
ajánlatok az árverés napjának d. e. 10 órájáig képező anyag pontos megnevezése mellett aján
fogadtatnak el, mely ajánlatokban az ajánlott lat tevőnek azon kijelentését tartalmazzák, hogy
összegnek számmal és betűvel szabatosan kell az árverési és szerződési feltételeket ismeri és
kifejezve' lenni, kijelentendő az is, hogy ver magát azoknak aláveti, végül ha az árverés
senyző az árverési és szerződési feltételeket is idejét megelőzőleg nyujtatnak be. Az ezen hir
meri, azokat macára nézve kötelezőknek elfo detményben foglaltaktól eltérőleg vagy elkésetten
gadja, s magát azoknak aláveti.
benyújtandó ajánlatok visszautasíttatnak.
A részletes szerződési és árverési feltételek
Minden ajánlatnak tartalmaznia kell a meg
ajánlott vételár 10%-át kitevő bánatpénzt kész hivatalomnál Rozsnyón a hivatalos órák tartama
alatt bármikor megtekinthetők.
pénzben, vagy óvadékképes értékpapírban.
Egyebekben részletes felvilágosítás szerezhető
A becslés adatai, továbbá az árverési és
szerződési feltételek a besztercei m. kir. erdő a m. kir. erdőgondnokságnál Rozsnyón és a volt
igazgatóságnál és a sajói m. kir. erdőgondnok úrbéresek elöljáróságánál Krasznahorkaváralján.
ságnál Besztercén a hivatalos órák alatt meg
Kelt Rozsnyón, 1907. julius 17.
tekinthetők.

Beszterce-Naszód vármegye Gledény község
I-ső határrészében fekvő Gudera nevű erdőrész
ben az illetékes hatóság részéről rendkívüli ki
használásra engedélyezett 7'93 k. hold terüle
ten kijelölt 435 drb. összesen 559'59 m3, na
gyobbrészt műszaki célokra alkalmas

tölgyfának

___

jleöény község elöljárósága.

Jíagy Elemér
főszolgabíró.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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MAGYAR ERDESZ
E R D É S Z E T I ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K L A P .

BORSOD-GÖMÖR-HEYESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g j e l e n ik m in de n hó n ap 1-én é s 15-én.
F ő szerk esztő :

F e l e lő s s z e r k e s z t ő :

I in e c s ía lv i I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R I M A B Á N Y A

V a d á s z a ti fő m u n k a tá r s é s o r s z á 
g o s s z a k tu d ó s itó :

B o r s o d a p á t f a lv á n .

hová a lap szellemi, részét illető közlemények küldendők.

R e m e te i K Ö V Á R Y JÁ N O S

Az előfizetési és hirdetési dijak a „Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

E lő f i z e t é s i á r:

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám á r a ..................1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad :
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, féloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetés minden szava 6 f.

A m ezőgazd asági múzeum.
A múzeumok és könyvtárak intézménye az
utolsó esztendőkben erős fejlesztő változáson
ment keresztül. Megváltoztak a múzeumok fogal
mát és hivatását illető felfogások. És éppen ez
a körülmény az, melynek szempontjából a ma
gyar királyi mezőgazdasági múzeummal foglal
koznunk kell.
A közfelfogás eddig az volt, hogy a múzeu
moknak egyrészt tudományos szolgálatokat kell
tenni, másrészt pedig kívánatos látnivalókat nyúj
tani. Nem mondhatnánk, hogy a múzeumoknak
e kétrendbeli hivatása elenyészett volna. De
közéjük jött egy harmadik nemű hivatás, amely
fontosságban a két elsőt túlszárnyalja és amely
ennélfogva döntő befolyással van az újabb mú
zeumi berendezésekre. Ez a gyakorlati életnek
való szolgálás, a különböző foglalkozási ágak
fejlesztése a múzeumok útján. Annyira előtérbe
tolul ez a gyakorlati hivatás, hogy még a kép
táraknál és egyéb szépművészeti gyűjtemények
nél is ez jár elől.
Mindenesetre olyan arányú és természetű
térfoglalás ez a modern közéletben, aminőre
valaha az első múzeumok összegyűjtői, az első
könyvtárak tudományszerető alapítói nem igen
gondolhattak.
Ennek a fejlődésnek egyszerű gyakorlati oka
van. A kereső ember szakbeli tudásának szük
ségletei annyira megszaporodtak, hogy kielégí
tésükre az eddigi eszközök elégteleneknek bi

zonyultak. Újabb, gyorsabban ható, könnyebben
kezelhető eszközökre van szükség a keresetet
gyarapító tudás terjesztésére. Ez eszközök közé
sorakoztak a múzeumok és a könyvtárak is,
amidőn egyrészt a látnivalók csoportosításával
lehetővé teszik a gyakorlati ismeretek látás utján
való megszerzését, másrészt amikor a tudni
valók nyomtatott anyagát a könyvek kiadása és
különféle előadások tartása által terjesztik. Ha
az előrebocsátott körülményeket figyelembe veszszük, kellőképen tudjuk méltányolni a magyar
mezőgazdasági múzeum berendezését és programmját.
A mezőgazdasági múzeum célja és hivatása
mindazt bemutatni, a mi a magyar mezőgaz
dákra érdekkel és fontossággal bír, amiből a
hazai mező-, kert-, szőlő- és erdőgazda meg
bízható gyakorlati tanulságot meríthet, és ami
ből úgy a belföldi, mint a külföldi iparos, fo
gyasztó és kereskedő a magyar mezőgazdaság
terményeit legközvetlenebbül és leghívebben
megismerhesse.
Azért a múzeum berendezői odatörekedtek,
hogy minél közvetlenebbül, minél világosabban
és vonzóbban bemutassák az ország mezőgaz
dasági termelésének gazdagságát és változatos
ságát, bemutassák továbbá, miként és mi mó
don termeljen a gazda, hogy a legnagyobb
eredményeket elérhesse, miként védekezzék a
gazdaság kárttevői ellen, mily formában és cso
magolásban kívánja a fogyasztó közönség a
kész termény szállítását stb., mindig szem előtt
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tartva a régi piacok jobb kihasználását, valamint
új, jövedelmező fogyasztó-területek megszer
zését.
Másrészről pedig a kereskedő, az iparos és
fogyasztó is könnyen tájékozódhassék, honnan
szerezhesse be a neki legmegfelelőbb árut, mily
vidékeken és mily különböző változatokban ter
meli azt a hazai gazda, mik a különbségek a
hazai és a külföldi termények és termelési mó
dok között.
Ez a múzeum tehát első sorban, a hazai
mező- és erdőgazdaságot tartja szem előtt, de
mindenütt, a hol az kívánatos, összehasonlítás
kedvéért a velünk >rokonviszonyok között ter
melő külföld e téren elért eredményeit is pár
huzamba állítja.
Nyilvánvaló mindebből, hogy a múzeum be
rendezésénél a gyakorlati, gazdaság-fejlesztő
szempontok voltak az irányadók. A szép helyi
ségek, a melyekben a múzeum el van helyezve,
a kiállított tárgyak, képek és grafikai táblák csi
nossága is gyakorlati célokat szolgálnak, mert
mentői vonzóbb maga a múzeum, annál több
érdeklődőt gyűjt helyiségeibe, és annál széle
sebben terjed az általa adott okulás. Már eddig
is kitűnt, hogy a múzeum mint tisztán érdekes
látványosság, milyen jótékony befolyással van a
fővárosnak a földtől elszakadt lakosságára. Puszta
kíváncsiságból ezer és ezer városi ember ke
resi fel a múzeumot és azok az emberek, akik
nek a mezőgazdaságról fogalmuk sincs, akik a
háziállatokat csak a húsából ismerik.
A gazdaközönséggel szemben a múzeumnak
természetesen egészen más a hatása. Az állattenyésztőt, a növénytermelőt egészen más szem
pontokból érdeklik a kiállított dolgok. És szinte
természetesen kapcsolódik ezekbe a szempon
tokba az az útmutatás, amit a múzeum a szál
lítás és értékesítés tekintetében is adni szándé
kozik a gyakorlati mezőgazdáknak.
Szólanunk kell még a mezőgazdasági múzeum
tudományos vonatkozásairól. E tekintetben, mint
érdekes specialitásokra, a múzeumnak két osz
tályára kell utalnunk. Az egyik a gazdaságtör
ténelmi. A laikus is megtudja ebből, hogy ha
zánkban, a háború klasszikus hazájában, a föld
művelésnek fejlettebb ágai, mint a kertészkedés,
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gyümölcstermelés, szőlőművelés már milyen
korai időkben virágoztak. A múzeum másik
nagy tudományos értékű osztálya az ősfoglal
kozások osztálya. Ez az osztály a halászatnak
és pásztoréletnek régikori jellemző tárgyait mu
tatja és a maga nemében az egész világon
páratlanul áll. Érdekes dolog, hogy a halászati
eszközök mutatnak rá, hogy a magyarságnak
oly vidékről kellett mai hazájába jönnie, mely
vízben és halban bővelkedett, vagyis északkelet
felől. A múzeumnak ez az osztálya szinte
irigyelt magyar specialitás és hervadhatatlan ér
demekkel gyarapítja gyűjtőjének, Hermán Oltó
nak tudományos babérait.
A fődolog most már, amikor egy külsőleg és
belsőleg eddig páratlanul álló mezőgazdasági
múzeumunk van, hogy a magyar gazdaközön
ség sűrű és szoros összeköttetésbe lépjen vele.
Megérdemelné az intézmény, hogy a gazdasági
szaktestületek vidékenkint szervezzék a múzeum
meglátogatását és jó eleve kitűzzék a gyakor
lati gazdálkodásnak azokat a kérdéseit, amelyek
tisztázását a múzeum közreműködésétől várják.
Ez egyik módja lenne a múzeum és a gya
korlati élet között való kapcsolat gyors megte
remtésének. Egyébként e módok kieszelése a
gazdaközönség dolga, csak az kívánatos, hogy
a múzeumnak gazdasági életünkre való hatását
mentői megfelelőbb módon irányítsuk és biz
tosítsuk.
¥ ¥ 3f-'*■ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ V ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Az „észjog“ az erdőgazdaságban.
Irta

Praetor.

Szakunk irodalmi elmaradottságát mi sem bizonyítja
jobban, mint azon körülmény, hogy alig keletkezik egy
irodalmi vita, már is az egyik vitázó vergődni kezd az
idézetek tömkelegében s ha ütőkártyája elfogyott, érzé
kenykedést színlel és személyeskedésnek tekinti a vitát.
Olvasva Sólyom és Polgárdy levélvállását, el nem tu
dom gondolni, hogy miért kellett Polgárdynak „oly soká
habozni, hogy kellő higgadtsággal intézze el a köztük
felmerült differenciákat.“ — Korábbi levélváltásukra csak
azt jegyzem meg, hogy ha Sólyom tényleg elmondotta
volna a Polgárdy által neki tulajdonított állítást, nem
kellett volna Piklertől „észjogot“ kölcsönöznie, míg azt
egyszerűbb érvekkel is meg lehetett volna dönteni. Nem
vonom kétségbe, hogy Polgárdy „alapos készültséggel,
nagy olvasottsággal és sok kutforrással“ rendelkezik, de
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engedje meg, hogy ezen zártkörben : a „Magyar Erdész“
hasábjain adjam tudomására, miszerint első levele után
érdekkel vártuk a kibontakozást; mohón lestük, hogy
fogja alkalmazni első levelében idézett „kutforrásait“
szakkérdéseinkre, s im e! „Parturiunt montes etc.“ —
Szívesen vitázom akármeddig, de „hálásabb“ és ége
tőbb tárgyról, mert abban teljesen osztom Polgárdy néze
tét, miszerint ez „háládatlan“ téma. Akkor vegyük elő
Pikier „észjogát“, ha már a siralmas állapotban levő
erdélyi kopárokat beerdősítettük, a vízmosásokat meg
kötöttük, csemetekerteket telepítettünk oly nagy szám
mal, hogy abból minden birtokos erdősítése fedezetet
nyer s nem állunk az erdősítési időszak kezdetén oly
nehézségek előtt, mint a milyenekbe a százezrekre rugó
csemetehiány sodor.
Nem azt mondom evvel, hogy tehát most és addig is
'tegyük le a tollat. Isten ments 1 Inkább csak kezeljük
azt a tollat szorgalmasan, de ne meddő téren, Arról vitázni,
hogy az 1898. XIX. t.-c.-ben mi jogos és mi nem, már
tempi passati! Meghozta a törvényhozás, szentesítette a
király, nekünk végre kell hajtani, de keressük a cél
szerűséget, keressük a helyes utat. Hálátlanság volna
nem vitázni és nem bírálni, de helyes irányban ! Meny
nyi eredménye van már eddig is az irodalmi vitáknak.
Letűnt az a korszak, a melyben Budapesten meghara
gudtak a szabad véleménynyilvánításért! — Az egész
séges viták sok nézetet megváltoztattak; magam is tud
nék felhozni oly részleteket, melyekről ma beismerem,
hogy helytelenül fogtam fel s azt hiszem, így sokan va
gyunk. Nem azért állunk a közjó szolgálatában, hogy
összefont karokkal egy pár embertől várjuk annak inté
zését. Sok munkásra van szükség egyetlen egy épület
felépítéséhez is, ránk is háramlik az a feladat, hogy
közremunkálkodjunk azon nagy épület anyagának össze
hordásánál, melynek neve: Magyarország erdőgazdasága!
Ezen közremunkálkodás hazafias kötelesség.
Nincs ebben a jogászállamban egy törvény sem,
mely az élet minden körülményei között egyformán
állná meg helyét, bármily helyesen is legyen az kigon
dolva. Nagyon lassan jön létre s elég későn lát egy
törvény ahhoz képest napvilágot, hogy az életviszonyok
gyors változásaival lépést tarthasson. Hogy legyenek
ezen törvények helyesbítve, ha a külső szervek a válto
zásokat figyelemmel nem kisérik s a központi körökkel
nem közlik ? — A hivatalos iratokban nem sok véle
mény fog megnyilatkozni, mely zsinórmértékül szolgál
hatna. Vagy tán az 1879. XXXI. t.-c. azért tartotta fenn
magát 27 éven át, mert . minden tekintetben kifogástalan
volt? Remélem, ezt nem fogja senki sem állítani!
Cerberusként őrizte annak megmásíthatatianságát a keleti
kényuraság! Egy tekintélyes külföldi szakember kérdezte
egyszer tőlem ; „Mondja kedves kollega, hogy képes
Önöknél egy kir. erdőfelügyelő minden évben 600—700
ezer kát. hold erdőt ellenőrizni ?“ Nem lehet ezt bizony
még Pikler-féle „észjoggal“ sem megfejteni.
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Az 1898. XIX. t.-c. célja nemes, és kellő változtatás
sal remek eredményt volna képes felmutatni. De jelen. leg nem tud és megyünk hátrafelé, mert az egész intéz
ményt megöli a bürokratizmus. A papíron való erdő
kezelés teréről már végtére le kell térnünk; sürgősen,
égetően sürgősen kell változtatnunk, hogy áttérjünk a
tényleges erdőkezelésre, mert a mai állapot nem erdő
kezelés, hanem egy felületes erdőfelügyelet. Csak hatol
junk be a mai úgynevezett „erdőkezelés“ mélyébe.
Nem tehetek róla, de nem tudom aggályaimat elosz
latni s hazafias kötelességemnek tartom azokat napvi
lágra hozni s a vezető köröknek a lehető legkomolyab
ban a szíve mélyébe ajánlani. Erdőtörvényeink s az
ezekből folyó intézkedések — kevés hely kivételével —
nemcsak népszerűtlenek, de határozottan gyűlölet tárgyai.
Községek, közbirtokosságok, egyházak stb. a legfurfan
gosabb és majdnem megakadályozhatatlan módon igye
keznek erdejüket lerázni a nyakukról. Talán nem szük
séges példákat felhozni ? Nem hiszem, hogy akadna
csak egy erdőhivatal is, a hol erre példát nem tudná
nak említeni. Ha másképpen nem, küldöttségekkel in
gerük a minisztert, képviselőkkel, befolyásos emberek
kel abajgatják. Képtelennél képtelenebb követelésekkel
állanak elő, — szóval mindenkép üldözés az erdőgazda
ság intézménye. Valljuk csak be, ennek nem tisztán a
legeltelési kérdés az oka. Nagyon sok községbe el tud
nám vezetni olvasóimat, a hol nincs legelőhiány és
mégis gyűlölet tárgya az „erdőkezelés“.
És ez nem is csoda! —■ Mindent papíron intézünk,
semmit sem a valóságban! Ha egy birtokos fűhaszná
lati engedélyt kér, leírjuk még azt is neki, hogy milyen
hosszú legyen a kasza s dörgedelmes pontokban hang
zik az utasítás, hogyan kell kaszálni s minden levágott
csemetéért mennyi a büntetés. Úgy megijed az a birtokos,
hogy inkább ott hagyja azt a fűvet. És micsoda jogta
lan eljárás az, hogy egy birtokostól folyamodványt kö
vetelünk a gaz, a fű kihasználásáért, mely az ő termé
nye ; és mily nevetséges esetek fordulnak elő. Csak
maradjunk ennél a ffikaszálásnál 1 Egy erdőtiszt, ki nem
volt már fiatal, sőt középkorú sem, de szigorúan alkal
mazkodott a rendeletekhez, utasítja egy erdő birtokosát,
hogy folyamodjék ffihasfhálatért. „Nem folyamodom én
uram, van nekünk elég szénánk és elég szalmánk az
idén, nincs rá szükségünk“. — De kell folyamodni,
mert a gaz elnyomja a csemetéket“ — szól az erdő
tiszt. „No már mégis csak furcsa dolog az uram, hogy
olyanért vagyunk kötelesek folyamodni, a mit kötelesek
vagyunk megtenni“ — szólt „észjog“ ismerete nélkül a
paraszt. Csak gondolkozzunk ezen az eseten, nem
nevetséges ez ? Vegyük csak tovább a fűhasználatot 1 A
birtokos folyamodik, hogy a füvet a fiatalosból kihasz
nálhassa. A kérvény bemegy, az erdőgondnok nincs
otlhon, eltelik egy hét; mire az összegyűlt postahalmaz
ban rákerül a sor: eltelik egy másik hét. No és azt
gondolják a betürágók, hogy annak a fűnek, illetve an-
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nak az állatnak, mely azt megeszi, mindegy az, ha a
lekaszálás egy héttel előbb, vagy később történt? Aján
lom figyelmükbe a mezőgazdasági ismereteket! — Én
nem tudom elképzelni, hogy az az egyszerű birtokos
annyira előrelátó tudna lenni, hogy a kérvényt 2 héttel
előbb adja be. És örüljön az a birtokos, ha a szeme
előtt vénül a szép gyönge fű, mig a kasza méretei az
irodában — szerencse, hogy még nem grafikus utón —
kiszámítva lesznek?
Meg nem foghatom, miért nem volna elég és hatá
sosabb, ha az erdőtiszt a birtok bejárásakor egyszersmindenkorra figyelmeztetné a birtokost, hogy mely he
lyeken gyakorolhatja a fűhasználatot s mily óvintézke
déseket tegyenek esetleges károk elhárítására. Miért kell
azért tintának folyni ? Vagy ha már írásban kell, hogy
nyoma legyen, az egyszersmindenkorra érvényes rend
szabályokat miért nem „volna elég egyszer közölni ?
De nem 1 — Minden szál fűért egy betűnek kell nap
világra jönni! Ezt kívánja a bürokratizmus ! —
Tekintsük az erdősítést! Ugyan hány napot tölt az
erdőtíszt az erdősítésnél ? — Ha csemetekertje van,
—- állami csemetekertet értek — akkor még csak tudja,
hogy mikor jelenhetik meg egyik vagy másik erdősítés
nél, a hol t. az ő csemetekertjéből kaptak csemetét; de
ha nincs csemetekertje, hogyan tudja meg? Azt sem
sejti, kiváltották-e vagy nem azt a csemetét, melyet
valahonnan a tizedik keleti hosszúsági fok alatt székelő
erdőhivatal küldött nekik. Az egész csemetekérelmezés,
szállítás és ültetés egy „legsötétebb“ vakablak. •— Miért
mindez? — Mert az állami csemetekertek intézménye
is csak egy mutatványszám ; nincs benne semmi komoly
rendszer. Egy nagy terület, mondjuk 30 ezer kát. holdas
erdőhivatali kerület kap egy 4 holdas csemetekertet, a
melyben csak kőrist és tölgyet lehet tenyészteni. Össze
állítjuk a csemeteszükségletkimutatást s látjuk, hogy
nehány ezer erdei- és feketefenyő és lucfenyő stb. is
szükséges. Bemegy a jelentés, várjuk a jó hirt! Tavaszszal, sokszor elég későn megjön a csemetekiutalványozási rendelet: X erdőgondnokság áz alföldön kért fél
millió csemetét s kapott 300 ezeret, annak is egyharmadát valahonnan Nyitra megyéből. (Nem is hiszem,
hogy ez nem kísérletezés akar lenni a csemeték akklimatizálása tárgyában.) Jön azonban a rendelet, az erdő
hivatal dörög, hogy: „azon birtokosok, kik csemetét nem
kaptak, haladéktalanul utasitandók, vegyenek csemetét
készpénzen, mert a csemetehiány nem mentség s az
erdősítés elmulasztása erdőrendészeti áthágást képez.“
— Százszor és ezerszer sajnálatraméltó szegény községi
erdészet! Csak tűrj, tied lesz a mennyország!
Nos és vegyük azt a szerenesés helyzetet, hogy a bir
tokosok kaptak csemetét. Az erdősítési időszak nagyon
rövid, hamar el kell ültetni a csemetét. Szegény erdő
gondnok azt sem tudja, melyik erdősítésnél legyen jelen.
Gyorsan összehívja az erdőőreit s tervet gondol ki, mikor,
hol erdősítsenek; hogy ossza fel az erdőőrök között az
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erdősítés vezetését. Sehogysem megy, sehogysem futja
az időből; néhány — legalább fele — erdőbirtok ki
marad, illetve felügyelet nélkül erdősit; az eredmény ter
mészetesen ennek megfelelő.
Ismét azt kérdem: miért? Azért, mert az erdőgond
noksági kerületek oly nagyra vannak szabva, hogy 10
nap közül az erdőtiszt 5 napot bizonyosan az országúton
tölt. Avagy az a szegény birtokossági elnök, vagy biró,
vagy az írni olvasni még tízig sem tudó erdőszolga
vezesse úgy az erdősítést, mintha Selmecbányán végzett
volna? — Tájékozatlan kívánság!
Mig az erdőgondnokság kerületében felületesen folyik
a jövő alapjának legszorgosabb munkája : az erdősítés, addig
az erdőgondnok a legképtelenebb kimutatásokat állítja
össze az erdőhivatal számára, hogy az utóbbinak legyen
mit olvasnia és továbbítania. Akárhány önzetlen erdő
hivatali főnök szájából hallottam már azt a beismerést,
hogy bizony semmi dolguk sincs. Nos és mégis az erdő
hivatalok el vannak látva központi erdészjelöltekkel és
Írnokkal, az erdőgondnok pedig fogalmaz és másol, mint
egy nyolcvankrajcáros dijnok. Ettől a rendszertől várjuk
a népjólét alapjának megvetését? Ettől várjuk azt, hogy
a nép előtt népszerűvé tegye az erdőtörvényeket s a
néppel megkedveltesse az erdőt? — Ez nagyon merész
kívánság, ez soha sem fog teljesülni, ha ily irányban
folytatjuk. Ennek már nem a törvény az oka, hanem a
törvény bürokratikus alkalmazása.
Vegyük most tovább az áterdőlést. Hol marad a híres
záradék : „Az áterdőlés csak az erdőtiszt személyes fel
ügyelete alatt s annak tiszti felelőssége mellett végezhető 1“
Ez minden Bedőkorbeli üzemtervi záradékon rajt van,
— de kérdezem — hány esetben volt betartható? Néz
zük csak meg a községi s egyéb erdőkben végzett
áterdőléseket, — méltó elődei ezeknek az erdősítések.
Mondhatom s bárkit meggyőzök szívesen a természetben
arról, hogy igen sok helyen a községi stb. erdők képe
inkább hasonlít erdőpusztításhoz, mint erdőneveléshez.
A lehető legsilányabb erdősítések s a legelhanyagoltabb,
felületesen s minden szakértelem nélkül véghezvitt áterdőlések mutatják, hogy itt már „az állam jár.“
Hogy a magukra hagyott birtokosok erdősítései az
erdőket a legszomorubb állapotba hozzák, arra nézve
csak gondoljunk vissza, hányszor meg nem történt már
az velünk, hogy egy és ugyanazon nagyobb területre,
melynek egy része száraz, más része például vizenyős
— megrendeltük az ennek megfelelő igényű kétféle
csemetét s meg nem jelenhetvén az erdősítésen, a birto
kosság fordítva ültette el, t. i. felcserélte a csemetéket.
Ez csak egy kép az ezer és ezer eshetőség közül.
A mi az áterdőléseket illeti, tán nem szükséges tár
gyalnom a jó és rossz áterdőlés közti különbséget, jól
tudjuk, hogy mily nagy anyagi különbség van e kettő
között s mégis rábízzuk a birtokosra, mert nekünk körmölni kell az irodában s ha végre egyszer kijutunk, ég
nek áll a hajunk szála! Róth Gyula vetített képei a föld
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alá bújnának szégyenükben ezen művelet láttára. És mi
az eredmény? Az erdők mindig rosszabb karba jutnak,
mindig értéktelenebbek lesznek; az utódokra még gyen
gébb erdők várnak, még szegényebbek lesznek. Az ér
tékes fanemet elnyomja az értéktelenebb. A tölgyfa or
szágszerte mindig kevesebb, a legtöbb helyen elnyomja a
gyertyán s az áterdőlésnél nem lesz gond fordítva a
felszabadítására.
íme két jelenség az állami kezelésből. A többit egye
lőre hagyjuk figyelmen kívül. íme két tényező : az erdő
sítés és áterdőlés! E kettő az alapja az erdőnevelésnek ;
ezek helyes vezetése, szakszerű intézése nélkül olyan az
erdőgazdaság, mint a régi (talán némely helyen még most
is divó) falusi iskola, melyben a tanító a legidősebb
kamaszra bizza a tanítást, míg ő azalatt összeszedi a
tyúkólban a tojást, vagy kimegy a földjére krumplit
kapálni. Csakhogy az erdőtiszt nem kapál, ő annál sok
kal hálátlanabb munkát végez: körmöl, kimutatást csinál,
igtat, bevezeti négyszer-ötször ugyanazt. Ezalatt a köz
munkás csinálja minden szakszerű felügyelet nélkül immel-ámmal, sokszor rosszindulattal azt a munkát, mely
alapvetése volna az utódokat boldogítandó erdőnek. Sze
gény utókor ! Nem a leghizelgőbb szavak fognak ajkuk
ról elhangzani a jelenkor állami erdőkezeléséről, hacsak
akkorra mind ki nem vándorolnak azok, akiket a sors avval
vert meg, hogy állami kezelés alatti erdő birtokosaivá lettek.
Hol keressük tehát a hibát? Az erdőtisztben? — Nem
lehet 1 Nem beszélek esetleg kivételekről, sőt tapasztalat
ból ki kell jelentenem, hogy önzetlenebb, ügybuzgóbb
tiszti kart kívánni sem lehetne e törvény végrehajtására.
Igyekszik megfelelni úgy az irodai, mint külső kivánal
maknak, de nem képes. Mit tegyen ? Irodai hátralékai
minősítése rovására mennek, tehát mégis csak ez az
első. Mert legyen a leggondozottabb fiatalosa, legyen a
legpéldásabb rendben tartott erdeje, ez nem érdem egy
magában ; a kettő együtt, vagy ha ez nem megy, akkor
legalább is az irodai teendők ; a legkülönfélébb nyilván
tartások, havi munkatervek, havi munkakimutatások, má
solások stb. Az erdőt tehát kezelje gazdája, majd mi felül
vizsgáljuk. S ha a felülvizsgálat eredménye az a keserű
tapasztalat, hogy az erdősítés rossz, az áterdőlés inkább
erdőpusztítás, mint erdőnevelés, akkor az eljárás kétféle.
A törtetők készen vannak az erdőrendészeti áthágás
cimén való feljelentéssel. Rettegj szegény birtokos! A
„nem tudás-“sal való védekezés nem mentség; kész rá
a felelet; „Megmagyaráztam, hogyan csinálják!“ A bir
tokost vagy megbüntetik vagy megdorgálják, de azért
mindenkép oly helyzetbe kerül, hogy elátkozza az állami
kezelés minden porcikáját s minden lehető módon igyek
szik erdejétől szabadulni. A másik eljárás a komolyan,
méltányosan gondolkozó erdőtiszté, a ki ilyenkor el
képzelhetetlen helyzetben van. Mit csináljon? A megengedhetőség határáig megdorgálja a birtokost és meg
mutatja, „hogy kellett volna csinálni és máskor igy.
legyen 1“
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Silvaticus a „M. E.“ 22. számában Sólyom támadá
sára a bürokratizmus tárgyában elismeri, hogy nagy a
bürokratizmus, sőt túltengett, de „az élet ezerféle viszony
lata“ kényszerít bele. Erre csak az a válaszom : „Könnyű
Katót táncba vinni.“ Hogy az állami kezelés bürokra
tizmussal kezdődött, nem csodálom, sőt a majdnem túlzott
központosítás, — melybe végre a ministerium is bele
unt — indokolt is volt, de csak eleinte és csak úgy, ha
célja az lett volna, hogy amennyire csak lehetséges,
egyöntetűséget hozzon ebbe a rendszerbe. Bármi volt
azonban a központosítás célja, az utóbbit nem hozta
létre. Ha éles szemekkel áttekintünk az állami kezelésen,
egy hasonlat jut eszünkbe. Előttünk van egy terheit,
díszített asztal; kifogástalan rend, tisztaság. Van az
asztalon gipszfigura, szájvíz stb., ami nem minden köz
napi asztalon található. Jön vidékről az asztalhoz meg
hívott küldöttség. Az egyik leves után rácsap öklével a
gipszfigurára s cukor gyanánt ropogtatni kezdi, a másik
zsebreteszi, jó lesz otthon a gyerekeknek ; a harmadik
feláll pecsenye után s fogja a fényes edényben levő
„extraitalt" : a szájvizet, s kivág egy felköszöntőt.* Itt
minden személyeskedés nélkül Polgárdy Béla jut eszembe.
Tegye le azt az „extraitalt“, melyet Pikier nem az erdőgazdaság mai viszonyai számára töltött, s feleljen Silva
ticus azon kérdésére, mellyel Sólyom is adós maradt,
hogy miképpen véli korlátozni a túltengett bürokratizmust.
„Megszüntetni a sok emberrel való írásbeli érintkezés
módját — nem lehet; ámde „megszüntetni“ és „korlá
tozni“ között nagy a különbség. Silvaticusnak a M. E.
2 2 . számában írt cikke mutatja, hogy a bürokratizmus
még mindig nem égett eléggé a központ körmére; sőt
még nem is foglalkozik annak egyszerűsítésével, mert
tájékozva sincs annak módjáról. Fölkérem ezúton szak
társainkat, szóljanak hozzá ehhez a tárgyhoz, mely már
országszerte ismeretes, de az erdőhivatalok utján a mi
központunk még ma sincs róla tájékozódva. A napilapok
is megemlékeznek a magyar erdészet bürokratizmusáról,
mely — ha igy megy — világrekordot fog elérni, de
éppen a vezető körök nincsenek kellőleg tájékoztatva,
holott az eddigiek után jogosan várjuk a gyökeres orvos
lást tőlük, s hiszem, hogy a helyes indítványok nem
fognak süket fülekre találni.
E felhívást nem azért intézem szaktársaimhoz, hogy
élénkítsem a M. E. lapjait 1 Erre a M. E. úgysem szorult
rá. E felhívásomra éppen az állami kezelés ügye iránt
való buzgóságom késztet s hazafias feladatnak is tekin
tem, hogy ez irányban mozgalmat fejtsünk ki és ered
ményt érjünk el. Mert enélkül az 1898. XIX. t.-c., me
lyet ahány erdőhivatal; annyifelé torzítottak, elveszti ne
mes irányát, s nem éri el hasznos célját. Az idő sürget 1
Nem lehet sokáig tanakodni. A törvényt gyűlöli a nép
a bürokratikus kezelés m iatt; az erdőtisztikar elkesere* Ezen eset egy népszerű minister asztalánál történt meg,
ki egyúttal országgyűlési képviselő is volt.
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dett, mert erdőnevelés helyett iratgyártás lett a kenyere.
Ez utóbbi körülményt mélyen ajánlom az illetékes körök
figyelmébe. Lassú betegség ez és biztosan öl. Nem pipá
val szájában, kulacscsal oldalán óhajt az erdőtiszt ősi
szokás szerint erdőt járni ; de a pipázástól a nem dohány
zásig nagy köz van. Az állami erdőtisztikar túl van ter
helve, elkeseredetten látja, hogy nem jön segítség!
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
Irta Enyedi János.

5

A m ásodik korszak.

A második korszak kezdetét, vagyis azt az évet, a
melyben a diósgyőri uradalom erdészeti szempontból
kerületekbe osztatott, nem sikerült pontosan megállapí
tanom.
Az 1779. évből — és az előző évekből — fenmaradt
erdészeti térképek szerint még teljes egészet képezett.
De az 1818. évből származó üzemterv bevezető soraiból
tudjuk, hogy a diósgyőri koronauradalomhoz tartozó
erdőségek eddig öt kerületre (Revier) voltak beosztva s
ez a diósgyőri, parasznyai, szentléleki, újhutai és mocsolyási gondnokságokra való felosztás továbbra is fentartatott.
A második korszak tehát kétségtelenül az 1779-től
1818. évig terjedő időben kezdődött.
Divald Adolfnak — az „Erdészeti Lapok“ 1896. évi
X. és XI. füzetében közölt — jelentése szerint a diós
győri uradalmi erdők még mindig a fentebb megnevezett
öt kerületbe voltak osztva, a hatodik pagonyt pedig a
tokaji erdők alkották.
Ugyanezen jelentésből tudjuk, hogy az akkori szervezés
az erdők új beosztására is kiterjed.
Erről az idézett helyen ez á ll:
„A diósgyőri igazgatóság erdőségei hat pagonyra voltak
osztva, melyek közül azonban a tokaji egészen töröltetett,
a diósgyőri pedig a többi négy pagonyba beosztatott.“
Ekkor tehát megszűnt a diósgyőri kerület elnevezése.
De megszűnt egyidejűleg a szentléleki kerület elnevezése
is s mivel a kezelő erdész Hámorban —- a Zartl testvé
rek, hajlított bútorgyáros cég mai telepén levő házban
— lakott, a kerület hivatalos iratokban hámori pagony
nak neveztetett el. A földmivelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi m. kir. minister 1881. évi december 7-én kelt
43,487. sz. rendeletével megengedte, hogy az „alsó
hámori erdőgondnokság székhelye Felső-Győrbe tétessék
át“ s az illető erdőtisztnek a felsőgyőri volt erdőmesteri
lak adassák át használatra. Ekkor kapta a kerület a
diósgyőri m. kir. erdőgondnokság elnevezést, melyet
aztán változatlanul megtartott. Meg kell még jegyeznem,
hogy -ezen időben a mai ellenőrködő erdőgondnoki lak
ban a diósgyőri tiszttartó lakott s így ezt nem lehetett
erdőgondnoki lakásúl kijelölni. Láthatjuk tehát, hogy a
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mai diósgyőri erdőgondnokság a régi diósgyőri és szent
léleki (később hámori) pagonyból alakult ki.
Egy régi térkép, mely körülbelül az 1772. évből szár
mazik, fogalmat nyújt arról, hogy kiknek a kezelése alatt
állott ekkor a diósgyőri kor.-uradalom.
Diósgyőrben (tehát nem Majláthon) lakott egy erdő
mester (Waldmeister), Alsóhámorban (Eisenhammer) volt
egy erdőtiszti lakás (Waldofficir Quartir), Parasznyán
kettős lakás, egy főerdész (Waldbereiter) és egy erdész
(Waldförster) részére, Mocsolyás táján egy házban lakott
a számvivő (Rechnungs-Führer) és egy erdőőr (Waldhütter) ; hasonlóképen a miskolci faraktárban is (In Miskolcer Holz Depositorio) számvivői és erdőőri lakás volt;
a Miklósluga táján egy lakásban lakott az erdész és az
erdőőr; a Kékmezőn és Ludna rét azon táján, amely
„Házhelyek“ név alatt ismeretes, szintén erdészi és
erdőőri lakás volt; Kis-Répáson két erdőőr számára volt
lakás ; Varbón, Kápolnán és Bábonyban egy-egy erdőőri
lakás volt.
Később a diósgyőri kamarai uradalomban alerdészi és
vadászi állás is szerveztetett, amint ezt igazolja az Erdé
szeti Oklevéltárban közölt — és 1818. évben részükre
kiadott — szolgálati utasítás.
A személyzet létszáma újból szerveztetett 1869-ben.
Az addigi tiszti személyzet állott egy erdőmesterből,
6 erdészből, 2 erdőgyakornokból, 2 erdészjelöltből és 1
díjnokból, tehát 12 egyénből.
Az altiszti személyzet létszáma 56 egyénből állott és
pedig: 3 alerdészből, 27 erdőőrből, 18 állandó és 4
ideiglenes segédőrből, 2 faraktárőrből és hajdúból.
Az 1869. évben szerveztetett egy erdőmesteri, egy
ellenőrködő főerdészi (egyúttal erdőrendezői), egy szám
vivői, 4 erdészi, egy raktártiszti és 4 gyakornoki állás,
tehát a tiszti állások száma változatlan maradt. Ellenben
az altiszti állások száma csökkent huszszal, mert csupán
2 raktárőri és 34 erdőőri állás szerveztetett. Ezek közül
a szentléleki pagonyba 8 osztatott be és pedig: Diósgyőrbe
3, Alsóhámorba 2, Felsőhámorba (mai Újmassa) 1 és
Ómassára 2 ; s ekkor rendeltetett el a felsőhámori,
vagyis újmassai erdőőri lak építése is.
Az 1348. év előtt az úrbéri munkaerő használata és
a dézsma beszolgáltatása mellett az uradalmi birtokok
nagyobb kiadás nélkül házilag voltak kezelhetők. Ezen
házi kezelés tekintetéből az összes államvagyon több
rendbeli uradalmi igazgatóságokra, praefektúrákra volt
felosztva, melyek mellett a jogügyek vitele céljából úgy
nevezett kincstári ügyészségek állottak fenn.
Ilyen praefektusi és ügyészi hivatal volt Diósgyőrben is.
A diósgyőri erdőmester a részére 1818-ban kiadott és
az Erdészeti Oklevéltárban közölt szolgálati utasítás sze
rint a m. kir. udvari kamarának volt alárendelve, de
köteles volt a budai kir. kamarai főerdőfelügyelőség ren
deletéit is teljesíteni.
Az erdőmester mint az erdészeti ágazat intéző és ve
zető főtisztviselője, sok tekintetben önálló hatáskörben
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járt el, de bizonyos ügyekben — pl. erdőőrök elbocsá
tása — csak a praefektus jóváhagyása mellett intézked
hetett végérvényesen. S azon jelentéseit, a melyeket a
praefektus felsőbb jóváhagyás végett saját véleményével
az udvari kamarához terjesztett fel, a praefektusnál kel
lett benyújtania.
Az erdőmester az alárendelt tisztviselőknek hat napi
szabadságot engedélyezhetett, maga pedig három napi
szabadságot saját hatásköréből kifolyólag igénybe vehe
tett. Ha pedig tiz napi szabadságra volt szüksége, erről
a praefektusnak kellett jelentést tennie. Két-három heti
szabadságot a m. kir. udvari kamarától Írásban kellett
kérelmeznie.
A praefektus abban a nagy sárga házban lakott, a
mely ott áll, a hol a miskolc-diósgyőri út a diósgyőri
Tapolca-fürdő felé elágazik. Most vasgyári munkások
laknak benne.
A diósgyőri erdőmester részére 1818-ban kiadott uta
sításban ki van mondva az is, hogy az erdőmestert a
gazdasági gyűléseken az uradalmi ügyész után következő
hely illeti meg és hogy az uradalmi úriszékeknél erdé
szeti és vadászati ügyekben az ő jelenléte nélkül végér
vényesen nem lehet határozni.
Az úrberiség megszűnte folytán a gazdálkodási rend
szernek is meg kellett változnia és az 1850. évben az
említett uradalmi igazgatóságok — vagyis praefektúrák
— a kincstári uradalom ügyészségekkel együtt megszűn
tek ; az úgynevezett fundus instruktus eladatott és álta
lánosan a bérleti rendszer hozatott be; az összes állam uradalmak kezelése a pénzügyi felügyelőségekre bízattak.
Említettem fentebb, hogy az erdőmester a budai kir.
kamarai főerdőfelügyelőségnek alá volt rendelve. Ez
1809-ben szerveztetek s 1858-ig állott fenn. Ekkor az
osztrák pénzügyministerium szeptember 8-án kiadott
rende'etével a budai főerdőfelügyelőséget feloszlatta és a
magyarországi öt pénzügyigazgatóságnál állított fel erdé
szeti osztályokat. Ily módon került a diósgyőri uradalom
az Egerben levő m. kir. pénzügyi felügyelőség fenhatósága alá.
Természetes, hogy ez a szervezés erdészeti szempont
ból nem mondható szerencsésnek. Mert a kamara- és
koronauradalmakban a gazdaság vezetése oly közegekre
bízatott, kiket hivatásuk és rendeltetésük más térre utalt
s kik az államjavak nagy fontosságú vezetését csak
mellékes kötelességnek tekintették. Az országos adó
sokféle nemeinek kivetése, behajtása, az ezekkel kap
csolatos nyilvántartások vezetése, valamint az ezekből
kifolyó intézkedések a pénzügyi hivatalnokok idejét tel
jesen igénybe vették s így a mező- vagy erdőgazdaság,
vagy bányászat ügyeit nem is voltak képesek megfelelő
figyelemmel kisérni. Ehhez járult, hogy az illetők a gaz
daság nevezett ágaira sem hivatással, sem szakképzett
séggel, sem kellő jártassággal nem bírtak.
Az egri m. kir. pénzügyi felügyelőség működésének
idejéből nem is maradt ránk csak egy fontosabb intéz
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kedés, amely még ma is érvényben van. Az alsó- és
felső-hámori telepes munkásoktól a nevezett pénzügyi
felügyelőség 1867. évi szeptember 25-én kelt 8752. sz.
rendeletével jóváhagyott szerződés alapján szedjük ma is
a „háztaksát“.
Ez a szerződés a diósgyőri volt m. kir. gazdászati
hivatal és a volt hámori vasgyári gondnokság között
köttetett, melynek időtartama 1866. évi november 1-től
a vasgyár bérbeadásáig vagy eladásáig terjed. Ezen
szerződés szerint a nevezett vasgyári gondnokság köte
leztetek, hogy a kincstári erdészet kizárólagos tulajdonát
képező talajon a munkások által felépített saját házaik
után — amilyen akkor Alsó-Hámorban 123, Felső-Há
morban pedig 26 létezett — összesen 156 frt 45 kr.
füstpénzt, tehát házanként 2 k. 10 f-t fizet. A hámori
vasgyár megszűnvén, illetőleg beolvadván az időközben
létesített diósgyőri kincstári vasgyárba, a fentebbi szerző
déses kötelezettség hallgatólag átment az utóbbira, illetve
később a háztulajdonosokra szállott.
Sőt az idők folyamán a szerződéses viszony taksás
viszonynyá fejlődött a gyakorlatban.
E szerint a telek tulajdonjoga a kincstáré, de a ház
helyek használati jogától a felépitménytulajdonos meg
nem fosztható, de köteles évenként 2 k. 10 fillér taksát
fizetni.
Az alsó-hámori lakosokkal fennálló ezen jogviszony
rövid időn belül akképen fog rendeztetni, hogy úgy a
taksás házhelyek, mint a haszonbérelt kiskertek meg
felelő váltságösszeg ellenében örök tulajdonukba mennek
át, míg a felső-hámori telepen — a kincstári erdőmun
kások óhajához képest — a taksás viszony továbbra is
érvényben marad.
(Folyt, köv.)
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A helyiérdekű vasutak tölgy-talpfáinak
gazdaságosabb kezeléséről.
A M. E. 23. számában „A tölgyfaárak emelkedése"
cím alatt egy közlemény jelent meg. E közlemény szer
zője a D. F. Z. egy cikkére hivatkozva azt irja, hogy a
tölgyfaárakra nézve Magyarország van hivatva vinni a
vezérszerepet.
A megejtett árverések eredményei, a tölgyfa utáni élénk
kereslet teljesen igazat ad a D. F. Z-nak.
Ezen jelenség a tölgyerdő-birtokosokat a faeladást ille
tőleg tartózkodóvá teszi: a tölgyesek eladásával takaré
kosságra int, — de takarékosságot parancsol a tölgyfát
fogyasztóknak is, — különösen a vasutaknak.
Halaváts Gyula főgeológus 1897. évben egy művet
adott ki „Ötven év a gőzlokomotivval vonatott magyar
vasutak történetéből térképen“ címen. Ezen érdekes és
becses munka tanúsága szerint Magyar- és társországaiban
a következő vasutak, az alábbi kilométerrel voltak kép
viselve ;
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M. k. államvasutak . . . . . . 7538 kim.
Társulati v a s u t a k .......................... 2711
H. É. V. a M. Á. V. kezelésében . 4822 „
Összesen: 15071 kim.
A fenti mű megjelenésétől 10 év múlt el és ha a tíz
év átlagául csak 500 kim. kiépítését vesszük fel, akkor
máma már 2 0 ,0 0 0 km. vasutunknak kell lenni és ha
kilométerenként csak 1 000 drb. tölgy vasúti talpfát ve
szünk számításba, akkor 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 talpfán szaladnak
mozdonyaink. Ha ezen talpfák úgy kezeltetnek, mint né
mely helyiérdekű vasútnál, hogy azok föld és nem törött
vagy rostált kavicsba lesznek fektetve, akkor minden 6
évben ki kell a talpfákat cserélni, vagyis akkor az egy
évre szükséges vasúti talpfa mennyisége 3.333,333 lesz,
és miután egy közép vasúti talpfa előállítására kell kö- j
rülbelül 013 m3 tölgy nyersfa; a vicinálisra 008 m3,
átlagban 0T05 m3, akkor a fenti vasúti talpfa előállításá
nál 350.000 m8 tölgyfára van szükség.
Vagy ha ezen számítással szembe helyezzük dr. Bedő
Albert a Magyar A. E. gazdasági és kereskedelmi leírá
sának „A vasutak és a Dunagőzhajózási társaság fa
szükségletének 1880—1884. évi átlagos használatáról“
szóló adatokat, melyek szerint az akkori 7 139'28 klm-nél
kilométerenként 23'94 m3 talpfa kellett, akkor 20,000 klmnél 478.000 m3 tölgyfára van szüksége csak a vasutaknak. Megemlítve azt is, hogy ezenkívül már akkor fel
használtak még kilométerenkint 0'87 m3 bükk és egyéb
talpfát.
És miután ezen forrásmunka szerint a magyar állam
erdőségeinek összes évi fatermése 3.755,996 m3 tölgyfát
tett ki; akkor is az évi fatermés 13%-t emészti fel az
összes fatömegnek.
Ezen szám azonban nagyobbodik, ha figyelembe veszszük azt, hogy huszonkét év óta hány ezer hold értékes
erdő lett telepítés és egyéb mezőgazdasági célokra áten
gedve és ezzel mennyivel apadt az évi fatermés.
Ezen körülmény és a forrásmunka talpfaszükséglet
kilométerenkénti adatai (23'94 m3) és a rohamosan épülő
vasutak arra intenek, hogy a talpfát minél tartósabbá
tegyük, mert vegyük csak figyelembe, hogy a tölgy-talp
fát más fával, — akár a telített bükkel sem, a mely
éppen annyiba kerül mint a nem telített tölgy — pótolni
nem tudjuk.
Miután az 1896. évben épült garamberzence-lévai h. é. v.
vonalán azt tapasztaltam, hogy az 1902. évben azon
talpfákat, a mik földes kavicsos agyagba lettek helyezve,
ki kellett váltani, addig azokat, a mig kavics között van
nak, még ma is a sinszálak alatt használják, azt kell
következtetnem, hogy a vasúti talpfafogyasztás apasztására nagy előnnyel járna, ha azok a helyiérdekű vasu
taknál is úgy, mint a fővonalokon, kavics közé kerül
nének.
Ebből folyólag és tekintettel a tölgyfaállomány apa
dására és a rohamosan emelkedő faárakra, szükségesnek
találnám, ha törvényhozásilag elrendeltetnék, hogy az
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összes vasutak talpfái ha nem is törött, de legalább ros
tált kavicsba helyeztetnének el.

Divald B.

Közgyűlés.
— Második nap —

Julius hó 22-én Miskolc városház-tere fölött mintha a
nap is tündöklőbben ragyogott volna, mikor Borsod—
Gömör—Hevesmegyék erdészeti egyesületének tagjai közül
24-en elfoglaltuk a külön villamost, mely elég döcögő
gyorsasággal röpített a diósgyőri m. kir. vas- és acélgyár
tiszti lakjainak művésziesen gondozott, példás rendben
tartott kertjei közé. Itt vártak már reánk a diósgyőri
kincstári szaktársak két vasgyári mérnökkel, s általános
volt örömünk, hogy az erdészekkel rokonszenvező — el
veszettnek vélt — mezőkövesdi papunkat itt viszont
láthattuk.
Két csoportba oszolva egy-egy vezetővel léptünk az
óriási terjedelmű vasgyárba, hogy pörölyök alatt nyek
kenő izzó vastömbök, ide-oda cikkázó tüzes kígyók, ezer
és ezer verejtékező munkás és számtalan zakatoló gép
között bolyongjuk be azt és csodáljuk a lázas, munkát,
melyre a jogászok azt mondják, hogy az nem tudomány,
csak tudás, de mégis csudás erőpróbája az emberi el
mének.
A bessemer-acél öntésnél jöttünk össze s jó egy óráig
néztük e poklokba illő komoly játékot. A konverter, a
melyben a 2 %-os szilíciumtartalmú ömlött nyersvasat,
tüzelőszer kizárásával, levegő átfuvatásával alakítanak
acéllá, fülsiketítőén sistergett, dübörgött s szerteszét okádta
hulló csillagait: a röptűkben elégő vassziporkáit. Csak
elvétve pislogtunk a vakító fénybe s néztük a művezetőt,
a ki parancsnoki hidjáról, fekete szemüvege alól merően
bámulta a kicsapó lángnyelvet, keresve abban az ibolyaszinű csikókat, melyeknek nagyságából megítélheti, hogy
kész-e már az acél, csak fél perc előtte vagy utána s
már medvét fog s azt azután ütheti, ha nem őt ütik.
De nagyobb biztonság kedvéért lebuktatta a konvertert,
s alak- és merítő próbákat vett. A készelés szakaszának
folyamata alatt tükrös vasat adagoltatott, hogy a kívánt
karbontartalmú acélt kaphassa. Majd széntelenített és
visszaszenített, az igen forró acél lehűtésére acélsín dara
bokat dobatott be s a művelet végén ferromangánt, hogy
a fürdő vasoxidtartalmát elsalakithassa. Azután még egy
szer rövid „ideig fújtatott, intett s recsegve fordult tenge
lyén a konverter, fehér izzó tartalmát az öntőüstbe eresztve,
a honnan a kokillákba folyatták.
Miután részletesen megszemléltük még az ágyúgolyó-
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gyártást is, izzadva, zúgó fejjel siettünk kedélyes erdő
mesterünk útmutatása mellett a hűsítőbe, hol a vasgyári
tisztek társaságában rövid idő alatt felüdültünk s folytat
tatok villamos utunkat Diósgyőr községébe.
A végállomáson nagyot zökkent a villamos kocsi, jeléül
annak, hogy megérkeztünk, s már fogadott is Fischl Jó
zsef szaktársunk; keresetlen, szívből fakadó néhány szó
val üdvözölve erdőgondnokságában. Elő állottak az urifogatok, lőcsös szekerek s legvégül döcögött Noé bárkája,
melyet — tekintettel a nem jelentkezett számos részt
vevőre — a legvégső pillanatban sikerült felhajszolnunk
s beletuszkolnunk a nyolc erdőgondozót, kik nyomban a
„tökjózanok“ társaságát megalakították és szellemi raké
tákat eregetve, nem nézték meg a
híres diósgyőri 62 cm. átmérőjű mo
gyorófát. Hanem a papírgyárba már
ők is kiszállottak s hegyiről-tövire
megszemléltük a diósgyőri merített
papiros gyártását s bár most üdülésre
nem volt szükségünk, de Kolba Miksa
papírgyár-tulajdonos szíves meghívá
sának nem tudtunk ellentállani s a
kitűnő szomorodni mellett biz el nem
szomorodtunk.
\
Szívélyesen elbúcsúzva, utunk a
magyar Tempébe vezetett. A kies
fekvésű hámori völgyön haladva, el
értük a királykuti erdőrészletet, hol
egy utolsó perceit élő középerdő üzem
mód végvonaglásán elmélkedhettünk,
de nem sokáig, mert mihamar egész
pompájával elénk tárult a királykúti
csemetekert.
Sikerült gondozó főerdészét meg
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örökítenem, a mint villogó szemek
kel (inkább nagy bajusszal) mutatja
erdőőrének, hogy ott a sarokban még
egy fűszál van ; nem is akadt ennél
több, sem a szép, erőteljes kocsános
és kocsántalan tölgy-, — sem a kép
hátterében kivehető magasabb ame
rikai diócsemeték között. Főleg ez
utóbbiak kötötték le érdeklődésünket
s meghányva-vetve az amerikai dió
telepítésének előnyeit és hátrányait,
azt hámoztuk ki, hogy meszes, de
elég mély és üde talajon nagyobb
csoportokban is vidoran tenyészik, a
csemeték pedig a visszametszést úgy
tűrik mint a tölgy s a megcsonkított
karógyökér vezérszerepét egy oldal
gyökér veszi át.
A csemetekert gondos ápolásáért
osztatlan elismerésünknek adva kife
jezést, ismét elfoglaltuk kocsijainkat s
sziklákba vájt utón haladtunk Lillafüred felé. Alattunk a mély
völgyben hosszant elnyúló Hámor község bogárhátú házai
mintha teknőbe volnának szórva, melynek egyik fala felhőket
karcoló mészkősziklák felcicomázva lombkoszorúval, másik
oldala madárdallal teli lomberdő, melyben csak elvétve tűnik
föl egy-egy erdei vagy feketefenyő folt, mint tündöklő
acélon a rozsda. Elragadóan bájos vidék; itt egy lebilin
cselő szép erdőrészlet, melynek sötét árnyából kristálytiszta vizű zuhatag csobog elő, mihamar eltűnve tátongó
hasadékban, ott sziklakapú, mely előtt óriási sziklatömbök
állanak őrt, amott már egy remek nyaraló, mely a há
mori tó gátjára van ragasztva, melyet képen is bemutatok,
de ez a valóságot alig közelíti meg, azt a titokzatos
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mélységű tengerzöld szinű vizet látni kell a rajta ringó
lélekvesztőkkel. Ilyen az út Lillafüredig s csak arról veszszük észre, hogy ott vagyunk, mert elmaradt az országút
porfelhője s a fák már megvannak fésülve, hanem a
hársfa-sorfákat hasztalan kefélték, permetezték, koronájuk
már ritkuló félben, sűrűén peregnek foltos, gombáktól s
tetvektől ellepett sárguló levelei. Találgattuk a baj tulaj donképeni okát, de nem határoztuk meg, nem is akar
tunk a közp. erdészeti kísérleti állomás véleményének
elébe vágni, mely részről Vadas Jenő főerdőtanácsos van
hivatva a kérdést tisztázni.
Megtekintve a most fejlődésben lévő nyaraló-telepet,
kedélyes ebédhez ültünk, melyen hírneves tudósunk Her
mán Ottó is szerencséltetett »jelenlétével. Pauks László hgi
erdőmester kiemelve nagy érdemeit, éltette harsány éljen
zésünk közepette. Hermán Ottó emelkedett ezután szó
lásra s csengő hangon, szinpompás szavakkal tréfásan
kezdte beszédét: Ha öt német összejön: polgármestert
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választ, mert nem tudnak közigazgatás nélkül megélni,
de ha három magyar kerül össze: felköszöntőknek kell
folynia, az agyba-főbe dicsérésnek, mert ha nem, fokossal
mennek egymás oldalának. Majd igen komolyra fordította
szavait, hűen ecsetelve hazánk nem épen rózsás hely
zetét s aggályainak adott kifejezést hazánk sorsa fölött:
„hol ünnepélyeket tartanak s szobrokat állítanak.“ Kö
zénk — úgymond — azért jött el, mert a fenséges ter
mészet szolgálatában a hazai kultúra fejlesztésén fára
dozunk, dolgozunk és alkotunk. Leírhatatlan lelkesedéssel
adtunk kifejezést érzelmeinknek, melyeket szép szóvirá
gai váltottak ki.
Emelte a hangulatot Lászlóffy Gábor főerdőtanácsos
meleg bucsúzója s úgy kívántuk volna, ha a mindinkább
fokozódó kellemes hangulat soha sem szűnnék meg; de
az idő rohamosan haladt, a nap tüzes szekerének rúdja
már az alkonyatba fordult s megcsendült a: „Ballag már

TÁRCA.

De a virágjáért ágát is letépik,
A gyümölcse pedig soha meg nem érik:
Olyan vagyok én is.

M int a z ú tszé li fa . . .

Mint az útszéli fa — a tikkasztó nyáron
Enyhét lel árnyában a kifáradt vándor .
Kidől végre mégis ;
Szélvészek letörik szúmegőrlött ágit,
De aztán is lángol, akkor is világit:
Olyan leszek én is.

Mint az átszeli fa, melyet kiültetnek,
Aztán ki van téve fagynak, fergetegnek,
Zuzmarás télnek is;
De a nyári napnak égető sugára
Az is ellensége, — nincs egy jó barátja:
Olyan voltam én is.

. .

Zatay László.

Mint az útszéli fa — az a vihartépett
Héjába sok vágás nyoma hagyott kérget
Megnövekszik mégis;
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Senki sziget és lakói *
Regényes történet a szabadságharc idejéből.
Irta

Remetei Kőváry János.

1

A múlt század negyvenes évében, mikor még az úr
nem tudta azt, hogy mi a n ép ; — a népnek meg foga
lom volt az úr és pór volt a nép hazájában, termé
szetesen a viszonyok is mások voltak.
E viszonyok, hogy megváltoztak, első sorban — hál’
Istennek — csak vadászati szempontból sajnálhatjuk.
Örök igazság marad, hogy mindnyájan Isten képére
vagyunk teremtve, tehát egyenlőek — egyenlőknek is
kell lennünk úgy jogilag — mint egyénileg. Az egész
Európa érezte az örök igazságot, mindenfelé lángoltak a
lelkek, elernyedt rabszolgaságban és járomba sínylődő
nemzetek ébredtek saját erejüknek tudatára és az ébre
désükkel nagy átváltozáson keresztül esve, vérükkel
pecsételték meg a „szabadság, testvériség és egyenlőség“
magasztos eszméit!
Mi is keresztül estünk e nagy rázkódtatáson és most
láthatjuk igazán, hogy „egyenlők“ — soh’sem leszünk!
Ez időtájban a Tisza még nem olyan büszkén „folydogált", hullámos habjai nem igen „nyaldosták" a part
jait, mint ezt manapság sok alkalmi poeta jambusokban
és dakylusokban szépen megénekeli.
Folydogált ugyan akkor is, csakhogy e folydogálása
közben ráért, és vett magának annyi időt, hogy egy-egy
kicsit el-elnézegetett a szomszédba is, és az ősi magyar
vendégszeretethez híven, a hová a lábát betette, egy
hamar nem is igen mozdult onnan.
A Tisza, mint nemes büszke tősgyökeres magyarhoz
illik, nem ette meg a vendéglátó ház utolsó falatját is
hosszú ott tartózkodása alatt, hanem viszontszolgálat
fejében olyan földi paradicsomot rögtönzött, hogy a
messze idegenből ide vándorló száz- meg százféle és
fajtájú szárnyasok állandó tanyájukul választották. Csodás
és bűvös erő volt e vízben. Ha elvonult, helye nem a
pusztulás, hanem a Kanaán bőségét mutatta. Még a
szikes talajon is búja növényzet és mesés tápot nyújtó
fű fakadt nyomában. A búza acélos szeme tette világ
hírűvé a magyar gabonát! A hol pedig a nádnak nyúj
tott éltető elemet, ott egy más világ keletkezett; egy
mesés, egy titkos élet — a minek titkait és nyüzsgő
életének minden létét csak megénekelni, d*e kifürkészni
— soh’ senkinek sem sikerült! De nem is fürkészte
senki! Minek annak titkát keresni, ki velünk jó teszen ?
Már pedig a Tisza, nem csak ő, hanem a kiöntése is
mindenkivel jót cselekedett; emberrel, állattal egyaránt.
Kielégített mindenkit. A munkás kéz fáradhatlanul dol
gozhatott — munkájának sikerét mi sem befolyásolta A
naplopó ^naphosszakat merenghetett tétlenül, csak ujját
kellett kinyújtani, illetve száját kitátani — a sültgalamb
is belerepült. A természettudomány iránt érdeklődők, vagy
* Közlésre minden jog fenntartva !
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akár ornithologusoknak ezer meg ezer megoldatlan prob
lema vált szemlélhetővé lépten-nyomon. Nem csak a
vad, hanem a házi állat is élvezte áldásait. Meghasonlott
emberek, a társadalomból kiközösítettek, üldözöttek vagy
bujdosók leltek végtelennek látszó nádasok útvesztőiben
biztos menedéket. Már rég kiveszett mesterségek jelleg
zetes alakjai, a csikászok, horgácsok, hal- és tollcsiszárok,
nádverők, zsuppolók, gyékényesek, nadályosok, száká
szok, úttörők és szegénylegények — különféle válfajai
képzelték, hogy e hely lesz nem csak az ő életük és
vágyaik netovábbja, hanem egyúttal az örök élet kútforrása is. Tisza-öntéses nádasok csodás belsejét és
azok örvénybe vezető útvesztőit vajmi kevesen ismerték,
akik meg ismerték, mint valami szent hitet tartották,
hogy azt csak üldözöttnek, de üldözőnek soha sem sza
bad megmutatni! Ismeretlenül járni e helyen a végzet
kisértése lett volna. Avatatlan kéz érintésére is száz meg
száz út nyílt meg a suhogó nádak között a vándor részére,
de vajon akadt-e csak egy is, a ki a rálépett útról
valaha vissza tért volna ?
Mintha Scyllák és Charybdisek csábították volna az
avatatlant, hogy hatoljon a belsejébe ! Itt kőszilárd útak,
ott leterített pázsitos szőnyegek, hosszú szallagalakú be
nyílók, amott ingoványos csobogók, meg ringó tőzegek
puha felületének mindegyike mintha mondaná: Jer-jer
hozzám, én vagyok az igazi, én vezetlek tovább! Ezek
pedig mind útak voltak befelé, csakhogy mind elvesztek
az ingoványba, a ki végiig haladt rajtuk, az sohasem tért
vissza! És mégis, a kik' ismerték, úgy jártak rajta éjjel
nappal, mintha a világ legbiztosabb útja lett volna mind
egyik. Egyszer a bevezetőül a „locsogó“ szolgált, de
tudni kelletett a módját, hogy mikor kell átlépni a
pázsitosra és innen a kemény szikes talajra, vagy meg
fordítva. A milyen biztos volt egy darabig a kemény
szikes talaj, ép olyan bizonytalanná válhatott már a
legközelebbi lépés alatt. Valósággal eltűnt és újra vissza
jött. Az ismerősnek száz meg százféle körülmény és
jel mutatta a biztos útat. Itt egy különös növény, amott
meg egy furcsa sikoltásu madár, vagy egy disznó röfögéséhez hasonló béka-féle állat jelenléte, egy pók, vagy
szöcske, mind megannyi külön vezetők lettek.
Az ember önkénytelenül kérdezte, hát minek is men
jünk a belsejébe, — ha ilyen veszélyes. Miért? Hát az
embernek nincsen tudása és vágya, egy ismeretlen után ?
Pedig itt hiába minden kiváncsiskodás, a ki ismeri, az
úgy sem kiváncsi; a ki meg kiváncsi és nem ismeri,
úgy sem hatolhat be oda — soha!
A nádasok rengetegjében nem csak kis oázisok, ha
nem valóságos kis földi paradicsomok is keletkeztek, a
természet csodás szeszélyei által mintegy elszigetelve a
külvilágtól. Egy-egy ilyen nádasrengetegben gyakran
lehetett gomolygó füstkarikákat látni, vagy az időjárás
nak megfelelően nyílegyenesen felfelé szállni. A ki pedig
közelébe juthatott, bizony ha még éhes is volt, különös
ínycsiklandozó szag is megüthette az orrát, a mi nem

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

MAGYAR

188

a nádas titokzatos rejtelmeiből, hanem a házi tűzhely
mellett forró „lebbencs“-leves, vagy a „bográcsos“-tól
eredt. A szél, ha lecsapta a füstöt, annál fojtóbb volt
annak, a ki érezte; különös fűtőanyag is az, a mitől
ez ered — az alföld hires tüzelőanyaga — mit erdős
helyen hírből sem ismernek : a tőzeg. De hát ki süt, ki
főz e rengeteg nádasban? hol még ember sem járhat,
hová még út sem vezet. Sivít a malac, kotkodácsol a
tyúk, még tompa ugatás is hallatszik. Itt vannak az igazi
„senki szigetek", itt van a szabadság, itt a testvériség,
de egyenlőség itt sincs!
(Folytatása következik.)
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Az 1906—1907-iki tél folyamán elpusztult
és ragadozók által széttépett vadak jegy
zéke a Coburg hercegi uradalmakban.
A beérkezett jelentések szerint ar folyó év tavaszán
az alábbi jegyzékben felsorolt vadak nyomaira (szőrö
zet, csontváz, stb.) akadtak :
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meddő sutával az őzvadnál alig találkoztak, láttak olyan
sutát is, melynek két gidája van.
Ellenben találkoztak júliusban őzzel, mely sehogysem
tudott magához jönni, beteg volt még most is; téli szőrözetét sem vesztette volt el.
Az elpusztult vadállománynak aránytalanul nagyobb
százaléka a fenyvesekre esik, egészen természetesen,
miután magasabb fekvésénél fogva zordabb éghajlattal bir
s benne a letelt télen eddig még nem tapasztalt magas
ságot ért el a hó.
Sok őzet láttak nyakig a hóban bukdácsolni, ily álla
potban és az éhségtől teljesen elgyötörve, a rókának,
kóbor ebeknek s más ragadozóknak könnyű zsákmá
nyául estek.
Nem ártana a most megnyíló vadászati idényben
országos mozgalmat indítani mindenfelé, hogy a vadá
szat az egész vonalon korlátoztassék, még pedig úgy a
nagyobb hasznos vadak, mint a szárnyasok érdekében is.
Általános volt ugyanis az egész országban különösen
a fogoly pusztulása. A szigorú tél őket a falvakba szo
rította, bárhol látták őket nyílt utcán sovány eledelük
után kutatgatni. Ilyenkor aztán volt dolga huroknak!
Minden rozsdás flinta lekerült a szegről, vesztére az éh
ségtől elcsigázott szegény állatoknak, a kik még remél
ték, hogy az emberben, a „teremtés koronájában“, egy
szikra kőnyörület és jó s z ív lakozik . . .
Szaktársaink legtöbbjének bizonyára nagy befolyásuk
van a vidéki vadásztársulatokra, könnyű lesz a vadak
kímélése érdekében hathatós beavatkozásukat érvé
nyesíteni.
<£z
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A meg nem talált vadak száma azonban, melyeknek
minden nyoma veszett, egybehangzó jelentések szerint
körülbelül még egyszer annyira tehető.
A felsőgarami erdőkben általában mondható, hogy a
szarvasvad 30°/o-a, az őzvadnak pedig 60%-a pusztult el.
E nagymérvű csapás miatt a vadlelövetés korlátozása
van elrendelve.
Augusztusig tett megfigyelések szerint a megmaradt vad
állomány is nagyon el volt csigázva; ennek dacára

Kiszámíthatatlan kár és veszteség éri erdőinket, mező
inket azáltal, hogy azoknak lakóit félreismerjük, illetve
hogy hasznos vagy kártékony voltukat helytelenül, igaz
ságtalanul, sokszor bűnös felületességgel állapítjuk meg.
Azért használom szándékosan a bűnös jelzőt, mert ez
által másoknak is kárát okozzuk.
E téren szerzett sokoldalú tapasztalataim sorából a
legáltalánosabbak egyikét választom ki példaképpen, hogy
erdész-vadásztársaimat méltányos utóbiráskodásra indít
sam — saját érdekökben is.
Már egy ízben régente közöltem egy értekezést azon
szomorú tapasztalatomról, hogy hazánkban a lődijjal
fizetett vadászjegyzékek mindenikében ott á ll: „bagoly
20—25 fillér.“
Ez azt jelenti, hogy szép Magyarországnak erdész
vadászai és vadász-erdészei egyaránt úgy vélekednek,
hogy a bagoly, mint kártékony állat, még költségek
árán is pusztítandó! Tisztelet a ritka kivételeknek, me
lyek e szomorú szegénységi bizonyítványt enyhítik,
mert valóban önmaga felett tör pálcát az efdész, mező
gazda^ és vadász, midőn az ilyen halálos ítéletet egyik
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leghűbb barátja, leghasznosabb munkása ártatlan élete
ellen aláírja, szentesíti. Taián magam is rabja lettem
volna e bűnös szokásnak, ha a véletlen még a minden
szép és nemes iránt annyira fogékony ifjú koromban ke
zembe nem adta volna az ellenbizonyítékok forrását, s
utóbb aztán a kétségtelen meggyőződések egész hal
mazát, melyeket azonban az első, felejthetetlen benyo
mások hatása folytán, kutatásaim folytán szereztem.
Selmeci erdész-diák koromban történt, hogy egy jó
pajtásom elvitt tavaszi szalonka-lesre. Ez volt az első
kirándulásom szalonkára; velünk jött pajtásom ősz öreg
édesapja is, ki élete nagy részét erdőben, mezőben tölté.
Én addig csak a múzeumból ismertem a szalonkát, de
más egyéb erdei madárral sem voltam valami közeli
ismeretségben, mert mint a nagyalföld szülötte, hegyet
és erdőt úgyszólván Selmecen láttam először. Kimentünk
tehát egy szép tavaszi estén és felállítottak engem is a
számozott standra. Vártam, vártam mármár türelmet
lenül, mert azt hittem, hogy egyre-másra jönnek majd a
szalonkák, hogy szinte győzni se bírom patronnal. Egy
szer csak libeg ám a rejtélyes légi állat és nyomban
le is pottyan a nedves földre . 12 -es ágyúm halálos
tüzétől.
Büszke önérzettel léptem érte; de kissé lelohadt a
büszkeségem, midőn tapasztalám, hogy ez a szalonka
véletlenül nemcsak bagoly fejet, de egészben bagoly tes
tet öltött. Na de mindegy, gondoltam magamban, ez is
jobb, mint semmi; úgy is kártékony állat, hadd pusztul
jon. Hazafelé indulva, mindenki beszámolt sikereivel; én
is. Nagy volt azonban meglepetésem, midőn a remélt
elismerés helyett az én öreg bácsikám ezt m ondá: „Na

maga ugyan szép erdész kis barátom; hát az erdei
baglyot is lelövi! ? H isz’ az a leghasznosabb mada
rak e g y i k e Röstelkedve mentegettem magamat, hogy
szalonkának néztem szegényt, de egyszersmind eszembe
véstem a figyelmeztetést és azóta minden alkalmat fel
használtam arra, hogy a tapasztalt öreg vadász intelmét
meggyőződések alapján bírálhassam meg. Elmondom
meggyőződéseimet is, melyek igazolják öreg mesterem
nyilatkozatát.
Hogy hasonlattal éljek: amily hasznos a fecske a
rovarok pusztítása által, éppen oly mértékben, de sokkal
észrevehetőbb módon munkálkodik javunkra az erdei
bagoly az által, hogy egész életét csaknem kizárólag
a mezei egerek pusztítására fordítja.
A fecske hasznos voltát talán senki sem vonja két
ségbe és bizonyára megbotránkoznánk a felett, ha hal
lanék, hogy valahol mint kártékony állatot pusztítják azt.
Pedig hányán vannak, a kik tudják és tapasztalják, hogy
ez a kedves, fáradhatatlan kis jószág telhetetlen falánk
ságában bizony sok méhet is elfog s a méhes gazdák
nak ilyenformán kárt is okoz. De mi ez a kár azon
haszonhoz képest, a mit nyerünk a megszámlálhatatlan
rovar, légy, szúnyog és lepke pusztulása révén, melyek
mind a kis fecskék élelmét képezik !

Így vagyunk az erdei bagolylyal is.
Ez a szegény, szerencsétlen madár, csodálatos ösztöne
által tájékoztatva, csaknem mindenkor oly vidékeken
tartózkodik, a hol mezei egerekben rragy bőség van s
itt aztán egész éjen át macska-szenvedéllyel vadászik
s egy-egy éjszakán fel fal annyi egeret, mely megköze
líti egész testsúlyát is. Ha figyelemmel kisérjük 2—3
ilyen bagolynak állandó nappali tanyáját, többnyire
fenyőfák alját, csodálkozva fogjuk látni, hogy a 90°/o-ban
csupán egérszőrből és csontokból álló okádmányok mily
rohamosan halmozódnak fel ott a fa alatt hihetetlen
mennyiségben.
Részemről eddig is tisztában voltam már az erdei
bagoly hasznával, de különösen kiváló alkalmam nyílott
újabb meggyőződésekre a múlt év őszétől kezdve a most
kivirult tavaszig.
Még a múlt nyáron hangot vert az általános panaszkodás,
hogy sok az egér, tönkre mennek a mezők és erdei
kultúrák. Na, ha valahol, úgy nálunk volt ok leginkább
aggodalomra, mert valóban annyi mezei egeret még
sohase tapasztaltam. Megjegyzem, hogy erdőben lakom,
nagyterjedelmü mezők között. Ezen erdőben mintegy 5
év előtt már segítségemre voltak a baglyok az egérjárás
"idején, azért is reménykedtem, hogy ismét megjönnek.
És nem csalódtam. Már szeptember végén jelentkeztek
csapatosan, 3—4 darab tanyázott egy-egy alacsony lúcfenyő lombsátorában, honnan barátságosan pislogtak le
rám, a midőn örvendezve néztem őket. Körülbelül 80—90
darabot vettem így számon és naponként megvizsgáltam
okádmányaikat, melyekből előre reménykedhettem, hogy
ha még annyi is az egér, ilyen munka után legalább az
erdőből biztosan ki fog pusztulni. De kissé aggódni
kezdtem a felett, hogy miként a tudósok állítják, az
erdei bagoly télire elvándorol. Hát instállom, ez az állí
tás is megdőlt és most már bárki ellenvéleményével
szemben merem én állítani, hogy ha van élelem, illetve

ha van mezei egér elegendő, akkor az erdei bagoly
nem vándorol el télire sem. Mert nálam egész télen
kitartott; pedig az idén volt elég hosszú tél és hideg is.
De volt mezei egér s mig volt, addig — február végéig
itt voltak az én kedvenceim is. Most azonban keresve
se találok az erdőben talán mindössze 2—3 darabot,
azok is bujkálnak vén fák odvábán, a fenyőkön nincs
többé egy sem. Persze ők is élvezik a szerelem boldo
gító nyűgét. Na csak élvezzék szegények, megérdemlik,
mert igazán csodával határos jelenség az, hogy távozá
suk óta a mezei egérnek is nyoma veszett!
És most álljanak elő a vádlók és kiáltsák a pereát-ot,
mert látták, hogy az erdei bagoly megölt egy kis nyulat,
fácáncsirkét evett, vagy pláne feldúlt egy fogolyfészket
és azt felfalta! Tehát le vele; lődij annak, aki élve,
vagy halva kézbe adja! !
Hát kérem szeretettel, azért a néhány méhecskéért
leverjük a fecskefészket és még a fajzatát is kiirtsuk
annak a szegény madárnak, mely életfentartó ösztöne
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folytán elkapja a cudar légy nyomában repülő kis mé
hecskét is?!
Vagy mert az a bagoly gyötrő éhségében véletlenül
legelőször éppen egy kis nyúlkölyköt pillant meg, vagy
egy elgémberedett fácáncsirkét s ámbár másnap talán
éppen olyan jó szándékkal felfal 15—20 darab kárté
kony egeret, csak a kellemetlent vesszük észre és
nem jut eszünkbe, hogy az alkalom szüli a bűnt!
Igenis, mert az erdei bagoly kártékonyságáról többnyire
csak ott tudnak mesélni rémdolgokat, a hol túlon-tűl
sok az apró vad és a szárnyas, és itt is leginkább a
sok között természetszerűen előforduló szintén sok nyo

morult, beteg egyedek eshetnek áldozatul az erdei
bagolynak, ami sok esetben még előnyére is válik az
állománynak. Én például az általános vadásztilalom be
álltával 2—3 vérszomjas tacskót eresztek szabadon az
erdőben és az egész vadászterületen, hogy a vadászatok'
alatt megnyomorított vadakat elpusztítsák. Tudom, hogy
az épet el nem érik, a beteg meg csak kára, nyűge a
többinek.
így gondolkodom én s így ítélem meg az erdei bagoly
viselkedését is, mely állatot ártatlanul üldözi az emberi
ség, s különösen a mezőgazdaság érdekében, de erdé
szeti szempontból is feltétlenül védelemben kellene
részesíteni s a lőjegyzékekből egyszersmindenkorra törölni.
Nálam talán még biztatásra sem lőnék le az erdőőrök,
mióta ismételten is bemutattam nekik, hogy mit mível
ez a hasznos madár, midőn az ember szinte tehetetlenül
áll szemben az egerek özönével.
^ __
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Rókus-kórház-bán találkozni. Az ő szavai szerint csak
ugyan valóságos „isten verése “ a kérdéses fegyver.
Nem elég, hogy kilométerekre is hordja a 8 -as serétet,
hanem hogy a csapás teljes legyen, még folyékony,
illetve fo lyt acél csöve is van, sőt állítólag — áremelés
nélkül — részletfizetésre is kapható!)
*

Szemelvények.
„A közepes nagyságú ólmot, még az olcsóbb átlag
fegyver is jobban lövi, mint a vastag sörétet, ennek foly
tán, mig a 2. sz. sörétnél megelégedünk, ha 70—75
lépésről a nyúl testét 2—3 szem éri, melyek igen könynyen lehetnek rossz helyen, nemesebb életműszereket
nem sértve — addig a 8 -as számú serétből 6 — 8 szem
is áthatol a nyúl téli erősebb bundáján.“
(Kiküldött munkatársunk a legszorgosabb utánjárás
mellett sem tudta megállapítani, hogy: ezen télibundds
nyúl — micsoda életműszereket rejtegetett a bundája
alatt. Szaktudósítónk azt állítja, hogy csak is Elek-féle
távolságmérő lehetett a kérdéses műszer.)

*

„Az egyik géctoros puskám, az egyik fajta vékony pe
remű patront nem sütötte el; a másik vékony peremű
patronnál pedig nem lehetett a fegyvert becsukni, mert
a perem nem fért bele a harangba.“
(Mindig van valami újdonság, — nem csoda, ha az
ember figyelmét kikerüli, pláne az ilyen harangalaku
tölténykamrás fegyverek, előttünk is teljesen ujmódiak!)
*

*

*

„Lőszert, fegyvert, csak annak szabad eladni, a ki a
fényképpel ellátott fegyvertartási engedélyét felmu
tatja. Erről a kereskedő által pontos kimutatás veze
tendő“.
—
(Lendítsük fel a hazai fényirdákat! Egyáltalában lő
szerek csak azon egyéneknek lennének kiadhatók, kik
nek fényképein a tulajdonos „barátságos arcot“ mutat!
Az ország minden kis községe köteleztetnék, megfelelő
„fényképészeti“ állások rendszeresítésére.)
*
*

(Modern Cicerók műveiből.)

*

*

„Süvít az északi szél kis vadász-kunyhóm egyetlen
ablakába; bekandikál a felkelő nap súgara, megara
nyozza bánatos lelkemet, . . . itt töprengek, egész nap
henyélve, ki sem mozdulok. E kis ablakból merengek el,
a leáldozó nap nyugtát is megbámulva.“
(Ez ám a praktikus kis vadász-kunyhó, egy ablaka
van és ezen az egy ablakon besüvít az északi szél, be
néz a felkelő nap, egyúttal megaranyozza, a bánatos
vadász — életműszerét és végre kényelmesen látható a
napnyugta is. Tehát az ablak egy uj tájékra, vagyis
észak-kelet-nyugatra esik!)

*

*
*
„Lőttem mindenféle fegyverrel, 28-as kilométer pus
kával, s azt találtam, hogy a 8 -as sörét sokkal nagyobb
távolságra veri a nyúlat tűzben, mint az ember gondolná;
hihetetlen távolságra lehetett biztosan lőni, nem egyes
véletlenül sikerült lövéssel, hanem következetesen.“
(Egy ilyen vert nyállal volt szerencsénk a napokban a
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* A székelyföldi erdők. Darányi Ignác földmivelésügyi ministér felhívást intézett a székelyföldi orsz. képviselőkhöz, amelyben
kérte őket, hogy az egyes erdőkre vonatkozó panaszokat haladékta
lanul jelentsék be nála. A minister egyúttal jelezte, hogy az egyes
erdőkre nézve konkrét alakban eléje terjesztett panaszokat a hely
színén óhajtja vizsgálat tárgyává tenni.
* A mogyoró- és mandulatermelós. Az Országos Magyar
Kertészeti Egyesület fölterjesztést intézett a mogyoró és mandula
termelés fölkarolása érdekében a földmivelésügyi ministerhez. Fölterjesztésében a többek közt utalt arra, hogy mandulából ma 1.000,000
korona, mogyoróból pedig 442,000 koron értéküt tesz ki a külföldi
behozatal. A földmivelésügyi minister most válaszol a fölterjesztésre,
és tudatja az egyesülettel, hogy a felvidéken és az erdélyi részeken
nemes mogyorótelepeket állít föl; mandulát pedig a legmelegebb
fekvésű és meszes talajú faiskolában fog szaporíttatni és a kisgazdák
között kedvezményes árban fogják szétosztani.
* Vili. országos gazdakongresszus Pécsett. A Gazdasági
Egyesületek Országos Szövetsége a folyó évi pécsi országos gazda
sági és ipari kiállítás kapcsolatában f. év szeptember hó 3-án és
4-én Pécsett országos gazdakongresszust fog tartani.
* A Herstul-erdő árverése, A máramarosvármegyei Barcánfalva község megbízásából egy küldöttség járt július 27-én a föld
mivelésügyi ministeriumban, hogy a Herstul nevű erdőség szolgalmi
jogának árverése körül felmerült törvénytelenségeket a ministerium
tudomására hozza. Az említett erdőt Barcánfalva község 1869-ben
megvette Kahán Józseftől azzal az engedménnyel, hogy a fatermelési
jog negyven éven át a Kaháné és örököseié marad. Ezek vajmi
keveset törődtek az erdővel, mignem a máramarosi pénzügyigazgató
ság telekkönyvileg nem biztosított 90 korona adótartozás fejében a
felsővisói járásbíróságtól árverés kitűzését kérte.
Az árverést anélkül, hogy a havas tulajdonosát s a szolgalmi jog
örököseit értesítették volna, megtartották, melynek eredménye az lett,
hogy Lax Samu ügyvéd Elefant és Steinitz felsővisói lakosok szá
mára 1060 koronáért megvette a kitermelési jogot, melyet a vevők
Hoffmann Eizik nagybocskói lakosnak 14000 korona nyereséggel
nyomban átadtak. Az uj birtokos azonnal hozzáfogott az erdő ki
termeléséhez, s 20000 korona értékű fát vágatott. Közbe lépett ugyan
a felsővisói erdőgondnokság, s zár alá vette a levágott famennyiséget,
de ennek foganatja nem lett, mert az erdészeti bizottság Hoffmann
jogosságát elismerte. Most a vizsgálatot annak a kiderítésére fogják
megindítani, hogy kik vezették félre hamis adatokkal a hatóságokat,
avagy nem azokat terheli-e hivatalos mulasztás.
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Rákokat leghelyesebb úgy eltenni, hogy berakjuk őket egy kis
hordóba, melyet tele raktunk csanállal, arra néhány nyers tojás
fehérjét és sárgáját ütjük s az egészet kevés tejjel leöntjük.
* Zabszalma kitűnő takarmány fejős teheneknek is. Tapasz
talatok bizonyítják, hogy a szalmatakarmányok között legnagyobb táp
értékkel a zabszalma bir. Nagyobb tejgazdaságokban tett kísérletezé
sek is megerősítik azt, s nem volt még rá eset, hogy a zabszalmá
val való takarmányozásnál a tehenek teje megapadt volna. Termé
szetes, hogy csak egészséges, tisztán kezelt zabszalmával kísérleteztek.
* Villámcsapás az erdőben. Általános az a hit, hogy a
tölgyfába sokkal többször csap be a villám, mint a bükkfába. Ezt
megerősíti újból is, a Lippe-Detmold erdeiben összeírt villámcsapások
sorozatának olvasása, melyből azt látjuk, hogy a mig a villámszikra
beütött 86 tölgybe, 20 lucfenyőbe és 4 erdeifenyőbe, addig bükkfát
egyszer sem keresett meg a villám, pedig az erdőknek majdnem r>/,r od
része bükkfából atkotvák.
* A kerti szamócának legalkalmasabb ültetési ideje augusztus
hónap ugyan, de ha a palánták nem bírnak elég erős gyökerekkel,
lehet az ültetést szeptemberben is sikerrel végezni.
* Az uborkaágyakat tartós (napos) esők alkalmával borítsuk le
ablakokkal, mert sok esőben az uborkák nem fejlődnek, hanem min
denféle sárga foltot kapnak, sőt teljesen meg is romlanak.
* A málna- és szedertenyésztósnél figyelemmel legyünk
arra, hogy azokat a hajtásokat, melyek nyáron termést hoztak, ősszel
a földszineig levágjuk, illetve visszamessük. Ezek helyett gyümöl
csöt teremnek azok a hajtások, melyek az előző nyáron fakadtak. A
termőhajtásokat sokan visszametszik 80 —120 cm.-re, pedig ez nem
helyes, mert a legtöbb gyümölcs épen a hajtás végén képződik s
azért ajánlatosabb a hosszú hajtásokat félkörbe hajtva kis karókhoz
kötözni. Ha a földet dúsan trágyázzuk és gyakran locsoljuk, akkor
6 8 éven át a málna- és szedertelep bőséges terméssel jutalmazza
fáradságunkat.
* Heremagot termelő gazdáknak különösen fontos. Azon
gazdák, kik akár lóheréből, akár lucernából legalább 50 métermázsa
magvetést várnak és arankájuk nincs, tudassák ezt Mauthner Ödön
budapesti magnagykersskedővel. Ennek utána Mauthner elküldi egyik
tisztviselőjét és a herét még lábán megtekinteti. Ha azon területen
aranka nem mutatkozik, akkor az ott termő lucerna vagy lóheremag
100 kilóját 8—10 koronával magasabb áron fizeti, mint az arankás
mag akkori napi ára. Akiknél tehát még találkozik aranka, irtsák
most erélyesen, hiszen 100 kilónként 8 —10 korona bevételi többlet
busásan megtéríti az arankairtással járó költséget.

j,c.v;^ .y:

^
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* A húsnak és más romlandó tárgyaknak eltartása
nyáron jég hiányában. Friss húst mindig jobban el lehet tartani,
ha azt felaggatva tesszük el. Fekvő állapotban — különösen desz
kán — sokkal gyorsabban válik hasznavehetetlenné. Cserépfazékban,
üveg- vagy kőedényben tovább eláll, mintha valami deszkára helyeztük
volna el. Egyszerű és célszerű eljárás az is, ha a friss húst ecetbe
mártott ruhába csavarva tesszük el, de a ruhát naponta többször
kell ecettel megnedvesíteni. Néhány napig úgy is frissen tartható a
hús, ha azt tiszta fehér ruhába göngyöljük, szekrénybe tesszük s a
ruhát vastagon behintjük korpával. P ár napig akkor is frissen marad
a hús, ha azt egy cserépedénybe rakjuk, melyet színig megtöltöttünk
ecet és tejkeverékkel; ugyanazt érjük el, ha a húst 3—4 napig aludt
tejben hideg helyen tartjuk.
Ha a friss halaknak belső részeit kivesszük s a halakat kivül
belül sóval és cukorral jól behintjük s bedörzsöljük, tiszta ruhába
csavarjuk és hűvös helyen kőre tesszük és tiszta homokkal jól be
fedjük, néhány napig egészen frissen eltarthatni őket.

V adonc. Csak daloljon, mint kicsi csalogány galagonyabokor
ban, s küldjön több virágot, azokból majd válogatunk és szivestörömest feltűzzük.

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

MAGYAR

192

Faeladási hirdetmény.
Szászkézd község elad erdejének „A“ üzem
osztályában 430 darab 84'5 %>. mellmagasságu
és erdejének „B“ üzemosztályában 803 darab
80 % mellmagasságu átmérővel biró

tölgyfát,
mely 1233 darab tölgyfának köbtartalma 5501
tm3 és ebből 1820 tm3 műfára esik. Becsérték
és kikiáltási ár 383005>korona.
Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános ár
verés a község irodájában 1907. évi szeptem=
bér bó 16=án délelőtt 10 órakor fog meg
tartatni.
Itt megjegyeztetik, hogy Írásbeli ajánlatok be
adhatók külön az „A“ és külön a „B“ üzem
osztályban kijelölt tölgyfára is. Bánatpénz az
egész fatömegre 10%, azaz 3830 korona.
Árverési feltételek és becslési jegyzékek a
járási főszolgabíró urnái és a község jegyzői
irodájában betekinthetők.
A fa kiválóan dongának alkalmas.
Szászkézd, 1907. julius 26-án.
jegyző.

10. szám.

Magyar királyi földmivelésügyi minister.

140/1907. szám.

Kasper Endre

ERDESZ

Lútscb Mihály
közs.-biró.

F a e la d á s .
Farkasfalvi (u. p. Ménhard, Szepes megye)
birtokomon a körülbelül 73‘2 kát. holdon levő

60841./I./B— 1. szám.

Fen yőfa-eladás.
A liptóujvári főerdőhivatal kerületében a folyó
év őszén a következő fenyőfa kerül eladás alá és pedjg:

A) Szóbeli árverés útján.
I. csoport: Tövön az erdőn az oszada-revucai erdő
gondnokság „A“ üzemosztálya I., II. és III. vágássoroza
tainak 136'2 holdas 1908— 1912. évi vágásterületeinek
faállománya.
II. csoport: a) Tövön az erdőn az oszada-revucai erdő
gondnokság „A“ üzemosztálya IV. vágássorozatának, a
„B“ és „D“ üzemosztálynak 504’9 holdas 1908-—1912.
évi vágásterületei faállománya.
b) A kincstár által kitermelve és rakodóra szállítva a
vichodnai erdőgondnokság 143'3 holdas 1908— 1912.
évi vágásterületein termelhető haszonfa.
c) A kincstár által kitermelve és rakodóra szállítva a
likavai erdőgondnokság 150'1 holdas 1908— 1912. évi
vágásterületein termelhető haszonfa és fenyőtüzifa.

B) írásbeli versenytárgyalás útján.
III. csoport: Tövön az erdőn a szvarini erdőgondnok
ság 302'3 holdas, a feketevági erdőgondnokság 402'4
holdas és a teplicskai erdőgondnokság 348'7 holdas
1908— 1912. évi vágásainak faállománya a liptóujvári
gőz- és vizifűrész bérletével kapcsolatban.
Az árverés napját, a kikiáltási árakat és a feltételeket
később fogom közölni. .
Érdeklődők felhivatnak, hogy a faállományok megte
kintése és felbecslése végett a liptóujvári főerdőhivatalhoz
forduljanak.
A fenyőházai és maluzsinai erdőgondnokságok fater
mése házilag fog kitermeltetni és a rakodókra szállíttatni.
Az anyag évről-évre fog árverés alá bocsáttatni.
Budapest, 1907. évi julius hó 27.

Magyar királyi földmivelésügyi minister.

Pályázat.

erdei* és lúcfenyőfát

Gróf Pappenheim Siegfridné Károlyi Erzsébet
grófnő uradalmában egy

tövön el szándékozom adni.
A zárt ajánlatok 10000 korona bánatpénzzel
ellátva a késmárki kir. közjegyzői irodába leg
később 1907. szeptember 4-én d. u. 3
óráig benyújtandók.
A feltételek Farkasfalván Gross A. gazdasági
intézőnél megtekinthetők.
Az eladásra kerülő fa megszemlélhető és a
fák megcsonkítása vagy megsértése nélkül meg
is becsülhető.

etdész-segédi állás
betöltendő.
Pályázhat oly nőtlen egyén, aki az erdőbecs
lés, felmérés és térképezésben teljes jártasság
gal bír, 6 hónapi időre felvétetik. — Eset
leg további alkalmazás nincs kizárva.
Kérvények okmányokkal felszerelve augusz
tus hó 30 -ig alulírotthoz beküldendők igé

nyeik feltüntetésével.
Buják, (Nógrád m.)

Wieland Hrtur

Mányai Imre

földbirtokos.

föerdész.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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Budapest-Rimabánya, 1907. szeptember 1.
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MAGYAR ERDÉSZ
E R D É S Z E T I ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K L A P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g j e le n ik m in d e n hón ap 1-én é s 15-én.
F ő sz e rk e sz tő :

F e le lő s s z e rk e s z tő :

I m e c s f a lv i I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R I M A B Á N Y A
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E rőm érkőzések.
Hogy a munkás és munkaadó között nap
nap után oly sok hosszantartó és elkeseredett
erőmérkőzés van, annak oka főként az, hogy
a szervezkedésben erkölcsi és anyagi össze
tartással erőit megsokszorozó munkásság több
nyire szervezetlen és egymással is versenyharc
ban levő munkaadókkal áll szemben. Az erő
viszonyoknak a munkásfélre kedvezőbb ezen
aránytalansága, fokozva még azzal, hogy a
munkásszervezetek ma ugyan jogilag bizonyta
lan, de egyúttal igen felelősségmentes helyzet
ben vannak, okozza azt az eredményt, hogy
munkásrészről gyakran a jogos és méltányos
kívánalmakhoz oly egyoldalúan túlzott, vagy
merőben hatalmi jellegű követelmények kap
csolódnak és föllépésük azokért gyakran oly
formában és eszközökkel történik, a melyek az
elfogulatlan szemlélő részéről is, sőt egyenesen
a józanul felfogott munkásérdekek szempontjá
ból is csak helyteleníthetek.
Viszont a másik fél részéről, egyrészt a munkás
fél túlzásainak visszahatásaként, azonban igen
gyakran már alapjába véve is merevség mutat
kozik, mely hasonlóképen csak túlzásnak minő
síthető és a helyesen felfogott munkaadó-érde- ,
kékből is csak rosszalható.
A munkásság túlzása és a munkaadók merev
sége, mindkét félnek a másikkal szemben tel
jes bizalmatlanságát és elkeseredett gyűlölködé
sét vonja következésül. Ez okból azok a

munkásmozgalmak is, a melyek nagyobb bonyo
dalom nélkül a munkásviszonynak az adott
körülmények szerint lehető és jelentős javítását
valósíthatták volna meg, gyakran fajulnak meddő
hatalmi kérdések feletti tusakodássá. Végük több
nyire, hogy mindkét fél nagy károsodásai után
kimerülve, mindkét oldalról kikapcsolják a meddő
kérdéseket és visszatérnek a gyakorlati viszo
nyok rendezésére, a hová már a mozgalom
kezdetén eljuthattak volna.
Meggyőződésünk az, hogy a munkásviszony
alakulásának mikéntje fölött a két fél közt kelet
kező tömegsurlódások a mai rendezetlen, zűr
zavaros viszonyok szerint napról-napra jelentő
sebb közérdek-károsodással járnak; erdőgazda
ságunk érdekeit veszélyeztetik, a munkások
helyzetük elérhető javításához képest rendkívül
nagy és magukra is káros erőfeszítéseket kény
telenek tenni; tehát a munkaviszony körül folyó
erőmérkőzés mai módja mindkét félre, igy a
közérdekre is szerfölött hátrányos.
Ezért a két fél között az erőmérkőzés tekin
tetében mutatkozó egyenlőtlenségek mindkét
irányban megszüntetendők. A hasonló erők szerve
ként küzdő felek mérkőzéséből inkább várható,
hogy egyik félre sem eredményez súlyos méltány
talanságot, hanem mindkét félre lehetőségszerű
kielégítést nyújtó megegyezéshez vezet.
Azért, mig egyrészt a munkások szervezke
dését elismerendőnek, másrészt a munkaadók
nak munkaadó-szövetségekben való szervezke
dését szükségesnek találjuk. A keletkező munka
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adó-szövetségek azonban ne legyenek merev
harci intézmények, hanem — bár a közösség
erejével védekezzenek minden túlzásba hajtott
és egyoldalúan hatalmi jellegű követelések ellen
— mindenkor ismerjék el a munkásság méltá
nyos kívánalmait és igyekezzenek oda hatni,
hogy a két fél között a munkaviszony közösen
és kölcsönösen, általánosan való szabályozására
munkaegyezmények létesülhessenek.
Legjobb hitünk szerint ez utón közelíthető
meg leginkább a cél; a ma szerfölött elvadult
harcnak békésebb, rendezettebb, a mai pusztulá
soktól ment erőméfkőzésekbe átvezetése, a mun
kaadó és munkásérdekek lehető méltányos ki
elégítése.
A két szakszervezkedést, a munkaadók szövet
ségeit és a munkások érdekképviseletét feltétle
nül jogilag elismerendőknek, de egyúttal mint a
közérdekkel kapcsolatos intézményeknek, törvé
nyes szabályozását halasztást nem tűrő feladat
nak jelezzük.
Ugyancsak itt nem hallgathatjuk el egy lénye
ges óhajunkat. Arra kellene törekedni, hogy a
munkásügyek intézésében egységes szellem és
felfogás legyen irányadó és ezt csak egységes
fórum biztosíthatja. Ma a munkáskérdések e l
osztanak a kereskedelmi-, földmivelési és bel
ügyi ministeriumok között. Hovatovább tartha
tatlanná válik ez az állapot, s a tömegek lelki
forradalma hihetetlenül megnöveli számban is,
súlyban is ennek a kérdésnek munkaanyagát.
Javára szolgálna a fejlődésnek, a tisztánlátásnak,
az elintézések mederbe-terelésének, ha a munkás
ügyeket a kormányzat egyesítené, önállósítaná,
vagyis számukra külön m unkásiigyi ministeriumot szervezne!

Becsüljük meg önmagunkat.
Irta

Földes János.

Simon Gyula barátom „Becsüljük meg egymást“ címen
egy felszólalást írt e lapban, melylyel — igen helyesen
— a vitázók túlcsapongásait igyekezett a rendes mederbe
visszaterelni, mikor a szaktársak egymással vitatkoznak.
Én most oly jelenségre kívánok rámutatni, mellyel
nemcsak e lap, de saját magunk tekintélyét rontjuk, ha
idejében nem teszünk róla.
„A gömbölyi volt újbérösök mögalakulása mög ögyéb
vitéz tötjei"-ről szóló közlemények azok, melyek több
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oldalról visszatetszést, sőt megbotránkozást szültek az
olvasók körében s félő, hogy e miatt sokan a lap további
megrendeléséről is lemondanak.
A „Göre“-féle alakok manapság már idejüket múlták.
S úgy mondják, hogy az eredeti Göre G. lángelméjű meg
alkotója ámbár hírét és népszerűségét neki köszönheti,
mégis a Göre-féle munkáit röstelli. Az ok valószínűleg
abban keresendő, hogy a gyöngébb utánzók a már ha
nyatlást mutató eredeti Ízlést még alacsonyabb színvo
nalra sülyesztették. Ezen elsatnyult köznapias irány köve
tése tehát már magában elmaradottságot jelent az erdészre
nézve, ha most kapja fel, de határozottan káros, ha az
erdészt úgy szerepeltetjük, mint a fent hivatkozott cik
kekben.
Oly gyámoltalan alaknak van itt feltüntetve az erdő
gondnok, ki a paraszthallgatók csipkedő, pórias közbe
szólásainak céltáblája és játéklabdája. De nem is csoda,
mikor a hivatalos működése rá nézve csak mellékes s a
fődolog az eszem-iszom, az újbérös bíró megvendégelése
során, sőt még a Rusnya cigánynyal egy bütykösből
fogyasztja a pálinkát.
Szolgálatom alatt nekem is volt már alkalmam a néppel
hasonló módón érintkezni, de ilyen fegyelmezetlenség
lábra nem kaphatott. Elmondok egy esetet.
Egyszer mint új dolgot, irtandó területet kellett rósz
homokon elő- és köziek használatra kiadnom szegedi
tanyásoknak. A helyszínén egybesereglettek élén egy
Börcsök András nevű népvezér-féle állott, ki követelő
modorban nyomást gyakorolva a többire, megfélemlítve
őket, majdnem meghiúsította egész vállalkozásomat. Hatá
rozott és egyenes fellépésemmel azonban nem csak ki
szabadítottam a versenyzőket a nagyhangú ember Ígérete
alól, hanem a végén ő maga is megjuhászodva könyör
göm, hogy engedjem őt is földhöz jutni.
Nem dicsekvésből hoztam ezt az esetet föl, hisz tu
dom, hogy az az erdőgondnok is bizonyosan hasonló
sikeres módon járna és jár is el ilyen esetekben. A való
ságnak elferdítése azonban annál inkább megrovandó,
mivel a „Magyar Erdész“ körül nem csak szaktársak
csoportosulnak, hanem avatatlanok is olvassák, kikben
úgyis meg van a hajlandóság félmívelt embereket látni
bennünk és e hitükben azután az ilyen közleményekkel
saját magunk megerősítjük.
A paraszt legyen józan, fésülködjék meg, hagyja kint
bundáját, vágja magát ünneplőjébe mikor hivatalos gyű
lésen vagy komolyabb tárgyalások során szóba állunk
vele s az erdész ne ereszkedjék a sárba, ha ügyes-bajos
dolga van vele.
Szóval: Becsüljük meg önmagunkat.
*

*

*

Földes barátunknak fent közölt megrovását köszönettel
vettük, mivel pedig a szerkesztőség felelős a lap szellemi
nívójának fenlartásáért, világos, hogy ez a megrovás első
sorban magát a szerkesztőséget éri.
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„A gömbölyi újbérösök mögalakulása mög ögyéb vitéz
tötjei“ több oldalról megbotránkozásra adnak alkalmat,
írja Földes. Már most csak az a tisztázandó kérdés, hogy
váljon a megbotránkozók félreértése oka-e ezen ránk
nézve mindenesetre kellemetlen esetnek, vagy tényleg a
szerkesztőség nem volt elég éber és figyelmes a felrótt
durvaságok kikerülésében.
Az ügy megvilágítása érdekében van egy pár szavunk.
Földes mondja, mások is és mi is mondjuk ezt a termé
szetes kívánságot: „becsüljük meg önmagunkat!“ Hisz
mi cselekedjük is azt és mindenesetre hiba volna, ha
nem tennők, de viszont szükséges talán az is, hogy is
merjük meg önmagunkat, a körülményeket, melyek között
hivataloskodunk, a nehézségeket, melyek működésünknek
útját állják stb. stb.
A szerkesztőség ezen szatirikus levelek közzétételével
szolgálatot vélt tenni az erdészet ügyének, mert azok
élénken megvilágítják az úrbéres közbirtokosságok — az
1898. évi XIX. t.-c. alapján rendezett — gazdasági ügy
vitelének fonákságait.
Már az ókori írók is tudatában voltak annak, hogy
semmiféle formában sem lehet valami dolognak, állapot
nak a furcsaságait annyira szembetűnővé tenni, mint épen
a szatírával.
Azt nem állíthatja sem Földes, de más sem, hogy ezek
a levelek visszaéltek volna a szatíra szabadságával s
hogy nem szellemes ötletességgel szolgálták épen azt a
célt, hogy a közbirtokossági ügyvitel lehetetlenségei és
nehézségei, szembetűnővé váljanak.
Hogy alakjai és a modor kopottak volnának, az sem
áll, mert valamint semmi sem új a nap alatt, azonképen
semmi sem lehet unott, a mi céltudatosan a jelen helyzet
vagy állapot illusztrálására élvezhetőén, szellemes mo
dorban mondatott, még ha bizonyos megszokott formában
mutatkozik is be.
A szatíra, mondom, több szabadságot vehet magának
a dolgok és a helyzet kiszinezésében, mint a komoly
próza, de viszont a szatíra formája sokkal nehezebb is,
mert itt az író kénytelen burkoltan és leplezetten a sorok
közé rejteni azt, mit tulajdonképen mondani akar.
A szerkesztőségnél többek kezében megfordult e levelek
kézirata, de itt senki sem gondolt arra, hogy ez sért
hetné az erdészet dekórumát, annál kevésbbé sem, mert
épen az erdőgondnokok közül sokan írásban megdicsérték
Göre egészséges találó humorát már az első közlemény
megjelenése után. Most pedig egészen meglepett Földes
barátunk kijelentése, mely szerint az olvasó közönség
egyik része neheztel.
Az inkriminált helyekre nézve a mi felfogásunk a
következő : A közleményeknek a célja az volt, hogy be
mutassa azt a végtelen nehéz helyzetet, melyben a járási
erdőgondnok hivataloskodása közben van.
Bár akárhogy kívánja Földes, hogy a paraszt fésülködjék meg s hagyja kint a bundáját, sajnos, ezt sem
Földes, sem senki más kedvéért meg nem teszi. Ellen
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kezőleg a jobbmódú rátartós magyar paraszt elvárja,
hogy az erdőgondnok parolázzék vele. Ha nem parolázik,
akkor szóba sem áll vele, ha pedig parolázott, megkí
nálja biz ott a kulacscsal is. És most megint a kényes
válaszút. Elfogadja-e, vagy visszautasítsa? A visszauta
sítás erős sértés, sőt sokszor a tolakodó szívességet csak
gorombasággal lehet lerázni. Ha lerázza, ellenségeket
szerzett magának, ha elfogadta, bármily kis részben, ha
csak egyetlenegyszer ráköszöntötte a kulacsot a kínálóra,
markirozván az ivást, már azt mondják róla, hogy velük
mulatott, sőt ha a gondnok menekül körükből, azt mond
ják, hogy bizonyosan hamar megártott neki, azért sietett.
Aztán tessék csak elgondolni, hogy azt a levelet maga
Göre az úrbéres elnök írja. Ha valaki azt úgy olvassa
és értelmezi mint igaz történetet, mint ha azt pld. valami
kollegánk írja, elismerem, hogy jogosan botránkozik meg
az olvasó, de ha úgy olvassa — a mint hogy kell, t. i.
— mint az úrbéres elnök levelét, melyben az ő lelki

világa tükröződik vissza s az erdőgondnok az ő fe l
fogása szerint mutatkozik be, akkor már nem az
erdészet tekintélyét látja itt pellengére állítva, hanem
egyszerűen azt olvassa ki, hogy a magyar parasztnép
milyen ítéletet alkot s milyen felfogást fű z az erdő
gondnok hivatalos működéséhez és ennek szavait és
viselkedését miként ferdíti el és magyarázza a maga
felfogása szerint.
E levelekből mi csak azt olvastuk ki, hogy a járási
erdőgondnokok legjobb akaratú igyekezetük mellett sokszor
kellemetlen helyzetben lehetnek s kudarccal kénytelenek
távozni. Egyik esetben, mert a tisztelt gyűlés tagjai hajba
kapnak; máskor az erdőtiszt az elnök úr tolakodó szí
vessége miatt pem jut ki a helyszínére s mert ki nem
cipelheti erővel, az elnök úr díszes berugása után kény
telen bosszankodva távozni, ismét máskor unalmas a
gyűlés tárgya s a tagok elszökdösnek a korcsmába, a
gyűlésen is pálinkáznak, sőt a gondnokot is megkínálják
és mindezt rendén valónak s illőnek találják, felruházván
képzeletükben az erdőgondnokot is a maguk erényeivel,
hibáival és szokásaival.
A szerkesztőség tehát nem látott ezekben a Göre-féle
levelekben az erdészet tekintélye ellen való támadást s
ha mi is akként magyaráztuk volna azok tartalmát mint
a megbotránkozók, ugyan ki kételkedik benne, hogy e
kéziratok a nyomda helyett a papírkosárba kerülnek ?
Mi tisztán csak az önállóvá tett úrbéres közbirtokosságok
lehetetlen ügyvitelének karakterisztikus, élethű színezését
láttuk és semmi mást. Ezért pedig igazán bárkinek is
kár volt megbotránkozni.
Kedves társunk Földes 1 Köszönjük szíves figyelmez
tető soraidat, de mint régi újságíró, ugy-e tudod magad
is, milyen nehéz sora lehet a Magyar Erdész szerkesz
tőjének? Ha mindig csupa mélytudományú, mély értelmű
sima dolgozatokat közöl, akkor a lapot bizony nagyon
kevés emberünk olvassa; ha pedig a mindennapi életnek
az erdészet terén felmerülő szükségleteit és igényeit
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óhajtja megfelelő olvasmányokkal kielégíteni, akkor ezen
törekvése feltétlen két táborra osztja az olvasó közönsé
get. Egyiknek ez tetszik, másiknak amaz.
Ezeknek elmondása után, azzal a szerény kéréssel for
dulok a lap olvasóihoz, hogy a lap közleményei közül
élvezzék csak azt, a mi tetszik, ellenben ne botránkozzanak meg azon, a mi esetleg nem tetszik, vagy legalább
is ne olyan mértékben, hogy tisztes törekvésünket elitéljék
s elfeledjék a sok jót, egy nekik nem tetsző rosznak a
kedvéért.

a

szerkesztőség nevében :

Imecs Béla.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Az állami erdőtisztek státusrendezése.
Hosszú vajúdás, sok keserűség és reménykedés után,
az évek egész sorozatára menő feliratozás, közvetítés,
lótás-futás és a jó Isten tudja még mi mindenféle moz
golódás eredményében végül megszületett a magyar

állami erdőtisztek úgynevezett státusrendezése.
Természetes dolog, hogy a reménységtől már elsa
nyargatott páriák egy fényes köntösben megjelenő ifjú
Nemtőt vártak s ez utón életüknek minden irányra ki
terjedő megújhodását is, — de hát az élet csalódásokkal
jár s miért ne lenne ebben, különösen az erdészeknek
részük ?
Úgy is történt. Mert hát a reménykedőknek egy ré
szét bizony nem az életerős ifjú dalia várta, hanem a
régi mezben egy roskatag alak fogadta és látta őket vi
szont. Hiába várta hát a számra 800-nál többet kitevő
állami erdőtiszti kar minden tagja, hogy az évtizedek
alatt átszenvedett fulladás után teli tüdővel szívhatja az
ózondús levegőt, — bizony soknak nem jutott bár egy
szabad lélekzetvételhez való az éltető elemből.
Mielőtt azonban az elkövetkezett új állapottal adat
szerűén és érdemben számot vetnénk, helyén való lesz
egy kissé megvilágítani azt a kérdést: vájjon van-e vala
minő hatása hazánk közművelődése és közgazdasága,
kiválóan pedig magyar államiságunk szempontjából an
nak, hogy a közszolgálati alkalmazásban levő erdőtisztek
egyeteme, mint egy megelégedett és célját hivatás
szerűen szolgáló testület fennálljon.
Egyszerű e felelet avval, hogy az állami erdőtisztek
nek, sőt az erdőtisztek összeségének igenis feltétlen be
folyása van a közművelődés és közgazdaság előmozdítá
sára, fejlesztésére, sőt az ország nemzetiségi vidékein
hivatásánál és az érintkezésnél fogva minden magyar
erdész gondos őrszeme is kell hogy legyen hazája biz
tonságának és területi épségének 1
Nem közönyös hát az elhelyezésnél s az állami erdé
szeti tisztviselők tömeges kinevezésénél az, hogy kinek
milyen mértékben jut ki az elismerés, ha gyarló vol

tunk és átöröklött, sőt újabban még fejlesztett saját
ságos gyöngeségeink mellett egyáltalán szó eske
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tik érdemek elismeréséről ebben a mi — nagy nem
zeti és szociális kavarodásokkal telitett — szegény
hazánkban.
Azok tehát, a kik — legyenek bár erdészeti vagy más
szolgálali alkalmazásban —- hivatva vannak a nyelvhatá
rokon, a végeken és más veszélyeztetett helyeken az
őrállomások betöltésére: nemcsak a szolgálatban kell
hogy megfelelők legyenek, hanem jellemben és hazafi
érzésben is vértezve arra, hogy az előforduló támadáso
kat megtörjék. Különösen áll ez a helyzet akkor, ha
vezetésre hivatott állásokról és alkalmazásról van szó.
Nem kutatjuk most, hogy az állami erdészet státus
rendezési munkája ebben a tekintetben minő eredményt
mutat, mert óhajtjuk hinni, hogy nemzeti kormányunk —
hatása alatt a' közelmúltban némely állami alkalmazot
tak részéről észlelt megbizhatlanságnak — kellő figyel
met fordított arra, hogy a rendelkező, tehát magasabb
állásokkal járó jogok olyan kezekbe kerüljenek, a hol a
lélek nem képezi adás-vétel tárgyát.
Sajnos, olvastunk neveket ennél a tömeges kinevezés
nél és eszünkbe jutott, hogy olyanok, a kik a nemzet
küzdelmétől fáztak és távol állottak, csak akkor lettek
hangos hazafiak, mikor a nemzeti kormány, független
ségi eszméktől telítve, már a hatalomra lépett. Bizony
érdekesek az ilyen esélyek.
Nem szabad hát a nemzeti kormánynak módot nyúj
tani arra, hogy kitapasztalt, kétes jellemek magasabb
állami alkalmazásokban mint intézők és vezetők jogot és
hatalmat nyerjenek és irányt szabjanak egy ismételten
elkövetkezhető önkényuralomhoz avval, hogy a nemzeti
ügy letörésére, mint megfizetett darabontok, rendelkezésre
álljanak; — mert hát erdész emberből kivált és szomorú
szereplésre vergődött zsarnokról már tudunk.
Az államerdészeti tisztviselők státusrendezésének té
nyét és adatait már most a következőkben kívánjuk
tárgyalni :
Darányi földmívelésügyi miniszter az 1907. évi költségvetésének indokolásában a következőleg vette fel a státus
rendezést:
az V. fizetési osztályb a 2 állást, 0'25%-al
„ 2 0 „ 2-46 „
a VI. „
a VII. „
„
8-23 „
67
184 „ 22-61 „
a VIII. „
n
a IX. „
247
„ 30-34 „
„ 20-76 „
a X. „
169
„
6-14 „
a XI. „
50
Gyakornokok számára 75
„
9.21 „
„
1 00 %-al.
Összesen: 814
Tudni kell, hogy az államerdészet tisztviselői létszáma
kiterjed :
a) a magyarországi kincstári erdők személyzetére (408);
b) a horvát-szlavonországi kincstári erdők személy
zetére (81);
c) az államilag kezelt községi erdők személyzetére (269);
d) az erdőfelügyelőségek személyzetére (47) és
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e)
az erdőőri szakiskolák személyzetére (9), vagyis kevesebb van betöltve, mint a mennyihez ezen létszámba
sorozott tisztviselőknek joguk és igényük van. — A
összesen 814 tisztviselői állásra.
Mindenik szolgálati ágnak személyzete külön-külön lét IX—XI. fizetési osztályra és a gyakornoki létszámra ter
számba volt és van foglalva, melyet a dolog természete mészetesen 7 állással több esik. Evvel szemben persze
és a foglalkozások minősége magyaráz meg. Az egyes egy másik szolgálati ágnál — az erdőfelügyelőségnél —
létszámokba való besorozással történtek most a státus a VI. és VII. fizetési osztályokba még az eddiginél is
nagyobb százalékaránynyal (55°/o-al) töltettek be a tiszti
rendezés alkalmából is a kinevezések.
Természetes és önként következő dolog tehát, hogy állások. — Hát az a tisztviselői kar mostoha gyermeke
az 1907. évi földmívelésügyi költségvetés indokolásában a magyar államnak, mely nehéz viszonyok mellett, sza
kifejezett fizetési osztályokba sorozott állások százalékos kadatlan küzdéssel, sokoldalú munkássággal és szertelen
arányszáma mindenik szolgálati ág személyzetére nézve igénybevétellel szolgálja az ország egyik legfontosabb
a szerint kell, hogy alapul vétessék, mint a hogy ezek közgazdasági ágát, a községi erdők ügyét?
a százalékos arányszámok az államerdészet egész tiszti
A kételkedőknek szívesen szolgálunk világos számbeli
személyzetére meg vannak állapítva.
adatokkal arról, hogy a javadalmazás tekintetében eddig
Ez az osztó igazság, melytől eltérni annyi, mint is mennyivel kedvezőbb volt a helyzete az erdőfelügye
sérelmet okozni annak, a ki szolgálati idejével és leti személyzetnek a többinél; — most tehát annyival
különben megfelelő munkásságával az előmenetelre kevésbbé lehet megokolt a további kedvezés, mert az
1898. évi XIX. t.-c. után az erdőtörvény módosításának
jogot szerzett.
A jogot pedig annak kötelessége megvédelmezni, a ki ideje s evvel egyidejűleg az erdőfelügyeleti intézmény
től az származik.
megváltoztatásának szüksége is elkövetkezett, a mint ez
Ámde a napokban közzétett államerdészeti státusrende érdemben az országgyűlés képviselőházában már illeté
zés kinevezéseinél, illetőleg a szolgálati ágak szerint való kes ministeri kijelentés is történt.
csoportosításnál azt a meggyőződést szereztük, hogy a
A törvényes alapon végzett államerdészeti státusrende
megállapított létszámban az egyik szolgálati ágnak javára zésnél előállott sérelmek orvoslásának tehát feltétlenül
s igy természetesen egy másiknak a hátrányára, — vagyis be kell következnie, mert az igazságot egyforma mér
előbbi esetben az érdekeltek előnyben részesítésével, tékkel szolgáltatni főben járó kötelesség.
Quercus
utóbbiban az illetők mellőzésével — történtek a kineve
zések. De ha magát a jelenleg érvényben álló rangsoro
zati kimutatást tekintjük, akkor is szó fér ahhoz, hogy
Tűzifa-értékesítés.
majd a sorrendnek részben való betartását látjuk, majd
Midőn egy városi, vagy alföldi ember elvetődik az
pedig olyan érthetetlen ugrásokat, hogy ebben önkény
telenül is a szertelen protekciónak megnyilatkozását ta erdész tevékenységének színhelyére, az erdőbe, mind
egyik azon ütközik meg, hogy míg ő otthon oly drága
láljuk.
pénzen veszi tüzelőfáját, itt annyi fa fekszik mindenfelé,
De. lássunk némi részletet.
Az államilag kezelt községi erdők személyzetének mi senkinek sem kell, itt korhad és ép csak azáltal ké
269-et kitevő létszámában a státusrendezés alkalmával pes hasznot hozni, hogy visszaadja a talajnak azt, mit
történt kinevezésekkel, az állások száma és százalékará tőle elvettek. Mi mosolyogva kínáljuk neki a fát, vigye
el. Pedig bizony ezen nem csak mosolyogni lehet, mert
nya ugyanis a következő:
míg hazánk egyes vidékein a tüzelőfának egyáltalán
a VI. fizetési osztályban 4 állás l ’5°/o-al,
nincs értéke, viszont más helyen a tüzelőfa szüksége
a VII. „
„
18 „ 6-75 „
áldandó.
a VIII. „
„
60 „ 22 05 „
Elkapkodnák az alföldön azt a sok korhadó, érték
a IX—XI. fiz. oszt. és gyakornok 187 „ 69'25 „
A megállapított és a törvény indokolásában kifejezett telen fát.
Az ilyen fát sikerült rövid idő alatt értékessé tennem,
százalékarány szerint azonban a 269-et tevő tiszti lét
s nem kételkedem, hogy előttem már mások is megkí
szám megosztása a következő kell hogy legyen:
sérelték azt bizonyára sikerrel, de azért lesz talán valami
a VI. fizetési osztályba 6 állás 2'46%-al,
haszna, ha ezen módszert ismertetem, megjegyezvén,
a VII. „
„
22 „
8-23 „
hogy az én esetemben sok kedvező körülmény működött
a VIII. „
„ 6 1
„ 22-61 „
közre, s a gondozásomra bizott erdő kedvező fekvése
alX —XI. fiz. oszt. és gyakorn. 180 „ 66‘70 „
Nyilvánvaló és elvitázhatatlan tehát, hogy az állami nagyban elősegítette a sikert.
Minden vidéknek meg van a maga tűzifa fogyasztó
lag kezelt községi erdők személyzeti létszámának rende
központja, mely központban az állandó fakereslet oly
zésénél
erős, hogy az egész vidékre kihat a faárak szabályozá
a VI. fizetési osztályban 2 állással,
sával. Ha ezen központban egy ürm 8 tűzifa ára 10 K,
a VII. „
„
4
úgy a fatermelő vidékének tüzifaárai annyival kisebbek,
a VIII. „
„
1
„
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a mekkora költségbe kerül egy ürm 3 tűzifának előállítása
és odaszállítása.
Ha az előállítás és odaszállítás összköltsége ürméterenkint 4 korona valamely helyről, úgy ott egy ürm 3
tűzifa értéke 6 korona.
A mely vidékről a tűzifa ellőállítás és beszállítás 10
koronába kerül, az a vidék már nem tartozik ezen, ha
nem más fogyasztó központhoz.
Ha pedig egy fafogyasztó központhoz sem lehet ezen
vidék tűzifáját az egységáron aluli költségen előállítani
és szállítani, úgy előáll azon eset, hogy ezen vidék tűzi
fája egyáltalában nem értékesíthető még a közeli kör
nyéken sem. Mert a központi 10 korona egységeihez al
kalmazkodó oly környék, honnan az előállítás és a
központba szállítás költsége 8 koronát tesz ki s így
tűzifa egységára 2 korona, oly távolságra esik a tűzifáját
értékesíteni nem képes helytől, hogy a költségek a 10
koronából még fenmaradó 2 koronát meghaladják. Tehát
ilyen helyen tűzifánk értékesítését csakis a faárak emel
kedése esetén remélhetjük. Egész máskép áll azonban a
dolog, ha nemcsak ezen tűzifát értékesíteni nem tudó
vidék, hanem a központ felé eső közbenső vidék is
tulajdonunk.
Vagy oly vidék, mely tűzifát nem termel, vagy tűzifája
szerződésileg úgy van lekötve, hogy számításainkat nem
zavarhatja.
Vegyük például azon távolsági kört, melyből a tűzifá
nak előállítása és központunkba szállítása 2 koronába
kerül, a tűzifa egységára tehát 8 korona.
Miután ezen tűzifa ily árban helyben kész piacot talál,
az helyben is értékesíttetik, annyival is inkább, mivel a
központban történő értékesítése sem jövedelmezne többet.
Önként értetődik, hogy ennek következtében a mögötte
sorakozó távolsági körök is így állanak, a fának egység
ára csak akkor változik, ha az külső befolyások folytán
a központban emelkedik, illetve sülyed.
Ha azonban egyszer szakítunk ezen értékesítési mód
szerrel és a például vett távolsági körünk összes tűzifáját,
dacára annak, hogy több jövedelmet nem igér, (de ke
vesebbet sem), a központba szállítjuk, egész megváltozik
az értékesítés képe. Tűzifánknak a központba történt
tömeges szállítása ott áresést nem okozhatott, mert hisz
egy ily központ faértékszabályozó fogyasztása sokkal
nagyobb kell hogy legyen, akár város, akár vasúti vagy
hajóállomás az, sem hogy egy erdőbirtok annak faárait
tetszés szerint idomíthatná.
Egész máskép áll azonban a dolog künn a vidéken.
A például vett távolsági körünkben faszükség áll be,
melyet a legközelebbi távolsági körünk fájával sietünk
ellátni, míg ezen kört ismét a távolabbi körrel. Végre az
utolsó előtti kör szenved szükséget, mely csak azáltal
lesz kielégíthető, hogy a faáraknak ezen általános fa
szükségletből önként folyó, ha mindjárt kis áremelkedése
mellett is, azon vidék fáját értékesíthetjük, mely eddig
értékesíthető nem volt.
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így értük el tehát egy fogással azt, hogy értéktelenül
heverő fánkat értékesíteni tudtuk.
Ennyi az elméletből, mely ha helyenként megtámad
ható is, de miután gyakorlatilag értékesíthető, egyes
sántításai elnézhetők.
Kerületem egy oly fogyasztó központhoz tartozik, hol
az elsőrendű tűzifa ára 10 korona. A tűzifa előállítási
és beíuvarozási költsége 7 korona, tehát tűzifánk egy
ségára 3 korona.
Ily árban helyben mindig értékesíthető volt s miután
központunk keresleti viszonyai nem ingadozók, részint
szerződésileg, részint árverésen helyben értékesítettük
ezen árnak megfelelően.
Utóbbi időben a szerződéseket felmondtuk, az ár
veréseket beszüntettük és a tűzifánkat a központban érté
kesítettük ugyanazon ár mellett.
)
Az eredmény minden várakozást fölülmúlt.
Míg egypár évvel ezelőtt a gyérítéseket a helybeliek
helyenként az egész fáért, helyenként fele részért sem vol
tak hajlandók elvállalni, jelenleg egy 4000 ürm 3 áterdőlési faanyag előállítását és értékesítését akadálytalanul le
bonyolítjuk. Míg tehát főhasználati tűzifánkat ép úgy
értékesíthetjük mint azelőtt, a kényszerítőleg fellépett
áterdőlés utján is értékesítünk 4000 ürm 3 tűzifát oly
árban, mint volt a főhasználatokból kikerülő hasonló
választékú tűzifa.
De nem csak a pénzbeli haszon az, a minek egy
igazi erdész ilyen esetben örvend, hanem az a meg
nyugtató érzés, hogy megtalálta a módját szeretett és
gondozott tölgyeinek a már elhatalmaskodott cser, nyár,
fűz, gyertyán nyomása alól történő felszabadítására, hogy
szabad levegőhöz és naphoz juttathatta végre őket.
Az összes előirt erdőhasználatok be lesznek állíthatók,
gyérítések, sőt még a tisztítások is értékesíthetők.
Kétségtelen, hogy máshelyen is gyakorlatban van ezen
módszer, s nem is mint annak feltalálója tárgyaltam azt,
hanem tisztán az ezen eszme alapján történő országos
szervezkedés eszméjét vetem felszínre, melyről vitat
kozni lehet és a melynek érdekében számításokat tenni
nem lesz háládatlan feladat.
A kincstár, mint legnagyobb erdőbirtokos, kétségtelenül
rendelkezik nem egy oly erdővidékkel, honnan minden
versenytől menten fáját oda szállíthatja, hol az előre
megtett számítások alapján az bár több munkával, de
hasonló eredménnyel volna értékesíthető csak azért,
hogy a távolabbi vidékek fájának piacot nyisson. Sőt a
kincstár még azt is megteheti, hogy a piachoz legköze
lebb eső erdő tűzifáját az eddigieknél kisebb hasznot
biztositó piacra vinné, ha az ezen vidék mögött sorakozó
vidékek fájának tömeges értékesítésében ezen veszteséget
kárpótolva találja.
De még az esetre is, ha ezen uj értékesítési mód az
értékesített nagyobb tömeg dacára végeredményben csak
az előbbi nyereséget hozná, érdemes azt követni, ha a
beállott faszükséglet folytán az áterdőlések beállíthatók,
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mert az esetben is értékét neveli a jövő erdejének s így
számításait, ha a ma nem is, de a holnap helyesnek
találja.
A vidéki erdészeti egyesületek volnának hivatva első
sorban ez irányban az adatokat megszerezni, azok alap
ján az eredményt megvitatni s az így elkészült terveket
az Országos Erdészeti Egyesületben összeegyeztetni. A
kincstár, az állam és az önként csatlakozó magán erdőbirtokosok annak keresztül vitelére bizonyára szives-örömest vállalkoznának.
A faértékesítési viszonyoknak egyöntetű rendezése
mindenesetre csak haszonnal járna a mai értékesítési
viszonyokkal szemben, midőn a hirdetések utján össze
jött fakereskedők közül a legtöbbet ígérő kapja meg a
fát, tekintet nélkül arra, hogy azt hová szállítja, van-e
ott akkora szükség reá, avagy fontos-e annyira az odaszállítás nemzetgazdaságilag, mint a mily szükséges és
fontos volna az esetleg valamivel kisebb ajánlattevő
szándékának keresztül vitele ?
Ez eszme megvalósításának előfeltétele természetesen
az, hogy tűzifánk felett szabadon rendelkezzünk, az
semmi irányban lekötve ne legyen, hogy erdőnket házi
lag kezeljük, mely házi kezelés egész az állandó farak
tárba szállításig terjedjen ki.
A kezdeményező szerep pedig azon erdőbirtokoknak
jut, melyek a fapiacok közül válogathatnak s ily esetek
ben azon piacot kell választaniok, mely legtávolabbi,
tehát legtöbb munkával és legtöbb fáradsággal jár, bár
az előbbi kényelmesebb értékesítésnél nem jövedelmez
többet.
Előfeltétele továbbá, hogy az erdőgondnoknak az érté
kesítés körül szabadabb keze legyen, hogy kínálkozó
vevői közül azokat legyen joga kiválogathatni, kik a fát
legtávolabbra szállítják s a többiek kérését indokolás
nélkül tagadhassa meg, illetve a helybeli vevőket az
előhasználati fatömeg megvételére szoríthassa.
Az értékesítés ily módja csaknem minden gazdasági
téren gyakorlatban van, de a legszebb eredménnyel ott
jár, hol a szervezkedés a lehető legnagyobb arányú.
Az amerikai gyümölcstermelők szövetkezete az első
rendű gyümölcsüket Európában értékesítik, hogy másod
rendű gyümölcsüknek az amerikai piacokon hely ma
radjon.
Hazánk sok mindenből termel elsőrendűt és a múlt
évi bukaresti kiállítás alkalmával mégis oly magyar bort
ittam ott, a melyre itthon azt mondják : „bicskanyitogató“.
A távoli vidéken történő értékesítésnél arra legyen
legfőbb gondunk, hogy csak kifogástalant szállítsunk.
Ép ezért tanácsos csakis a hasábfát szállítani és legfel
jebb korlátolt mennyiségben az 1. oszt. dorongfát.
A hasábfa legyen egyenes rostú, lehetőleg göcsmentes
és főleg jól hasadó, mert az ezt fogyasztó városiak a
fát fűrészelve veszik és otthon hasogatják.
Hasábfának csak,'oly darabokat engedjünk feldolgoz
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tatni, melyek 15 cj,n-nél vastagabbak és minden hasábfa
körszelet húrja 15 %, legyen, hogy az egyenletesség
meglássék az összerakott fán. Korhadt, göcsös hasábfát
semmi esetre ne keverjünk a távol szállítandó tűzifa
közé, mert nagyon rontja a hírnevét. Az ágcsonkok si
mára levágandók róla s az eladás alkalmával a fa kérge
lehetőleg még szorosan rajta legyen az egyes hasábokon,
mert az mutatós.
Az I. oszt. dorongnak vastagsági határai 10— 15 c/,n
legyenek; nem tanácsos alsó határát 8 tfm-re lenyomni,
mert akkor az egyes darabok között szembeötlő a vas
tagsági külömbség, míg a 10— 15 %. közöttiek össze
rakva nagyon kedvező benyomást tesznek a szemlélőre.
Dorongfát, különösen bükköt, csak az esetre szállítsunk
távoli vidékre, ha az eladás korán a vágatás után törté
nik, mert a dorongfa hamar megfülled és akkor rontja
a hírnevünket. A dorogfa szintén lehetőleg sima, egyenes
rostú és ágcsonk mentes legyen.
Sokat tesz, ha tűzifánk jól ki van száradva, mert
vasúti szállítása így olcsóbb és métermázsaárusítás
esetén nagy a tömeg.
Az eladásra előkészített tűzifa előnyös összerakási
módja kétféle. A felváltva kalodásan és simánrakott és a
2 0 méteres sima sorokban rakott tűzifa, melynek csak
szélső 2—2 méterje van kalodásan rakva. Hol az el
szállítás tengelyen történik, ott az elsőt vegyük igénybe
mert a második módszer esetén a fuvarosokkal nehéz
megegyezni. A hol azonban vasúton vagy hajón lesz a
tűzifa tovább szállítva, ott a sima sorokban való rakás
is jöhet gyakorlatba, de ennél ügyeljünk, mert könnyen
megesik, hogy nem lesz nevelésünk. Kísérleteink szerint
a nevelésből 17% a sima rakásra ment.
A felrakásolásnál terjesszük ki figyelmünket arra is,
hogy az ellen sem magasság, sem sűrűség tekintetében
kifogást ne emelhessenek. A hosszabb sorokat nem ra
katok szerint kell csak megolvasni, hanem azok hosszát
mérőszalaggal is meg kell mérni, mert egy 50 méteres
sornál a nem pontosan egy méter hosszra vágott hasá
bok a sort 1—2 méterrel is kinyújthatják s így 50 ürm 3
helyett könnyen 52—.54 ürm8-t adunk, míg kevesebbet
soha.
Tűzifánkat ne az erdőn értékesítsük, nemcsak azért, mert
az ott rendesen osztályozatlan, hanem főkép azért, mivel
a nagy fakereskedő, kinek a fa csak üzletének véletlen
eszköze, nem szeret a méterenkinti átvétellel, lefuvarozással, ellenőrzéssel bíbelődni. Neki a fa készen, vasúti
kocsiba, hajóba berakva kell. Faraktárainkat tehát min
dig oly helyen állítsuk fel, honnan semmi, vagy kevés
költséggel történhetik a berakás. Ha az nehézségekbe
ütköznék, úgy faraktárunk legalább is egy jó ut mellett
legyen, ahonnan a meglévő fuvarerővel bármikor gyor
san el tudjuk azt szállítani.
A II. oszt. dorong szállítását lehetőleg kerüljük, ha
mindjárt jól is megfizetnék, inkább hántott fát szállítsunk
helyette, ha van olyan.
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Az I. és II. osztályú dorong és selejtes fa, melyből
ha a hasábfát nagyon megválogattuk, két osztályt is
lehet csinálni, a helyi fogyasztásra marad, melyet aztán
az előhasználati fatömeggel, vagy a távolabbi vidék I.
osztályú fájával pótolhatunk.
Az érdekelt szomszédos erdőbirtokos is hasonló eljá
rásra felkérendő. Ha azonban ennek eredménye kedve
zőtlen volna, az állandó és csakis szép fa szállítása
által szerzett hírnevünk mihamarább meg fog a szom
széd nélkül is állapodni.
Ezek mind csak apróságok, melyek betartása csak
utánjárásban áll és mégis a belőlük nyerhető haszon
busásan fizet. Mi magyarok és a magyarok között épp
azok, kik a természet kpvetkezetes és egyszerű törvé
nyeinek tanulmányozása közben reánk is átszállt őszin
teség, egyenesség és nyíltságnál fogva, de faji jellegünk
ből kifolyólag is, kissé idegenkedünk az üzlettel járó és
versenyből önként folyó oly apróságok követésétől,
melyek szerintünk mintha kellemetlenül érintenék ezen
őszinteségünket, inkább odaállítjuk tűzifánkat vegyesen ;
a hasábosban itt-ott dorong, egy-egy korhadt göcsös
darab, amott meg egy ágcsonk. Itt van, nem szépítek
semmit, nem takarok semmit, úgy mutatom a hogy van,
ebből láthatod, nem akarlak megcsalni.
Pedig az osztályozással és az elsőrendű fának távol
vidékre szállításával nem csalunk meg senkit, csak ki
válogatjuk vagyonunk javát és azt árusítjuk, de nem
azért, hogy azzal a vevőben azt a látszatot keltsük,
hogy nekünk mind ilyen fánk van, dehogy azért, hanem
egyszerűen azért osztályozunk így, mert így keresik s
mert ilyet kérnek. Hiszen vevőnknek, midőn neki osztályozatlan fát kínálunk s mi meg vagyunk róla győződve,
hogy nyíltan és őszintén járunk el, az az első teendője,
hogy gondolatban osztályozza a fánkat s miután megál
lapítja, hogy ebből ennyi meg ennyi első osztályú fát
lessz képes átrakni, nekünk azt a kifogást teszi, hogy
ebben ennyi meg ennyi selejtes fa van. Mi meg mintegy
kételkedni kezdünk magunkban, hogy még mindig nem
voltunk elég őszinték. Mind kivül kellett volna raknunk
a selejtest, hadd lássa igazán az egészet.
Pedig csak néznők meg fánkat az átrakás után. Alig
hisszük el, hogy a mienk. Erdésznek üzletembernek
kell lennie s a jövő erdészeit arra nevelni is kell.

Ferenczfi József.
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A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
Irta

Enyedi János.

6

A kezelés fejlődésének történetét ott hagytam el, hogy
a diósgyőri uradalom 1867-ben még az egri m. kir.
pénzügyi felügyelőség alá tartozott.
Nemsokára a kincstári birtokok kezelésében gyökeres
változás történt.
A m. kir. felelős ministerium ugyanis 1867. február
2 0 -án kineveztetvén, az ország politikai kormányzását
azonnal, a közigazgatás minden ágára kiterjedő kormány
zást pedig 1867. március 10-én vette át. És látva az
eddigi rendszer hiányait, 0 felsége helybenhagyásával a
m. kir. pénzügyminister legelőször is a kamara- és korona
uradalmakat tiz igazgatósági kerületbe osztotta. Ilyen
igazgatósági kerület szerveztetett Diósgyőrött is a diós
győri és tokaji uradalmakra.
Ez a szervezés ugyan már az 1868. évi Erdészeti
Lapokban részletesen ismertetve van és a diósgyőri m.
kir. korona államjavak igazgatója Gombossy János 1. ein.
1868. sz. a. arról értesítette a szomolnoki m. kir. bánya-,
erdő- és államjavak igazgatóságát, hogy működését, mint
„a diósgyőri kor. és a tokaji kincstári uradalmak igaz
gatója 1868. évi március hó 1-én megkezdette“, de a
pénzügyminister csak 1870. október 27-én kelt felter
jesztésében tett javaslatot az újjászervezésre.
Ezen javaslatot O császári és apostoli király Felsége
1870. évi november 5-én kelt legfelső elhatározásával
jóváhagyván, a pénzügyminister ezen intézkedéseket oly
módon foganatosította, hogy az újonnan szervezett igaz
gatóságok működésüket 1871. január 1-én kezdték meg.
Az igazgatók kinevezésénél azt az elvet követték, hogy
ott, a hol mezőgazdasági tárgyak bírtak túlnyomó fontos
sággal, mezőgazdasági, — a hol pedig a bányászat fejlesz
tése ígért legsikeresebb eredményeket, bányászati, — és
ott, a hol főleg csak erdő szolgáltathatott tartósan emel
kedő jövedelmet — erdészeti szakműveltségre fektették
a fősulyt.
így a diósgyőri igazgatóságnál a bányászat érdekeit
vették inkább tekintetbe s Diósgyőrtt m. kir. bányaigaz
gatóságot szerveztek. De mivel itt az erdészeti ágazat is
nagyjelentőségű volt, egyidejűleg Felsőgyőrben erdőhivatal
is szerveztetett, a mely a bányigazgatóságnak rendelte
tett alá. Ezt bizonyítja a felsőgyőri m. kir. erdőhivatal
1871. évi 106. sz. ügyirata, mely szerint a diósgyőri
bányaigazgatóság az 1871. évi január 31-én kelt 312.
sz. rendeletével leadta a felsőgyőri erdőhivatalnak a
pénzügyminister által jóváhagyott 1871. évi erdőtermény
árszabályt.
Ezen árszabály keltezése a következő:
„Felsőgyőri magy. kir. erdőhivatal. 1870. szeptember
hó 17-én. Soltz erdőmester, Belházy Emil m. kir. főerdész
és erdőrendező.“
Az erdészeti akadémia ismertetéséből, melyet Vadas
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Jenő irt, tudjuk, hogy Belházy 1868-ban, Soltz Gyula
pedig 1869-ben neveztetett ki a diósgyőri kor. urad.
erdőhivatalhoz, tehát ez is azt igazolja, hogy az erdő
hivatal már 1871. évi szervezés előtt is tényleg fenállott.
A felsőgyőri erdőhivatal azonban nem sok ideig volt
a diósgyőri bányaigazgatós4 g alatt, a mit igazol a pénzügyministertum 1867— 1871. évi működéséről szóló és
1873. évben megjelent munka, mely erre vonatkozólag
a következőket tartalmazza :
A sóvári, diósgyőri és az utóbbival már előbb egyesített
szomolnoki bányaigazgatóságok két szakigazgatósági kerü
letre osztatván, az összes bányászati ügyek a diósgyőri
bányaigazgatóságra, a mezőgazdasági és erdőkezelési
ügyek pedig az újonnan szervezett sóvári jószágigazgató
ságra bízattak.
Ugyancsak az imént említett munkából kitűnik az is,
hogy a sóvári jószágigazgatóság alá három erdőhivatal
tartozott, és pedig: a diósgyőri, szomolnoki és sóvári.
Ezen újabb szervezés alkalmával az eddigi felsőgyőrí
erdőhivatal elnevezés „diósgyőri erdőhivatal“-ra változott.
Az újból való szervezés nehány év múlva megint
ismétlődött.
A diósgyőri erdőhivatal irattárában őrzött 1875. évi
808. sz. ügyirat szerint a sóvári m. kir. jószágigazgatóság arról értesítette a diósgyőri m. kir. erdőhivatalt, hogy
a pénzügyminister 1905. évi aug. 8 -án kelt 38226. sz.
rendeletével Ő cs. és kir. Felsége legfelsőbb elhatározása
folytán 1875. évi október 1-től felosztotta a sóvári jószág
igazgatóságot és a diósgyőri erdőhivatalt az óbudai
jószágigazgatóság alá osztotta be.
Öt év múlva ismét változás történt. A sóvári erdő
hivatal 1881. évi 49. sz. ügyirata szerint a pénzügy
minister a szomolnoki és diósgyőri erdőhivatalokat 1880.
év végével feloszlatta s ezek székhelyein csak az erdő
gondnokságok maradtak meg, a melyek az újonnan
szervezett sóvári erdőhivatal alá rendeltettek. Ez már
1881. évi január 1-én életbe lépett ugyan, de székhelye
még egyelőre — pár hónapig — Szomolnokon volt.
Ez a szervezés ma is érvényben van, csupán annyi
változás történt, hogy az 1898. évi IV. t.-c. alapján meg
állapított helységnév után a sóvári erdőhivatal két év
óta hivatalosan „tótsóvári m. kir. erdőhivatal“-nak nevez
tetik ; továbbá, hogy 1886-ban a diósgyőri uradalom
összes erdőgondnokságaira kiterjedő hatáskörrel Diós
győrött egy kezelő főerdészi állás szerveztetek azzal a
feladattal, hogy ennek vezetője az erdővédelmi, erdőmívelési, kisebb faeladási, építkezési ügyekben a helyi
ellenőrködési teendőket teljesítse és a bérfizetéseket vé
gezze. Az 1887. évben részére kiadott szolgálati utasítás
ban megállapított hatásköre a gyakorlatban azonban
később változást szenvedett, sőt a kezelői cim helyett is
ellenőrködői címet vett fel, később pedig „ellenőrködő
m. kir. erdőgondnokság “-nak neveztetett el.
Természetes, hogy a fentiekben ismertetett gyakori
szervezés nem volt alkalmas nagyobb szabású munka
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| létesítésére, mig az utolsó szervezés óta két üzemterv is

j készült a diósgyőri erdőgondnokságról.
Ismerjük az igazgatás fejlődését. Térjünk át tehát egy
új tárgyra: az erdészeti ágazat jelentőségének és ezzel
kapcsolatosan az erdőrendezésnek a fejlődésére.
Erről ugyan már az első korszakban is kellett volna
szólanom, de az összefüggő tárgyalás okából itt említem
az első korszakot is.
Az erdészet jelentőségét Mária Terézia királyné ural
kodásának utolsó éveitől kezdve számíthatjuk, habár
kétségtelen, hogy a Diósgyőr közelében fekvő erdőségek
ben már a régibb időktől kezdve történtek használatok.
Ha figyelembe vesszük ugyanis, hogy Diósgyőr már a
honfoglalás idejétől kezdve állandóan lakott hely volt, és
úgy a vár, mint a város folyton fejlődött, a mig királyi
székhelylyé lett, beláthatjuk azt is, hogy a közeli erdő
. ségekből sok épületi és tűzifát használhattak ki.
A vár leírásánál említettem, hogy az kezdetben fából,
később kőből épült, de ekkor is a falakban juharfából
készített kötőgerendákat alkalmaztak.
Hogy a tetőgerendák és oszlopok milyen fából készül
tek, nem tudjuk.
|
A romjaiban is hatalmas vár építéséhez nem csak
j rengeteg követ, meszet, hanem sok faanyagot is felhasz
náltak és alig csalódhatunk feltevésünkben, ha azt állít
I juk, hogy ezen építési anyagot a Diósgyőr közelében
fekvő erdőségekből szerezték.
De nemcsak a diósgyőri várhoz és Diósgyőr városhoz,
hanem a miskolci építkezésekhez is hordták az anyago
kat. Ezt igazolja Zsigmond királynak 1399. évi parancsa
diósgyőri várnagyához (Érd. Oki. I. k. 84. okm.), melyben
elrendeli, hogy a miskolci polgárokat régtől élvezett
erdőlési szabadságukban, az épület és tűzifa beszerzését,
mész- és szénégetést illetőleg ezentúl is tartsa meg,
kivéve, ha az erdőt eladásra vágnák.
A tűzifatermelésre nézve még felemlíthetem azt az
adatot is, hogy Mátyás király 1471-ben mentesítette
Miskolc mezővárost — a diósgyőri vár szükségleteire
naponkint kiállítandó 12 munkáson és ugyanannyi ölfa
szállításán kívül minden más taksától, adófizetéstől és
munkaszolgáltatástól. (Rupp. Magyarország helyrajzi tör
ténete II. k. 8 8 . 1.)
Hogy ezeken kívül milyen használatok folytak még a
régi időben, azt nem tudom. De valószínűnek tartom,
hogy a szőlőkaró-készítés már szintén szép múltra te
kinthet vissza, mert Diósgyőr és Miskolc vidékén a
szőlőművelés régi eredetű, a mit bizonyít Mátyás király
nak 1472-ben kelt kiváltságlevele, a mely megtiltja
bármely idegennek a bíró és a polgárok engedélye nél
kül vidéki bort vinni be Miskolcra, s azt ott áruba bocsá
tani és eladni, ide értve különösen még a Diósgyőrött
lakó remete sz. Pál szerzetesei által netalán Miskolcra
szállítandó borokat is. (Rupp. Magyarország helyr. tört.)
(Folytatása következik.)
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B o rs o d -G ö m ö r-H e v e s m e g y é k Erdészeti Egye 
sülete f. évi julius hó 21-én Miskolcon megtartott ren

des közgyűlésében Borhi Borhy György cs. és kir.
asztalnok és erdő-földbirtokost alelnökévé választotta.
Borhi Borhy György megválasztatását meleg hangú
levélben köszönte meg, melyben üdvözölve az elnöksé
get és tagokat, ígéri, hogy az egyesület céljait mindig
szemei előtt fogja tartani,, teljes erőivel közreműködvén
üdvös tevékenységében.
*
Nagyon lanyha a vidéki erdészeti egyesületek szerve
zése, s azok is, melyek már megalakultak vagy alakuló
félben vannak, vajmi gyéren adnak életjelt működésük
ről. Az okok taglalását más alkalomra tartjuk főn, most
azon felhívást közöljük, mely eddig — sajnos — kevés
eredménynyel járt s melyet B.-G.-H.-m. E. E. az
Abauj-Torna-, Sáros-, Szepes- és Zemplénvármegyékben működő szaktársak mindegyikének megküldött, mint
itt következik :
Tisztelt Szaktárs Ú r!
Átérezve a vállvetett munkálkodás szükségét s minden
téren látva a társulás messze kiható előnyeit, Borsod-,
Gömör- és Heves-megyék területén működő erdőtisztek,
szakegyesületet alakítottunk azon célból, hogy az egy
mással való érintkezés és a tapasztaltak kölcsönös köz
lése által a három vármegye kerületébe eső erdők minő
ségét, kezelését, kihasználását, felújítását, faértékesitését,
faipari, fakereskedelmi és fafogyasztási viszonyait, a ren
delkezésre álló munka- és fuvarerőt tanulmányozzuk.
Továbbá kölcsönös eszmecserével a legcélhozvezetőbb
módokat és eszközöket az erdők érfékemelésére, jövedel
mezőbbé tétele s jókarban tartása érdekében megválaszszuk és azoknak alkalmazásánál egymást támogassuk.
Feladata azonkivül egyesületünknek a vadtenyésztés ész
szerű módját és mérvét tisztázni, s a haltenyésztést —
a hol kivihető — előmozdítani ; az erdő- és mezőgazda
ság közös kérdésének, a legeltetésnek helyes szabályo
zásában tevékenységet kifejteni, az erdőnek ismeretét és
szeretetét a nagyközönség előtt, főleg a nép között ter
jeszteni és általában az erdők pusztulásának lehetőleg
gátat emelni.
Mindezen célok hivatvák oly helyzetet kivívni erdésze
tünknek, hogy hazánk közgazdasági viszonyaira az nem
csak befolyást gyakoroljon, hanem fontos szerepet játszék
annak fejlesztésében és felvirágoztatásában is. Azonban
úgy a közjóra, mint a magánérdekek istápolására irá
nyuló, föntebb jelzett feladatok keresztülvitelében csak
az erdőbirtokosok hathatós pártfogása mellett az erdő
tisztek legösszhangzóbb, közös fáradozásai biztosíthatják

ERDÉSZ

11. szám.

a sikert és csak akkor, ha odaadó működésük széleskörű
támogatásban részesül.
Ezen nagybecsű támogatást Abauj-Torna, Sáros, Szepes
és Zemplén vármegyékben működő szaktársaink közül
többen kilátásba helyezték, sőt már egyesületünk köte
lékébe be is léptek, miért is a múlt év december hó
8 -án Budapesten megtartott rendkívüli közgyűlésünk el
határozta, hogy teljes bizalommal fordul a négy vár
megye erdőtiszteihez ama kérelemmel, hogy addig is,
mig kerületükben egy új erdészeti egyesület létesül, be
lépjenek egyesületünkbe, mely szükség esetén működé
sét Abauj-Torna-, Sáros-, Szepes- és Zemplén várme
gyékre is kiterjesztené.
Midőn ezekben van szerencsénk egyesületünk köz
gyűlésének határozatát tolmácsolni, tisztelettel kérjük,
hogy egyesületünk tagjainak sorába belépni méltóztassék.
Szives tájékozásul ide iktatjuk alapszabályaink né
hány §-át.
6 . §. A „Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sületéinek tagja lehet a magyar honosságú erdőbirto
koson és a törvényesen képesített erdőtiszteken kívül
mindazon magyar testület és jogi személy, a ki szak
ügyeink iránt érdeklődik, egyesületünket közreműködésé
vel támogatni kívánja, s a kit az igazgató-választmány
tagul befogad.
7. §. A tagok háromfélék:
a) Alapító tagok, a kik az egyesület pénztárába egy
szer s mindenkorra 150 (egyszázötven) koronát fizetnek
be. Ennek fejében a tagsági díjtól egyszer s minden
korra felmentetnek.
b) Rendes tagok, a kik legalább három éven át éven
ként 6 (hat) korona tagsági díjat fizetnek.
c) Tiszteletbeli tagok, a kik bár ezen kerületi szak
egyesületbe nem tartoznak, de hazai erdészetünk gyámolitásán, előbbrevitelén fáradoznak és törekvéseinket szó
val és másként támogatják.
11.
§. Az egyesületbe lépni szándékozók ezen kíván
ságukat az elnöknek — most Jólsvára (Gömörmegye) —
jelentik be, felvételük fölött a választmány titkos szava
zással dönt s az eredményről az illetőket értesíti. A
december hó 15-ig történt belépés ugyanazon egész
évre vonatkozik.
26. §. 4-ik pont. Az egyesület hivatalos közlönye
a „Magyar Erdész“, mely az egyesület működéséről, an
nak minden fontosabb mozzanatáról tájékoztatja a tagokat.
Egyesületünk megalakulásának példáját követve, eddig
is már több vidéki erdészeti egyesület alakult meg, neve
zetesen a Baranya-Somogy-Tolnamegyei Erdészeti és
Vadászati Egyesület, az Északnyugat-Magyarországi Erdé
szeti Egyesület és az Arad-Temes-Déva-Lugosvidéki
Erdészeti Egyesület, mindnyája egy közös c él; hazai
erdészetünk felvirágoztatására törekedvén.
Kelt Jólsván, 1907. március hó.

Mitske Gusztáv,
titkár.

Podhradszky András,
P. H.

elnök.
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B o rs o d -G ö m ö r - H e v e s m e g y é k Erdészeti E g y e  [ felé ; az ember önkénytelenül is azt gondolja, talán ide
sülete. Rendes tagsági dijat fizetett 1907-re:
szorultak e sziget lakói, vagy az égből pottyantak alá!

Brodszky Gyula.

A kunyhó eresztámasztékán nagy, nehézkes, kovás mordály függ, tehát gazda is van a háznál.
A kunyhó belsejéből egy bánatos arcú, még javakorbeli, magyaros viseletű, olyas félig paraszt, félig űri for
májú fehérnép jön k i; vizsgálva nézi az alászálló napnak
a tó vizében megtörő sugarait, mintha az időt vizsgálná,
mintha várna valakit. Tesz-vesz a kunyhó körül, talán
még jókor van, várakozásának nincs még itt az ideje —
befordul, még bent is kerülhet valami dolog.
Senki sziget és lakói.
A leszálló nap sugarai végleg megtörnek a tó vizében,
Regényes történet a szabadságharc idejéből.
leszáll az alkonyat is, kezdetét veszi az a különös hang
Irta Remetei Kőváry János.
2
verseny, a melynek fülsiketítő lármáján és összevissza
A Tiszának a Hortobágy felé nyúló részei, meg a sze- ságán csak az tud eligazodni, a ki a lápok világában
gedalji részek voltak a „Senki szigetek“ eredeti, ős hazája. teljesen otthon van.
Ma már ezeknek hire-hamva sincs! Eltűntek a szem
Vércse szerű visítás hallatszik, e hangra az asszony
határról a mértföldekre terjedő nádasok; el az ingová- is előjön. Kevés idő múlva szétnyílnak a nád ingó szálai
nyok, a vizi liliomos róna. Hová lettek a régi hináros és egy csónak orra fúródik a part szélébe. A csónakból
tóvilágnak lakói ? Nem nehéz megmondani. A viz szűk- egy 12— 14 éves pirosképű, bátor, nyílt tekintetű fiúcska
határok közt lefolyik a Tisza medrében. A régi lakók ugrik a partra és szalad egyenesen az asszonyhoz, gyen
meg elmentek messze, egy új hazába, hol nem jár, nem géden átölelve súgja néki örömmel — anyám 1 Dicse
szalad a kultúra crdöngős szekere, és a furfangos inzsellér kedve és ugrándozva adja hirűl: hoztunk ám édesanyám
háromlábú kis asztala nem mutatkozik előhirnöke gya apámmal sok szép kolcsagot! A csónakban lévő másik
nánt — a biztos pusztulásnak.
férfiú, egy ugyancsak javakorabeli komoly ember, magyar
Azt mondják, hogy nagyon sok jó keletkezett e pusz jelleggel arcán, szemében bátor tekintettel, szótlanúl —
tulás után ; lehet, hogy közgazdaságunkra vonatkoztatva mint a kit mi sem érdekel e világon — lép a partra,
igazuk is van az okosoknak, de eredetiség és vadászat vonszolva maga után egy nagy fűzér vizi vadat, közte
szempontjából ez a múlt már csak olyas valami, ami túlnyomóan kócsag és daru. Ruházata csupa sár, még
arca is tele fecskendezve fehéres iszappal és moszattal;
többé vissza nem tér.
A Hortobágyot is sok Isten csapása látogatta meg ez fegyverét előbb gondosan megtörülgeti, aztán szótlanúl
idő óta, a miket az előtt hírből sem ismertek és végtére nyújtja át az asszonynak.
Kipóznázzák a zsákmányt, tolláit gondosan rendbe
még igaza lesz Istenes Szőts Imre öreg számadónak is,
a ki a Tisza szabályozása alkalmával azt mondta az szedik, e munkában a fiúcska is ügyesen apja kezére jár.
inzselléreknek: „az urak most elviszik tőlünk a vizet — Mig ezzel teljesen tisztába jönnek, beáll az est, meggyül
lesz még idő, hogy pinzir is visszahoznák, ha gyünne, a mécses a kunyhóban is. Terített asztal várja őket,
csendben hozzáfognak estebédjükhöz, az asszony nem is
ö. m. a f .!*
És tényleg, Debrecen városa nagy pénzügyi műtétet eszik, csak sürög-forog, szeme is ragyog, ha fiára tekint.
akar véghez vinni a Hortobágy csatornázása végett.
Édesanyám, én is be mék hónap a vásárra apámmal 1
Ne menj te fiam sehová, maradj itt az édesanyáddal,
Na, de nézzünk csak le egy olyan senki szigetére, hát
[ a tollakat majd eligazítja az apád egyedül is.
ha valami érdekest találhatunk ott.
Ellenvetés nélkül megnyugodott a fiú anyja akaratában.
A természet szeszélye bámulatos alkotásokat teremi.
A nádrengetegnek kellős közepén egy nagy darab száraz Még egy darab ideig beszélték a mai nap sikeres vadá
föld terül e l; egyik felében kristálytiszta vizű tó húzó szatát és a holnapi nap esélyeit és azután az egész csa
dik meg, körülvéve vastag, törpe füzek által, miknek lád nyugvóra tért.
leomló ágai valóságos koszorúként övezik partjait. Nem
Csakhamar mély lélegzés árúlta el, hogy a fiú álomba
állóvíz a tó vize; hanem a talajból táplálkozva, vagy merült. Mintha csak azt várta volna a férfi meg a nő,
pedig valamely csodás forrás útján leli meg éltető erejét, halk beszélgetésbe kezdtek. A férfi szólalt meg legelőbb.
Három éve már, hogy ez eldugott helyen éldegélünk,
vize folytonosan tiszta marad. A sziget végében irombán
összetákolt és nádkévékkel fedett kunyhó belsejéből száll j az emberek álnoksága ide soha el nem é r ; nem ártunk
magasra a füst és érzik a konyha ínycsiklandozó szaga, senkinek, nekünk sem árthat senki sem. Elvesztettük
szárnyasok raja csipeg jobbra-balra, a pázsiton meg bá mindenünket, csak Istenben vetett bizalmunk maradt meg,
mészkodva nyújtózkodik egy tehén, farkával ides-tova ez meg segíteni fog! Dolgozni nem mehetek, paraszt
csapdosva űzi el az alkalmatlankodó legyeket. A szigettől nem lehetek, jobbágy sem ; őseimre szégyent nem hoz
alig egy pár lépésnyire már hínár és ingovány minden- hatok.
• £ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ * ■ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ - * ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ • 3=. ? ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

J

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

204

MAGYAR

Édes uram, a dolog nem szégyen, hisz’ a munka
maga is nemesít!
Jó, jó! édes társam, nem is úgy értem én a dolgot,
hogy szégyen lenne, hanem csak úgy, hogy mint nemes
ember nem is kapnék munkát. Ha e kornak ostoba fel
fogása úgy hozza magával, hogy nemes ember nem
dolgozhat, a munka a paraszté, akkor csak alamizsnából
élhetnék, koldulni meg tiltja önérzetem. Hát mond meg,
hogy;, hol és mikor dolgozzam máskép, ha munkát nem
kapnék. Ha úr a nemes és nincs semmije, akkor a nagy
mindenségnek kellene róla gondoskodnia, hogy levegőből
is megélhessen.
Ne zúgolódj fiam ! Hisz’ nincs nekünk semmi bajunk,
van mindenünk.
*•
Van, van, még ez a föld megmarad — nem is zúgo
lódom 1
Látod, hogy elhagytam érte szülőhelyemet, dolgozom
minden nap és hálát adok az Istennek, csak az fáj, hogy
el kell tagadnom érte saját énemet és bujdosva embe
rektől kell munkával magunkat fentartanom és mind
csak azért, hogy nincs elegendő bátorságom arra, hogy
az emberek szemébe nézve — büszkén kiálthatnám nekik
oda: igen, koldus vagyok, de nemes, még pedig nemes
ember a javából — kit nemessé tett a munka szentsége,
nem pedig a tunya henyélés 1 De mi lenne veletek, külö
nösen fiammal, ha megtudnák, hogy apja, az a tollcsiszár, a ki a városokat és vásárokat járja, iszakjában kócsagés darútollakkal — nemes ember. Megvetne mindenki,
még a paraszt se fogadna talán maga közé, mert nemes
ember nem alacsonyodhatik ennyire, lehet talán még
őseim is megfordulnának sírjukban, ha megtudnák, hogy
egy Zanathy Zoárd de genere Kond, saját keze mun
kájával, vagy hogy jobban hangzék, saját keze által el
ejtett vad szárnyasok tollainak eladásából és csere-bereléséből tartja fen magát és családját — még ha becsü
lettel is ! Hej, . . . pedig a milyen fáradságos, ép olyan
édes is, nem tart már sokáig, három évi fáradságos és
folytonos vadászgatásaimnak az a nehány száz ezüst
pengő forint sem megvetendő eredménye.
|
Igazad van édes uram, csak vigyázz magadra, nehogy
valami bajod essék, ha sokáig oda vagy — mindig úgy
aggódok miattad — különösen éjjel, nehogy valami „li dércfény “ rossz helyre vezessen!
Ne félj édesem, mindegy nekem, éjjel vagy nappal,
behunyt szemmel is eligazodom én a lápok világában,
te csak a kis cselédemre vigyáz, ha nem vagyok mellette !
így merítettek egymás szavaiból erőt és bátorságot az
élet küzdelmeire — abban a korban, a midőn az úr
még nem tudta azt, hogy mi a nép; — a népnek meg
fogalom volt az úr és pór volt a nép 1
„Nemes ember“ — e két szó mindent megmagyarázott 1
Jó egy ilyen kis beszélgetés, nemcsak a kedélyt, ha
nem a lelket is megnyugtatja. Hisz’ az emberek úgy sem
értik egymás baját, mindenkinek a magáé fáj, a máséval
nem törődik. Az apa és anya egymást azonban mindig
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megértik. Most is, a csendes nyugalom, a tiszta lelkiis
meret adott erőt mindkettőjöknek arra, hogy tervük sikerülend !
A nád világában korán élénkség szokta megelőzni a
nap felkeltét, lárma, zúgás, csattogás mindenfelé, mintha
hálát akarnának adni az egek urának a nyugalmas éj
szakáért ; — különösen még ha kacsanépség is van
közelben. Ezek egy csomóban összeverődve, sokszor min
den ok nélkül, talán kiváncsi természetüknél fogva, olyan
menydörgésszerű robajjal, nagy hápogással szállnak fel
a magasba és újra alá, mintha Isten tudná miféle nagy
riasztásnak lettek volna kitéve. Pedig dehogy — ki törő
dik itt a kácsával, e hápogós, locsogó népséggel, mikor
a vízivadak ezer meg ezerféle lajtai és különféle nemei
is alig érdeklik az ide vetődő pásztornépet, vagy lézengő
szegénylegényeket. A vadász — annak sincs itt mit
keresni; közelebb is megkaphatja őket, kár értök a pus
kapor, ha húsára fájna a foga, az érben, egy jó suhánggal,
vagy egy sulykoló hajításával egész csapatokat agyon
lehetne ütni. A pór sem a húsát keresi, inkább a tojását
szedi, azt is csak immel-ámmal.
Ornithologusnak való hely lenne ez; de kinek kell
ornithologia ? Tudja ezt a paraszt is, hogy a cerkó sokat
csávog, a gyepicsirke meg a széket bújja, a gólya mikor
áll féllábon, a szélkiáltó merről tilinkózza a szelet, meg
sok más e félét. Még ha akadna is nadrágos ember, aki
ezeket összeírná, bolondnak tartanák, mint azt, aki a
pillangókat fogdossa egész nap. Más idők, más emberek 1
Még nem is hasad az ég, még sötét van jóformán,
nehéz pára száll fel a lápok világáról, már Zanathy talpon
van, válogatja tolláit, szép sorba rendezgetve készíti őket
eladásra A pitymalat beálltával már lélekvesztője a nád
sikátorát szeli, hogy idejében oda érkezhessen, a hol
tolláit értékesítheti.
Zanathy fiacskája mire felébredt, apja már a közeli
város fiatalságának árulta szépen kiválogatott tolláit. Ez
időtájban minden jóravaló legénynek kalapját darú tolla
ékesítette, némely vidéken a kalap mindkét oldalára is
tűztek egyet-egyet. A szépen lengő darútollat vihar, szél
vagy eső nem bánthatta, hajlékony acélos szára mint a
rugó, újra helyére pattant. A pór, a szegény is tollal díszí
tette kalapját, ha darútpllra nem is tellett, gémtollal
pótolta helyét.
A kócsag tolla, a nemesség díszjelvényét képezte,
egyes családok drága ereklyeként őrizgették szép rendbe
szedve csomagokként kötözve, apáról-fiúra szállva a hó
fehér lenge szárú, gyönyörű magyar jelvényeket.
A kócsag, e jóformán most már ritkaság számba menő
madár, tulajdonképpen két fajra oszlik: a nagy és kis
kócsag, ez utóbbit a nép fattyú kócsagnak is nevezte,
az előbbitől abban is különbözik, hogy a fején lévő úgy
nevezett bóbitája hosszabb mint a nagyé, ellenben csak
kisebb alakja külömbözteti meg a másiktól, mindkettőnek
tiszta fehér tollazata szinte vakító.
Jellemző, hogy a fiatal kócsagoknak nincs meg a szép
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lengőjük, a „kolcsagjuk“, azt későbben nyerik, rendsze
rint e díszüket a hát és váll-tollai szolgáltatják.
A kócsagvadászok les alkalmával rendszerint azokat
a kócsagokat szeretik elejteni, e melyek kevésbbé oly
vakító fehérek, hanem inkább piszkos színezetűek, mivel
ezek öregebbek lévén, a tollúk is értékesebb.
A kócsag tolla, mely a 'régi időkben jóformán csak a
fejedelmek díszéül szolgált, — később pedig nem csak
a nemesség toliforgójául, hanem a nők kalapdiszeül is
alkalmazták, — külföldön meg igen kérésiéit fényüzésű
cikk lévén, könnyen érthetővé válik, hogy egy ügyes
vadász a kócsagtollak értékesítésével tetemes anyagi
haszonra is szert tehetett.
Ne csudálkozzunk tehát, ha Zanathy éveken keresztül
szorgalmasan vadászgatván, meglehetős kis vagyonkát
gyűjtött.
Egy-egy sikeres kirándulás után a „senki sziget lakói“
mindnyájan örömmel tárgyalgatták az eshetőséget, hogy
nem messze van már az az idő, a midőn fáradságos
munkálkodásuk gyümölcseit is élvezhetik, nem elbújva,
hanem büszkén, felemelt fővel az emberek között.
így telt el egy pár év, már majdnem ütött az elválás
órája, rendezgettek, rakosgattak, hogy elmennek egy újabb,
talán jobb hazát keresni. De olyan búsan történt ez a
készülődés, mintha minden egyes tárgy, minden egyes
fa marasztalólag intene, még a nád is azt susogná —
ne menj el! Annyi éven keresztül megszokott kedves
helyet igazán bajos olyan könnyen elhagyni. Itt, a hol
az Isten szabad ege alatt annyi kedves emlék köti a
társadalommal meghasonlott embert e röghöz, igazán a
válás kétszeresen fájdalmasan esik. Húzták, halasztották
is az indulást, a meddig csak lehetett, végre megállapod
tak abban, hogy a tél beálltáig nem mozdulnak innen.
(Folyt, köv.)
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A vadászat vonzereje.
Irta

Gyulai György.

Mi az, a mi a vadászt az erdők-mezők bűvös birodal
mába vonzza? Vájjon mitől lüktet a vér sebesebben
ereinkben, ha a pagonyba sietünk? Leküzdhetetlen vágy
az, a mely a szűk otthon homályából kiűz a napsugaras
mezőre, a suttogó erdők mélyébe, ahol győzelem és
diadal vár miránk akkor, midőn a vadat elejtjük, hatal
munk alá hajtjuk ! Az a felséges környezet, melyet
körülöttünk a gyönyörű erdő alkot, varázsába vonja a
vadászlelket; ám ez a vadász előtt ha nem is utolsó,
de mindenesetre inkább csak alárendeltebb tényező.
Hiszen a nagy természet csodáit bámulni, szépségeit
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élvezni a nem vadászember is tudja; talán még foko
zottabb mértékben, mint a vadász, a kit első sorban a
vadászat érdekel, s csak azután a hely és környezet
szépsége! A vadász jól tudja, hogy az erdők-mezők üde,
pompás levegője edzi, élteti a testet, tudja, hogy a vadá
szattal járó küzdelmek és fáradalmak legyőzése, acélozza
izmait, ámde mindez csak alárendelt tényezője annak,
hogy a vadász a vadat hatalmába ejthesse, mert annak
legyőzésében találja élvezetét. E legyőzésben rejlő élve
zet az igazi vadászélvezet! Igazi, mert tisztán emberi
indulatból fakad. Azért ennek az indulatnak is meg van
a maga erkölcsi alapja, amennyiben az igazi vadász a
vadat olt, akkor és úgy fogja megejteni, a hogy azt a
jog, a törvény és a szabály megengedi és előírja! Az
öldöklés tisztán emberi indulatát a vadvédelem jogke
rete hivatott mérsékelni. Ez megóv bennünket attól, hogy
vonzerejével a vadászat a megengedett korlátokon túlcsapongjon, sőt esetleg puszta öldökléssé fajuljon!
A vadászat vonzerejének súlypontja tehát a vad elejté
sének tényében összpontosítható. Kivonulunk az erdőkmezők-vizek vadászterületeire, hogy az ott teljes szabad
ságában élő vadat hatalmunkba ejthessük. Vadászunk
magáért a vadászásért, mely mint ilyen lelkesítő öncél,
nem pedig alárendelt olyan eszköz, amely más célt
szolgálhatna. Azért mindaz, ami öncél, az önzésnek
bizonyos látszatát nem nélkülözi. Az öröm is akkor igazi,
ha azt zavartalanul élvezzük ; ám mihelyt az élvezetnek
egymagunk kívánunk részesei lenni, mintha az önzés
vetné rá árnyát. S mégis ez nem kisebbítheti az öncélt
szolgáló vadászat értékét. Maga az önzés magasabb,
sőt legmagasabb célokat is szolgálhat; ennek csodálatos
példáival az emberiség történetében nem egyszer talál
kozhatunk. Egyebekben pedig, melyik vadász tud oly
önzetlen lenni, hogy a vadászat nyújtotta diadalt bár
kivel megosztani kívánja? A vad megejtéséhez, melyért
fáradtunk, küzdöttünk, esetleg életünket is kockára tettük,
kétségtelen jogunk is van!
A vadászat fővonzereje tehát az az öröm, melyet a vad
elejtése nekünk okoz. Ez az, ami a vadászatban nekünk
élvezetet nyújt. Ha azután a vad mellett egyebet is
találunk, ami figyelmünket is leköti, szivünket-lelkünket
fogva tartja, — igy a hűst adó pagony lombsátrát, az
erdőtisztás bársonyzöld pázsitját, a viziszárnyasok ottho
nát : a nádasok sötétjét csillogó vizek tükrével, az arany
kalászos rónát délibábjával, a vadludak s a darvak ékjét,
a hótakart bércek messze kéklő körvonalait, — mindezek
a vadász előtt kellemes, vonzó, sőt lebilincselő dolgok,
ámde valamennyi együttvéve csupán keretet ad a vadá
szatnak. Ha az erdő tisztása kopár, pázsitja fakó, dér
csípte, ha zord szelek süvöltenek a pagonyon végig s
rázzák a sárguló lombot, ha a mezőt hólepel takarja, a
kalász szegélyezte út sártenger, a bércek útjait elzárja a
jégtorlasz és a hófuvatag, akkor is csak a keret változik,
mig a vadászterület csak olyan becsben marad a vadász
előtt, mint volt az akkor, midőn ott a tavasz és nyár
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pompája diszlett! Ha az egész természet mosolyog
körülöttünk, a csalitban csattog a fülemile, rózsa- és
akácillattól terhes a balzsamos levegő, mindez közömbös
előttünk legfőként akkor, ha cserkész- vagy lesutainkból
eredménytelenül térünk haza. A várt vadészélvezet hiá
nyáért mi sem képes kárpótlást nyújtani. Lehangoltságunk bosszúsággá, sőt elkeseredettséggé fokozódik akkor,
ha netalán pompás célpontunk volt, s aztán valami
közbejött úgy, hogy üres tarisznyával voltunk kénytelenek
hazatérni. Hiába vagyunk gyakorlott céllövők, kitartó,
edzett vadászemberek, most már . közömbös előttünk az
égboltozat azúrja, közömbös az erdő mélyéből felhangzó
kakukszó, rigó- és fülemiledal, hasztalan illatozik körü
löttünk virág, mormol mellettünk a kristálytiszta csermely,
— mi elégületlenek, kedvtelenek maradunk, mert vadat
nem ejthettünk! A vadászat fővonzereje tehát abban
rejlik, hogy elejthettük-e a vadat. Ennek vágya ott gyöke
rezik szivünk mélyében, s eltölti azt keserűséggel akkor,
ha mit se tudtunk elejteni.
A szó eszményi értelmében azért csak a kulturember
tekinthető igazában vadásznak. Az őskorszak ősvadászát
a szó igaz értelmében alig minősithetjük vadásznak. Az
ősvadász nem azért űzte-ölte a vadat, hogy ebben kedvderitő szórakoztatást leljen, hanem hogy korgó gyomrát
a vadak húsával kielégíthesse. Amellett, hogy a vad az
ősembert ellátta húsával, egyben bőrével ruhát, egyéb
részeivel pedig szerszámot is szolgáltatott neki. A vad
tehát azt a szerepet volt hivatott abban az időben be
tölteni, a mit ma a vágóhíd barma szolgáltat nekünk.
Nos, a vadászat bizonyára nem sülyedhet a vágóhíd ilye
tén színvonalára. Akár a vadászat fogalmának, akár pe
dig a vadászat vonzerejének megállapításáról legyen te
hát szó, bizonyára nem az ősmultak vadászata, hanem
kultúrkörünk vadászata fog bennünket a vadászat vonz
erejének meghatározásához vezetni. Ebben pedig nem
vehetjük alapul a múltakat, legkivált nem a vadászatét,
a hol az ősvadász meseszerü múltjában csak a képze
letben nyílik tere, mig a való igazságot a jelenben kell
keresnünk. A jelen és tényei azok, melyek alapján a
meghatározást megkísérelhetjük, még az olyan elvont
fogalom megbirálásánál is, minőnek a vadászat vonz
erejét bevezető soraimban már körvonaloztam.
A vadászat fogalmáról alig szólhatunk még abban a
későbbi korban sem, midőn a vadászat réges-régen meg
szűnt az ősember tápláló anyja lenni, s lassanként előbb
csak az egyes kiváltságos felsőbbek szórakozása volt. A
hűbérkor fejedelmi és főúri vadásza már közeledett az
tán a mai fogalomhoz, bár még távol állott annak tisztultabb levegőjétől, miután igaz élvezetét nemcsak a
vad elejtésében találta, hanem örömét lelte egyúttal ab
ban is, ha tömegöldöklést rendezhetett, s pusztította a
vadat, mert azt pusztitandónak vélte. Az embertelennek
bélyegzett középkor az állatvilággal szemben még ke
vésbé lehetett kíméletes, mint a minő volt embertársai
val szemben. Ilyen körülmények közt akkortájt vadorzás-
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ról, vadvédelemről szó sem eshetett. A középkor elő
kelő vadászának idegzete a mai kor vadászemberéhez
képest irigylésreméltóan erős, ám emellett erőszakosan
durva volt, úgy, hogy eszébe se jutott volna az elejtett
és betegre sebzett vadat egy-egy kegyelemdöféssel gyöt
relmeitől megszabadítani csak azért, mert az kínlódik.
Legfeljebb egyszerűen agyonverték a kínoktól alkalmat
lanul sokáig gyötrődő állatot akkor, ha azt elszállítani
akarták. A jelen kor vadászának magasabb erkölcsi szín
vonala mellett, a mai tisztultabb vadászélvezet ilyesmit
meg nem tűr.
A vadászat vonzereje, a vad elejtésében nyilvánuló
élvezeten kivül, bennünk kulturemberi vadászoknál még
abban is nyilvánul, hogy azoknak a vadaknak életét,
melyekre vadászunk, ám egyben óvunk is, tanulmány
tárgyává tehetjük. Minél alaposabban ösmerjük a vadász
ható vadnak minden tulajdonságát, annál több siker
reményében vehetjük föl vele a küzdelmet. Ismerve va
dászható állatvilágunk mindennemű sajátságait, azt is
tudni fogjuk, hogy a vadat hol, mikor és mivel kell
védelmeznünk, óvnunk 1
A kultúrkör vadászata, a maga ezerféle módszerével,
a lőteknika és optika csodálatos eszközeivel fölfegyverkezetten csak olyan tudomány, mint a minő mesterség,
sőt művészet egyben. Vonzerő tehát ebben is van ! En
nek birtokában tudásunk is több, jelesebb s emellett
szolgálatokat teszünk a vadászatnak, mint olyan gazda
sági ágnak, mely az emberiség összkulturájában jelentős
tényezővé vált. A kulturállamokban évente tenyésztett s
egyben óvott és így lelövésre kerülő vadnemek eladása,
kivitele és értékesítése révén befolyó összegek évente
milliókra rúgnak. Egyben a ragadozóvadnak helyesen
vezetett tizedelése révén, a hasznos vadak tenyésztésé
nek érdekein kivül vadászfegyverünkkel úgy a mező-, mint
az erdőgazdaságnak is jelentős szolgálatokat tehetünk.
A kultúrkör vadásza, a vadászat gyakorlásában és a pusz
títás méreteiben ebben sem fog elfajulni, hanem a tör
vény és jogszokások határain belül fogja vadászkedv
telését akként gyakorolni, hogy az előtte és mások előtt,
még ha lelkiismeretét is megkérdezi, helyes és mégis
vonzó maradjon ! Ha tehát a vadászat vonzereje a vadász
vágya s a vad elejtése a vadászat végcélja, úgy bizo
nyára távol áll a vadásztól az, hogy magában az elejtett
állat kimultában élvezetet találjon ! A nagy emberismerő
Tolsztoj gróf írja ifjúkori emlékeiben, hogy a haldokló
vad gyötrelmeit önelégülten szemlélgette addig, mig az
élet komoly oldalaival meg nem ismerkedett s ám aztán
ma is fájlalja, hogy ifjabb korában olyan gondolatok fér
kőzhettek hozzája.
A vadászra a vadászat gyakorlása terein komoly köte
lességek hárulnak; már pedig a ki a kötelességtudás
magaslatán áll, az olyan erkölcsi alapra került, melyről
a vadászat gyakorlását is tekintve, az egész nem egyéb,
mint közreműködés az állatvilág ellentéteinek kiegyenlí
tésén. Az állatvilág túlelszaporodása időnként valóságos
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csapássá válhatik. A természet szolgálatában ennek a
veszedelemnek elhárításán közremunkálkodnunk köte
lesség. Ha például az összes vadnemek kiirtásával tel
jesen korlátlan célt nyitnánk csupán az agancsosfélének
is, végzetes következményekkel járna ez kultúránkra,
s ránk egyaránt. Azok az emberi hajlamok, melyek ben
nünk felváltva, hol szunnyadnak, hol élednek, csak ak
kor fejlődnek gonosz hajlamokká, ha azok bennünk el
fajulnak. Nagyon is ráalkalmazható ez a vadászatra és
főként arra a csodás vonzerőre, a melyet a vadászat
minden igaz vadászra egyaránt gyakorol. Hogy elejt
hetjük a vadat, ez vonzóvá teszi vadászélvezetünket,
ámde az, a hogyan, mikor és a hol cselekesszük azt a
maga illő formáiban, ez fog a vadászatnak igaz és méltó
keretet adni!

A vadász fegyvere és tölténye.
Köztudomású dolog, hogy rossz fegyverből jó töltény
nyel, viszont rossz tölténynyel jó fegyverből lőni nem
lehet. Nem szó szerint, hanem eredményesen. Ezért első
sorban minden vadásznak arra kelL törekednie, hogy egy
oly fegyvere legyen, amilyen testalkatának megfelel. Az
agy fekvése, hosszasága, rövidsége, mind oly fontos
tényezők, miket nemcsak a kezdő, de a gyakorlati vadász
sem hagyhat figyelmen kívül. Nyúlánk testalkatú ember
okvetlen hosszabb és hajlottabb agyú puskát kell hogy
használjon, mint a köpcös testalkatú; viszont a sovány
arcú puskásnak a vastagabb agy jobban felel meg, mint
a telt arcú, vagy erős arccsontú egyénnek.
Ezek látszatra igen lényegtelen körülmények, mégis a
gyakorlati vadászatot annyira befolyásolják, hogy sok
vadászt még a vadászattól is elkedvetlenítik. Számtalan
vadászt ismerek, aki még csak nem is sejti, hogy ezen
felsorolt hibák valósággal megkeserítik a vadászatát és
lehetetlenné teszik, hogy e nemes sportot élvezettel
gyakorolhassák.
A fegyver fekvésének megbirálásánál legcélszerűbb,
ha szemünkkel egyirányban fekvő valamely kijelölt
tárgyat jól szemügyre veszünk, azután szemünket be
hunyva, testünk mozgása nélkül lehunyt szemmel cél
hoz vesszük a puskát. Szemünket kinyitva, a célgömb
nek a kijelölt célon kell lennie.
Ha csak a célgömböt látjuk, akkor a fegyver agya
nagyon hajlott; ha pedig az egész csövet látjuk, az agy
egyenes. Hajlott agygyal a puskás röviden, egyenes
agygyal meg mindig magasan lő. Az agy hosszaságánál
különösen ügyelni kell arra, hogy mutatóujjunkkal az
első ravaszt nemcsak elérhessük, hanem azt a lehető
legkényelmesebben is kezelhessük; inkább valamivel
rövidebb, mint hosszabb agyat válasszunk.
A fegyvernek igen fontos része a závárzat; ezt ma
napság már annyi sokféleképpen állítják elő, hogy két
szeres, négyszeres, sőt hatszoros reteszekkel is ellátják.
A kettős, esetleg hármas reteszzávárzat, a kakasok
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között fekvő kulcscsal nemcsak legjobban megfelel, ha
nem a legellentállóbb is, mivel a sok fúrás, faragás, be
metszés és meghosszabbítások által a nyers anyag ellentálló ereje nem gyöngíttetvén, hivatásának a legjobban
meg is felel.
Kakas és kakas nélküli fegyverek közt, csak a divat
beli, de használhatóság tekintetében különbség nincs.
Azon ráfogás, hogy kakas nélkülinél a veszély van ki
zárva, csak dajkamese. Ezt a mesét megfordítva is
lehetne alkalmazni, hogy kakas nélküli fegyvernél soha
sem tudja a vadász, felvan-e huzva a fegyvere, vagy
nincs !
Minden lőfegyver veszélyes, ha szeieburdi, szeles és
ugráló léha vadász kezében van; ellenben nyugodt, ko
moly, óvatos, korrekt vadász kezében a legborzalmasabb
fegyver is csak vadászati eszköz marad. Túlságos óva
tosság a vadászatot gyötrelmessé teszi; minden vadász,
midőn vadra les, cserkészik vagy hajtásban áll, fegyverét
„nem elzárva,“ hanem „lövésre készen“ kell hogy tartsa;
öntöltő fegyverek korszakában, a vadász fegyverét üre
sen, töltetlenül hordja; ha ez bármily okból lehetséges
nem volna, akkor tartozik fegyverét úgy viselni, hogy
annak csöve sem lefelé, sem oldalvást ne legyen, ha
nem mindig vállon hordva fölfelé, ^ z a va dász ábc-je.
Másik fontos alkatrésze a fegyvernek a cső. A csőnek
anyaga képezi azt a sokat vitatott részét a fegyvernek,
melyet a gyárosok a jóhiszemű vadászok érdektelensé
gén annyira és oly ügyesen kihasználni tudnak.
A jó öreg damaszkcsövekre ráfogták a technikusok,
hogy nagyon lágy, céljainak nem felel meg, szükséges
tehát a fegyver csövét oly anyagból készíteni, amely
megfelelő keménységű is lesz. így jöttek létre az acél
csövek. De most még újra előállottak azok a bizonyos
technikusok és megállapították a megbízó gyáraik érde
keinek megfelelően, hogy az acél meg nagyon is ke
mény. Most meg előállott a harmadik eset, hogy az
acélt meglágyítani kell. Ezen mistifikációkból született
meg aztán a vadászok túlnyomó része által alig értett

„folyt acélcsövek. “
Természetesen ezen kísérleteknél legfőbb szerepe a
„füstnélküli pornak“ jutott. Tagadhatatlan lévén, hogy a
„füstnélküliség“ ködben és ott, hol sok szárnyas vad
van, megbecsülhetetlen előnyt is nyújt a vadásznak.
E kísérletek közben jöttek rá arra is, hogy mig a
fokozottabb mértékben való füstnélküli lőporadagolás a
damaszkcsövet kidomborítja vagy végighasítja, addig az
acélcsöveknél millió darabokra és szilánkokra szakadva,
a kísérletezőnek nemcsak a szemét, hanem a közelállók
(a szakértők) testi épségét is veszélylyel fenyegeti.
A damaszk készítési módja magyarázza meg a vadá
szokra mindenesetre nézve ezen előnyös körülményt.
A damaszkot különbözőképen összecsavart vas- és
acélsodrony összeforrasztása által állítják elő, a mintázat
is az előállítás különféle módjaiból ered. A finomabb és
egyenletesebben mintázott damaszk természetesen drá-
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gább is szokott lenni, mint a kevésbbé szabályosan
mintázott. A sokféle damaszkfajtájú csövek közül leg
olcsóbb a „szallag damaszk“ ; egyszerű csavaralakú
mintázatával könnyen felismerhető. Finomabb damaszk :
a Bemard- damaszk és a török- vagy rózsa damaszk,
patkószeg- és crollé-damaszk.
A fegyvercsövek keménysége vagy lágysága a lövést
nagyon kevéssé vagy épen semmit sem befolyásolja —
ez csak ráfogás. A fegyer lőképességét, illetve lőképét —
a pontos töltények készítési módjain kivül — egyedül
csak a cső helyes vagy helytelen fúrata tudja be
folyásolni.
Hanem e kísérleteknek mégis megvolt az a haszna,
hogy a figyelem a csövekről a fegyver závárzatára, a
csőkapocsra és závárvasra terelődvén át, rájöttek, hogy
aki füstnélküli por használatára akar berendezkedni,
annak fegyverének závárzata a legellentállóbb anyagok
ból kell hogy készülve legyen és a legnagyobb bizton
sággal kell hogy működjön is.
A füstnélküli porok használatára készült fegyvereknél
a gyárosok különösen e körülményre vannak tekintettel
és ezért célszerű, ha oly fegyvert vásárolunk, amely e
kellékeknek meg is felel; minden esetre a finomabb és
drágább fegyverek készítésénél — tekintet nélkül a cső
anyagára — ezeket figyelembe veszik. Ez ugyan nem
úgy értendő, hogy az újabb időben divó részletfizetésre
kínált 170 koronás fegyverek, ha 280 K árban áruitatnak,
azok mindjárt finomabbak is lennének, korántsem; az
egyszerűen csak a vadászok jóhiszeműségén, és az
eladók üzleti fogásán alapszik.
Damaszk vagy acélcsőből füstnélküli porral készített
töltényeket tehát, az előzmények figyelembe vételével,
bátran lőhetünk.
Gróf Keglevich Gyula, rózsa-damaszk csövű fegyveré
ből, már évek hosszú sora óta, galamblövészeteken is, a
legerősebb füstnélküli porral készített töltényekkel lő,
de még e körülmény sohasem akadályozta őt abban,
hogy a leghíresebb folyt acélcsövű fegyverekkel versenyző
társai elől az értékesebbnél értékesebb dijakat el ne
vigye.
A fegyver öbe vadászati viszonyainknak megfelelően 12,
16 vagy 20-as szokott lenni. Kisebb vagy nagyobb
öbüek, csak különleges viszonyainknak megfelelően jöhet
nek alkalmazásba. Akinek csak egy fegyvere van, leg
célszerűbb, ha 16-ost használ ; ebből nem az értendő,
hogy most már ez mindenféle vadra alkalmas lenne,
golyóval vagy söréttel lőve, hanem nagy elterjedtségénél
fogva a hozzávaló töltények bárhol a legkönnyebben be
is szerezhetők és oly általános lőképessége van, hogy
az apró vad bármely fajtájára — a legsikeresebben
használható.
A cső- és tölténykamara fúratának a legpontosabbnak
kell lennie, bármelyik hiányossága a másik rovására
íródik és a fegyver hasznavehetetlenné válik. Hiba a
rézsútos fúrás, hiba a tölténykamara és a cső közötti
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igen éles átmenet; hiba a cső belsejében esetleg lévő
egyenetlenség és hiba az, midőn a kamara és cső
közötti átmenet alkalmával kifejtett gázokat csak úgy
foghatjuk fel, ha egy számmal a rendesnél nagyobb
fojtást kell alkalmaznunk, vagyis a kamara igen tág
lévén, az átmenetet másképpen ki nem egyenlíthetjük.
A cső végének mesterséges megszűkítése adja az úgy
nevezett choke-fúratot, e fúrásmódnak célja lenne, hogy
a sörétszóródást kisebbítse és a találási képet a közepén
tömörítse. Ez a fúrásmód azonban rendkívül pontos
munkát igényel, mi, ha nem a kellő körültekintéssel vé
geztetik, akkor az egész choke-fúrat egy fabatkát sem ér.
A choke-csőnek a tölténykamrától végig pontosan hen
geres fúrással kell bírnia, a cső végénél következik a
kúpos átmenet a rövid, szűkebb részbe, a mely szintén
teljesen hengeres kell hogy legyen. A szűkített rész
hossza, az öb nagyságával kell hogy arányban legyen,
nem pedig tetszés szerinti hosszaságban.
A choke-fúratból természetesen nem minden számú
sörét lőhető ; a 4-es számnál nagyobb már a fegyvert
tökéletesen el is ronthatja.
A legeszményibb fúrásu cső a teljesen hengeresen
vagy irányosan fúrt cső, de csak úgy, hogy ha ugyan
csak pontos munkával és nagy gonddal egyenletesen
van készítve. Az ilyen csőből lőtt lövedék a legponto
sabb és legegyenletesebben fed.
A cső hosszánál az a téves hit van elterjedve, hogy a
hosszabb csövek jobban és messzebb hordanak, mint a
rövidebbek. Pedig a hosszú csöveknél a lőporgázok a
fojtás által okozott dörzsölődések legyőzésére ok nélkül
használtatván fel, a lövés erejét gyöngítik; viszont a
túlságosan rövid csöveknél az ellenkező eset áll be, ki
megy a fojtás, mielőtt a gázok kellőleg kiterjeszkedhet
nének, mi ugyancsak a lövés erejét gyengíti. 75—78
cm. hosszúságú csövek felelnek meg legjobban a gya
korlati vadász igényeinek. A golyós csöveket azért készí
tik rövidebbre, mint a söréteseket, mert a lövedék nagyobb
ellentállása rövidebb csövet igényel.
Általánosan elterjedt szabály, hogy apró vadat sörét
tel, nagy vadat pedig golyóval lövünk ; a söréthez söré
tes, a golyóhoz meg golyós puskát használunk ; a ki ezt
másképen használja, lehet bármilyen szerencséje, de sehogysem találja fel a vadászatban azt, a mi élvezetet
nyújt, sem azt, mi a vadászt egyúttal vadásziassá is
teszi.
A vadász sem, a vad sem mind egyforma, a mi lehet,
az egyiknek, nem lehet a másiknak; ha egy vadász
2 0 0 0 koronás puskából 60 iilléres tölténynyel lő fürjet,
nem következés, hogy minden vadász ugyanezt utána
csinálja; az élvezet megszerzésére nem okvetlen szük
séges, hogy anyagi erőnket fölülmúló költekezésekkel
tegyük magunkat nevetségessé, hogy „pecsenye-vadász“nak ne látszassunk.
A jó fegyvernek kiegészítő része a jó töltény, ennek
meg elengedhetetlen kelléke a jól és helyesen készített
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töltényhüvely. A jó töltényhüvelynek okvetlen oly anyag
ból kell készülnie, hogy megfelelő ellenállással bírjon s
a lövés következtében soha el ne repedjen vagy szakad
jon ; a jó töltényhüvelynek már magában is elegendő
erőt kell kifejtenie, hogy a képződő gázok feszerejét
felfogva, a tölténykamrára semminemű vagy csak igen
csekély feszerő átvitelt gyakoroljon.
Ezért nem szükséges, hogy okvetlen fémmel bélelt le
gyen a hüvely, erős kartonpapirból s újabban a belsejé
ben alkalmazott papirmachéból készült portartálylyal a
kivánalmaknak teljesen meg is felel. A töltényen alkal
mazott gyutacs összhangban legyen a használandó lő
por minőségével, vagyis a füstös rendes vadász-lőpor
gyújtásához elegendő, sőt célszerű a kisebb gyutacs,
mig a füstnélküli nitroporok gyújtásához okvetlen a na
gyobb fajtájú gyutacs alkalmazandó.
Egy és ugyanazon öbü puskák töltési arányai némely
kor egészen elütőek, ugyannyira, hogy a töltények készí
téséhez megkivántató pormértéket csak úgy kaphatjuk
meg, ha a fegyver belövésénél különféle mértékkel ké
szített töltényekkel kísérletezünk; általánosságban azon
ban rendes vadász-lőpornál a por súlya úgy viszonylik a
sörét súlyához, mint 1 : 6 , ritkán 1 : 5-höz.
A porra alkalmazott fojtásnak sem puhának, sem
keménynek lenni nem szabad és kátrány-lemez oly töl
tényeknél, melyek egy-két hónapig is állnak, elenged
hetetlen kellék; faggyúzott vagy nem faggyúzott fojtás
használatát, a fegyver fúrata teszi mellőzhetővé, vagy
kívánatossá.
A sörétre alkalmazott fojtásnak legcélszerűbb a finom
fehér szőrből préselt, faggyúval beitatott 3 mm. vastag
ságú fojtás, melynek mindkét oldala vékony papírral van
beragasztva; kemény kartonfojtás, különösen füstnélküli
porral készített töltényeknél, sohasem ajánlatos.
A kemény karton sörétfojtás, különösen choke furatú
csöveknél, igen gyakran dudorodást okoz, gyakori hasz
nálat mellett még a csövet teljesen tönkre is teszi.
A lőpor használatánál pedig minden vadásznak nyugodt
lelkiismerettel ajánlhatjuk, hogy ha csak lehet, maradjon
meg a rendes vadász-lőpornál, füstnélkülit meg sohase

használjon !
A rehdes vadász-lőporral (No. II.) jól készített tölté
nyek — leszámítva kis hátrányát, hogy füstöt okoz,
— minden tekintetoen megfelelnek a vadász igényeinek,
épp úgy lőnek, mint a füstnélküliek; lemérése nem okoz
oly galibát, holott a füstnélkülieknél 0 '1 grm. többlet,
vagy egy nem megfelelő gyutacs alkalmazása, a fegyver
tökéletes rongálását is előidézheti. Végtelen előnye, hogy
a fegyvert nem rongálja, a fegyver könnyen takarítható
és állandóan jó karban tartható.
A füstnélküli nitroporok többnyire nitrált növényrostok
ból, salétromsavakkal vegyítve állíttatnak elő, mint fa
lőpor. Ezen lőporok a levegőből nedvességet vesznek
fel, miáltal erejük gyöngül; ezen nedvesség fölvételét
zselatinálás által igyekeznek ellensúlyozni. Ennek ered- I
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ménye aztán,' hogy minden füstnélküli por más-más
gyújtást igényel; ha a gyújtása nem megfelelő, akkor
előáll az az eset, hogy a por nem lesz képes megfelelő
gázokat kifejteni, bizonyos része nem gyulád meg s ez
által füst is képződvén, a fejlett gázok a fegyver csövét
rendkívül megtámadják és nagyfokú rozsdásodást idéz
nek elő. Ez a rozsdásodás pedig, mit a salétromsavból
képződött allégenysavas gázok idéznek elő, csak úgy tün
tethető el, ha a vadászat után időhaladék nélkül a fegy
vert megfelelően valamelyes e célra készült sokfajtáju
olaj bármelyikével kitöröljük addig is, mig otthon a rend
szeres tisztítást elvégezhetjük.
Láthatjuk ebből, hogy a természetesen számbavehető
előny, mit ezen porok „füstnélkülisége“ nyújt, egyúttal
rendkívüli hátránynyal is párosul és használata a leg
nagyobb óvatosságot és körültekintést igényli, úgy a
vadász személyére, mint fegyvere jókarban tartására is.

(Kő.)
f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ff f f

A nyúl.
Most, hogy a nyúlvadászatok mindenfelé folyamatban
vannak, nem mulaszthatjuk el olvasóinkat figyelmeztetni
arra, hogy ott, a hol az állomány védelemre, kíméletre
szorul, miket kell a jövő évi szaporulat érdekében szem
előtt tartani.
Minden gyakorlott vadász tudja, hogy az a nyúl, a
mely vadászat közben vackából kizavarva nagyobb ugrá
sokat téve, füleit magasan tartva menekülni igyekszik,
az kan; mig viszont az, a melyik vackából kelve, eleinte
inkább csúszva halad, úgy hogy hasa majdnem érinti a
földet és füleit hátracsapja, az anyanyúl. Sőt az is régi
tapasztalat, hogy keresés közben a nyúlmamák sokkal
inkább bevárják a vadászt és rendszerint közelebbről
ugranak mint a kanok. Ismerve ezen szokásait, módunk
ban van az anyákat lehetőleg kímélni s ezt annál inkább
meg is kell tennünk, mert általában véve több a kan
mint a nőstény. Nem tudjuk eléggé elitélni a nálunk is
sok helyen divó szokást, hol már augusztus második
felében annyira megtizedelik a szegény szoptatós anyá
kat, hogy mire a november — a tulajdonképeni idénye
a nyúlvadászatoknak — beköszönt, alig marad hírmon
dónak egy pár tapsifüles. De azért a nyúlirtásban kéjelgő Nimród a jövő idényben a butaságig határos naivsággal csodálkozik, miért apad vadászterületéről egyre a
nyúlállomány ?
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* Kinevezések. A király a föidmivelésügyi minister előterjesz
tésére a magyarországi kincstári erdők kezelésének szolgálati ága
zatához Tomcsányi Gyula ministeri tanácsosi címmel és jelleggel
felruházott erdőigazgatót ministeri tanácsossá, Almássy Andor erdő
igazgatói címmel és jelleggel felruházott erdőtanácsost erdőigazgatóvá,
Marosi Ferenc és Kócsy János főerdőtanácsosi címmel és jelleggel
felruházott erdőtanácsosokat főerdőtanácsosokká, továbbá a horvátszlavonországi kincstári erdők kezelésének szolgálati ágazatához
Nagy Vince főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott erdő
tanácsost erdőigazgatóvá, az erdőfelügyelőségi szolgálati ágazathoz
Osterlamm Ármin erdőfelügyelőt főerdőtanácsossá, a magyarországi
kincstári erdők kezelésének szolgálati ágazatához Székely Mihály
főerdőmestert főerdőtanácsossá, az erdőfelügyelőségi szolgálati ága
zathoz Solti Arnold erdőfelügyelőt főerdőtanácsossá, a magyarországi
kincstári erdők kezelésének ágazatához Csik Imre erdőtanácsost
főerdőtanácsossá, végül az állami kezelésbe vett községi erdők szol
gálati ágazatához Kőváry László és Imre Dénes erdőtanácsosokat
főerdőtanácsosokká kinevezte s egyszeismind az erdőfelügyelőségi
szolgálati ágazatnál Simenszky Kálmán, Gyöngyössy Béla és Sághy
Kálmán erdőfelügyelőknek, valamint a magyarországi kincstári erdők
kezelésének szolgálati ágazatánál Levitzky Albert erdőtanácsosnak a
főerdőtanácsosi címet és jelleget díjmentesen adományozta.
A föidmivelésügyi minister kinevezte :
A magyarországi kincstári erdők kezelésénél alkalmazott erdőtisz
tek létszámába : Bekény Aladár erdőtanácsosi címmel és jelleggel
felruházott erdőmestert, valamint Érti Gusztáv, Ocsárd Károly,
Merényi Gyula, Rózsay Rezső, Rochlitz Nándor, Tavasi Gyula,
Szepesi Tivadar, Würsching Frigyes, Somkereki Gusztáv, Chrenóczy
Nagy Antal és Dercsényi Kálmán erdőmestereket erdőtanácsosokká ;
Orosz Antal, Molnár Károly, Lágler Gyula és Kaán Károly erdő
mesteri címmel és jelleggel felruházott főerdészeket m. kir. erdő
mesterekké. Zsuffa Antal, Korai Frigyes, Iváncsó Bertalan, Spanyol
Géza, Keleti Lajos, Fenyves Lajos, Matavovszky Árpád, Briestyánszky Endre, Radó Pál, Glós László, Lopusny Kornél, Cseres Gyula,
Székely József, Ormay Gyula, Burdáts János, Rend Domokos,
Ferencz Gyula, Kincses József, Rajtsán János, Hoós Ernő, Urbanovszky Béla, Gerő Gusztáv, Kőrös László, Jákó Jenő, Lonkay
Antal, Debreczy Ödön, Kováts Béla, Gerő Gusztáv, Hubert Aladár,
Gabnay Ferenc, Linszky Károly, Székely István, Sugár Károly,
Fischl József, Martian Livius, Szabó Ferenc, Balogh Ernő, Ivanich
Ferenc és Térfy Béla főerdészeket erdőmesterekké ; Gura Károly,
Hell Miklós, Egyed Miklós, Kolozs József, Kolozsy Imre, Szabó
Ignác, Bögösy János, Ressel István, Heim János, Schlosser István,
Biró Zoltán, Ludmann Miksa, Batta Ferenc, Hajdú Dezső, Vaitzik
Ede, Szeleczky János, Tomásovszky Imre, Sebők Ernő, Saenger
Lajos, Iszapi Gyula, Palkó Antal, Ziegler Mihály, Erősdi Bálint,
Huszár Kornél, Pásztor Sándor, Hoffmann Dezső, Chabada Géza,
Fischer Károly, Nemes Béla, Huszár József, Vály Ferenc, Hámon
József, Oszterlamm Ernő, Guary Kálmán, Egry Ferenc, Szabó Béla,
Jancsó Gyula, Sikó Áron, Ajtay Jenő, Rónay Imre, Krajcsovics
Ferenc, Szántó Zenó, Enyedi János, Vollnhofer Pál, Weisz Ferenc,
Puchreiner Henrik, Dietl Ágost, Nyitray József, Paul Péter, Puskás
István, Huszár Pál, Sándor Jenő, Jeszenszky Ferenc, Gombossy
József, Papp István és Bayer Jenő erdészeket főerdészekké ; Kovalitzky Vladimir, Pauer Jenő, Jeszenszky Kálmán, Kőfalusi Viktor,
Sztripszky Ágost, Orosz Tamás, Gasparik Pál, Szepessy Elek, Figuli
Lajos, Bedő Zoltán, Becker Róbert, Vidos Miklós, Matusovits Károly,
Lux Árpád, Spengel Sándor, Simonffy Gyula, Füstös Zoltán, Gar-
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Iathy Oszkár, Toperczer Árpád, Kreuse Tivadar, Rörich Ernő, Kacsó
András, Hayden Gyula, Véssei Mihály, Letz Lajos, Szabó Kálmán,
Schmuch Hugó, Szalóky Sándor, Bózer Jenő, Günther Frigyes,
Terray Gyula, Petricsek Adolf, Zachár Mihály, Krause Dezső,
Jávorszky Zoltán, Györke István, Szabó Kálmán, Illés László,
Szecsődy József, Barsi Árpád, Muttnyanszky Jenő, Mayer Aurél,
Blattny Tibor, Linhart Ödön, Januskovecz Pál, Mocsáry Béla, Baumann Béla, Pedraczky Béla, Török Béla, Danielisz Elek, Szepesi
Artur, Bránszky László erdészjelölteket, Rónai György ideiglenes
minőségű főiskolai tanársegédet, valamint Lintia Valér, Kis István,
Zimay János és Braunich Kálmán erdészjelölteket — erdészekké.
Törzs Artur, Pirger Károly, Cseleji József, Bertram Albert, Komán
Artur és Pilz Alfréd erdőgyakornokokat — erdészjelöltekké.
A horvát-szlavonországi kincstári erdők kezelésénél alkalmazott
erdőtisztek létszámában: Ruzicka Ágoston erdőmestert erdőtanácsossá;
Ulreich Gyula, Vasilievic Vladimir, Zezulka János, Drenovác Mihály,
Perc Vilmos, Zajc Karmelo, Brausil Miksa, Horváth Géza, Hantos
Ernő és Lechoczky .György főerdészeket erdőmesterekké; Jakab
István, Kacsanovszky József, Urbánszky István, Melcsiczky Pál,
Steller Ede, Petermann Keresztély, Pfeiffer Gyula, Zwickeldorfer
János, Hamar László, Lahnen Károly és Hohoss János erdészeket
főerdészekké ; Mayerszky István, Horváth Sándor, Frommeyer Antal,
Bakkay Albin József, Ambrózy Romén, Masztics Gusztáv, Skultéty
Győző és Stojanovics Illés erdészjelölteket erdészekké. Jellmann
Béla, Solc Szvetozár erdőgyakornokokat — erdészjelöltekké.
Az állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár
területek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek létszámában : Rappensberger Andor, Arató Gyula s Bodor Gyula erdőtanácsosi cim és
jelleggel felruházott erdőmestereket, valamint Kárpáti Lajos, Dorzsi
Gábor s Várnay Sándor erdőmestereket, továbbá Sümegh Ignác,
Nádas Béla s Pékh József erdőtanácsosi címmel felruházott erdő
mestereket erdőtanácsosokká ; Förster Gyula erdőmesteri címmel és
jelleggel felruházott főerdészt erdőmesterré, Jókai Lajos erdészeti
mérnököt erdészeti főmérnökké, továbbá Pfauser Lajos, Hyna Ottó,
Nyíri Dénes, Pubnow Pál, Horváthi Ferenc, Muraközi János, Bene
dek Albert, Gábor Sándor, Máthé Ambrus, Cseh Pál, Bodor Zoltán,
Jünling János, Esztegár Bálint, Firtos Dénes, Bárdos József, Csopey
Kornél, Szántó Mihály, Szmik Gábor, Köhler Béla, Hibbján János,
Bodor Gábor, Héjas Kálmán, Kallivoda Andor, Kis Ernő, Rottler
József, Erdődy György, Lange Pál, Petrás Jakab, Daemff István,
Almássy István, Tóth Miklós, Dezső Zsigmond, Szanther János,
Reisz László, Korzenszky Antal, Krippel Móric, Szécsi Imre és
Gruber Gyula főerdészeket erdömesterekké ; Diószeghy Lajos, Scholtess Henrik, Lollok József, Schuchevich Sándor, Miklós Lajos,
Szalántzy László, Schuster András, Ittu Mihály, Bartha Sándor,
Vajda Ákos, Heinrich Győző, Kadácsi Bálint, Lencsés Ambrus,
Küzdy Árpád, Urszinyi György, Hebel Lambert, Csemiczky Aladár,
Fritz Rezső, Hudák Lajos, Sipcs Mihály, Hegedűs Béla, Demény
Lajos, Homicskó Aladár, Svoboda Mihály, Kovács Pál, Schwartz
Rezső, Körmendi Károly, Asbóth Mihály, Brailla Illés, Spielhaupter
György, Lukácsfy Elek és Botha György erdészeket — főerdé
szekké ; Schurina Vilmos, Jancsó István, Vigh József, Butényi
Károly, Pásztohy Ernő, Polakovits György, P ayer Arthur, Monspárt
István, Horváth Viktor, Lehrmann Béla, Eördögh Bertalan, Zachar
László, Juron Bernát, Simonek Gotthárd, Fábián Béla, Hepke Artur,
Schmotzer János, Novák György, Koschatzky Rezső, Wildmann
Kálmán, Zimman Ede, Kuka József, Hermán János, Székács Vince,
Arnauth Miklós, Lakner Lajos, Kohut János, Ihring Vilmos, Fröchlich
Brúnó, Becher Adolf, Schmidt Vilmos, Nádai Dénes és Franczsiszczy
Vilmos erdészjelölteket erdészekké; Török János, Salix Gyula,
Radowics Vazul, Hohn Emil, Egly József, Bertsik Andor, Pinnyi
Albert ideig, minőségű erdógyakornokokat — erdészjelöltekké.
Az erdőfelügyelőségeknél alkalmazott tisztviselők létszámába : dr.
Hoimann Gyula, Czimra József és Tichy Kálmán másodosztályú alerdőfelügyelőket — elsőosztályu alerdőfelügyelőkké ;
Az erdőőri szakiskoláknál alkalmazott tisztviselők létszámában :
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Benkő Rezső erdőmestert — erdőtanácsossá; Volfnau Gyula és
Szaltzer Lajos erdészjelölteket — erdészekké.
A központi erdészeti kísérleti állomáshoz : Róth Gyula erdészt —
adjunktussá.
* Stainer Gyula körmendi magpergető gyárát és faiskola tele
peit ajánljuk az őszi erdőmivelési munkálatoknál szükségelt erdei
famagvak és csemeték megbízható beszerzési forrásául.
* Halbőség. A rovignói halászok két reggel négyszázezer szardí
niát fogtak. Ezt a mesés mennyiséget nem Magyarországba, hanem
Ausztriába és Olaszországba szállítják, a hol a konzervgyárakban
dolgozzák fel. Nálunk ugyanis még nincs konzervgyár, pedig az idei
halászati idény alatt a fiumei öbölben is óriási mennyiségű szardíniát
és scombrot fogtak, s ezeknek túlnyomó része szintén külföldre
került feldolgozás végett.

82241. I/A-3. szám.

M. kir. Földmivelésügyi Minister.

Hirdetm ény.
(A z 1907. é v b e n m e g ta r ta n d ó e r d ő ő r i é s v a d ő r i s z a k 
v i z s g á k ü g y é b e n .)

Az erdőőri szakvizsgák folyó évi október hó
21-én és az erre következő napokon Budapes
ten, Besztercebányán, Miskolcon, Kassán, Máramarosszigeten, Kolozsvárt, Brassóban, Nagy
szebenben, Temesvárod, Pécsett és Szombat
helyen, a vadőri vizsgák pedig az erdőőri szak
vizsgákkal kapcsolatosan Budapesten, Pozsony
ban, Szombathelyen és Kolozsvárt a vármegye
székházában délelőtt 9 órakor fognak megkez
detni és folytatólag megtartatni.
Felhivatnak mindazok, a kik az erdőőri vagy
vadőri vizsgát letenni óhajtják, hogy hiteles bizo
nyítványokkal felszerelt folyamodványaikat folyó
évi szeptember hó 30-ig ahhoz a kir. erdő
felügyelőhöz nyújtsák be, a kinek székhelyében
vizsgát tenni kívánnak.
Budapest, 1907. évi augusztus hóban.

jlí. kir. földmivelésügyi Minister.

Faeladási hirdetés.
Báró Jósika Sámuel úr Ő Excellenciája csákigorbói hitoizományi uradalmában a Szurduki
(Sz. v. v.) vasúti állomástól 17 kilométer távol
ságra 710 k. hold kiterjedésű bükkerdőségnek
a faállománya eladó. A fatömeg áll: 50000 m3
bükkműfából és 35000 m3 bükk és cser tűzifából.
Kikiáltási ára 80000 korona.
Írásbeli zárt ajánlatok legkésőbb f. évi szept.
hó 20dg ajánlott levélben, a 8000 koronának,
mint bánatpénznek — a mely lehet készpénz
vagy óvadékképes értékpapír is — melléklésével

211

ERDÉSZ

a hitbizományi uradalmi erdőgondnokság címére
Csákigorbóra küldendők.
Ugyanitt megtudhatók az eladási és egyébb
feltételek is.
Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy
a beérkezett ajánlatok közül szabadon választ
hasson. A meg nem felelő ajánlatok bánatpénzei
legkésőbb f. évi szeptember hó 25-éig fognak
az illetőknek visszaadatni.
Csákigorbó, 1907. augusztus hó.

Báró Jósika hitbizományi uradalom
erdőgondnoksága.

fP o l l i t z e r

sérva m b u la to riu m
nyilvános orvosi ren d e lő -in téze t
s é r v b a j o s o k , fe rd é n n ő tte k és
a m p u tá lt a k részére. j* o*

Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 8., télemelet.
Az intézet szakorvosa bárkinek teljesen d í jt a 
la n u l rendelkezésére áll. Az orvosi vizsgálat igénybe
vétele vásárlásra nem kötelez.

O rv o si elle n ő rz é s!

M é rsé k e lt á ra k !

Egyéni speciális kezelés!
Szabadalm azott sérvkötök már 5 koronától telteié.
Vidéki megrendelések az intézet szakorvosa által
lelkiismeretesen felülvizsgáltatnak s pontosan és
legnagyobb titoktartás mellett eszközöltetnek.
H y g ie n ik u s c ik k e k a legfinomabb minősé
gekben, orvosilag ajánlva és sterilizálva. Feltétle
nül megbizhatóak. Tucatonként 2— 16 koronáig.
Ugyanott most jelent meg: „Az ember egész
sége“ című orvosi mű, mely kizárólag a sérvbajjal,
annak ellenszereivel és kezelésével foglalkozik. E
munkát bárkinek díjtalanul és zárt borítékban küldi
meg az intézet igazgatósága.

jVagyobb mennyiségű, erőteljes 2 éves

kocsányos és kocsánytalan

tö lg y c s e m e té t
keresek megvételre.
Ajánlatok „Jölgycsemete“ jelige alatt
kéretnek a lap kiadóhivatalába.
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Erzsébetváros szab, Mr. r. tan, város Polgármesterétől.

P ályázati hirdetm ény.
A város közönsége által Erzsébetváros és
Szász-Újfalu székhelylyel rendszeresített

2 cpdőőri á llá s
betöltése végett pályázatot hirdetek.
Az erdőőr javadalmazása: 400 korona évi
fizetés, 100 korona lakbér, 100 korona széna
érték, 40 korona tűzifa általány, árverésekből
%>, évenként átlag körül-belül 200 korona.
Pályázók képesítésüket és eddigi alkalmazá
sukat igazoló bizonyítványukkal felszerelt kéré
süket hozzám folyó évi szeptember hó 21-éig
adják be, mert később érkező kéréseket figye
lembe nem veszek.
Erzsébetvároson, 1907. évi aug. hó 21-én.
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Vöt ftlli
J t*0Mv l l l Mw l

a ° 'me eS7 uí képes hetilapnak, melyet egy nemzetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a f r a n c i a és a n g o l nyelvek könnyű és
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus
szemléltő oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosfttatik. A
folyóirat mint gyakorló fűzet is használható. A szerkesztőség minden
nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli feladatokat
kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak külön 3
korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Sí kiadóhivatala. Budapest, Andrássy-ut 97.

929/1907. szám.

faeladási hirdetmény.

Brassó vármegyében fekvő Feketehalom köz
sége „Hundsberg“ nevű tölgyeséből a nagym.
földmiv. m. kir. minister urnák 1905. évi 7495
I/A—2. számú engedélyével a félfatömeg cso
portos kihasználása mellett legelőerdővé átalakí
tandó 224 5 kát. hold részletén a törzsenként
leszámozott és felülbélyegzett 6286 darab tölgy
törzset, mely 4255 m3 kéreg és szijacsmentes
műfára és 11031 ürm3 hasáb, dorong és galy
Erzsébetváros polgármestere.
tűzifára becsültetett, 1907. év i szeptem ber hó
7-én d. e. 10 órakor a községházánál nyil
vános árverésen tövön egy tömegben elfogja adni.
Kikiáltási ár összesen 120,000 korona, azaz
Fenyvesvölgy község úrbéres birtokosságának egyszázhúszezer korona, mely összegen alól
1. Jarcsani nevű 63 kát. holdnyi erdőrészében említett famennyiség eladatni nem fog. — Utó-,
kijelölt és 4357 ms vegyes bükktűzifára becsült távirati és szabálytalanul kiállított ajánlatok
faanyag 4030 K kikiáltási ár mellett; — 2. a visszautasittatnak. Minden árverező köteles az
Tócska nevű 10 kát. hold erdőrészben 175 m3 árverezés megkezdése előtt a kikiáltási árnak
lúc- és jegenye-fenyőre s 116 m3 vegyes bükk 10% bánatpénzül letenni.
Kérdéses erdő közvetlen a Brassó—Fogarasi
tűzifára becsült faanyag 1086 K kikiáltási ár
mellett; — 3. a Kumen nevű terület 80 kát. országút mellett és az épülő s jövő évben meg
holdján található, 1295 m3 épületfára becsült nyíló Brassó—Fogarasi vicinális vasút Fekete
halmi állomásától 2—3 kilométernyire fekszik.
lúc- és jegenyefenyő
A részletes árverési és szerződési feltételek
6294 K kikiáltási ár mellett a legtöbbet ígérő Feketehalom község elöljáróságánál a hivatalos
nek 1907. é v i szeptem ber hó 11-én d. e. órák alatt megtekinthetők.
Feketehalom, 1907. évi augusztus hó 8-án.
10 órakor Fenyvesvölgy községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen el fog adatni.
fi községi elöljáróság.
A külön tételek alatt megjelölt faanyag külön
eladás tárgyát fogja képezni.
Szabályszerűen kiállított és megfelelő bánat
pénzzel felszerelt zárt ajánlatok a szóbeli ár
verés megkezdése előtt elfogadtatnak, ellenben
ELEK ISTVÁN röpirata:
utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Árverelők kötelesek 10% bánatpénzt előlegesen befizetni.
Az árverési feltételek alulírott erdőgondnok1 korona árért megrendelhető
ságnái megtekinthetők.
Ungvárt, 1907. évi augusztus hó 26-án.

F aelad ási hirdetm ény.

„Erdőgazdaság szociális alapon”

jügybereznai m. kir. járási
erdőgondnokság.

R K lflD Ó H IV R T H L N H L .

Nyomatolt Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt
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MAGYAR ERDÉSZ
E R D É S Z E T I ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K L A P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g j e l e n ik m in d e n hó nap 1-én é s 15-én.
F ő sze rk esztő :

F e l e lő s s z e r k e s z t ő :

•

I m e c s f a lv i I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R í M A B Á N Y A

V a d á s z a ti f ő m u n k a t á r s é s o r s z á 
g o s s z a k t u d ó s it ó :

B o r s o d a p á t f a lv á n .

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

R e m e te i K Ő V Á R Y JÁ N O S

Az előfizetési és hirdetési dijak a „Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

E lő f i z e t é s i ár:

Előfizetéseket Budapesten elfogad :

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára .................. 1 K.

ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, féloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetós minden szava 6 f.

A k iv á n d o rlá s kérdéséhez.
A kivándorlás okául némelyek a tengeren
túli nagy keresetet, mások az itteni munkahiányt, a csekély keresetet, a földhiányt, a
nagy drágaságot, az állami, megyei, községi,
egyházi és iskolai terheket hozzák fel s ezek
nek javítását, illetve leszállítását hangoztatják.
Lássuk, mennyiben igazak ezen állítások és
feltevések, s a melyek igazak, miként lehetne
azokon segíteni, hogy a kivándorlás enyhittessék.
A mi a tengeren túli nagy keresetet illeti,
ahhoz kétség nem fér, bizonyítja azt a haza
küldözött pénzek mennyisége. De ily nagy kere
sethez csak azok jutnak, a kik nehéz munkába
állanak, szorgalommal dolgoznak és mértékletes
életet folytatnak; mások, a kik rosszabb mun
kába kerülnek, vajmi keveset keresnek, s ezek
— ha volna mivel — haza is jönnének. Tehát
e nagy keresetért meg kell keservesen dolgozniok s emberfölötti munkát végezniük úgy,
hogy lélekben, testben megtörve jönnek vissza
és többen vagy a nehéz munkában, vagy a
tengeren elpusztulnak. Ha itthon ily megeről
tetett munkát végeznének s oly szorgalommal
dolgoznának és mértékletes életet folytatnának,
itt is boldogulnának s egészségüket és életüket
nem veszélyeztetnék.
A m unkahiányt illetőleg elmondhatni, hogy
az nem áll. Csak körül kell néznünk gyáraink
ban, bányáinkban, az építkezéseknél, földmun

káknál, utak készítésénél s részben az erdei
munkáknál is, ott látjuk nagy számban az olasz,
horvát, vend munkásokat. Ez annak a jele, hogy
ezen idegen munkások a kapott bérekkel meg
vannak elégedve s nem kívánkoznak a tenge
ren túlra. Tehát ha népünk ezen munkáktól nem
idegenkednék és a fizetett bérekkel megeléged
nék, nem kellene hazánkban annyi idegen mun
kást alkalmazni. Egyedül a mezőgazdaságnál
késő ősszel és télen kevesbedik a munka, de
ha népünk télen át gyárakban, bányákban, föld
munkáknál, erdőinkben stb. dolgozni akarna, —
úgy, a mint ezt a tengeren túl teszi, — télen
is volna elegendő munkája.
A csekély keresetet illetőleg: gyárainkban
és az építkezéseknél a mai bérek versenyez
nek az amerikai bérekkel. Itt tehát a munká
sok nem panaszkodhatnak! A mezőgazdasági
munkabérek emelésén csakis mezőgazdasági
fejlődésünk segíthetne, ehhez azonban hiányzik
a szükséges tőke. Ezt a kormánynak kellene
kezébe vennie, a gazdálkodás, illetve termelés
irányát megjelölni, hogy az úgy a belföldi szük
ségletet kielégítse, mint pedig a kivitelre biztos
és alkalmas legyen. Módot kell továbbá nyúj
tania, hogy a mai munkás- és cselédhiány mel
lett földjét a földbirtokos, a hol csak lehet, gé
pekkel mivelhesse s azokat az állami gépgyárak
ból lassú törlesztésre kaphassa; kívánatos volna
továbbá, hogy a földbirtokosokat olcsó mester
séges trágyák beszerzéséhez segítse, melyek nél
kül a mai modern gazdálkodás nem fejlődhetik.
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Gépek segélyével nem csak a megfogyott
kézi munkaerőt és cselédséget lehetne pótolni,
hanem a földet jobban és rövidebb idő alatt
lehetne megművelni, sőt szerves és mesterséges
trágyázás alkalmazása mellett a föld termőere
jét is lehetne fokozni mi ismét nem csak a ter
melést tenné olcsóbbá, de a fokozottabb magés takarmánytermés a marhatenyésztést is elő
mozdítaná. Például szolgálhatnak e tekintetben
a nyugateurópai államok, a hol ily gazdálkodás
mellett a terméshozam a hazánkbeli hozamokat
egyszeresen, sőt kétszeresen meghaladja, dacára
annak, hogy legtöbbnyire nem oly áldott földön
gazdálkodnak, mint a mi gazdáink s marhaál
lományuk — legelők nélkül is — szebb és kiadóbb, mint a mienk.
Ily segédeszközökkel a mezőgazdasági fejlő
dést már az első évtizedben rohamosan emelni
lehetne. Addig pedig, mig ezen átalakuláson
mezőgazdaságunk átmegyen, a kormánynak
arról kellene gondoskodnia, hogy a mezőgazdasági munkásokat az őszi és téli idény alatt
erdei, vasúti, állami és megyei munkáknál, p. o.
vasutak építésénél és csatornázásoknál foglal
koztassa ; de ne bízza ezen munkákat vállal
kozókra, hanem tartsa saját kezében azért,
hogy a munkás méltányos bérét egészen meg
kaphassa. A z ily vállalatba adások voltak
részben okozói az amerikai kivándorlásnak,
mert a költségvetésbe helyezett béreknek a
munkás sokszor a felét sem kapta meg. For
dítsa ezen munkákra a kormány a tervbe vett
állami segélyezéseket, melyeket állítólag iparfejlesztésre szánt. Ez sokkal háládatosabb lesz,
mint az oly gyárak és iparvállalatok subvencionálása, a melyek már eleve elegendő tőké
vel nem rendelkeznek. Az ipar csak oly ke
zekben fejlődhetik, a hol tőke áll rendelke
zésre. És mihelyst a mezőgazdaság talpra áll,
az ipari fejlődés is jobban megindul, mert lesz
mire támaszkodnia s akkor a hazai magán
tőkék sem lesznek tartózkodók a gyári befek
tetésektől és az ipar felkarolásától.
Csakis ily módon lehet a kivándorlást a mezei
munkásoknál is enyhíteni, ha a népet egész
éven át foglalkoztatjuk s méltányos bérét meg
adjuk, a mely utóbbi a mezőgazdaságnál csakis
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a mezőgazdaság fejlődése mellett elégíthető ki,
ma azt a mezőgazda csak saját kárára vagy
romlására teheti
A földhiányt parcellázással pótolni kétélű
fegyver, mert ha az úgyis kevés kézi munka
erőt rohamosan földbirtokhoz juttatjuk, a földbirtokosok veszítik el a munkaerőt s az annyi
szor hangoztatott ipari fejlesztésünk is — a kézi
erő híján — továbbra is álom marad, vagy
idegen munkásokkal fog kelleni azt életre hív
nunk.
A parcellázásnak azon kívül meg van azon
hátránya, hogy nagy teher hárul azokra, a kik
ily módon jutnak földhöz. A vételösszeget so
káig kell törleszteniök, a felszerelésről gondoskodniok s a birtoklással járó, az eddiginél na
gyobb állami, községi, megyei, egyházi és iskolai
terheket viselniük úgy, hogy az ily módon föld
höz jutott szegény embernek legelső helyen ezen
terhek törlesztésére kell dolgoznia, ha pedig
rossz termőévek jönnek közbe, vagy az illetőt
váratlan csapások érik, újabb adósságokba verő
dik s a kisbirtok lassankint elúszik.
Ha ellenben az illető megmarad kézi mun
kásnak avagy cselédnek, a fenti terhektől ment
marad s ha takarékos, lassankint bizony tőkére
tehet szert, melylyel jövőjét biztosíthatja.
A parcellázási, illetve földszerzési láz más
különben onnét ered, hogy alföldi népünk eddigelé a földmívelésnél s egynémely földmun
kánál más kereseti forrást nem, vagy alig is
mert, de ha iparunk megmozdul s munkát gyá
rakban is fog kaphatni, oda fog tódulni, mert
ott jobb s biztosabb keresethez fog jutni. Sőt
már ma is tapasztalható, hogy a hol gyáripar
létezik és ott foglalkozást lel a nép, földjének
művelését elhanyagolja, látván azt, hogy a gyár
ban jobban keres, mintha a földet túrja.
Ne bolygassuk tehát az egy testben levő
nagy földbirtokokat, mert ezek vannak hivatva
földművelésünket, állattenyésztésünket — a fent
előadott feltételek mellett — felvirágzáshoz jut
tatni, a mezőgazdasági terményeket ipari célokra
feldolgozni és sok ezerekre menő családnak
foglalkoztatást és méltányos keresetet nyújtani.
Erre a kicsi földbirtok nem képes, mert azon ily
több irányú, belterjes gazdálkodás nem folytat
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ható, t. i. olyan, mely rossz termőévek eseté
ben tulajdonosának más földművelési ágakból,
állattenyésztésből s a termények ipari feldolgo
zásából hasznot adhatna s megélhetését bizto
síthatná.
Nagyfontosságu követelmény, hogy a földbirtokos különféle mezőgazdasági termelést,
állattenyésztést folytasson és terményeit lehe
tőleg iparilag is feldolgozza, mert minél külön
félébb gazdálkodást folytat, annál kevésbé van
annak kitéve, hogy egy egyoldalú gazdasági
ágat ért csapás esetében nagyobb mérvű káro
kat szenvedjen, mert az egyik be nem vált
gazdasági ágat ilyenkor a másik pótolhatja. Az
ipari feldolgozás hasznát is ő rakja zsebre,
mert általánosan ismeretes, hogy a csupán
nyerstermelő rendesen másokra dolgozik.
A mostani parcellázási lázban csak ott lehetne
kivételt tenni, a hol a földesúri birtokok apró
darabokban a nagy gazdasági testtől elkülönítve
pár száz holdas darabokban vagy ennél kisebb
részletekben több község határában szerteszét fek
szenek. Ezeknek kezelése és művelése a nagy földbirtokosra költséges, tehát ezek— de csupán ezek
— volnának parcellázási célokra megszerzendők s
a nép közt szétosztandók. De ne engedje a
kormány az ily birtokok megvételét nyerészke
dőknek, hanem első kézből váltsa magához,
mert a nép csak így jut méltányos árak mellett
azokhoz.
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Az állami erdőtisztek státusrendezése.
Ezen cím alatt a Budapesti Hírlap augusztus 23-ik számá
ban egy cikk jelent meg, a mely annyiban szokatlan,
hogy már nem is idegen tisztviselői ágazatot támad a
külömben megszokott fizetésrendezési panaszok körében,
— hanem egy ágazatnak belső szervezeteiben iparkodik
az elégedetlenséget felidézni. Ezzel pedig csak silány s
még hozzá veszedelmes konkolyt hint el, — miből folyólag nem is vívhat termésként tiszta búzát, de talán még
„kevertet“ sem.
Tudvalevő dolog, hogy az állami és megyei tisztvise
lőknek anyagi megélhetési viszonyai az utóbbi években
javítva lettek; az előbbieké kevésbé, — utóbbiaké vala
mivel jobban. Akárhogy is van a dolog azonban, — annyi
bizonyos, hogy illetékes helyen többször kinyilatkoztatták,
hogy a kormány ezen a téren immár elment azon ha
tárig, — a melyet a közadózás s az állam jelen pénz
ügyi viszonyai megengednek.
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Ennek dacára, nem múlik nap, hogy az egyes tiszt
viselői kategóriák, szinte versenybe beillő, különféle
panaszszal ne hozakodnának elő vélt sérelmeik orvoslása
céljával. Természetesen mindegyik kaszt a saját hon
mentő tulajdonságait, nélkülözhetlenségét s közérdekű
működését kívánja külön honoráltatni; nem is gondolva
arra, hogy valamennyien egy órának képezzük egyes
alkatrészeit s hogy ennek folytán mindegyikre egyforma
szükség van, hogy az az óra egészségesen ketyegjen és
hogy ebből is folyólag kiváltságokra egyik sem jogosult.
Mert ha az egyik az által vél nagyobb hasznára lenni az
államnak, — hogy a lakosság között felmerülő peres és
vitás ügyeket, saját független meggyőződéséhez képest,
egyik vagy másik fél javára dönti; úgy a másik szol
gálati ág joggal hivatkozhatik arra, hogy ő meg a tudo
mány, vallás oktatásával az állam erkölcsi s kulturális
alapját tartja fenn; a harmadik pedig az ősfoglalkozás
terén a legproduktivabb az állam fentartásában, sőt
gazdagításában ; a negyedik a teknika vívmányaival emeli
a közjólétet stb.
Hogy helyes-e, időszerü-e, ilynemű örökös panaszok
kal az illetékes vezető köröket folytonos dilemmában
tartani s őket, — különösen a mai szokatlanul nehéz
politikai viszonyok mellett, — az országot fenyegető
különféle veszedelmek, bajok ellen, teljes embert igénylő
küzdelmeiben háborgatni s odaadó figyelmüket ettől
elvonni, — azt hiszem, erre könnyen lehetne felelni.
Az egyes szolgálati ágaknak, a napi sajtó terén meg
jelenő vetélkedő panaszait a közönség könnyen átérti és
saját fogalmát, nézetét azokról megalkotja s így érthető,
ha ily kifakadások, sérelmek a napi lapok hasábjain
megjelennek. Nincsen értelme azonban ennek, ha az
egyes szakok saját belső életvilágokat tárják a laikus
nagyközönség elé s különösen nincsen ( akkor, — ha
ezen belső életvilág a valóságnak meg nem felelőleg,
bizonyos valószínűségi árnyalatokkal Iát napvilágot. Az
olvasó közönség nem ismeri az egyes szakok szükebb
speciális viszonyait, szervezetét s a betűt úgy fogadja el,
a hogy az írva van s megszületik a tévtan után, a

té v h it!
Ilyen pilulák foglaltatnak a cimben említett cikk alatt,
Quercustól a Budapesti Hírlap augusztus 23-ik számában
megjelent közleményben is.
A cikk itt is a megszokott, rendes frázisokkal kezdő
dik. Frázisnak kell neveznem azon dicséreteket, hogy
egy szolgálati ág mennyire mozdítja elő a „hazafias“
szellemet az országban stb., mert hiszen úgy gondolom,
hogy a hazafiasság mindenikünknek kötelessége s nem
olyas valami tulajdonság, mellyel csak jó fizetés ellené
ben vagyunk az állam irányában. Mert az ilyenfajta
hazafiasságból bizony édes kevés haszna lesz szegény
hazánknak 1
Megengedem és tudom is határozottan, hogy az állam
erdészet egyike a leghazafiasabb szolgálati ágaknak ; de
még inkább azzá lesz, ha nem kérkedik vele s a jobb
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kéz nem tudja mi jót tesz a b a l! De bár erről meg
Ez tehát az az óriási eredmény, a melyet a Budapesti
vagyok győződve, soha azért pénzt, sem fizetésjavitást Hírlap cikke annyira irigylésre méltónak talált! Pedig
el nem fogadnék hazámtól, hogy hozzá hű maradjak. bizonyára még arra sem gondolt, hogy ezen előlépett
Kötelesség teljesítésért kiváltságok nem járhatnak!
tisztviselők mindketteje a 40 évet már régen felülmullott
Annak megéneklése után tehát, hogy az újonnan, — kemény és nehéz szolgálatot tanúsít s 2 0 éve még fize
az 1896. évi XIX. t.-c. nyomán, — szervezett állami tési fokban sem léphetett elő, mint egyáltalán az összes
' erdőhivatalok, — rekte: „vezetésre hivatott állásaiban kir. erdőfelügyelők.
levők“, — mily mérhetlen hasznot csinálnak az ország
Ha tehát cikkírónak sérelmei vannak, azok orvoslását
nak s mennyire terjesztik a hazafias szellemet, — elő mindenhol keresheti, csak nem az erdőfelügyelőség
adja a cikk, az államerdészeti státusrendezésnek ada rovására 1
tait, százalékokban kiszámítva szépen, hogy az állam
Cikkíró, — a mint soraiból kivehető, — a községi
erdészeti tisztviselők létszámában, az államilag kezelt stb. erdők kezelésével megbízott s az 1898. évi XIX.
községi erdők stb. személyzete, — a kir. erdőfelügyelő t.-c. nyomán szervezett állami erdőhivatalok személy
ségek előnyére, — mily iszonyú sérelmet szenvedett; zetéhez tartozik. Meg kellene tehát gondolnia, hogy még
hogy az összesített arányszámok szerint kijárt volna a ezen törvény ig az 1879. évi XXXI. t.-c.-bői keletkezett
községi erdők személyzetének a VI. fizetési osztályban s az állami erdőhivatalok, — mondhatni a kir. erdő
még 2 állás, a VII. fizetési osztályban pedig még 4 állás felügyelőség hátán épültek fe l; ez volt az úttörő, elő
stb. és hogy ebből folyólag az „ország legfontosabb készítő bázis, a mint hogy ma is, —- a legcsekélyebb
közgazdasági ága“, — már t. i. az állami erdőhivatalok, kérkedés nélkül állítva, — a legerősebb fentartója a
— csak mostoha gyermeke a magyar államnak ! Végül törvényeknek. Meg kellene gondolnia, hogy hiszen az
figyelmeztet arra, — hogy „az erdőfelügyeleti intézmény állami erdőhivatalok intézménye maga még oly rövid
megváltoztatásának szüksége elkövetkezett!“ (bizonyára múlttal bir, — hogy eddigi munkájáért nem is igen
azért, mert nem jutott a VI. fizetési osztályból elegendő jogosult nagyobb darab kenyeret kérni, mint annak van,
állás s ha a felügyelőségi intézmény megszűnik, — lesz kinek születését köszönheti! Hiszen csak fontolja meg
mindjárt elég!"
jól cikkíró, — hogy ha azon vasszorgalmu, puritán ember
Hát a nagyközönség részére ez elég jól is van meg nek az Isten nem adja meg az erőt, hogy az új tör
írva ; mert hát bizonyos, hogy az olvasó a szavaknál, vényt annyi gonddal, bajjal megalkothassa, — hol lenné
betűknél tovább nem kutat s az ő szemében mindez nek ma, a községi stb. erdők kezelésével megbízott sta
igaz is lehet. Az erdőfelügyelőségi intézményt azonban tus erdőtisztjei ?! Hiszen e rövid 8 év alatt is — igen
a kérdéses cikk tendenciája igen keserűen érinti. Annál sokan 3, sőt 4 fizetési osztályt haladtak keresztül! Mig
is inkább, mert azon látszatot kelti, hogy a gondnélküli ezzel szemben a kir. erdőfelügyelők ma is ott vannak,
ségig van mindenféle jóval ellátva; holott, — teljesen — az említett 2 állás kivételével, — a hol ezelőtt 30
bizonyíthatólag áll az, — hogy az állam összes tiszt hosszú évvel voltak!
viselői között a kir. erdőfelügyelőség_ húzta a legrövi
Hát ha még ehhez hozzá gondolja a cikkíró azt is,
debbet, — a mennyiben 1880 óta alig 6 (hat) száza hogy a kir. erdőfelügyelőségek irodái túlzsúfoltak a
lékkal javult a helyzete !
munkahalmazzal, hogy 1880 óta, — mindenki által könyNem panaszképen említem ezt, hanem csak igazolásául nyen elképzelhetőleg, — a teendők minősége és mennyisége
a cikkben említetteknek !
1 0 0 °/o-al szaporodott, míg a személyzet ugyanaz maradt!
Hogy a kir. erdőfelügyelőségnél a VII. fizetési osztályok S bizonyára azt is igen jól tudja a cikkíró, hogy a kir.
nagyobb százalékarányban vannak meg, — ez mit sem erdőfelügyelő a földmivelésügyi miniszter képviseletében
von le az említett mostoha sors részesedéséből. Mert az erdőtörvény végrehajtása szempontjából az összes
hiszen a kir. erdőfelügyelőket nem lehet más szolgálati erdőbirtokosoknak, uradalmaknak, magasabb állású erdé
szeti tisztviselőknek, kincstári hatóságoknak és az állami
ágak berendezkedésével összehasonlítani.
A kir. erdőfelügyelőségi személyzet, — mint az erdé erdőhivataloknak működését is, mint az 1896. évi XXVI.
szet vezérkara, — ugyanazon létszámba tartozik, a melyet t.-c. 84. §. b) pontjában is elismert egyik főhatóság
a földmivelésügyi miniszter fenhatósága alatt álló erdé ellenőrzi.
szeti főosztály egyesít magában. A kir. erdőfelügyelők
Ha tehát e röviden vázoltak nyomán is, bárki is el
minősítvénye az erdőtörvény 29. §-ból folyólag még gondolkodik egy kevéssé a kérdéses cikk azon tendenkülön feltételhez is van kötve; 0 Felsége által neveztet tiáján, hogy a községi stb. erdők kezelésével megbízott
nek ki s mint ilyenek mindég a VII. fizetési osztályba. erdőtisztek a státus rendezésnél sérelmet szenvedtek az
Nem lehet tehát azt mondani, hogy itt hány százalék erdőfelügyelők előnyére (1), hát így könnyebben eligavan lejjebb, vagy feljebb ; mert csak egy fizetési osztály zodhatik azon, hogy ezen állításban mennyi igazság
van ! Ez a viszony javult most annyiban, hogy a kir. rejlik!
erdőfelügyelők statusában 2 (kettő) állás a VI. fizetési
Ha ezen gyanúnak csak parányi része is fennállana s
osztályba rukkolt elő.
ha az igazság serpenyője csak féloldalát is mutatta
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volna az erdőfelügyelőségek felé, úgy a kir. erdőfelügye
lőket mind a VI. fizetési osztályba kellett volna rukkoltatni. A kir. alerdőfelügyelőket pedig 30°/o-a! a VII. és
70°/o-al a Vili. fizetési osztályba 1 Mert különösen az
utóbbiaknál sokszor elég ferde helyzet az, de külömben
is anomália, hogy a kir. alerdőfelügyelő, a ki az erdő
felügyelőnek teljes hatáskörű helyettese s vele teljesen
egyforma minősítésű, a IX. fizetési osztályban, évek
hosszú során át megfeszített munka és ugyanoly költekezésű viszonyok mellett, magasrangú tisztviselők mun
kálkodását bírálja felül, sokszor lehetetlen helyzetekbe
kerülve.
Végül még kevésbbé méltányos a kérdéses cikk ten
denciája, ha figyelembe vesszük, hogy az összes állami
s kincstári erdőtiszteknél meglevő föld- és faváltság díjban,
a mely pedig a fizetésnek majdnem 10 %-a, egyedül a
kir. erdőfelügyelőség nem részesül! Hogy miért van ez
így ? azt a jó Isten tudja.
A mi pedig a cikknek azon állítását illeti, hogy „az
erdőfelügyeleti intézmény megváltoztatásának, tehát el
törlésének szüksége elkövetkezett“, erre nézve csak azt
kívánom, hogy az, a ki ezen honmentő reformot végre
hajtja, élje is túl legalább 2 0 esztendővel; látni fogja a
pusztulást, rombolást, mely annak nyomán bekövetkezni
fog'
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Felelet „Az „észjog” az erdőgazdaság
ban” című cikkre.
Vitatkozásaimból ki szeretném rekeszteni a gúny fegy
verét. Nincs rá szükségem és álnév alá nem rejtőzöm.
Tudásomat nincs mit restellnem, botlásaimnak követke
zéseit viselem. De megingathatatlan meggyőződésem,
hogy ahol a gúny és üres szellemeskedés üti fel hydrafejét: elvész a tudomány.
Én bizony nem átallom Pikier észjogát és más szer
zőket tanulmányozva szűrni le nézeteimet. Mások tudás
határukhoz érve gúnymezt öltenek. Quidquid suique . . .
Sólyom az erdőtörvényeket bírálva jogról beszél. Meg
kellett állapítanom, szerzőt idézve a jog mai, modern
fogalmát, mert más volt az kétezer, más 30 esztendő
előtt és egészen más ma. Sólyom azt állította, hogy
senki sem kötelezhető arra, hogy jogával éljen. Ezen
állításával szaktekintélyre hivatkozva szembe helyeztem
azon megdönthetetlen tényt, hogy a jog egyszersmind
kényszer is. Csak autokrata államban lehet másként. A
jog kötelesség is, amint a kötelesség is viszont jogot
vált ki.
Sólyom elitéli az erdőparcellázást. Régi tan. De mig
ő az ez ellen való orvoslást a községek nem approbált
kisajátítási jogában keresi, kimutatom, hogy a fejlődés
törvényszerűsége itt is — miként az államélet összes
jelenségeinél — az állami beavatkozás és tevékenység
okozásában és kiterjesztésében áll.
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Ismerni kell cím a testet öltött igazságot Praetor úr 1
Egyéb részletkérdésbe nem bocsátkoztam.
Évek óta foglalkozom erdőgazdasági politikával és
cikkeimmel beigazolom, hogy az erdőtörvények revíziójá
nak idejét elérkezettnek látom. A törvények megváltoz
tatásának szükségességét ugyanis a gazdasági viszonyok
fejlődése váltja ki. 1879 óta Magyarország gazdasági
viszonyai nagy mérvben átalakultak és kétséget nem szen
ved, hogy az akkori zseniális törvényalkotás ma többé
ki nem elégítő. De „a holt igazságok rettenetesen meg
lassítják az eleven igazságok útját“, és éppen ezért az
olyan törvénybirálat, mely a változtatás irányának leszögezését mellőzve nem világítja meg mindenfelől az
uj eszméket, nézetem szerint teljesen meddő munka.
Hogy az 1879. évi XXXI. t. c. első címében foglalt
rendelkezések mennyiben igénylik a változtatást, azt a
M. E. 1903-iki és az E. L. 1907-ik évi évfolyamaiban
igyekeztem kifejteni.
Következtetéseim nagyjában ezek :
Meg kell szüntetni a személyi jogkülönbségeket és a
jogegyenlőség elvét kell az egész vonalon érvényre emelni.
A véderdők kiváló és pótolhatatlan közgazdasági ren
deltetésükhöz képest minden indokolt esetben az állam
által kisajátítandók.
A feltétlen erdőtalajokon álló összes erdők fentartásának és okszerű kezelésének biztosítékai egyforma korlá
tok között, egyöntetűen kezelendők.
A második cim megváltoztatásának szükségességét a
M. E. 1902. évfolyamában kívántam kimutatni. Itt a
fokozott erdei jogbiztonság elveiért szálltam síkra, nyoma
tékosan hangoztatva annak sürgős voltát.
Kifejtett nézeteim sehol és senki által nem lettek
érintve, avagy megtámadva, fölösleges tehát azok ismét
lésébe bocsátkoznom.
Igaz, a Praetor által felhozott mélységes „bürokratiz
mus“-ról még nem szóltam. Legyen akarata szerint. Úgy
hiszem, hogy ez első sorban nem a rendszerben, hanem
az egyénekben, még pedig a vezető egyének képessé
gében gyökerezik és az egész osztályban oly nolli me
tangeret, amely ellen ma minden kiáltás a pusztába
hangzó.
Mindenesetre mérsékelné ezeket is a helyes erdészeti
adminisztráció. Ma hiányzik belőle az egység és a szer
ves, céltudatos kapcsolat. Eszményemet képezik a ki
bővített hatáskörű, kellő számú erdőigazgatóságok: erdő
felügyeleti, állami és kincstári alosztályokkal. E három
szolgálati ág között jelenleg fennálló kínai falat nemcsak
fejlődésgátlónak,
hanem
adminisztráció-nehezítőnek
látom. Hogy ez a mainál tökéletesebb szervezet lenne,
a fejlődés magasabb fokát jelentené és az ügykezelést
egészségesebbé tenné és megkönnyítené, azt hiszem,
kevesen fogják kétségbe vonhatni. A mai szervezés erős
bírálatát az erdészet körén kívül eléggé lehet hallani.
És ezen pontban ismét merőben eltér felfogásom
Sólyométól. Ő az állami erdőhivatalokat kívánja az erdő
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felügyelőségekbe olvasztani. Veszedelmes kisérletezés! felhasogathatják, de azon karók uraság számára elfog
laltatnak és munkáért az uraság fog nékik minden ezer
Remélem, soha sem fog sorra kerülni.
Sajnosán kell azonban tapasztalnunk, hogy az ilyen karótul egy rénes forintokat fizetni ; másképpen ezen
eszmék megpendítésére és megvitatására hiányzik nálunk felül megirt 12 rénes forint tilalmat és büntetést el
a készség. Példát vehetnénk e tekintetben a német nem kerüli."
Érdekes ezen erdőrendtartás 7. pontja is, a mely töb
erdészeti egyesülettől, mely vándorgyűlésein az aktuális
'kérdéseket napirendre tűzi és az ismert német alapos bek közt ezt is rendeli: „sőt keményen is parancsoltatik, (a helység minden lakosának), hogy más uraság
sággal vitatja meg.
Ismételten kijelentem, hogy a sok részletkérdésbe nem számára excindáltatott fundusokon levő taxásokat meg
kívánok ezúttal bocsátkozni, és nem kívánom azokat becsülje és illetlen és mocskos szókkal ne illesse, más
praetoriánuskodó Praetor nyomán a neki szemet szúrt képpen az 50 pálcát el nem kerüli.“
„észjog“-gal kibélelni.
Ezen erdőrendtartási tilalom kivehetőleg nem erdé
De legyünk igazságosak. Aláírom a fűkihasználásról szeti érdekekből, hanem a tulajdonjog megóvása szem
és az erdőlésekről általa mondottakat.
pontjából készült.
Csak még egyet!
Ugyancsak ezen szempontból állapíttatott meg 1613-ban
Legtöbb panasz hallszik az 1898: XIX. törvénycikk Borsod megye tanuvallatási jegyzőkönyvében (Érd. oki.
I. k. 209. oki.) a diósgyőri Linkó (most Lyukó) erdő
második cime ellen.
Ezek közül is a legtöbb túlhajtott és elfogult. Ilyenek tilalmassága, a mely szerint „sem nyers fát, sem makk
nek kell tartanom nagy részükben Sólyomnak is, — ját nem volt szabad élni senkinek követeden."
elismerem sok elmeéllel megirt — kifakadásait.
Ugyanezen tanuvallatási jegyzőkönyv szerint nem csak
A törvényt magát, céljait és rendelkezéseit helyesek a makkoltatás, hanem a méhészkedés is tiltva volt a
nek, üdvöseknek tartom, a hibát csak a végrehajtásban Linkó erdőben. A jkv. erre vonatkozó része így szól :
látom.
„Szegedy Miklós diósgyőri porkoláb ann. 65 megeskütt
A 15217/99. sz. rendeletben közzétett szabályzatmin és hiti után vallja, mint az első ta n ú ; ezzel jobbítja,
tát — tisztelet a kivételnek — a legtöbb erdőhivatal hogy: Értem ezelőtt egy néhány esztendővel, hogy sem
gépiesen lemásolta és itt se szó, se beszéd nem hasz egyszer, sem kétszer hajtottak szekeret be az Linkóbul
nált. Már pedig megfelelhet-e ugyanazon szabályzat egy barmostul, a ki oda ment lopva; hozták ugyan ispán
20 kát. holdnyi és egy 4000 kát. holdnyi erdőbirtokra? uram commissióját, de nem adván semmit rajta akkori
Ezen kérdés feleletére igazán kiváncsi vagyok. Ez az udvarbirák, hanem az fi. 12 elvették rajta. Tudom, hogy
oka annak, hogy azok legtöbbje életképtelen. Össze kell méhészni . sem volt (szabad) senkinek ezen Linkában
azokat egyeztetni a különféle helyi viszonyokkal. Friss menni, hanem ha ki követte az uraktól; én is cseleked
levegőt beléjök.
tem ezen kikövetést egy néhányszor s úgy méhésztem.“
Búcsúzom ismeretlen Praetoromtól. Legyen elnéző, ha
Dicséretére a régi időknek, tudomásunk van azonban
elmeél tekintetében vele szemben a versenyt feladom és olyan tilalomról is, a melyet az erdők értékességének fenalapos készültséggel, nagy olvasottsággal idézett „extra- tartása érdekében rendeltek el. Borsod vármegye 1640.
ital“-os kútforrásából nem merítek.
évi tanuvallatási jegyzőkönyve szerint (Érd. oki. I. k.
250. oki.) a szederkényi erdőt azért tették tilalmassá,
Polgárdi Béla.
mert „Imre diák uram tiszttartóságában a makktermő fát
¥¥¥¥¥¥
rútul lecsonkolták, azmikor tűzre nem kellett is.“
„Az erdőt hát rutul lecsonkolták — mondá Imre diák
A diósgyőri
uram — hiszem nagy kár ez, hogy így rontják, az jó
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
makktermő fákat.“ És ezen rongálások miatt, ezen tékoz
Irta Enyedi János.
7
lásért tilalmassá tette az erdőt.
A későbbi időkből 1739-ből van biztos tudomásunk a
Ismételten hangsúlyozom, hogy az említett haszná
szőlőkaró készítésről. Ugyanis az egri jezsuiták aranyosi latok csak a községek közelében levő erdőkre terjed
(Mocsolyás vidéke) erdőrendtartásának (Érd. oki. I. k. hettek, mig a Bükk hegység távolabb eső rengetegei a
366. okm.) 3. és 4. pontjai a következőkép szólanak :
vadászat terén nyújtottak élvezetet.
„3. Ugyanazon birság alatt tiltatik, hogy senki ezután
De nemcsak vadásztak, hanem a halászatot is gyako
a nyers fákat fejszével körül ne kerítse, ne vágja, me rolták, a mi egészen bizonyos, mert az egri káptalan
lyekből idővel szőlőkarót hasogasson, vagy épületre való cserevalló levele szerint Lajos király 1355-ben elrendelte
fának rendelje. Az, kinek pedig épületre, vagyis karókra egy halastó és egy vadaskert felállítását.
maga számára volna szüksége, tartozik magátul az ura
A Bükk hegységi vadászat történetét már a „Magyar
ságtól commissiót és szabadságot kérni.“
Erdész“ V. évfolyama kimerítően közölte. Ennélfogva
„4. Az mely fákat pedig ekkoráig már környül kerí felmentve érzem magam, hogy arról itt részletesen
tettek karók hasogatására, vagy már eddig is levágtak, szóljak.
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Az eddig említett használatoknak azonban különös
jelentőséget nem tulajdoníthatunk, mert az erdőknek
erdészeti szempontból felfogott jelentősége csak a későbbi
időtől, vagyis a fafogyasztó ipartelepek létesítésétől
kezdve számítható. És hogy ez a feltogás helyes, azt
igazolja az a körülmény is, hogy ezen ipartelepek léte
sítésével egyidejűleg az erdőknek rendszeres módon
való kihasználására, tehát az erdők állandó fentartására
nézve is történtek intézkedések.
Az első iparág, mely a diósgyőri koronauradalom
területén keletkezett, az üveg-ipar volt, s az első telep a
mai Óhután létesült.
Ez egészen bizonyos, de a telepítés ideje és egyéb
körülményei a múlt homályába vesznek.
Az 1772— 1779. évekből reánk maradt négy térképen
e telep „Felső Vesszősnek,“ „Huta“-nak, „Óhuta“-nak
és „Óhutta“-nak van nevezve s megállapítható az is, hogy
a telepen 62 épület volt.
Ugyanezen időtájban már a mai Ujhután is készítettek
üveget, mert az említett négy térképen „Glas-Hütte“,
„Efficina-Vitriaria“ és „Glas-Hütten névvel van jelölve a
telep, mig az egyik térképen csak a telep nyomait lát
hatjuk, de neve nincs. Ez a körülmény azt bizonyítja,
hogy az óhutai üveggyár a közeli erdőket már bizonyára
kihasználta és tovább vonult az erdőkben dúsabb vidékre.
Az ujhutai abban az időben még nem képezett össze
függő községet, hanem három részre oszlott s ezeken
összesen 37 épület állott.
A fentebb említett négy térképen kívül van még egy
helyrajzi térképünk is, a melynek származási éve isme
retlen, de minden esetre az 1815. év előtti időkből való,
mert a hámori tó még nincs rajta. Ezen a térképen a
szóban levő két telep Óhuta, illetve ujhuta néven van
feltüntetve.
Óhuta község régi nevei után kétség támadhat az
iránt, hogy itt tényleg üveghuta volt-e, vagy más féle.
Eloszlatja azonban a bizonytalanságot az 1815. évi
üzemterv, mely elrendeli, hogy a diósgyőri kerületben
(Revier) fekvő és „a régi üveghutához" tartozó J’-l jelölt
belsőséget és M’-vel jelölt temetőt be kell erdősíteni, mert
„a most még ott lakó munkások az erdő közepén nem
hagyhatók és átköltöztetésük már folyamatban van.“ A
diósgyőri kerület térképéről megállapítható, hogy a régi
üveghuta kifejezés a mai Óhutára vonatkozik, a melynek
völgye képezte akkor a diósgyőri kerület határát.
Később, mikor a fa Ujhuta környékén is elfogyhatott,
az üveghuta Répáshutára telepedett át, innen pedig
Gyertyánvölgybe, a hol sokáig virágzott. De mintegy tiz
évvel ezelőtt teljesen megszűnt s ma már csak a fenmaradt három község (Óhuta, Ujhuta, Répáshuta) és a
gyertyánvölgyi düledező romok jelzik, hogy e vidéken
valamikor üveggyárak is voltak.
A fentiek szerint tehát az üvegipar a diósgyőri kerület
ben keletkezett, de aztán az ujhutai kerületben fejlődött
tovább és ott is enyészett el.
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A második iparág, mely itt létesült, a vasipar volt.
Az alsóhámori plébániahivatalnál levő s 1815-ben az
akkori lelkész által feljegyzett adatok szerint Alsó és
Felsőhámorban az első olvasztó kemence, illetve öntöde
és vashámor az 1771. évben építtetett. Az építés azon
ban csak 1775-ben fejeztetett be, úgy hogy a telep tulajdonképeni fennállása csakis az utóbbi időktől számítható.
Az első munkások a feljegyzés szerint távoli vidékről
települtek ide s utódaik nevéről ítélve valószínűleg kül
földiek voltak.
A 18-ik század végén itt lakó munkások számát 5— 6
százra teszi a feljegyzés.
A munkások, kik házaikat tulajdonukból építették,
mindjárt a telep keletkezése alkalmával házhelyeik után
bért fizettek; ugyancsak bizonyos bér mellett élvezték a
számukra kijelölt szántó, illetve legelő és kaszáló földe
ket. Hogy ezen bérek mily összegben voltak megállapítva,
az a feljegyzésből nem volt kipuhatolható.
A telepnek — helyesebben az akkori vasműveknek —
létesítője és első tisztviselője Fazola Henrik würtsburgi
származású, később egri lakos —- foglalkozására órás és
lakatos — volt. Állami hivatalnokká Mária Terézia
királynő 1770. évi december 28-án kelt dekrétumával
neveztetett ki.
Ezen adatokkal némileg szemben áll a diósgyőri m.
kir. vas- és acélgyár értesítése, mely szerint „Fazola
Henrik würtsburgi születésű, vagyonos és vállalkozó egri
lakatosmester már az 1765-ben Felső-Hámorban, az
úgynevezett Ó-Massán, egy nagy olvasztót a közelfekvő
tapolcsányi, upponyi és nekezsényi vasércek olvasztására
és Alsó-Hámorban egy hámort, az ezen ércekből termelt
nyers vas további feldolgozására és finomítására léte
sített. Ezen hámori vasgyár felépítésére az alapító vagyo
nát felemésztvén, az csakhamar részvénytársasággá alakult
át, mely azonban szintén nem prosperált, úgy hogy már
1770-ben a m. kir. bányakincstár, mint főrészvényes a
vasgyár vezetését átvette és berendezéseinek kiegészítése
után azt kereskedelmi vasak gyártására rendezte be.
Ily módon kezelték a hámori vasgyárat egy századon
keresztül, hol kedvező, hol kedvezőtlen pénzügyi ered
ménynyel, a kincstárnak a távol fekvő és a vidéken
másképen nem értékesíthető nagyobb kiterjedésű erdők
hasznosítása állván főleg érdekében.
A feldolgozott vasércek szegénysége, valamint faszén
nel való kezeléséből eredőleg a gyártási mód túlhaladottsága, mint nemkülömben az üzemi felszerelések
hátramaradottsága lehettek okozói annak, hogy ezen
vasgyár, melynek évi termelése csak mintegy 4700
métermázsára rúghatott, — a versenyt a modern beren
dezésű nagyobb szabású vasgyárakkal meg nem állhatta
és pénzügyi tekintetben fel nem virágozhatott, hanem
mindinkább hanyatlott s végre, mikor a közelében fel
épített új diósgyőri vasgyár működését megkezdette,
kénytelen volt üzemét teljesen beszüntetni.“
Az új diósgyőri vasgyárat 1868-ban kezdték építeni s
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azóta hatalmas városias jellegű iparteleppé fejlődött, mely
évente 20—27 ezer métermázsa faszenet, pár ezer ürm 3
tűzifát és jelentékeny mennyiségű bányafát vesz át a
kincstári erdészettől.
A fentiek kiegészítéséül meg kell még említenem, hogy
a hámori munkásnép tüzelőjét (feküfát) minden dij nél
kül kapta a kincstári erdészettől azon viszontszolgálat
fejében, hogy az esetleges erdei tüzek oltását kötelesek
voltak teljesíteni.
Az e címen nyert faizás azonban az 1879. évi XXXI.
t.-c. életbeléptével megszűnt, de ma is kedvezményes
áron kapják a feküfát.
Az a kérdés merülhet fel ezek után, hogy vájjon nem
tévedtem-e, a mikor azt állítottam, hogy itt az üveg
ipar előbb keletkezett, ^mint a vasipar. Ez kétségtelen,
mert Ohuta község az 1772—-1779. évi térképeken már
terjedelmes területet foglal el, mig ugyanezen térképek
szerint ebben az időben Ómassán csak 7, Hámorban
pedig 8 épület volt.
Különösen ki kell emelnem azt a bölcs intézkedést,
hogy a most említett erdészeti térképek tanúsága
szerint ezen ipartelepek nem nyertek szabad kezet az
erdők kihasználására, hanem úgy az üveggyár céljaira,
mint avashámor részére külön-külön erdőterület hasíttatott
ki, sőt megállapítható az is, hogy a vasgyár részére
kihasított terjedelmes erdőterület a bányászati ágazatnak
át volt adva.
(Folyt, köv.)

„Szegény ember sorsát boldog Isten bírja“, mondja a
példaszó, a mihez én, kevés invencióval, de annál igazabban, még hozzáfűzném: „Házasemberét pedig az
asszony. “
A ki házasember van nyájas olvasóim között, az bizo
nyára szentesíti ezt a nem éppen túltengő szellemes
ségre valló példaszó-korrekturámat, a még nem házasok
pedig, ha nekem nem hinnének, kérdezzék meg a
gyermekkori emlékezetüket, vagy ha ez cserben hagyná,
házas kollegáikat . . .
Szinte látom X. főerdész úrat, mint csóválja érdemek
ben megőszült fejét, nem értve meg, hogy mit keres
a „Magyar Erdész" komoly üzleti rovatában az aszszony. (Bizonyosan agglegény.)
Hát kérem, ne méltóztassék türelmetlenkedni. Majd
sorát ejtem én az üzletnek is, csak hadd csináljak elébb
egy kis, valamire való bevezetést, mert jónevelésü em
ber létemre csak nem rohanhatok be ajtóstul!
Nagybecsű engedelmükkel tehát visszatérek az aszszonyra. Már mint az enyémre, természetesen . . .
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Hát így, nyár idején, a csütörtök rendszerint nagyon
fontos nap minálunk (értve e „minálunk“ alatt a tiszteletteljesen alulírott legszűkebb értelemben vett családját),
mert csütörtökön szoktuk mindig megállapítani a legkö
zelebbi vasárnap programmját. Ilyenkor sorra vesszük,
mit is kellene csinálni, hova is kellene kirándulni vasár
nap délután? Margitsziget, Hűvösvölgy, Svábhegy, Zug
liget, Zugló stb.
Minden családtagnak van proponáló joga, döntő határozási joga azonban csak kettőnknek v a n : a feleségem
nek, még . . . a feleségemnek. Én ugyanis, hogy meg
mutassam, hogy az úr én vagyok a háznál, ellentmon
dást nem tűrő határozottsággal kijelentem, hogy a Zug
ligetbe megyünk, ha a feleségem előzőleg a . . . Zug
ligetet találta proponálni. így azután szent a béke. A
gyerekek a Városligetbe mennek footballozni, a felesé
gem a lányommal a Városligetbe megy a Stefániauton korzózni meg toiletteket nézni, én pedig a kávé
házba megyek sakkozni. Ennél különb egyetértést már
csak nem kívánhat senki sem.
De maradjunk a tárgynál.
Hát amint a legutóbb múlt csütörtökön javában tanács
kozunk, hogy mit tévők legyünk jövő vasárnap (már mint
ma, a mikor e sorokat rovom papírra), csenget a levél
hordó és átad egy képes levelezőlapot, a melyen két
puskás, vadásztarisznyás, kamáslis úriember vidáman
poharaz, illetve éppen koccint egymással egy jól sike
rült vaddisznóhajtás után.
—- Ng, apám! Az Imecs bácsi! kiált a Janó fiam, az,
a melyiket eleinte milliomos inasnak szántam, utóbb
azonban mégis inkább csak fatermelőinasnak adni
határoztam.
— Az á m ! No, akkor a másik csak a Mitske bácsi
lehet.
Hát csakugyan az is. No, ez bizonyára dorgatórium,
hogy miért nem Írtam tudósítást már egy teljes hónap óta.
— Rá is szolgáltál — szól feddőleg az anyjukom, de
ekkor közbeszól a Pista, a kinek szabad közbeszólni,
mivelhogy ő a „mama kedvence“ :
— Sohse busulj apám, hiszen pohár van a kezük
ben s oly mosolygós az arcuk, hogy szinte nevet.
— Hát olvasd, mit írnak.
És Pista olvas: „Igen tisztelt uram !“. . .
— No, ez elég udvarias megszóllitás. Bár hiszen jö
het még utána dörgedelem is. De halljuk tovább.
— . . . Ez a kép miránk talál . . .
— No, annak igazán örülök; ugyan jó színben van
nak, meg jó kedvben is, a mint látom.
. . . A „Magyar Erdész“ két szerkesztője . . .
— . . . derék ember ; Isten tartsa . . .
. . . arra koccint és iszik . . .
— Meghiszem, telik miből.
— Ne zavarj mindig apám, hiszen egy sort se tudok
végigolvasni.
— No jó ; hát folytasd.
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. . . és iszik . . .
— Váljék egészségükre ! Ezt azonban már olvastad.
— So tu ihn doch nicht immer „szavalni“, — szól
most már bosszúsan német születésű anyjukom.
— Nem no; hát tovább.
. . . és iszik . . .
— Pista! Ne vigy kisértésbe!
. . . hogy a fakereskedelem rovat vezetőjének (már mint
néked, táti) régi jó erkölcsét . . .
— Mit? Was? Régi jó? És most? Du, wenn ich Dir
auf etwas draufkomm 1 szólt vésztjóslón villogó szemek
kel a Mutter.
— Ugyan mámi! — szólok indignálódva. — Félig
kopasz, félig ősz fejjel 1
— Jó, jó. Weiter Pista.
. . . a vadászok istennője Diana . . .
— Ahá! Hát mégis! Die Anna! Micsoda Anna az,
mi? Ki az az Anna? mi? W as?
— De anyjuk, hiszen az egy ókori görög istennő, D-i-a-n a.
— Kenn das! Nekem ne mesélj! ismerem én azokat
az istennőket, vom Orfeum, meg a többi tingli-tangliból.
Das wird ja interessant! Tovább csak Pista.
. . . visszaadná, hogy érdekes tudósításait megint minél
sűrűbben küldené. Mondja meg az érdekelt budapesti
félnek. — — Szívélyes üdvözlettel: Imecs és Mitske.“
— No anyjukom, fucscs a vasárnapi kirándulás („vélet
lenül úgy sincs rá pénz“ — jegyzé meg nem éppen
szerényen az Ilona lányom, a ki a háztartást vezeti,
tehát családi pénzügyminister minden hónap öt-hatodikáig, a szerint, hogy már ötödikén, vagy csak hatodikén
fogy el a nervus rerum gerendárum), sőt még a délelőtt
is, mert délelőtt összegyűjtöm az anyagot és délután
megírom belőle a tudósítást a legközelebbi lap számára.
Igaza van a két úri embernek. Ha már vezetője vagyok
a rovatnak, hát helyt is akarok állani.
A ki nyájas olvasóim pedig azt találná kérdezni, hogy
tulajdonképpen mit is akarok az elmondottakkal és
miért kerítettem ekkora feneket az alább következő tál
nak, azt legyen szabad felvilágosítanom, hogy mi ujságcsinálók is úgy vagyunk a magunk mesterségével, mint
az asszonyok (már megint!), tudniillik, mentül keve
sebb hús van a tálba, antul több szószt öntenek hegyibe.
Magáról a fakereskedelemről alig van mit írnom, hát
kellett rá a jótékonyan befedő szósz, a szembe port
hintő bevezetés, hogy a (már harmadszor) nyájas olvasó
valahogy észre ne vegye, milyen kevés fakereskedelem
van ebben a fakereskedelmi tudósításban.
Kevés? A hogy vesszük. Lényeges mindenesetre az,
hogy a valóságnak megfeleljen és benne legyen mind
az, a mi a szakköröket, tehát t. olvasóimat (a kiket negyed
szer már nem merek „nyájasnak“ apostrofálni) érdekli.
Hogy megértessem magamat, egy kicsit vissza kell
nyúlnom elmúlt időkbe, a búrok dicsőséges, de mégis
csak elvesztett háborújának idejébe.
Mintha csak ennek a háborúnak befejezésétől függött
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volna az európai üzlet felvirágzása, a kontinens összes
államainak minden iparágában bekövetkezett az irány
zat erős emelkedése. Hogy hol van itt az összefüggés,
én bizony nem tudom, de nem is firtatom ; elég hozzá
annyi, hogy bekövetkezett és tart még mai napig is,
még pedig nemcsak Európa nyugati államaiban, bele
értve bennünket is, hanem Amerikában is. A Balkán
államok kettőzött erővel láttak hozzá a munkához, a
délafrikaiak pedig éppen alig győzték helyrehozni a
háború által okozott károkat.
Nekünk magunknak egymásután több jó termés biz
tosított élénk gazdasági építkezést.
Mindez rendkívül fokozta az épületfa, főleg a jegenyeés lucfenyő-fűrészáru fogyasztását, vele karöltve termé
szetesen az árak emelkedését is.
Csak természetes, hogy a termelő-vállalkozók előbb
mérsékelt, később azonban mindinkább növekvő tőárak
mellett és mindinkább nagyobb méretekben igyekeztek
újabb erdőterületeket megnyitni a kitermelés számára,
mely igyekezetei az 1903— 1905. évi kedvező pénzviszo
nyok rendkívül elősegítették. így nyílt meg a legutóbbi
5 évben hazánkban, főleg a fenyőjével híres Erdélyben,
meg Oláhországbari is nehány tucat uj termelés, arány
lag elég olcsó tőárak mellett.
Ám ha elég olcsó volt is a nyers anyag, mégis rop
pant összegeket nyeltek el ezek a vállalatok : esedékes
vételári részletek, döntési, hozatali és munkadijak fize
tése, erdei vasutak, fűrésztelepek stb. építése által. E
mellett tekintetbe veendő, hogy a termelőnek a vállalat
megindulásától számított mintegy másfél évig semmiféle
bevétele nincs, csak ekkor kezd pénzt látni a termelt
fából, persze folyton növekvő, tetemes hasznot hozó
és nagy amortizáló erejű mennyiségben. Ezek révén
feltéve, hogy az irányzat külföldön is kedvező, tömege
sen kerül az országba a külföldi pénz.
Hozzáértő emberek 60—70 millió koronára becsülik a
bankok által termelő vállalatainknak rendelkezésére bo
csátott pénzeket, mely horribilis összeg láttán önkényte
lenül felmerül az a kérdés, elég rendezettek-e a faszakma
viszonyai, hogy megbirják ezt az óriási befektetést,
illetve nem kell -e tartanunk attól, hogy egyszer csak
teljesen váratlanul, beüt a baj, a veszedelem ?
Egyenes választ erre a kérdésre valóban nehezen le
hetne adni; be kell érnünk az adott helyzetből levonandó
következtetéssel. Ez pedig elég kedvező; mert magának
Bécs városának kivételével (ahol helyi okok révén némi
hanyatlás észlelhető), az egész nyugaton, sőt egész
Európában, de még Afrika déli részén is nagy 'a fogyasz
tás, élénk a kereslet és szilárdak, sőt emelkedésben
lévők az árak. Ami pedig Amerikát illeti, ennek verse
nyétől ez idő szerint alig, vagy éppen semmit sem kell
tartani, mert az ottani ipar annyira el van foglalva
munkával, hogy egymaga elfogyasztja a rendelkezésre
álló és bizony ott is erősen gyérülő fát. Készlet pedig
sehol sincs nagyobb, sőt alig van valamelyes,
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A fatermelés tehát lépést tart a fogyasztással, sőt
ennek még mögötte is marad, amiből pedig világosan
következik, hogy árhanyatlástól nem kell tartani, sőt
több mint valószínű, hogy áremelkedés várható, már
csak a munkadijak, fuvarok stb. folytonos emelkedése
révén is.
Nincs kizárva, hogy itt-ott következik be némi árha
nyatlás, olyan helyeken t. i., ahol, mint például most
Berlinben, az építőipar a munkások kizárása miatt szüne
tel. Ezek azonban csak múló jelenségek, számot nem tevők.
A bankoknak a fatermelési üzletbe helyezett bizalma
tehát tökéletesen indokolt és így épen nem valószínű,
hogy a pénz megdrágulása károsan befolyásolhatná a
fatermelést.
Amit itt a puhafatermetésre vonatkozólag elmondtam,
az csaknem szórul-szóra ráillik a keményfatermelésre is.
A tölgyfatermelésről legközelebbi tudósitásomkban fogok
behatóan megemlékezni. Itt csak röviden kívánom jelezni,
hogy az üzlet minden tekintetben kielégítő, sőt a kereslet
annyira meghaladja a kínálatot, (természetesen, mert a
tölgy napról-napra gyérül), hogy immár felderül a bükknek néhány évvel ezelőtt megjósolt hajnala is. Ez pedig
óriási bükköseinkre való tekintettel nagy szó, olyan nagy,
hogy érdemesnek tartom vele bezárni szerény jelentésemet.
^ Qy
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IV. sz. faraktár: visegrádi dunaparttól 5 km.-re.
86 ürm 3 tölgy és cser hasáb,
979 „ bükk hasáb,
22
„
tölgy és cser I. oszt. dorong,
398 „ bükk I. oszt. dorong,
összesen 1485 ürm 3 5 kor. 05 fillér árral szemben
5 kor. 92 fillérért.
V. sz. faraktár: visegrádi dunaparttól 5 km.-re.
6 ürm 8 tölgy és cser hasáb,
73 „
bükk hasáb,
6
„
tölgy és cser I. oszt. dorong,
78 „ bükk 1. oszt. dorong,
összesen
163 ürm 8 4 kor. 84 fillér árral szemben
5 kor. 31 fillérért.
VI. számú faraktár: Pilisvörösvár vasúti állomástól 10
kilométerre
1 000 ürm 3 bükk hasáb,
6 kor. ürm 3 árral szemben
8 kor. 40 fillérért.
Pilissztkereszt, 1907. szeptember hó 2-án.

M. kir. közalap, erdőgondnokság.
*¥* *¥* '¥* ty 'J fity ^fi "fi ?fi ^fi Ifi ^fi ?fi ^fi -fi ^fi

^fi ^fi Ifi ?>fi öfi ~^fihfi

'öfi *fi Jfi 7*fiTfi Tfi fiC^>fiTfiTfiTfi

7>fi

Faeladás.
A pilissztkereszti m. kir. közalap, erdőgondnokság terü
letén 1907. évben termelt 6 faraktárban felrakásolt és
távolabbi vidéknek szánt tűzifa eladása céljából folyó hó
2 -án megtartott zárt ajánlati versenynyel egybekötött
nyilvános szóbeli árverésen az alábbi feltűnő árak éret
tek el.
I. számú faraktár: visegrádi dunaparttól 6 kilométer,
a szentendrei dunaparttól 12 km. távol.
502 ürm 3 tölgy és cser hasáb,
22
„
bükk hasáb,
131 „
tölgy és cser I. oszt. dorong,
50 „
bükk I. oszt. dorong,
összesen 705 ürm 3 5 kor. 37 fillér ürköbméterenkinti
árral szemben
6 kor. 36 fillérért.
II. számú faraktár: fekvés mint I. sz. faraktár.
186 ürm 3 tölgy és cser hasáb,
30 „
bükk hasáb,
összesen

216 ürm 3 5 kor. 64 fillér árral szemben
7 kor. 10 fillérért.
III. számú faraktár: visegrádi dunaparttól 5 kilométerre.
44 ürm 3 tölgy és cser hasáb,
247 „ bükk hasáb,
9 „ tölgy és cser I. oszt. dorong,
201
„ bükk I. oszt. dorong,
összesen 501 ürm 3 4 kor. 92 fillér árral szemben
6 kor. 12 fillérért.

Senki sziget és lakói.*
Regényes történet a szabadságharc idejéből.
Irta Remetei Kőváry János.
3
1848. október havát írjuk. Nagy események korszaká
nak hajnala 1 Kossuth Lajos szegedi útja is e hónapra
esik. A népszabadság e magasztos apostolának szavára,
hogy veszélyben a haza, talpra áll az egész magyar
alföld 1 Lángra gyújtó felhívására hogy segítsenek, hogy
ne hagyják elveszni a hazát, a magyar nemzet mint
egy ember esküre emeli kezét és szent esküvést teszen,
hogy utolsó csepp vérét is föláldozza a hazáért.
Mint lavina, úgy hömpölyög a lelkesedés, lángoló
erejével magával ragadja az öreget és fiatalt egyaránt.
Nincs határa e lelkesedésnek. Kossuth felhívására egy
szerre fegyverbe lép az egész Tisza vidéke is. Oda adja
mindenki mindenét a harc oltárára, nem csak vérét és
életét, hanem minden vagyonát és földi javait. Anya
gyermekét, menyasszony jegyesét, tanító tanítványát
küldi a háromszinű lobogó alá! Családok tűzhelyöket,
papok oltárukat hagyják oda, hogy szolgálatába lépjenek
a nemes célnak. Toll nem képes leírni, elme nem képes
elgondolni, hogy mily lelkesedéssel ragadott fegyvert a
magyar hazájának védelmére, hogy tettekkel is bebizo* Közlésre minden jog fenntartartva.

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

12. szám.

MAGYAR

ERDÉSZ

223

nyithassa a szent esküvést: „áldjon vagy verjen sors valami isteni csapás, úgy osztja a két ágyú a halált az
keze, itt élned, halnod kell!“
üldözők zárt sora közé, azok megrettenve, rohanásukban
Úr és paraszt egyaránt vetélkedett, hogy ki hozhasson egyik a másikát gázolja le, hogy az összeverődött tömeg
nagyobb áldozatot a fenyegetett hazáért. Útonálló zsiványok, még biztosabb célpontul szolgálhasson az ágyuk gyilkos
kóborgó szegénylegények fordították meg gyilkos szer tüzének. Kevés idő múlva újabb két ágyút vontak fel a
számjaikat, hogy hazaszeretetükben, e nemes lángoló magaslatra: most már eszeveszetten rohan visszafelé az
tűzben lelkiismeretük is megtisztuljon. Ily óriási lelkese üldöző csapat, rettenetesen megtizedelve sorait a mi
dés láttára ki ne bízott volna szent ügyünk sikerében ? szakadatlanul bömbölő ágyúink. Mire az ellen saját
E lelkesedés árja magával ragadta a „senki sziget“ ágyúit is mozgásba hozhatta volna, seregeink elvonulása
lakóit is.
biztosítva volt. Még meg sem szólalt az ellenfél ágyuNem életbölcselkedett már Zanathy sem ; a rideg tüze, már a mi fedezetünk is levonulni készült, a mi
számítás embere, mintha egy pillanat alatt változott dőn az ellenfél első sistergő s már a légben szétrobbanó
volna át, fajának teljes lelkesedésével nemcsak karját, bombájának egyik szilánkja, a nap hősének, a kis
családját, hanem éveken át hangyaszorgalommal össze- Zanathynak a balkarját majdnem egészen leszakította.
kuporgatott vagyonkáját is sietett felajánlani a haza oltá Mint egy letört liliom, úgy terült el a földön a kis tüzér;
rára. Zanathy felesége, a büszke spártai nők mintájára, szemei a fájdalom, vagy talán egy kimondhatatlan benső
rajongásig szeretett és dédelgetett fiát egy könnycsepp, büszkeség szülte könnyekkel lettek telve, s elhaló han
a fájdalom legkisebb jele nélkül küldte apjával: „eredj
gon, susogva ejté ki a gyermek legédesebb szavát:
fiam te is, légy férfi 1 áldozd véredet is hazánkért, e anyám . . . .
rögért, hol születtél! Kisérjen Isten áldása utaitokon, óv
Elmúlt már a veszély; rendben
mint medrébe
jon minden vésztől s szerezzen neveteknek dicsőséget! visszatért folyam, — vonul a sereg, hiányzanak tcbben,
Én is veletek megyek, erőm és tudásom szerint segíteni de ki törődik most másokkal. Nem így a vezér 1 Az öreg,
fogok ott, hol rám szükség lehet, ha nem máshol, hát jóságos, szabadságharcunk legendás apója mindenkire
ápolni fogom a sebesülteket.“
gondol, csak magára nem. Most is sas szemével kutat,
Másnap már pusztán maradt a „senki szigete, csak keresi a hős fiút, de nem látja, mig végre keresésére
egy táblára vésett felirat jelezte, hogy itt lakott hat éven küldött emberek és katonák hordágyon szállítják elébe a
keresztül nejével és fiával együtt nemes és nemzetes szerencsétlen, de még is szerencsésen végződött vissza
Zanathy Zoárd de genere Kond. 1848. október havá vonulásnak névtelen nagy hősét. Mint szárnya szegett
ban együttesen állottak a mindenfelől szorongatott haza kis madár, úgy piheg a hős íiu, lecsüggedt szárnyai
nemes védői közé 1 Isten velünk 1
alatt a kis szive is alig dobog, pokoli kinok torzítják el
A kis Zanathyt nemsokára Erdély kies bércei között ártatlan kis arcát, füstös, kormos arcából csak alig-alig
találjuk dörgő ágyuk mellett, mint valami átszellemült hogy kipislog, alvó mécs módjára — tekintete.
földi lényt. Lángban égő arccal, csillogó szemekkel járkál,
Édes fiam, te vitéz hős tüzérem 1 ne busulj, majd
— a halált hozó, sistergő golyókat még figyelemre sem meggyógyulsz — szól hozzá az agg vezér, — a hősök
méltatja, mintha azok neki talán nem is árthatnának, hőse lettél, megérdemelt jutalmadat, mi egy katonának
pedig hej 1 de sokszor mellette suhint el a kaszás hosszú a legdicsőbb lehet, im fogadd tőlem — fájdalmaid
keze. Nem kedvez most a hadak Istene a magyar balzsamául — e vitézségi érmet! Ott a helyszínén, még
seregnek. Megromlott a rend, az ellen ágyúi szüntelenül a hordágyon, véres cafatokkal tarkított attilájára tűzte fel
bömbölnek, egész sorokat döntenek le a mieink közül; a vezér a kis Zanathynak a katonák legszebb jutalmát 1
majdnem teljesen kétségbe ejtő a helyzet, csak a tisztes
A kis hős fiúnak egy percre mintha minden fájdalmai
séges visszavonulás segíthetne, ha a vonuló csapatot megszűntek volna, szeme felcsillant, nagy erőlködéssel
hathatós ágyutűz fedezné. Látja ezt az ellenség is és felülni próbált, ajkát beszédre nyitva, annyit még nyöszö
minden törekvése oda irányul, hogy a visszavonulásra rögni tudott, hogy . . . . hazám . . . . és egyszerre
kiszemelt szorost uralmába vegye. E szoros most a lét ájulásba esve, tehetetlenül hanyatlott vissza hordágyára.
kérdése. Tüzéreinknek már java elesett, egyes ágyuk Harc tüzében megedzett öreg- katonák, maga a vezér is,
leszegezv.e, vagy legénység nélkül némán állanak.
hátra fordultak, mintha valamit keresgélnének, egyik a
A legkétségbeejtőbb pillanatban, midőn egy csapat a másikától titkolva, és a mit kerestek, az mindegyiküknek
mieink közül rohanva az ágyuk mellett elvonulna, a kis a szemébe jött — a könny 1
Zanathy eléjökbe ugrik — mint valami hadvezér —
Modern harcászatok alkalmával is nem mindig van
éles kiabálással megállítja őket: ide — ide! fiukl kéznél a szakszerű sebészet és segélynyújtás. Hát még
segítsetek oda a tetőre felvonni az ágyút 1 Megmentem szabadságharcunk idejében, midőn máról-holnapra terem
testvéreinket! Megtorpan a rohanó csapat, egy pillanatig tek egy-egy csapatok, az egészségügyi szolgálatot egymegbüvölve állva marad.............aztán néhány perc és
egy chirurgus vezetése alatt borbélyok és más tudákos
két ágyút megragadva, a szoros bejárója mellett egy emberek látták el, a maguk és más módja szerint. El
kanyarulatnál lévő magaslatra vonszolnak fel. Mint gondolható, hogy a kis hős fiú pokoli kínjainak csillapi© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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tására jóformán csak a nagy kitüntetés szolgált. A sereg
gel vonuló ápolók közt azonban egy hős asszony is
került, aki midőn a kis sebesültet észre vette, felsikoltott
. . . . fiam lé n édes, egyetlenegy fiam ! Ráborult; ölelte,
csókolta és midőn fiának keblén a katonák legérdeme
sebb kitüntetését észre vette, valóságos őrjöngésbe tört
ki 1 Én édes magzatom, drága gyöngyvirágom . . . .
hősöm . . . . lelkem, mindenem, büszkeségem . . . . ne
hagyj itt! csak egyszer lásson még apád, hadd lássa,
hogy milyen az ő vére, a mi büszkeségünk 1 Még egy
szer felüté fejét a hős fiú, a zokogástól fuldokló édes
anyját megpillantva egy utolsó erőlködéssel kinyögte:
anyám . . . . és mint a kinek itt e földön már több
számadása úgy sincsen, a sok vérveszteségtől teljesen
elgyöngülve . . . . egy utolsó sóhajtással, őrjöngő anyja
karjai között — kilehelte lelkét 1
Édes anyja ölbe kapva, futni akart vele, ölelgette,
élesztgette, mig végre egy sikolylyal ajkán ő is össze
esett. Egy pont, a gigási mérkőzések idejéből. Ily csekély
ségekkel ki törődik most — nincs idő — ki tudja mit
hoz a holnap 1 Az elesetteket eltemették, vagy nem temet
ték, ki jegyezte fel, ki törődik velők; a másik oldalon,
mint valami vasgyűrü úgy tömörül az ellen, sietni kell
mentül előbb kiszabadulni ölelő karjaiból, mert ha ez
összeér, — összeroppan az egész 1
Az öreg Zanathy, egészen más irányban, fönt a fel
vidéken a Kárpátokban, elszakadva családjától, oroszlán
ként, fáradtságot nem ismerve küzd az ellennel, minde
nütt ott van, ahol a halált osztogatják. Társai tisztelettel
veszik körül a komoly, magába zárkózott bátor férfiút.
Őt elkerüli a kaszás hosszú keze, pedig de sokszor
suhint el mellette. Mintha erezné, hogy mily meddő
küzdelmünk, talán csak az isteni gondviselés segíthetne
rajtunk, de mint gyakorlati ember, már előre látja a
közel jövőt, hogy e titáni harcban — mi majd össze
roppanunk.
Semmi hirt nem hall családjáról; ami csekély hir
érkezik, az is mind bizonytalan s e bizonytalanság a
legkétségbeejtőbb. Vonják össze a csapatokat. Zanathy
csapatja is le kerül a nagy Golgota felé — némi re
ménye támad, hogy ismerősebb vidéken talán valamit
még is megtud övéi felől.
(Folyt, köv.)

VAD Á SZA T.
Szeptember a vadászatban.
Az őszi sárgaság, a hervadás beálltával a vadászat
minden neme megnyílik e hóban. A fogolyvadászatnak
gyakorlásánál figyelemmel lehetünk és megállapíthatjuk
nyúlállományunkat is és ehez mérten szabályozhatjuk a
lelövést; még ugyan kerül egy-két hasas is, de e késői
nemzedékek már nem igen lesznek életképesek, mivel
többnyire a ragadozók martalékául esnek.
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Rendszerint a fogoly az apró vadak közül most a
legkeresettebb, e hó a vadászatainak főidénye. Sajnos,
az idei apróvad-állomány kivétel nélkül az egész or
szágban szembetűnően silány. A kétszer elviharzott zord
téli időjárás az egész állományra végzetes csapással
járt, úgy hogy a vadállomány sorsát [szivén viselő va
dásznak nem csak a lelövéssel kell csínján bánnia,
hanem — ha csak lehet — tekintettel a jövő állományra,
az egész vadászatot is be kell szüntetnie és a meglévő,
de sokak által tévesen meddőnek nevezett fogolypárok
kíméléséről és óvásáról fokozottabb mértékben gondos
kodnia. Ezen fogolypárok fészkei és tojásai lettek az
utóbbi rossz időjárással elpusztítva s így meddőségük
eredete ide vezethető vissza. A nyúl s z ív ó s természete
sok helyen dacolt az időjárás viszontagságaival is. A
fácán vadászatával még mindig várakozásban vannak,
azt a jövő hóra hagyják ; leginkább a határokon lévő
kósza példányokat szokás lőni, de ezeket hasznos is,
mert újra vissza nem térnek. A nagy őszi sárgaság rá
borul az erdőre, mezőre ; nincs már illat, csak a fakó
szín, de még ez a „szín“ is olyan, mint a csalóka őszi
verőfény, mely ragyog, de nem melegít. Az élet utolsó
fellobbanásának halálpirja veri ki magát a természeten,
növényzeten. A szállongó őszi szálak, a lengő „bikanyál“
is a múlandóság jele: ezüst szálak a tűnő év üstökében,
mely nem sokára le fogja rázni magáról minden díszét
— levélpompáját; avarágyat teregetve alá, a haldokló
évszak nyugvó helyéül. Memento . . . memento —
zúgják a mind hangosabbá vált őszi szelek is, mitől
megberzen a vándormadár tolla s gondolata támad, hogy
szálljon messze-messze, ahová a titkos hatalom : az
ösztön kergeti s vonzza valami titkos erő, melynek nincs
neve, csak sugallata, mit csak a vándormadár [ért meg.
Vándormadaraink közül a nótásak mind elmennek,
megy velük a fürj is, legfeljehb hírmondónak marad itt
hon egy-kettő.
Az erdei szalonka visszavonulását kezdi meg, mely
az időhöz képest néha novemberig is eltart. E hó végé
vel cserjés, füzes, vizenyős helyeken s esős időben ta
lálhatni reájuk. Hol több van, a hajtóvadászata a cél
szerű.
A sárszalonka is visszajő s hol tavaszszal nem pus
káztak le sokat, gazdag zsákmányt nyújt, kivált tiszta,
napos időben, midőn jobban vár be. Disznótúrásos,
sáros, zsombékos helyen szeret tartózkodni.
A császármadár (mogyoró tyúk) késő októberig szor
galmas vadászat tárgya. Csapatokban járnak s igen kö
vérek. Nagy erdők háborítlan rejtekeit keresik fel s oly
helyeken tartózkodnak örömest, hol sok a szeder és
kutyacseresznye. Az öreg kakasokat csalsíppal lehet
lövésre keríteni.
A túzok sokkal óvatosabb, hogysem egykönnyen meg
lepni engedje magát, ha azonban a vadász naponkénti
vonulását megjegyzi este, reggel leshelyből lőhet rá.
Késői költésű még e hó elejével is kukoricában tartózkodik.
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E hóval beköszönt a vadászra az eldorádó korszaka,
nevezetesen az agancsár rigyetési ideje ez időtájban
kezdődvén, szerelemittas mámorában megfeledkezik a
kellő óvatosságról s így hangos, az egész rengeteget át
járó bőgésével nemcsak elárulja magát, hanem valóság
gal kihívja a sorsot maga ellen — egy minden izében
fegyelmezett, már régidő óta e pillanatra vágyakozó
vadász személyében. A nagy bőgésre sokszor feleletként
hallatszik egy dörrenés . . . elcsendesül minden reá,
csak a vadász keble piheg és e láz hangja összevegyül
az erdők koronás büszke fejedelmének halálhörgésével.
Hej, — hány ilyen büszke fejedelmi alak kiömlő, párolgó
vére festi pirosra az erdő sárga avarját, mind csak azért,
hogy pilanatnyi mámorában megfeledkezve az óvatos
ságról, a hiúság csalfa tükrében akart tetszelegni, a mivel
sem törődő tehén nacscságái előtt.
Az ilyen szerelmi mámorban való megfeledkezések
tényleg izgató látványosságot is nyújtanak és ha nincs
is közelben a vadász gyilkos golyója, sokszor az ellen
félre szomorú kimenetelű is lehet.
Az erdő rengetegjében összeverődnek a tehenek, bam
bán bámulva jobbra-balra, mintha várnának valamit és
tényleg kíváncsiságuk mihamar kielégítést is nyer. Egy
hatalmas hang remegteti meg az erdő csendjét, e hangra
ideges lesz minden tehén ; e hang megismétlődik rövid
időközönként, mintha várna valamit, talán választ. Még
nem is látszik a hatalmas bika alakja, de hallatszik az
erős szuszogása . . . valóságos tüzes pára sugárzik ki
izgatott kitágult orrlyukaiból, tűzben a szeme! Nincs
semmi válasz . . . végre egy felelet a távoli oromról,
de ez már mintha nem olyan erős, nem olyan határozott
volna. Két eset áll be. A kihívás elől kitér a másik és
más, szerencsésebb helyet keres működési teréül, vagy
felveszi a harcot és síkra száll; ez utóbbi annyira érde
kes és izgató, hogy ha egy vadász egy ilyen viaskodást
végig nézhet, azt feledni — sohasem tudja. Ádáz dühvei
törnek egymásra, csattognak az agancsok, dolgozik a
láb, meg-megrettenve hátrál mindegyik, hogy újra még
nagyobb dühvei egymásra törjenek. Össze akad az
agancsuk, úgy, hogy mozdulni sem tudnak, elég egy
csuszamlás, hogy a hegyes agancs vége villámgyorsan
fúródjon az ellenfél testébe. A küzdelem kétességében
előfordul, hogy a gyöngébb egy pillanatot felhasználva
elillan, vagy pedig ezt nem tudva, áldozatul elesik. E
büszke lovagi torna hőse, bámulói, a tehenek előtt még
egyszer hallatja riadóját és aztán megtörve ő is a kivá
lasztott hősnőjéhez tér, hogy ma ettől, holnap másiktól
vehesse el a — diadalmi babért!
A dámvad is most éri el hízásának tetőpontját s
ennélfogva háládatos reá a vadászat; borja, valamint az
őz borja is ízletes sült s ellövetése már az anyának sem
árt. A dámvad a szarvassal együtt a mélycsendü, nem
háborgatott rengeteget keresi fel.
Az őzbak e hóban többnyire magánosán szokott kó
szálni, de azért ő is inkább az elhagyott helyeket szereti
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felkeresni, ahonnan este és reggel rendszerint ki is vált,
hogy bogarászó útjában egy-egy tisztáson sokáig elácsoroghasson.
A róka, vad/nacska, nyest és görény felmondja az
anyai szeretetet és gondoskodást s elmarja magától kölykeit. A róka koma még kíméletesebb s az urfiakat nem
marja, hanem jelleméhez illőleg rászedi, oly módon,
hogy lyukától egy-két mértföldnyire ismeretlen helyre
vezeti s aztán loppal megszökik tőlük, de gyakran meg
esik, hogy vissza sem tér kotorékába, hol nyáron át a
bolha nagyon elszaporodott, hanem nádas vagy zsombék
helyen választ magának őszi lakást, ahol aztán egy kis
cserkészetre is alkalom nyílik.
Az ehető szárnyasok húsa már igen jó, vagy rövid
időn azzá lesz. A fogoly ideje rendesen szeptember, csak
a kedvezőtlen időjárás késleltetheti néha októberig. E
hóban — az élet a földekről nagyrészt már betakarítva
lévén —• a fogoly gazos, cséplés-helyeken tartózkodik s
tarlóra vagy kenderföldre csak éjjel jár ki.
A fiatal ragadozók, különösen a szőrmések, lakást
keresnek, elő tehát a fogóeszközökkel is, hogy megfelelő
fogadtatásra találjanak. A szárnyas ragadozók alvó-helyeit
is szorgalmasan kell látogatni, különösen alkonyaikor
uhuval is lehet már kísérletezni.
(Kő)

Élő időjósok.
Az időjóslással nem csak tudósok — például Falb —
foglalkoztak, hanem az vérében van az emberiség min
den rétegének, ki-kinek érdekében fekszik megtudni,
milyen idő lesz holnap?!
Légsulymérővel kevesen rendelkeznek, hanem iparkod
nak természeti tüneményekből, magukon és az állato
kon megfigyelt érzésekből — már akár lelki, akár testi
legyen az — következtetni a következő nap idejére.
Időjósnak tartják pl. a leveli békát; pedig az egészen
ártatlan ebben a dologban.
A vadász márciusban, derüs-borongós-meleg-nedvesnyirkos időt kiván (1), mert olyankor kitünően „húznak a
szalonkák“.
A gazda-ember pokolba kiván minden nedves időt, s
ha a szalonkavadásznak jó a permetező eső, ez meg
kétségbe esik, mert szántani nem tud a sár miatt.
Már most azt kérdem : hogy mi a tatárt csináljon az
a szegény zöld leveli béka, a mely egy dühös vadász
gazdaembernek uborkás üvegébe van zárva, mikor az idő
járás arra késztetné, hogy pl. a létrácskájára másszon
föl? Hiszen ilyenkor hideg idő és fagy van! A szalonkák
nem húznak . . . vagy nagyon magasan . . . rövid idő
alatt vége a húzásnak! Tehát gondolja: „nem lesz jó a
létrára felmászni, mert a gazdámnak elrontom a kedvét
a szalonkázáshoz“ ------ és lent marad. Haazonban ugyanaz
a vadász, mint gazdaember figyeli ezt az időjóst, teljes
megnyugvással yenné tudomásul, ha a béka a létrának
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legfelsőbb fokán guggolna. Minélfogva ennek a szeren
csétlen békának nem annyira az időváltozást, mint inkább
gazdájának kedélyváltozását kellene megéreznie, és a
szerint ülni vagy a viz fenekére, vagy a létra legmaga
sabb fokára.
Nos, — a leveli béka, — mint sokan hiszik — nem
válik be sem egyik, sem a másik temperamentumnak
megfelelő időjósul.
Lendenfeld cernovíci tanár beható kísérleteket vége
zett a leveli békákkal, több hónapon keresztül naponkint
9 leolvasást is tett, az eredményeket feljegyezte, és
észleléseiről a „Zoologischer Anzeiger“-ben be is
számolt.
A leolvasásból kapott görbéknek a meteorológiai görbék
kel való összehasonlításából kiderült, hogy a békáknak
fel és leszállása sem a magas légnyomással, sem a
levegő dús páratartalmával és ennek folytán a szép
idő, vagy esővel, semmiféle kapcsolatban nem áll.
Észleléseit 15—20 békán végezte, melyeket 1 méter
terjedelmű drótketrecbe zárt, mindegyiknek külön létrácskát készíttetett. Az eredmény, mint említettem, tagadó
volt, időjárást nem jeleztek tehát a békák; ellenben,
mint órák, annyiban jól működtek, hogy éjjel mindegyik
fent ült a lajtorján, mig nappal, — reggel 5 órától esti
5 óráig, — lent tartózkodott valamennyi.
Diákkoromban ezt magam is próbáltam, egy üvegbe
két békát tettem két lajtorjával. Gondoltam, hogy ha a béka
jó időjós, úgy mind a két béka ezt egyenlően kénytelen
jelezni. A dolog azonban nem úgy állt. A két béka leg
többször merőben ellenkező véleményen volt; a mig az
egyik a viz fenekén gubbasztott, addig a másik a lajtorja
legtetején bámulta a kék eget. Úgy vettem észre, hogy
a táplálékul nyújtott koncon ha összekaptak, mindig
sztrájkoltak, s sohasem lehetett rajtuk eligazodni, mert a
létért való küzdelem bennük is lobbot vetett, s a melyik
a rövidebbet húzta, elvonult, — már hol fel, hol le, —
s a másik jóllakott begygyei az ellenkező pólusra ült
— emészteni, esze ágában sem lévén barometrumot
játszani.
Lehet, hogy a levelibéka más tekintetben, más visel
kedésében egészen jó időjósnak bizonyulna, oly irányban,
melyet eddig meg nem figyeltek.
Mert minden idegrendszerrel biró teremtmény — az
emlősöktől a rovarokig — mind érzékenyek a meteoro
lógiai változások iránt.
Különösen az időnek esőre vagy csapadékra való vál-'
tozását első sorban is sok ember megérzi.
Az a legbiztosabb légsulymérő, mikor valaki minden
féle — és mindenfelé — nyilatkozó, nyilalló, szakító,
vagy hasogató fájdalmakról kezd panaszkodni.
A köszvényes térd, a csúzos kar, s más, a végtagok
ban nyilvánuló fájdalomérzés, — mint a-rég behegedt
seb felujulása is — mind azt jósolják: „eső lesz!“
Sokszor ez az érzés egészen öntudatlan, mert a depressió nem a testre, hanem a lélekre hat.
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így nem tudja az ember sokszor megmagyarázni, hogy

szokatlan időben, miért álmos? Pedig az mindennapi
jelenség, mikor a magyar ember azt mondja: „be álmos
idő van“ — jlyenkor mindig csurog az eresz; — t. i. a
depressió hatása mindig álmos érzésben nyilvánul.
A gondolkodó embernek minden csekélység is fel
tűnik ; sokszor semmiségnek tetsző dolgok nagy hord
erejű felfedezéseket viselnek méhükben.
így igen érdekes a természettudósoknak minden apró
lékos dologra kiterjedő figyelme.
Sajó Károly Írja a Term. Tud. Közlöny XXVIII-ik
kötetében, hogy az időjárásnak mily befolyása van az
emberiség kedélyére is.
Tapasztalta, hogy mihelyt az időjárás esőre hajlott, a
falubeli asszonyok. lármája azonnal fokozódott. Napestig
szitkozódtak a szomszédok egymásra, holott derült idő
nél meglehetős csend uralkodott.
A míveltebb osztálynál a hatás a kedélyek levertségé
ben, munkakedvünk lankadásában nyilvánul, s ha jól
megfigyeljük magunkat, még az egészséges ember is
megérzi az időváltozást, nem kell épen köszvényesnek,
vagy csúzosnak lennie — még. Hanem elég, ha egy
kis borzongást érez a nyakon, kézen, hátán, vagy
lábán ; különösen a gyengébb szervezetek és ideges ter
mészetek vannak ennek alávetve. Idült betegségek pedig
mindig rosszabbodnak az esős idő beállta előtt, és tar
tama alatt.
Az idegrendszer működésére más irányban is be
folyással bir a csapadékra hajló idő, minden embernek
egyéni tulajdonai szerint.
Az öntudatra ilyenkor mint egy nehéz köd borul min
den játékszenvedély, bujasági hajlam, iszákosság, és a
tunyaságra való hajlandóság minden változata.
Leajzik az ember kedélye, erélye és munkakedve ; a
kötelességérzet is ellanyhul, mintha azt is feloldaná a
szakadatlan nedves köd, zuhogó eső, vagy a már ezt
megelőző tikkadt, nedves levegő.
Életem felét a szabad ég alatt töltöm: sokszor volt
alkalmam az időváltozást magamon is, -- máson is —
megfigyelni.
Mikor már délután tájban kezdtek gyakornokaim haza
szállingózni, — magamat is ott találva — derült égbolt
mellett — pipázni az eresz alatt, vagy a sátornak
petyhüdt ponyvája megett; mikor már a rendes kaláberre sem volt kedvünk, és ki-ki kereste a maga vackát
a nedves paplan alatt: már akkor bizonyos volt, hogy
alszunk másnap — napestig; — s csakugyan úgy öm
lött az eső, mintha soh’sem akarna többé kiderülni.
De még az állatvilág is megérzi az időváltozást, ezt
nagyon is tapasztaljuk, midőn a. szúnyogoktól és legyek
től nem tudunk hová menekülni. Valóságos dühvei
ostromolják ilyenkor az embert, nem tudunk védekezni
ellenük. Ilyen az esőlégy, vagy esőpöcsök, melyet már
Linné is mint biztos •esőjóst ösmert (pluvia-eső után)
s a Haeomatopa pluvialis L. névvel keresztelt e l; a
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mi magyarán annyit jelent, hogy esős időben mutatkozó
vérszopó.
A rovarokat különben is az esőre hajló idő beálltakor
mindenkor bizonyos nyugtalanság lepi meg. Tömegesen
hagyják el rejtekhelyeiket, s valóságos rajzást visznek
végbe. Ilyenkor látjuk, hogy a fecskék alant repülnek,
s következtetünk az esős idő beálltára.
Ez a nyugtalanság különben más állatoknál is jelent
kezik. így a rák kijön a vízből és izgatottan mozog a
fűben, halakon, csíkokon szintén ugyanezt a tüneményt
észlelték. Észrevenni ezt a háziállatokon is, még a ház
őrző eb is mogorvább és harapósabb ilyenkor; s hogy a
vadászkutyák is feltűnő viselkedés és szokásokkal tűnnek
fel eső közeledtével, azt minden vadász tudja.
Zivatar keletkezése előtt rajzanak a mindenféle rovarok :
természetes ösztönből, mert a zivatar felkapja őket és
elviszi más vidékekre, a hol talán az illető rovarfajt eddig
nem is ösmerték.
Ez az élet- és a fajfentartás ösztöne; az ember el
gondolkodik a felett: mi készteti ezt a rovart arra, hogy
ilyenkor a levegőben szálldosson? mily érzés működik
benne, épen akkor, midőn tudni, sejteni véli, hogy tovamozgásához és terjedéséhez neki egy még be nem követ
kezett, csak közelgő erő szükséges, mely nélkül talán
minden ivadéka elveszne?
De akármi is készteti viselkedésére, eredményében
még is csak az ember húz belőle hasznot, mert nem
kell légsulymérőt tartania, s bizony mondom, hogy az
élet megfigyelése többet ér minden pontos műszer meg
figyelésénél, akár magunk vagyunk a médium, akár a
természetnek bármely más tökéletes alkotása.

Szénássv Béla.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Agancskiállítás. Az ezidei agancskiállítás október 20—28-ig
fog megtartatni Budapesten, még pedig az idén Magyarország nyílt
vadászterületein és vadászkertjeiben lőtt szarvas- és őzagancsok, dámlapátok zergekampók, vadkanok agyarai és egyéb vadásztrofeák
lesznek kiállíthatók.
A kiállítandó agancsok f. évi október hó 15-ig Egerváry Gyula
titkár és a V. L. szerkesztője (Budapest, Vili., Gyöngytyuk-utca 13.
sz.) címére beküldendők.
* Rendelet a halászatról. Darányi Ignác földmivelésügyi mi
nister a halászatról rendeletet adott ki, mely így szó l: Tapasztalatok
vannak arról, hogy a halászatról szóló törvényben foglalt tilalom
ellenére egyesek nemcsak hogy megakadályozzák a sártavakra
vonult halaknak a mederbe való visszatérését, hanem azzal, hogy a
vonulás útjába eső helyeken rekeszt, (lénát, vejszét, hálót stb.) állí
tanak, a halakat és azoknak az ártéren fejlődött ivadékát zsákmányul
igyekeznek ejteni. Minthogy a halaknak az árterekre való vonulása a
szaporodásukkal és táplálkozásukkal kapcsolatos élettani okokban
gyökeredzik, — továbbá, mert a szabályozott folyóink mentén csakis
a hullámtereknél, vagy nyílt ártereken találhatnak a gazdaságilag
fontosabb egyes halfajok alkalmas és táplálékot termelő helyeket,
nyilvánvaló, hogy a halfogásnak jelzett módja a folyó halállományá
nak a fölujulását és gyarapodását lehetetlenné teszi és mint ilyen
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a legnagyobb mértékben káros, ennélfogva meg kell akadályozni.
Az idei árvizek alkalmából erre a törvényhatóság figyelmét különö
sen fölhívom azzal, hogy sürgősen és legszigorúbban utasítsa a
halászati tilalom ellenőrzésére és végrehajtására hivatott hatósági
közeget, hogy az árvizeknek várható leapadása után is gondosan
felügyelet alatt tartsák a kiöntések lefolyását és a mennyiben a
halak fogására vagy visszatartására irányuló átkötéseket látnak,
azokat azonnal semmisítsék meg; a tetteseket pedig kinyomozva,
haladéktalanul jelentsék föl az illetékes hatóságná', hogy az soron
kívül megindíthassa a megtorló eljárást.
* Az áska (lótetü) irtása. E rovar a gyümölcsökben, a fiatal
csemeték és magvetés körül tesz kárt. Ezt elkerülendő, irtása a lótetünek abban áll, hogy a földbe fúrt lyukaikba tízszeresen felhígított
petróleumot öntünk, mire előbújnak a lyukból e csúnya férgek s
elpusztíthatók, vagy pedig bent fulladnak meg. Lehet irtani úgy is,
hogy járataik irányában a talajban üveg (tört palack is megfelel a
célnak) vagy sírna falú cserépedényeket ásunk le, úgy hogy az
edények széle a talaj színénél mélyebben legyen. Az edényeket félig
vízzel töltjük meg. Ha az áskák járásközben ezek valamelyikébe
beleesnek, a sírna fal miatt abból ki nem másznak, az edényben
levő vízben pedig megfulladnak.
* A közlegelők érdekében. Darányi földmivelésügyi ministér fölhívta a gazdasági tudósítókat, hogy fokozott éberséggel kisér
jék figyelemmel, hogy a közlegelők eredeti rendeltetésükre fordittassanak. A legsúlyosabb bajok ott mutatkoznak, mondja fölhívásá
ban a minister, a hol a közlegelőket fölosztás és fölbontás folytán
teljesen elvonták eredeti rendeltetésüktől. A közlegelők megszüntetése
rövid ideig biztosít ugyan némileg fokozott anyagi hasznot, azonban
rendszerint bekövetkezik az állattenyésztés visszaesése s ezzel kar
öltve legfőképpen a kisgazdák anyagi romlása, mert különösen a sze
gényebb birtokososztály alig képes közlegelő hiányában az állattenyésztés terén Valamit produkálni. Bár az 1894: XII. törvénycikk
12. szakasza elrendeli, hogy a közlegelők fölosztásához és eredeti
rendeltetésétől való elvonásához a földmivelésügyi minister engedélye
szükséges, mégis több esetben megtörtént és megtörténik, hogy —
ha telekkönyvileg nem is — tényleg azonban fölosztják és idegen
célokra 'használják föl a közlegelőket a ministeri engedély megszer
zése nélkül. Minthogy a földmivelésügyi ministérium minden tudomá
sára jutott esetben a szükséghez képest intézkedik a legelők vissza
állítása és okszerű kezelése iránt, a gazdasági tudósítók sikerrel
munkálhatnak közre, ha állandó figyelemmel kisérik, hogy a birtokos
sági és községi vezető elemek helyesen kezelik-e a közlegelőt, nincsenek-e a legelő jövedelmezőségét veszélyeztető mulasztások, a
közlegelő kellő ápolásban részesül-e s végül nincsenek-e egyes lege
lők vagy legelőrészek minden engedély nélkül történt fölosztás által
idegen célokra használva ? A gazdasági tudósítók tapasztalataikhoz
képest a szükséges tennivalókra figyelmeztessék a birtokosságok,
illetve a községek vezetőit s szükség esetén a hatóság, sőt a föld
mivelésügyi ministernek figyelmét is hivják föl, hogy a mutatkozó
bajokat megszüntethesse.
* Hires mackó. A kanadai Silver Heightsben érdekes s általá
nosan ismert „személyiség“ múlt ki : egy tiz éves hatalmas fekete
medve, mely egy ottani vendéglősé volt s messze földön ismerték. A
hosszú láncra kötött s elég szabadon mozgó, jólelkü állat elsőrangú
időjós volt. Ha téli álomra bevonult kényelmes barlangjába, biztosan
lehetett számítani arra, hogy hideg idő lesz, s viszont tavaszt jelzett
az által, ha megjelent szokott helyén. Nemrég a mackó egyszerre
csak megunta a rabságot s nekivágott a vidéknek egy szintén zárt
területen tenyésző bölénycsorda felé. A csorda bikája hires a vadsá
gáról s félelmetes erejéről s mindenki tudta, hogy ha a mackó s a
bika összekerülnek, élethalálharc fog köztük kifejlődni. Ezért lasszókkal a medve után eredtek, a nyakánál fogva meg is fogták és vissza
akarták vinni. A medve ellenkezett s addig rángatódzott, mig a hurok
megfojtotta.
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E rd ei facsem ete eladás.

1907. évi őszi illetőleg 1908. évi tavaszi
ültetésre szállítandó:
50.000 drb. 5 éves átiskolázott luc
fenyő csemete.
400.000 drb. 3 éves lucfenyő cs.
1.000. 000 drb. 2 éves erdeifenyő cs.
900.000 drb. 2 éves molyhos tölgy
esem. Quercus pubescens.
2.000. 000 drb. 1 éves kocsányos
tölgy esem. Quercus pedunculata.
600 drb. 3 éves juhar csemete. Acer
pseudoplatanus, átiskolázott.
13.000 drb. 3 éves szilfa csemete.
Ulmus campertus, átiskolázott.

Az összes csemeték elsőrendű minőségűek

JUNGHANS E.
1 —15

erdőgondnokságánál

Lunkaszprie, u. p. Dobrest, Biharm.

3173/1907. szám.

Faeladási hirdetm
ény.
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság kerüle
tében, Beszterce-Naszód vármegyének az Aranyos-Beszterce folyóra hajló részén, Lajosfalva
község határában fekvő és a naszódvidéki
ösztöndíjalap tulajdonát képező u. n. Dosu
Stenisozu nevű erdő
„A“ ü.o. I. vágássorozatában (Ruszájavölgy)

301-57 k. hold.

„

II.

„

(Gindakuluj)

240-29 „

„

„

111.

„

(Diaka)

60-62 „

„

összesen
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ajánlatok utján nyilvános versenytárgyalás fog
tartatni.
Az egész áruba bocsátott fatömeg kikiáltási
ára 503.508 (ötszázháromezerötszáznyolc) kor.
A zárt írásbeli, ívenkint 1 koronás bélyeggel
ellátott és 10% bánatpénzzel felszerelt ajánlatok,
melyekben a fennebb részletezett összes terüle
ten levő fakészletért megajánlott vételár szóval
és számjegyekkel is tisztán és olvashatóan ki
írandó és a melyekben ajánlattevő által határo
zottan kijelentendő, hogy az árverési és részletes
szerződési feltételeket ismeri, azokat változatlanul
elfogadja és azoknak magát aláveti, 1907. évi
október hó 15-án d. e. 11 óráig a besztercei
m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be.
Oly ajánlatok, melyek nem a felsorolt összes
vágások fakészletáre, hanem csak azok némelyi
kére tétetnek, továbbá, a melyek a kikötött fel
tételeknek nem felelnek meg, a melyek elkésve
nyujtatnak be, (utóajánlatok), vagy pedig a meg
állapított árverési és szerződési feltételektől el
térő kikötéseket foglalnak magukban, figyelembe
vétetni nem fognak.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister
úr részére fentartatik a jog, hogy az ajánlatok
közül szabadon választhassa elfogadásra azt, a
melyet, tekintet nélkül az ajánlat magasságára,
saját belátása szerint legmegfelelőbbnek talál,
vagy hogy az összes ajánlatokat is visszautasít
hassa.
Egyenlő ajánlatok esetében előny adatik azon
ajánlattevőnek, a ki kötelezi magát arra, hogy
eladás tárgyát képező fakészleteket Lajosfalva
községben dolgozza fel s e célra a községben
fűrésztelepet rendez be.
Az árverési és részletes szerződési feltételek
a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnak és a
szamosvölgyi felső m. kir. erdőgondnokságnál
O-Radnán a hivatalos órák alatt megtekinthetők,
a hol az esetleg szükséges bővebb felvilágosítá
sok is megadatnak.
Besztercén, 1907. évi augusztus hó 25-én.

M. kir. erdöigazgatóság.

602-48 k. hold

vágásterületen található és 1908. évi julius hó
1-étől számított 7 (hét) év alatt kihasználandó
83918 m3-re becsült lucfenyő haszonfa tömeg
nek tövön való eladására Besztercén, a m. kir.
erdőigazgatóság hivatalos helyiségében

1907. október 15-én d. e. 11 órakor
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr
jóváhagyásának fenntartása mellett zárt írásbeli

* ÖUÍ

Sí

a C'me

^ k^peS

hetilapnak, melyet egy nemy e s - w i . . - - * zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a fr a n c ia és a n g o l nyelvek könnyű és
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus
szemléltő oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. A
folyóirat mint gyakorló fűzet is használható. A szerkesztőség minden
nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli feladatokat
kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak külön 3
korona, bármentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, Andr
rássy-ut 97.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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VII. évfolyam.

Budapest-Rimabánya, 1907. október 1

13. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
E R D É S Z E T I ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K L A P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g j e l e n ik m in d e n hó n ap 1-én é s 15-én.
F ő sz e rk e sz tő :

F e le lő s s z e rk e s z tő :

Im ecsfalvi I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R Í M A B Á N Y A

V a d á s z a ti f ő m u n k a t á r s é s o r s z á 
g o s s z a k tu d ó s itó :

B o r s o d a p á tf a l v á n .

hová a lap szellemi részét illető' közlemények küldendők.

R e m e te i K Ő V Á R Y JÁ N O S

Az előfizetési és hirdetési dijak a „Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

E lő fiz e té s i á r :

Előfizetéseket Budapesten elfogad :

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára ..................1 K.

ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, féloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetés minden szava 6 f.

Olvasóinkhoz !

A

kivándorlás kérdéséhez.

Sokan vannak, a kik több ízben hangoz
tatták már, hogy a „Magyar Erdész“ évfo
lyamai miért nem kezdődnek, mint minden
más lap, a polgári évvel, vagyis január hó
1-vel, hanem miért van az évfolyamok kez
dete április 1-ére téve?
A legtöbb előfizető nem is az évfolyamra,
hanem a polgári évre fizet elő, igen érthető
okból. ■— A kiadóhivatali teendőket is szapo
rítja ez az[ áll apót, s az elszámolásnál nehéz
ségeket okoz, mert magunk is hozzá vagyunk
szokva ahoz, hogy a ja n u á r 1-ét mindennek
mondjuk , minden jónak kezdetéül tekintsük.
Figyelemmel tehát főleg igen tisztelt elő
fizetőinknek többször nyilvánított óhajára,

A kivándorlás okául most már a nagy drá
gaságot is emlegetik. Tény, hogy az élelmi,
ruházati cikkek és egyéb emberi szükségletek
árai nagyon felszöktek. E drágaságot nagy rész
ben előidézték a munkásmozgalmak, a sztráj
kok, melyek rendesek túlhajtott béremelésekkel
végződtek és végződnek.
Ez által a munkások célt is értek, de csak
látszólag, mert a béreket felszöktették ugyan,
hanem viszont az üzletemberek az árakkal
ugyanilyen arányban felmentek. Azt hisszük,
hogy ezen bérharcban az üzletemberek többet
nyertek, mint a munkások, különösen az elmúlt
két évben, a midőn a húst kivéve, a többi
élelmi cikkhez olcsón jutottak. És ezen bér
a jö v ő V lll-ik évfo ly a m o t 1908. ja n u á r hó emelési láz átragadt a házi cselédségre is; da
cára annak, hogy a háznál élelmeztetnek, oly
1-vel n yitju k meg.
Ennélfogva azon előfizetőknek, a kik a követelésekkel lépnek fel, miket a gazda csak
jelenleg járó V ll-ik évfolyamra már 1908. saját megrövidítésével fizethet.
Távolról sincs szándékunkban a méltányos
április hó 1-ig, vagy esetleg már a következő
időre is előfizettek, azoknak az 1908. január béremelések ellen kikelni, ha azok indokoltak,
hó 1-től kezdődő évfolyam első, esetleg de ha már magasabb bérekkel kell fizetni, ak
további évnegyedére a beküldött előfizetési kor a teljesített munka is legyen arányban a bér
magasságával úgy, a mint az Amerikában tör
diját be fogjuk tudni.
Könnyebb tájékozás végett ezen előfizetők ténik. E nélkül a folytonos béremelések mellett
névsorát lapunk ez idei utolsó számában tönkre megy a munkaadó. Erre nézve kellene
tehát a munkáselemet és cselédséget figyel
közölni fogjuk.
fí kiadóhivataL
meztetni és kioktatni, hogy a húr is csak bizo
nyos fokig feszíthető, azon túl elpattan s a
munkaadó mellett azt aztán a munkásnép is
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meg fogja sinyleni. A folytonos béremelgetés s
a munkaidő és követelhető munkamennyiség
leszorítása még nagyobb drágasághoz vezet,
s a munkaadó létérdekeit veszélyezteti, mert az
a nagyvilági konjunktúrák mellett oly esélyek
nek van kitéve, a hol terményeinek és ipari
termelvényeinek árát nem ő szabja meg, de a
világforgalom.
Fejlődésben levő erdő-mezőgazdaságunk és
iparunk a túlhajtott munkabérköveteléseket el
nem bírja, azért is kívánatos volna az erdő
mezőgazdasági és a különféle ipari munkások
és cselédek béreit az illető szakegyletek által
az egész országban lehetőleg egyöntetűen, de a
mellett méltányosan megszabni s ehhez mérni
a megkövetelhető munkát és munkaidőt is, a
mely ki nem zárná azt, hogy kedvező konjunk
túrák mellett ezen bérek ismét ugyanazon egye
sületek által néhány százalékkal évenkint emel
tessenek, kedvezőtlen üzletmenet mellett pedig
a viszonyoknak megfelelőleg mérsékeltessenek.
Ily munkabérmegállapitásokhoz a munkásegy
letek józan gondolkodású kiküldöttjei is meg
hívandók volnának, hogy ne mondhassák, hogy
a munkaadók róluk s nélkülök határoznak. S ily
bérmegállapításokhoz a kormány közegeit is
meg kellene hívni, hogy a kölcsönös érdekek
kiegyenlítésénél közreműködjenek és arra ügyel
jenek, hogy az ily megállapodások mindkét rész
ről törvényes következmények súlya alatt be is
tartassanak.
Ha aztán a munkásnép látni fogja az irányá
ban tanúsított jóakaratot, elismerést, s lesz, a ki
a zsarolásoktól megóvja és őt védelmébe veszi,
túlköveteléseiből feltétlenül engedni fog s meg
találja itthon is tisztességes keresetét s nem fog
idegenbe kívánkozni, illetve kivándorolni. Mert
valljuk meg, hogy munkásnépünkkel igen sok
visszaélés történt, mert vagy méltánytalan munka
bérért dolgozott, vagy a kialkudott bért csak
levonogatásokkal kapta meg, egyszóval másokra
dolgozott.
Ügyelni kell arra, mint már említettük, hogy
az állami, megyei, községi munkálatok ne vál
lalkozóknak adassanak ki, hanem házilag végez
tessenek, hogy a nép a költségvetésekbe felvett
munkabéreket teljes egészükben megkaphassa.

ERDÉSZ

13. szám.

Ezt ismételve azért hangsúlyozzuk, mert ennek
hátrányait a munkásnépre tapasztaltuk. És ha
mégis vállalkozásba adatnék valamelyes építke
zési munka, akkor köteles legyen a vállalkozó
a munkásnak azon bért megfizetni, a mit költ
ségvetésébe felvett. Érdemleges fáradságdíját a
vállalkozó külön hozza számba s ha úgy találja,
kockázatát is bizonyos százalékkal felszámít
hatja; a fődolog, hogy a munkás megkapja a
maga méltányos bérét.
Ha egyszer rendeztetnek a politikai, törvény
kezési s egyéb hivatalnokok fizetései, rendezni
kell a munkások bérét és megélhetési viszonyait
is, mert azt látjuk, — egy-két megerősödött
iparág kivételével, — hogy munkásainknak leg
nagyobb része a legmegfeszitettebb szorgalom
mellett sem boldogul, mig ellenben — tisztelet
a kivételeknek — vállalkozóink és kereskedőink
oly rohamosan gazdagodnak, a minő rohamos
gazdagodást egy országban sem tapasztalunk.
A hirtelen gazdagodás pedig mindig vagy a
munkás, vagy a nyerstermelő rovására megyen.
Közelebb kell magunkhoz vonni a munkás
elemeket tisztességes és humánus bánásmód
által. Durva bánásmód, lenézés és gőg elidegenitőleg hat a munkásra és cselédségre, úgyszin
tén az élvhajhászat is, ha azt látja a munkás,
hogy a mig ő nyomorog, mások a jólétben
fulladoznak és munka nélkül is élnek. Meg kell
nyerni a munkásnáp bizalmát magunk ember
séges viseletével és elismerésével, akkor a
kölcsönös érdekek is könnyebben kiegyenlíthe
tők lesznek. Ne lássa a munkás a munkaadó
szívtelenségét, de tapasztalja jóakaratát s rész
vétét sorsa iránt, akkor ő is bizalommal fog
viseltetni a gazda és munkaadó irányában. Hiába,
mai napság a munka már megköveteli a maga
jogát, mert tudatában van annak, hogy ő a vi
lág mozgató ereje! Ha ezt nem tesszük, a jelen
legi visszás állapotok a munkás és munkaadó
között még jobban ki fognak élesedni s annak
még nagyobb kárát fogjuk vallani.
Kihatnak a kivándorlásra a folyton szaporodó
különféle terhek és adók is, s legújabban a nép
iskolák rohamos államosítása, melyeknek épí
tési és berendezési költségeit a népnek kell
viselnie. Óriási teher hárul ebből a népre s
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nyeinek, minthogy nem követel többet, mint a hogy a
természet működhetik és a mennyit az erdőgazda elbír
hat. Annál inkább feladatát képezi az erdőgazdának tel
jes odaadással, híven, tevékenyen és kitartással a jelen
nek és jövőnek élni, az örökölt fákkal a legjobban gaz
dálkodni és a jövő nemzedék számára tökéletes zárt
állományokat hagyni.“
Valóban ma sem tudnók helyesebben kifejezni az
erdész hivatását, mint a hogy ez a régi üzemtervünk
ben foglaltatik.
Az erdészet jelentőségének felismerésével kapcsolato
san már a 18. század végén megkezdődött az erdők
terv szerint való berendezése, illetve kihasználása is.
Erről azonban az összefüggés miatt később, a jelenleg
érvényben levő üzemtervi munkálatok ismertetésénél fo
gok kimeritőbben szólani, hogy az erdőrendezés fejlődé
séről tiszta képet nyújthassak.
Mielőtt áttérnék az erdőgondnokság jelen állapotának
erdészeti szempontból való tárgyalására, szükségesnek
tartom, hogy a fővölgyeket, turistaszerü leírás keretében
megismertessem, mert sok helynek érdekességét, neveze
A diósgyőri
tességeit csak ilyen módon közölhetem.
Diósgyőr községből a Hámor felé vezető utón haladva
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
és a téglagyárat, valamint az országhirü papírgyárat
Irta Enyedi János.
8
baloldalt hagyva, jobbfelé nyílik a Köpüs-völgy.
Innen kezdve további utunkban mindenütt a diósEzekről a térképekről tudjuk azt is, hogy kezdetben a
mostani tó közelében egy deszka-fűrész állott, mig ké győti erdőgondnokság erdőit fogjuk látni. A bal felé
sőbb, 1779-ben körülbelül a Zártl-cég mostani telepe eső kincstári erdők azonban még jóval lejebb, a vasgyár
táján volt egy három épületből álló fűrészmalom.
és Diósgyőr között, a Tatárároknál kezdődnek s ezen hegy
A hámori vasgyár megszűnése után nemsokára a lánc alján Diósgyőrből az egykori földmivelési ministe
Zártl-cég a tó közelében hajlított bútorgyárat állított, rünkről elnevezett Bethlen turista-út vezet Hámorba. A
a melyet később a mai helyére telepitett át.
Köpüsvölgytől tovább menve az utón, bal felé egy erdő
A fafogyasztó iparágak közül különösen említést érde őri lakot látunk, a hol 8 évvel ezelőtt még működött
mel még a mészipar, a mely már régi idő óta gyakor egy kisebbszerü vízi-fűrész, melyet a kincstár haszonlatban van az úgynevezett vándor-kemencékben való bérlet útján értékesített.
égetéssel.
Ezen erdőőri lakással szemben, a vicinális úttól jobb
Bárha az eddig előadottak meggyőzhetnek minden felé kezdődik a királykuti völgy, a melynek folytatása az
kit arról, hogy az emlitett iparágak keletkezése már az u. n. Forrás-völgy. A királykuti völgyből jobb felé elága
erdők gazdasági jelentőségének felismerését jelenti, mégis zik a Csanyik-völgy.
érdemesnek tartom itt idézni az 1815—1818. évben ké
Márki Sándor említi 1882. évi útleírásában, hogy a
szült üzemterv bevezető soraiból azt a részt, mely az Csanyik.és Hársashegy tövében, a kimosásokban gaz
erdészeti ágazat fontosságát méltatja.
dag állati és növényi kövületek fordulnak elő, s hogy
„A nemzeti iparhoz tartozik első sorban a földmívelés, egy innen származó, „feltűnően nagy fenyűkövület" egyik
tehát a fanevelés is, vagy az erdőmívelés, a mely legkedvesebb emléke.
egy részét képezi az államháztartásnak, a melyektől függ
Valószínűleg erre a helyre vonatkozik Vahot Imrének
többé-kevésbbé — általában — az államjólét tökéletes az 1853. évi leirásában olvasható következő megjegy
állapota és — különösen — a polgárok boldogulása. zése i s :
Egy egészen helyes viszonyokban levő, helyesen kezelt
„Különös az, hogy a Bükkben sok tengeri kövesü
erdő a birtoktulajdonosnak a gazdagságához tartozik.
lést, csigolyákat találnak, a diósgyőri völgyekben köve
Minden művelt ember, ha nem is szakember, belátja sült levelű, ágú és gyökerű fákat“.
az erdő fentartásának a szükségét; méltányolja az erdő
A pálosok történetére vonatkozó két okmány arra engazdának a jövő nemzedék hasznára szolgáló fáradozá ked következtetni, hogy a Csanyik 1313. év körül „népes“
sait a nélkül, hogy a szemére vetné, hogy a vetéseit „helység“ volt, de most már ennek nincs semmi nyoma.
nem úgy, mint a mezőgazda, mindjárt arathatja. Az
A királykuti völgyben találunk egy forrást, mellette
ilyen egyén szerényen aláveti magát a természet törvé egy kis vízgyűjtő medencét és ennek szélén vízszűrő

helyesebbnek vélnék, ha ezen terhet az állam
vállalná teljesen.
Nem lehet tehát azt mondani, hogy csupán
a nagy kereset vonzza a népünket a tengeren
túlra, mely már tudatában van annak, hogy ott
sem repülnek sült galambok az ember szájába,
de az ottani keresetet keservesen kell megdol
goznia, s egészségét és életét kockára tennie.
Azért, ha itthol télen-nyáron tisztességes kere
setet talál, s azt semmiféle címek alatt meg
nem nyirbálják, ha humánus elbánásban része
sül és terhei folytonosan nem szaporittatnak,
illetve növeltéinek, nagyobb részt itthon is fog
maradni. Mert ki ne lenne szívesebben hazájá
ban, családja s rokonai körében, mint ide
genben ?
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berendezést, hogy a papírgyárba vezetett víz salakmen
tes legyen. A forrás közelében van az L 8 kh. kiterje
désű csemetekert és mellette egy menház. Ettől nem
messze, a Forrás-völgyben van a 142 m. hosszú Kecske
lyuk barlang, melynek előcsarnoka átlag szintén 5 m.
széles. Ezzel rézsut szemben, de sokkal magasabban, a
hegy teteje alatt nyílik a 30 m. hosszú Büdöspesti bar
lang, melynek előcsarnoka átlag szintén 5 m. széles.
A m. kir. földtani intézet az 1906. év őszén mindkét
barlangban végeztetett ásatásokat.
A kecskelyuki barlangban ásott árok szelvénye felül
ről lefelé végig alluviális pataklerakodást mutat, tehát
agyagot, homokot és kavicsot tüntet fel.
Ezekből a rétegekből faszén, égetett agyag és homok,
házi állatok maradványai, cserépedények töredékei és
egy csiszolt csontszerszám kerültek ki.
A büdöspesti barlangban 5 m. mélységig ástak le, de
még nem érték el a barlang fenekét. A kiásott rétegek
szelvénye felülről lefelé először 80 cm. vastag alluviális
réteget tüntet fel, a melyben faszenet, hamut, égetett
agyagot, házi állatok maradványait, igen sok cserép
edény töredékét, obsidiánból lepattintott pengéket, egy
kvarcitpalából készült vésőt, egy gyermek csontjait és
egy felnőtt egyén cobmcsontját találta az ásatást végez
tető geológus. Innen lefelé barna agyagból és mésztörmelékből álló vastag réteg következik, legalul sárga
agyag, a melyben barlangi medve csontokat találtak,
tehát ez a réteg dilluviális.
(Folytatása következik.)
y y ifZ f óf y y: :\cy

y. y i p f ^ ^ p f

^

y, if -yxy-y. ,p

p p £ ;p f. y

óf i p f y.

Tarlózás.
A M. E. f. é. 11-ik, a Budapesti Hírlap augusztus
23-i számában Quercus aláírással megjelent cikk rámu
tat azokra a hibákra, a melyekben a sok vajúdás után
napvilágot látott erdőtiszti státusrendezés leledzik.
A cikk Írója hangoztatja a politikai megbízhatóságot.
Lejárt az „integer vir“-ek kora. — Szájhősöknek, kapasz
kodóknak áll a világ. — Miért ne „alkalmatlankodjék“
a többi gerinctelen pajtások módjára, az elmúlt fényes
idők ostorcsapásaitól megszelídült fia a természetnek,
az erdész, mikor a hatalmon levők előtti hajlongás érdem
számba megy, s előbb-utóbb odavetett konc a bére?
Szegény Quercus! Azon keseregsz, hogy a községi
erdőknél alkalmazott tisztviselők az új besorozásnál rövid
séget szenvedtek, amennyiben nálok a Vili—VI. fizetési
osztályokban 7 állással kevesebb lett betöltve az általá
nos % -arányhoz képest. — Csak nem vársz méltá
nyosságot a mostoha gyermek iránt? Nincsen bőven
kárpótolva azzal, hogy évről-évre újabb meg újabb ter
heket rónak reá?
Ez a többlet kellett az erdőfelügyelők javára. — Igaz
ugyan, hogy ezek a kincstári erdők személyzetéből ke
rültek ki s legfölebb hírmondónak találsz köztük olyant,
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a ki a községi erdőknél szolgált. — Ugyan ne légy
szőrszálhasogató! Baj az, hogy a kincstáriak ilyképpen
két szolgálati ágban léptek elő, mig tőled azt is elvették,
a mi joggal megilletett ? Hogyan kívánhatod, hogy az
intéző körök figyelme minden csekélységre kiterjedjen?
A B. H. augusztus 31-iki számában megtalálod rá a
laikus közönség félrevezetésére írott bölcs magyarázatot,
hogy e szolgálati ág a rendezéssel csak 6’4 %-al javult,
míg a többiek 12%-al és azon fölül. — Tanuld meg,
hogyan kell a számokat csoportosítani! A cáfoló nagy
sunyin elhallgatta, hogy a %-arány ennek következtében
76%-ra emelkedett a többi szolgálati ágak 33‘5%-ával
szemben. — Ezt a csekély különbséget pedig nem érde
mes felhánytorgatni.
Kifogásolod, hogy a státusrendezés leple alatt soron
kívüli előléptetések történtek. — Naiv lélek! Olvasd el
a B. H. augusztus 31-iki számában rá a feleletet. —
Valamivel és valahogyan csak meg kell jutalmazni a
„hosszú és kiválóan sikeres szolgálatot." — „Nem
hihető, hogy ennyi (19) ember ne akadna egy ilyen nagy
státusban s hogy bármelyiknek előlépése is mások jogo
sult érdekeit sérthette volna". Te azt hitted erdei ma
gányodban, hogy a státusrendezés és a kinevezés két
különböző dolog. — Milyen zavart fogalmaid vannak!
Remélem, most már te is belátod, hogy mások jogosult
érdekein sérelem nem esett.
Hát bizony kár ezeken keseregni, jó Quercus barátom.
Protekció volt és lesz!
Ugyanott azt is olvashattad, hogy a helyzet lényege
sen javult, gyarapodott az előlépés lehetősége, tehát a
jövőhöz kötött méltányos reménység is. — Nem pirulsz
Quercus barátom ? Vedd kezedbe a krétát s számítsd
ki, hány esztendeig kell majd az újonnan rendezett stá
tusba lépő „erdőmérnöknek" szolgálnia, hogy a VIII.
fizetési osztályt elérje ?
*
*
*
A cáfolat, helyesebben az elkövetett botlások szépitgetése azonban tanulságos. Arra tanít, hogy nincs az a
rossz ügy, a melynek védelmezője ne akadna. De el
ítélendő a mód, a hogyan teszi. — Mivel érvekkel nem
győzi, — a számok ugyanis kérlelhetetlenek, megalku
vást, csürést-csavarást nem engednek m eg: — egy ma
gasan álló, közszeretetben levő egyéniség háta mögé
búvik, agyba-főbe dicsérve senkitől kétségbe nem vont,
mindnyájunk előtt ismeretes, nagyrabecsült érdemeit.
Mintha az a férfi, a ki csupán az erdészet iránti jóindu
latától vezérelve sorsunkon annyit javított, mint egyik
elődje sem, éppen a cáfoló úr tömjénezésére szorulna.

Tüske.

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

13. szám.

MAGYAR

Önhittség és elbizakodottság.*
Válasz Taxusnak a „Magyar Erdész“ 1907. évi szeptember 15-iki
számában megjelent cikkelyére.

Nincsenek a magyar nyelvnek alkalmasabb szavai
azoknál, melyeket itt címképpen használok, hogy választ
adjak arra a hangra és arra a módra, melyek vezető
fonalként vonulnak végig Taxus közlésén.
A „Budapesti Hírlap“ ez évi augusztus 23-iki számá
ban, úgyszinte a „Magyar Erdész“ idei szeptember 1-én
megjelent számában „Az állami erdőtisztek státusren
dezése“ címen nem a személyeskedés határáig terjedő
ízetlenségeket, hanem a helyzet valódi feltárása mellett,
a gyakorlati életből hosszú időn át leszűrt öntudatos
véleményt mondtam és állításaim igazát számbeli ada
tokkal is bizonyítottam.
Azonban a dolog lényegére, tehát a státusrendezésnél
előállott sérelmekre sem a „Budapesti Hírlap“ augusztus
31-iki számában közölt történeti fejtegetés és statisztika,
sem pedig a Taxus újabb cikkelye, pozitív cáfolatot nem
ad és számadatokkal bizonyított állításaim igazát meg
nem döntötte. Pedig hát a ki a felvetett kérdést akár
azért, mert a szakhoz tartozik, akár pedig egyéb érdek
lődés okából higgadtan és figyelemmel olvassa, első
sorban is kifogástalan tárgyilagosságot és következetes
séget óhajt látni a vitában, ahol csak elfogadható bizo
nyítékok és a valóságnak megfelelő tények lehetnek
döntő értékűek.
E helyett azonban Taxus egy fantazmagorikus kiroha
nással támadja első sorban is a tisztviselők fizetésren
dezése iránt még mindig jogosan felszínen tartott pana
szokat, melyek szerinte „a vezető köröket folytonos
dilemmában tartják.“ Ugyan kérem, ne sajnálja azokat a
„vezető köröket“, hiszen azoknak — tapasztalati adato
kon nyugvó — sokkal több érzékük és jóindulatuk van
a köztisztviselőknek általánosan nyomott és a súlyos
életviszonyok terhe alatt küzdő helyzete iránt, hogysem
Taxus ellensúlyozó védelmére szorulnának. Hát nem
erkölcsi támogatással vett részt a kormány a szegedi
országos tisztviselői kongresszusnak mentői impozánsabb
formában való megnyilatkozásán ? pedig ott a magyar
állami tisztviselők nagyon tekintélyes állású és számú
tömege nem „tévtant“ hirdetni jött össze, hanem a ne
héz életviszonyok között végzett munkájának tisztességes
ellenértékét méltányosan és igazságosan megállapítani
kérte kenyérurától. Legyenek az „ilyen pilulák“ gyógyító
hatással Taxus lázas állapotára.
Frázisnak tartja Taxus a hazafias szellem emlegetését,
tehát sejtelme sincs arról, hogy a közszolgálat és a
hazafiság elválaszthatatlanok az egységes nemzeti törek
vések ébrentartására és elérhetésére. Hiszen ma ezzel a
kérdéssel ott állunk, hogy — a múlt szomorú tapaszta
latain okulva -— nem lehet azt elég erélyesen hangoz
* Ezzel a közleménynyel az áll. e. tisztek státusrendezésére vo
natkozó vitát berekesztjük.
Szerkesztőség.
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tatni. Aztán meg Taxusnak is tudnia kellene, hogy az
erdészeti tisztviselők exponált helyzetükben jobbára nem
zetiségi vidékeken, sőt nem ritkán magyarellenes áram
latok között élnek és szolgálnak. A hazafiságot tehát
nem a „kötelesség“ rójja reánk, — mint Taxus mondja,
— hanem annak lelkiismeretünkben és hazánk iránt ér
zett törhetetlen hűségünkben kell gyökereznie; mert „jó
fizetés ellenében“ nem a magam fajta gondolkozásu em
berek szerepeltek a közelmúltban. Volt is belőle szépen
haszna szegény hazánknak 1
Rátér aztán cikkelyében Taxus arra az útra, melyen
olyan alakra ösmerünk, aki „nagyságának“ mivoltát
lépten-nyomon felszínen tartani, sőt előtérbe tolni törek
szik. Szóval akarnok kíván lenni. Lekicsinylése az ál
lami erdőhivatalok szervezetének, működésének és gya
korlati értékének, — gúnyos megjegyzések a hazafisággal és a való tények ferdítése olyan vesszőparipára ültetik
őt, hogy mérhetetlen elragadtatásában immár nem tudja
a „kir. erdőfelügyelőket más szolgálati ágak berendezke
désével összehasonlítani.“
Tehát felette állóknak tartja mindeneknek, sőt ezt
nyilvánvalóan ki is fejezi azzal a slágerrel, hogy „erdé
szeti vezérkart“ csinál belőlük, mint magát ékesen ki
fejezi 1 „melyet ministeri fennhatóság alatt álló erdészeti
főosztály egyesít magában.“ Hogy ez micsoda mennyei
malaszt? azt csak egy nagyon okos nyelvész tudná
megmondani. De a nagyzási hóbortban még tovább
megy a „külön minősítvénynyel“, no meg királyi kineve
zéssel ellátott óriásoknak a VI. fizetési osztálynál „lej
jebb“ valót nem enged.
Erős a hitünk és meggyőződésünk, hogy az ilyen hang
nem tarthat számot arra, hogy erdőfelügyelőink azt ki
vétel nélkül magukévá tegyék és hogy az azokban ki
fejezett elbizakodottságot Taxussal együtt vallják.
Mert hát nagyfokú önhittség kell valakinek azt állítani,
hogy az állami erdőhivatalok „az erdőfelügyelőségek
hátán“ épültek fel és hogy „előkészítő bázis, úttörő volt
és legerősebb fenntartója a törvényeknek“ ; aztán meg,
hogy a „nagyobb darab kenyeret kérni“ ennek a mizera
plebsnek nem szabad, csak az „uttörők“-nek.
Taxus az uj törvény alkotójára Glóriát tevén, lesajnálja
azokat, akiket „rövid múltúk“ és „eddigi munkájukért
nagyobb darab kenyérre“ se érdemesít; de nem veszi
észre, hogy a törvény alkotása és a végrehajtásra hiva
tott szervezet között szoros kapcsolat áll fönn. „Faragott
képeket ne csinálj magadnak“, mondja az Írás. De hon
nan is tudná Taxus, hogy a községi erdők állami keze
lésének múltja 25 évre nyúlik vissza, amelyből 17 éven
át, törvény nélkül bár, de kiválasztott jó munkásokkal
épült fel az az alap, melyen a tovább építést és a be
tetőzést bizonynyal könnyebb volt végezni, mint az alap
vető munkát megkezdeni.
És ezek a lekicsinyeltek — Taxus szerint — most
„nagyobb darab kenyeret“ merészelnek kérni; szemben
azokkal, akik 27 év — és nem 30 év — óta, de min-
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dig „nagyobb darab kenyér“ mellett, mások által fárad
sággal előkészített és feldolgozott munkán „fennhatósá
got“ gyakoroltak. Vannak, akik ezekről, sőt ilyenek ká
ros következményeiről is tudnának beszélni, ha felidéz
nék a múlt történetét.
De hát tisztelet és becsülés illesse azokat, akik ellen
őrző és felügyeleti hivatásukban nem hatalmi önkényke
désnek és fenhéjázó kérkedésnek nyitottak utat, hanem
a közügy érdekeinek megvédelmezése mellett szaktársai
kat is megbecsülték. Bizonyos vagyok benne, hogy az
ilyenek soha „vezérkari“ voltukkal nem ámítottak, sem
nem tolták előtérbe önhittséggel felsőbbségüket, hanem a
fentartott kollégiális jó viszonynyal és egyetértéssel igye
keztek a működési körükbe utalt dolgokat ellátni. Sajnos,
az idők múltával a» emberi tülekedések, versengések és
a modern (!) kor szelleme olyan érzéseket váltanak ki a
mindennapi életben, hogy azok immár mindenre inkább,
csak az egyetértésre nem vezethetnek; mert ma az em
beri gyöngeségek akkora válaszfalat állítanak fel egy
szak munkásai között, hogy ezen a téren bizony nem
sok jót várhatnak azok, akik utánunk következnek.
Némely igazságokat kívánok még a „Budapesti Hirlap“ban közzétett cikkelyemben foglaltak bizonyítására fel
hozni s ezekkel egyszersmind Taxus állítását is a maga
értékére szállítani.
Tessék csak kézbe venni az államerdészeti tisztviselők
létszámkimutatását s az erdőfelügyelőket tárgyaló részé
ben átlagot csinálni ahhoz, hogy az illetők szolgálatba
lépésük után hányadik évben kerültek bele a magasabb
javadalmazással járó VII. fizetési osztályba, és hány évig
élvezték annak előnyeit? A számítás eredménye pedig
az, hogy a szolgálatba lépéstől átlag 16 év után jutot
tak a VII. fizetési osztályba. Ellenben ugyanazon tanul
mány és minősítés után a kincstári erdőknél és az
államilag kezelt községi erdőknél alkalmazottak— tessék
erről egy hasonló átlagos számítás utján a létszámki
mutatásból meggyőződni — 28 év után jutnak abba a
fizetési osztályba; vagyis eredményképpen az erdőfel-

iigyelöség személyzete átlag 12 évvel hamarább,
tehát annyival tovább élvezi azt a javadalmazást,
mely családjának fenntartását biztosítja; mig a kincstári
és állami szaktársaknak helyzetét, a 12 évi nyomasztó
terhek és anyagi gondok után — sok esetben — már a
magasabb illetmény elérése sem javíthatja meg. Mennyit
jelent ez pénzértékben ? módjában van bárkinek ki
számítani.
Ne vegye hát zokon Taxus, ha véleménye szerint nem
csak az erdőfelügyelők mindnyájának „kellene a VI.
fizetési osztályba rukkolnia“, hanem ha ezt a fokot a
kincstári és állami szolgálatban hosszú időn át alkalma
zottak némelyike is elérni óhajtja ; hiszen az előbbiek
nek azért, mert „magasrangu tisztviselők munkálkodását
bírálják felül", csak nem lehet kizárólagos joguk az elő
menetelre. A státusrendezés pedig a VI. fizetési osztály
nál is sérelmet mutat, mert mig 408-at kitevő magyar
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kincstári létszámnál 9 (225 százalék) állás, — a 81-et
kitevd horvát kincstári létszámnál 2 (2'5 százalék) állás,
— az állami kezelés 269-et kitevő létszámánál 4 (T5
százalék) állás van betöltve, — addig az erdőfelügyelő
ségek 47-et kitevő létszáma 4 (9 százalék) állással szere
pel ezen fizetési osztályban. A törvényesen megállapított
százalékarány 2'46-ot tesz ki, mely szolgálati ágak sze
rint a magyar és horvát kincstári létszámnál (225 és
2’5) ugyan be is tartatott, de az állami kezelésnél 1'5-re
redukálták.
Hát egyforma mérték ez az igazságban és a jogban ?
Taxus cikkelyének utolsó mondatában is ferdít, mert
a hivatolt közlésben az erdőfelügyeleti intézmény „meg
változtatásáról“, de nem „eltörléséről“ van szó; arra
nézve pedig, hogy ezen kérdésről „az országgyűlés kép
viselőházában már illetékes ministeri kijelentés is történt“,
álláspontomat ez úttal is fenntartom. Különben nyugod
tak vagyunk az iránt is, hogy Taxus látnoki szemei
előtt lévő „ 2 0 esztendő pusztítása és rombolása“ nem
fogja megakadályozhatni a törvénynek módosítását, mert
a mostaniak fenntartását nem az ilyen lázas fantáziák
befolyásolják, hanem a gyakorlati tapasztalat és legfőként az élet maga. Ezen tényezőknek kényszerítő
hatása alatt pedig előbb-utóbb el keli következnie az
1879. XXXI. és 1898. XIX. t. c. módosításának, mert
ennek a haladás jelszava alatt kijelölt útjába,

semmiféle gőgös fenhéjázás nem állhat.
Quercus.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥

Kirándulás a bellyei uradalomba.
A Duna folyam mellékágai között és árterében szét
szórtan fekvő lapályi és berki erdők terjedelmes füzesei
ben, sötét nyárfái és kimagasló kemény lombfái körül
sajátos élet nyüzsög. A hegyvidék lakójának ismeretlen
világ a többnyire keskeny erdősávval övezett füzesek,
melyek a szittyás, zsombékos mocsár nádasaiba vesznek.
Komló, izalag, szederinda és mindenféle öles fűszálak
ból sűrűn font függöny takarja el ott a madár- és állat
világ rejtelmeit.
A szőke Duna szeszélyes játéka alkotta e titokzatos
világ finom szemcséjű homokterületének zöme Frigyes
főherceg hitbizományi uradalmához tartozik, hova az
Országos Erdészeti Egyesület ez idei közgyűlésével kap
csolatosan, Pécsről junius hó 24-én mintegy 140-en
tettünk tanulságos, felejthetetlen kirándulást.
Már a kora reggeli órákban értünk külön vonaton
Baranyavár-Pélmonostor állomásra, hol Maier Emil
jószágigazgató üdvözlésére Bánffy Dezső báró válaszolt
s kellemesen meglepett mindnyájunkat, mikor a helybeli
dalárda rázendített a Hymnusra, melyet aztán meghatottan együtt énekeltünk.
A kedves fogadtatás után az uradalmi erdőőrök sorfala
között a lombbal és virágokkal feldíszített raktárhelyiségbe
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vonultunk, a hol már gazdag reggeli várt és a figyelmes nevelt gyertyán, virágos és közönséges kőris, mezei szil
szaktársak itt láttak el a főhercegi bellyei uradalom — át és fekete fenyő csemeték alkalmaztatnak.
A nyert fatömeg túlnyomóan az uradalom saját szük
nézeti térképével felszerelt — erdőgazdasági viszonyainak ségleteinek kielégítésére szolgál, a többi szabott ár sze
rövid ismertetésével és megtett utunk leírásával, melyet rint helyben értékesíttetik; a vágásmaradék (tuskó és
az alábbiakban közlünk :
galyfa) pedig 2—3 kocsiteher részletekben, árverés utján.
Az ákácállabokból főképen szőlőkaró, telefonpózna s
A bellyei 109,062 kát. hold kiterjedésű hitbizományi
uradalom erdőgazdasági üzeméhez tartozó terület 64,116 kisebb méretű szerszámfa termeltetik, tűzifának csak a
kát. hold, mely 7 erdőgondnokságba van beosztva. A tuskó és ágfa marad.
Az előhasználati termékek, mivel az egész fensík fában
halászat legnagyobb része szintén az erdőgondnokságok
szűkölködik, jól értékesíthetők.
által kezeltetik.
Az erdei választékok rakodó helyekhez való közelítése,
Az összes erdészeti személyzet létszáma: 10 erdőtiszt,
illetve fuvarozása helybeli fuvarosokkal történik.
60 erdőőr, halőr és gátőr.
Az erdőgazdasági üzemhez tartozó terület, miként az
2. Ármentesített berki erdők.
egész uradalom területe is nem fekszik egy tagban,
Itt a vágható korú állabok természetes utón képződtek
hanem kisebb-nagyobb részletekben 260,000 kát. holdnyi
és pedig még mielőtt a terület ármentesíttetett volna s
területen, 33 község határában el van szórva.
A területnek körülbelül csak a fele, azaz: 32,556 kát. igy magukon viselik a berki erdők jellegét.
A magas helyeket kocsános tölgy, közönséges kőris,
hold erdő; 75 k. h. ház és kert, 1,717 k. h. szántó,
14,734 k. h. rét és legelő, 6,377 k. h. nádas, 8,687 k. szil, fekete és ezüst nyárral elegyesen, — a mélyebben
fekvő helyeket a fűz (Salix alba) foglalja el. A fiatalabb
h. terméketlen.
Az erdők legnagyobb része, körülbelül 25,000 kát. állabok már szintén mesterséges utón létesittettek, jórészt
hold, meglehetős összefüggésben a Duna folyam mentén, kocsános tölgyből, de nyárfából is állanak.
Növekedésük és fejlődésük a legtöbb helyen jónak
annak árterében, 80—84 m. tengerszin feletti magasság
ban fekszik, a többi része, 7500 kát. hold, az u. n. fen- mondható.
Az üzemmód, vágásforduló, kihasználás, felújítás, érté
síki vagy lapályi erdőket alkotja. Ezeknek tengerszín
kesítés azonos a lapályi erdőknél előadottakkal, csupán
feletti magassága 90—211 m.
Az ártéri vagy berki erdők körülbelül l/a része védő a kisebb értékű áterdőlési fa értékesíthető alacsonyabb
gátak által a Duna időközi áradásaitól mentesítve van, árak mellett, a mi a vidék fában kevésbé szűkölködő
2/s része pedig az időközi áradásoknak még ki van téve. voltában s aránylag csekélyebb számú lakosságában leli
magyarázatát.
E szerint aztán külömbség teendő :
Az erdei termékek, különösen a nagyobb méretű
1. Fensíki (lapályi) erdők.
műfarönkök közelítése a rakodókhoz, helybeli fuvaroso
2. Mentesített berki erdők.
kon kívül 2 km. hosszú hordozható erdei vasúttal is
3. Áradásoknak kitett berki erdők között.
történik.
1. Fensíki erdők (lapályi erdők).
3. Áradásoknak kitett berki erdők.
Ezen erdők 300—3000 kai. holdnyi parcellákban, az
Ezek természetes utón keletkeztek. A magasabb helye
egész uradalom területén el vannak szórva s köröskörül
mezőgazdasági művelés alatt álló területekkel körülvéve. ket kocsányos tölgy, többnyire mint túlkoros, hatalmas
Vágható korú állabai természetes utón képződtek s magfák, közönséges kőris, mezei szil, fekete és ezüst
elegyesen gyertyán, kocsános tölgy, cser és mezei szil nyárfával elegyesen, — a mélyebb helyeket a fűz (Salix
ből alkotvák. Alárendelve előfordul még hárs, mezei alba) foglalja el. A legmélyebb helyeken a kecskefűz és
juhar és cseresznye. A fiatalabb állabok nagy része, a kötőfűz diszlik.
Ezen erdők ezelőtt kizárólag sarjerdő üzemben kezel
körülbelül 50 éves korig, már mesterséges utón 1étesíttetett
s üzemmód szerint: elegyetlen kocsános tölgy vagy ko- tettek, most a vágások felújítása helyenként mesterséges
csántalan tölgy elegyesen cser, gyertyán, fekete fenyő és utón történik és a szükséges pótlások csemetekertben
amerikai dióval, — vagy elegyetlen akácból állanak. nevelt tölgy, kőris és szil suhángokkal, mélyebb helyeken
Előbbiek szálerdő üzemben kezeltetnek, az akácra sarj fűzdugványokkal eszközöltetnek.
Az erdősítési viszonyok azonban itt nagyon is kedve
erdőüzem volt tervezve 25 éves vágásfordulóval. Azonban
az akácállabokat a pajzstetü és különösen a fa gyökerén zőtlenek, mert az időszaki áradások, tavaszi alomtüzek
élősködő gomba már 10— 15 éves korban annyira el és az elég nagyszámú szarvasvad-állomány, különösen a
pusztította, hogy időelőtti kihasználásuk vált szükségessé. fiatal állabokban kiszámíthatatlan károkat okoznak, azokat
néha teljesen tönkre teszik.
Kihasználásuk után tehát ezen területek is tölgygyei
A vágásforduló a lágyfánál 30—40 évre van megálla
ujíttatnak fel, s a szálerdő üzemhez csatoltatnak, A
vágás forduló a szálerdő üzemnél gondnokságok, termő pítva, a keményfára 80 év.
A kihasználás módja ezen erdőknél még néhány év
hely s különleges célok szerint 80 — 120 évre van
előtt a tövön való értékesítés volt, most kizárólag ; házi
megállapítva.
Vannak ezenkívül kisebb terjedelmű elegyetlen fekete, lag történik és pedig az uradalomra nézve előnyösebben.
A termelt választékok dunaparti rakodókon az erdőhi
erdei- és lucfenyő-állabok is, ezek azonban épen kis
terjedelmüknél fogva, a tölgy szálerdő üzemhez csatolvák. vatal által zárt Írásbeli ajánlatok utján adatnak el.
Tőárak a (belső) mentesített berki erdők áraival meg
Kihasználás kizárólag házi kezelésben történik helybeli
egyezők, sőt tekintve az olcsóbb vizi utón való szállítást,
munkásokkal.
A vágások- felújítása mesterséges utón 1—2 évi elő- még valamivel magasabbak.
Az 1906. évben kihasználtatott: kemény műfa 4,267
használattal és 3—4 évig tartó köztes használat mellett
történik. Felújítási mód a soros vetés 2 m. távolságú m3, lágy műfa 1,178 m8, teknőfa 1,875 m3, klumpafa
1,178 m3, kemény tűzifa 25,010 m3, lágy tűzifa 138,000
sorokban. Az esetleges pótlásokhoz csemetekertekben
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m8, szőllőkaró 726,977 drb,, vasúti talpfa 63,797 drb.,
telefonpózna 3,450 drb., épitő rozsé 79,993 kéve, erdei
léc, karó stb. 42,870 drb.
Nevezetes jövedelmi forrást képeznek a bérbe adott
szántóföldek, a kaszálásra kiadott fű és a legeltetés.

Vadászat.
Az egész uradalomban csak a fővadra és pedig első
sorban a szarvasra van fektetve a fősuly, a nélkül hogy
mesterségesen tenyésztetnék. A szarvas legkedvesebb
tartózkodási helyei a berki erdők, a lapályi erdőkben
inkább csak mint váltóvad fordul elő.
Az állomány mintegy 2000 drbra tehető.
Azonkívül előfordul még a vadsertés és az őz, de
már alárendeltebb szerepet játszik.
Az apró vad közül csak az erdei szalonka vadásztatik
rendszeresen, a többi apróvad semminemű ápolásban
nem részesül s arányíag csak igen csekély számban is
fordul elő.
Az 1906-ik évben lövetett
Kártékony vad
Hasznos vad
30 drb. róka
174 drb. szarvasbika
406 „ szarvastehén és borj u 4 „ vad macska
5 „ nyest
27 „ őzbak
4 „ görény
„ őzgida
12
5 „ vidra
53 „ vadsertés
116 „ kutya és macska
106 „ mezei nyúl
87 „ héja, vércse stb.
37 „ fácány
424 „ varjú és szarka
30 „ fogoly
64
„ káró katona
4 „ fűrj
351 „ gém
209 „ erdei szalonka
6
„ bagoly
6
„ mocsári szalonka
98 „ különféle
44 „ vadlud
28 „ vadruca
1188 drb.
1093 drb.
Élve adatott el 8 drb szarvas.

Halászat.
A halászat a Duna folyamban, annak árterében és
mellékágaiban gyakoroltatik és az uradalomnak igen
jelentékeny mellékjövedelmét képezi. Az üzem nagyobbára
házi kezelésben van olyképen, hogy a halászok a fogott
zsákmány eladási árából bizonyos hányadot kapnak,
többnyire a felét.
Van azonkívül a karapáncsai erdőgondnokság területén
egy 2 0 0 kát. holdnyi kiterjedésű mesterséges tógazda
ság is.
Az 1906. évi fogás: 758 kg. kecsege, 13171 kg. süllő,
14697 kg. harcsa, 58395 kg. ponty, 205001 kg. csuka,
522 kg. kárász, 41697 kg. compó, 483578 kg. fehér
hal, összen 817518 kg.
Kellemes utunkban a nevezetesebb látnivalókat táblák
jelezték, melyeknek számai összhangban állottak az
alábbi útleírás számjelzésével.
A pélmonostori uradalmi telepet elhagyva 2 km.-re
községi földek között érjük el a „Háli“ mintegy 2270
kát. holdnyi erdőt. Az erdő területén a török idők előtt
Háli község terült el. Balról szántóföld, melynek beerdősitése folyamatban van, még pedig szlavóniai kocsános
tölgygyei. Az egész erdő talaja igen jó minőségű, bár
mely mivelési ágra kiválóan alkalmas, jobboldalt 29 éves
ákác, fája mint szőlőkaró és műfa igen jól értékesíthető.
Az alatta termő fű, a vidék nagy állattartása következ
tében szintén jó keletű. Tovább 65—90 éves főleg gyer
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tyán, kisebb részt tölgy- és szil állabok, közbeszórt túl
koros tölgymagfákkal, mindkét oldalt.
1.
A vasútról leszállva a nagy tölgyhöz érünk, melynek
méretei a következők :
kerülete
715 cm.
átmérője
227 „
magassága
30 m.
fatömege
50 m3
tehető.
kora
250—300 évre
Innen rövid séta után a 28 éves hazai makkal felújí
tott kocsános tölgyállabhoz érünk.
Fatömege kát. holdanként 117 m3
Átlag évi növedék
4’17m8
Közvetlen határos ezzel ugyanoly korú, de szebb nö
vésű szlavóniai makkból (var. tardiflora) nevelt tölgyes.
Fatömege kát. holdanként 131 m3
Átlag évi növedék
4'67 m3
2. A háli csatorna, mely hajdanta a Karasica nagy
vizei levezetésére szolgált, de ezen rendeltetésének meg
nem felelt, több helyen eltöltetett és csak az alsó részé
ben működik mint levezető árok.
A csatornán áthaladva, jobbról balról mesterségesen
felújított 36 éves állabok, közbeszórt tűlevelűekkel. Pót
lások fekete dióval történtek, valamint homokosabb terü
leteken gyertyán, szil, juhar, cseresznye stb. telepíttetik
alá. A jobbra, beljebb fekvő fiatalabb állabok jó szalonkázó területek. A 109. sz. máv. őrházat elérve, vegyes
51 éves áll ab kezdődik, a hol áterdőlés utján nyert
úgynevezett méterfa látható, mely árverés utján értéke
síttetik újabb időben emelkedő ár mellett, tovább közbe
ékelt ugyanolyan korú fekete fenyő-állab, fája mint épü
let és tűzifa értékesíttetik.
3. Schaumburg Lippe herceg dárdai uradalmához
tartozó Csemenic, mintegy 1200 holddal, a Háli erdővel
összefüggő területet alkotó erdő; a látható tölgy fiatalos,
10—18 éves. A baloldal vadvizes. A szintén dárdai
uradalomhoz tartozó laskafalui gazdaságon áthaladva és
a budapest—eszéki országutat keresztezve, a főhercegi
uradalom „Keskendi“ erdejéhez érünk. Balról erdőőrház.
Az erdő területe mintegy 2600 kát. hold, a talajviszo
nyok hasonlók a háli talajviszonyokhoz, de több a ho
mok; ellenben vadvizes és át nem eresztő talajjal biró
kopolya sok van. Itt kocsira szállva utunk körülbelül 25
éves ákácosok mellett halad el, melyek a pajzstetü által
erősen szenvedtek. Az országúiról letérve, jobbról átlag
70 éves, jobbára természetes utón felujult gyertyán álla
bok. A tölgy ezekben ritka, mert régebben jobbára ki
lett szálalva.
4. Mesterséges utón felújított 13 éves szlavóniai ko
csános tölgy-állab; igen jó szalonkázó hely. A beosztások
szalonkahajtásokra való tekintettel vannak megejtve.
5. A jobboldali természetes utón felujult 45 éves tölgy,
gyertyán és cser alkotta állab; fiatal korában sokat
szenvedett a fővad által.
A keskendi erdőben most is állandóan tartózkodik
szarvas, őz, vaddisznó és a fiatalosok jelenleg állandóan
őriztetnek a túlságos vadrágás ellen.
6 . Az ut iránya balra kanyarodik, jobbról hatéves
tölgy-állab. Két év óta már nem űzhető mezőgazdasági
köztes használat az erős beárnyékolás miatt.
7. 13 éves természetes utón felújult tölgyes, áthatlan
sűrűség; róka, vaddisznó búvóhelye. A szalonka-vadásza
tok alkalmával e helyen a róka változatosabbá teszi az
élvezetet.
A főhercegi uradalom albertfalvi gazdaságán keresztül
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haladva érjük el „Albertfalva“, a 18-dik század végén
alapított telepítvényes községet; szorgalmas és vagyonos
német nép lakja, mely a szomszédos községek határa jó
részét birja. A „Sziget“ nevű erdőrészben felújítandó vá
gások mezőgazdasági köztes használatára jórészt ezen
község népe vállalkozik.
A község mögött az albertfalui öreg töltés kezdete.
Ezen töltés’ volt 1873-ig a főgát és védte a balra eső
területeket a Duna kiöntése ellen. 1876-ban a főgát át
szakadt s ezen töltést is átszakította az idáig tóduló ár.ziv Ezen útvonalon látható jobbra és balra két-két ten
gerszem szerű tó, mint a gátszakadás következménye.
Partjuk igen meredek, mélységük pedig 9— 12 méter.
Mélységük és meredek partjuk miatt nem halászhatok.
Fehér halakon kívül kevés harcsa van bennök.
A balra levő füzes dugványok által létesfttetett. Talaja
nagyon vizenyős.
8 . Halastó. Mig a Karasica vize ide vezettetett, tényleg
halastónak használták.
Régi zsilip, a Kisduna (régi dunaág) vizét vezette le.
Jobbra ez képezi a birtokhatárt az uradalom és Laskó
község között. A halászati jog az uradalomé, azonban
jelentéktelen.
9. Jobbra egy szakadás, ezen túl 2 — 6 éves tölgy
fiatalos. A kanadai nyár állab 10— 12 éves. Sarjhajtásból keletkezett. Hézagpótlónak amerikai fekete diót
ültettek bele. Talaja sovány, száraz, homokos. Balra
erdőőri lak.
A mögötte levő erdő tölgyes, fűz és nyárral, itt-ott
ákác. A gátszakadás előtt tiszta tölgy fiatalos lehetett. A
fűz és nyár a viz levonulása után önvetényülés utján
kerülhetett bele. Akácot pótláskép ültettek közbe. Az
1876-iki gátszakadás alkalmával a viz nagyon sok homo
kot hordott a fiatalosokra s csodálatos, hogy el nem
pusztultak. Vannak helyek, hol 1 méter mélységben van
a gyöktövük az azóta szépen megnőtt tölgyfáknak.
10. Jobbra 35 éves tölgyes, itt-ott gyertyán és hárssal.
Talaja úgy mint az egész „Sziget“-ben nagyon változó.
A mélyedésekben televénydús jó talaj, a magaslatok
azonban rossz terméketlen homokból állanak, melyet
mindenesetre az 1876-iki árvíz hordott össze.
11 . Jobbra 30 éves természetes utón — sarjhajtások
által — keletkezett nyárfa állab. Balra ugyanily korú
erdei és lucfenyő állab.
12. Jobbra 35 éves tölgyes. Soros .ültetés 2 méter
távolság. Itt-ott láthatók feltűnően fekete színű törzsek.
A kérgen élősködő pajzstetü okozza. Ezen rovar az itteni
tölgyesekben nagyon el van terjedve. Kártékony hatást
azonban eddig nem tapasztaltunk. Balra vegyes korú és
fanemü állab. Keskeny sáv Kőriserdőig. Parkszerűen
kezeltetik.
13. Vörösmarti csatorna. Jobbra a csatorna végében
7 V2 kilométernyire van a főgát és ebben a bakafoki
zsilip. Közvetlen előtte a „Dunai“ puszta és ettől balra
a sarokerdei szivattyú telep. (Épült 1874/5-ben.)
14. Jobbra 29—32 éves tölgyes. Soros ültetés. 4 mé
ter sortávolsággal. Vadászati szempontból a sorok közé
sárfűzet ültettek, mely a tölgy záródásával kihalt.
15. Kőriserdő vadászkastély. Ő Fenségeék tartózkodási
helye szalonka és szarvas vadászat alkalmával.
16. Balra Kőriserdő vadászterület. Ezen erdőrész leg
nagyobb része kiritkult öreg füzes nagy tisztásokkal.
Az Albrecht Ferenc szivattyú telep létesítése előtt
(1898.) ezen tisztások nádasok voltak. Kőriserdő is
tölgygyei ujíttatik fel, a mélyebb fekvések azonban rétek- i
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nek hagyatnak meg, mivel ezek nedves évszakokban
most is viz alá kerülnek.
17. Jobbra 9 éves tölgy ültetés (szlavóniai). Javítások
szil és gyertyánnal, mélyedések fűzzel. Balra 22 éves
tölgyes (szlavóniai variet, tárd.). Egy héttel későbben
zöldéinek, mint a többi.
18. Christina erdő nevű erdőrész. 1892-ben fűz és
nyár dugvánnyal felújított terület. A nyárfagomba teljesen
tönkre tette a nyárt, a fűz pedig a szivattyú behatása
következtében pusztult el. Jó szalonkázó terület. Tölgygyei
lesz felújítandó.
19. Csorna nevű holt dunaág. Jobbra a tökösi zsilip
hez, balra a szivattyúhoz megy.
20. Ludas. A mezőgazdasági terület bérbe van adva.
Vadászati szempontokból az erdőgazdasághoz fog csatoltatni és részben beerdősíttetni.
Balra csornai halásztanya. A Csornát halászszák. Zsák
mányok többnyire csuka és különféle fehér hal. A Csor
nán túl terül el Kőriserdő.
21. Itt ágazik el a Csorna. A szivattyúhoz menő ága
a Vajsfok. Balra láthatók „Bokroshát“ puszta épületei
és az ezen tiszttartósághoz tartozó földek egy része.
Albrecht Ferenc szivattyú-telep.
1898. év őszén készült el. Ha teljes erővel dolgozik,
circa 3 8 m3 vizet dob ki másodpercenként. Szénszük
séglet naponként átlag egy vaggon.
A töltéstől jobbra ártér. Füzesek itt-ott öreg tölgyfákkal.
Balra Bokroshát nevű gazdaság és major, majd oldal
erdő, vele szemben Kazuk. Itt ebéd.
22. A gőzös az 1899— 1900. évben létesült 9 km.
hosszú Duna átvágásba, mesterséges csatornába hor
gonyzik, jobbról balról a vörösmarti főhercegi erdőgondság területe.
Az átvágásból kiérve balról apatini „Kucska“ a védő
gáttól egészen Apatin községig. Jobboldalt a kormánynál
a vémelyi dunaág, balpartján erdőőri lak. Ugyanott fiatal
füzes (sarjhajtás) meghagyott tölgyesekkel. Ezen alul 40
éves kanadai nyárállab.
Asztalos áru és facipő gyártásra keresett műfát ad.
Rustensehwall. Régi dunaág befolyása, nagyrészt már
elöntve és u. n. maládokkal benőve. Maládnak hívják itt
azon füzeseket, melyek önvetényüléssel dunai zátonyokon
keletkeznek. Ezekből lesznek, igen gyorsan, célszerű áterdőlés után a legszebb fűzerdők.
Dunahagl szintén elzátonyosodott dunaág. 40 évvel
ezelőtt a Dunahagl szigete, még a Duna balpartját ké
pezte. Jelenleg a balpart szakad és a jobb parton záto
nyokat képez.
Apatin község balra.
Alatta Pohlsziget nevű uradalmi erdőbirtok. Baranyamegyéhez tartozik, régente mögötte folyván a tDuna.
Ezen kívül még 2 ilyen lejebb fekvő erdőterülete van az
uradalomnak, melyek szintén Baranyamegyéhez tartoznak.
Jobbra „Petres“ 10,000 holdnyi ártéri erdőterület. Fő
nyiladéka Apatin és Várdaróc (Baranya) községek tornyai
között.
Balra az apatini téglagyárak. 24 téglaégető kemence,
egy körkemence.
Vémelyi halásztanya.
A vémelyi Dunát és a belvizeket halászszák (5000 kát.
holdnyi terület).
Ezen tanyával szemben van egy nagy tölgyfa, melyről
a nép azt tartja, hogy még a török hódoltság idejéből
való és ezért törökfának nevezi.
Vémely alatt látható a bal parton az Apatin-Szontai
védgát egy kis szakasza.
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A jobb parton az u. n. Kis Bátyfok. Régente vizi ut iránt s hálás köszönetre késztet előzékeny vezetőinkkel :
Apatin és a baranyai községek között (Kopács, Várdaróc, Maier Emil jószágigazgató, Dokupil Adolf, Máhr Károly,
Beilye). Lejebb vémelyi Duna.
A vémelyi Duna torkolatát elhagyva, a Duna jobb Hering Vilmos főhercegi főerdészek, Schaller József
partján folytatódik az uradalmi erdő és elérjük a hüllői erdész és az uradalom egész tisztikarával szemben.
halásztelepet, mögötte van az erdőőri lak. A telepnél
7{7 Tfí Tft 7)^7 7j7 ~7f77f7 7f7 *y*7f<7 *,•
7f7 ~7f7 a 7f7 7^(77f7 a^j7f7 a)^J7f7 7f7 7f7 7^7 a^a7^7 a^a7>f77j7 7ff7 7>j7
ömlik be a Hullófok, mely a beljebb fekvő 150 kát.
holdnyi kopácsi tavat összeköti a Duna folyammal.
Hulló mögött észak, északnyugat és nyugatnak egész
Kopács községig húzódnak nagy kiterjedésű nádasok,
mocsarak.
A hullói teleppel szemben fekszik a kincstári „Hulló“
sziget és a Nagy- és Kis-Kandlia nevű erdőrészek.
Hulló alatt következik a 80-as évek elején uradalmi
területen létesített szrebernicai Duna átvágás, melyen
Erdészeti kísérletek.
keresztül menve a Dráva-torokhoz érünk, honnan dél
. 1907. évi 1. és 2. szám.
keleti irányban Almás, szlavóniai község látszik.
A Dráván felfelé haladva baloldalt a karlovicai pátri
A m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás folyó
árkái uradalom, jobb oldalt pedig a főhercegi uradalom
húzódik egész Jenőfalu községig. Elérve a Pusztafokot, a iratának legutóbbi füzete a következő tartalommal
baloldalon fekszik a „Puszta Dály“ nevű uradalmi terü jelent meg.
letrész, melyen egy apatini bérlő nemes fűzvesszőtelepet
A lucfenyőről. Tanulmány Bartha Ábel m. kir. fő
létesített, mely azonban miután a „Lina populi“ nevű
bogár részben tönkre tette, tavaly tűz folytán teljesen erdésztől.
A cikk folytatását képezi már az előző füzetben meg
elpusztult.
E fölött Bielobrdo szlavóniai község legelője, déli j jelent érdekes tanulmánynak. Az első részben az adatok
irányban Bielobrdo és Szarvas szlavóniai községek lát gyűjtését és azok feldolgozását tárgyalta. A mostani rész
szanak.
tartalmazza az adatok alapján nyert irányelveket, a
Tovább haladva baloldalon „Nagy Bajár“ nevű ura
dalmi erdő, vele szemben „Kis Bajár“ erdő, melyben melyeken az erdőápolás — a mint Bartha mondja „a
gyorsított fanevelés“ rendszere felépül.
udvari szalonkavadászatok szoktak tartatni.
Bartha először általános tájékoztatást nyújt arról, hogy
Nagy Bajár felett Szarvas község és Eszék város
határa, majd Eszék alsóváros, szemben Jenőfalu község. miképen alakította és csoportosította az előző cikkben
Itt az eszék—villányi vasúti hid és az eszéki körúti tárgyalt adatait. Taglalja külön-külön fejezetekben a
fahid, az eszéki vár a várkerttel és a Felsőváros, szem
ben a „Hagel“ nevű uradalmi erdő, mögötte „Tóhát“ magasság, vastagság és a fatömeg növekvését.
Egyik-másik tétele feltűnő. így pl : hogy az évi növeerdő, szintén igen sikeres udvari szalonkavadászatok
dék-palást falvastagsága a fiatal korban nagyobb a
helye.
Már maga az útleírás is vonzó, pedig az csak rövid törzsnek felső, mint alsó részeiben, ellenben később vas
felsorolása a látottaknak, nem említi azt a sok szépet, tagabb lent, mint fent.
a melyet egy rövid nap alatt e sajátos, víztől átszőtt
Feltűnő továbbá a 4. számú rajzon a köbtartalom évi
földdarabon élveztünk, tanultunk. Itt a legfinomabb gyarapodásának menete. E szerint ugyanis a gyarapodás
iszaptalaj erdőt növelő erejét csodáltuk, amott már süp- az 50—60-ik évig erőteljesen fokozódik, innen a 100-ik
pedékes mélyedések, szakadások, füzesek és nyárjasok évig a gyarapodás alább száll, de a 1 00 -ik évtől a
száradó romjai mutatták a viz romboló hatását, de 140-ikig ismét mind erősebb és erősebb lesz.
zakatolnak a szivattyúk gépei, hatalmas gátak emelked
Az átlagos évi növedék gyarapodásának fejtegetésénél
nek, erős fegyverei az embernek, a ki felvette a küzdel is sajátságos eljárást alkalmaz ; nem a kor, hanem egye
met a vizzel, és csak alkotni engedi. Hát a számtalan dül az átmérőnek figyelembe vételével szerkeszti a gya
elragadóan szinpompás kép ; tarka pillangók raja vonul rapodás menetét és kiszámítja a gyarapodás nagyságát,
el előttünk, majd az erdők koronás királyainak szokat ha az Vs illetőleg V* magassági átmérőt egy-egy cm.-rel
lanul nagy tömege, 80 darabból álló szarvascsapat, a növeli. A fatörzs alakját mutató mértani test ilynemű
Csorna és Vajsfok vén fűzeseinek léggyökereire az ára egyenletes gyarapodásával eléri természetesen azt, hogy
dáskor tűzött tündéri fátylak között a vizi madarak a gyarapodás mértéke teljesen szabályos.
százai röpködnek ; a Duna és Dráva partjain pedig gyü
Azután áttér Bartha a lúcfenyő vágásérettségének meg
mölcsöseink májusi virágzásának varázsát látjuk megele állapítására és — nagyon helyesen — hangsúlyozza,
venedni, a mint enyhe szellő felborzolja az ezüst nyár hogy az erdőgazdaság célja nem vágható korú, hanem
zizegő leveleit — és mindehhez szives vendéglátás, halászlé, vágható méretű fa előállítása legyen. Ilyennek mondja
kitűnő borok, víg cigányzene.
a 45—46 cm. mellmagassággal biró fát, a mit az első
Ilyen napot elfeledni nem lehet, emlékei mélyen be cikkben közölt adatai szerint a lúc átlag 140 éves korá
vésődnek lelkűnkbe s eltöltik azt a soha el nem múló ban ér el.
hála érzetével a bellyei uradalom fenséges tulajdonosa
Ezt a vágásfordulót sokalja ; ki fejti tehát „tervszerű
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erdőnevelési rendszerét“, a mely arra törekszik, hogy
ugyanily méretű fát 100 év alatt lehessen elérni.
Abból a feltevésből kiindulva, hogy a fa alakja ennél
a gyorsított növekvésnél is ugyanolyan marad, mint a
milyennek Bartha a természetes fejlődésnél találta és
hogy az 1U magassági átmérő és kor viszonya is azonos
marad, megállapítja felvételi adataiból, hogy a fának,
különböző korában, mily alakkal illetőleg méretekkel
kell bírnia.
Kissé meglepően hangzik itt az a követelése, hogy az
új rendszerben a réginek 14 évi növedéke 10 év alatt
kell, hogy létre jöjjön, és 5 év alatt a 7 évi.
Bartha azután tárgyalja a mellmagassági átmérőt a
gyorsítva nevelt fán. Nagy súlyt fektet a mellmagassági
és Vé magassági átmérő, valamint a fa kora közötti
viszonyra. Az a megfigyelése, hogy az idősebb fa tuskóterpesze nagyobb, mint a fiatalé, érthetővé teszi, hogy a
mellmagassági átmérő, — mely Bartha szerint még
nagyon beleesik a tuskóterpeszbe — gyorsabban nőtt
fán ugyanoly 1U magassági átmérő mellett kisebb lesz.
Meg is állapítja ennek a kettőnek arányszámát és leírja
eljárását, a melylyel ezeknek az arányszámoknak segé
lyével az erdő korát megállapítja.
Legvégül leírja a gyorsított fanevelés kivitelét. Eljárá
sának lényege abból áll, hogy először is megállapítja
azt, hogy valamely erdőrész fái előreláthatólag el fogják-e
érni a tarolásnak már megállapított idejére a kívánt
vastagságot. Ha úgy találja, hogy a fának a kellő vastag
ság elérésére több évre van szüksége, mint a mennyi
a vágásforduló végéig még hátra van, akkor gyérítés
által eltávolít a faállományból annyit, hogy a fentartottaknak megfelelő fejlődése biztosittassék.
így pl. veszi az előbb tárgyalt esetet, hogy a termé
szetes utón 140 év alatt kifejlődött méretet 100 év alatt
akarja előállítani, számítása szerint a főállomány záródá
sát a természetesen előfordulni szokott átlagosról annak
7L4 százalékára kell leszállítanunk. Ennek az eljárásnak
részleteit Bartha egy későbbi cikkben fogja kifejteni.
A következő cikk Roth Gyula adjunktus értekezése
„Az erdőlések gyakorlati keresztülviteléről“, melyet az
„Országos Erdészeti Egyesület“-ben múlt évi december
havában előadott volt.
Róth röviden rámutat arra a közismert tényre, hogy
az erdőlés hazánkban csak kevéssé szerepel, felsorolja
ennek okait, melyek közül részletesebben tér ki arra,
hogy csak gyenge választékot ad az erdőlés, a melyet
nem lehet értékesíteni.
Fölemlíti, hogy ezen a hibán az erdőlés teknikájának
megfelelő változtatásával lehet, sőt kell is segíteni, mert
az az erdőlésmód, a mely csakis gyenge, elnyomott
anyagot szed ki az erdőből, nem felel meg legfőbb cél
jának, a lábon maradó állomány ápolásának.
Ismerteti azután a fontosabb erdőlési eljárásokat, öszszesen kilenc módot. Ezek: a régi és új német és a
svájci eljárás. Borggreve szálaló erdőlése, Wagener
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koronaszabadítása, Salischnak posteli erdőlése, Heck
természetes erdőlése, továbbá a dán és a Bohdanneckyféle erdőlés.
Az első három eljárás sablonos, a miért — bár erő
sebb fokozataikban elég jó eredményt adnak — akár
hány esetben nem használják ki kellőkép a természet
adta viszonyok előnyeit illetőleg nem egyenlítik ki azok
hátrányait.
A következő három eljárás csak különleges viszonyok
között alkalmazható.
A Heck-féle természetes erdőlést tartja előadó a leg
megfelelőbbnek. Rámutat arra, hogy ez az eljárás fő
elveiben azonos a német „Hochdurchforstung“ és a svájci
„Eclairaie pár le haut“-val, de előírásának helyes, min
den sablontól ment fogalmazása ezek fölé emeli.
Heck előírása röviden a következő:
Az erdőlés a szükséghez képest belenyúl kivétel nél
kül az összes törzsosztályokba azon elv alapján, hogy
minden fa eltávolítandó, a mely egy nálánál értékesebbet
gátol a fejlődésben, tekintet nélkül arra, hogy a kivá
gandó törzs melyikbe tartozik. Főcél az uralkodó állo
mány legszebb törzseinek elősegítése; ezek első sorban
a II., továbbá a III. és még az I. osztály java törzsei.
(A Kraft-féle ismert osztályozás szerint.) Csoportok megbontandók, hibás és beteg törzsek kivágandók, esetleg
felnyesendők. Az életképes elnyomott törzsek, tehát „Va“
továbbá „IVb“ és „IVa“ lehetőség szerint kimélendők a
talajápolás és ágtisztulás érdekében, a záródás ideigle
nesen megszakítandó, elegyes állomány képződése elő
segítendő.
Fiatal és középkorú állománynál a kivágás gyengébb,
idősebbnél erősebb.
Az utolsó két eljárás közül a dán erdőlés különleges
és hazai viszonyainktól teljesen eltérő körülményei miatt
hazánkban Roth szerint nem számíthat elterjedésre, ellen
ben a Bohdannecky-féle, a mely kiváló jó gazdasági
viszonyokat követel, nézete szerint a későbbi jövőben
nálunk is alkalmazható lesz.
Az előadottak tanuságaképen Roth kiemeli, hogy az
erdőlésnél — különösen idősebb erdőben — nem szabad
idegenkednünk a záródás ideglenes megszakításától, sőt
egyenesen követelni kell ezt.
Az erdőléssel kiszedendő famennyiséget illetőleg kevesli
az üzemterveinkben előírni szokott 5 —8 — 10 m3-t hol
danként és 20—-30, sőt 40—50 m3, esetleg még nagyobb
tömeg kiszedését követeli, tényleges példákkal okolva
meg ezt a követelését.
Az erdőlés időpontjára azt a szabályt adja, hogy akkor
kell kezdeni az erdőlést, a mikor a fák kezdenek szorulni
és ekkor ismételni, ha van ismét elegendő kiszedhető
fatömeg. Fiatalabb erdőre 5— 10, idősebbre 10—15 évet
jelöl ki szélső határnak.
Röviden megemlékezik még az erdőléssel a megmaradó
állományban okozható károkról, a miket nézete szerint
kellő eljárással nagyon csekély mértékre lehet leszorítani.
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Előadását a következő szavakkal fejezi be: „az erdő
lést okvetlen széles mederben kell megindítanunk oly
irányban, hogy a lábon maradó fák fejlődését elősegítsük.
Evégből bátran bele kell nyúlnunk az uralkodó állo
mányba és az erdő korával fokozatosan mind erősebben
kell megszakítanunk a záródást is a legszebb, legértéke
sebb anyag javára; hibás alakú és beteg fákat el kell
távolítani, de az életképes gyengébb anyagot kíméljük.
E mellett törekednünk kell a törzsek arányos eloszlá
sára és az elegyarány helyes szabályozására.“
A következő lapokon Véssei Mihály számol be a

szabédi erdészeti kísérleti telep 1906. évi munkájáról.
A munkálatok nagyobb részben folytatását képezik a
régieknek, a melyek az évről-évre megjelenő beszámolók
révén már e lapok olyaséi előtt is ismeretesek, a miért
közelebbről nem térünk ki rájuk.
Felemlítjük, hogy a telepen megkisérlett külföldi fa
fajok közül az amerikai kőris nagyon szegény talajon
is jó eredményt igér, valamint a virginiai boróka fejlő
dése még mindeddig igazolja azokat a reményeket, a
miket már régebben Péch Dezső fűzött hozzá.
Mind a két fafaj fája nagyon értékes.
Dessauban beszélte egy bognár, a ki az ottani ura
dalom amerikai kőriserdeit szokta megvenni, — 80— 100
éves elegyetlen állományok — hogy az amerikainak fája
sokkal jobb és könnyebben megmunkálható, mint a
hazaié. Előbbinek ára ott m3-ként 60—70 márka, utób
bié csak 20—30 márka. Dr. Schwappach is nemrégiben
nyilvános előadás alkalmával megjegyezte, hogy a keres
kedelem többre becsüli az amerikai kőrist, mint a hazait.
A virginiai boróka pedig, ha hazánkban tényleg úgy
beválik, a mint már több helyen ígéri, jóformán meg
becsülhetetlen nyereséget jelentene, mert tudvalevőleg
ebből csinálják az irónok foglalatát. Erre a célra eddig
más fával nem sikerült azt pótolni, az amerikai készlet
pedig már fogytán van. Az északibb országokban való
telepítések (Faber) csak gyenge eredményt adtak. A fa
ugyan megél ott, de nem mutat kielégítő fejlődést.
A következőkben Roth Gyula ismerteti az erdészeti
kísérleti állomások nemzetközi szövetségének legutóbbi
V-ik összejövetelét, mely már az előző füzetben is meg
volt röviden említve.
Az összejövetel tárgyalásai között szerepelt a humusz
félék osztályozása és egységes nomenklatúrája, a mely
azonban végleges döntésig nem jutott.
Az ez alkalommal rendezett humuszkiállítás anyagá
nak feldolgozása most folyik a württembergi kísérleti
állomásnál.
Egy másik tárgy volt: az erdő hatása a vizek lefo
lyásának menetére. Enqler tanár (Zürich) közölte a svájci
központi kísérleti állomás ide vágó tapasztalatait, a me
lyet két, erre a célra a svájci építkezési főfelügyelőség
hidrometriai osztályának segítségével létesített állomáson
— egyiknek területe nyílt, a másiké erdővel borított —
szereztek.
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A kutatások célja az alábbiakra irányult:
1. Az erdő hatása az esők víztömegének lefolyására.
2. Az erdő befolyása a hóolvadás menetére.
3. Az erdő befolyása a forrásokra, különösen azok
állandóságára tartósabb szárazság idején.
Az eddigi — még korántsem teljes — megfigyelések
azt mutatták, hogy közepes erősséggel biró esőknél az
erdő a víztömeg 30—50 százalékát tartja vissza. Rend
kívül heves záporokra még nincs adat, de ezeknél alkal
masint lejebb száll a fenti százalék.
A hóolvadás meneténél nem észlelték az erdőnek
mérséklő hatását ily következetesen, de viszont meg
állapítható volt, hogy a hó — illetőleg a csapadéknak
hó alakjában való lehullása — csökkenti a csapadék
víztömegének nagyságát és így a magas hegységi na
gyobb csapadék veszélyes voltát ellensúlyozza.
A források állandóságára még csak kevés megbízható
adattal rendelkezik előadó, azonban itt is kimutatta, hogy
az erdősült terület jobban táplálja a forrásokat mint
a nyílt.
Érdekes előadást tartott Janka (Máriabrunn) a fának
teknikai minőségéről. Megjegyezzük, hogy a máriabrunni
állomás ezekre a vizsgálatokra nagyon jól fel van szerelve
és oly nagy mértékben folytatja ezeket a kutatásokat,
hogy e tekintetben egy állomás sem versenyezhet vele.
Az előadásra Roth nem terjeszkedik ki részletesebben,
mert annak eredményei az Érd. Lapok f. évi IX. füze
tében már ismertetve vannak, a mennyiben azonosak
Janka „Die Härte des Holzes“ cimü ott ismertetett mun
kájának adataival.
Szóba kerültek a famagvak származási kísérletei is.
Ennek a vitás és sokat vitatott kérdésnek tisztázására a
nemzetközi szövetség közös kísérleteket vett tervbe, a
mik azóta meg is kezdődtek.
Egy-egy fafajból a szövetségben képviselt országok
mindegyikének egy-két tipikus termőhelyéről lesz be
szerezve mag és teljesen azonos kezelés után a részt
vevő állomások között szétosztva. Mindegyik állomás ezt
a magsorozatot saját alkalmas területén elveti, illetőleg a
belőle nevelt csemetéket kiülteti, és állandó megfigyelés
alatt tartja. A közös megfigyelések adatai remélhetőleg
közelebb fogják vinni ezt a kérdést a megoldáshoz.
A gyűléseken szóba került még a magvizsgálat, gyö
kerek vizsgálata, az erdészeti bibliográfia, egy közös
nemzetközi folyóirat és egyebek.
A gyűlések tanácskozásait felváltották gyakorlati kirán
dulások, a melyek tárgyai többnyire erdőlési kísérleti
területek voltak. Ezeknek adatai közül egynéhány érde
kes közölve van.
Württemberg erdőgazdasága, de népe is nagyon ked
vező képet hagyott az összejövetel résztvevőinek emlé
kezetében és a 8 napi együttlét szép emlékkel záródott
le, a mennyiben Württemberg királya, II. Vilmos O'
Felsége, az utolsó napon személyesen töltött egynéhány
órát a hozzá meghívott szövetkezet tagjainak körében.
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A kisebb közlések alatt Roth Gyula leírja a központi
állomásnak a nemrégiben megnyílt mezőgazdasági múze
umban elhelyezett gyűjteményét.
Ennek tárgyai:
A szabédi kísérleti telep színes képe 1894-ből és
1907-ből.
A Porthesia chrysorrhoea L. elterjedése hazánk keleti
részeiben 1901-től 1906-ig.
Humuszpróbák tipikus termőhelyen álló elegyetlen
állományok, — lúc, erdei fenyő, fekete fenyő, bükk,
kocsános tölgy és ákác — alól.
Külföldi fafajok csemetéi az állomás csemetekertjeiből.
A természetes erdőlés sémája színes kivitelben.
Főbb fafajaink magassági elterjedése a Középkárpá
tokban.
A hat erdészeti meteorológiai állomás 5 évi átlagadatai
színes grafikonon feltüntetve.
Hazánkban nőtt külföldi fafajok fája.
Faminták.
Az állomás kiadványai.
A füzetet intézeti és személyi ügyek zárják le.

A vadorzás megfékezése.
Annak a nagyszabású mozgalomnak, mely az orvvadá
szat meggátlása érdekében széles mederben megindúlt,
már üdvös eredménye van. Ugyanis a belügyministerium
soron kívül jóváhagyta az Andrássy Gyula gróf belügyminister utasítására a megyei és városi törvényhatóságok
által a fegyverek és lőszerek forgalomba hozatalára ki
dolgozott és benyújtott szabályrendeleteket. Ezek alap
elvei szerint lőfegyvert, egy vagy két csövű puskát,
pisztolyt, forgópisztolyt és hozzávaló lövőszert, töltést,

fegyvertartási engedetem nélkül vásárolni és tar
tani tilos. A fegyvertartási engedelmet a vármegyei
alispán s a törvényhatósági joggal felruházott városokban
a polgármester adja ki. A mezőőrök és hegyőrök forgó
pisztolyai számára a szolgálatadók kötelesek a töltést be
szerezni. A vadászati jegyek érvényességük tartamára a
fegyvertartási engedelmet pótolják. A szabályrendelet
intézkedéseinek betartását a járási főszolgabirák, a ren
dezett tanácsú városok rendőrkapitányai, a csendőrőrsök
és a községi elöljáróságok ellenőrizni, a tapasztalt vissza
éléseket pedig, — melyek száz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, visszaeséskor ezenfelül öt napig terjedhető
elzárással büntetendők, — bejelenteni tartoznak. A levő
szerek árusítása is szabályozást nyert. A magyar állam
egyedáruságából kifolyólag nem szabad engedelem nélkül
puskaport, vagy ezt pótló robbanó szereket külfölről
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behozni, belföldön termelni és elárusítani. A puskapor
elárusítását a belügyminister által adott engedelem alapján
a pénzügyi közegek ellenőrzik.
A belügyministerium intézkedéseit legközelebb nyomon
követi a kereskedelemügyi minister rendelete, mely
ugyancsak alkalmas lesz arra, hogy a vadorzásnak foko
zatosan gátat vessenek. Az orvvadászat megfékezésének
ügyében a földmivelésügyi ministeriumhoz B.-G.-H. me
gyék Erdészeti Egyesülete az alábbi fölterjesztést nyúj
totta b e :
Nagyméltóságú
m. kir. földmivelésügyi Minister Úr !
Borsod-Gömör-Kishont- és Heves vármegyék vad
állományát a vadorzók, a hol csak lehet megtizedelik ;
számuk egyre nő, s vakmerőségük immár nem ismer
határt.
Tapasztalatok szerint az orvvadászat szenvedélyét tel
jesen kiirtani nem lehet s arra a hajlandóság éppen úgy,
mint más tiltott cselekmény iránt, mindig meg lesz az
emberekben. Miután azonban hazánkban az orvvadászat
az utolsó időben annyira elharapódzott, s már eddig is
sok ember életébe került, s éppen az erdészeti és vadá
szati személyzet sorából szedi áldozatait, mi sem zárkóz
hatunk el rámutatni azokra az intézkedésekre, melyeknek
életbeléptetésével az orvvadászat további terjedésének
útját állhatnók. Egyoldalú intézkedések, lennének azok
bármily szigorúak és üdvösek, nem volnának elegendők
ezen cél elérésére, s mi okvetlen szükségesnek tartjuk,
hogy a vadorzás megfékezése érdekében egy külön tör
vény hozassák, mely ezen tiltott cselekményt minden
vonalon megnehezítse és kiterjeszkedjék a legkisebb rész
letekre is. Ehhez képest az itt felsorolandó és részünk
ről szükségesnek tartott intézkedésektől siker csak az
esetben várható, ha ezen intézkedések együttesen lép
nek életbe.
A szükséges intézkedéseket három főcsoportba oszthatjuk.
Az első csoportba tartoznának az elővigyázati intézke
dések, melyeknek célja volna, hogy az orvvadászat gya
korlása lehetőleg megnehezittessék, illetve minél keve
sebb alkalma legyen valakinek ezen tiltott cselekmény
elkövetésére.
A második csoportba soroljuk az orvvadászat gyakor
lása ellen való védelmi intézkedéseket, melyeknek célja
volna az orvvadászat megfékezése és büntetése.
A harmadik csoportba osztjuk a serkentő és biztató
intézkedéseket, melyekből kifolyólag a sokszor életét
kockáztató védszemélyzet megfelelő pénzjutalomban ré
szesülne, s ez által az orvvadászat gyakorlása ellen
sikeres működésre ösztönöztetnék.
Az első csoportba a következők felvételét tartjuk szük
ségesnek :
1.
Lőfegyvert csak feddhetlen életű ember tarthasson,
a kinek vadászati jogosultsága van. A fegyvertartási en
gedélyeket a főszolgabíró, illetőleg a rendőrkapitány adja
ki. Önvédelemre csak pisztoly volna tartható.
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2. Lőfegyvert és lőport az elárusítók csak olyan egyé
neknek adhatnak, a kik a fegyvertartási engedélyt, illetve
a vadász-jegyet felmutatják.
3. Ezen 1. és 2. pontok alatt felsorolt intézkedések
mikénti foganatosítására mintául szolgálhat Heves vár
megye fegyvertatásra vonatkozó és jóváhagyott szabály
rendelete. Szükségesnek tarjuk azonban, hogy ezen sza
bályrendeletet ne az egyes vármegyék külön-külön lép
tessék életbe, hanem hogy az esetleges módosításokkal
törvényileg az egész országra kiterjesztessék.
4. Köteleztessék a csendőrség, hogy a vadászattulaj
donosok és vadászati bérlők felszólítására bármikor, de
ezen kívül minden különös felszólítás nélkül évenként
legalább egyszer a gyanús egyéneknél házkutatást tart
son, az elrejtett vagy eltiltott fegyvereket, a vad meg
fogására szolgáló szerszámokat, készülékeket, csapdákat,
hurkokat és más eszközöket felkutassa és elkobozza.
A csendőrség ezen ténykedéséhez a felesketett erdőőri
és vadászati személyzet igénybe vehető.
5. Megadassák a jog a felesketett erdőőri és vadőri
járatoknak, — ha azok két emberből állanak — hogy
az orvvadászat gyakorlásának gyanújában álló egyének
nél az előző pontban említett házkutatást, a mikor a felettes
hatósága szükségesnek tartja, maguk is megtarthassák.
6 . Az elkobzott lőfegyverek és a vad megfogására
szolgáló eszközök a bírói vizsgálat és Ítélet jogerőre
való emelkedése után, az illetékes hatóság által azonnal
feltétlenül megsemmisítendők.
7. A vadárusítás joga épp úgy, mint az italmérési
jog, akként szabályozandó, hogy csak a hatóságtól erre
külön engedélyt nyert vadkereskedők bocsáthassanak
áruba vadat. Ezen vadkereskedőket a rendőrség ellen
őrizze oly formán, hogy ők kötelesek legyenek igazolni
azt, hogy az áruba bocsátott vadat kitől vásárolták.
8. A vaddal való házalás, vagy dugott helyeken való
árusítás tilos, és az mint lopási cselekmény büntetendő.
9. A jogtalanul szerzett és árult vad a rendőrség által
elkobzandó.
10. Aki tiltott helyről, vagy tiltott módon vadat, vad
bőrt, agancsot vásárol, vagy aki jogtalanul szerzett va
dat, vadbőrt, vagy agancsot ajándékba elfogad, az mint
orgazda büntetendő.
11. Aki vadászati tilalmi idő alatt jogtalanul vadat
árul, vagy vesz, az kétszeres birsággal sújtandó.
12. A vasúton szállítandó vad eredete mindenkor hite
lesen igazolandó.
A második csoportba sorozzuk a következő szükséges
védelmi intézkedéseket:
1. A vadorzás feltétlenül vétségnek tekintendő és mint
ilyen, szabadságvesztéssel és pénzbírsággal sújtandó.
2. A vadorzás vétsége hivatalból üldözendő.
3. Aki idegen vadászterületen lőfegyverrel, vagy a vad
megfogására alkalmas bármiféle eszközzel engedély nél
kül jár, úgy tekintendő, mint aki a vadorzás vétségét már
elkövette. Aki a védszemélyzetnek vagy a csendőrségnek
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ellenszegül, kétszeres büntetéssel sújtandó. Ha az illető
ellenszegülő közben lőfegyverét használta, vagy a védszemélyzetet megtámadta, annak testi épségét veszedel
mesen fenyegette, cselekménye bűnténynek minősítendő.
Ha az ellenállás következtében testi sértést vagy halált
okozott volna, szándékos emberölési kísérlet, illetőleg
emberölési bűntettnek minősítendő.
4. Ha valamely orvvadász az előbb említett őrjárat ellen
lőfegyverét már használta, lőfegyverrel szabadon üldözhető.
5. A felesketett erdészeti és vadászati személyzet
fegyverhasználati joga törvényileg,szabályoztassék és nem
csupán ministeri utasítással és szabályrendelettel.
6 . A felesketett erdészeti és vadászati személyzet őr
járatainak — ha azok legalább két egyénből állanak —
megadandó a jog a lőfegyvernek szabadon való haszná
latára az esetben, ha lőfegyverrel ellátott orvvadász há
romszori felszólításra lőfegyverét le nem teszi, vagy rej
tett helyéből előjönni vonakodik.
7. A felesketett erdészeti és vadászati személyzetnek
fegyverei mindenkor szolgálati fegyvernek minősítendők.
8 . A csendőrség szigorúan utasítandó a vadorzók ül
dözésére, s e célból őrjáratoknak időnként való tartására.
A harmadik csoportba szükségesnek tartjuk a követ
kező intézkedések besorázását:
1. A vadászati kihágásokból és bírságokból, továbbá a
vadorzás vétségeiből és az elkobzott vadak értékesítésé
ből befolyt pénzösszeg egy „Országos Vadászati Alap“
létesítésére fordítandó.
2. Mindazok, akik orvvadászaton valakit tetten érnek
és elfognak, ahhoz képest, a mint életüket, testi épségü
ket kisebb vagy nagyobb veszedelemnek tették ki, a
szerint az „Országos Vadászati Alap“-ból megfelelő juta
lomban részesítendők.
3. Aki eltitkolt fegyvert vagy vadászati kihágást fel
fedez és azt bejelenti, az a megítélt pénzbírságnak felét
kapja jutalmul az „Országos Vadászati Alap“ terhére.
4. Az elkobzott vadnak értékesítéséből befolyt pénz
összegnek fele mindenkor a feljelentőt illeti.
5. A felesketett erdészeti és vadászati személyzet
tagjait kenyéradója munkaképtelenség és haláleset ellen
biztosítani legyen köteles, szintúgy tűzkár ellen az
ingóságait és ingatlanait.
Ezek volnának ama főbb irányelvek, melyeknek életbe
léptetésétől várjuk az országszerte elharapódzott orvvadá
szat sikeres megfékezését. Hazánk vadtenyésztésének
életbe vágó érdekei késztetnek arra, hogy mély tisztelet
tel kérjük Nagyméltóságodat, miszerint a fentiek értel
mében szükséges törvényhozási intézkedés iránti lépése
ket megtenni méltóztassék.
Fogadja Nagyméltóságod hódolatteljes tiszteletünk nyil
vánítását.
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Érd. Egyesülete nevében :
Jólsva, 1907. augusztus hó 31-én.

Mitske Gusztáv s. k.
titkár.

Podhradszky András s. k.
P . H.

elnök.
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nemzet. Ez a sápadás, ez a nagy sárgaság a halál
szine, mind szélesebben teregette szét dögszagu palást
ját, addig, mig végre egészen betakarta az országot. A
sötétség beálltával mint valami természeti csoda tűnt fel
a magyar nemzet kimagasló cédrusfája — közvetlen
a nagy Golgota mellett — az akasztófa!
Eh’, de minek is idézzük fel e szomorú képeket. Be
végeztetett, a nemzet lelkében él az emléke és ha mégis
néha-néha ökölbe szorul kezünk, azt mondják rá, hogy:
— hogy lovagias nemzet vagyunk !
*
*
*
Kopottas, rongyos, őszbecsavarodott hajú, forradásos,
B o rs o d -G ö m ö r-H e v e s m e g yé k E rd é sze ti E g ye 
sebhelyekkel borított ember ólálkodik a „Senki szigete“
sü le te . Rendes tagsági dijat fizettek 1907 r e : Mányay
körül ; óvatosan néz jobbra-balra, mintha a vihogó réti
Imre és Pauchly Rezső.
sas figyelmét akarná kikerülni. Össze van gázolva még
a „Senki sziget" környéke is, eljutott az ellenből ide is,
de csak a széléig. Egy-egy kiálló dzsida nyele azt árulja
el, hogy gazdája oda került a lápba, a honnan nincs
j visszatérés — soha!
A kopottas ember sok keresgélés után végre megta
lálja a szigethez vezető benyílót, egy csóvát készít az
avarból és vissza lopódzik oda, a honnan jött. Kevés
idő múlva egy ugyancsak rongyos némberrel tér vissza,
Senki sziget és lakói.
kit karján vezetve jóformán vonszol maga után. Micsoda
Regényes történet a szabadságharc idejéből.
szerencsétlenek lehetnek ezek? Bánatos, kétségbe esett
Irta Remetei Kőváry János.
4
komolyságuk árulja csak el, hogy — bujdosók, a kik
Az 1849. év tavaszán a lápok, a nádasok világa egé nemcsak mindenüket, hanem még lelkűket is elvesztet
szen megváltozott. Eltűnt még a lármás kacsasereg is. ték. A nő sír, kacag, énekel és ugrál, egyszerre elkomo
Elmaradt a madárvonulás. Nem keresett hazát itt egy lyodva, egész hévvel, teljes odaadással dúdolni kezdi a
vándor sem. Magasban húzva, éktelen lármával kiabál dajkamesét . . . aludj babám . . . aludjál . . . kicsi fiam,
tak le a földre. Sietett mindegyik tovább-tovább; csak tente szépen . . . aludjál ! — Minden egyes elhangzó
el messze, messze innen — akárhová ! Nincs itt egy szóra a férfi összerezzen, látszik, hogy minden hangnak
talpalatnyi föld sem, hol magukat kipihenhetnék. Panasz, éle a pokoli gyötrelmek mérgével mérgezve járja át
keserv, átkozódás és fájdalom honol mindenütt; nem az szivét. Kik lehetnek e szerencsétlenek, hogy még ők is
bújdosnak? Hisz nincs ezeknek már félteni valójuk, nem
állat, hanem az ember búvik minden felé!
De azért nem halt ki az állatvilág egészen. Itt vagy bántja már ezeket emberfia, — legfeljebb bánatjuk mar
tok ti szép madarak, nem csak csapatostul, hanem cangolja szivüket, de ez is csak a férfiét, mert a nő
seregeknek seregével. Itt vagytok ti szép, károgó, fekete már teljesen — őrült!
vészmadarak, hogy jelenlétetekkel is tanúságot tegyetek
A férfi gyöngéden vezeti a sziget bejárójához a nőt,
a költő egykori keservéről, hogy sírva gondoljon rátok a s midőn az ösvényre rá lépnek, viharedzett arcát könynemzet és ő is elmondhassa: — „Holló szárnyaival nyei áztatják.
lebegett a zordon enyészet". . .
Sok bujdosó megfordult még ezután ez ösvényen, de
Itt vannak megsokasodva a hollók, varjak, szarkák, maradásuk egynek sem volt. Mindegyiknek volt bánata,
sasok, keselyük, meg mindenféle dögmadárnak száz meg kinek elég volt a magáé is ; de egy-két napnál tovább
száz féle fajtái. Ritka, soha nem látott példányai a egyik sem tudta elviselni e két szerencsétlen keserveit.
szárnyas ragadozóknak jöttek el a nagy lakomára. Ha
Lassan-lassan ereszkedik már a feledés fátyola, az idő
lotti torjukat hirdeti a sok krákogó, vihogó fekete sereg. gyógyító balzsamot kezd csepegtetni a fájó lelkekre és
Még az elemek is segítenek: a letiport nemzetet, de a alkalmassá lesz az idő arra, hogy az absolutizmus telje
zsarnok sereget is, a döghalál tizedeli. Kiszáradt a sza sen berendezkedjék. Az önkényuralom pribékjei szágul
badság fája tövestül. Az év nyarán kiontott sok ártatlan doznak az egész országban szana-széjjel. Mindenki gya
vér hiába áztatta a haza földjét, nem termékenyült meg nús, a ki él, féltik e nemzetet, hogy még halóporából is
tőle az elvetett mag. Jött a nagy szárazság, az augusz újra feltám ad! E pribékhad felkutat mindent, még a
tusi Golgota felől már valami sorvasztószerü lehelet száll „Senki szigete" is gyanús nekik, de itten olyan bajos a
dogált, nem csak az erdőn-mezőn, hanem a megalázott tájékozás, pedig élő emberek lakhatják, mert gyakran
nemzet telett is. A mint sápadt a falevél, úgy sorvadt a még ének is hallatszik a szigetről. Valóságos hajtóvadá
A z O rszágos E rd é sze ti E gyesület jótékony alapít
ványaiból december hóban kiosztásra kerülő segélyekért
a bélyegtelen kérvényeket legkésőbb f. é. november hó
10-éig kell az egyesület titkári hivatalánál V., Alkot
mányi:. 6 . benyújtani. A kérvényben kitüntetendő az
élvezett fizetés, nyugdíj és nevelési pótlék, az összes
gyermekek száma, kora és foglalkozása, nemkülönben az,
hogy részesülnek-e máshonnan ösztöndíjban, vagy segély
ben. Segélybe csakis önhibájukon kivül szorult hely
zetben jutott egyesületi tagok, illetőleg azok özvegyei és
árvái részesülhetnek.
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szatra készül a pribékhad, kópéival veszi körül a szige
tet s mire nagy ügygyel-bajjal behatolhatna, egyszerre
rettenve, hátrálva fordulna vissza fejé, — rohanna, mint
csak nem régen is ! Pedig most . . . nincsenek itt a
vörös sapkások, sem a szilaj méneken száguldó huszá
rok, — az elemek állanak bosszút a tolakodó pribéke
ken . . . recsegés . . . ropogás mindenfelé, magasra szálló
füst gomolyog és lángnyelvek hirdetik a kérlelhetetlen
halált. Vészkiáltás mindenfelé : ég a n á d ! Meneküljön
mindenki, a hogy tud! De, hogy tud? Eszeveszetten
rohannak nem ki, hanem befelé; a nagy zűrzavarban
észre sem veszik, hogy a lángtenger egészen körülhá
lózta őket; nincs itten menekvés!
A legnagyobb zür-zavarban, az összeverődött pribékek
között, mintha a földből toppant volna elő, megjelenik
valóságos fúriaként az őrült asszony; kezében hatalmas
tűzcsóvat tartva, mint valami bosszúálló szellem hango
san és fülsértőén visítva kiabálja . . . adjátok vissza nyo
morultak fiamat! Hová tettétek? hol van? Egyszerre ez
önkívületből mintha álomba merülne, elcsendesedik és
lassan, susogva dúdolni kezd . . . aludj babám . . . alud
jál, kicsi fiam, tente szépen . . . aludjál!
Tehetetlen dühökben rohannak rá az őrültre, ki kard
dal, ki fegyverrel. Az őrült asszony mosolyogva, még
utolsó lehelletével is mintha azt mondaná . . . tente . . .
A dicső hőstett még alig hogy befejezést nyerhetett,
már ütött az utolsó óra; a lángok pokoli sebességgel
összecsaptak s az egész pribékhad egy pár pillanat alatt
— tűzhalált szenvedett.
Már alig sistergett a tőzeg is ; a tűz önmagát emész
tette fel, a haldoklók sem nyöszörögtek, megszenesedett
testök már vonaglani is megszűnt, a mikor egy tőzeg
forma rakás megmozdulva, az alatta levő veremből
egy kormos alak, az őrült asszony társa ugrott elő — ő
is őrült kacagásba törve, hangosan kiabálta — bevégez
tetett! Egy-két őrült kacagás után, mint a ki a járást
legjobban ismeri, neki vágott a még sistergő nádasnak,
hogy többé soha elő ne kerüljön. — E két őrült ember
Zcincithy és neje volt.
Egy rövid megemlékezés hőseinkről, kiknek e földön
csak szenvedés juthatott osztályrészül és a kik feláldoz
tak mindent egy szent eszme szolgálatának azért, hogy
mi szabadok lehessünk!
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A szarvas és birodalma.
Irta Péczer Mihály.

Felemelem a varázsleplet azon tájékról, hova a kul
túra még nem hozta be gépeit. Vizeinek erejét nem
használják turbinák hajtására, azon nem búgnak, sípol
nak a gyárak s belsejét sem érintette még a kapzsi
ember kalapácsa. Megifjodunk, felfrissülünk, ha a munká
ban kifáradva csak szemünk elé is idézzük a szép,
nyugodt vadont. ' Minden fáradt embert megszállja a
fenséges természet utáni vágy: ki a szabadba, pihenni
ott, hol minden csendes, békés; elvonulni a világ zajától,
s élvezni azt, mit Isten nekünk adott, mikor az erdőt
alkotta. Mennyire megkönnyebbülünk, ha lábaink avarját
tapossák, s mily élvezettel szívjuk tele tüdőnket balzsa
mos levegőjével. Megyünk, megyünk, sokszor céltalanul,
de boldogan. Hiába mondja a költő, hogy az Alföld a
szabadság megszemélyesítője, én akkor érzem magamat
szabadnak, boldognak, ha hegyoromról nézek a messze
távolba ; a hosszan elnyúló hegyhátakra, s az alattam
tátongó mélységbe.
A mi elegyes erdőink határozottan a legszebbek. A
sarkvidék erdőségei egyhangú fenyvesek. Örökösen zöl
dek, mintha dacolnának a természet akaratával, mely
nyugalmat is parancsol. Egyenesek és némák, mintha
gyertyák volnának a megdermedt természet ravatalán.
Bámulatos az aequatorialis öv buja növényzete, hol
a túltengő növényvilág egymást igyekszik elnyomni. Az
erdőségek minden kis részét növényzet tölti ki. Felül a
sudarfák ellepve az élősdiek ezreitől, alul a cserjék és
a karvastag harasztok számtalan faja akadályozza a
járást. Mind a napfény után tör s mégis mind búvik
tőle. Ott nyáron ritkán, vagy épen nem esik eső, perzselően süt a forró nap, miért a növények leveleik élét
fordítják feléje s az utasnak bizony vajmi kevés árnyat
nyújtanak, s az alattuk nyüzsgő mérges kígyó is ugyan
csak veszélyezteti a pihenőt.
Nincs kedvesebb, nyájasabb, kellemesebb erdő, mint a
mi vegyes erdőink, melyekben mindennek szépen meg
van a helye. Fái alatt, ha süt a nap, árnyat, ha esik
az eső, oltalmat találunk. Alattuk a puha, illatos gyep
ágyon nyugodtan, zavartalanéi pihenhetünk s uj erőt,
munkakedvet nyerünk. Még a madárdal sem olyan kel
lemes máshol, mint nálunk. Sehol nincsen meg az a
gyönyörű összhang zengésükben. Énekeseink, ha télre el
is vonulnak tőlünk, de más hazának nem dalolnak, csak
az édes szülőföldnek.
A mérsékelt égövi erdőkben szemlélhetjük igazán a
természet nagyszerű ébredését. És szerezhet-e szivünk
nek valami nagyobb örömet, mint azt látni, hegy lepereg
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a zúzmara fáinkról, felolvad a föld fagya, s kipattan a rövid ideig üldözi, majd az elfoglalt tehenekhez megy,
rügy a várvavárt kikelet csókjától ? Boldogan sütkérezünk melyek nem sokat törődnek azzal, hogy basájuk meg
az üde napfényben, s bámuljuk a természet óriási alkotó változott. De nézze meg valaki azt a küzdelmet, melyet
erejét a növényzet rohamosan megindult élet-lüktetésé az erdő két primus inter pares-e vív azért, hogy ki le
ben. Milyen lélekemelő az erdő szivében töltött tavaszi gyen a legény a csárdában. Aki egy ilyen jelenetet lá
est, midőn szivünk örömben úszik s a kedves, szerelmes tott, sohasem felejti el azt, mint én: gyönyörű 14-esünk
madárkák dala elandalít. De milyen lehangoló, kimond ádáz küzdelmét.
hatatlanul nehéz, fojtó érzés tölti el kebelünket, mikor
Szeptember 18-án három órakor keltem. Kinyitottam
látjuk a már sárguló erdőket s hallgatjuk a pergő faleve az ablakot. Hideg szél süvített a csillagos égbolt alatt.
lek egyhangú zizegését, nézzük a leforrázott tájat s az Félhatkor már egy kis tisztás szélén ültem, honnan
egyre növekedő rozsdaszinű takarót, mely mindig jobban messze, több hegyoldalba és völgybe láttam. Alattam az
fedi el a nyár bájait. Szomorúan búcsúzunk ilyenkor a alacsonyabb igen tagolt előhegyek, fölöttem a bükk
szép nyártól. Pedig nem gyászol az erdő, ha látszólag egyik hatalmas csúcsa, az Istvánhegy. Bikám eddig
halott is. Nem gyászpalást fedi, hanem angyalokszőtte mindig az alsó hegyekben bőgött. Most is rövid idő
lenge fehér ruha. Mi se sirassuk hát a nyarat, hiszen csak múlva alól hallom meg-megszakított mély basszusát.
azért pihen a természet, hogy annál több örömet szerez- j Távolban, közelben, gyönge hangocskák felelnek vissza,
hessen nekünk. Hisz az öröm és szomorúság váltakozá de ezekre nem válaszol. Lassan feléje mentem. Egész
sában rejlik boldogságunk.
figyelmemet lekötötte izgató hangja. Nem értem rá gyö
Talán azért olyan vonzó az erdő, mert olyan titokza nyörködni az első napsugár kivillanásán, miért már oly
tos, hogy kifürkészni sohasem lehet. Bármennyit tartóz sokszor megloptam az álmot. Egyszer csak, mintegy
kodunk is benne, mindig uj, meg uj szépségeket fede villamos ütéstől érintve, visszakaptam fejemet és az
zünk fel rajta s nem is engedi ki bűvköréből azt, a ki Istvánhegy felé néztem, honnan, mintha bikám hangja
megszerette.
verődnék vissza, hasonló mély, de hosszúra nyújtott
Az erdőnek nagy hatása van mindgn emberre, de a mérges bőgés hallatszott. Bikám egy percig elhallgatott,
vadászra még egy különös vonzóerővel bir. Hisz abban de azután büszkeségében megsértve, annál hevesebben
él a vadon koronás királya: a szarvas. Az a karcsú, trombitált. Bámulva hallgattam e halálra hivó koncertet.
nemes, büszke, délceg, erős és mégis félénk állat, a Sejtettem, hogy mi van készülőben ; a Bükk két hatal
melynek látása izgalomba hoz minden vadászt, legyen mas királya találkozott; itt vérnek kell folynia. Köröskö
az bármilyen rangú. Nálunk él a fejedelmi vad s ez a rül minden nesz elhalt, mint midőn a csiripelő verebek
mi büszkeségünk!
közé csap a vércse. Az ellenfelek riadója is elnémult, de
Örömmel Írok életének legszebb mozzanatáról, a rigye- tudtam, hogy nem tétlenkednek, hanem lázasan keresik
tési idényről, s a bőgő bika vadászásának néhány jel találkozásuk helyét — ugyan hol ? Mig ezen gondolkoz
tam, megzörren az alattam lévő cserjés és tőlem pár
lemzőbb vonásáról.
A szarvasok, mint mindenki tudja, nem élnek páro száz lépésnyire büszke méltósággal lép elő az előhegyek
sán. A bikákat a teheneikkel csak a fajfentartási ösztön ura. Körülnéz, keresi azt a merészt, mely országába tört.
hozza össze az őszi hónapokban. Különben az agancso- Előrenyujtott nyakkal egy utolsó rémes riadást fúj. Finom
sok és tehenek külön csapatokban járnak. Csak elvétve érzéke felismerte, hogy ezen a lapos réten legméltóbban
láthatunk egy-egy gyöngébb bikát, mely mindig a tehenek megmérkőzhetnek. Pár pillanat múlva a másik oldalon
kel van.
könnyed ugrással, vérben forgó szemekkel előtte terem a
A még meg nem tisztult agancsú bika, mintegy rút kissé karcsúbb, hosszúbb, de vékonyabb agancsú 16-os.
sága tudatában, nappal kerüli a ritkásokat, rétségeket, Legtöbb összetűző bika hevesen ugrik egymásnak, de
de nézzük meg azt a változást, melyet kedélyén az ősz ezek egy ideig megtorpadva bámultak egymásra, talán
lehelete művel. Ki gondolná, hogy ezt a különben békés erejüket mérlegelték, mint a gladiátorok. Majd lassú,
és félénk vadat a féltékenység mennyire feltudja inge megfontolt léptekkel közeledtek, s lehajtott fejjel, kissé
relni? Látott-e már valaki büszkébb és bátrabb állatot, behúzott nyakkal illesztették össze az a két koronát,
mint az erdők egymást párharcra hivó basáit ? Micsoda melyek birhatása, tudom, sok fejedelem vágya. Ami most
bátorság, tűz lüktet ereikben, midőn büszke kihívásukra következett, az egyszerűnek látszott és mégis borzasztó
válasz érkezik. Megrázza karcsú nyakát, koronájával le volt. Nem ugrándoztak, nem bőgtek, hanem csak álltak
veri a körülötte levő száraz galyakat, lábával az avart, egy helyben, mintha gyökeret vert volna lábuk, úgy lát
földet kaparja, s bátran, elszántan fut ellenfele elé. Még szott, semmit sem tesznek. Pedig rettenetes volt a küz
ha gyöngébb is : összeméri erejét, hogy tehenei előtt te delem ; úgy állt a két bika, mint midőn két egyenlő
kintélyt szerezzen. Ilyen összetűzéskor látszik meg, hogy erejű gőzmozdonyt szembeállítunk, egyik sem mozdult el,
mekkora erő és mily ügyesség lappang bennük. Az mégis mindkettő borzasztó munkát fejt ki. Közel mentem
kevésbbé 'érdekes jelenet, midőn igen aránytalan erők hozzájuk. Nem vettek észre, mert minden érzéküket le
mérkőznek. A gyengébb hamarosan megszalad, a győztes foglalta a küzdelem. Sikerült képet örökíthetett volna
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meg róluk egy hivatott festő az „erő“ kifejezésére. Testük
kissé megnyúlt, lábaik mélyen ásódtak a földbe s gyö
nyörű izomzatúk, annak egész elhelyezése szépen látható
volt. De csakhamar eltorzult a kép. Testüket izzadtság,
majd tajték lepte el, szemük vérben úszott, nyelvük mé
lyen lelógott, oldaluk hevesen hullámzott. Ez már csúf
volt. A 16-osban a lovagiasság fölé kerekedett az élet
fenntartási ösztön. Visszakapta fejét s kissé oldalt fordí
totta, hogy ellenfelét kimozdítsa egyensúlyából. Sikerült.
A zömökebb 14-es elbukott, de a 16-os nem tudta ki
bontani koronáját, őt is magával rántotta a fölre. Ott
fetrengett mind a kettő. Most már nem tudom híven le
írni a történteket, mert nem voltam képes megkülönböz
tetni. Egy gomolyagban forogtak. Hol egyik, hol másik
volt felül. Ki mint tudta vágta, taposta a másikat. Most
már csattogtak a küzdelemben kibontakozott agacsaik.
Újra feltápászkodtak, de már nem két büszke hadvezér,
hanem két piszkos, vértől ellepett, megtört állat állt
előttem. Mielőtt a 14-es védekezhetett volna, a 16-os
végső erejével oldalba döfte, de melléje dőlt maga is.
Könnyeztem. Két első koronásom feküdt itt tehetetlenül.
A felkelő nap megaranyozta a vértől piros arénát,
melynek nézőterét az óriási hegységek láncolata alkotta.
A néző csak én voltam. Nem tudták, hogy a nyilvános
ság elé nem szánt küzdelmüket avatatlan szem kileste
és most elfecsegi.
A 14-es már kilehelte páráját. Mellette feküdt a végleg
elgyengült 16-os. Csak oldalának ingása és kissé fel
emelt feje bizonyította, hogy még él. Egy golyóval meg
könyörültem rajta, hisz győzelmét úgy sem élvezheti.
Hozzájuk mentem. Alig tátongott seb rajtuk, mégis véres
homokkal, falevéllel voltak beszennyezve. Egyenlőek vol
tak, ezért kellett elveszniük.
A kora hajnal pirulása átfutott a sárguló lombokon s
lanyha szellő vitte tova a múlandóságot jelképező, élet
telen leveleket. Elszomorodottan sajnáltam, hogy nem
fegyvercső előtt múlt ki két büszkeségem, de talán ilyen
halál méltóbb volt hozzájuk!

* Áthelyezések. A földmivelésügyi minister C segezy Pál kir.
alerdőfelügyelőt a nagyszebeni kir. erdőfelügyelőségtől a marosvásár
helyi kir. erdőfelügyelőséghez helyezte át. — P arragh Béla m. kir.
erdőmestert Déváról Sopronba, B odn á r Richárd m. kir. erdőmestert
Désről Dévára és Benedek Albert m. kir. főerdészt Borgóprundról
Désre helyezte át, s megbízta az ottani m. kir. állami erdőhivatal
vezetésével. — Lehoczky György kir. erdőmestert a vinkovcei kir.
főerdőhivataltól a susaki kir. erdőhivatalhoz helyezte át. — A salgó
tarjáni kőszénbányák részvénytársaság igazgatósága F ábry Alajos
főerdészt Inaszóról Petrozsénybe helyezte át.

ERDÉSZ

13. szám.

* Névmagyarosítás. Peterm ann Keresztély kir. főerdész veze
téknevét belügyministeri engedálylyel Petényi-re, — Januskovecz
Pál m. kir. erdész Jánosi-ra magyarosította.
* Helyreigazítás. Lapunk 12. számában a 217 oldal jobb
hasáb 39. sorában „az egész osztályban oly nolli me tangeret“
helyett olvasandó: a z egész országban oly nolli me tangere.
* A magyar fa kivitelének drágítása. A nyugati vámkül
földre irányuló magyar fakivitel eddig túlnyomó részben a RuttkaOderberg közötti vonalat vette igénybe, azért, mert ezen a vonalon
a kassa-oderbergi vasút II. kivételes díjszabásának kedvezményes
tarifáit élvezte. Most azonban a kassa-oderbergi igazgatóság emelni
akarja a fák szállítási díjtételeit akként, hogy a II. kivételes díj
szabást, melyet eddig általában mindennemű és irányú faküldeményre
alkalmazott, jövőre csak a tűzifára engedélyezi és minden egyéb
faküldeményt a C. áruosztályba soroz. így a fűrészelt árukat, melyek
nek belső értéke igen nagy s évről-évre emelkedik, a kassa-oder
bergi vasút ma 113 fillérért szállítja, azaz 31 fillérrel olcsóbban a
C. áruosztály 144 filléres rendes díjtételénél. Valószínű azonban,
hogy a német és délnémet köteléki díjszabások kedvezményes díj
tételeit egyelőre -változatlanul hagyják addig, mig a kivitelre előre
lekötött famennyiségeket elszállítják a fatermelők és fakereskedők,
hogy ezzel az esetleges veszteségeket elkerüljék.

2006— 1907. szám.

Pályázati hirdetmény.
Hunyadvármegye tekintetes közigazgatási er
dészeti bizottsága elnökének megbízása alapján

a brádi kerületi erdőiéi állásra
600 korona évi fizetéssel ezennel pályázatot hir
detek.
Pályázhatnak az erdőőri állásra 24 évet be
töltött és 40 évnél nem idősebb okleveles erdő
őrök.
A folyamodók kérései sajátkezüleg írandók
és 1907. év i október hó 25-ig az alanti
hivatalhoz adandók be.
A kérvényhez csatolandó 1) erdőőri oklevél,
2) keresztlevél, 3) orvosi bizonyítvány, 4) szol
gálati bizonyítvány, 5) erkölcsi bizonyítvány.
A magyar nyelvnek szóban és írásban való
tudása elengedhetetlen kellék, a román nyelv
tudása pedig előnyt biztosít a pályázónak, azért
a folyamodó kérvényében ezen képességét fel
sorolni köteles.
Amennyiben okleveles egyén nem pályázik,
jóminősitéssel biró kiszolgált katona-altisztek és
csendőrök kérvénye is figyelembe lesz véve.
M. kir. állami erdőhivatal.
Déván, 1907. évi szeptember hó 19-én.

Parragh B éla
m. kir. erdőmester.
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Suva reka 17. osztagában 269 tm3 tölgy épü
letifa, 677 ürm3. elegyes” bükk ésfcser tűzifa
és 754 ürm3. elegyes tölgy tűzifa egészben
3247 korona kikiáltási árral ;
A besztercebányai püspökség garamszent3. Rom.-Pozsezsena.? B. 'üzemosztály I.
kereszti uradalmában betöltendő, évi 600 kor. vgs. 6. tag Valea mica 4 és 5 osztagaiban 569
fizetéssel, 4 kor. irodaátalánnyal, 3 hold kaszáló tm3. tölgy épületifa, 3606 ürm3. elegyes bükk
val, 2 drb tehén és 2 drb növendékmarha tart- és cser tűzifa és 574 ürm3. elegyes tölgy tűzifa
hatásával, 2 drb. sertés makkoltatásával, szabad egészben 13906 korona kikiáltási árral;
lakással, illetve szabályszerű lakbérrel, szükség
4. O-Moldova B. üzemosztály II. vgs. 5. tag
szerinti feküfával a tövön, és az erdőkárok után Jabucse 1. osztagában: 480 tm3. 26 cm. közép
szabályszerű jutalékkal javadalmazott
átmérőn felüli nyár épületifa á 5 korona kikiál
tási árral.
Zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés meg
kezdéséig nyújtandók b e ; később beérkező s a
ezennel pályázat hirdettetik.
feltételeknek meg nem felelő Írásbeli ajánlatok,
Ezen állásra pályázhatnak 24 évet betöltött,
valamint utóajánlatok nem fogadtatnak el.
de 40 évnél nem idősebb szakvizsgázott erdő
Az egy koronás bélyeggel ellátott és a szó
őrök, kik a sajátkezüleg Írandó kérvényhez
szakvizsgabizonyitványt, keresztlevelet, erdőőri beli árverésre kitűzött óráig a fehértemplomiszolgálatra alkalmas ép testi erőt és jó halló és újmoldovai m. kir. jár. erdőgondnokságnál min
látóképességet igazoló körorvosi bizonyítványt, den egyes vágásra külön-külön benyújtandó
továbbá helyhatósági erkölcsi bizonyítványt, illetve zárt írásbeli ajánlatokban számokban és betűk
a már szolgálatban lévők szolgálati bizonyítványt kel kiírandó a felajánlott egységár illetve vétel
ár, még pedig a faeladási hirdetményben kitün
is csatolni tartoznak.
A magyar nyelvnek szóban és Írásban való tetett minden egyes választékra külön-külön ;
való teljes bírása feltétlenül, a tót nyelvnek pe azonfelül az ajánlatban kiteendő, hogy ajánlat
dig legalább szóban való bírása megkivántatik. tevő a részletes árverési és szerződési feltéte
Pályázati határidő f. évi október hó 15-éig leket ismeri s magát azoknak aláveti.
A zárt irá.sbeli ajánlatokhoz a kikiáltási ár
tart és az állás a kinevezendő által legkésőbben
10%-ának megfelelő bánatpénz csatolandó kész
f. évi november hó 1-én elfoglalandó.
Lutilla (u. p. Garamszentkereszt), 1907. évi pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban;
ugyanannyi fizetendő le a szóbeli árverésen is.
szeptember hó 15.
A részletes árverési és szerződési feltételek a
Uradalmi €röőhivatal £utillán.
fehértemplomi-újmoldovai m. kir. járási erdő
gondnokságnál a hivatalos órák alatt bármikor
690— 1907. szám.
megtekinthetők.
1907. évi szeptember hóban.
227/1907. szám.

P ályázat.

erdőőri á llá s ra

faelaíási hirdetmény.

A fehértemplomi-ujmoldovai m. kir. jár. erdő
gondnokság irodájában Fehértemplomban folyó
évi október'hó 28-án d. e. 10 órakor zárt
írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szó
beli árverés utján eladásra kerülnek — tövön
az erdőn — a volt 14. számú szerb-bánát
határőrezredből alakult vagyonközség tulajdonát
képező erdők alant felsorolt vágásaiból az
1907—908. évi favágatási terv szerint kihasz
nálandó következő becslés szerinti faanyagok:
1. Zlatica A. üzemosztály I. vgs. 3. tag
107. és 117. osztagaiban: 80 tm3 40 cm. közép
átmérőn felüli tölgy épületifa a 16 korona és
200 tm3 30 cm. középátmérőn felüli tölgy épü
letifa a 12 korona kikiáltási árral;
2. Radimna B. üzemosztály I. vgs. 4. tag

Fehértemplomi-ujmoldovai m. kir. jár.
erdőgondnokság.

»»

«k •

a cime egy uj képes hetilapnak, melyet egy nemzetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a f r a n c i a és a n g o l nyelvek könnyű és
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus
szemléltő oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. A
folyóirat mint gyakorló fűzet is használható. A szerkesztőség minden
nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli feladatokat
kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak külön 3
korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, Andrássy-ut 97.

j|OS"UllrJI
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Legjobb szlavón kocsányos és kocsánytalan

R oessem ann

t

és

K ühnem ann
Koppel Arthur-féle vasutak
mezei és helyi érdekű vasútak, villanyos
=
és sodrony-kötélpályák gyára =

m a g a s c s lra k é p e s s é g ű

JEGELI Y E p E R Y Ő
az összes tű le v e lű - és lo m b fa -m a g v a k a t,
valamint erdősítési célra több millió tölgy, erdei,
fekete, jegenye, lucfenyő, ákác, éger stb. erőteb
jes dús gyökérzetű — c se m e té k e t ■
—■ ajánl

BUDAPEST

Faragó Béla

V I., V á ci-ú t 113/115.
Elvállalja erdei v a su tak nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz
nált vasutak bérbe adatnak.

cs. és királyi udvari szállító magyar magpergető
gyár, csemetekert tulajdonos, fajburgonyatermelő

ZHLHEGERSZEGEN.
::

Á rje g y z é k in g y e n és b é rm e n tv e .

::

ilH H H B H H I H
Faárverési hirdetmény.

KITÜNTETÉSEK

BRÜNN 1894.

*

TROPPAU 1895

JfeWer V. és fia
Jenő főherceg udvari szállítója

frcuöenthal

I

(Osztr. Szilézia).

Vadászati . . . .
ékszerkülönlegességek
( H u b e r t u s - S c h m u c k ) szarvas- és
rókaíogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí.......................... tásban.............................

Ékszerek, arany- és ezüstárúk, C h in a e z ü s t-c ik k e k és
m ű ö n tvé n y-tá rg ya k g yá ra és
................ra k tá ra ........................
K é p es á r je g y z é k e t k ív á n a tr a in g y e n
és b é rm e n v e k ü ld ü n k .

A cím p o n to s m egadását kérjük.
Szarvas- és rókafogak előzetes bekül
dés mellett a legm agasabb árakban
megvétetnek.

Rimabrézó község volt úrbéresei a tulajdonu
kat képező erdőben a már esedékes és részben
kihasznált vágásterületeken megbecsült 415 m3

kocsánytalan tölgyműfa
Rimabrézó községházánál (Gömör-Kishont vm.)

1907. évi október hó 23-án d. u. 2 órakor
nyilvános szó és Írásbeli árverésen el fog adatni.
A becsérték mint kikiáltási ár 8432 korona
azaz nyolcezernégyszázharminckettő korona.
A szerződési időtartam 1909. évi március hó
végén jár le. Az árverés végérvényességéhez
felsőbb jóváhagyás szükséges.
Bánatpénzképen a kikiáltási ár legalább 10%-át
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban
kell letenni. — Utóajánlatok egyáltalában nem
fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek
Rimabrézón a volt úrbéresek elnökénél és a
nyustyai m. kir. járási erdőgondnokságnál meg
tekinthetők.
Rimabrézó, 1907. évi augusztus hó 23-án.

M átyás A ndrás
úrbéres elnök.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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Budapest-Rimabánya, 1907. október 15.

VII. évfolyam.

14. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
E R D É S Z E T I ES V A D Á S Z A T I S Z A K L A P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g j e l e n ik m in d e n hó n ap 1-én é s 15-én.
F ő sz e rk e sz tő :

F e le lő s s z e rk e s z tő :

I m e c s f a lv i I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R Í M A B Á N Y A

V a d á s z a ti íő m u n k a tá r s és o r s z á 
g o s s z a k tu d ó s itó :

B o r s o d a p á tf a l v á n .

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

R e m e te i K Ő V Á R Y JÁ N O S

Az előfizetési és hirdetési dijak a „Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

E lő fiz e té s i á r :

Előfizetéseket Budapesten elfogad :

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára ... ... ... 1 K.

ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, féloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetés minden szava 6 f.

B irtokpolitika.
Irta

Elek István.

A M. E. több számában foglalkozott a kiván
dorlás kérdésével. Időszerűnek tartom, hogy az
okok nagy anyaghalmazából kiemeljük azokat,
melyek erdőgazdaságunkkal állnak szoros kap
csolatban
A kivándorlás okozta súlyos gazdasági válság
egyformán érinti a mező-erdőgazdaságot, az
ipart, a kereskedelmet, tehát az okok felderíté
sében és így a válság elhárításában közre kell
hogy működjön gazda, erdész, iparos és keres
kedő egyaránt.
Az általánosságban tartott tárgyalásoknál talán
többet használ, ha ki-ki a maga nézőpontjából
keresi ki a gazdasági válság okait és saját szak
mája terén jelöli meg az alkalmasnak vélt refor
mokat.
A kivándorlásnak mindenesetre vannak az
erdőgazdaság körébe eső okai is.
Ilyen oknak tartom az eddigi helytelen birtokrendszert, mit egészséges birtokpolitikával azon
ban meglehet változtatni.
Birtokpolitika alatt értem azt a törekvést,
mely a földet azok kezébe igyekszik juttatni,
kik azt a szociális és közgazdasági érdekeknek
legmegfelelőbben tudják mívelni.
Hát bizony erre régebben nem sokat gondol
tak. Újabban azonban mindsűrübben hangzik a
kiáltás: „földet a népnek!“ „megkell szüntetni
a latifundiumokat!“ „meg kell állapítani a birtok

minimumot!“ parcellázás, új tagosítás, új ará
nyosítás stb. a jelszók.
És mindezen zűrzavaros lárma és kiáltozás
közben senki sem gondol az erdővel.
Pedig ég az erdő!
Ég főképen a magán kézen levők, a mik
most a percellázás következtében még rohamo
sabb pusztulásnak indultak, bár a rendszeres
erdőgazdálkodás ma már nem volna megve
tendő foglalkozás, nem csak azért, mert oly
területek válnak jövedelmezőkké, melyek más
gazdasági mívelésre amúgy sem alkalmasak,
hanem mert főkép jövedelmezőség tekintetében
is kiállja a versenyt az erdőgazdaság a mezőgazdasággal.
Így például szaklapokból olvastuk, hogy a
Csik vármegye tulajdonát képező 3203 k. hold
erdejének fájáért tövön 5,397.653 koronát ad
tak, tehát holdankint 1685 koronát. Divald Béla
közlése szerint pedig a garami kincstári erdők
ben a múlt évben átlag egy k. hold tölgyer
dőért 4010 koronát, egy hold lúcfenyő-erdőért
4170 koronát adtak.
És ez a holdankint elért ár az erdőnek tiszta
jövedelme, mert a kezelési stb. költségeknek ki
kell kerülni a gyérítés, ritkítás, mellékhasznála
tok stb. jövedelméből.
Számítsunk 100 éves vágásfordulóra. Akkor
100 k. hold erdő tiszta jövedelme volt ez utóbbi
esetben 4000 korona; vájjon a Bánátban akad-e
olyan 100 hold búzatermő föld, a melyik tisztán
4000 koronát jövedelmezne?
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E mellett pedig a faárak állandóan és követ
kezetesen emelkednek, mig a búza, dacára az
általános drágaságnak, csak azért emelkedik,
mert rossz volt a termés.
E tények pedig csak arra oktatnak, hogy
becsüljük meg az erdőt!
A helyes erdőgazdaság a nép jólétének egyik
hatalmas tényezője.
A hol rendszeresen kezelt, feltárt s jól ér
tékesített erdők vannak, ott több a munkaal
kalom, állandó és biztos kereset kínálkozik, a
hol a fatermelés és fuvarozás a környékbeli
munkás-erőt lekötni képes, ott nincs kiván
dorlás.
Ha ez igaz, mi lehet az oka annak, hogy
hol a legtöbb s legértékesebb erdők vannak, a
felvidéken, ott öltött legnagyobb mérvet a ki
vándorlás ? Éppen az erdő vesztette el első
sorban a munkásait, úgy, hogy ma már idegen
munkások behozatala segíthet csak az erdő
gazdákon.
Ennek oka messze időkig nyúlik vissza. A
múltról szólok.
Mig a fabárók milliókat szereztek össze vál
lalkozásaikkal, addig az erdei munkás és fuva
ros legnagyobb szorgalma mellett sem keres
hetett annyit, hogy abból megélhetett volna.
Lelketlen vállalkozók évtizedeken át zsarol
ták, szipolyozták a munkára szorult népet, —
a felvidéki mezőgazdaság nem sokat segített,
— a nép szegénysége és nyomora az elviselhetetlenségig fokozódott és megindult a kiván
dorlás, mint a lavina.
Ma már ott tartunk, hogy nincs munkaerő 1
Post festam 1 Jó lett volna a bajt előbb észre
venni!
A rendszeresen kezelt nagy erdőbirtokoknál
még van segítség 1
A faárak rohamosan és állandóan emelked
nek. Ez képessé teheti a nagyobb erdőbirtoko
sokat arra, hogy utakat építsenek, házi kezelés
mellett az idegen munkásokat és vállalkozókat
kiszorítsák az erdőből s jó jövedelmet biztosít
sanak a munkát kereső népnek. Építsenek mun
kásotthonokat, gondoskodjanak jólétéről szociá
lis intézményekkel, munkaképtelenség, rokkant
ság, baleset elleni biztosításokkal. Nem állítom,
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hogy mindenütt és egyszerre ezzel segítve lesz
a bajon, de lassan és idővel vissza tér ide az
erdő munkás népe.
Sajnos azonban, az ország erdőterületeinek
csak kisebbik fele alkot rendszeresen kezelt
nagyobb terjedelmű erdőbirtokot, mig az ország
erdőterületeinek jóval nagyobbik fele részint
kis erdőbirtokokra, részint minden rendszeres
kezelést nélkülöző, állandóan zsarolt és pusztí
tott magánerdőbirtokokra oszlik.
A kis erdő birtokosa, tőke hiánya miatt, bár
rendszeres gazdaság vitelére kötelezett is, semmi
féle szociális igényeknek sem felelhet meg, ki
van szolgáltatva a tőkés vállalkozó kénye kedvének
A magánkézen levő erdők pedig, az ország
.összes erdőteiületének mintegy 3 5 ° / o - a , vagy
elpusztultak, vagy a pusztulás utján vannak.
Hány munkáskéz vesztette el keresetét ezen
erdők pusztulása következtében?
Az erdő faállományának rendszertelen kizsa
rolása folytán csökken az általános termelési
képesség, vagyis országos érdekek szenved
nek jelentékeny károsodást a magánérdekek
kapzsi kielégítése folytán.
A föidmívelésügyi kormánynak kell oda töre
kedni, hogy — a magánjogok sérelme nélkül —
ezen erdők pusztulásának gát vettessék.
Elérheti pedig ezen feladatot helyes birtokpolitikával.
A rendszeres erdőgazdaság éppen homlokegyenest ellenkező birtokpolitikát követel, mint
a mezőgazdaság.
Mig amott parcellázás és szabad gazdálko
dás a helyes jelszavak, addig itt a kisbirtokok
egyesítése és a gazdálkodás korlátozása fe 
lelnek meg a közérdeknek.
Tehát két célt kell szem előtt tartani:
1. A magánkézen levő erdőket lehetőleg kö
tött birtokosok tulajdonába kell juttatni.
2. A felaprózott kis erdőcskéket egységes
nagy erdőbirtokokká kell egyesíteni, hogy rend
szeres s jövedelmező erdőgazdaság folytatására
alkalmasakká váljanak.
E két programmpontot kívánatos volna álta
lánosan, az egész ország területére keresztül
vinni, mert elvégre az erdőterületek hivatása
az, hogy azokon fa nőjjön.
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Meg kell akadályozni azt, hogy a magánké
zen levő erdők az általánossá vált parcellázási
üzlet következtében először gazdátlanokká, majd
minden zsírjuktól megfosztottakká, utóbb pedig
az elkopárosodás veszélyének kitett legelőkké
váljanak. Véghetlen gyengeségünkre vall az, ha
meghunyászkodunk a mezőgazdák követelő jaj
gatása előtt, hogy kevés a legelő, s az erdő
területek legelővé alakítása ellen állást nem fog
lalunk. Legelő van elég, sőt túlsók Magyarországon, de nincs annak ez országban gaz
dája, nincs a ki gondozza, még kevésbé a ki
okszerűen művelje, kímélje.
És ha tényleg kevés a legelő, jól van, ám
adjuk ki legelőnek a mi annak való, de az
erdőt tartsuk meg erdőnek.
Az erdőn nincs mit keresni a legelőmarhá
nak, birkának, kecskének, — nem csak a tilalmi
időszak alatt, hanem azután sem és soha sem.
Minden fának feltétlenül szüksége van arra a
területre, a mit koronájával beborít. Ő maga
gondoskodik ezen területnek a porhanyitásáról,
lazításáról, trágyázásáról, csak békét kell neki
hagyni; de ha a legelő jószág megtiporja az annyi
esztendő lassú munkáján, a fa nevelésére elő
készített talajt, megérzi azt a fa, meg az erdő,
nem csak mikor a marha szája alól kinőtt, ha
nem ha száz esztendős is.
Eljött a cselekvés ideje. Régi dicsőségünkön
— az erdőtörvény megalkotásán — ne méláz
zunk tovább!
Helyes birtokpolitikát kell követni, követke
zetes céltudatossággal.
Ezt sem én, sem olvasó szaktársaim meg
nem tehetjük, a földmívelésügyi kormány azon
ban sokat tehet.
Tehet pedig három módon; u. m .: 1. saját
hatáskörében; 2. törvényhozás utján ; 3. társa
dalmi utón.
Saját hatáskörében sokat tehet a kormány
az állami erdővásárlások lehető kiterjesztésével.
Belátom, hogy általánosságban az állam min
den eladó erdőt össze nem vásárolhat, ott azon
ban, a hol sürgető vagy nyilvánvaló közérdek
megköveteli, nem térhet ki ezen kötelessége elől.
Vannak vidékek, melyeket az elkopárosodás
veszélye teljes végromlással fenyeget, vagy hol
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a nép megélhetése és megmaradása tisztán csak
az erdőhöz van kötve, — az erdő pedig ma
gában lévén, pusztul s a kivándorlás éppen e
miatt ölt nagy mérvet.
Ily esetekben feltétlen szükséges az állami
beavatkozás.
A mint jelenlegi nagy ministerünket általá
nosan ismerjük, a kormányban ez időszerint
meg is van a készség minden ily közérdekű
vállalkozásra, és hogy ez a készség sikerrel is
jár, bizonyítják a kincstár legújabb erdővásárlásai.
Ez utón azonban mindent el nem érhetni,
mert ha sikerülne is több-kevesebb erdőt így
összevásárolnia az államnak, még mindig meg
oldatlan volna az előbb felállított programm
második pontja, hogy t. i. a felaprózott s kis
terjedelmű erdőcskék egyesíttessenek.
Itt már csak a törvényhozás segíthet. Végre
is elérkezett az ideje annak, hogy törvény al
kottassák az ily kis erdőterületek közérdekű
kisajátításáról.
Szerintem a kisajátítási jog s egyben a kötele
zettség a községeknek, mint erkölcsi testületek
nek volna megadandó, hogy a határukban levő,
mondjuk 500 k. holdnál kisebb erdőterületeket
joguk és kötelességük legyen kisajátítani. Ide
soroznám a közbirtokossági és volt úrbéres közbirtokossági erdőket és legelőket is kiterjedé
sükre való tekintet nélkül azon alapon, mert az
arányrészek egyenkint kisebbek a fent megál
lapított 500 k. holdnál. Kötelesek volnának azon
ban a községek, az így tulajdonukká vált terü
letekből a községi lakosok állatállományának
megfelelő községi legelőket (ligetes legelőket)
tartani fel. A községeknek a kisajátításhoz szük
séges pénzt, az állam közvetítése, jótállása foly
tán hosszú lejáratú, olcsó kölcsönre vehetnék fel.
Ezzel egy csapásra volna megoldva az apró
erdők egyesítésének, — és a mindinkább égető
közös legeltetésnek — a kérdése, továbbá meg
szűnnének a volt úrbéres közbirtokosságok, lehe
tetlen szervezésükkel és ügykezelésükkel együtt.
Hogy mennyivel előnyösebb volna, ha min
denütt a községeknek, mint erkölcsi testületek
nek a tulajdonába mennének át a volt úrbéres
és a közbirtokossági erdők és legelők, arról itt
hosszas volna szólani, annyit azonban felemlí-
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tek, hogy legalább nem szántogatnák el jobbról
és balról a birtokos társak a közlegelő területét,
az elfoglalt területek vissza csatoltatnának. .Még
is csak több rend volna a legelő használatában,
kezelésében, a legelő és erdő szolgáltatta köz
jövedelemnek elszámolásában, felhasználásában,
erdőápolási, védelmi és őrzési teendők ellátásá
ban, annyival inkább, mert a községek így a
kisajátítás folytán nagyobbára tekintélyesebb
birtokhoz jutnának.
Végül társadalmi utón is volna teendője a
kormánynak. Az előbbiekben elmondott segítség
után is maradnának még mindig tekintélyes
erdőterületek magánkézen, melyeket sem az
állam össze nem vásárolhatna, sem a községek
ki nem sajátíthatnának. Ezekkel is kellene va
lamit csinálni, mert habár nem is valamely
sürgős közérdek parancsolná is ezt, de a rend
szerinti túlhasználat folytán beálló csökkenése
az általános termelési képességnek is elég fon
tos közérdek okoz, hogy ezen erdőket is kive
gyük a magánkézből
Fentebb bizonyítgattam, hogy ma már a
rendszeres erdőgazdaság nem megvetendő fog
lalkozás. Előnye az erdőgazdaságnak, hogy
állandó, egyenletes és biztos jövedelmet szol
gáltat s ez a jövedelem nincs kitéve sem az
időjárás változatos szeszélyének, sem áringado
zásoknak.
Nincs vállalkozás, miben biztosabb elhelyezést
nyerhetne a tőke, mint épen a rendszeres erdőgazdaságba fektetve. Ez a befektetés örök lejá
ratú, semmiféle pénzügyi válság meg nem in
gathatja ; le nem j á r ; fel nem mondható; a
birtokos tehát csak vagyonosodhat.
Ha ez így van, a földmivelésügyi kormány
irányítsa a tőkések figyelmét a rendszeres erdőgazdaságra s szervezzen egy országos erdő
gazdasági részvénytársulatot, mely erdőterü
letek összevásárlásával, jókarba hozásával, érté
kes erdők nevelésével s azok rendszeres hasz
nálatával foglalkozzon s részvényeseinek az
osztalékot a birtokába vett erdők szolgáltatta
jövedelemből fizesse.
Ez a társulat aztán összevásárolhat az or
szágban minden eladó erdőt, sőt kedvező bir
tokvételeknél, ha a mezőgazdasági földeket par
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cellázva cserélgeti, telepít stb. sok erdőt sze
rezhet egészen ingyen, nyereség fejében.
Egy ilyen társulat sokkal élénkebben mozog
hat, mint maga az állam, és ha azoktól a hasz
nos befektetésektől sem riad vissza, melyek
csak a jövőben kamatoznak, úgy — a mellett,
hogy részvényeseinek állandó és jó pénzügyi
eredményeket biztosíthat, — munkálkodása ha
tározottan közérdekű, mert az általános termelőképesség emelésével, a kereskedelem és ipar
fejlődésére való közvetett hatásával az ország
közvagyonosodását, a nép jólétét mozdítja elő.
Ha az erdőtörvény megalkotása óta az erdé
szet terén ez a fentebb vázolt birtokpolitika
követtetett volna, ma már legalább az alap meg
volna teremtve, a min az ország erdőgazdasága
nagygyá fejlődhet, izmosodhat. Bár kesereg
hetnénk a múlt idők mulasztásain, látva az er
dők és az erdőterületek rohamos kizsarolását,
kifosztását s szétforgácsolását, mégis jobb, ha
nem kesergünk, hanem okulunk a múlton !
Még ma sem késtünk el, csak meg kell kez
deni az öntudatos tevékenységet, az erdőterü
letek egyesítése és kötött kézbe való juttatása
érdekében.
El kell indulni s azután már haladunk előre!
•jí* '’f ’Y’V
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Tanulmány az erdőértékszámitás köréből.
Irta

Csorna Gusztáv.

Minden gazdálkodás, mely tőkék befektetésével jár,
csak úgy gazdaságos, ha a gazdaság birtokosa tisztában
van azzal, hogy pénze forgatása mily kamatláb mellett
történik; így lesz módjában megszabni azon árt, melyen
alul terményeit el nem adhatja, ha a gazdálkodást biz
tos alapon akarja folytatni s ha megkívánja, hogy pénze
meghatározott kamatot hozzon.
Az erdőgazdaságban is, mint eszménynek, azon törek
vésnek kell érvényesülnie, hogy a gazdaság évi bevéte
leinek s kiadásainak pontos vezetésével képesek legyünk
egyrészt az abból nyert évi tiszta bevételt, másrészt a
gazdaságba fektetett pénzösszegeket — természetük sze
rint elkülönítetten — tisztán látni, hogy ezen adatok
birtokában meg tudjuk határozni azt, hogy a mindenkor való
jelen eladási árai mellett egy-egy kezelési egységet képező
erdőtest a befektetett tőkék mily kamatláb melletti jövedelmezésének felel meg, s hogy megállapíthassuk, mily
nagy legyen egy tömörköbméter fa ára, hogy az erdőgazdaság jövededelme egy jogosan megkívánható száza
lékon alul ne maradjon.
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Az erdővagyon fontossága megköveteli, hogy ez irány
ban tisztuljon a láthatár s ha a számok egybevetéséből
már most is az következtethető, hogy az erdőgazdaság
ban forgó tőkék alacsony kamatot hoznak, egyengetni

kell az utat az erdőbirtokosok szövetkezéséhez oly
célból, hogy ne a közvetítő kereskedelem, hanem az
erdőbirtokosok szabják meg fatermékeik árait. Ren
dezett fenyőerdőgazdaságokban elért eredmények azt mu
tatják, hogy a mostani javult faárak mellett sem hoz
az erdőbirtok kettőnél nagyobb százalékot, ha az erdő
talaj értékéül csak 50 koronát veszünk fel kát. holdankint s ha föltesszük, hogy a gazdaságba fektetett kiadá
sok a legutóbbi évek e nemű kiadásai magasságában
mozogtak az egész vágásforduló alatt.
A számok közötti összefüggést keresve az erdőgazda
ságban forgó tőkék természetének megfelelőleg, abból
indulunk ki, hogy minden szigorú tartamos üzemben
kezelt szabályos üzemtest (annyi korfokkal, a hány éves
a vágásforduló) kihasználásra kerülő korfokánál oly tőárt
kell elérnünk, mely az erdőtest kerüértékének egy évi
kamatját, mint tiszta jövedelmet szolgáltassa s azon kivül
az egy évre szükséges erdősítési és az úgynevezett örö
kös, szintén egy évre szükséges kiadást is.
Megállapodott viszonyok között az erdőtest kerüértékéből vezethetők le nem csak a fiatal, de a középkorú
állományok értékei is, sőt a vágható korú állományok
választékainak eladási árai is. így a múlt tényleges adatai
alapján dolgozunk, hol csak a talajérték szerepel mint
becsült érték, számításainkba nem visszük bele a távol
jövő ködébe vesző, emberileg előre meg sem határoz
ható adatokat, mint azt a gazdasági értékek kiszámítá
sánál tennünk kell.
Ha T egy korfok talajértéke,
C
„
erdősítési költsége,
ö
„
örökös évi kiadása,
f a vágásforduló,
p a kamatláb,
E a szab. üzemtest kerüértéke,
J
„
„
évi tiszta jövedelme,
Sz K „
„
fakészlete,
akkor az erdőértékszámitástan szerint — a köztes hasz
nálatoktól eltekintve :

E = (T + C )^ É + 5É ( ^ - f )
ebből:

J-E°»p-(T+C)(iop-i) + <>( 0Po - f )

T lo p '—I -c
Sz K - E- f t J + f. 5

f. J + f.2 ö
1 'opf - - i

O'op

J
O 'op

+

,

f. C +

f. ö

- —
O'op
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V
f

*

J + f. ö

T + C + -^

Ezen utolsó egyenlet, — főleg ha jó matematikus pon
tosabb alakban adná, — alkalmas annak a meghatáro
zására, hogy egy szabályos üzemtest a mindenkori jelen
tiszta jövedelme mellett mily százalékkal kamatoztatja a
befektetett tőkéket.
Minthogy az erdőgazdaságban szabályos üzemtestekkel
ritkán találkozunk, egy-egy szigorú tartamos üzemben
kezelt üzemtest fenti egyenletekben előforduló értékeit
több év vagy több időszak átlagadataival helyettesítjük, s
ha a gazdasági könyvvitel évről-évre pontos, később mind
megbízhatóbb számokkal dolgozhatunk.
Például egy 7 fenyő szálerdő üzemosztályból álló erdő
hivatalban, hol a vágásforduló minden üzemosztályban
90 év s hol a tönkfa egy közös fűrészen házi kezelés
ben fürészeltetik fel, a p megközelítő értéke a követ
kező az alábbi többi adatok m ellett:
Erdőterület 19,300 kát. hold.
Évi vágásterület 2 1 0 kát. hold.
C javításokkal együtt évenkint és k.-holdankint 45'— K.
ö évenkint és k.-holdankint ... ... ... ... 3'50 „
T kát. holdankint ... ... ... ... ... ... 50'— „
J ................. - ...........................
... 250,000'— K.
9 0 _________________________

250,000 + 735X90

V

+ 1

10,500 + 9450 + -J-—
0'03

90 ________
1 *op

\

81125 =

1 '024

p = 2-4
Ha ezen p értékét pontosabban akarjuk meghatározni,
akkor a gyökjel alatti p helyére 3 helyett 2'4 téve, lesz :

V

316,150

735 +
10,500 + 9450 + —

1

0'024

90 ________

lop V

7'2511

p =

= 1-

2-2

Folytatva ezen eljárást, azt találjuk, hogy megközelítő
leg 2'15%-kal kamatozik ezen erdőhivatalban a befek
tetett tőke.
Ha most tudni akarjuk, hogy mennyivel kell emelni
példánkban a tőárakat, hogy a tőke 2 l/2 °/0-os kamatozá
sát érjük el, ezt a J-re vonatkozó képletből kapjuk:
* Ezen egyenletben a gyökjel alatti p csak azért van P i-g y el
jelölve, mert azt az egyenlet másik oldalán levő p-be beolvasztani
nem sikerült.
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J " (T+ C) <>■»--') + S

- f)

= 19950 (9-2289— 1) + 735.329-154 —
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50kor
10 „
3 „

T = 200 kor. j

T

Ö =

Ö=

=500 kor.

— 735 X 90
J = 339,944 kor.

3

„)

3

„

Vagyis 36%-kal kell emelni minden választék tőárát,
hogy a feltételnek eleget tegyünk.
Ez úton határozható meg a véghasználatból kikerülő
fatömeg üzleti alapon álló tőára. A köztes használatokból
nyerhető jövedelem úgy tekinthető, hogy ettől függetlenül
emeli az erdőbirtokos jövedelmét, mint oly vállalkozás,
mely az erdőtenyésztéstani tudomány világánál nyert
tapasztalatok értékesítéséből ered.
Érdekes megfigyelni az alábbi ábrákon, hogy azon
kerüérték, melyet egy-egy szabályos üzemtest képvisel,
a kamatos kamatszámítás törvénye szerint hogyan emel
kedik a vágásforduló emelésével.

ÍK o ro n a .

Az 1. ábra görbéi az egyes korfokok kerüértékeit mu
tatják 2Vb, 3, 3Va %-nál következő adatok mellett s jel
zés szerint:

A 2. ábra . . . 30, 40, 50 stb. éves korfoknak meg
felelő függélyes vonalaira az 1. ábra adataiból azon
megközelítő értékek vannak felrakva, melyek a . . . 30,
40, 50 stb. éves vágásforduló mellett kezelt szabályos
üzemtest megfelelő kerüértéke egy évi, 2 l/ 2, 3, 3Vg%-kal
számított kamatjának felelnek meg.
Ezen ábrákon érzékelve látható, hogy a magas for
dulóknál az egyes görbék rohamosan emelkednek s a
számok ezen törvénye gondolkodóba ejt, -hogy a magas
fordulóknál mutatkozó nagy kerüérték egy évi kamat
ját — mint az üzemtest évi tiszta jövedelmét — kihozandók, képesek vagyunk-e a legidősebb korfok fatömegét meg
felelő magas áron értékesíteni.
Például felvéve egy 140 éves fordulóban kezelt sza
bályos, tehát 140 korfokkal (140 kát. holddal) biró tölgy
szálerdő üzemtestet, melyben az átlagos növekvés a
faterm. táblák III. termőhelyének felel meg s hol T = 100
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kor., C = 10 kor., ö = 3 kor., a tőárak következőleg
alakulnak, ha 2 ‘/2 °/o-os kamatozást kívánunk :
140

=
=

110 (31-7206— 1 ) + 3 X 1228-82—140X3
6645 kor.

Ezen tiszta jövedelemhez hozzáadva az egy évre szük
séges
C =
10 kor.
f. ö. = 420 „
430 kor., összesen 7075 ko
rona tőárra van szükség a legidősebb korfok értékesíté
sénél.
Ha a letárolásra kerülő korfok zárlatát 0'8-del vesszük
fel, akkor 398 X 0’8 = 318 tm 3 fatömeg 7075 koronán
adható el tövön.
Ha továbbá ezen 318 m3-ből 70% a haszonfa, 30% a
tűzifa és a tűzifa tm3-je után 2'50 kor. tőár érhető el,
akkor
223 m3 haszonfára 6837,50 kor. tőár esik, tehát a
haszonfa m3-je átlagosan 30'6 korona tőáron adható el,
ha talajértékül csak 100 kor. vétetik korfokonkint.
Próbafelvétel utján meghatározván ezen haszonfánál
az egyes, vastagságok szerint elkülönített árosztályokba
tartozó mennyiségeket, továbbá megállapítván a viszony
számokat, melyek szerint az árosztályok árai egymáshoz
viszonylanak: a vastagsági osztályok egységárai is meg
határozhatók úgy, hogy végeredményben a haszonfára
eső 6837-50 kor. tőár kikerüljön.
A tiszta jövedelmet papíron emelni könnyebb, mint a
való életben. Hazai viszonyaink között, hol a fakereske
delemről éppen nem állíthatjuk, hogy nagy arányaiban
nemzeti irányban fejlődött volna ki, egészséges lesz a
fejlődés iránya, ha az erdőbirtokosok — első helyen
mint legnagyobb birtokos, a kincstár — fatermékeiket a
házi kezelés keretén belül berendezett faraktárakban is
hozzáférhetőbbekké teszik a fát fogyasztó iparosoknak s
mezőgazdáknak és ha a további fejlesztés folyamán,
például a fűrészáru kereskedelmi irodákból mozgatva
értékesíttetik. Ily berendezkedés mellett az erdész keres
kedelmi téren, a kereskedelem eszközeivel segíti az erős
nemzeti állam megépítését.
Hogy a kereskedelmi téren dolgozni hálás feladat,
ennek igazolására például fel lehet hozni egy fogyasztási
szövetkezet pénzforgatását.
A szövetkezet alaptőkéje 8000 korona, melylyel az
üzlet be lesz rendezve és megindítva. Az árú eladásából
befolyó összegekkel újabb készletek vásároltatnak s ismét
eladatnak ; ez utón az áruk eladásából egy év alatt be
vételezett összeg 40000 koronára emelkedik. Ha a szö
vetkezet úgy szabja meg az eladási árakat, hogy átlag
8 % nyers
haszon maradjon saját terhei fedezésére,
akkor a 40000 koronából kiforgat egy év alatt 3200
koronát. Tehát az alaptőke egy év alatt ötször fordult

ERDÉSZ

255

meg az üzletben s 5 X 8 = 40% kamatot hozott és
folytatja jólétet fakasztó forgását.
A szaktudományok mellett a kereskedelmi érzék fej
lesztése tehát új értékeket teremt a nemzet számára.
Ezért indokolt az erdészefi főiskolát oly szellemi kör
nyezetbe vinni, honnan a hatalmat képviselő tudomány
művelői — a tanári kar — s velük a fiatalság a lüktető
élet ütőerén tartva egyik kezüket, másik kezükkel jóléttől
duzzadóvá izmositani segíthetik a nemzetet, hogy állami
léte jövőjét a munka révén biztosítsák; azon hatalmat
képviselő tudománynyal, mely nem ismeretek halmaza,
hanem képesség, melylyel a kulturális fejlődés magasabb
rendű követelményeit felismerjük s érvényesülésüket elő
segítjük.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥¥¥¥'> ¥

Bürokratizmusunk.
Irta M árton Sándor.

A M. E.-nek f. é. aug. 15. számában Praetor a mi
bürokratizmusunkat tárgyalja. A bürokratizmus megszün
tetésére nézve nézeteimet előadva, egyúttal azt a kérést
intézem Praetorhoz, adja elő szintén véleményét.
A mai helyzetnek fő alapja a központosítás, a mely
az erdőtörvény meghozatalának idejében általános orvos
szer volt. Talán épen ez az oka, hogy ma már nem
válik be, s ezért ment túl a kellő határon.
Az erdőtörvény fő végrehajtói eredményt akartak fel
mutatni, s mivel könnyebb és rövidebb idő alatt lehet
sokat mutatni papíron, törzskönyvekben, rendelkezések
ben, mint kint az erdőn erdősítésekben, erdölésekben,
rohamos lett az adatgyűjtés, a rendelkezésekben pedig
ott csillog az illetőknek nagy szakismerete egész terje
delmében. P. o. az erdőgazdasági üzemtervek készítésére
vonatkozó rendelet inkább szakértekezés, mintsem ren
delet.
Nem kerülte el az akkori szakférfiak figyelmét semmi
sem, s gondosságukat azzal óhajtották kimutatni, hogy
aprólékosságokat is felöleltek, ilyen az üzemtervben a
sortávolság megjelölése mesterséges ültetésnél.
Ez az aprólékosság aztán lejebb-lejebb kicsinyességbe
ment és megszületett a bürokratizmus, a mely, mivel
mindent csak jóváhagyás mellett szabad tenni, előtérbe
tolta a felelősség elhárítását s a kényelmes nemtörődöm
séget.
Kapva-kaptak az erdőtisztek ezen, a csak sokszor
néhány sor Írást követelő eljáráson, mivel az a felelős
ség elhárítását jelentette.
A nehány sor irás mindsürűbben ismétlődött s ma a
virágzás tetőpontját érte el.
Vigyázni kell, nehogy a túlbuja viritás léha maggá
változtassa a magyar erdészet alapjait!
Hatáskört kell adni lefele. Ez éleszti a munkakedvet
s önálló működésre serkent.
Ma nincs hatáskör. Az ember tetszeleg erejével, ha-
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talmával. Mivel pedig mással szemben nem éreztetheti:
szaktársait nyomorgatja.
Nomina sunt odiosa; a példák ebben kellemetlenek.
El is hagyom.
Bizalom kell lefele. A bizalmat erőltetni nem lehet;
ismeretlennel szemben azonban legalább óvatosan fel
kell tételezni a megbízhatóságot.
A bizalmatlanságot általánosítani helytelen, legtöbbször
alaptalan dolog, mely emberismeretre, sőt szelíd lélekre
sem vall.
A hatáskört nagyon helytelen olyanoknak adni, a kik
nem felelősök a foganatosításért. A mai rendszernek ez
az egyik sarkalatos túltengése ; ugyanis az erdőfelügye
lőség tesz javaslatot, a bizottság határoz s az erdőhivatal
a foganatosításért felelős, bárha ellenkező véleményét
nem vették figyelembe.
így állott elő az a helyzet is, hogy a 80— 100 éves
bükkösben az eladott juharfákat döntés előtt le kellett
volna galyazni, nehogy a bükkfákban kárt tegyenek.
Mit ér ott a bükk, a hol a juhart is olcsón kell adni ?
Áttérek ezek után a gyakorlati megoldásnak már
többször kifejezett s 1901. évben egy alkalommal az
érvényesítési pont előtt kifejtett módozatára.
Erdőfelügyelő legyen az állami erdőhivatal főnöke.
Ellenőrzi úgy az állami, mint magánkezelést. Helyettesei
az ily minőségre kijelölt erdőtisztek.
Hatáskört kell adni fokozatosan s ellenőrzés mellett.
Ne legyen sok kihelyezett erdőgondnokság, hanem a
hivatalban intézzék az ügyeket.
Ne végezzen az erdőtiszt másolási munkákat, iktatást
stb.
Legyen több jól fizetett altiszt, a kik egyszerűen a
látottak bejelentésére legyenek kötelezve. így nem kell
majd sok aprólékos dologért ki-ki utazni.
Úgy hiszem nem kell magyaráznom, hoqy mily sok
írásbeli munka meg lenne takarítva ezekkel.
Követnie kell ezt az erdőtörvény revíziójának, mert
ma már tűrhetetlen, hogy p. o. egyik magánbirtokos
joggal bírjon 50 holdas erdejéhez vincellérjét, inasát,
erdőtisztként feleskettetni.
Ezekről már elég részletesen írtam más alkalommal.
Egyszerüsitni kell az eljárást. A közbirtokossági s v.
urb. • erdőkben a legegyszerűbb eset, t. i. a vágástér
eladás, a következő időtartamot vesz igénybe;
gyűlés összehívásához
15 nap
eladást elfogadó határozatérvényességéhez
15 „
hirdetménykibocsátás uj gyűléshez
15 „
árverés, az nap az eredményt elfogadó hatá
rozat érvényességéhez
15 „
együtt60 nap.
De ha a becsérték 2000 K-nál nagyobb, még 30 napig
kell várakozni. Fokozódik ez aztán igy majdnem 150
napra. Minek mindez, mikor fontosabb ok nem követeli.
A gazd. ügyv. szabályzatokat is meg kellene rövidíteni
s egyszerűbbé tenni és egyszerűsíteni az egész vonalon.
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Nézetem szerint a mai állapot fentartása veszélyes s
egyenesen a magyar erdészet alapjait ássa alá.
Hozzá kell fogni az újjászervezéshez. Nem tudom
miért késik. Az újjászervezés kérdésének halogatására
nagyon reá illik a Vulgataban olvasható mondása Jézus
nak: „si hoc in viridi, quid in arido“.
y
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A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
Irta E nyedi János.

9

Visszatérve a Diósgyőr hámori vicinális útra és tovább
folytatva utunkat, a királykuti völgytől nem messze talál
juk a hámori őrlőmalmot.
Ezzel szemben függélyesen égbe meredő sziklafal tete
jén látunk egy keresztet. — A „Magyarföld és népei“ című
folyóirat 1846. évi I. füzetében részletesen le van írva
az a népmonda, mely e kereszthez fűződik. E szerint ez
a jel arra emlékeztet, hogy egy öreg molnár, akit fiatal
felesége megcsalt, bánatában a sziklafokról a tátongó
mélységbe vetette magát és szörnyet halt.
A hámori malomtól nem messze kezdődik Hámor
(Alsó-Hámor) község. Itt azonban csak néhány ház van,
mert a falu elejét a falu zömétől, illetve a tulajdonképeni hámori völgytől egy megragadó szépségű szűk
sziklaszoros választja el.
E szoroson innen van a Zartl testvérek hajlított bútorgyáros cég telepe.
A falu első háza és a Zartl testvérek cég kertje kö
zött látható egy kis tisztás, az u. n. Lopresti kaszáló.
Neve onnan származik, hogy a „Mély völgy“-ben épült
Lopresti vasútnak ez volt a lerakodó helye, ahol szemtettek is.
A hajlított bútorgyár telepen túl, hol a vízvezetékben
zúgó morajlással folyik a viz, a Szinva egészen alámossa
a Puskaporos tető meredek mészkő oldalát, melybe be
vágódva 3 magasan fekvő barlang látszik. Ezen egy
másba nyiló üregben valamikor sok lisztet, szalonadarabot, sarkantyút és számos nyilat találtak, melyek állí
tólag a közép- és újkorból maradtak ott.
A közlekedési utón haladva a tógátra jutunk s előt
tünk hullámzik színes csolnakokat himbálva a fenséges
hámori tó, hátunk megett fekszik az erdőkkel koszoruzott nagy kiterjedésű, mély katlanban a hámori telep,
melynek mostani lakói többnyire a diósgyőri m. kir. vasés acélgyár munkásai.
A tóból kiömlő víztömeg eleinte mély, üreges szikla
mederben folyik és csakhamar két ágra oszlik, amelyek
a falu elején a Selyemrétnél ismét egyesülnek, honnan
a Szinva patak néven folytatja útját Diósgyőrön és
Miskolcon át a Sajóig.
A hámori tó vizét két patak táplálja, a Szinva és a
Garadna. Kérdés tehát, hogy a tóból kiömlő viz folyá
sát a Szinva elnevezés megilleti-e ?
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Igen, mert a , Garadna vize teljesen beomlik a hámori Márki Sándor említi, hogy 1844-ben József nádornak egy
tóba és itt nevét is elveszti; ellenben a Szinva a tó köze 14 kgr.-nál súlyosabb pisztrángot küldtek, s hogy az
lében két ágra oszlik, melyek közül egyik a gát mellett 5 —6 kilogrammos példány épen nem ritkaság. Hasonló
gyönyörű habzó vizesést alkotva a hámori tóba ömlik, a képen gazdag volt a tó rákokban is. Márki szerint 2 óra
másik rész pedig az elágazásnál mély szakadékba zuhanva alatt egy hektoliterre valót is lehetett fogni.
A tó többszöri tisztása alkalmával azonban, amikor a
folytatja útját, mig a tóból kifolyó víztömeggel egyesül.
Tehát a Szinva a forrásától kezdve a Sajóba való omló tavat le kellett csapolni, elpusztult a halállomány, illetve
séig mindig megtartja a nevét, de a Garadna patak a ma már jelentéktelen.
A hámori tó tulajdonosa a m. kir. kincstár. Területi
tónál egészen elvész.
A hámori tavat „Taj“-nak nevezi a diósgyőri köznép, leg a diósgyőri m. kir. erdőgondnoksághoz tartozik, de a
használat szabályozására vonatkozólag 1894. évben fel
ami a német Teich-ból származik.
A tavat Istvánffy Gyula így írja le; „A hegyek oldalá vett jegyzőkönyv szerint a diósgyőri m. kir. vas- és acél
ról közvetlen a tó partjáig ereszkedő bükk erdők árnyé gyárat a vizhasználati jog illeti meg.
A hámori telepen ma csend honol, mig 40 évvel eze
kában, délen gyalogút, északon pedig kocsiút vezet a
tó körül, melyet páratlanul szép fekvéséért és vidékéért lőtt az apró hámorok pörölyeitől volt zajos a völgy. A
méltán nevezhetnének a Bükk gyöngyének. Egy darab vashámoroktól származik a telep neve is. Régi térképein
ez a paradicsomból vagy a mesebeli tündérek kertjéből ken mindenütt „Eisenhammer“-nek van írva, kivéve az
s szebbnek talán a fanatikus rajongás ábrándozó álmai 1815. év előtti időből származó helyrajzi térképünket,
ban a Mohamed lelke sem látta a hetedik menyországot. amelyen a Zartl testvérek gyára körüli rész Alsó-Hámor
A táj szépsége megbabonáz, s aki egyszer látta, nem nak, a hegyszoroson túli rész pedig Felső-Hámornak van
mosódik ki emlékéből soha annak képe, hanem lelkét nevezve. De a szentléleki erdőgondnokság 1815. évi tér
elfogja a vágy : gyönyörködhetni még egyszer a termé képén is „Eisenhammer“ néven és 155 épülettel szerepel.
Borsodmegyének egy régebbi átnézeti térképén, amely
szet e remek panorámájában.“
A tó akképen létesült, hogy a Garadna völgy elejét abból az időből származik, amikor Diósgyőrben még
mesterségesen készített gáttal elzárták és a vizet fel- jószágigazgatóság volt, az alsó-hámori tó melletti község
duzzasztották, hogy az akkor itt létezett hámorok részére „A. F. Hámor“ névvel van jelölve.
Divald Adolf jelentéséből, mely az Érd. Lapok 1869.
vizi erőt gyűjtsenek.
Az 1815. évben készült szentléleki erdőgondnoksági évfolyamában van közölve, az tűnik ki, hogy ő Felső
térkép szerint a gát eredetileg fából volt készítve, jelen hámor alatt a mai Ujmassát értette.
leg pedig kőből van.
Később azonban Ómassát nevezték el Felsőhámornak,
A völgy elzárásának, illetve a tó alkotásának ideje rryg a múlt évben a borsodmegyei községek hivatalos
pontosan meg nem állapítható; az 1772— 1779. évekből nevei között nem találjuk se Alsó-, se Felső-Hámort, ha
reánk maradt erdészeti térképek azt igazolják, hogy ebben nem csak a „Hámor“ elnevezést.
Az 1898. évi IV. t. c. ilyen végrehajtása nézetem
az időben még nem létezett.
A tömlőalaku hosszúkás tó kiterjedése 17 kh. 1440 szerint vagy téves, vagy hibás. Mert a Budapesti Köz
négyzetöl. Hossza T3 kim. Legnagyobb szélessége löny 1906. évi 99. száma szerint Hámor tartozéka címén
jelentőségénél fogva felvétetett az „Országos községi
90— 100 m, és legnagyobb mélysége 10 m.
Márki Sándor azt irja, hogy a tónak eredetileg 31 törzskönyv“-be Lillafüred is, és nyilvántartatik a helységmillió köbméter vize volt, amely 1882. évig 10.700,000 névtárban Ujmassa is, de Ómassa, vagyis Felsőhámor,
köbméterre apadt.
amely Ujmassánál sokkal kiterjedtebb és jelentékenyebb,
Ez az adat téves. A tó helyszíni szemléje meggyőz kimaradt. Habár Alsó- és Felső-Hámor közigazgatásilag
mindenkit arról, hogy annak víztömege a mostaninál egy községet képez, még sem foglalható össze Hámor
gyűjtő elnevezés alatt, mert a telep és a község egymás
még kétszerié nagyobb sohase lehetett.
Ezt kizárja a tó fekvése, amely mélyebb és szélesebb tól 7'7 kilométernyi távolságra fekszik és Felső-Hámor
régebben sem lehetett, csak esetleg hosszabb.
nak külön telekkönyve is van.
Éppen ezért a továbbiakban Alsó-Hámort „Hámornak“,
Az 1815. évi üzemterv szerint 18 kát. hold 720 négy
zet öl kiterjedésű volt.
Ómassát pedig „Felsőhámornak“ fogom nevezni.
Miután az elnevezés eredetét megállapítottam, folyta
Márki adatának hibás volta bizonyára a mértékegy
ségben való tévedésből ered s a veder nagyságát köb tom Hámor nevezetességeinek felsorolását.
A tógát közelében a faluban van egy tárnaszerüen
méternek vette.
A Montan-Handbuch des österreichischen Kaiserthums hosszan húzódó csepkőbarlang.
Ettől nem messze volt a hámori fürdő, mely a hámo
für 1861“ cimü munka a 83. lapon közli ugyanis, hogy
a hámori műveknél van egy tó 27 millió vedernyi rokkal együtt rég megszűnt. A hámorok műveiből két
emlékoszlop maradt fenn. Egyik az iskola közelében a
(Eimer) víztartalommal.
A hámori tó régen igen gazdag volt pisztrángokban. Szinva partján levő vasszobor a következő felírással:
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„Ferencz József és Erzsébet felséges fejedelmi párnak
szentelte jobbágyi hódolattal a hálás jelenkor május 2 1 ,
1857. Borsodmegyébeni örömteljes jelenléte emlékeze
tb e .“
A másik vasoszlop a tógát közelében a vicinális út
szélén áll. Felírása a következő: „1847. István főherceg
körutazásának emlékére e kies völgyben.“
A múlt század ötvenes éveiben nagymérvben német
szellem harapódzott el a hámori tisztek közt.
Az „Üstökös“ akkor azt az élcet faragta rájuk, hogy
nem vitték el tőlünk a vasas németeket; Diósgyőrben
még mindig vannak. De ez a szellem nem hagyott
maradandó nyomokat, sőt az ellentét okából felemlít
hetem, hogy Hámorból^ származik a magyar tudomány
két lelkes mivelője: Hermán Ottó és Vadas Jenő.
Hámor felett van a híres Szeleta barlang, melynek
kutatásáról Kadic Ottokár geológus a következőket
Írja: „E vidék legnagyobb barlangja a Szeleta barlang.
Szabálytalan alacsony nyílása a Szinva balpartján az
alsóhámori templom felett igen magasan egy mészkő
sziklában van. Előcsarnoka tág, átlag 20 m. hosszú és
15 m. széles; ebből egy 40 m. hosszú szélesebb ág
É.-Ny. felé és egy 30 m. hosszú keskenyebb ág Ny.
felé hajlik.
A barlang előcsarnokában a nyilástól kezdve hátra
felé 12 m. hosszú és 2 m. széles gödröt ásattam. E
gödröt 6 m.-ig kutattam át anélkül, hogy itt is a barlang
fenekét elértük volna.
A gödörben felvett szelvény felülről lefelé először 1
m. vastag, fekete agyagból álló, alluviális réteget tüntet fel.
Ebben hasonlóan, mint a többi barlangban, faszerét,
házi állatok maradványait, törött cserépedényeket, több
csiszolt csontszerszámot és egy emberi állkapocs hátsó
részét találtam.
Az alluvium alatt a többi réteg lefelé barnás szürke
agyagból és mészkőtörmelékből áll, ezeket több, sötétebb vízszintes sáv tagokra osztja. E sorozat legalul
barna agyaggal végződik. E vastag, barnás-szürke és
barna agyagtömbből nagy számban az Ursus spel. csont
jai kerültek napfényre. Érdekes, hogy az ős medve
csontjaiból csak egy kis százalék egész, nevezetesen a
végtagok distalis részei. A többi rész mind tördelve van.
A legtöbb csont hosszában törött, sőt némely töredéken
zúzási j /ek is láthatók. A csonttöredékek közül olya
nok vannak, amelyeknek élei és hegyei elkoptak. Most
az a kérdés, vajon ezek a csonttöredékek hogyan kop
tak el? Itt csak két eset lehetséges. T. i. vagy termé
szetes úton folyó vízben hömpölygés utján, vagy emberi
használat által. Ha a koptatás vízben történt volna,
akkor a folyó víznek a nyomait a feltárt rétegekben
okvetlenül megkellett volna találnom. Ha az itteni rétegek
folyó vízből üllepedtek volna le, akkor homokot és kavi
csot vagy legalább koptatott mészkövet kellett volna
találnom. A rétegek tehát itt folyó vízből nem rakod
hattak l e : hanem száraz utón, a mészkő mállásából
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kellett hogy keletkezzenek. E szerint a csontok sem
kophattak a vízben.
De hogy a koptatás nem valamely más természetbeli
erő befolyása alatt történt, erre mutat az is, hogy a
koptatott csontokkal az éles törésű csonttöredékeket is
keverve találtuk. A természet ebben az esetben semmi
körülmények között sem lehetett volna kivétellel, hanem
egyformán járt volna el. Ezt csakis az ember tehette,
amennyiben a neki alkalmasabb, élesebb, hegyesebb
csonttöredékeket felvette és használta, amikor pedig el
koptak : eldobta őket. Hogy az ember a diluviumban
tényleg ezen barlangban is megfordult, az is bizonyítja,
hogy azon sötétebb szürke rétegekben égési nyomokat
is találtam. Az jlyen rétegekben faszén és hamu nyomaira
akadtam, ami csakis az embertől származhatott.
Az ősember jelenlétét s Szeleta barlangban az előzők
ben foglaltak szerint a következő tények bizonyítják:
1. A diluviális rétegekből számos ősmedve-csont
került ki ; e csontok legnagyobb része törött. Több cson
ton észlelt zuzási jegyek arra engednek következtetni,
hogy ezeket a csontokat a diluviumban csakis az ember
tördelhette.
2. Számos csonttöredék hegyei és élei elkoptak.
A mostani kutatások szerint kizártnak látszik, hogy
ezen koptatás valamely természetbeli erő befolyása alatt
történt volna. így tehát állíthatjuk, hogy ezen kopás
csakis az ember használata által történhetett.
3. A barlangnak egészen normálisan üllepedett dilu
vialis korú rétegeiben tűzhelyek nyomaira is akadtam.
Az itt talált faszénmaradékok pozitív bizonyítékot is
nyújtanak, hogy az ember a diluviumban tényleg a
Szeleta barlangban tanyázott.
Utunkat a tó gátjától balfelé a Szinva völgyében foly
tatva, csakhamar elérjük a lillafüredi nyaralótelepet, mely
csinos nyaralóházaival, rendezett sétautjaival igen kel
lemes benyomást tesz. A völgy szélein épült villáknak
festői hátterül szolgál a zöld bükkerdővel borított hegy
oldal s ha a magas sziklatetőre felkapaszkodunk, a tele
pen átfolyó Szinva patak ezüstszalagnak tűnik fel a
zöld színű környezetben.
E nyaraló telepen a terület az 1890. évben osztatott
fel és négyszögölenként 25 fillér egységár mellett bocsát
tatott áruba. Ezen idő óta a kincstár egy húsz szobás
vendéglő építésére, séta-utak létesítésére, kocsiút kiköve
zésére, fásításokra, patakszabályozásokra és a telep
tisztán tartására kerek számban 59000 koronát költött.
A telep a m. kir. földmivelésügyi minister 1892. évi
52275. sz. rendelete alapján gróf Pejacsevich Tivadarné
szül. Br. Vay Lilla Öméltóságáról „Lillafüred“-nek
neveztetett el.
A nyaralótelepet elhagyva, a Kerekhegynél vadvizes
helyre találunk, amely egyik régi térképünkön pisztrángos tónak van nevezve. Nem messze van innen a Szinvaforrás és ehhez közel jobbra kezdődik a Lustavölgy,
amelynek baloldali gerincén húzódik az erdőgondnokság
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határa. A Lustavölgy nevet bizonyára onnan kapta,
hogy az ember elfárad, amíg ennek a hosszú völgynek
a végére ér.
A hámori tó gátjától a tó mellett húzódó közleked ési
utón haladva, Ujmassára érünk, ahol egy erdőőri lak és
egy vadászlak van. Mindkettő a kincstár tulajdona. Ujmassán láthatjuk egy hatalmas régi kohónak a romját.
¥¥¥¥¥¥¥¥

A Baranya-, S om ogy-, Tolnam egyei E rdészeti
és V a d á sza ti E g ye sü le t f. hó 6 -án, ezúttal már uj

székhelyén, Pécsett, a városháza gazdasági tanácstermé
ben tartotta meg első rendes közgyűlését, melyen Pánczél Ottó I. alelnök elnöklete alatt 27 egyesületi tag vett
részt. Az Országos Erdészeti Egyesület gróf Széchenyi \
Bertalant, Baranya-, Somogy-, Tolnamegyei Erdészeti és ]
Vadászati Egyesület ügybuzgó elnökét bizta meg képvi- \
seletével, a ki azonban — sajnos — ezúttal akadályozva
volt abban, hogy e megbízatásnak eleget tehetett volna. !
A Borsod-Gömör-Heves megyék Erdészeti Egyesületét !
Dezsényi Jenő kir. alerdőfelügyelő és Mányai Imre
uradalmi főerdész; Somogy vármegye közönségét Noszlopy Tivadar tb. megyei főjegyző; a Schaumburg Lippe
György herceg dárdai uradalmát Szuly János ügyvéd,
uradalmi jogtanácsos, és a m. kir. vallás- és közalapít
vány vajszlói erdőgondnokságát Tirts Rezső m. kir.
főerdész képviselték.
Elnök szívélyes szavakkal üdvözölve a megjelent ven
dégeket és az egyesületi tagokat: a közgyűlést megnyi
totta s a jegyzőkönyv hitelesítésére Suha Rezső választ
mányi és Deák János rendes tagot kérte fel.
Ezután Kolossváry . Andor egyesületi titkár olvasta
fel jelentését az Egyesület eddigi működéséről, melynek
tudomásul vétele után a kiküldött pénztárvizsgáló bi
zottság nevében, annak elnöke Suha Rezső tett jelentést
az Egyesület vagyoni állapotáról és pénztár kezeléséről,
melyek a legpéldásabb rendben találtatván, a közgyűlés
őszinte köszönetét tolmácsolta Sech Jenő pénztárosnak s
neki a felmentvényt megadta.
A választmány által összeállított költségvetési előirány
zat s ennek keretében a választmány azon javaslata is
egyhangúlag elfogadtatott, hogy Stainer Gyula körmendi
magpergető-gyáros 45 korona adománya 2 oly erdőőr
megjutalmazására fordittassék, kik a f. évi október 2 1 -én
Pécsett megtartandó erdőőri szakvizsgát a legjobb ered
ménnyel leteszik.
Az alapszabályok némi jelentéktelen módosítása után
a választmányban megüresedett 2 tagsági helyre titkos
szavazás utján dr. Vámos Károly, a magyar kegyes
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tanitórend mernyei uradalmának kormányzója és Kacskovics Lajos csurgói főszolgabíró választattak meg,
mindketten egyhangúlag.
Olvastatott Borsod-Gömör-Heves megyék Erdészeti
Egyesületének f. évi 93. sz, alatt az Egyesülethez inté
zett átirata, s az ahhoz csatolt javaslattervezet, mely az
1886. évi XXII. t.-c. némely szakaszainak, mint az erdő
tiszti karra sérelmes intézkedéseknek törvényhozási utón
leendő módosítását célozza.
A közgyűlés a kiváló gonddal megindokolt javaslatot
teljes egészében magáévá tette s elhatározta, hogy azt
tőle telhetőleg támogatni fogja, illetve annak megvalósítása
érdekében táplált óhaját kellő módon kifejezésre juttatja.
A tárgysorozat következő pontját Bálint Ferenc tanul
ságos, szép felolvasása képezte, melyben úgy a szak
embert, mint a laikust egyaránt érdeklő módon fejte
gette az erdőápolásnak különféle módjait, különösen a
Mecsek hegységben elterülő terjedelmes erdőkben alkal
mazott és alkalmazni javasolt erdőléseket. Az osztatlan
tetszéssel fogadott felolvasásért a közgyűlés felolvasónak
köszönetét szavazott s azon óhajának adott kifejezést,
hogy az kinyomattassék s az Egyesület tagjainak meg
küldessék.
Hasonló kitüntetésben részesült Kolossváry Andor
egyesületi titkár is, ki az orvvadászat ellen való véde
kezés címen tartott felolvasásával kötötte le az érdeklődők
figyelmét.
Ismertette az orvvadászat ellen való védekezés külön
féle módjait s végül határozati javaslatot terjesztett elő,
melyet a közgyűlés elfogadva, a szőnyegen lévő kérdés
tanulmányozására Sárközy György elnökből, Hám Fe
renc, Tatarek Kálmán, Woáicska Ferenc és Kolossváry
Andor tagokból álló bizottságot küldött ki.
Ezzel a közgyűlés egyéb tárgy hiányában az elnök
éltetése mellett berekesztetett.
B o rso d -G ö m ö r-H e ve s m egyék e rd é sze ti e g y e 
sülete. Rendes tagsági dijat fizettek 1907-re: Bárdossy

Miklós, Csorna Gusztáv, Glózer László, Tindly József.

VADÁSZAT
Október hó a vadászatban.
Az erdő zöld lombja elsárgult s minden erősebb szélroham lekapkodva néhány levelet a fák koronájáról,
üvöltve mintegy gunykacaj közt ragadja tova. A völgyek
ből nedves ködök emelkednek fel, a letarolt réteken már
csak az őszi kikirics virít s a térségen a szél száraz
ördögbordát hajt maga előtt. Minden a zordon évszak
bekövetkeztét jelzi. A természetet már megérintette e
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hóban az a sorvasztó, enyésztő lehellet, mely egyelőre a
„halál“ csiráit növeli — a megújulás jegyében. De a
megváltást meg kell előznie a fehér takarónak, annak a
szűztiszta szemfedőnek, melyet előbb ráborít a természet
nagy mestere egy elmúlt élet napjaira, hogy e hópalást
alatt majdan új csírái fakadjanak a jövő reményeinek.
A nagy mindenség is mintha előkészületeket tenne erre
a nagy természeti átalakulásra, bágyadt, kihalt minden
felé, szürke köd veszi körül; e szürkeségből ki-kikandikál
a bágyadt őszi napsugár, a vonuló szárnyasok hívogató
szózata, mit messze-messze hord el az őszi szél, vissz
hangra már nem talál. Fütyöl, -sivít az őszi szél, behatol
minden zig-zugba, erdők titkaiba, a nádasok labirintjaiba,
hangos szóval, mintha takaródét fújna a még hátra
maradt szárnyasoknak." A kékségen lassan tova vonuló,
égbe futó vonalak is erről adnak hírt — a tekintetnek.
A magasból lecsengő érdes búcsúszavak mindenikéből
úgy vesszük ki, mintha szíves „istenhozzád“-ok csenge
nének felénk, mi oly meghatóan érinti a vadászszív
érzelemhúrját, hogy önkénytelenül is felsóhajtunk: „Isten
veletek, szép szárnyasaink!“ És mennek a „ledérek“,
kik „éghajlatot cserélnek.“ A kényesebbek már el is
mentek, de amelyek nagyobb ellentállásra képesek s
főleg a hőség és villamosság behatásai iránt kevésbbé
érzékenyek, azoknak csak e hóban borzadozik meg a
tolla, az idege a meheínémség sugalmától, titkos érinté
sétől és hallgatnak az őszi szellő sugallatára: „repülj
madár, repülj! . . .“
És repülnek azok, akik a nagy láncolatban sorra követ
keznek : a kevésbbé érzékeny ragadozó madarak, pacsir
tafajok, gémek, sneffek, a megkésett fürjek, továbbá a
bíbic, szárcsa, vízityúk és a vízicsibék fajai stb. Az állat
világban csak a mókusnak virul fel a bőség hajnala,
gazdag táplálékot szolgáltat az érő mogyoró. Az erdő
szárnyas bohóca, a szajkó is leköltözik a fenyvesekből a
lomberdőkbe s kertekbe, megkezdi csatangolását; jelen
létét rekedt kiabálásával adva tudtunkra. Éjszaki vendé
geink is kezdenek megérkezni; a fenyőrigó, lenike nagy
csapatokban jönnek. Sok kacsafaj is itt hagy bennünket
s helyükbe éjszakról vadlibák ezrei jönnek.
A fogoly vadászata végéhez közeledik, már nem igen
tartanak ki sem a vadász, sem a kutya előtt; kárpótol
helyette a nyúl, melyre a vadászatnak majdnem minden
neme megnyílik. Ilyenkor a misák répa-, burgonya-, ku
korica-tarlón, gyeptörésben, ugarban feküsznek, csendes
időben jól bevárják a vizslát.
A fácán ugyan még nem jutott el fejlettségének tető
pontjához, de azért bármilyen vérbeli vadász igényeinek
is megfelelhet. Novemberben fejlődésének tetőpontjá
hoz ér.
A túzok nagy csapatokban gyülekezik. Vadászata egyike
a legnehezebbeknek, sok jártasságot igényel s hajtatással
sem igen lehet eredményt érni.
Az erdei szalonka melegebb vidékekre vonulván, sző
lőkben, cserjékben és vizenyős helyeken telepszik meg
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s esténként erdőszélek és nyílt tér között, — hol vonu
lása szembetűnőbb — lőhető.
A sárszalonka vizenyős helyeken, különösen a déli.
órákban vizslával keresve, közeire vár be !
A sneffszerű madarak is jönnek-mennek, egy kis türe
lemmel és maszk segélyével lesből eredményesen vadász
hatok.
Az erdei vadászatnak a főidénye beköszöntött. Az erő
sebb szarvasbikák elvonulnak a bőgési helyekről, de jönnek
helyette gyengébbek, hogy kárpótolják a vadászt, az
esetleges sikertelen előző cserkészetekért. A hó 15-ével
az agancsosok lelövését a törvény tilalmazza; helyette
megkezdődik a fő-, dám- és őzsuta lelövése ; természe
tesen figyelemmel kell lenni az állományra, esetleg az
állomány ok- és célszerű növelésére.
A vaddisznó-vadászat valóságos ideje szintén e hónapra
esik, mert a dércsípett érett makk hullni kezd; a vad
disznó makkos fák alatt tartózkodik s hízni, szalonnásodni kezd. Róka, borz, vadmacska, vidra még mindig
erősen keresik a prédát s csakis a hó vége felé néznek
jó téli szállás után.
Nyest és görényszerük, ölbe rakott fa, sövények alatt
és főleg a baromfiólak közelében kódorog, illetve ólálkodik.
A szőrmések bundái, irhái ides-tova legtartósabbak
lesznek, azaz legkevésbbé eresztenek szőrt; a pusztítá
suk kétszeres hasznot jelent.
Az ártalmas szárnyasok fiai már anyányiak, derűreborúra barangolják a határt, ennélfogva az uhuval sok
szép mulatságot haszonnal párosíthatunk.
A vad élelmezése céljából makk, bükkmakk, vadgesztenye stb. szorgalmasan gyűjtendő és szárazon raktá
rozandó.
A foglyok kiteleltetésre vagy tenyésztésre befogandók,
ügyelni kell azonban, hogy a befogottak között fölös
számú kakasok ne legyenek. Valamint a vad védelme
és ápolása sohasem szünetelhet, ép oly kevésbé nem
szünetelhet a kártékony ragadozók puszítása sem ! E
hónap pedig mindenféle kártékony szőrmés vagy szárnyas
ragadozónak a legfőbb és elmulaszthatatlan pusztítási
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A budapesti állatkert.
Irta

Remetei Köváry János.

Szomorú az állatkertünk helyzete. Ismertté lett mindenki
előtt, aki csak nyomtatott betűt olvas. Ennyi ingyen
hirdetéssel akár világhírűvé is lehetett volna tenni, ha.
csak egy kis jóindulattal viseltettek volna a sorsa iránt.
Köztudomás szerint Magyarországnak, jobban mondva
Budapest székesfővárosának van, illetve még jobban
mondva, volt egy állatkertje.
Ez az állatkert területére, fekvésére és berendezésére
nézve egyike volt a világ legnagyobb állatkertjének. Az.
állatjai pedig minőség és mennyiség szempontjából te-
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kintve, egy színvonalon állott a legutóbbi kóbor menazseriák elkényszeredett és elsorvadt bestiáival.
Bámulatos és csodálatos ez a magyar nép ! Evek
hosszú során át, ha ügyes bajos dolga akadt a főváros
ban, vagy szórakozni felrándult, soha el nem mulasztotta,
hogy az állatkertet meg ne tekintette volna. Lefizette a be
lépti dijat és megnézte a különféle tükröket, megmérte
magát a mázsákon. Közben egy-két pohár sört is fel
hajtott, kereste az állatokat, végre egyett kacagott és
. . . . gyerünk haza! De soha sem zúgolódott. Haza
menet el nem mulasztotta volna az ismerőseinek is
megemlíteni, hogy ha Pestre felmegy, el ne kerülje az
állatkertet, nézze meg a majmokat, meg azokat a fura
tükröket, jókat lehet rajta nevetni! Ki beszélt állatokról?
Senki!
Hangzatos cimü, honosító jelleggel ruházta fel magát
a társaság és kihasználta a magyar nép jóhiszeműségét,
nagyzási hóbortba esett. Caesári gőggel és egy kis
üzleti számadással feleresztett jelszót írtak fel kétszínű
lobogójukra, hogy : panem et circenses! Magyarul: kenye
ret és cirkuszi játékokat!
A kenyérnél többet is adtak ; adtak melléje húst is,
bort is, kinek a mi tetszett, még muzsikával pezsgőt is.
De ezt csak úgy adhatták, ha a testből egy jó nagy
darabot kiszakítottak. Tódult a nép ! Boldog volt, a ki
helyett kaphatott a terített asztalnál. A kint rekedt nép
ordított, mint a sakál. Ezek kárpótlásul kapták a cirkuszi
játékokat. Ez a kárpótlás sem mehetett simán, egy
újabb darabot kellett kiszakítani a testből. így született
meg az állatkert területéből kiszakított részen a nagy
vendéglő, másik részen pedig a cirkusz nagy helyisége.
A millennáris nagy nemzeti felbuzdulás meg létrehozta
a mindkét, egy területen lévő vállalat összpontosítását, a
nagy erkölcshonosító vegyi konyhát — Os-Budavárát.
Különös véletlensége a sorsnak, hogy egyszerre éri őket
utol a kimúlás!
A mig a nép, az isteni nép dőzsölt, mulatott, vagy
pedig a Kohnok, Silbersteinok és Rozenzweigok díszes
karából dervisekké átvedlettek üvöltöttek; addig a kiseb
zett lábú oroszlánok és köhögő leopárdok, beesett mellű
mackók félve és nyöszörögve vonultak félre ketreceik
sarkába a vakító reflektor ijjesztő fényétől. Csak a róka
koma sürgőit, forgott nyugtalanul, orrát fintorgatva a
general-saft ijesztően ínycsiklandozó közelségétől. Ki
törődik az állatokkal ? S enki! Nem igaz ! Az igazgatóság
törődött. Jobb ügyre méltó buzgósággal mindenféle eszközt
és módot megkisérlett, hogy az állatok élelmezése men
tül kevesebbe kerüljön. A mit igazol azon körülmény is,
hogy a nálunk honos állataink közül rövid egy-két év
alatt azok, a melyek az állatkertbe kerültek — teljesen
felismerhetetlenné váltak.
Ki ne látta volna az erdők büszke koronás királyát a
nemes gimet (?), — amint összegémberedve, roskadozó lá
bakkal vonszolva testét, a rácson keresztül kenyeret és
morzsát koldulgatott a játszadozó gyermekektől:
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Mindenki látta ! Csak azok nem látták, akikre az állat
kert sorsa bízva volt, azok a zoológiái analfabéták!
A sajtó most kivétel nélkül elitéli az egész gazdálkodást;
de eddig egy szót sem szólt — mikor még a betegség
csirájában volt — hallgatott, mind dinnye a fűben ! Most
húzzák a vészharangot temetésre és százat egy ellen!
— el is temetik !1
Mostanában a főváros vette kezelésbe és sietteti ki
múlását. Az átvétel ünnepélyesen végrehajtások és ár
verési hyénák jelenlétében történt meg. A megmaradt
állatok végső vigasztalására egy császármetszést alkal
maztak. A főváros egyik tisztviselőjét külföldi tanulmány
útra küldte ki, hogy az ottani állatkerteket tanulmányozva,
a szerzett tapasztalatokat a mi állatkertünk javára értéke
síthesse. Mondják, hogy a kiküldött tisztviselő jeles jogász
és kitűnő szónok, sőt még vasárnap vadászni is szokott.
Mindenki láthatja, hogy ez a minősítés tökéletesen ele
gendő arra, hogy valaki jó tisztviselő legyen, de már
bocsánatot kérek, az állatkertnek ehhez semmi köze
sincsen. Nevezzen ki a főváros, vagy küldjön ki bárkit
az állatkerti vendéglői házak, cirkuszok felügyeletére, de
az állatkertet ne ossza be semmiféle ügyosztályba, ha
nem bízza ahoz értő szakemberekre !
Hál’ Istennek, van nekünk ilyen is, sőt nemcsak ilyen,
hanem vannak híres tudósaink is, ehhez értő zoológu
saik, akiknek semmi szükségük sincs külföldi tanul
mányútra.
Kérje fel ezek bármelyikét a főváros. Szívesen áll
mindegyik rendelkezésére. Nem haszonlesésből, nem
érdekből, hanem csupán hazaszeretetből — díjmentesen.
Tanácsaikat, utasításaikat, ha meghallgatják és követik,
az intézmény minden kétséget kizárólag fellendül.
Egy állatkert sem arra való, hogy egyesek üzleti fon
dorlatait elősegítse, idegeneknek hasznot hajtson, hanem
hogy; szemléltetve oktasson.
A külföld összes állatkertjei, adakozásokból, érde
kes állatfajok ingyenes beküldésével lettek nevezetesek
és híresekké. A mi állatkertünkbe senki sem küld be
semmit sem és okosan is teszi mindenki, mert tudja
biztosan, hogy ott az állat csak elcsenyevészedik és
rövid idő alatt dögrovásra kerül. Lenne csak egyszer
rend, majd meglátnák az illetékes körök, hogy milyen
szép állomány teremne egyszerre a beküldött állatok
soraiból.
Hazánk az egész világ előtt nevezetes különféle és
sok fajtájú vadjairól. Vizi szárnyasaink sokfélesége, közte
a vándorok is, még ornithologusainkat is zavarba hoz
zák, annyira különfélék. Ebben a nagy eldorádóban
pedig azt kell tapasztalnunk, hogy nálunk honos állataink
közül állatkertünkben alig találunk egy-két fajtát is. Nem
azt akarom mondani ezzel, hogy az állatkertben nincs
helye egy-két dögrováson lévő kenguru, oroszlán, tigris,
elefánt vagy más fajtájú külföldi állatnak is. Oh igen
elférhet az is, de nem ezekre kell fektetni a fősulyt, —
hanem a hazaiakra. Mit ér az egész iskolai oktatás, ha
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azok, akik nálunk honos állatainkat tanítgatják és ismer
tetik, még önmaguk sem láthattak élve egyet sem. Oktató
és szemléltető jellege az állatoknak első sorban is nem
zeti jellegében kell, hogy kicsúcsosodjék.
Az állatkertünknek nevezett ócska tákolmány recseqropog, összeomlással fenyeget, de még megmenthető.
Nem tanulmányúttal, sem közigazgatási úton, hanem
okos és célszerű, ahhoz értő emberek tanácsainak a
meghallgatásával és gyors foganatosításával.
Kinevet az egész világ bennünket, ha ezt az egy
intézményünket is a nembánomság kényelmes elvénél
fogva pusztulni engedjük. Itt van az igazi 12-ik óra,
nemcsak a mentésre, hanem arra is, hogy végre egy
szer a tolakodó műkedvelősködés körmére is koppint
hassunk !

Agancsosaink és kéreghántásuk.
Irta

Gyulai György.

Hazánk vadállományának kétségtelenül legfőbb ékes
sége a koronás szarvas; sőt ebbeli előkelő állása kiterjed
még a többi világrészre is. Afrikában az oroszlán, Indiá
ban a tigris, a magas északon a jegesmedve és a jávor
mellett mindenütt fejedelmi vad marad ő ! A vadászat
romantikája, a szarvas nélkül el sem képzelhető! Ám
előkelő állását nemcsak a jelenkor s a költészet szőtte
a szarvasok körül; a szarvas alakja a vadászat jelképe
ként ősrégi; ott szerepel ő a klasszikus ó-kor istenségei
környezetében a vele egyenrangú fejedelmi sas s a Cae
sarok oroszlánjai társaságában, azokkal mindenütt egy
rangfokozaton.
A szarvascserkészet a vadász valóságos tűzpróbája,
mondhatnék: gyakorlati szakvizsgája, „vadásztudorrá“
avatása! Már a klasszikus ó-korban is vadásztekintélye
csak annak volt, ki szarvast ejtett 1 Hellász és Róma
berkeiben a szarvast űző előkelő ifjú csak oly irigyelt
ember volt vadásztársai előtt, mint az oroszlánvadász,
vagy a nyert csaták egy-egy hőse! Hún-magyar ős
mondáinkban is a fehér szarvas legendája arról tanús
kodik, hogy eleink, az ős szittyák előtt, a szarvasnak
úgyszólván fejedelmi tekintélye volt!
Lehetséges, hogy messzemenő védelmi intézkedéseink
mellett is, a jövő nemzedékek vadásza a távol exotikus
országok vadászterületein fog majdan ebbeli kedvtelései
nek hódolni. Ám ma még lelkesen vonulhatunk szarvasbőgés szakában a Kárpátok bércei közé, alig kevesebb
eredménynyel, mint az Árpádok, Anzsúk, Hunyadyak vagy
a szabadságunkért küzdő Rákócziak idején élt vadász'eleink!
A kultúra hatalma a szarvasbőgés tiltó-szavát még ki
nem mondhatta; reméljük, ki se fogja mondani, hiszen
ez egyértelmű volna erdőink s a vadállomány végmeg
semmisülésével ! A kultúra rendeltetése ilyesmitől bizo
nyára távol á ll!
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Szükségesnek láttam ezeket előrebocsátani, mielőtt
díszes agancsosaink annyiszor felhánytorgatott kéreghántási
miveleteire térnék.
Elvitázhatlan, hogy az agancsosok kéreghántásukkal kárt
okoznak. A szemmel látható kárt az agancsosok legel
fogultabb jóakarója sem fogja letagadni. Persze kár és
kár között nagy a külömbség, s igy a fővadállomány
hántási miveleteinek elbírálásánál is, az agancsos egyedek és a pagonyok arányában, a kárbecs-ingadozás is
sokféle. Ám ha a károkat letagadni és elvitatni nem
lehet, viszont ellene védekeznünk kötelességünk, sőt az
aránylag könnyű szerrel módunkban is áll. Persze a
kártétel csökkentésével az agancsosok hántási ősösztönét
végleg megszüntetni sohasem fogjuk. Ez majdnem egy
értelmű volna az agancsosok degenerálódásának elő
készítésével 1 Ez pedig távol áll a vadásztól s erdésztől
egyaránt! A szarvas őstermészetén emberi erő mitsem
változtathat.; a szelíd szarvas csakúgy hánt, mint vadon
élő társa; legfeljebb, hogy a fogságban, a hol igazi va
dászobjektum volta hamarább megszűnik, előbb-utóbb
degenerálódik. Maradjon tehát inkább a hántás, semmint a
pagony szarvas nélkül! A hántás ellen csakis bizonyos
határvonalak közt kell védekeznünk. Szarvas és szarvas
közt is nagy a külömbség. Egyik többet hánt, a másik
kevesebbet; van olyan szarvasfaj is, mint a minő a
kecses szika-szarvas (Cervus sika) Japánban, a mely
egyáltalában nem szokott hántani.
A hántás mérlegelése csakis olyan erdőterületeknél
jöhet szóba, a melyeknél a vadállomány fentartása az
okszerű erdőgazdasággal párhuzamos utakon halad. A
hol gőzfűrészek vagy egyébb ipari vállalatok bevallott
célja az erdőpusztitás, hogy ne mondjam épen a teljes
erdőirtás, ott a kéreghántás s a vadvédelem egyaránt
háttérbe szorulnak.
Minden egyes uradalom tisztában van azzal, hogy
csupán a vad kedvéért kivánja-e az erdőt fentartani,
avagy az a célja, hogy a vadállomány az erdővel együt
tesen az erdőnek üzemben való tartására, a személyzet
s a vadak ellátására fordított költségeket a fa- és vad
piac utján megtérítse, avagy pedig módjában van az
uradalomnak a vadászterületek alig visszatérülő költ
ségeit az élvezeti kiadások rovataiba sorolni ? Az agancsosolt kéreghántását birálgatók egy része azt állítja, hogy
az agancsosok az év bizonyos szakában hántogatnak
csupán, s inkább csak időtöltésül. Mások megint azt
tartják, hogy a rőtvad pl. egyáltalán nem is hánt, s
ehhez a rossz szokáshoz csak akkor fordul, ha életfentartásához szükséges táplálékát a pagony ki nem elégíti,
sőt vadaskertek, vadtenyésző telepek elzárt területei előle
elzárják a szabad legelés útjait, úgy hogy kénytelen a
szűkre szabott területhez mérten akként berendezkedni,
a mint azt épen a rendelkezésre álló terület megengedi;
az ilyen helyeken azután, bőséges ellátás mellett is,
hántani fog.
A vélemények tehát e tekintetben, mindannak dacára,
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hogy a vadászterületek vezetése majdnem kivétel nélkül
szakavatott kezekbe van letéve, Európaszerte, sőt Amerika
újabban nagy hírre vergődött vadászterületeit is idevéve,
eléggé szétágázóak! Vadász-szakemberek közt is akár
hány akad ma is, a ki a kéreghántás kérdését legalább
is alárendelt fontosságúnak tartja.
A kéreghántás kérdésének meghatározói közül egyik
szakemberünk idevágó nyilatkozata ekképen szól: „A
kéreghántás kérdésével egyáltalán nem foglalkozom ; véle
ményem ebben a másokétól talán csak annyiban eltérő, hogy
a vadászembereket két csoportba sorolom : olyanokra, kik
képesek szarvast lőni s olyanokra, kik erre képtelenek.
Ez utóbbi kategória „vadászai“ a hántást talán abbeli
bosszúságukban, hogy szarvast nem lőttek, horribilis kár
tételnek minősítik!“*
Némileg kénytelen vagyok vadászszaktársamnak igazat
adni.
A mi a hántásokozta károkat illeti, az uradalmak fel
adata szerfelett megvolna könnyítve a kérdés eldöntésé
nek akkor, ha a kár arányait, és a kártétel időpontjait
legalább egy-két évtizeden át folytatott pontos statiszti
kába foglalták volna. A legtöbb uradalom ebbeli följegy
zései részint hézagosak, részint pedig egyoldalúak ; sőt
legtöbbjük a kérdést egyáltalán figyelmen kívül hagyja.
Hivatásos vadászok tapasztaltabbjai, főként olyanok, a
kik évtizedeken át ugyanegy helyen működtek, a kéreg
hántás kérdését ma már eléggé elfogadható tájékozott
sággal képesek megvilágítani.
Volt alkalmam e tekintetben több oldalról kifejtett
véleményt meghallgatni. E vélemények lényegükben
abban összpontosulnak, hogy a kéreghántás okozta kár
tételek sebeit az idő s a természet forrasztó ereje maga
behegeszti legtöbb esetben, oly annyira, hogy a sebzett
fák, tán a legfiatalabbak kivételével, teljesen helyrejönnek
s igy alig szenvednek értékcsökkenést. A védekezés
módszerei közül a vastagabb-vékonyabb fatörzsek bekenegetése nem sokat használt.
Egyik felvidéki uradalom fiatalabb fenyveseiben a
szaporított vadállomány kéreghántásával egy-két éven át
szembeötlő károkat okozott. Az erdőség tulajdonosa az
erdész ellenvéleménye dacára az erdőt értéktelennek
minősítette. Az idő az erdésznek adott igazat. Az erdő
fái közül vajmi csekély % esett a hántás áldozatául, a
legtöbb kiheverte a sebeket s azokon hosszabb rövidebb
idő múltán a sérülés nyomait se lehetett látni.
Hántási sebeket kapott fák törzsén a hántás nyoma
évek múltán alig észrevehető sötét sávként mutatkozik.
* Erre a szakvéleményre csak az a megjegyzésem, hogy magam
is lőttem már életemben igen sok fővadat s Isten jóvoltából talán
még ezután is fogok, de a kéreghántás által keletkezett károkról
egész más a nézetem. Azt magam is tapasztaltam, hogy túlszaporulattal biró területeken sem liánt mindenhol a szarvas, mig más
részt igen érzékeny károkat okoz a hántással a fiatal kőris, hárs
sőt bükkösökben ott is, a hol az évnek minden szakában van ele
gendő tápláléka.
Főszerkesztő.
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Persze azok a törzsek, melyeket a vad teljesen körülhánt,
megsinylik a hántást s egyrészük el is pusztul. Ám ez
a százalék elenyészően csekély kárösszeget képvisel.
A vadak a legtöbb esetben sokkalta csekélyebb arányú
hántást tesznek a törzsön, semhogy ezáltal az erdőt
pusztulás elé vinnék! Egy-egy hibás szálfa elvégre is
évenként a kivágatás alá esők közé sorolható.
Első sorban a fenyőfélék azok, melyeket a vad örö
mest hánt. Tölgyesekben már ritkábban akadunk hántá
sokra. Ugylátszik a tölgy-, sőt a bükk-kéreg is, a hántó
vadat kevésbbé képes kielégíteni.
A fák korhadását itt-ott kizárólag a hántás számlájára
Írják. Ez helytelen. A korhadás menetét egyéb körülmény
szokta előidézni. Ha kéregpusztitó gombák a lehántolt
helyekbe férkőznek, a vadat csak közvetve okozhatjuk a
kártételért. A korhadás aránya oly erdőkben, a hol
hántóvad meg sem fordul, úgyszólván csak olyan, mint
vaddús pagonyok fái közt.
Túlszaporodott vadállomány és aránytalanul csekély
kiterjedésű pagonyokról persze nem szólok.
Általában a vegyes fanemekből álló erdők kevesebb
hántási károkat mutatnak, mint a kizárólagosan tűleve
lűek. Már pedig a hol virágzó vadállomány megterem
téséről és fentartásáról van szó, ott a vegyes fanemek
nem nélkülözhetők: egyrészt, mert azok szolgáltatják a
téli lombkötegtakarmány nélkülözhetlen tápanyaga mel
lett magát a nyári főeleséget, másrészt, mert a vegyes
fanemek kéreganyagának megfelelő csersav tartalmára
az ágancsosnak feltétlenül szüksége is van, hiszen az
agancsképződés létrejöttének egyik tényezője épen a
fakéreg tanninja! Ezt a természetszabta anyagot pedig
az agancsostól el nem vonhatjuk!
Az oly annyira felpanaszolt hántás mellett a fák kér
gében sokkalta nagyobb arányú károkat okoz a rovar
világ, a túlzord telek időjárása s egy-egy orkánszerű
nyári zivatar. Ezek együtt és különvéve veszedelmesen
kártevő tényezők. Az ily utón keletkezett károk az
agancsosok hántogatásával össze se mérhető pusztítást
okoznak.
Csehország vadászterületeiben, főként a főnemesség
uradalmainál, a vadvédelem és a vadellátás tekintetében
valósággal mintaszerű állapotokat találunk. A vad ezek
ben az uradalmakban olyan ellátás és gondozás részese
az év bármely szakában, hogy ott a fahántás kártételei
az uradalmak könyveinek megfelelő rovataiban úgyszól
ván nem is szerepelnek.
A kifejlett, érett agancsot a bőrtől megtisztítani igyekvő
dörzsöléstől eltekintve, a hántást magát inkább csak
rossz szokásnak minősíthetjük. Kisebb-nagyobb mérték
ben elharapódzik ez olyan helyeken, a hol a vadak
gondozása ki nem elégítő.
A hántóvadak e rossz szokását már régebben is meg
figyelték. Régibb vadászati, erdészeti és gazdasági mun
kákban a vadak kéreghántásáról több helyen történik
megemlékezés. Vadászeleink már a 16-ik században
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említik, hogy ilyesmit csakis zord telek idején észleltek,
akkor, midőn az agancsosoknak egyéb elesége nem
akadt. Az anyatermészet gondos kezét látjuk ebben is,
a mely meg nem engedheti, hogy védencei nyomorultul
elpusztuljanak!
A hol vadállományunk összes létfeltételeit kellően biz
tosítani tudjuk, ott a kéreghántolással csak elvétve, szór
ványosan fogunk találkozni. Mindazokon a területeken
tehát, a hol a hántás jelensége fokozottabb arányú, cél
szerű és helyes dolog lesz a vadak gondozására, eteté
sére az előzőnél nagyobb gondot fordítani! Nem kell az
ilyen helyen aztán sem az erdőt irtani, vagy eladni a
vad miatt, sem pedig a vadat az erdők óvása érdekében
kipusztitani, mintahogy, sajnos, mindkét esetre példák
ismételten előfordultak.
Végezetül még csalt azt kell kiemelnem, hogy az ilyes
hántásoknál az érdekeltek tetemes áldozatok árán sok
mindent tettek hazánkban is, a mi kölcsönösen úgy az
erdészetnek, mint a vadászatnak üdvére volt. Elég, ha e |
tekintetben állapotainkat összehasonlítjuk a pár évtized
előttiekkel. Ha itt-ott talán ma is még hézagokat látunk,
igyekezzünk azokat áthidalni. Ez az igyekezet vezérelje
ebben a kérdésben is mindazokat, a kik az erdő és
vadjai sorsát szem előtt tartani hivatottak! . . .*
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* C s o n th é j a s m ag ú fá k m e ts z é s e . A csonthéjas gyümölcs
fákat is (cseresznye, meggy, stb.), mélyek ugyan a sok nyesegetést
nem szeretik, az első két-három éven át rendszeres visszametszésben kell részesíteni. Az évenként való visszametszést akkor szüntet
jük be, a midőn a korona alapját megkészítettük. Ha a frissen
ültetett csonthéjas termésű fákat nem metszenők vissza, akkor nem
csak nehezebben fogamzanának meg, hanem csak a csúcsrügyek
hajtanának ki, az oldalrügyek nagy része pedig elszáradva leperegne ;
így aztán már alapjában el volna rontva a korona, mert időelőtt
hézagossá válnék. Az őszszel ültetett fiatal fácskák metszését úgy
kell végrehajtani, hogy az éves vezérveszszőket felére vagy még
ennél is valamelyest rövidebbre vágatjuk vissza; ügyelvén termé
szetesen arra, hogy a megmaradó végső rügy abba az irányba
nézzen, a mely irányban hajtást kívánunk kapni, hogy a koronának
legyen meg a szabályos alakja.
* E g y v e leg . Az orosz birodalom kiterjedése akkora, mint a hold
nak a föld felé néző része. — Grönlandnak Godthaab városában az
eszkimók nyelvén egy havi folyóiratot adnak ki. A lelkész a lap
szerkesztője, kiadója, rajzolója, nyomdásza, kihordója stb. egy sze
mélyben. A lapnak előfizetési ára negyedévre egy emdeni lúd, egész
évre egy fóka. — Manhatten Islandot, melynek területén a mai Newyork
áll, valamikor egy indusfőnöktől 150 K-ért vásárolták meg. — Az orosz
cárnak az Altai hegységben kiterjedt bányaterülete tízszer akkora, mint
Svájcnak egész kiterjedése. — Urugay köztársaság lakóinak negyed
része a fővárosban Montevideoban lakik. — Berlinnek egyik templo
mába 1754-ben becsapott a villám s közvetlen a szószék mellett a
földbe fúródott. Gronau lelkész, a ki szószéken állott, újból vissza
nyerte hallását, melyet 8 évvel azelőtt teljesen elveszített volt. —
Ha igaz az, a mit tudósok állítanak, hogy t. i. a bogarak saját
sulyoknak 1800-szorosát elbírják, akkor a 75 kgr. súlyú normális
fejlődésü embernek 1350 métermázsát kellene elbírnia, hogy arány
lag olyan erős legyen, mint ama bogarak.

Legjobb szlavón kocsányos és kocsánytalan

t

* Kinevezés. Ő felsége Terstyánszky László m. kir. közalapít
ványi erdőtanácsost főerdőtanácsossá nevezte ki.

* József főherceg ajándéka. József főherceg a máramarosmegyei gyertyánligeti bérelt kincstári vadászterületen szarvascserkészés közben veszedelmes körülmények között általa elejtett medvét,
— mely őfenségét az első lapockalövés után megtámadta, s csak
újabb három lövés után terült el — felajánlotta a Mezőgazdasági
Muzeum vadászati osztálya számára. A földmfvelésügyi miniszter
köszönettel vette az ajándékot és intézkedett a medve kitömése iránt.
* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Bálint
Mihály m. kir. erdészt Dombhátról Borgóprundra, - Rutényi Károly
m. kir. erdészt Naszódról Dombhátra helyezte át, és Bérezi Béla m.
kir. főerdészt a borgói-alsó, Kuka József m, kir. erdészt a sajói m.
kir. erdőgondnokság vezetésével bízta meg.

magas csiraképességű

JE G E R Y E pE fiY Ő
az összes tű le v e lű - és lo m b fa -m a g v a k a t,
valamint erdősítési célra több millió tölgy, erdei,
fekete, jegenye, lucfenyő, ákác, éger stb. erőtel
jes dús gyökérzetű — c se m e té k e t — ajánl

* Nyugalmazás. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Rózsay
Rezső m. kir. erdőtanácsost, sok éven át teljesített hű szolgálatainak
elismerése mellett, állandó nyugalomba helyezte.
* Halászati hírek. Az alsó Dunán nagy halbőség van, minőre
már évek óta nem volt példa. Naponta egész vaggonrakományokat
adnak föl. A buziás—orsovai szakaszon lévő községekben, Sofiában
oly halbőség van a piacon, a milyenre 30 év óta nem volt példa.
Nagykárolyban „szatmárvitkai halászati társulat“ néven uj haltermelő
és értékesítő szövetség alakult. Az écskai tóhalgazdaság 500 mázsa
nemes pontyát és 50 mázsa süllőjét a napokban halászták le s
adták el.
* Meggyilkolt erdész. Kaposvárról jelentik: Nyámec József
vadorzó az erdőben les közben agyonlőtte Czeizler Vilmos erdészt.

Faragó Béla
cs. és királyi udvari szállító magyar magpergető
gyár, csemetekert tulajdonos, fajburgonyatermelő

ZHLHEGERSZEGEN.
::

Á rje g y z é k in g y e n és b é rm e n tv e .

::
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H IR D E T M É N Y

állami (erflei) facsemeték adományozása tárgyában.
Az állam által fentartott erdei facsemete
kertekből az 1908. évi tavaszi és őszi erdő
sítésekhez szükséges csemetekészletek a földmivelésügyi miniszter által a következő feltéte
lek szerint fognak az ez iránt folyamodó bir
tokosoknak kiosztatni.
I. feltétel. A kopár és vízmosásos területek
beerdősitésére kért csemeték, a mennyiben az
állami csemetekertek készleteiből kiszolgáltat
hatok az 1879. évi XXXI. törvénycikk 177-ik
§-ának b) pontja értelmében ingyen, vagyis a
termelési költségek elengedésével bocsáttatnak
a birtokosok rendelkezésére; a csemeték ki
szedésével, csomagolásával s vasúthoz való
szállításával járó, ezer darab csemete után 1
koronával számított és utánvétellel beszedendő
költségeket azonban, továbbá a vasúti szállítási
költségeket rendszerint a birtokosnak kell viselni.
II. feltétel. Kivételesen kisbirtokosok részére,
a mennyiben az illetékes kir. erdőfelügyelő
igazolja, hogy a folyamodót a fent említett
költségek anyagi erejéhez képest aránytalanul
megterhelnék, a csemeték a folyamodóhoz leg
közelebb fekvő, utolsó vasúti állomásra teljesen
díjtalanul fognak elszállittatni.
III. feltétel. Az I. és II. pontban említett erdő
sítések czéljaira szükséges csemeték kiszolgál
tatása után esetleg még fenmaradó készletből
másféle erdősítések céljaira (rendes erdei vágá
sok és tisztások beerdősitésére) is adatnak ki
csemeték, azonban csak az alább feltüntetett
átlagos termelési költségeknek és ezeken felül
a csemeték kiszedésével, csomagolásával s a
vasúthoz való szállításával járó, ezrenként egy
koronával számított, költségek megtérítése mel
lett, melyek utánvétellel szedetnek be. A vasúti
szállítás költségeit szintén a folyamodó birto
kos viseli.
Az átlagos termelési költségek fejében — fa
nemek szerint — a következő összegek szá
míttatnak fel:
1000

Csemetefaj

K1f
Lucfenyő ....... ....... — Jegenye fenyő ... — ... ... . Erdei fenyő ... ... ....... ...
Fekete fenyő ... ... ... ... ...
Vörös fenyő ... ... ... ... ...
Tölgy... .................. ....... ...
Kőris, juhar, ákác és szil
Dió ...................
Szelíd gesztenye ... ...

darabonként
évesért 3 évesért
K f
K f

1 évesért 2

60
1

—

80

—

1
1

3

2
10
8

—

20

1
1
1
1
2

_
60
40
60
—

—

4 —
3 80
16

—

12

—

50

1
2
2
2
2

40
20

—
20

80
— —
—

— —
—
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IV.
feltétel. Kisbirtokosoknak kivételes ese
tekben, midőn a kir. erdőfelügyelőség igazolja,
hogy az előbbi pontban említett célra szüksé
gelt csemetemennyiséget saját költségükön nem
képesek előállítani s aránytalan megterheltetésük nélkül a teljes termelési költségeket sem
viselhetik, a termelési költségek 50 százaléka
elengedhető.
A csemeték kiosztásánál először is azok a
birtokosok fognak figyelembe vétetni, kiknek
kopár s vízmosásos területei a törvény alapján
befásitásra hatóságilag ki vannak jelölve.
Az I. és II. feltételek szerint ingyen kiosztott
csemetékkel beerdősitett területek jövőre az
1879. évi XXXI. törvénycikk 2-ik s illetve 4-ik
szakaszának rendelkezései szerint kezelendő
erdőknek fognak tekintetni.
Azok a birtokosok, akik az I—IV. alatt fel
sorolt feltételek valamelyike szerint csemeték
ben részesülni kívánnak, 1 koronás bélyeggel
ellátott folyamodványaikat legkésőbb 1907. év i
decem ber hó 15-ig terjeszszék be, még
pedig közvetlenül az illetékes kir. erdőfelügyelőséghez, mert az elkésve beérkezett, vagy nem
az illetékes kir. erdőfelügyelőséghez, hanem
más hatóságokhoz beterjesztett kérelmek csak
akkor vétetnek figyelembe, ha a kir. erdő
felügyelőséghez kellő időben beterjesztett ké
relmeknek teljesítése után esetleg még meg
felelő csemetekészlet rendelkezésre fog állani.
A folyamodványokban a birtokosoknak hatá
rozottan meg kell jelölniük a beerdősitendő
terület helyét (község, dűlő), minőségét (kopár,
vízmosásos, futóhomok terület, vagy vágás,
tisztás stb.) és kiterjedését (kát. hold), továbbá
a szükséges csemeték faját, korát és mennyi
ségét, az elültetés idejét (tavasz, vagy ősz), a
folyamodó vagy megbízottjának pontos címét
(lakóhely, utolsó posta és vasúti állomás) és
végül azt, hogy a fentebb közölt feltételek közül
melyik szerint kérik a csemeték kiszolgál
tatását.
Végül figyelmeztetnek az érdekelt birtokosok,
hogy ezen hirdetmény alapján csakis erdősítésre
alkalmas s a fent elősorolt fajú, egy-két éves,
kivételesen három éves csemeték kerülnek ki
osztásra, amelyek tehát utak, tagok szegélye
zésére és parkozási célókra nem alkalmasak,
továbbá, hogy az olyan folyamodók, kik a kért
s kiutalványozott csemetéket annak idején ok
nélkül visszautasítják, — a jövőre az állami
csemetékben való részeltetés kedvezményétől
elesnek.
Az 1898. évi XIX. t.-cikk alapján állami
kezelésbe vett erdők és kopár területek birto-
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kosai részére szükséges csemeték kiutalványo
zása iránt a szükséges lépéseket a m. királyi
állami erdőhivatalok teszik meg, ezeknek a
birtokosoknak tehát szükségleteiket az illetékes
m. kir. állami erdőhivatalnál kell bejelenteni.
Budapest, 1907. évi szeptember hóban.

M. kir. földmivelésügyi miniszter.

fa e la íá si hirdetmény.
Az aradmegyei Valemáre községbeli volt úr
béres közös birtokosok tulajdonát képező erdő
nek a természetben megjelölt mintegy 477 kát.
holdnyi részén levő 5643 tömör köbméterre
becsült

tölgy, cser és bükk fakészlet
a m. kir. földmivelésügyi minister ur 1906. évi
93285. sz. engedélye folytán, az 1907. évi novem
ber hó 6-án Délelőtt 10 órakor kezdődőleg Jószáshely község házánál megtartandó Írásbeli zárt
ajánlatok benyújtásával egybekötött nyilvános
szóbeli árverésen el fog adatni.
Kikiáltási ár a hivatalosan megállapított 26360
(huszonhatezerháromszázhatvan) korona. Bánat
pénz 2636 korona.
A kellően leragasztott (pecsételt) és a bánat
pénzzel (készpénzben, vagy óvadékképes név
értékben számított magyar értékpapírban) el
látott zárt ajánlatok a szóbeli árverést megelő
zőleg nyújtandók be az árverelő bizottság elnöké
nél ; az árverés napját megelőzőleg megküldhetők a jószáshelyi körjegyzőhöz (u. p. Gurahonc).
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek
Jószáshely község birájánál és az aradi m. kir.
állami erdőhivatalnál tekinthetők meg ; kívánatra
megküldetnek.
Valemáre, 1907. október 4.

ERDÉSZ

14. szám.

romszáztiz) ürm3 dorongfa és 76 (hetvenhat)
rakat rőzsefa 21,100 korona, azaz: huszonegyezeregyszáz korona.
2. „Lövölde és Orisok“ ungvári erdőrész
ben megszámozott 834 drb. tölgy és 2 drb.
gyertyánfa, valamint az „Ördöghegy“ erdő
részben állabtisztitás utján termelt 113 (egy
száztizenhárom) rakat galy és rőzsefa 3350
K. azaz: háromezerháromszázötven korona.
3. „Farkasova“ felsődomonyai erdőrész
ben megszámozott 282 drb. tölgy 2750 K,
a z a z : kettőezerhétszázötven korona.
4. „Drinogyil“ nevickei erdőrészben meg
számozott 456 drb. tölgyfa, 49 drb. tölgytető
és feküfa, 3342 drb. bükk, 4 drb. nyár, nyír
és 3 drb. széldöntvény 6750 K, azaz: hatezerhétszázötven korona becsérték mint kikiáltási
árral a főerdőhivatal hivatalos helyiségében

folyó évi október hó 31-én 9. e. 10 órakor

eredménytelenség esetén folyó évi november
hó 14 én d e. 10 órakor megtartandó Il-ik
árverésen és a mennyiben ez is eredménytelen
maradna, folyó évi november hó 18-án d. e.
10 órakor megtartandó alkutárgyaláson zárt
Írásbeli ajánlati tárgyalás utján el fognak adatni.
Az árverési és szerződési feltételek a fentnevezett erdőgondnokságnál, valamint az ung
vári m. kir. főerdőhivatalnál is megtekint
hetők.
Versenyezni óhajtók felhivatnak, miszerint
egy (1) koronás bélyeggel és a kikiáltási ár
tiz (10) °/o ának megfelelő összeggel mint bá
natpénzzel ellátott s mind a négy vágásra
összesen, vagy az egyes vágásokra különkülön, avagy több vágásra együttesen tehető
zárt Írásbeli ajánlataikat a kitűzött határidőig
a főerdőhivatalnál nyújtsák be, melyben az
erdőrész, a megajánlott vételár, ez utóbbi szám
jegyekkel és betűkkel is kiírandó, egyszersmind
az is kijelentendő, hogy ajánlattevő az árve
Úrbéres Elnök. rési és szerződési feltételeket ismeri s magát
azoknak aláveti.
2913/1907. szám.
Utó- vagv későn avagy szabálytalanul
kiállított ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Á r v e r é s i h ird etm én y.
A kir. kincstár fentartja magának azt a
Alólirott m. kir. íőerdőhivatal ezennel köz jogot, hogy a beérkező ajánlatok közül azt
hírré teszi, hogy a radvánci m kir. erdőgond fogadhatja el, mely nézete szerint érdekeinek
leginkább megfelel.
nokság kezelése alá tartozó:
Ismeretlen ajánlattevők vagyoni állásukat
1. „Kolibu verch“ nagylázi erdőrészben
megszámozott 964 drb. tölgy, 26 drb. tölgy hiteles okmányokkal igazolni tartoznak.
Ungvárt, 1907. évi szeptember hó 27-én.
tetőfa és 608 drb. bükk és gyertyánfa, vala
mint a „Kolibu verch“ és „Scsetkovicza“ er
jVí. kir. főerdőhivatal.
dőrészben állabtisztitás utján nyert 310 (há-
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3061/1907.
ELEK ISTVÁN röpirata:

„Erdőgazdaság szociális alapon"
1 korona á ré rt m egrendelhető

H K IH D Ó H IV H T flL N H L .

P o llitz e r sérva m b u la to riu m
nyilvános orvosi rendelő-intézet
s é r v b a j o s o k , ferdénnőttek és
amputáltak részére.
^

Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 8., télemelet.
Az intézet szakorvosa bárkinek teljesen d íjta 
la n u l rendelkezésére áll. Az orvosi vizsgálat igénybe

Turcsok község volt úrbéresei a tulajdonukat
képező erdőben 1905— 1907. évi megtakarított
vágásterületeken mintegy 8 3 holdon megbecsült
291 nr'tölgyműfa Turcsok községházánál (Gömörés Kishont vármegye)

1907. évi október hó 18-án 9. e. 10 órakor
nyilvános szó és írásbeli árverésen el fog adatni.
A becsárték mint kikiáltási ár 5052 korona,
azaz ötezerötvenkettő korona.
A szerződési időtartam 1909. évi március hó
végén jár le. Az árverés érvényességéhez
felsőbb jóváhagyás szükséges. Bánatpénzképen
a kikiáltási ár legalább 10%-át készpénzben,
vagy óvadékképes értékpapírokban kell letenni.
Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek
Turcsokon, a volt úrbéresek elnökénél, Jólsván
a főszolgabírói hivatalnál és Nyustyán a m. kir.
járási erdőgondnokságnál megtekinthetők.
Jólsva, 1907. szeptember 27.

Vidéki megrendelések az intézet szakorvosa által
lelkiismeretesen felülvizsgáltatnak s pontosan és
legnagyobb titoktartás mellett eszközöltetnek.
H y g ie n ik u s c ik k e k a legfinomabb minősé
gekben, orvosilag ajánlva és sterilizálva. Feltétle
nül megbízhatóak. Tucatonként 2— 16 koronáig.
Ugyanott most jelent meg: „Az ember egész
sége“ című orvosi mű, mely kizárólag a sérvbajjal,
annak ellenszereivel és kezelésével foglalkozik. E
munkát bárkinek díjtalanul és zárt borítékban küldi
meg az intézet igazgatósága.

Bükk, juhar, bárs,
körte és diófát vesz
KÖHLER EMIL
O b e r g e o r g e n t h a l , Böhme n
3—5

Kuna Húréi

M é rsé k e lt á ra k !

Egyéni speciális kezelés!
Szabadalm azott sérvkötök már 5 koronától telteié.

A nagyrőczei járás főszolgabirájától.

Faárverési hirdetmény.

vétele vásárlásra nem kötelez.

O rvosi e llen ő rzés!
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főszolgabíró.

Sz 593/907.

Á rv e ré si hirdetm ény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy Kacza község
(Nagyküküllő vármegye) eladja

1907. évi november hó 11-én 9. e. 9 órakor
a községi irodában tartandó, zárt ajánlatokkal
kapcsolatos nyilvános árverésen a „Bogát völgy“
nevű erdejének 307 k. holdnyi területén található
és szakértő által 66106 tm3-re becsült bükkfa
tömeget (7470 tm3 mű- és 58636 tm3 tűzifát).
Kikiáltási ár 82200 korona.
Közelebbi feltételek a kőhalmi m. kir. járási
erdőgondnokság és Kacza község irodájában a
hivatalos órák alatt megtudhatók.
Kaczán, 1907. október 1-én.

Hz elöljáróság.
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V í K - T l l l L S i a c'me
uí képes hetilapnak, melyet egy nemJ K i ' U l l r « ) ! zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a f r a n c i a és a n g o l nyelvek könnyű és
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus
szemléltő oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. A
folyóirat mint gyakorló fűzet is használható. A szerkesztőség minden
nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli feladatokat
kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak külön 3
korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, Andrássy-ut 97.

4139/1907. szám.

Faeladási hirdetmény.
Breznóbánya szab. kir. r. t. városa ezennel
közhírré teszi, hogy folyó évi október hó 17-én
délelőtt 10 Órakor a városháza tanácstermében
megtartandó nyilvános írásbeli versenytárgyalás
utján tövön az erdőben fogja azon

jegen ye- és lucfenyőket,
valamint amennyiben szórványosan előfordulnak,
rezgő nyárfákat és lucfenyőkérget, melyek a
város tulajdonát képező Garam-Rohozna völgyi
B. ü. oszt. I. vágássorozat 1 tag, 3 osztagában,
3 tag 10 osztagában, III. v. s. 15 tag 34, 36
osztagában, IV. v. s. 19 tag 15 osztagában, V.
v. s 22 tag 6 osztagában összesen 376'31 kát.

á

e*

«Sí
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Í4. szám.

hold területen áterdőlés utján kihasználás alá
kerülnek.
A kihasználandó fatömeg körülbelül 8,000—
10,000 ürköbméter.
Kikiáltási árak: 1. 3 5 —7 cm. alsó átmérőjű
1 6 mtr. hosszú karóknál drbonként 7 f;
2. 5—8 cm. alsó átmérőjű 6'5 méter és en
nél nagyobb hosszúságú erdei léceknél 18 f;
4. 9— 11 cm. alsó átmérőjű rudaknál darabon
ként 26 f ;
5. 12— 15. cm. átmérőjű rudaknál darabon
ként 40 f ;
6. Haszonfánál, a minőnek 16 cm. alsó át
mérőjű fa minősíttetik:
a) 24 cm. középső átmérőig bezárólag tö
mör köbméterenkint 6 K 20 f ;
b) 25 cm. közép átmérőtől felfelé tömör
köbméterenként 9 K 30 f ;
c) Lucfenyő kéregnél ürköbméter 2 korona.
Bánatpénz 3000 K. Az ajánlat csak írásbeli
lehet. Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az árverési és szerződési feltételek a városi
nagyirodában megtekinthetők a hivatalos órák
alatt. Ajánlati űrlapok a városi erdőhivatalnál
ingyen kaphatók.
Breznóbányán, 1907. évi szeptember hó 20-án.

A polgármester.

MAGYAR IPAR ÉS

TERMELÉS!
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minőségben
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Stainer Gyula
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Gyümölcsmagvakat

cs. és kir. udvari száttitó

csakis idei, teljesen érett gyümölcsből eredő egészséges
és kipróbált minőségben.

K Ö R M E N D (Vasmegye)

Kocsányos, kocsánytalan, cser, amerikai vörös

Tölgym akkot.
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ajánl őszi szállításra
• • Magpergető-gyárak. • •
Erdészeti magkereskedés
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dús növényzettel és fajtiszta minőségben.
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Előjegyzések a pontos szállítás érdekében mielőbb kéretnek!
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Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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Budapest-Rimabánya, 1907. november 1.

V lI. évfolyam.

15. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
E R D É S Z E T I ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K L A P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g j e le n ik m in de n hón ap 1-én é s 15-én.
F e le lő s s z e r k e s z t ő :

F ő sze rk esztő :

I m 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 fa lv á n .

M IT SK E

GUSZTÁV,

u. p.

R IM A B Á N Y A

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Az előfizetési és hirdetési dijak a „Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

V a d á s z a ti f ő m u n k a t á r s é s o r s z á 
g o s s z a k t u d ó s it ó :

R e m e t e i K Ö V Á R Y JÁ N O S

E lő f i z e t é s i á r:

Előfizetéseket Budapesten elfogad :

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára ... ... .. 1 K.

ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, fóloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetés minden szava 6 f.

A szén h ián y.
Irta

Dr. Wartha Vince

műegyetemi rektor.

Vájjon nincs-e ellentmondás abban, hogy
zászlónkra Írjuk az iparfejlesztést, s a teknikusok
számának szaporítását most, midőn napról-napra
drágább lesz az élet, mig azelőtt a magyar talaj
bőven szolgáltatta a létfentartás tényezőit?
Véleményem szerint az ellentét csak látszólagos.
A megindított iparfejlesztési mozgalom minden
téren tabula anyag és kevés volt a betanított
munkásnép. Az élelmicikkek árai kezdtek emel
kedni, minek következtében a munkás követe
léseit magasabbra emelte, de másrészt a gyáros
is kénytelen volt termelvényeinek árát emelni és
igy belekeveredtünk egy circulus viciosusba,
amelyből kijutni igen nehéz. Azt hiszem, hogy ezen
természetellenes állapot nem tarthat sokáig, mert
a nagy gyári ipar okvetlenül le fogja győzni a
drága kézi munkát, a gépek győzni fognak a
versenyben. Igaz, hogy áldozata is lesz ezen
forrongásnak, mert a kisebb kézműves el fog
pusztulni, a gyári olcsó kézműgyártás fölülke
rekedik. Ma a cipészipar és a ruházati ipar gyári
iparrá változott át és az eredmény az előállított
termék olcsósága. A régi pékműhelyek el fognak
tűnni és azokat kenyérgyárak fogják helyettesí
teni. A napról-napra emelkedő szénárak arra
kényszerítik majd a gyakorlatot, hogy a meny
nyire csak lehet, függetlenítse magát a bányatulajdonosok trösztjétől, használja fel a termé
szetadta vizierőket, hisz azok már azáltal, hogy
bárhol nyert elektromos energia bárhová elvezet

hetek, rendkívül fontos tényezővé váltak. Akkor
majd az annyira hangsúlyozott vaggonhiány
dacára olcsóbb lesz a szén. De utóvégre itt
van még a fa, mint kitűnő tüzelőanyag, amit a
mai drágaságnál tekintetbe vehetnénk. Lássuk,
hogy mit várhatunk hazánk erdőterületeiről.
Nálunk Magyarországon terem évenkint és
négyzetméterenkint 0'82 kg. fa, ha ebből kb.
20°/o-ot termelési és szállítási veszteség címén
levonunk, marad 0.65 kg. Ezen mennyiség
fejleszt 1950, tehát majdnem 2000 kalóriát,
vagyis a középszerű barna szén hőfejlesztő
képességének a felét. A mi erdőterületünk ma
négyzetkilométerenként 650.000 kg. vagy 650
tonna fát termel. Összes fatermelésünk tehát,
2260 négyzetkilométer erdőterületet számítva,
1.300.000 tonna fa, tehát a szénszükségletnek
alig 1 0 % -a. Amellett meg kell gondolni, hogy
a fának lényeges része mint épület-, butorfa
stb. fel lesz használva, mig a gyári ipar csak
0.67 millió tonnát fogyaszt, mint tüzelőanyagot.
Az egész világon előállítanak 800 millió tonna
szenet és ezt a tömeget kétszer annyi fával
lehetne pótolni, kellene tehát 1600 millió tonna
fa. Ezen óriási fatömeg termelésére a Sahara
sivatag egy harmadrésze alig volna elegendő.
Nálunk egyelőre gondolni sem lehet a fa terme
lésére, mert a mai árak szerint nálunk átlag
1 hold erdő csak 1 korona 32 fillért jövedelmez
évenként.*
* A holdankénti jövedelem jóval több, s az emelkedő faárak
mellett ma már a tűzifa termelése is előnyös.
Szerk.
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Ellenben másra kell a súlyt fektetni, hogy a
magas szénárakkal megküzdhessünk. Első sor
ban teknikusaink vannak hivatva az országban
rendelkezésre álló vizi erőket felkutatni, felmérni
és azoknak számát mesterséges völgyzárlatokkal
gyarapítani. Az újabb vízgazdálkodás külön tudo
mánynak mondható, melynek nemcsak fontos
szerepe jut az ipari telepekben szűkölködő
hegyvidékeken, hanem az Alföldre is fogja
árasztani áldását, amennyiben szabályozható
víztömegek a városok vízzel való ellátására,
csatornázására, öntözésére is fel lesznek hasz
nálhatók.
Hogy mennyire fontos tényezőről van szó,
legjobban kiviláglik abból a példából, amelyet
Nagy Dezső műegyetemi tanár csak a Tiszavölgy csapadék-vizeinek felhasználására vonat
kozólag kiszámított. Minden veszteséget leszá
mítva, tehát párolgást, szivárgást tekintetbe véve,
alkalmas völgyzárlatokkal oly víztömeget kapunk,
amelyből, ha az egész év tartamára egyenletesen
eloszolva gondoljuk, minden másodpercre 1500
köbméter viz jut és ha ezt csak 200 méteres
eséssel tudnók értékesíteni, akkor is 4 millió
lóerő állana rendelkezésünkre. Ez egy oly erő,
mely a mai 4680 különböző motorral dolgozó
hazai ipartelepeink 262 ezer lóerejét egymaga
többszörösen meghaladja. Ez a négy millió lóerő
350 millió métermázsa vagy 35 millió tonna
kőszénmennyiségnek felel meg. Ez Németor
szág mai széntermelésének több mint harmad
része. Németországban már 1904 év végén 16
völgyzárlat készen állott, ezeknek költsége 24
és fél millió márkára rúgott és nemsokára csak
Westfáliában 21 völgyzárlat fog működni. Nálunk
csak az osztrák-magyar államvasuttársaság épit
egy völgyzárlatot, hogy 5 kilométer távolságban
kihasználhasson négyezer lóerőt.
Törekedjünk arra, hogy azzal a kevéssel is,
amivel bírunk, takarékosan bánjunk, vagy más
szóval, mindent kövessünk el, hogy a tüzelő
anyag hőfejlesztő képességét amennyire csak
lehet, kihasználjuk, még pedig nem csak jól
szerkesztett tüzelő berendezéssel, ipari gázfű
téssel, hanem jól oktatott fütőszemélyzettel is.
Ha ebben az irányban dolgozni fogunk, meg lehe
tünk győződve, hogy a szénmizérián segítve lesz.

ERDÉSZ

15. szám.

Építsünk fűrészeket Likának.
Irta

Nagy Imre.

Sok szó esik napjainkban a házi kezelés szükséges
ségéről, de talán sehol sem oly sürgős ez — s első
pillanatban sehol sem ütköznék oly legyőzhetetlennek
látszó akadályokba, — mint Lika Krbavában. Ezen, a
világtól elzárt megyében teljesen sajátos helyzet fejlődött
ki a fakereskedés terén. Míg másutt mindenütt megta
láljuk az egészséges versenyt s irigy szemmel nézzük a
tőárak emelkedését, addig itt minden visszafelé megy,
mint a rák. A tengertől, az értékesítés eldorádójától
50—60 km.-nyíre nem tudjuk az elsőrendű műfát 4 —5
korona tőárban értékesíteni! A kiirt árverések eredmény
telenek maradnak, az eladatlan vágások száma folyton
nő. A visszafejlődés legvilágosabb bizonyítéka, hogy a
susáki erdőhivatal árszabályait pár éve egész értékosztálylyal leszállította. E ferde helyzet okát kutatva, a baj
forrásait többfelé találjuk.
Még 20—30 évvel ezelőtt törzseket vett a kereskedő,
melyeket egy meghatározott tag területén belül ugyan,
de teljesen tetszése szerint választott ki. Természetes,
hogy választása csak egészséges szép törzsekre esett.
E törzsek felmunkálása a munkásnak sok gondot nem
okozott, mert csak az ágtalan, könnyen hasadó törzs
részt dolgozta fel, mi a vállalkozónak sem volt kárára;
a fizetés ugyanis a kidolgozott áru utánmérése szerint
történt. A kereskedő jelenleg előzetes becslés alapján
veszi a műfát, tehát kénytelen munkásait az összes
használható fatömeg feldolgozására szoritani, mit a
munkások megfelelő egységáremeléssel viszonoznak. Az
úthálózat még csak a legújabb időben fejlődött ki, de
nem is volt rá ezelőtt szükség, mert a faluk fölött, meg
közelíthető helyeken volt a vágás. Ezen erdők teljes
kipusztitása után, a fahiány a belső erdők feltárását
tette szükségessé. Eltekintve attól, hogy most a fa a
tengerig nagyobb utat kénytelen megtenni, a legnagyobb
baj onnan származott, hogy a hegységek belsejében el
terülő vágások az első hó leesése után úgyszólván kivé
tel nélkül megközelithetlenek főleg azért, mert emberlakta
helyektől több órajárásnyira vannak és mert ott a hó
2—3 méter magasságot is elér. Ennek az lett a követ
kezménye, hogy a nép télen erdei munkát nem végezhet,
hanem iparkodik nyáron megkeresni a télire valót is. De
a kenyér és minden falat rendkívül megdrágult az utolsó
10 évben, az áremelkedés 200—300 % , sőt több. A mai
pulyka árából 10 évvel ezelőtt 2 juhot lehetett venni. A
nép igényei nőttek, szorgalma hanyatlott. A rendes munka
hiányában életmódja is a keresethez alkalmazkodott.
Jövőre való minden gond nélkül máról-holnapra él. Az
állandó szerződéses foglalkozást kerüli. Természetes,
hogy ily körülmények között eleget keresni soha sem
tud, mert ha sokat keresne is, keresetét nem becsüli
meg. Biztos keresete nincs, mert a fakereskedő minden
nap kiadhatja útját s ő is gyakran a legcsekélyebb ok-
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ból a legsürgősebb munkából kiáll. Tapasztalásból tudom,
hogy nagy fakereskedő, ki 1 00 0 embert foglalkoztatott,
úgyszólván óráról-órára volt kénytelen fuvarosaival,
munkásaival alkut kötni, egységárakat megállapitani.
Hogy az áldatlan verseny kifejlesztésében a fakereskedő
vagy a munkás hibás-e, nem kutatom, de hogy nagyobb
részt a munkások hibások, azt bizonyítja ama szeren
csétlen messze földről jött kereskedők példája, kik innen
csak vagyonuk romjaival menekültek meg vállalkozá
saikból.
A fakereskedés pangását betetőzte a munkáskéz, a fu
varos kivándorlása Amerikába. Mikor a tengeren túlról
egyeseknek sikerült kisebb-nagyobb összeget haza kül
deni, minden épkézláb férfi felkapta a jelszót: „ki Ame
rikába“. Az apa fiának, a bátya öcscsének küldött úti
költséget. Sőt az Amerikába-küldés a legjövedelmezőbb
uzsora lett, mert a befektetett tőke 1 0 0 , sőt több száza
lékot is jövedelmez. Hogy éppen a legmunkabiróbb ele
met vonja el Amerika, azt a likai sorozások szomorú
eredménye bizonyítja, melyeken a legények 2 0 —30 %-éka
alig jelenik meg.
Az általános hanyatlás oka a nép szellemében is
keresendő, mely minden újítástól idegenkedik. Ennek
jellemzésére megemlítem, hogy Likában a cséplőgép,
még a közönséges emberi erővel hajtott is, ismeretlen,
vagy nem tud tért hódítani. Ennek következtében csekély
termésével az erdei munkás vagy fuvaros hetekig nem
jön rendbe. Ezen pár hetet erősen megérzi a favállalkozó
s még érzékenyebb kára a munkásnak, ki az alatt többet
kereshetne künn az erdőn munkájával, mint a mennyit
egész termése ér. De ezt nem látja be, hanem nyomtat
tovább lovaival a szérűn. Nem csak a munkás nem
tudott haladni a korral, elmaradt a mögött messze a
likai fakereskedő is, mert a fejlődéshez szükséges szel
lemi, erkölcsi s anyagi tőke nem állt rendelkezésére. A
likai fakereskedő majdnem kivétel nélkül gazdagabb
paraszt, vagy vegyeskereskedő. A újításoktól irtózik, a
tőkét csak gyűjti, de kezeléséhez nem ért. Oly gyümöl
csöző befektetések, melyek 1— 2 év alatt kamatostól
vissza nem térülnek, előtte ismeretlenek. Nem tudja fel
fogni, hogy a mai puhafa-kereskedés fő tényezője a
fűrész, mely lépést tud tartani az emberi erő fogyásával
s megdrágulásával. A likai kereskedő most is ott áll,
hol ezelőtt 30 évvel: főtermelése a bordonále. A minden
szakember előtt ismeretes faáru- (méretei : 8— 16 m. hossz,
^ cm. — ^ — (^) keresztmetszet) óriásnak köszönhető
nagyobb részt a likai fakereskedelem pangása. A munka
drágulásával a bordonále kibárdolási költsége is teteme
sen emelkedett s jelenleg msenként 4’20—5'20 koronáig
terjed.
Az óriás méretű gerendát közelíteni és tovább szállítani
rendkívül nehéz, időt rabló s azt csak 2—4 pár vonó
állattal rendelkező fuvarosok teljesíthetik.
A nagy fuvar s emberi erő pazarlást, mit a bordonále
szállítása okoz, D. V. Junk képlete utján könnyen meg
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határozhatjuk. Ugyanis Junk szerint a teljesíthető fordu
latok szám a:

mj = napi munkaidő, t = távolság méterben, s = a
haladás átlagos sebessége méterben, VJ- = a rakodás óra
számával. Azonban nekünk a jelen esetben t-re lévén
szükségünk, mert a nagy távolságok folytán „f“-et 1-nek
veszszük, lesz tehát

t - S'T - V„ s
2

A bordonálénál s
A fűrészárunál s =
Á teljesítő képesség
±
l —

t

5000 m m; = 22* V ~ = 6
6000 m m; == 22
= 3
kilométerekben bordonálénál
5X22 — 6 X 5
2

1 1 0 — 30
2

40 km.

Fűrészárunál

v r

t

6 X 22 — 3 X 6
2
132 — 18
= 57 km.
2

Tekintve, hogy bordonálét felrakni csak 4— 8 ember
bír s tekintve a bordonálé hosszát, mely kanyarulatokban
s kitérésnél a haladást gyakran megakasztja, a számí
tásba vett 3 órai rakodási idő, illetőleg 1 km. sebességkülönbség teljesen indokolt, sőt ha a téli havon való
szállítást is tekintetbe vennénk, csekélynek mondható.
A fuvarerő tényleges vesztesége természetesen még
nagyobbodik az által, hogy pl. a fenti két összehasonlító
példában 50—60 km.-ről megfordul a fuvaros 2 nap
alatt, ha fűrészárut szállít, mig ha bordonálét visz, már
3 napot vesz igénybe ugyanezen út.
Hetenként már egy teljes fuvarrakomány a különbség,
évi teljesítő képessége egy-egy fuvarosnak pedig 50—60
m3-rel is felszökne fűrészüzem által. Fűrészáru szállítás
a téli hónapokban folyhatna, mikor közelíteni az erdők
ből nem lehet, de bordonálét, — egyrészt a téli szállítás
rendkívüli nehézségei (kanyarulatokban a síkos havon),
másrészt azért, mert az egyszer felrakott bordonálét a
fuvaros nem szívesen teszi le a tengerig, — télen nem
szállíthatna, nem maradván télre szállítani valója.
A bordonále termelésével a vállalkozó anyagban 100
■
— 150 °/o veszteséget szenved. A termelt áru már az
erdőben tetemes tőkét emészt fel s ha romlásnak indul
— gyors közelítés hiányában — eltekintve a befektetett
tőke kamataitól, nagyobb veszteség éri a kereskedőt,
mintha az olcsón előállított rönkő fát éri veszedelem.
A munkások néha csak hosszú bárdoló munka után
veszik észre a lappangó belkorhadást, mely egész napi
keresetüket elveheti; ha a fakereskedő az átvevésnél a
* Két napot veszünk számításba, mert 1 nap alatt nem lehet 50 - 6 0
km.-es távolságot befutni.
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hibát észre nem veszi, a veszteség őt is érzékenyen
érheti. Ugyancsak a kibárdolás után, sőt néha csak a
tengerparton jelenik meg pl. egy fontos műszaki hiba.
Keresztrepedések a hossztengelyre merőlegesen, mely
műfára való alkalmazást teljesen kizár.
A bordonálénák, mint nyers árunak, mely még kül
földi fűrészeken lesz csak feldolgozva, kereskedelmi ér
téke msenként 5—6 , sőt az úgynevezett bordonalettónak
(8 m. hosszúságot meg nem haladó bordonále) több
koronával is kisebb, mint a fűrészárué.
Ha ez utóbbiakat számításba vesszük, a következő
mérleget nyerjük:
A bordonálé faragási költsége
+ 5 K
„
anyagvesztesége
+ 2
„
Kereskedelmi értékvesztesége
+ 5
„
A számba vett áhyagveszteséget az előállít
ható fűrészárú, többletből levonva, lesz
36*
„
+ 7
„
4
z
Egy m8 fűrészáru előállítása
— 4-50 „
1U „
„
„
„
ához szükséges
közelített fatöbblet közelítési és fürészelési
költsége
— 4’50 „
marad tehát a fűrészáru javára

10

K

Természetes, hogy a 10 korona hiánya érezhetővé
válik a kereskedők mérlegében, de ők nem tudják meg
találni a baj igazi okát, mert nem ott keresik, a hol azt
megtalálhatnák, hanem a munkáshiányban és drága
ságában. Pedig eme faszörny kiküszöbölésére sok helyütt
kínálkozna kedvező s olcsó alkalom Likában, hol hatal
mas vízesések, mondhatjuk felhasználatlanul, zuhognak.
A mily kezdetleges csak a fafűrész lehet, olyan a likai.
Ott, hol a vízesés ereje teljes keretet korlátlan számú
pengékkel tudna hajtani, csak egy, nagy ritkán 2 pengét
látunk dolgozni. A vizi erő kihasználása gyermekjáték
nak is könnyen beillő kicsi, 50—60 cm. sugáré, tenyér
szélességű lapáttal felszerelt kerekekkel történik. Helyenkint meg függélyes tengelyen látunk apró küllőket,
melyek önkéntelen a habsodrót juttatják eszünkbe a
kukta kezében. Elgondolhatjuk a nagy vizi erőt, mely
ily erőkihasználással is kereteket tud üzemben tartani.
De nemcsak modern vizi fűrészek, hanem kisebb gőzfürészek felállítása is célszerű volna, hol azt a körülmé
nyek, pl. vízhiány, meg nem akadályoznák. Ki terepvi
szonyainkat nem ismeri, csodálkozni fog, hogy mindég
csak kisebb, egy-két keretes fűrészekről szólok. Ennek
az az oka, hogy nagyon kevés oly hely van Likában,
melyre nagyobb falömeget közelíteni lehetne, vagyis a
nagyobb fűrészeket sehol sem tudnánk elegendő és olcsó
anyaggal ellátni. Viszont, mivel egykeretes fűrészeknél
a gépész s a fűtő, valamint a gépfentartási költségek
tetemesen emelik a termelési költségeket, első sorban a
sőt villamos Jűrészek felállítása kí
v íz , benzinhajtotta,
vánatos. Hogy a likai fakereskedelem felvirágoztatása
*

‘/i m3 fűrészáru legkisebb értéke koronákban.
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szorosan összefügg a fűrészüzem munkaképességének
emelésével s alapos átalakításával, azt az eddig elmon
dottak kétségtelenné teszik. De ez bennszülött kereske
dőtől nem várható, tehát a kezdő lépéseket a legfőbb
érdekeltnek, a kincstárnak kell megtennie. Az első
teendő volna 3—4 átalakításra alkalmas parasztfűrészt
megvenni és újjáépíteni. Található kincstári területen is
elég erős esésű s tömegű patak, mely fürészépitésre
alkalmas. Ha azonban e fűrészeket bérbe adná a kincs
tár, csak félmunkát végezne, még pedig több okból :
Lika szociális szempontból nagy segítségre szorul. A
kivándorlás csökkentése csak a házi kezelés utján volna
lehetséges, mely a népet kiragadná a vállalkozók hatal
mából, állandó foglalkozást s vele tisztességes megélhe
tést nyújtana neki.
A termelt faárunak egész a tengerpartig' kell lemennie,
egyrészt, hogy az áru nyílt piacon a legmagasabb áron
legyen eladható, másrészt, mert csak így volna lehet
séges a hosszú utón lekötött fuvarerőt kiragadni a vál
lalkozók hatalmából, illetőleg a szállítást teher-automobilokkal megkísérlem. — Ez utóbbi mellett esetleges
olcsóbbsága csak másodsorban szól, fontosabb követ
kezménye volna, hogy a tengerig terjedő 60 km. hosszú
utón lekötött fuvarerő felszabadulva, az erdőben lenne
felhasználható, s az eddig kiközelitett anyagnak 3—4-szeresét tudná a fűrészekhez szállítani. Ily erővel talán
lehetségessé válna a megtakarított fa tömegeinek foko
zatos kihasználása is. — A fő gondot a házi kezelésbe
vett fűrésznek anyaggal való ellátása okozhatná. De a
faluk munkáscsoportjai 500— 1000 törzs feldolgozására s
a fűrészhez való közelítésére bizonyosan vállalkoznának.
A termelt tönkök folyóméterenkint fizettetnének, átvéte
lük a fuvaroscsoport képviselőjének jelenlétében az er
dész által történnék. A fuvarosok az átvételtől a fűrészhez
való szállításig az anyagért felelősséget vállalnának és
ezt annál is biztosabban megtennék, mert az a szép
tulajdonsága megvan az itteni erdei munkásnak s a
népnek is, hogy egymásét nem bántja, lopja.
A likai utak mellett lépten nyomon látunk bordonálét, rönköt heverni, melyet fuvarosa kénytelen volt ott
hagyni. — Ezek évekig bántatlanul maradnak, sőt néha
ott korhadnak el, tulajdonosaik pedig már Amerikában
vannak. Az erdész s fűrészkezelő anyagátvételi naplói
nak összehasonlítása képezné a fuvarosok ellenőrzését.
— Ily utón a fűrészek ellátása könnyen volna keresztül
vihető s az erdésznek még annyi gondot sem okozna,
mint a jelenlegi kezelés. A mint látjuk, a házi kezelés
elméletileg kivihető, vegyük azért most elő anyagi olda
lát, megjegyezve, hogy az itt következő egységárak és
összegek a legmagasabb helyi átiagadatok:
Rönkök termelése folyó méterenkint 14 fillér.
Köbméterenkint mintegy 10X14 == ... - ... L40 K,
_ ... 5'— „
Közelítése a fűrészhez m3-kint
A nyersáru tőára átlag _ __ ..." ... 4'— „
Összesen ... 10-40 K.
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Ha a fűrész 40% apadékkal dolgozik, úgy 1 m3 kész
fűrészáru előállításánál a fenti összeghez 6 6 %-ot adunk,
tehát lesz 1 m8 fűrészáru előállítási ára ... 17 26 K.
Egy teljes keretes vízi fűrész befektetési
költsége 15000 korona, munkabírása folyto
nos üzem mellett 2000 m3 kész áru. A
tőke kamatát 5%-nak, a törlesztési időt 15
évnek véve, esik egym 3-re__. ... ... ... 0 75 K,
Fűrészkezelési, fenntartási, üzemi költség
....... ... 4’— K,
á m3
... ... ... ... ...
Szállítása tengelyen a tengerig m3
... 5'— K,
5% szállítási apadék m3 ...
...
...
1'50 K.
A tengerpartra állítva, bele kerül tehát 1 m3 28‘51 K.
Jelenlegi árfolyam a fűrészáru köbméterjének helyt
tengerpart 37—38 korona, tehát 8 —9 korona m3-kinti
vállalkozói nyereséget biztosítana a kincstárnak a házi
kezelés, eltekintve attól, hogy munkásait kitünően fizetné,
erdei parlagon nem hevernének s számos saját alkalma
zottjait is jobban fizethetné, vagyis a tiszla nyere
ségből részesíthetné. A teherautomobilok alkalmazása
valószínűleg még kedvezőbbé tenné a mérleget, de e
tekintetben adatok hiányában számításba nem bocsájtkozhatom.
Csupán szerény véleménynyilvánítás volt célom, a
kérdés megvalósítandó kifejtése felülmúlná erőmet, de
hiszem, hogy azért némileg sikerült megokolnom cikkem
címét, vagyis: Építsünk fűrészeket Likának, talán kissé
merészen, de hozzátehetem még azt is — — és vegyük

őket házi kezelésbe.
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Az ákácmag elvetése.
Az E. L. 1907. XV. füzetében Földes János „Némely
tudnivaló a homokkötésről és az ákác tenyésztéséről“
című cikkében a tőle megszokott alapossággal sok
figyelemreméltó adatot közöl. De az ákácmagnak vetés
előtti leforrázását apodiktikusan kimondani nem lehet.
A magcsirázás tényezői a levegő, nedvesség és meleg.
Előfeltétele: ezen csirázási tényezők kellő fokú együtt
működése. Nagyon természetes, hogy a mint ezen fel
tételek egyike vagy másika hiányos, a mint lazább vagy
kötöttebb talajon, melegebb vagy hűvösebb vidéken,
kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb csirázási viszonyok mel
lett kell vetni, a vetés módjának is a meglevő feltéte
lekhez kell alkalmazkodnia. Az ákácmag elvetésének
mikéntjére nézve is a természet megfigyelése és tanul
mányozása ad útmutatást.
Általánosan ismeretes, hogy a forrázott ákácmag nagy
szárazságban összeaszik, hamar összezsugorodik és el
veszti csiraképességét. A forrázatlan ákácmag ellenben
ellentállóbb, csiraképességét aránylag nagy szárazságban
és hidegben is soká tartja meg. Ezeket kell az ákácmag
elvetésénél szemmel tartani. Hol a tél és nyár között
meg van a páradús tavaszi átmenet, meg van a mérsé
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kelt hőmérsékletű, csapadékos tavasz, mindig forrázott
ákácmagot kell vetni. De vannak Magyarországon vidé
kek, hol a tél és a nyár közötti átmenet hirtelen, mint
a „Mezőség“-en. Négy évi tapasztalataim erősitik, hogy
ezen vidéken csak a korai ültetés és korai vetés indo
kolt és eredményes, és még akkor is beállható nagy
hőmérsékletű szárazsággal kell számolnunk. Éppen azért
Földes Jánosnak az ákácmag elvetésére vonatkozó emlí
tett tételét csak a régen- szedett ákácmagra ismerem el.
Az ősszel, illetve télen szedett és tavasszal elvetendő,
tehát friss ákácmagra a vetési szabályt következőleg
kell felállítanom: ha a magcsirázási feltételek kedve
zőek, forrázott, ha kedvezőtlenek, forrázatlan ákácmagot
kell vetni. Következtetéseim a következő tapasztalatokon
alapulnak.
Az 1907. év tavaszán a „Mezőség“ kellő közepén
Nagysármáson egy 6 kát. holdnyi ákác csemetekertet
kellett elkésetten telepítenem. A vetést május 14-től 23-ig
végeztem. Nagy szárazság mellett nyári hőség uralkodott
és a korábban forrázottan elvetett gleditschia mag igen
rosszul, hézagosán kelt ki. A ki nem kelt magvak vizs
gálata azt mutatta, hogy azok egészen össze voltak
aszva, zsugorodva és csiraképességüket teljesen elvesz
tették. Attól tartottam, hogy az ákácmaggal is így járok
és elhatároztam a forrázatlan maggal való vetést, csak
összehasonlítás kedvéért vetettem be % kát. holdat for
rázott ákácmaggal.
Mielőtt azonban a vetés eredményeivel beszámolnék,
egy-két kitérést teszek. Vetéshez a Lótos-féle magvető
gépet használtam. E gép egyszerű, elmés szerkezete és
kezelése, bárminő terepen való könnyű alkalmazhatósága,
I kiváló munkaeredménye és rendkívüli olcsósága (80 K)
azt kivétel nélkül minden csemetekertben nélkülözhetlenné teszi. Ne méltóztassanak hangzatos frázisnak venni
kijelentésemet: ez a vetőgép teknikai vívmány. „Se non
é verő, é ben trovato!“ Vadas Jenő erdőműveléstaná
ban a róla Írottakat (339—341. 1.) csak meg kell tolda
nom. A vetési sorok tökéletlen párhuzamossága csak
lényegtelen szépséghibája azon előnyeivel szemben, hogy
40 cmes sortávolság mellett hepe-hupás talajon 2 mun
kással 1 kát. holdat vetettem be vele egy nap alatt és
a képzelhető legegyenletesebb, szabályozható magszórást,
teljes magbetakarást és tetemes, számot tevő megtaka
rítást értem el. (A magmegtakarítás 6 kát. holdon olyan
volt, hogy értékéből a vetőgép ára majdnem egészen
kitelt volna.) Az eddigi vetésmódok úgy költség, mint
kivitel és szabatosság tekintetében távolról sem közelít
hetik meg ezen gépmúnka eredményét.
Hasonlóan kell megemlékeznem a Stadel-féle egy
kerekű kézi kapáló és töltögetőről is. Csemetekertem
nagyobb része ugar és oly bosszantóan gyomos volt,
hogy a gyomirtást a kapáló és töltögető eke nélkül nem
bírtam volna meg. Egy begyakorolt munkás egy nap
alatt fél kát. holdat volt képes megkapálni vagy feltöltö
getni. Megjegyzem azonban, hogy a kapáló és töltögető
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eke használatához az 50 cm-es sorvetés célszerűbbnek
bizonyult, mint a 40 cm-es. A gyomirtásnál igen jónak
bizonyult az „Öester. Forst- u. Jagd-Zeitung“-ban hir
detett „Aja“-féle gyomhúzó is.
A 3A kát. holdon forrázott, 5'/á kát. holdon forrázatlan
ákácmagvetés eredménye minden tekintetben egyforma
és kielégítő volt, bár a forrázott magvetés egy órai erős
esőt kapott, a forrázatlan eső nélkül maradt és kelt ki.
A forrázatlan mag is egyenletesen és épp oly időre,
8 — 12 nap alatt kelt ki, mint a forrázott. Hogy a forrá
zott mag ily kedvezőtlen csirázási feltételek mellett ha
sonló kedvező eredménynyel kelt volna ki, legalább is
kétséges marad. Azon állítás tehát, hogy a forrázatlan
ákácmag vetés után csak 3;—4 hétre kél ki, — legalább
friss ákácmagnál -sr meg nem áll.
Módositandónak tartom Földes János azon tételét is,
„hogy az ákácmagot május 10 -ike előtt nem szabad el
vetni.“ Szabatosabbnak tartom a tételt úgy felállítva :
hogy a fagyos időkre való tekintettel az ákácmagot ak
kor kell vetni, hogy kikelésük az utolsó fagyos napok
után következzék be. A fagyosszentek hidege csak a
gyenge szikleveleket támadja meg, a földben levő mag
csirára ereje az eddigi megfigyeléseim szerint nem ter
jedt ki.
Végül felemlítem még azon, szintén a „Mezőségen“
szerzett tapasztalatomat, hogy napégett, forró hegyolda
lak laza talajára erős, lehetőleg 2 éves ákác csemetéket
kell ültetni, mert a gyenge csemeték nagy része elszá
rad, a megfogamzottaknak pedig még egy-két évig kell
kinlódniok, a mig erőre kapnak és erősebb hajtásokat
indítanak.
Legjobb tudásunkat a természetnek nyitott szemmel
való megfigyeléseiből merítjük.
Polgárdi Béla.
¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
Irta

Enyedi János.

10

Utunkat folytatva a háromkuti völgyig jutunk, ahol a
Szentlélekre vezető turista-ut kezdődik. A Szentlélek
közelében — de már a diósgyőri erdőgondnokság hatá
rán kívül — van a Látókő, Buzgókő vagy Örvénykő és
az Odvaskő, ahonnan a Kárpátokra, Borsodmegye felső
részére és a dédesi várromra felséges kilátás nyílik.
Az Odvaskő a katonai térképen helytelenül Örvénykő
nek van nevezve.
A háromkuti völgy elejétől a Garadna völgyben tovább
folytatva útunkat, elérjük Felsőhámor (Ómassa) helységet,
ahol kincstári erdőmunkások, vagyis szénégetők és fuva
rosok laknak.
Itt épült régen az első nagy olvasztó, amelynek helyén
ma az iskola áll s azért a régi térképeinken ezen hely
ség „Hochofen“ (Olvasztó), „Alt. Hochofen od. Mas"
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nevekkel van jelölve. Az Ómassa elnevezés szintén álta
lános és az is az olvasztó jellegre vonatkozik.
Az olvasztott vastömeget ugyanis „massa“-nak nevez
ték. Vahot Imre a Magyar Föld és Népei folyóiratának
1846. évi I. füzetében Írja Hámor ismertetésénél, hogy
„van a hámorban fürdőház, melynek vizét „a massából“, olvasztó kályhákból és hámorokban tüzesített vassal
melegítik."
A mint a nép a hámori Teich-ból Taj-t csinált, úgy
az olvasztott vastömeg nevével jelölte meg az olvasztó
telepet magát.
Felsőhámorból a Garadnavölgy irányában folytatva
utunkat, a Vadászvölgybe a Csipkés kútra és a Nagy
mező táján az erdőgondnokság határához érünk, mig a
községben jöbb felé eltérő vicinális úton haladva, a szentléleki templom romjához és Mályinka községbe juthatunk.
Ezzel a második korszak ismertetését bevégezhetném.
De befejezésül mégis érdemesnek tartom megemlíteni,
hogy Diósgyőrben lakott régebben a színművészet egy
kori tüneményes csillaga: Déryné.
Vahot Imre írja 1853-ban a „Magyarország és Erdély“
II. kötetében : „Azt sem hagyhatjuk említetlenül, miként
jelenleg Diósgyőrben lakik a magyar színészet és dal
művészet egykori kitűnő csillaga, egyik első pályatörője,
Déryné asszony is, gazdászati hivatalt viselő férje olda
lán csendes visszavonultságban, méltán érdemelt dicskoszorun nyugodva.“
Ennek kiegészítéséül megemlíthetem, hogy a diós
győri 31. sz. telekjegyzőkönyvhöz van fűzve egy német
szövegű meghatalmazás, melyet 1857 szeptember 13-án
az egri cs. kir. pénzügyigazgatóság állított ki Déry
István diósgyőri kor. urad. tisztartó (Hofrichter) számára.
Ezért az említett telekjegyzőkönyv A) lapja így kezdődött:
„Királyi Diós-Győri Koronái uradalom. Megjelent mint
felhatalmazott képviselő Déry István tisztartó úr.“
II. Rész.

A je le n álla p ot.

A diósgyőri m. kir. erdőgondnokság Borsod vármegyé
ben a Bükk hegység keleti részén az északi szélesség
48°4’—48° 10’ és a keleti hosszúság 38°5’—38°25’ között
terül el s az egész erdőgondnokság összefüggő erdő
testet képez.
Határai északon a parasznyai m. kir. erdőgondnokság
és Mályinka község; nyugaton Mályinka és Visnyó köz
ség ; délen az ujhutai erdőgondnokság; keleten diós
győri magánbirtokok.
Kiterjedése 12621 3 kát. hold, amelyből 57 ' 0 k. h.
beltelek; 37.3 k. h. szántóföld; 371.2 k. h. rét; 362.7
k. h. legelő; 99.3 k. h. terméketlen; az erdőterület pe
dig 1 1693.8 k. hold. Az összes területből 4.4 k. hold
Parasznya község határában, 91.4 k. h. Alsóhámor, 9.4 k.
h. Felsőhámor község határában, a többi pedig Diósgyőr
község határában fekszik.
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T e r m é s z e t i v is z o n y o k .

Mint említettem, az erdőgondnokság a Bükk hegység
keleti részén terül el, s így nem érdektelen idéznem ki
vonatosan azt a leírást, amelylyel Albert Ferenc ismerteti
a Bükk hegységet.
„A Tokaj-Hegyaljáról délnyugotnak nézve, a Bükk
uralja a láthatárt s úgy fekszik, hogy a Mátrát elfödi;
oly szép alakkal azonban, mint ez, nem bir.
Tekintve geológiai szerkezetét, merő ellentéte a Mátrá
nak, inkább az Alpokat tükrözi vissza, csakhogy ezek
nagyszerű viszonyai eltörpülve ismétlődnek, sőt végződnek
rajta, a geologok ugyanis a Bükköt az Alpok szigetszerüleg fellépő E. K. végnyulványának tekintvén. A mi azon
ban ismét magyar honi jellemet kölcsönöz neki, az a
tövében D Ny, D és K-ről szerény magasságú elő
hegyeket alkotva fellépő Rhyolith, mely aztán feltart
keletnek Miskolcig, s így összeköti a mátrai harmad
kon vulkáni kőzeteket az eperjes-tokaji csoporttal, mely
nek végpontja dél felé Miskolchoz nem messze esnek.“
„A Bükk zöme tömött juramész. Alakzatában meg
vannak azon festői sziklacsoportozatok, melyeket a
mészkő meredek sziklafalak képezte szorosokban szokott
feltüntetni. Tetején ámbár erdővel borítva van, töbör
szerű horpadások feltünőleg gyakoriak, s ha növényzet
nem koronázza, Agtelek vagy Karst a kietlensége mutat
koznék rajta.“
„A Bükk hegycsoportnak legjellemzőbb kőzete a Jura
mész, s utána Nummulit mész említendő. A harmadik
kőzet, mely a Nummulit mészhez szorosan csatlakozik,
az oligocén és neogen agyag.
Egy sajátságos kőzete a Bükknek az agyagpala; föld
tani sorozatban ez a környék legrégibb képlete, a régi
kőszénképlethez
tartozván. Nevével összhangzásban
azonban nem tartalmaz kőszenet s így itt is valósulva
találjuk azon sajátságát a Magyarhon területén fellépő
kőszén-csoportnak, hogy mig annak képletei Angliában,
Észak-Amerikában a legkitűnőbb széntelepekben bővel
kednek, itt e részben meddők."
„Ezen pala képleten egy régibb eruptió-kőzet, a
Diabas tör keresztül.“ A fiatalabb vulkáni kőzetek közt a
Rhyolith az, mely a Bükköt környezi.
Ennyit a Bükkhegységről általában.
A diósgyőri erdőgondnokáág keletről nyugat felé húzó
dik ; de a kerület nem egy változatlan irányú hegylán
con, hanem völgyekkel megszakított kisebb, nagyobb
önálló hegycsoportokon terül el. Ezek alakja igen változó,
néhol hosszúkás, másutt gömbölyded kúp. Oldalai mere
dek lejtőjüek és különféle irányban hajlók. A többnyire
széles hegyhátok hullámos fensíkokat alkotnak, melyeken
nagy kiterjedésű rétek és legelők, kisebb tisztások, bükk
és fényőerdők, továbbá sok helyen található sülyedések,
az úgynevezett tebrek váltakoznak.
A Bányabükk eleje, valamint a Csanyik és Forrás
erdőrészek az előhegységi erdőkhöz tartoznak, mig a
többi rész, melynek tengerszin feletti magassága az 500
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métert meghaladja, a középhegységi erdők közé sorozható.
Az erdőgondnokság
legkiemelkedőbb pontja a Felső
Borovnyák, mely 950 m. magas.
Említésre érdemesek továbbá a következő helyek
tengerszin feletti magasságai: Nyárujhegy 902 m .; Bán
kút 855 m. ; Zsérc, Nagydél 844 m .; Hársastető 834
m .; Kiskőrös 824 m .; Kerekhegy 831 m .; Nagykőrös
796 m .; Jávorhegy 744 m .; Szentlélek 700 m .; Teknős
hegy 673 m. ; Jávorkút 655 m. ; Hetemér 653 m .; Szent
István 611 m .; Veszszős 633 m .; Fehérkőlápa 590 m.
A nevezetesebb völgyeit már az előző részben ismer
tettem.
Forrásai közül említésre méltók: a királykuti, háromkuti, szentléleki, jávorkuti és a Szinva forrás.
Patakjai közül a Garadna és a Szinva patakok a leg
jelentékenyebbek, de vizi szállításra ezek sem alkalmasak.
Földtani viszonyok : A kőzetek közül legnagyobb ki
terjedésben fordul elő a mészkő, amiből úgy a hegy
alak változatossága, az alacsony, de meredek kúpalak s
különösen a sok teber, mint a völgyek száraz volta és
a forráshiány könnyen megmagyarázható. Ezen főalapkőzeten kívül és rendesen eközzé beékelve a következő
altalajnemek fordulnak elő:
Aradvdnyföld alatta barnaszén réteggel, mely a „B“
üzem-osztály 1, 2, 3, 4, 5, tagjainak képezi altalaját, ki
véve itt a parasznyai erdőgondnokság határa felé fekvő
véderdőket, melyek szintén mészkő felett terülnek el.
Földpátos palakőzet (diabas), mely a „C“ üzem
osztály 12. osztagától kezdve egyenes irányban az „A“
üzemosztály 14. tag 45. osztag felső végéig terjed.
A közönséges palakőzet, mely a hámori tó melletti
„A“ ü.-oszt. 6 . tag 10. osztagának és az Alsóhámor
feletti Dolka völgynek alkotja az alapkőzetét.
A' m észtuff (darázskő) kisebb mértékben Alsó- és
Felsőhámor, valamint a Szinva patak forrása körül
fordul elő.
A barna vaskő (Raseneisenstein) a Borovnyák nevű
erdőrészben található.
A meredekebb hegyoldalakon gyakran képződnek kő
görgetegek s éppen ezek, valamint a gyakran fel-fel
bukkanó kopár mészsziklák tették elkerülhetetlenül
szükségessé ezen erdőgondnokságban a véderdők ki
hasítását.
A talaj homokos agyagból és agyagból áll s általában
véve elég jónak mondható, főképen az északi lejtőkön.
Nem nagyon mély, de többnyire televénydús s a déli
és keleti oldalakat kivéve, eléggé nyirkos is. A déli és
keleti lejtőkön azonban nagyrészben a nap és az altalaj
befolyása következtében nagyon ki van merülve.
Egyébiránt a hegység alakzatánál fogva a hegygerin
cek és általában a hegyek felső részeiben a talaj több
nyire silányabb, a völgyek felé pedig, ahová az eső és
az olvadó hó a televényt lesodorja, fokozatosan javul.
Éghajlati viszonyok. A vidék éghajlata mérsékelt. A
téli időszak novembertől márciusig tart. A legnagyobb
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meleg rendesen julius közepétől augusztus közepéig áll
Karcolatok.
be, de gyakran májusban is tetemes. Esős idők rendesen
Quercus cikkei a státusrendezés sérelmeiről az ele
őszszel járnak, ritkábban tavaszszal is. A nyári zivatarok
venbe vágott. A fájó sebre enyhítő balzsamot, szépség
igen számosak, gyakran esővel és néha jéggel.
tapaszt raktak a kuruzsolók s a szélmalomharcot a M.
Hó rendesen esik, de hamar megy el.
Uralkodó szél a délnyugati és az északnyugati. Erdé E. szerkesztősége megakasztotta a vita berekesztésével.
szeti szempontból azonban ezeknél veszedelmesebb a De ez a vita egy érdekes kérdést vetett felszínre: a
növényekre a késői fagy, valamint a meleg, déli oldala „vezérkarét“, az erdőfelügyelőség intézményének a kér
kon a tikkasztó hőség. A legkisebb meleg 13°, a leg dését.
Csak az elfogultság akarja elhitetni, hogy ez az intéz
nagyobb + 28° R.
A növényzet már márciusban kezd ébredni. A bükkfa mény nebánts-virág, megtámadhatatlan „főhatóság“. Az
levele április hó végén fakad, a tölgyfáé május hó | ilyen előítéletekkel szembe kell szállani, mert minden, de
minden intézmény a nap alatt, alá van vetve az örök
közepe táján.
Fatenyészeti viszonyok. Az erdőbirtok földrajzi fek fejlődés, a haladás követelményeinek, ha élni akar.
Mennyire igaz ez, könnyen meggyőződhetünk, ha
vésénél, tengerszinfeletti magasságánál és éghajlati viszo
nyainál fogva különösen a tölgyfajok tenyésztésére volna közelebbről vizsgáljuk, megfelel-e ez az intézmény, több
alkalmas. De mivel a tölgyfajok a mész altalajt nem igen mint negyed százados múlt után, a törvény által meg
kedvelik és a magasabban fekvő északi oldalakat is szabott követelményeknek, miképen oldotta meg a reá
kerülik: általában a bükk az uralkodó fanem, sőt az A) bízott feladatokat?
Az erdőtörvény lerakta az alapot, amidőn az orszá
és D) üzemosztály fő fanemének csak egyedül a bükkfa
tekinthető. Ellenben a „B“ üzemosztályban, mely leg got erdőfelügyelői kerületekre osztotta be s kötelességévé
tette a személyzetnek, hogy kerületét évente egyszer
nagyobb részt áradványföld felett az erdőgondnokság
alsó részén terül el, fővölgyei és ezek szerint főhajlása beutazni, az erdők állapotáról meggyőződést szerezni
pedig délnek és délkeletnek esnek, a tölgy az uralkodó tartozik. S ime, mindjárt a törvény életbelépésekor nagy,
helyrehozhatatlan hibát követtünk el. A felügyelőségek
és főfanem.
számát oly csekélyre állapítottuk meg, hogy a törvény
A fanemek átlagos elegyaránya a következő :
nek ezt a rendelkezését megtartani nem lehetett. Va— 1
millió kát. holdnyi erdőterületet lelkiismeretesen bejárni
A. B. C. D.
sem lehet, nem hogy ellenőrizni lehetne annak az 1 — 2
F a n e m
gazdaság osztály
embernek, akikből egy kerületnek a személyzete áll.
bán fő
Az intézmény tehál már kezdetben e feladatának a
megoldására képtelennek bizonyult. Kézen fekvő dolog
Tölgy és cser
... _ _
9 75 30
5
lett volna ugyan a kerületek számát legalább fokozato
san, az erdőgazdaság fejlődésével lépést tartva, szapo
Bükk és gyertyán
... ...
74 2 2 58 94
rítani, e helyett inkább rést engedtünk ütni magán a
törvényen. Hogy ez a tény a személyzet munkabírására
Kőris, juhar, sz il... ............
12
3 10
1
buzdítólag nem hatott, nem szorul bizonyításra. Az a
Lucfenyő, erdei fenyő... ...
5 —
2
—
„ferde helyzet“, ha a személyzet érzi és tudja, hogy
A tölgy elegyarányába van foglalva az alantabb fekvő kötelességét pontosan a legjobb igyekezettel, erőmeg
helyeken a kocsános tölgy között előforduló kocsán- feszítéssel sem bírja teljesíteni 1
A kezdetben elkövetett hibákat, botlásokat, amelyek az
talan tölgy is.
Szórványosan fordulnak elő : a kőris, juhar, szil, rezgő erdőbirtokosoknak sokszor anyagi károkat okoztak, feles
nyár, hárs, nyír, som, fűz, barkóca, éger, cseresnye, leges zaklatással jártak, írjuk a kezdet nehézségeinek
vadkörte; továbbá a galagonya, csipkerózsa, bodza, rovására. Ne okoljunk értök senkit. De vájjon történt-e
hályogfa, kecskerágó, feketegyűrü, bangita. A vágások gondoskodás, hogy a hibákon okulva, megfelelő uj szak
ban tömegesen fordul elő a málna, szeder, csővirics erőket neveljünk? Kereken ki kell jelentenem, hogy nem.
Az erdőtörvény 8 évi, részben gyakorlati erdészeti
(epilobium) és a maszlagos nadragulya.
(Folyt, köv.)
szolgálatot követel meg az erdőfelügyelőtől. Bátran elő
írhatott volna kétszer annyi időt. Hogy a szakember a
kezelés minden ágában, az erdőrendezés terén olyan
gyakorlati ismereteket sajátíthasson el, hogy mások mű
ködését helyesen megbírálhassa, a különféle viszonyok
közt magát azonnal feltalálja, szükség esetén egészséges
tanácsokkal szolgálni tudjon, ahhoz legalább 10— 15 évi
önálló működés kívántatik.

J
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Ezzel szemben mi a valóság ? A fiatal embert be
dugjuk az erdőfelügyelőséghez abban a korban, amidőn
még kellő gyakorlati ismereteket nem szerzett, amidőn a
látott, hallott, de személyesen végig nem csinált, ki nem
próbált dolgokat nem emésztette meg. Milyen ellenőrző
lesz belőle, mikor tudása így jellemezhető: „Ex toto
aliquid, ex partibus nihil“ ? Bekerül az irodába, nevelünk
belőle rovatoló bürokratát, akinek egyoldalú képzettségé
nél — tisztelet a kivételnek —• csak nagyképűsködése
nagyobb.
Ez az intézmény a hozzáfűzött reményeket nem vál
totta be. Hatásköre nemhogy gyarapodott volna, hanem
csökkent. Visszafejlődik. Hisz a sokat gáncsolt erdőhiva
talok is annak köszönhetik létöket, hogy az erdőfel
ügyelői intézmény a reá bízott feladatokkal megbirkózni
nem tudott.
Jelenleg a helyzet a következő :
A kincstári erdőknél az erdőhatóság szabja meg önállóan
és őrzi ellen a gazdálkodás menetét. Az erdőfelügyelő
netaláni észrevételei legfeljebb a lomtárba kerülnek.
A közalapítványi, egyházi erdőknél a vallásügyi minis
terium szava dönt. Az erdőfelügyelő, sokszor a békesség
kedvéért is, mindenhez hozzájárulni kénytelen.
A nagy urak kezén levő hitbizományi erdőknél a bir
tokos akarata az irányadó.
Más nézetet vallania, vagy éppen ellentmondania nem
tanácsos. Nagyon hamar megismerkedhetik a hivatalból
való áthelyezés gyönyöreivel. Munkálkodása akárhány
szor abban csúcsosodik ki, hogy legalább utólag törvé
nyes formába öntse a hatalmasok által elkövetett szabály
talanságokat, amilyenekért a kis embereket kegyetlenül
megbüntetjük.
Valóságos tojástáncot jár Scylla és Charybdis között.
Hol érezteti hát hatalmát az erdőfelügyelő ? Ama
magán- és egyéb erdőknél, amelyek befolyással nem
biró kis emberek tulajdonát képezik.
Folytathatnám tovább is, de ezek a megcáfolhatatlan,
szomorú tények is eléggé igazolják, hogy ez intézmény
„megváltoztatásának (nem: eltörlésének) a szüksége el
következett“. Nem azért, hogy a községi erdészeknek
több magasabb állás jusson, hanem mert megkívánja az
erdőgazdaság fejlődése.
Ez a változás csak uj törvény keretében járhat ered
ménynyel. Bármiképpen alakuljon is ki az uj intézmény
és bármily elnevezéssel, két fontos körülménynek a mér
legelését ajánlhatom, amelyek nélkül az uj csecsemő
életre való nem lehet; nevezetesen :
1. szükségesnek tartom a személyzet függetlenségének
a biztosítását, amint legelőször Porubszky Gyula vetette
fel, hogy a hatalmasokkal szemben is a törvénynek ér
vényt bírjon szerezni ;
2 . hogy az uj ellenőrző intézmény a földmivelésügyi
ministerium hatásköréből vétessék ki és a belügyi ministeriumhoz osztassék be, mert nem lehet helyes, hogy
az ellenőrző és kezelő közeg egy kalap alatt legyen.
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Ne vitatkozzunk azon, melyik szolgálati ág az érdeme
sebb, mert valamennyire szükség van, és mindeniknek
megvan a maga kijelölt teendője. Inkább az eddigi hiá
nyokon okoljunk, az eddigi hibákból szűrjük le a tanul
ságot, és közös igyekezettel, vállvetve munkálkodjunk az
erdészet boldogabb jövőjén !
Tüske

Erdei lopások és károsítások.
„Az Erdő“ cimü lap f. évi 16. számában fentirt címen
Lászlófy István vm. főjegyző tollából megjelent cikk a
lopás és károsítás törvényes megkülönböztetésére vonat
kozó magyarázatokat az általánosan ismert törvények
keretében foglalt esetekkel megvilágítva fejtegeti.
Eme tanulságos, népszerű ismertetés kibővítésére, a
különleges viszonyok érdekében egy példa feltárásával,
a szakközönség figyelmét felhívni szándékozom azon a
maga nemében páratlan esetre, mely a törvények ma
gyarázatában ugyan sehol sem található, de a gyakorlat
törvényhozás terén mégis előfordult.
P. J. m.-pusztai lakos E. F. birtokos erdejéből múlt év
október 27-én 8 drb. 29—30 cm. vastag, 8 —9 méter
hosszú nyárfát vágott ki s el is tulajdonította azokat.
A szolgálattevő felesketett erdőőr jelentésére az erdő
kezelő panaszt emel az 1879. XXXI. t.-c. 91. §. b)
pontja és a törvényhatósági erdei érték és árszabály A.
1. tétele alapján 40 korona kárérték- és 40 korona kár
térítés felszámításával — a lopás esetében illetékes —
K. r. t. város rendőrkapitányságánál.
Ezen jelentésre megnevezett rendőrkapitány — a felek
meghallgatásával —■ ez év február hó 5-én kelt 6622.
sz. Ítélettel vádlottat a lopás elkövetésében vétkesnek
mondja ki s ezért a felszámított összegnek megfizetésére
marasztalja.
Vádlott az első fokú ítéletet megfelebbezi, mire az
illetékes törvényhatóság — mint másodfokú bíróság —
az első ítélet megerősítésével, vádlottat még külön 10
napi elzárásra is marasztalja ; ezzel szemben P. J. ki
hágó ügyvédje utján illetékességi perújítást indit, ugyan
csak a város rendőrkapitányságánál; mire vádlott kérvé
nyének hely adatván, az újabban ez év julius 24-én
felvett pertárgyalás rendjén, kárvallott erdőbirtokos a
fenforgó követelés igénykeresetével a kir. járásbírósághoz
utaltatott.
Ezek után E. F. erdőbirtokos a rendőrkapitányságnál
külön beadványnyal a másodfokú ítélet, végrehajtását
követelte — hivatkozással a perrendtartás megfelelő
határozataira és kijelentvén egyúttal, hogy a megtartott
perújítás az előzmények után nem érvényesülhet; — a
beadványt azonban a rendőrkapitányság egyszerűen el
nem fogadta s a további jogorvoslást — külön indoko
lás mellőzésével — a kir. járásbírósághoz intézendőnek
minősítette.
Az eset ismertetésével felmerül most már azon kérdés,
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hogy melyik határ az, melynél a bíróság a lopást mint
ilyet, vagy pedig károsításnak minősítheti s miképpen
semmisülhet meg a törvényhatóság ítélete a büntető
bírósági joghatósággal szemben, midőn az 1879. XXXI.
t.-c.-ben foglalt határozmányok szerint a másodfokú erdei
kihágási bíróság is döntött, mely alkalommal (155. §.)
a kir. ügyész (jelen esetben) a rendes bíróság hatáskörébe
esőnek nem minősiti az ügyet.
Ezekre nézve erdőtörvényünk nem iniézkedik s igy
ezen hiányait is a kilátásba helyezett törvény-revisió
alkalmával rendezni az illetékes körök kötelező feladatát
képezi.
Tornay.
y y.y
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Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sülete. Rendes tagsági dijat fizettek 1907-re: Pilz Ottó,
Stripszky Mihály.
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Fakereskedelem.
Ugyancsak zúgott a legutóbbi napokban a budapesti
Venetia-kávéház puhafa erdeje, azaz ennek inkább csak
a cserjése.
Válsághírek kergették egymást és rémitgették az ijedt
embereket, a „veszendőben lévő milliók“ meg csak úgy
röpködtek a levegőben, akár csak a „ki nem húzott“
osztálysorsjegyek a hatodik húzás befejezte után, mikor
a sok csalódott reményű ember sóhajából keletkezett
szellő hordja szerte, a Rákosról beröpitett futóhomok
felhők között.
Csakhogy a fa, már tudniillik az, a melyik nemcsak
papiron, de valóságban is megvan, nem értékvesztett
osztálysorsjegy. De nem ám. Sőt nagyon értékes holmi,
a melyért aranyat adnak cserébe, habár nem is telje
sen, de majdnem ugyanolyan súlyban. Úgy bizony.
Ne is csodálkozzék azon senki fia, ha valamelyik
krajcáros „Legeslegújabb Hírek“ teljesen megbízható
forrásból azt a hirt fogja közölni, hogy a kisfakereske
dők, ács, asztalos, esztergályos és egyéb, fák megmun
kálásával foglalkozó iparosok immár kényszerűségből
lóháton járnak, mivel hogy a fatermelőkkel gyalog már
nem lehet beszélni.
Hát ilyen üzleti viszonyok mellett egy pár milliócska,
még ha csakugyan „veszendőben“ lenne is, meg se
kottyan. Hát még a mikor veszendőségről szó sincs. Ezt
csak egyik-másik ijedt ember képzelete költötte, elég saját
ságosán olyan egyéneké, a kiknek nem hogy milliójuk,
de tizkoronásuk is kevés van veszélyeztethető.
Miről is volt szó ?
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Arról, hogy két törekvő és jóravaló fatermelő cégünk
megakadt a megromlott pénzviszonyok miatt csökönyösé vált bankok szűkmarkúsága folytán. Hogy meny
nyire helytelenül jártak el a bankok a hitel megszorítá
sával, az talán legjobban abból tűnik ki, hogy éppen
ők maguk fáradoznak azon, hogy lábra állítsák az erre
valóban érdemes két céget.
Ezek egyikének tulajdonosa Steinherz B. valóban
elismerésre méltó törekvésű ember, a ki aránylag kis
eszközökkel kezdte meg pályáját és törhetlen buzga
lommal és igyekezettel küzdötte fel magát a milliós
hitelű nagy cégek közé és a ki, ha a pénzintézetek
nehézségeket nem támasztanak, nagyszabású vállalatait
legsimábban folytathatta és bonyolíthatta volna le.
Most részvénytársasággá alakítják át a céget 6 V2 mil
lió tőkével, melyből egy millió az eddigi cégtulajdonos
nak jut. Hát a melyik fizetésképtelen cég tulajdonosá
nak ilyen alkalommal egy millió jut, az bizonyára nem
tekinthető könnyelműnek, se rosszakaratúnak.
A szintén zavarba jutott Loósy, Hugmayer és Tsa
cég ügyeinek rendezését ugyancsak bank, a németországi
Deutsche Nationalbank vette kezébe, még pedig olykép, hogy a hitelezők egyelőre követeléseik 2 0 %-át
kapják meg, a többit hosszabb időre kinyújtott terminu
sokban, a mi megfelel a fatermelési vállalatok lebonyo
lításához szükséges, a dolog természetéből folyó hoszszabb időnek.
A cserjés pedig, de csak ez, zúghat, a mennyi jól
esik neki.
Nem mondjuk, hogy újabb fizetésképtelenségi esetek
ki vannak zárva, mert hiszen a vesékbe még az újság
író se lát, de a faüzletet általában károsító baj vagy
veszedelem semmiféle oldalról sem fenyegeti.
Leghatározottabban állíthatjuk, hogy a fatermelés mint
üzlet a legegészségesebb vállalatok egyike, persze föl
téve, hogy a vállalkozó megfelelő tőkeerővel rendelkezik.
Ugyanolyan határozottsággal állítjuk továbbá, hogy a
magyar faüzlet irányzata a lehető legszilárdabb és ha
talán (de csak talán) áremelkedés nem is, de árhanyat
lás semmi esetre sem várható. Nem várható még abban
az esetben sem, ha a bel- és külföldi szükséglet csök
kenne is, a mire pedig egyelőre nincs kilátás.
A kiskereskedők azon reménye, hogy ha a vásárlás
tól tartózkodni fognak, árhanyatlás fog bekövetkezni, tel
jességgel meddő. A faárak és így az erdei tőárak csök
kenésére sem most, sem belátható jövőben nincs kilátás;
több mint vajószinü, hogy az olcsó faárak ideje egyszer
s mindenkorra letűnt.
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B ö k ve rse k a z agancskiállitásról.
1.
A R oyalban tegnap n yílt meg
A z agancskiállitás,
Főleg férjek látogatják,
Titkon, — ha nem lá tja más.
Közöm bösen j á r a sok férj,
S eg y p illa n tá st rejtve lop,
H ogy a másik meg ne lássa,
M elyik agancsa nagyobb.
2.
A z agancsok k ö z t első helyt
E gy csodaszép agancs áll.
A la tta : — K iállította
Frigyes Á gost s zá s z király.

3.
K ét közism ert p e s ti szépség
A termekben imbolyog,
Föltekint a z agancsokra
S mosolyog, csak m osolyog . . .

4.
U gyan így k ét fé r j ballag át
A z agan csos termeken,
S halkan egyre m on dogatják :
M a neked, holnap nekem.

y yyyyyy yy yy yy y y y y y y y yyyyyyy y y y y y y yy yy y

Lopás a zújbérös erdőben ö. m. a. f.
Irta Göre E stvá n y ideig elnök.

Hát ölég piszkos dolog vót, mög még máj a zén há
tam bánta mög a zegészet, hogy a tüzes nyavalya ron
totta vön össze valamönnyi komisz cigány van a velágon.
Úgy vót, hogy a minap elüzen az községi biró az
harangozóval, hogy aszondi mönnék át egy szóra az
község házáhó. Mondok az harangozónak; hát az biró
se külömb embör mint én, mer én mög elnög vagyok,
hát mondi mög ke nekie, ha mit akar gyüjjön hozzám,
egy a zútja, oszt itt elmondhati mi erányában akar beszényi velem.
De, — aszondi a harangozó — nem löhetségös így, mer
az gondnyok ur i.s ott van, mög a jégző, mög a zerdő
őr Kánya József ú r ; oszt a zújbérös erdőre alkusznak.
No ha mán alkusznak is, — mondok — akkor mán
néköm is ott köl lönnöm, elnög nékű nincs vásár.
így oszt főszeszpelődtem, magamra vöttem az vasár
napit, mög az csezmámat ögy kissé mög kentem, mon
dok, hogy lássák, hogy ki vagyok. Evvel oszt e möntünk
az harangozóval. Még a zanyjuk utánam keját, aszondi

ERDÉSZ

279

hogy : hányjon le kend e kis szénát a Riskának az padlásrú, mer Rusnya nincs itthun, én mög félök az padlástú. Hányjon a fene, mondok, nincs most néköm ahhó
érközésöm, nem láti, hogy sietős a zútam, mög a va
sárnapi is rajtam. Ezzel bévágtam az kis ajtót, hogy
máj a kertön esött ki, oszt möntünk.
Hogy Mózsi előtt mönünk, kint át a vörös hajú az
korcsma ajtóba, de hogy möglátott bennünket, egyszöribe
béillant. Mé bújik e elülem, hásze máskor ha mögpislantott, még a söntés rácsát is máj ki törte, úgy gyütt elibem. így gondúkodva mögérköztünk.
Illödelmösen kopogok, oszt bölépök. Hát mind ojjan
szömmel néznek rám, mint Cseri Pestára, mikor akasz
tották.
— Baj van, — aszondi elsőbben is az gondnyok úr.
— Mi baj lőhet, — kérdőm, — mer mán én is az
nyakamon éröztem valamit, pedig még egy bárányt se
véröztem mög.
—- Tömérdek fát loptak a zerdőbű, még penig a legszöbbeket, — aszondi az gondnyok úr, — 216 darabot,
— itt az böcslevél, ki is számétottam 4650 korona a
böcsérték.
— Tyü a tagadóját, — mondok — ki tötte ?
— Hát épp errű van szó, ■
— aszondi a jegző, —
mer hogy ennyi fát a zelnök tudta nékű nem löhetsé
gös e lopnyi.
— Hát — mondok — csak nem akari a jegző úr azt
mondani, hogy én loptam, mer ijjet kikérök magamnak.
— Mán pedig akár kéri, akár nem elnök ur, — feleli
az jegző, — de a maga szekerin is vittek.
— A zén szekerömön, —• kérdőm, itt mán kezdőit
melegöm lönnyi.
—■ A magáén bizony. Ha nem hiszi, hát gyüjjön ki a
zudvarb^, mögmutatom. Ki is möntünk tüstént, hát ott
vót három szekérnek a zajja, mindönikön egy-egy szép
cserefa.
— No, — aszondi a jegző, — rámutatva a zeggyik
szekérre, — tagadgya e hogy ez a maga szekere? Mögnézöm, jobbrú, balrú, fölürű, — hát szakasztott ojjan
mint a zönyim.
— Ha nem tunnám, — mondok, — hogy a zén szekeröm otthon van, — hát huncut lögyek, ha nem mon
danám, hogy ez a.
— No hát lögyön biztos — feleli a jegző, — hogy
a maga szekere nincs otthun.
— Hát azt honnan tudja a jegző úr, — kérdőm.
— Onnan tudom, — aszondi, — hogy a kinek oda
adta elnök úr bizonyos célra, hát az mondta.
— No azt a zembört szeretném látnyi, mondok, hogy
az bötsületös pofáját mögcirógassam e keveset.
— Ha azt kévánja, — aszondi, — azt is mögláthati,
gyüjjék a kóter felé.
Ez alatt a biró mög az gondnyok úr az iroda ajtó
előtt tanakodtak. Láttam, hogy igön neki melegödtek;
oszt egyször elkiáti magát a gondnyok úr, hogy: az
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egész életömbe nem fogom azt elhinni. De hogy mirű
vót szó, nem tudtam a füleimmé e kapni. E közbe oda
értünk a kóterhó, a biró is hozta a kúcsot az gondnyok
úrral, egyet nyikorgóit az zár oszt kinyit a zajtó. Hát
uram fia, az Rusnya bötstelen cigány szömei vellognak
ki. így rögvest e gondútam honnan fúj a szél. De nem
vót mög vasáva. Össze tötte a kezeit, oszt e kezdi,
hogy há ván a zselnek úrba egy bolhányi bötsület, hát
mentsen meg engem seginy árvát, mer mig ázs rajkóim
is seginyek megdegelnek apjuk nékü.
— Halgass te bötstelen akasztófára való haramia, —
mondok, — tudom most már a zegész gazembörségedet. Még te kereső bötsületet más embörbe? Mentsön
mög tégöd a hóhér bitang életödtű, te templom tagadó
gézöngúz betyár. Dogöjjenek a rajkóid is a zakasztófa
alatt, mikor rajta fityögsz.
— Ne szelesködjék a zelnyök úr, — mondi a jedző,
— azzal nem csinyá sömmi jót, mögvallott e má min
dönt, jedzőkönyvre is vöttük.
— Nem szelesködök én, — mondok, — csak azt
mondom neki a mit érdemöl, mer gondolom mán more
járt a zesze. Hát mi mindönt vallott, •— kérdőm a
jegyzőt.
— Azt legjobb lössz, — aszondi, — ha máj Kánya
mondi e, az erdőőr. No, mondgya e Kánya zelnyök úr
nak e zegíszet, hogy mint vót, oszt majd mögtudhatja
a zelnyök úr, mirű van szó.
— Hát instálom, a dolog úgy történt, — kezdi a
zerdőőr, — hogy mán mindétig vöttem észre, hogy a
„Csere“ ódalba fogyik a fa; hun nyóc, hun négy, hun
tiz darab szép egézségös nagy tőgyfák mindön éjjé
héányoznak. Szótam is a Vakarcs Tóni erdőszógának,
hogy mondok: nem vötte észre kee, hogy a Csere ódalba
mindön éjjé héányzanak tőgyfák? Nem, — aszondi, —
nem vöttem észre sömmit. No, — mondok, tuggya e
mit, — hónap szombat östve, — ép 13-ika vót, bé is
van írva a naplómba, várjon mög engöm a temető
sarkán, oszt möglátjuk a többit. Hát úgy is vót. Egész
éjjé strázsáltunk, a szömeimet is kinéztem, mög az fülei
met kihallottam, de nem vöttünk észre sömmit. Másnap
kimék, hát igaz is, nem héányzott sömmi. Keddön mösmeg kin háltunk, mösmeg sömmi se vót. Még vagy
négyször, ötször kin jártunk, de sose vót ott egy légy se.
Ha mög nem möntünk ki, hát egyszöribe egy csomó
fa héányzott. No az apád ponkciusát, — mondok, — e
mán valami boszorkányság, vagy rossz lélök, vagy mi,
de így nem jó van. E gondúkodom, de csak nem tudok
sömmire se gyünni.
Következő hétön 21-én, — vasárnapon, — e látogat
tam a szomszéd kollégyámhó, Vadász Istvánhó; oszt e
beszégettünk sok mindönfélirű, mög az röndöletökrű. E
mondom neki a zegiszet, — mondok, — te Pista, te
csöndér is vótá, nem tudsz valamit, hogy ezeköt a gazemböröket le lőhetne fülenyi ? Honne tudnék, — feleli,
— nagyon egyszörü; abbú, a mit eddig e mondtá, mán
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tisztán látom, hogy a te hirös erdőszógád is a gazembörökke részös.
Hanem úgy lössz, hogy te haza mégy, oszt ott mögmondod a zerdőszógának, hogy most két hétig nem mész
ki, mer a zerdőgondnyok úr más erányba rendőt .ki.
Csütörtökön 25-én, — mer az naplómba is bé van írva,
— mög várj rám este felé odahaza, oszt majd eligazéjjuk.
Úgy is vót; csütörtökön, — mán mint tegnap — este
felé mögérkezett hozzám kollégyám, a Vadász Pista,
tejjes adjusztérungba, még rebolberi is hozott az ódalán.
E szalajtottam oszt a kis fiamat e kis boré, iddogátunk a
még bé sötétödött e kissé, mer külömben szép hódvelág
van. Kérdi aszondi, hogy mögmondtad e a szógának,
hogy nem bírsz a hátün feléje mönni ? Mög, — mondok,
— mög azt is, hogy az gondnyok úrral kő más falukba
mászkányi, mert a zerdő fölügyelő úr vizsgáli a zerdőket. Hát — kérdi a Pista, — nem vötté észre a szógán
sömmit? Nem, — mondok, — de mégis, mondok, mintha
a hírre jobb kedve kereködött vóna. No, — aszondi a
Pista, — akkor nincs baj, jó utón vagyunk.
(Végö gyün.)

November hó a vadászatban.
Az utolsó faleveleket is lekapkodja a hideg északi szél;
kopaszon állnak az erdő büszke tölgyei, ágaik között
nem talál menedéket a madár. A mező is kietlen, kopár.
A csókák, vetési és hamvas varjak seregesen kóvályogva,
ők is elhúzódnak a falvak és városok alá. Az erdőkben
még jégkéregtől ment patakok partján mélázva ül egyegy szép kékeszöld tollazatú madár, hallgatja az örökké
vidám vízi rigó egyedüli nótáját. Szomorú nótákat fütyül
már e hónapban az északi szél, s fuvalma meg-megzörgeti az avarterítő vázait és az egymásra borult szegény
faleveleket, melyek ölelve egymást csókolják, míg a raj
tuk kiütő halálpirt lassankint sápadt sárgaság váltja fel
testükön, hogy végkép meghalva, valamennyi lehullhas
son . . . Rövidesen kopaszság ül az erdők koronáira s
a leveleden fák megannyi csörgő csontvázként meresz
tik kopasz ágkarjaikat az ég felé, mintha igézetes mú
miák volnának. A mező is kietlen, kopár, a madár-élet
mozgalmát kínos, méla csend váltja fel. Csak a lápon
van még élet, mozgás és madárszó: ám a madárszólá
sok most oly búsongók, mintha a végtelenségbe szálló
sóhajok gyötrelmes összhangban egyesülve keseregnének
a múltak emlékein, s rimánkodnának egy szebb jövő
derült szivárványa után . . . De az erdők titkaiból sem
csengenek derűs madárhangok a vadász fülébe; a madárság nótás népét rég kitakarította az őszi hideg fuvalom
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a most lombtalan világból; csak egynéhány maradt benne,
E hónapban az őzek az erdőaljakból a sűrű rengetegbe
akik mindig itt laknak, de azok is bujdokolva élnek s vonulnak.
hangjuk is inkább a bölcs keserű gúnykacaja, mint vidor
A vaddisznó vadászata szorgalmasan gyakorlandó. A
ujjongás a lét örömén, ami nincs . . . és nincs . . . tölgy- és bükkmakkon s vadgyümölcsön meghízott állat
Megfogyatkoznak a tollas jószágok számban erdőn, mezőn, fákhoz dörzsölődik, pocsolyákat keres és rühetéshez készül.
lápon egyaránt. Jönnek helyette a telelő madárvendégeink
A nyúl szőllőkbe és kukorica-földekre veszi magát,
a bunda igazi hazájából. A puszták kútgémeire hamar sőt kertekbe is eljár.
rászáll a messze fehéredő madár, mely a mi macskaA foglyot a fagyos földön nehéz megközelíteni; par
nyávogású parlagi ölyvünkkel tart közeli rokonságot, csak lag, szőllőkbe, kukorica-földekre, nádas rétekre búvik.
hogy „gatyája“ is van neki, talán azért, hogy jobban
Hasznos szárnyasaink közül jóformán csak a nemes
pászoljon a magyar puszták tájaihoz. Jön sokszor a hó fácán — mely most fejlődésének és erejének teljében
elejével az az apró gyilkos madár is, mely menyét van — vadászható sikerrel, annyival is inkább, mivel
módjára a villám szárnyain szállva szokott a túzoknak, vadászata nemcsak érdekes, hanem igen értékes és kere
vádlódnak testébe furakodni, hogy vérével együtt a lel sett zsákmányt is nyújt.
kűket is kiszívja; ez a „hóhér“ a kis sólyom vagy ölü
Vadruca-, vadlúd-v adászatok e hónapban még foly
tathatók.
(Falco aesalon).
A vándormadarak utolsói is már mind elmentek,
A borz vissza búj lyukába, honnan csak éjjel jár ki
megérkeztek a helyükbe az északi vendégek, a bukdá- bagzani.
rok (Colymbus), búvárok (Mergus), köztök a szép, fénylőén
A karvaly, héja elhagyva az erdőt, falvak közelében
sötétzöld fejű, fekete hátú s halványpiros mellű búbos kóvályog, megérkezik a nagy „hóhér“, a kis sólyom ölü
búvár. A tőke kacsa nagy csapatokba verődve, a folya (Falco aesalon) is.
mokra húzódik.
A ragadozó madarak szerie kóvályognak; nem kell
A túzok is elhagyja előbbi helyét, kisebb csoportokban tőlük a lőport kímélni.
csatangol egyik vidékről a másikra, útközben meglehetős
Amily bajos volt a négylábú ragadozókat júliustól
károkat okozva a repcevetésben.
kezdve mostanáig tőrbe fogni, úgy most novemberben veszi
Beáll az erdőkben a hajtóvadászatok megtartásának kezdetét a valóságos fogási idő s a vadász annál szor
galmasabban ügyeljen a kártékony állatok irtására.
ideje is.
A dámvad még üzekedik s ennélfogva méltányosan
A vadász fokozott figyelme a kártékonyak mindenféle
nem zavarható, borjakat azonban lehet lőni, de úgy, hogy módon való pusztításában összpontosuljon. Ahol fővad
a dámvad üzekedési helye s ennek környéke — nagyon van, a téli takarmányozásra — tekintettel arra, hogy a
ne zavartassák; az üzekedés bevégeztével pedig a meddők szigorú napok minden pillanatban beállhatnak — különös
lövendők.
gond fordítandó.
Az őzbakok elhányják e hóban fejük ékét, azaz
A tenyésztésre szánt és befogott fácán és fogoly részére
sutulnak, de ha felismertetnek, főleg ha sok van, való egészséges tápanyag készenlétben tartandó.
Különös figyelem fordítandó az őzekre; nem szabad
lövetnek.
E hónapban az őzek, különösen szép időjárás mellett, bevárni, míg a téli beáll és a már szűkös és egészség
úgy viselkednek, mintha üzekednének. Az őzek eme telen tápláléktól elgyengülnek az anélkül is kényes ter
viselkedése már sok vitára adott alkalmat s tudományos mészetű őzek, hanem idejekorán kell nekik a megfelelő
figyelések alapját is képezte; különösen a németek szőr l táplálékot kiosztani. A közönséges réti széna kiadása
szálhasogató módon tárgyalták, sőt még a gynaekológu- helytelen, sőt káros is, mert ettől könnyen meg is bete
saik is beleavatkoztak, de a vita hevében nagyon ellent gednek. Az őzek legkedvesebb eledele száraztakarmány
mondó véleményeket adván, az egész ügyet félbehagyniok ként: a borsó, bab, csillagfürt, csépeletlen zabkéve, jó
kellett. Egyik a sutát minősítette termőképesnek, másik lóhere, lucerna és a jó takarmány baltacin. Sőt nagyon
meg a bakoknál lévő ondóvezetékben talált életképes szereti a tölgyek és nyárfélék gályáit is ; természetesen
a makk, zab, tengeri bab is kedvenc eledele.
spermatozoidokat.
Tény az, hogy különösen ha nyár folytán bő táplálékuk
volt, egészen úgy viselkednek, mint az üzekedési időben,
a bakok a sutákat folyton hajtják. Ez azonban nem valódi,
hanem csak hamis üzekedés. Az őz üzekedési ideje
julius közepétől augusztus közepéig tart. Más időben való
üzekedés természetellenes lenne. A megfigyelőket külö
nösen az a körülmény hozta zavarba, hogy az őzsuta
július végétől május végéig vemhes; míg a sokkal erő
sebb rőtvad vemhessége szeptember végétől júniusig
tart, vagyis rövidebb időig.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

MAGYAR

282

ERDÉSZ

Rendellenes növésű szarvasagancs.
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A nemes- és dámszarvas vadászata

és leírása.*
Képünkön egy ritkafejlődésű gimszarvasagancsot muta- !
tunk be. Viselőjét, egy 7—8 éves szarvasbikát, lovag i
Mint' neve is mutatja, a szarvas, a kérődzőknek ama
Wessely Ernő ejtette el szeptember 24 én reggeli cser osztályaitól, amelyek szarvat viselnek, agancsai által
készeten saját szilvásváradi (borsodmegyei) erdejében. külömböztethető meg. Az agancsosok ma élő fajai évez
A szarvasbika jól fejlett volt, kizsigerelve 180 kilót redeken át sok változásokon mentek keresztül. Az agancs
nyomott.
maga jellegzetes dísze a himszarvasnak, amely őt a
tehéntől megkülömbözteti. Régi adatok és kútforrások
szerint azonban az ős szarvas mindkét neme viselt agan
csot. Idők múltával azonban úgy a faj, mint a jelleg
változásaival ez a dísz csak a hímnek maradt meg.
Vannak azonban jelenleg is szarvasfélék, mint pl. a
pézsma szarvas, a melyek egyike sem hord agancsot.
Minket az e fajta szarvasok nem érdekelnek, nálunk
úgysem honosak ; bennünket a mi nemes-, gímszarvasunk
és a, dámvad érdekel.
Ezen, minden igazi vadász eszményképe, vadászati
vágyainak netovábbját képező tropheái érdekelnek első
sorban. A szarvas agancsa, amely a vadásztropheák
legszebbike, hál’ Istennek hazánkban — arányítva más
idegen országok szarvasaihoz — még nincsenek annyira
a degenerálódásnak kitéve, hogy ne lenne érdemes azok
képződése és fejlődésével behatóbban foglalkozni.
A nemes szarvas vadászata, illetve ennek tropheái
iránti vágyakozás hazánkban manapság már nemcsak
vadászati szempontból; hanem elég sajnos, igen sok
helyen üzleti szempontból is ’—■ igen figyelembe veendő
körülmény. Evenként számtalan külföldi -vadász ke
resi fel erdőinket e nemes vad tropheái miatt. Igaz,
hogy e réven sok márka, frank és líra gurul be az
ország határain, csakhogy sajnos nem jó helyre, hanem
többnyire számitó kis- és nagybérlők telhetetlen zsebeibe,
kik az így befolyt pénzből soha egy fillért sem áldoznak
a vad ok- és célszerű tenyésztésére, hanem csak löve
tik nyakra főre természetesen a legszebb agancsosokat,
anélkül, hogy csak előre, legalább két évre is gondolnának.
Az idegen vendég vágyakozása a szép trophea iránt
csak természetes és érthető, elvégre ezért fizet drága
pénzt, nem a nyársasért.
A bérlő pedig, aki haszonlesésre alapított bérletéből
A mint a kép is mutatja, mindkét agancsszár mindenhol
egyenlő (17 cm.) vastag s egyforma elcsavarodással bir. igy igazán csinos haszonhoz jut, a tenyésztéssel mit sem
A hajlás közepén valami külső erőszaknak a nyoma jól törődik, mert vadjai is többnyire vagy a szomszéd ura
kivehető s úgy látszik, mintha az agancs éretlen, puha dalom állományából, vagy pedig az esetleg előzőleg
korában többször elcsavarodott volna. A szemágak egé „kistájgerolt“ bérlő megmaradt állományából telik addig,
szen lefelé hajlottak s majdnem összenőttek a koponya ameddig a terület esetleges szerencsés fekvése megengedi.
A fővadunk állománya jelenleg szaporodást mutat, de
csonttal. Kár, hogy az agancsot be nem mutatták az
idei agancskiállításon, mert bizonyára díjazták volna azt egyúttal korcsosodást is. A szaporodás soha sem baj ;
azt mindig lehet a lelövéssel ok- és célszerűen szabá
is rendkívül érdekes növése miatt.
Imecs Béla.
lyozni. A degenerálódásnak azonban a ma dívó vadászat
az egyedüli oka. Igen sok, vagyis majdnem minden
területen mindig a legerősebb bikák lövetnek s így a kitűnő
tenyészanyag fokozatosan mindig csak fogy. Ez oktalan va-
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* Kőváry J.

1908. évi Vadász Naptár

IV. évfolyamából.
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dászat következtében az apaállatok vezérszerepét átveszik a felfelé kifejlett agancsok nemcsak mint kiváló jellegűek,
gyengébb, még nem eléggé érett korú, testben fejletlen hanem ritkaságszámba menő tropheák is. Elejtésre jófor
fiatal bikák, s ezek nemzedéke is természetszerűen min mán ott kerülnek, ahol rendezett terület van, (hál’ Istendig csak gyengébb leend és korcsosabb ivadékokkal gaz 'nek ilyen is van még elég), ok- és célszerűen tenyésztik,
dagítják az állományt. Ennek megértéséhez nem kell gondozzák és vadászszák.
valami nagy zoológusnak lenni, minden józanul gondol
Előfordul azonban más nyilt területeken is igen szép
kodó vadász megértheti, aki mégis így cselekszik, szán agancsos ; magamnak is van egynéhány igen kiváló 16-os,
18-as agancsaim tropheaim közt, amelyeket jóformán
dékosan tesz rosszat, úgy maga, mint vadállománya
szerény kis bérelt területeimen ejtettem el, de ezen
rovására.
E kitérés után nézzük az agancs fejlődését, miféle körülmény nem tesz elbizakodottá, mivel tudom, hogy
változásokon megy keresztül a kezdődés idejétől fogva a ennek megszerzéséhez sokban hozzájárult az a sokat
emlegetett vadászszerencse is.
fejlődés végéig.
A szarvasfélék homlokcsontja a bőr alatt egy bizonyos
Ezekkel az agancságszámokkal a természet régebben
helyen sarjadásnak indul és kidudorodik. Ezt a körül igen pazarul bánt, úgy hogy még manapság is látható
ményt nevezzük „b o g o z á s n a k Ilyenkor azt mondjuk, egyes régi gyűjteményekben 42, 46, sőt 50 ágú agancshogy: a szarvas bogoz. így képződik az agancs első tropheák is.
foka — a bog. Ez a bog (némely helyen gombnak is
Az agancs fejlődése, nagysága és ereje nem csak az
mondják) tovább növekedik és megnyúlik, szőrös bőrrel állat nagyságától, korától és fajától függ, hanem nagyban
borítva emelkedik a homlokcsontból és lesz belőle — csap! befolyásolják az állat életviszonyai és táplálékának minő
A csapot borító bőr később elszárad és lesz belőle — sége és a csontképződésre befolyást gyakorolható külön
háncs.
féle környezetek is.
A háncs lefobzlik a csapról, de a töve továbbra is
Rendes viszonyok közt élve az állat, természetesen az
szőrrel borítva marad, amely tő képezi alapját a további agancsa is jobban fejlődik és szebb lesz, mig mostohább
úgynevezett rózsatőnek.
körülmények között a rendesnél is sokkal silányabbá válik.
A háncs magától is lejönne, azonban az állat a csap
Az előbb felsorolt fejlődési szabályok is csak általáno
jának ágakhoz való dörzsölése által ezt siettetni szokta, sak, jóformán Útmutatóul szolgálnak, mert ha igen ked
vező körülmények közt él a szarvas, nem csak hogy az
letakarítja, lesepri — hámozza.
A szarvas ezen első apró agancsát, az úgynevezett előirt agancsfejlődési szabályokat tartja be, hanem fejlő
csapot, életének 10-ik hónapjában, vagyis a második désében két, három, sőt négy fokozatot is átugrik.
naptári évben már leveti, a levetett helyébe újat, de
De viszont előfordul az is, hogy az állat bizonyos
ugyancsak egyágut, csapot fejleszt, növeszt, azzal a életkort elérve, nem hogy évről-évre szaporodna agan
külömbséggel, hogy ennek a második csapjának már csának ágai, hanem visszafelé is fejlődhetik, az agancsa
rózsája is leend és lesz belőle — nyársas.
silányabb lesz — az állat visszarak. Ezen körülmény
Ezen fokozat szerint lesz vadászias elnevezés szerint is természetesen csak megfigyeléseken alapszik, oka nem
a nyársas után villás, 6-, 8-, 10-, 12-ős stb. ágú agancsos. tudható, álokoskodások által lehet következtetni ; eddig
Az állat második évében kifejlett agancsa csak egyágu azonban eredeti oka, a nagy mindenség titkaiban rejlik.
nyárs, ezen nyársat elhullatva, a harmadik évében már Egyes kivételes esetekből, sem a fejlődésre, sem a hanyat
egy oldalágat is kap és igy minden váltás után, ha lásra általános szabályt felállítani nem lehet!
valami külerőszak vagy rendellenes fejlődés közbe nem
(Folytatása következik.)
jön, az ágak száma egygyel szaporodik. A harmadik
*jf «V
»«y»«y» •f’ *y**)'• *!/•
életévben kifejlődött agancsu állat lesz a villás; ezen
villásnak alsó, a rózsa közelében álló ágát — szemág-,
A rövid farkú egér.
szembognak mondjuk.
Egy földbirtokosokból álló társaságban szóba jött az
Negyedik évében az állat agancsán nyeri a középegerek kártevései a földeken. Beszélgetés közben az
vagy királyágat.
Ötödik évben az állat agancs csúcsa is növeszt oldal egyik birtokos azt említette, hogy még az öreg szüleitől
hallotta, hogy a negyvenes években a mezei egerek
ágat.
Hatodik évben a szembog és középág közt fejlődik -— nagyon elszaporodtak és igen nagy károkat okoztak ; de
a jégbog. Az ezután következő időkben a csúcságak ezek az egerek nem olyanok voltak mint a többiek, ha
számai szaporodnak és ezek együttvéve alkotják az úgy nem egészen más színűek, más testalkatúak, sőt a mi
leginkább szembe ötlött, nem volt farkuk, vagy ha volt
nevezett koronát.
A szembog évről-évre hosszabbra nő és lefelé görbül, is, az nagyon kicsiny lehetett, úgy hogy alig látszott.
a rózsához hajolva. Az agancs csúcsa a 8-ason hajtja az Az egész társaság kétkedve hallgatta az elbeszélést és a
vélemény egyhangúlag az volt, hogy rövid farkú egér
első bogot előfelé, a 12-esen pedig hátrafelé.
A jelenlegi szarvasainknál a 12-őstől 18, 20 és 24-ig nálunk nincs, az egész elbeszélés pedig csak mese lehet,
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A megcáfolt birtokos ebbe nem nyugodott meg és
megtisztelő kérdésével hozzánk fordult, hogy adnánk
felvilágosítást a rövid farkú egér miben létéről, vagy

nem létéről.
*

*

*

Ha a kérdést, csak egyszerű kérdésnek tekintenők,
akkor feleletünk is egy mondatban volna összefoglalható,
még pedig hogy: a nálunk honos egerek között rövid

farkú egeret nem ismerünk!
De az egérfélék családjában igen is van rövidfarkú ,
A hörcsög, szőrös farka és lábai nagyon rövidek, de ez

A tótsóvári m. kir. Erdőhivatal kerületéből. Felkéret
tünk az alábbi jegyzőkönyv közlésére :

Jegyzőkönyv.

Felvétetett a „Mekszikó“-hoz címzett vendéglőben 1907.
évi julius hó 7-én előzetes meghívás folytán egybegyűlt
az állat annyira ismert a nép előtt is, hogy más egér diósgyőri, parasznyai, ujhutai és mocsolyási m. kir. erdő
félével összetéveszteni nem is lehet. A pocok félék (erdei, gondnokságok kerületében alkalmazott m. kir. erdészeti
mezei, vizi) ugyancsak’ ismertek, farkhosszuk 3—7’8 cm. altisztek értekezlete alkalmával.
Tárgy: 1. A jelenlegi szabályzaton alapuló erdőaltiszti
közt váltakozik, a rövid farkú egérrel, vagy egérfélével,
már ismert voltuknál fogva is — össze nem téveszthetők. egyenruha helyébe, úgy a rangjelzés és annak minősí
Az állatvilágban egyetlen egy rövid farkú egérféle van tése tekintetében megváltoztatása iránti kérvény meg
— a „lemming“. (Myodes lemmus Pali. Lemmus- szerkesztése a Nagyméltóságu földmivelésügyi m. kir.
Minister úrhoz.
lemmus L.)
2. Az egyenruhaátalány felemelése iránti kérvény be
Ez az állat azonban nálunk nem honos. Európa sarki
tájait lakja, különösen Svéd-Norvégországban, Oroszor nyújtása.
3. Kérvény megszerkesztése arra nézve, hogy úgy az
szág északi részében. Állítólag ez előtt Közép-Európában
erdőlegények mint a segéd erdőőrök egyenruhaátalány
és Nagy-Britániában is előfordult.
Igen rejtélyes természetű állat, némely években hihe ban részesíttessenek.
Jelen voltak: Wratarics Farkas, Túró István, Guth
tetlen mennyiségben elszaporodik és vándorol vidékrőlvidékre, megjelenése valóságos csapás, a növényzetet is János, Varga István, Belánszky Bertalan, Forgács János,
jobban pusztítja, mint a legveszedelmesebb sáskajárás. Plaveczky Vince, Szabó József, Oravecz Antal, Lehatzky
Hermann Ottó is megemlékezik róluk „Az északi Győző, Orosz Gyula, Groó Ferenc, Tolnai Péter, Molnos
Ferenc, Forgács Elek, Kulcsár Lajos, Székely Antal,
madárhegyek tájáról“ című munkájában.
A lemming testalkata zömök. Színezete változó, leg Mastyuch József, Pájer József, Bruger Rezső, Roskó Pál.
A megjelent erdőaltisztek a határozat hozatala előtt,
inkább barnás sárga, sötétebb foltokkal, a szem fölött
két sárgás folt, a hasfél világosabb egyszínű sárgás. az értekezlet elnökéül egyhangúlag Wratarics Farkas,
Eléri a 15 cm. hosszúságot is és ekkor ebből farkára 1, alelnökül Kulcsár Lajos, jegyzőül Forgács János, előadóul
Roskó Pál m. kir. altiszteket választotta meg.
esetleg P5 cm. esik. Igen szapora fajta.
Az értekezlet vezetőségére megválasztott erdőaltisztek
Más rövid farkú egérféle tudtunkkal nincs, de viszont
nincs semmiféle adatunk arra nézve sem, hogy a negy a megtisztelt bizalomért köszönetét nyilvánítván, elnök
venes években, vagy az előtt a lemmingek hozzánk felkéri az értekezletet, hogy a tárgysorozat 1., 2. és 3.
pontjaira szíveskedjenek nyilatkozni és azokra nézve
eljutottak volna.
A rövid farkú egér kérdését így mi sem tudjuk meg határozatot hozni.
Határozat. Egy közös kérvény szerkesztése a Nagy
oldani, csak a kérdés érdekes voltánál fogva egyidejűleg
célszerűnek tartottuk az egyedüli rövid farkú egérféle méltóságu m. kir. földmivelésügyi Minister úrhoz, a
melyben az altiszti egyenruha rangjelzésére és minősége
(lemming) ismertetését közölni.
/tsg \
tekintetében a következő változásokat kérjük életbe
léptetni:
1. Az egyenruha és sapka színe az erdőtiszti egyen
ruhával egyenlő és minősége trikó legyen.
2. A zsinórzat úgy a sapkán mint a zubbonyon, más
állami altisztek és a mai kornak megfelelőleg zölddel
átszőtt ezüst legyen.
3. A sapkán nagy hímzett ezüst korona és hullámos
szallag legyen viselhető.
4. A köpenyen fehér cser-leveles nickel gombok hasz
náltassanak.
5. A rangjelzés, a mely eddig a tölgy-levél és a rajta
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lévő makk volt, az új egyenruhán mellőztessék és helyébe
ezüst tölgylevél és makkból kombinált rozetta alkalmaz
tassák és pedig következő sorrendben :
I. Főerdőőr és famester három, rangjelzésü rozetta.
II. Erdőőr kettő rangjelzésü rozetta.
III. Szakvizsgázott erdőlegény és segéd erdőőr egy
rangjelzésü rozettát viseljenek.
IV. Szakvizsgával nem bíró erdőlegény és segéd erdő
őrök egyenlő ruhát és zsinórt semmi rangjelzéssel.
6. Az egyenruha szine és minősége rangkülömbség
nélkül egyenlő, de a zubbonyon zöld hajtókával legyen.
7. A szolgálatban jelenleg használt erdőőr cimü réz
jelvény egyszer és mindenkorra mellőzendő, azonban
szolgálatban feltétlen egyenruha viseltessék, kivéve a kém
szolgálatot, a mikor a siker biztosabb elérhetése végett,
polgári ruha viselése is megengedhető.
8. Az évi egyenruhaátalány 120 korona, azaz egy
százhúsz koronára emeltessék.
9. Az értekezlet ezen jegyzőkönyve egy-egy másolat
ban valamennyi m. kir. erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak, erdőhivatalnak és az összes m. kir. erdőgondnok
ságoknak (valamint a szaklapoknak közlés végett) meg
küldetik azzal a kéréssel, miszerint szíveskedjenek azt az
alájuk rendelt altiszti személyzettel közölni, kik általunk
annak elfogadására és hozzájárulására felkéretnek azzal,
hogy erre vonatkozó határozatukat jegyzőkönyvileg alólirott végrehajtó bizottság elnökével mielőbb tudatni
szíveskedjenek.
Más tárgy nem lévén, az értekezlet bezáratott, a jegy
zőkönyv felolvasása után aláíratott azzal, hogy a további
teendők véghez vitelére és az intézkedések megtételére
a végrehajtó bizottság kéretett fel.
Wratarícs Farkas s. k. elnök, Diósgyőr, Borsodmegye. Kulcsár Lajos s. k. jegyző. Roskó Pál alelnök.
Pájer József s. k. alelnök.
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* Kinevezés. A földmivelésügyi minister Gasparik Pál m. kir.
erdészt az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz erdőmérnökké kinevezte.
* Előléptetés. Az arad—Csanádi egyesült vasutak zöldesi ura
dalmában Ajtay Sándor főerdész előlépett erdőmesterré.
* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister Sziklai
Emil kassai kir. erdőfelügyelőt Debrecenbe és Pető Lajos debreceni
kir. erdőfelügyelőt Kassára áthelyezte. — Pálka Gyula m. kir. erdő
mestert a körmöcbányai m. kir. erdőgondnokság vezetésével,
Gasparecz Lajos m. kir. erdészt az orsovai m. kir. erdőrendezőség
vezetésével bizta meg. Chabada Géza m. kir. főerdészt Ungvárról
Kolozsvárra helyezte át erdőmérnöknek és Műnk András m. kir.
erdőgyakornokot a liptóujvári m. kir. főerdőhivataltól a vadászerdői
m. kir. erdőőri szakiskolához helyezte át.
* Halálozások. Kellner György, Sopron város erdőmestere,
szeptember hó 26-án elhunyt.
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A tótsóvári m. kir. erdőhivatal tisztikara mély fájdalommal
tudatta hőn szeretett kartársának Zsuffa Antal m kir. erdőmester
nek f. évi október hó 21-kén életének 51-ik évében, hosszas szenve
dés után történt gyászos elhunytét.
Érti Gusztáv m. kir. erdőtanácsos, a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal pénztárosa, meghalt.
* Róaumur emlékezete. Páris tudományos körei nagy ünnep
lések közepette emlékeztek meg Franciaország halhatatlan fiáról
Réaumur-ról, aki 1757 október 17-én, tehát százötven esztendővel
ezelőtt hagyta itt ezt az árnyékvilágot.
Magasan kiemelkedő tudós és iró, kutató és művész volt ő. Már
huszonnégy esztendős korában a hires Institut tagjává választották,
noha akkor a természettudományi megismerést szolgálta. A rovarok
ról, a héjas állatokról, az alsóbbrendű teremtményekről sok uj ada
tot kutatott ki, s egész sorozat művet irt róluk. A hires francia
porcellánipar úttörője. Az acélkészítésről irt munkája az antimonvaskeverék készítését ismerteti. Számos tudományos kutatásaival és
tanulmányaival a tudást és megismerést öregbítette, de tulajdonkép
hévmérőjével gyökerezett meg az egész világ köztudatába.
* Állami erdők házi kezelésben. Az erdőbádoni, dobőci és
mihályteleki erdőgondnokságoknak az egyes vállalkozókkal megkötött
szerződése lejárván, a földmivelésügyi minister elrendelte, hogy a
felsorolt helyek fenyő, juhar, kőris és szilfái szerződési lekötöttség
nélkül házilag termeltessenek ki és kisebb részletekben árverés utján
értékesíttessenek.
* A gyümölcskészlet nyilvántaitása. A földmivelésügyi
minister elrendelte, hogy az eladó gyümölcskészletekről a ministerium
nyilvántartást vezessen és ezt időközönként hozza az érdekelteknek
a legszélesebb körben tudomására. Úgy az eladók, mint a vevők
évről évre nagyobb számban jelentkeztek a gyümölcsészeti kormánybiztosnál, annak jeléül, hogy ezzel a nyilvántartással elérik a c é lt:
az eladók és vevők egymásra találnak. Az eladásra bejelentett
gyümölcskészletekről az idei első kimutatást most tették közzé, mire
nyomban négyszáz vevő jelentkezett. Almát kínál eladásra 116 ter
melő, a legtöbb naponkint nagyobb mennyiségben is tud szállítani.
A többi gyümölcsfajtára is számos bejelentő van. Vevők leginkább
Grácból és Bécsből jelentkeznek. Ezt a nyilvántartást a ministerium
bárkinek megküldi,, ha egyszerű levelezőlapon az országos gyümöl
csészeti ministeri biztostól kéri.
* Román kedvezmény magyar fatermékekre. A romániai
kormány utasította a román királyi államvasutak igazgatóságát, hogy
a brailai és konstancai kikötőkön át kivitelre kerülő magyar eredetű
fatermékek vasúti szállítási tarifáit 30 százalékkal mérsékelje. Ezzel
a kedvezménynyel a román kormány nem a magyar faipart akarja
támogatni, hanem arra törekszik, hogy a galaci kikötő forgalmát a
brailai és konstancai román kikötőkbe terelje. Ezt az igazolja, hogy
a galaci kikötőbe irányított magyar eredetű fatermékekre egyidejűleg
vaggononként 70 frank szállítási pótilletéket rónak ki, amit a kivitelre
kerülő fa nem bírhat el.
* Állatok kora. Az állatok között a legnagyobb életkort a
bálna éri el. Ezer esztendeig is elél. Az elefánt 400, a hattyú 300
a teknősbéka 100, a sas 100, a holló 100, a teve 100, az oroszlán
70, a ló 25 30, a tehén 20, a medve 20, a szarvas 20, a sertés
20, a kutya 20, a macska 15, a róka 10, a juh 10, a nyúl 7 és a
mókus 8 éves kort érhet el.

Dili Sí

a C' me
^ P es hetilap113^. meJyet egy nemy e s - w u i - ^ i zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a fr anc ia és a n g o l nyelvek könnyű és
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus
szemléltő oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. A
folyóirat mint gyakorló fűzet is használható. A szerkesztőség minden
nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli feladatokat
kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak külön 3
korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, Andrássy-ut 97.
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«• Faárverési hirdetmény.
Gömör-Kishont vármegye közig. érd. bizott
ságának 2789— 1907. kb. számú határozata
alapján közhírré teszem, hogy Rimabrézó község
volt úrbéresei tulajdonát képező erdőben a már
esedékes és részben kihasznált vágásterületeken
megbecsült 415 m3 kocsánytalan tölgyműfa
Rimabrézó községházánál (Gömör m.) 1007.
évi november hó 20-én délután 2 órakor
vezetésem alatt megtartandó nyilvános szó- és
írásbeli árverésen el fog adatni.
A becsérték mint kikiáltási ár 8432 korona,
azaz nyolcezernégyszázharminckettő korona.
A szerződési időtartam 1909. évi március hó
végén jár le.
Az árverés érvényességéhez felsőbb jóváha
gyás szükséges; becsáron aluli ajánlat el nem
fogadtatik.
Bánatpénzképen a kikiáltási ár legalább 10%>-át
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban
kell letenni.
Utóajánlatok egyáltalában el nem fogadtatnak.
A részletes árverési és szerződési feltételek
Rimabrézón a volt úrbéresek elnökénél és a
nyustyai m. kir. járási erdőgondnokságnál meg
tekinthetők.
Nyustya, 1907. évi október hó 28-án.

M olitórisz,
tb. főszolgabíró.

Bükk, juhar, hars,
körte és diófát vesz
KÖHLER EMIL
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Libánfalva községházánál zárt Írásbeli ajánla
tokkal egybekötött nyilvános árverésen el fog
adatni.
Becsérték és kikiáltási ár 18.000 korona, mely
nek 10 százaléka az árverés megkezdése előtt
a libánfalvi volt úrbéres közbirtokosság elnökénél
bánatpénzül leteendő.
A zárt írásbeli ajánlatokban feltétlenül kifeje
zés adandó annak, hogy az árverési feltételeket
ajánlattevő ismeri s annak magát aláveti.
Részletes árverési és szerződési feltételek a
libánfalvi volt úrbéresek elnökénél és a szászrégeni magyar kir. járási erdőgondnokságnál a
becslési jegyzékkel együtt a hivatalos órák alatt
megtekinthetők.
Az árverés eredménytelensége esetén a fa
tömeg alku utján, esetleg a becsáron alól is (a
közigazgatási bizottság utólagos jóváhagyásának
kikötésével) el fog adatni.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Libánfalván, 1907. évi október hó.
A libánfalvi volt úrbéres közbirtokosság nevében :

Nikora Gergely,
volt urb. elnök.
3 0 6 1 /1 9 0 7 .

A nagyrőczei járás főszolgabirájától.

Faárverési hirdetmény.
Turcsok község volt úrbéresei a tulajdonukat
képező erdőben 1905— 1907. évi megtakarított
vágásterületeken mintegy 8 3 holdon megbecsült
291 m3tölgyműfa Turcsok községházánál (Gömörés Kishont vármegye)

1907. évi november hó 13-án 9. e. 10 órakor

nyilvános szó és írásbeli árverésen el fog adatni.
A becsérték mint kikiáltási ár 5052 korona,
azaz ötezerötvenkettő korona.
A szerződési időtartam 1909. évi március hó
O b e r g e o r g e n t h a l , Böhm en.
végén jár le. Az árverés érvényességéhez
felsőbb jóváhagyás szükséges. Bánatpénzképen
4—5
a kikiáltási ár legalább 10%-át készpénzben,
vagy óvadékképes értékpapírokban kell letenni.
Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek
Turcsokon, a volt úrbéresek elnökénél, Jólsván
A libánfalui volt úrbéres közbirtokosság legelő a főszolgabírói hivatalnál és Nyustyán a m. kir.
erdejének C) üzemosztályából 295'6 kát. holdon járási erdőgondnokságnál megtekinthetők.
levő 34.171 m3-re becsült bükk haszonfa és
Jólsva, 1907. október 22.
51 256 m3-re becsült bükk tűzifa, tövön az
erdőben

feladási hirdetmény.

1907. évi december hó 2-án d. e. 10 órakor

Kuna Aurél
főszolgabiró.
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1907.

Roessem ann

jtóageladási hirdetmény.

és

K ühnem ann
Koppel Arthur-féle vasútok

A zsarnóczai m. kir. magpergetőben
pergetés alatt levő, nagyobb mennyiségű
60Vo csiraképes

jepyefenyö-mag

mezei és helyi érdekű vasutak, villanyos
: és sodrony-kötélpályák gyára :

BUDAPEST
V I., V á ci-ú t 113/115.
Elvállalja erdei v a su ta k nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz
nált vasutak bérbe adatnak.

eladó.
Ára kg-ként 1 korona 20 fillér.
Csomagolás önköltségi áron számittatik.
Zsarnócza, 1907. október hó.

j l kir. írD öhivatal.
—

KITÜNTETÉSEK

B R UN N 1894.

T R O P P Ä U 1895

Jenő főherceg udvari szállítója

freuöcnthal

e l e v e n nyulat, foglyot, fácánt, őzet,
üregi nyulat stb. minden mennyiségben

(Osztr. Szilézia).

s magas árakat fizetek érettük.

Vadászati . . . .
ékszerkülönlegességek

N y u la k fo g á s á h o z

(H u b e r t u s - S c h m u c k ) szarvas- és

odakölcsönzöm hálóimat ingyen, s egy
gyakorlott emberemet, a ki a befogást
vezeti.

rókatogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiálll.......................... tásban.............................

Ékszerek, arany- és ezüst
áruk, Chinaezüst-cikkek és
műöntvény-tárgyak gyára és
.............. raktára......................

H O R F IC E K F E R E N C
élővad-kereskedése

K é p e s á r je g y z é k e t k ív á n a tr a in g y e n
és b é rm e n v e k ü ld ü n k .

M A R T I N I T Z , S ta rk e n b a c h m ellett,

A cím p o n to s m egadását kérjük.
S zarvas- és rő k a fo g a k e lő z e te s bekü l
dés m e lle tt a le g m a g a sa b b árakban
m e g vé te tn e k.

s y

Veszek

jíriíer V. és p a
1- - - - - v

évi 3542. számhoz.

( B ö h m en .)
\

1 -5
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928/907. kj.

Árverési hirdetmény.
Közhirré tesszük, hogy Nagyküküllő vár
megye közigazgatási erdészeti bizottságának
1582/907. érd. alb. határozata folytán Földszin
községben 1907. november 8-án ű. e. 9 órá
kor kettőszáz (200) darab fűrészárunak, don
gának alkalmas

M ost jelent m eg!

Vadász Naptár
IV. évfolyama 1908. évre.
=

t öl gyf a

Szerkeszti = = = = =

R em etei K ő v á ry Ján os.
Az összes vadászati tudnivalók és ismeretek
kis kincsesháza. Éendkivül érdekes és válto
zatos tartalommal. Minden vadász nélkülözhe
tetlen kézikönyve. Remek kiállítás, számos kép
pel ellátva, díszes vászonkötésben á r a 3 k o r.

'\J

r
J\

Ifj. Nagel Ottó kiadása Budapest, Muzeum-kdrut 2.
Megrendelhető :

Székely és Illés

UílgVár.

könyvkereskedésében

1 -4

a „Seifen“ nevű erdőrészben nyilvános árve
résre kerül.
A fáknak átlagos mellmagassági átmérője
43'5 cm. becsértéke 2270 K.
Az összes fatömeg 300 tömör köbméter, mi
ből 135 tm3 tűzi hulladékfára becsültetik.
Az árverési feltételek és becslési jegyzékek
Földszin község irodájában, vagy pedig a keresdi
körjegyzői hivatalban megtekinthetők.
Megjegyeztetik, hogy vevő köteles a vételárnak
1%-át a vételáron felül a megyei erdőőri nyugbér-alap javára a segesvári állami pénztárba
befizetni.
Földszin, 1907. október 23-án.

Az elöljáróság.
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Jegenyefenyőmagot
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fe lté tte n m e g b íz h a tó és m a g a s c s ira k é p e s m in ő sé g b e n .
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Ö
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é rté k e s fá k ró l s z e d v e s z a v a to lt m a g a s é rté k k e l b iró
m in ő sé g b e n

(Vasmegye)

• • Magpergető-gyárak. • •
Erdészeti magkereskedés
• • Csemetetermelés

ajánl őszi szállításra

Gyümölcsmagvakat

ÓÉ

csak is idei, te lje se n é r e tt g y ü m ö lc s b ő l e re d ő eg é szség e s
és k ip ró b á lt m in ő sé g b en .
K ocsányos, k o c s á n y ta ta n , c se r, a m e rik a i v ö rö s

Tölgym akkot.
E rd ő s íté s re a lk a lm a s r » q
t T l 0 j" 0
tű - és lo m b te v e tű •• L O C l U C l C
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Előjegyzések a pontos szállítás érdekében mielőbb kéretnek !
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR ERDESZ
E R D É S Z E T I ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K L A P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g j e le n ik m in de n hó n ap 1-én és 15-én.
F ő szerk esztő :

F e le lő s s z e r k e s z t ő :

I m e c s f a lv i I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R I M A B Á N Y A

V a d á s z a ti fő m u n k a t á r s é s o r s z á 
g o s s z a k t u d ó s it ó :

B o r s o d a p á t f a lv á n .

hová a lap szel'emi részét illető közlemények küldendők.

R e m e te i K Ő V Á R Y JÁ N O S

Az előfizetési és hirdetési dijak a „Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

E lő f i z e t é s i ár:

Előfizetéseket Budapesten elfogad :

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára ...
... 1 K.

ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, féloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetós minden szava 6 f.

A z erdőirtásokról.
Irta

Elek István.

Az Érd. Lapok XVI. és XVII. füzeteiben az
ipolyvölgyi erdőirtásokról igen érdekes leírást
közölt eme lapok érdemes szerkesztője.
Én ezen felszólalást felette fontosnak, mond
hatnám nevezetes forduló pontnak tartom az
Érd. Lapok életében. Legyünk őszinték ! Nem
vagyunk szokva ahoz, hogy az Orsz. Érd.
Egyesület közlönyében a való életből kiszakított
nyomorúságai az erdészetnek ily közvetlen mó
don tárassanak fel.
Nem kritikaképen mondom, de való igaz,
hogy ez a Közlöny az elvont erdészeti tudo
mányok művelésében meríti ki erejét; az elmé
leti fejtegetések találnak benne szives fogadta
tásra. Az erdészeti politika mindennapi kérdé
sei nem igen lettek fel vetveitt. Hiába mutat
tak rá a gyakorlati szakemberek az erdőpusztí
tásokra, az erdőtörvény hibáira, az urb. ügy
vitel lehetetlenségére stb. és más nyomasztó
bajaira az erdészetnek, sem az Orsz. Erdészeti
Egyesület, sem ennek közlönye nem fogadta el
igazaknak a panaszokat, hanem vagy ügyet
sem vetett ezekre, vagy elhallgattatni törekedett.
Most azonban egy váratlan fordulat követke
zett be. Az Erdészeti Lapok élén is megjelent egy
értekezés, melynek szerzője a magyar erdészet
egy fájó sebét fedezi fel s mint ő mondja: „ha
ezek az erdőpusztítások általánossá válnak mély,
mondhatni halálos sebet ütne erdőgazda
ságunkon, megingatná a törvényeinkben ve

tett hitet és teljesen be sem látható követ
kezményekkel járna a jövőben.
Egyetértek vele! A külömbség azonban köz
tünk az, hogy mig ő csak a hamleti töpren
gés utján áll, hogy vájjon az erdészeti közigaz
gatásnak sikerül-e majd a rendelkezésére álló
törvényes hatalmával az erdőpusztításnak útját
állani: addig én biztos vagyok abban, hogy
nem fog sikerülni; és bennem már réges-régen
megingott a törvényeinkben vetett hit, mert
hisz az erdőpusztítások már is általánosakká
váltak.
A diagnózis megállapításában, a baj nagysá
gának felismerésében teljesen osztom nézetét
cikkírónak, de engedje meg, ha következtetései
vel nem értek egyet, s a baj orvoslásához aján
lott rendszabályokat és eljárásokat gyengéknek
tartom.
Bár cikkíró több ízben is említi, hogy az
ipolyvölgyi erdőirtások nem egyedüliek az ország
ban, mégis egy uj erdőpusztítási rendszer
csiráját látja benne s mint veszélyes praecedenst
említi meg.
A málnapataki erdőpusztítási rendszer nem u j;
ellenkezőleg ép oly régi, mint a milyen régi
az ember ezen a földön, és nem is praecedens,
mert sajnos így csinálják ezt — mint Ajtay Írja
— Aradban, így itt Hevesben is és mindenütt má
sutt, hol erre a föld népének alkalma nyílik.
Az erdőpusztítás csak a régi megszokott
ösvényen mozog, és hát az emberek bizony
nem válogatták meg sem a múltban, sem a
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jelenben mi a feltétlen erdőtalaj és mi nem az,
hanem irtották az erdőt ott a hol érték és te
hették. Hogy ez így volt a múltban, mutatják a
bevégzett tények is, pl. a Karszt, hogy így van
a jelenben is, mutatják a málnapataki eset és
hasonló társai.
Az ember első tekintetre szinte megütközik
azon, hogy a hivatalos erdészeti vélemény —
mert hiszen az Érd. Lapok ezen vezető cikke
körülbelül megegyezik azzal — uj esetet s
praecedenst lát abban a bajban, a mi évezre
dek óta — mint a szél a fát — pusztítja izmo
sodásra szánt erdőgazdaságunkat.
Hát ne ütközzön ezen meg senki, mert hi
szen az erdőtörvény megalkotásakor oly erőssé
és megingathatatlanná vált szakembereinkben a
meggyőződés, hogy ez a törvény örökre meg
álljt ! parancsolt a további erdőpusztításoknak,
és hogy a feltétlen erdők fogalmának megal
kotásával az erdők fentartásának biztos bástyá
ját alapozták m eg: hogy eszükbe sem jutott
figyelemmel kisérni a magánerdők sorsát, sőt
egész meglepőnek találják, ha e nagy bizodalom dacára az erdőtörvény intézkedéseinek né
mely helyen nincs kellő foganatja. Ez érthető is,
hiszen a rendszeres gazdálkodás alá vetett
erdőterületek ügyeinek rendezése és ellátása le
foglalta szakembereink egész tevékenységét és
figyelmét, és hát mondjuk meg igazán: olyanok
valánk, mint a strucmadár, mely ha fejét be
dugta a homokba, azt hiszi láthatatlanná vált.
így — járván a kincstári és más egyéb nagy
erdők rengetegeit — azt hivénk, hogy ez a
szép erdő a világ, vagy legalább is az ország
határáig, mindenütt úgy tart.
Ha cikkíró nem csak az erdőpusztítás jelen
ségeit figyeli meg, hanem annak okát fürkészte
volna ki: akkor rá jön arra, hogy itt nem egy
uj betegséggel áll szemközt, hanem egy évezredes
bajjal; és hogy ezen baj kiirtására elégtelenek
az erdőtörvényben lefektetett garanciái az erdők
fentartásának.
Mi hát az oka az ipolyvölgyi erdőirtásoknak ?
A helytelen birtokrendszer! Az, hogy lehetővé
vált, hogy a feltétlen erdők szegény földmivesek tulajdonába mehettek át. Tehát ebből is
következtethető, hogy nem csak az Ipolyvölgyén
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folynak az erdőpusztítások, hanem mindenütt az
országban, hol magánerdők vannak s parcel
lázás után a földm ivelő nép tulajdonába
mehetnek át.
Ez pedig nem kis dolog, mert Magyarorszá
gon az összes erdők 35°/o-a van magánkézen,
s előbb-utóbb minden magánerdő sorsa a mál
napataki esetben végződik.
Én már közel 10 éve kongatom a vészharan
got a magánerdők pusztulása miatt, de persze
az én gyenge szavam nem hatott el a kincs
tári és más nagy erdőbirtokok rengetegébe, sem
a ministerium gondosan elpárnázott ajtóin át,
sőt még az Orsz. Érd. Egyesület fényes palotá
jába sem.
Mikor ezelőtt nyolc évvel egy minden nemes
eszméért buzgó földbirtokos társaságában azzal
kopogtattunk a ministeri szobák ajtaján, hogy a
tarnamenti pusztuló erdők kincstári megvételét
kijárjuk, az volt a válasz: „nincs pénz, de kü
lönben is van és marad elég erdő Magyarorszá
gon!“ Tartozom az igazságnak azzal a kijelen
téssel, hogy azóta már is engedett merevségé
ből a hivatalos felfogás s talán most ugyanezen
ügyben megindított akciónk több eredménnyel
fog járni.
Egy fecske azonban még nem csinál nyarat.
Itt a baj gyökeres orvoslása az égető kérdés.
Azért gyengének tartom az Érd. Lapok szer
kesztőjének cikkében ajánlott szigorított óvóin
tézkedéseket és rendszabályokat.
Miket is kiván ő? Először a hatóságok és
hivatalok figyelmét felhívó ministeri körrendele
teket! Ezt a minden bajra általánosan rendelni
szokott generalszószt. Azután a nagyobb fel
ügyelet és ellenőrzés gyakorolhatása céljából az
írásbeli munkák apasztását, az állami erdőhiva
talok és erdőfelügyelőségek egyesítését.
Egyet értek vele, de egészen más okokból.
Abban az illúzióban azonban nem ringatom
magam, hogy így a magánerdők pusztulásának
gát vettetnék.
Ajánlja továbbá az irtás előzetes bejelentését
és engedélyezését; a talajminőségnek telekkönyvi
feljegyzését stb.
Mindez szép — nagyon szép — de a dolog
nagy fontosságához képest csak szegényes bürök-
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rata megoldás. Papirháború, melynek ered
ménye szomorú csalódás volna.
Hogy miért? Könnyen megmagyarázom.
Adjatok egy kiéhezett kutyának egy darab
csontot, melyen még húscafatok vannak 1 —
Vájjon megakadályozhatjátok-e korbácscsal, ütés
sel, veréssel, rúgással az éhes kutyát abban,
hogy a csontot ne rágja? Két eset lehet csak.
Vagy elvenni a csontot a kutyától, vagy agyon
ütni a kutyát. Nos édes Kollégám, ha nem
akarjátok agyonütni a kutyát, akkor hát vegyé
tek el tőle a csontot és lakassátok jól más
étellel.
így áll az igazság 1 Azok az ajánlott szigorított
intézkedések, az eredményesebb felügyelet és
ellenőrzés gyakorlása, — az erdősítési kötele
zettség kimondása, — véderdők kijelölése, —
büntetések és más efféle eljárások nem egye
bek, mint ütése, verése annak a földhöz ragadt
szegény embernek, ki csak szükségtől hajtott
éhségében vetemedett a csont rágására, mert
jobb falat nem jutott neki. És ha a szigor gya
korlásával, bürokrata elfogultsággal még tovább
megyünk, koldussá, hontalanná tehetjük a föld
népét, de meg nem javíthatjuk, ez pedig talán
még annál is nagyobb baj volna, mintha ma
gánkézen levő erdőinket pusztulni engedjük.
De hát miért is viseljen háborút az állam
erdészet a föld népe ellen, mikor egy kis okos
jóakarattal azt segítheti és támogathatja saját
érdekeinek feladása nélkül?
Hogy és miképen gondolom én, ezt a M. E.
14. számában mondottam el, „Birtokpolitika“
cim alatt, bár ennek megírásakor még nem
olvastam az ipolyvölgyi erdőirtásokról szóló
cikket.
Nem rendszabályok kellenek ide, hanem
egészséges kisajátítási törvény és eljárás. Egye
síteni kell az apró, széttagolt erdőterületeket a
községek tulajdonába, akkor meg is menthetjük
pusztuló erdőinket és még sem vesszük ki e
lakosok kezéből; ellenkezőleg, az így egyesített
községi erdőbirtok minden jövedelmével, min
den előnyével csak a községi lakosok könnyebb
megélhetését, vagyonosodását fogja szolgálni.
Ez legyen az államerdészet fő törekvése, ak
kor működése békés és áldást hozó lesz, fő
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képen úgy, ha az állami kezelést kimondó tör
vénycikknek azt az indokolatlanul bátortalan
rendelkezését, — hogy t. i. a községek, váro
sok és törvényhatóságok külön erdőtisztet is
tarthatnak — reperálják. Mert hiszen a közsé
gek, városok tulajdonképen az egységes ország
nak, az államnak, alkotó szervei. A vagyonfelügyeleti jog, a vagyon kezelés ellenőrzése, a
számadoltatás joga úgy is az államé, tehát mi
vel sértené a községi autonómiát, ha a községi
erdőket kivétel nélkül az állami erdőtisztek
kezelnék?
E kis kitérés után tovább fejtem a kisajátítási
jog és kötelezettség eszméjét, utalva a M. E. 14.
számában elmondottakra.
Ha csak az erdészet érdekeinek szemmel tar
tásával, csak a magunk bajunk orvoslására
keresünk módot, akkor a mi igényeinket töké
letesen kielégítheti egy helyes kisajátítási tör
vény. Ez lehet a legkevesebb követelése egy
fejlődni vágyó magyar erdészetnek.
De ha a földmivelésügyi kormány nem vona
kodnék a nép gazdasági erőinek és birtokviszo
nyainak teljes rendezésétől, akkor a kisajátítási
jog és kötelezettség helyet foghatna egy alkal
mas tagosítási törvényben is.
Hogy mi áldás volna a tagosítás, azt csak
az tudja, aki látja a földmivelő népnek a kínló
dását ott, hol 30—40, sőt százon felüli darab
ban is fekszik egy féltelkes gazdának a birtoka.
Különösen az erdős vidékeken vannak ezen
birtokmegoszlásnak elriasztó példái. Barázda
jóformán az egész határ s némely gazda diribdarabka földjeit számon tartani is alig tudja,
nem hogy azt okszerűen mivelhetné.
Sok község nem is idegenkedne a tagosítás
tól, de sok pénzbe kerül. A földmivelésügyi
kormány nagyot lendíthetne az ország gazda
sági állapotain, ha az ingyenes és kötelező tagosí
tásról törvényt alkottatna.
Ingyenessé válhat a tagosítás, ha a katasz
teri felügyelőségek kebelében tagosító osztályo
kat állítanának fel s ezek a felméréssel egyide
jűleg mindjárt a tagosítást is keresztül hajthat
nák, vagy a hol a kataszteri felmérés már be
fejeztetett, újra tagosítanának.
A tagosításról szóló törvényben megállapítan-
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dók volnának a külön kihasítható minimális bir
tokrészek, úgy a mezőgazdasági földekre, mint
legelőre és erdőre vonatkozólag. A megállapí
tott birtokminimumokra a további oszthatlanság
volna kimondandó. A külön kihasítható legelő
minimumát legalább 100, az erdő minimumát
legalább 500, vagy még ennél is több, mondjuk
1000 k. holdban kellene megállapítani; az en
nél kevesebb legelő- és erdőterületekkel rendel
kező, illetve ezekhez jogosult birtokosok birtokrészei a község tulajdonába volnának átadandók, természetesen a jogosultak megfelelő kár
talanítása ellenében. A kártalanítás kérdése nem
volna nehéz, mert ha a községnek cserébe
adni való mezőgazdasági földjei nem volnának,
kölcsönpénz ilyen biztos helyre van és lesz
elegendő. A községeket pedig egy hosszú le
járatra felvett kölcsön szegényebbé nem tenné,
hiszen tekintélyes és jövedelmező birtokot kap
nának helyette.
A részletekkel tovább nem kívánok foglalkozni,
csak még azt említem meg, hogy az sem ár
tana, ha a minimumnál nagyobb és igy kü
lön kihasított erdőterületeket illetőleg a kisajátí
tási jog — az esetre, ha ezek rendszeres gaz
dasági terv szerint kezeltetnének — az állam
részére biztosíttatnék.
Hogy ezeknek az intézkedéseknek törvénybe
iktatásával és keresztül hajtásával mit nyerne
úgy a mező- mint az erdőgazdaság, az egy
előre beláthatlan, de nem is lehet itt célom tár
gyalni. Annyi azonban bizonyos, hogy a ma
gyar erdőgazdaság egész uj biztos alapra helyez
tetnék s naggyá fejlődésének utjából minden
akadály el lenne hárítva.
Hogy az összes törpe, továbbá a volt úrbé
res és más közbirtokossági erdők egy örök életű
jogi személynek, a községeknek a tulajdonában
egyesíttetnének: ezáltal minden község határá
ban az okszerű erdőgazdaság vitelére egy al
kalmas objektum alkottatnék.
Hogy a nagyobb magánerdők állami kisajátí
tásának — az esetre, ha ezek rendszeresen
nem kezeltetnének — módja volna: ez által
elérnénk, hogy az országban csak tartamosán
és rendszeresen kezelt eidők volnának.
Végül, hogy a birtokminimumok oszthatlan-
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sága, illetve az ennél kisebb erdőjogosultságok
nak mindenkor a község által való birtoklása
mondatnék k i: ezáltal örökre eleje vétetnék az
erdőirtásoknak.
Az Országos Erdészeti Egyesület 40 éves
jubileumát már megülte, de még eddigelé nem
kezdeményezte és sürgette, hogy a magyar
erdőgazdaság jövő fejlődésének eme biztosítékai
törvénybe iktattassanak. Ha csak az volt az oka,
hogy a haladásnak ezt az útját még észre nem
vették, az nem hiba, mert sokszor az emberek
szemét csak a megtörtént események és beál
lott bajok nyitják fel; de ha még ezután sem
tenné, mikor az erdészetet sorvasztó bajt maga
az egyesület titkára is felismeri, az már öreg
hiba volna! Rajta hát!!
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥¥¥¥¥ ¥ ¥ ¥ v ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
j

A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
Irta

2.

Enyedi János.

11

E rd ő r e n d e z é s.

Az erdészeti oklevéltár igazolása szerint Mária Terézia
királynő az 1770. évben elrendelte, hogy a szab. királyi
városok erdeikről térképet csináljanak s a vágásokat a
szerint szabályozzák.
Ennek alapján a helytartótanács még ugyanazon év
november havában körrendeletben intézkedett az iránt,
hogy a szab. királyi városok erdeikről térképet készíttes
senek és a vágásokat a szerint intézzék.
Az erdészeti oklevéltár nem nyújt felvilágosítást arra
nézve, hogy hasonló célú rendelkezés történt-e a korona
uradalmakra nézve is, de valószínűnek kell tartanom,
mert a 18. század 8. évtizedéből több térkép maradt
reánk a diósgyőri koronauradalomról. De viszont az is
valószínű, hogy a felsőhámori (ómassai) vasolvasztó,
vagyis a fafogyaszió ipar létesítése már maga is elegendő
okot szolgáltatott arra, hogy az erdők fentartásáról rend
szeres gazdálkodás utján gondoskodjanak. Megerősít ebben
a feltevésemben az a körülmény is, hogy a meglevő
első erdészeti térképünk a hradeki (liptóujvári) cs. kir.
vashámor felügyelőjétől származik. Ki kell emelnem
azonban, hogy ez a térkép másolat, mely állítólag az
1772. évben készült.
Nem sikerült kikutatnom, hogy az eredetije melyik
évben készíttetett. A legutolsó üzemterv említi, hogy ez
a másolat egy egri szerzetes felmérései után állíttatott
össze.
Ezen térképen a diósgyőri koronauradalmi erdők há
rom vágássorozatra (A, B, C) vannak felosztva és mind
egyik vágássorozat a száz éves vágásfordulónak megfe-
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lelően 1-—100 vágásra oszlik. Ezek folyó számmal vannak
megjelölve. Ezeken kívül a rendkívüli szükségletek fede
zésére 1—7-el jelölve, hét erdőrészlet van fentartva és
rezerválva.
Ezen beosztásokon kívül esnek a vashámornak átadott
és az üveghuta részére kihasított erdőterületek, a melyek
nek határait a térkép szerint dombokkal állandósították.
Ezen területek beosztás nélkül csak mint nagy tisztások
vannak e térképen feltüntetve és csak a határaik vannak
színezve; fel vannak még tüntetve a személyzet lakásai
és a hegygerincek is.
E térkép azonban nem sokáig volt irányadó, mert az
1776. évben Kneidinger András kamarai mérnök felmérte
a diósgyőri koronauradalmat és uj térképeket készített;
ezek egyise az egész korona uradalmat tünteti fel és
pedig oly módon, hogy minden helység egész kiterjedé- j
sében — tehát a község külső határáig — más és más j
színnel van befestve. A terület miként való használatát
is meg lehet állapítani, mert nem csak a beltelek, hanem
az erdő, a szőlő, szántó, rét és mocsár is jelezve vannak.
A hegygerinceket sűrű apró vonások jelölik.
Ilyen — a mívelési ágakat is feltüntető — térképeket
készített Kneidinger magáról Diósgyőrről és határáról is.
Erdészeti szempontból azonban sokkal érdekesebb és
értékesebb az a térkép, a melyet 1779-ben Mogyoróssy
Antal, m. kir. udvari kamarai irattári járulnok készített a
diósgyőri kamarai erdőségekről s a melyen a Kneidinger
András kamarai mérnök által 1776. évben foganatosított
beosztás látható.
Az erdőterület zöld színre van festve s ebből a zöld
alapból majdnem plasztikusan emelkedik ki a művészi
gondossággal kidolgozott hegygerincek sorozata.
Ezen a térképen a hegyek elnevezései meglehetős
sűrűn vannak feljegyezve, ellenben az 1772. évi térképen
csak ritkán.
A vashámorhoz tartozó erdőterület halvány zöld színé
vel mint egy nagy kiterjedésű folt, szembetűnően külömbözik a többi erdőrészektől. Ezen területen csak a pata
kok és az épületek vannak a térképre rajzolva.
A diósgyőri pálos szerzet erdeje pedig, mint egy tisztás,
élénken külömbözik a környezettől, mert nincsen színezve.
A községek fahasználatára a községek közelében külön-külön erdők voltak kihasítva. És pedig Diósgyőr ré
szére az A-val, Bábonynak a B-vel, Kápolnának C-vel,
Radistyánnak a D-vel, Parasznyának az E-vel, Varbónak
az F-el, az üveghutának a G-vel, Kisgyőrnek a H-val és
Aranyosnak az I-betüvel jelölt terület.
Továbbá K és L betűkkel van jelölve két erdőrész, a
mely mint fenntartott erdő szerepel.
A többi — vagyis a ki nem hasított és különös célra
fenn nem tartott — erdőterület két vágássorozatra oszlik;
egy közelebbire és egy távolabbira. Az elsőt a Leányvár,
Bekényhegy, Gulicga és Gombosfark hegységek határolták.
A második vágássorozat határai : a Hosszusár, Dorongos,
Miklósluga, Ballabérc, Bányahegy, Nagymező, Kismező, I
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Sugaró és Hollóskút; továbbá a Buzgókő, Hosszastölgyes,
Haricatorok és Fizeshegy.
A K-betüvel jelölt fentartott terület tartozott az első
vágássorozathoz, az L betűvel jelzett fentartott terület
pedig a második vágássorozathoz.
Minden egyes vágássorozat párhuzamos piros vonalak
kal száz-száz vágásra van osztva és minden egyes vá
gásba be van írva 1776-tól 1875-ig terjedőleg az az évszám, a melyben a kérdéses vágás kihasználás alá kerül.
Mindezen adatok részletesen be vannak írva a térképen
olvasható szövegben, a mely szerint minden vágásban
4000 öl fa használható ki, a K alatti fentartott erdőrész
ből pedig évenként 359 23/aö öl, míg az L alattiból 636
13/as öl fa vágható.
A vágás „tetszés szerint“ a következő méretekben
tűzhető ki:
szélessége
és
hosszúsága
200 öl
800 öl
100 „
1600 „
300 „
533Vs „
400 „
400 „
Összehasonlítva ezen térképet a liptóujvári vashámor
felügyelője által másolt 1772. évbeli térképpel, megálla
píthatjuk, hogy az 1779. évi térkép beosztása az előzőhöz
képest fejlődést mutat. Nem csak azért, mert a vágások
már évszámmal vannak jelölve a sorszám helyett, hanem
főképen azért, mert az évi vágásterületek nagysága és a
kihasználható fatömeg is meg vannak állapítva.
Ezen kivül időközben bizonyára arra a tapasztalatra
jutottak a birtok kezelői, hogy a községek úrbéri faizási
jogosultságának kielégítéséről gondoskodni kell s az
1772-iki kihasználási tervezet ezt a kérdést mellőzte.
Ezért az 1779. évi kihasználási tervezet úgy oldotta meg
gyakorlatilag ezt a feladatát, hogy minden község fa
használatára külön-külön erdőt hasított ki és ezt a terü
letet a szabályos vágássorrend megállapításánál figyelmen
kívül hagyta.
Mindkét térkép azt bizonyítja, hogy az eddigi rend
szertelen gazdálkodás helyébe a rendszeres vágássorrendet
azon célból állapították meg, hogy az erdők fentartásáról
gondoskodjanak. Ámde jól tudjuk, hogy a vágásterületek
nagyságának és sorrendjének szabályozása egymaga nem
biztosítja az erdők fentartását, ha csak nem történik
gondoskodás arról is, hogy a kihasznált évi vágások fel
is újuljanak.
Valószínű, hogy ennek a körülménynek a felismerése
okozta, hogy az 1779. évben megállapított tarvágásos
kihasználási módot és vágási sorrendet nem sokáig tar
tották be.
Ezt bizonyítom két körülménynyel.
A szentléleki erdőgondnokságról 1815-ben készült
üzemtervben azt olvasom, hogy a szálaié gazdaság volt
azelőtt szokásban.
De a szálalás sem történt rendszeresen mindenütt, pl.
a diósgyőri erdőgondnokság 1818. évi üzemterve azt
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Írja, hogy az előző időkben ezen kerületben rosszul
gazdálkodtak, mert az állományokból rendesen a tölgyet
vágták ki és ennek magvakkal való felújításával nem
törődtek.
A második indokom ez: Az 1779. évi térkép szerint
a Nagygalya és Rétmány nevű erdőrészekben az 1810.
1815. években kellett volna vágni, vagyis itt 1818-ban
egészen fiatal erdőnek, cseprentésnek kellett volna lennie.
Ezzel szemben a mocsolyási erdőgondnokság 1818. évi
üzemterve szerint a fenti területnek megfelelő VI. főosz
tály, I. alosztály, F jelzésű erdőrészen 25 éves, csak
itt-ott álló elnyomorodott tölgyfákat találtak a becslés
alkalmával.
Ezt az adatot megerősíti a mocsolyási erdőgondnokságra
vonatkozó 1818. évj, üzemtervben foglalt azon állítás is,
hogy ezen kerületben az 1812. évtől kezdve önkény
szerint gazdálkodtak.
A fentiekből tehát csupán csak azt a következtetést
kívánom levonni, hogy a diósgyőri koronauradalom ke
rületében már az erdőtörvény megalkotása előtt száz év
vel törekedtek arra, hogy tervszerű gazdálkodással biz
tosítsák az erdők fentartását. És ha nagyobb gyakorlati
haszna ennek a törekvésnek nem is volt, de minden
esetre jelentékeny intézkedésnek kell tartanunk, hogy a
községek és a vashámor fahasználatára külön-külön
erdőterületeket jelöltek ki.

esett a pöszméte és ribizke, később a kukorica, szamóca
és szőlőm egyrésze. Az utóbbit csakis az időközben be
állott bebábozás mentette meg a teljes pusztulástól.
A hernyók vándorlásuk alkalmával az utjukba eső nyi
ladékokat a szó szoros értelmében ellepték. Olyankor
tüskeboronát járattam azokon, miáltal tömérdek hernyó
elpusztult.
Elterjedésüket szaporaságukon kívül nagyban elősegíti
azon körülmény, hogy a szálon csüngő kis hernyókat a
szél csapatonként magával ragadja és tovább viszi és
pedig sokszor tekintélyes távolságra. Szeles időben az
erdő tőszomszédságában elterülő közlegelőn ellepte az
embert a hernyó; ugyancsak szeles időjárás után a
hernyó az erdőtől 3—4 kilométernyire fekvő szőlőben
lépett fel ; sőt egy alkalommal egy 25 kilométernyire
fekvő gyümölcsösben is, pedig azon évben sehol ezen
vidéken hernyó nem volt észlelhető.
Tömeges fellépésükkel szemben az erdész tehetetlen.
Gyümölcsösömet és a körülötte fekvő fiatalost gon
dosan megtisztítlattam a petecsomóktól. A távolabb fekvő
fiatalosokba, melyekben a petecsomók inkább a törzsek
alsórészéhez tapadtak, juhokat és később sertéseket haj
tattam be, melyek a törzsekhez való odadörzsölődésük
által sok petét elpusztítottak és a már kikelt hernyókat
összetaposták. Későbben, a mikor a kishernyók még
széjjel nem széledtek, az almot összehordattam és sűrű
(Folytatása következik.)
füstfejlesztés mellett elégettettem. Tagadhatatlan, hogy
ezek az intézkedések a fiatalosokban eredménynyel jár
tak, de hogyan alkalmazzuk azokat a szálerdőben?
Hernyókárosítás.
Betegséget nem észleltem a hernyók között. A mikor
Már az 1905. évben meglehetősen elszaporodott a per- a hernyók már meglehetősen kifejlettek voltak, az erdő
jámosi erdőben a gyapjas pille (Oenoria dispar L.), de nagyrészét lekopasztották, és a vándorlás hosszabb útra
tavaly már valóságos csapássá vált. Mintegy 800 k. h. terjedt ki, észrevettem, hogy a hernyók, verőfényes napra
— fiatalos és vágható korú állományt egyaránt — tel érve, farkukkal ide-oda csapkodtak és mindjárt rá holtan
jesen kopaszra rágott ez a veszedelmes hernyó s a makk terültek el. Én ezt azonban az éhínség következtében
termést is tönkretette. Már április 15-én kikeltek a her beállott teljes elgyengülésnek tulajdonítom.
nyók, bizonyosan a meleg márciusi és áprilisi napok
Később figyelmes lettem a seregélyeknek a megtá
siettették kikelésüket. A bebábozás junius elején, a raj madott fiatalosokban való tömeges csoportosulására, de
zás pedig már junius végén tömeges volt; bár ugyan csakhamar meggyőződtem arról, hogy ezek sem visznek
azon a fán a rajzó lepkék között kifejletlen hernyók nagy valamire való szerepet a hernyópusztításban, mert gon
számban másztak ide-oda.
dosabban megfigyelvén azokat, megállapítottam, hogy
A hernyóvándorlás tömeges volt és a hernyók bizonyos ezek csak is az éhségtől pusztulófélben levő, bágyadtan
vándorlási irányt — Ny-K — látszottak követni ; vissza odatapadó, vagy vedlésben lévő hernyókat eszik m eg;
felé vándorlást egyszer sem észleltem. Egy erősen meg egynéhány feltörött és megvizsgált seregély-gyomor tel
szállott tölgyfiatalos be volt ékelve nyugatról egy későn jesen meggyőzött erről.
virító tölgyes és keletről egy szillel elegyített ákácos
A gyapjas pille társaságában, bár kismértékben, fellé
közé. A mire a hernyósereg a megtámadott tölgyfiatalost pett a búcsús pille és a nagy araszoló lepke is. ,
lekopasztotta, akkorára a tőle nyugatra fekvő késői tölgyes
Megjegyzem még, hogy a hernyó az erdei legeltetést
is kizöldült s a hernyók még sem vették útjokat arra, is befolyásolta, a mennyiben a hernyóval megrakott fű
hanem az ákácoson át vándoroltak — bántatlanúl hagyva től a marha nagymérvű köhögést és némelyike vérzést
azt — a mig tölgyesre akadtak; a szomszédos kései is kapott.
q j
tölgyes megkímélve maradt.
Későbbi vándorlásukban nem kíméltek meg semmit
sem ; neki estek minden fának és bokornak és teljesen
kopaszra rágták le azokat. Falánkságuknak áldozatul
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hogy a tölgyet, nevezetesen a hegyvidék kocsánytalan
tölgyét, házilag kitermelje, a vasúti vagy folyók rakodóira
kiszállítsa, raktározza és itt bocsássa nyilvános árve
rés alá.
Erről azonban legközelebb kívánunk szólani.

Tölgyfaárverés eredménye a zsarnócai
m. kir. erdőhivatalnál.
A zsarnócai m. kir. erdőhivalal folyó évi október hó
14-ik napján nyilvános árverést hirdetett a Selmecbányái
erdőgondnokság ez évi tölgyfa hozamára.
Első csoportba 1060 darab tölgy- és 34
darab cserfát
... ... ... ... _ 28,881-21 K.
A második csoportban 255 db. tölgyfát
6434-36
A harmadik
„
3360 db.
671 db. cserfát és 913 db. bükk- és gyer
tyánfát
... ... ... _
28,059-10
A negyedik csoportban 294 db. tölgy,
1 db. cserfát, 4 db. kőris és juharfát, 17
db. bükköt
12,313-56
Az.ötödik csoportba 320 db. tölgy és
17 db. bükköt ... ... ... ................. .
15,489-90
bocsájtott eladás alá.
Az első csoport fájára reflektált Eisler
J. bécsi cég
... ... ... ... ............ 26,000-6,800-A második csoportra ugyanezen cég ...
A harmadik és ötödik értékesitetlen ma
radt.
A negyedikre Eislerrel szemben, a ki 12,400Ígért, a Biedermann zólyomi c é g ............ 14,000maradt mint legtöbbet ígérő.
Ha ez eredményt boncolgatjuk, azt látjuk, hogy az
értékesítés alá bocsájtott faanyag fele sem lett értéke
sítve, továbbá, hogy az eddig megszokott 40—50% túligéret 12’6%-ra zsugorodott össze és végül, hogy a
megszokott 10— 15 versenyzővel szemben csak kettő
jelentkezett.
Ez az eredmény nem bizonyít a M. E. fakereskede
lem című rovat vezetőjének ama állítása mellett, hogy
a tölgyfaüzlet minden tekintetben kielégítő.
Ezen visszaesés oka után kutatva, azt egyrészt a sok
fizetésképtelenségben, másrészt a fuvarerő drágulás és a
munkaerőhiány és túlkövetelésben kell keresnünk.
Ez utóbbi körülmény igen sok vevőt visszariaszt a
favásárlástól, mert nevezetesen az idegen, tehát nem
helyi vevő, egy ismeretlen tényezővel kell hogy szá
moljon, a mely okozója lehet annak, hogy ha fáját
idejében ki nem szállítja, annak az esélynek teszi ki
magát, hogy a drágán vett fát egyrészt az eladónak kell
hogy birtokában hagyja, vagy az ő költségén lesz az
erdőből kitakarítva, vagy hogy ennek ki ne tegye ma
gát, oly magas fuvarbéreket kell fizetnie, melyek a
hasznot felemésztik.
Ebből a példából okulva: erdőbirtokosaink, de főleg
azok legnagyobbika, az erdőkincstárnak oda kell hatnia,
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kében a három vármegye erdőbirtokosaihoz és azok erdő
tisztjeihez az alábbi felhívást küldötte:
Tisztelt Cím !

Midőn Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesü
letét megalakítottuk, azt tűztük ki egyik főcélul, hogy a
szakerők társulása, együttes érintkezése és közreműköi dése által a három vármegye erdőségeit és gazdálkoI dási viszonyait megismerjük s azt másokkal is megismertessük.
Ezen célt úgy lehetne elérni, ha minden megye öszszes erdőségeit szakszerű leírásokban birnók, s ezen leírá
sok kiterjeszkednének mindazon ismertetésekre, melyek
szakunk előbbrevitelét s erdőségeink jobb hasznosítását
előmozdítanák, az elkövetett hibákat mindkét téren fel
derítenék, s az utánzásra méltó példákat élőnkbe
tárnák.
Ehhez képest az 1907. évi julius hó 21-én Miskolcon
megtartott közgyűlésünk az adatokat az erdőbirtokosok
hoz, illetve azok erdőtisztjeihez intézendő kérdések által
határozta egybegyűjteni.
Ezen kérdéseket a következőkben állapította meg :
1. Hol és kié a birtok, s annak jogi minősége, nagy
sága.
2. Melyik fővölgyben fekszik, illetve mely völgyekre
hajlik ?
3. Milyenek a közlekedési és erdei utak?
4. Mily fanemek alkotják az erdőt ?
5. A gazdaság és tarlasztás rendje és módja?
6. Ez időszerinti tényleges vágatási kor?
7. Évi vágásterületek kiterjedése, a hozam nagysága
és választék aránya?
8. A mellékhasználatok és előhasználatok ?
9. Milyenek a munkás-viszonyok, van-e elegendő
kézi és fuvarerő?
10. A főértékesités eddig miként történt?
11. Vannak-e a közelben fafeldolgozó iparművek, s
minő és mennyi faanyagra van szüksége ?
12. Vannak-e a közelben fafógyasztó ipartelepek (bá
nyák) s mennyi, s minő választékra terjed ki a szük
séglete ?

I
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13. A kihasználás házilag vagy másként történik e ;
minők a napszámbérek, kézi és fuvar-napszámokat értve?
14. A termelési egységárak választékok és köbméterek
szerint ?
15. Az elért lőárak választékok és köbméterenkint?
16. Előforduló vadnem, az évi lelövés nagysága?
17. A birtokos gyakorolja-e a vadászatot vagy bérbe
van-e adva a vadászat?
18. Ha bérbe van adva a vadászat, a vadászati bér,
vagy a darab szerinti lelövési díj nagysága?
19. Van-e haltenyésztés? Milyen nagy az évi fogás?
Ha nincs haltenyésztés, vannak-e erre alkalmas vizek?
Ezek volnának azon kérdések, melyekre az erdő
statisztikának felelni kellene. Magától értetődik, hogy ily
mindenre kiterjedő J^eirás csak nagyobb terjedelmű erdő
birtoknál volna szükséges és kívánatos, melyek a fa
kereskedelemre fontossággal birnak; kisebb közbirtokossági, magán vagy úrbéres erdőknél, melyek csak a
vidék faszükségletére terjeszkednek, összevontabb leírá
sok is megfelelnének.
Ezen erdőleirások, melyeknek célja: megismerni megyénkint erdőségeink minőségét, kezelését, faértékesitését,
vad- és haltenyésztési viszonyait; erdőségeink felvirágoz
tatásához és jobb értékesítéséhez bizonyára hozzá fog
nak járulni, miért is tisztelettel kérjük a szükséges ada
toknak, lehetőleg terjedelmes ismertetés kapcsán, a tit
kári hivatalhoz Rimóca, u. p. Rimabánya (Gömör m.)
leendő szives beküldését.
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete nevében:

Jólsva, 1907. szeptember hó.

Mitske Gusztáv,
titkár.

Podhradszky András,
elnök.

Az O rszágos E rdészeti E g ye sü le t igazgató-vá
lasztmánya 1907. évi október hó 12-én megtartott ren
des ülésében tárgyalta Borsod Gömör-Hevesmegyék Erdé
szeti Egyesületének átiratát, melyben az 1886. évi, a
községekre vonatkozó XXII. t.-c. a városokra, mint vagyonközönségre hátrányosnak, s az erdőtiszti karra méltány
talannak és sérelmesnek talált több szakaszainak törvény
hozási utón való módosítását szorgalmazza.
Az igazgató-választmány a Borsod-Gömör-Hevesmegyék
Erdészeti Egyesülete által elfoglalt álláspontot helyesel
vén, elhatározta, hogy ez ügyben a maga részéről is
felír a belügyi és földmivelésügyi miniszter urakhoz.
B o rso d -G ö m ör-H e ve sm e g yé k E rd é sze ti E gye
sülete. Rendes tagsági dijat fizetett 1907-re Áronffy

Ernő.
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Lopás a zújbérös erdőben ö. m. a. f.
Irta

Göre Estvány

ideig elnök.

2

Hogy bé vöttük a borocskát, mög a zasszony e kis
gombócot is csinát. — fölszödtük a cakumpakot, oszt
neki vágtunk az velágos északának. Éjfél felé járhatott,
— mer a hód már kezdött lefelé mönni,
mire kiér
tünk a gömbölyi újbérösök erdeibe, a „Csere“ ódalba.
Lassan főbo'torkátunk a közép tetőre, az „Ördög kőhő“
— ahunnan mindönfelé jó hallani, oszt egy fa tövibe, az
út mellé ledűtünk. Csöndbe vótunk, nem beszégettünk,
még csak nem is pelpáztunk. Egy élő lelköt sö hallot
tunk, csak egy füles bagoly huhukolt, mög néha egy-egy
kutya vakkintás hallatszott a falubú. Má űdögéheltünk
vagy egy jó órát, — egyszörre mögtaszít a Pista. Tartsd
csak jó a füledöt — aszondi — mintha fürészőnének a
Csere árok táján. De én héába bizgettem az fülöm högyit,
nem hallottam én sömmit se. No — aszondi a Pista —
penig én most mán tisztán hallom, bizonyos hogy fűré
szének. Ezzé, alig mondi, hát egy nagy zuhanás, még
az bagoj is e hallgatott oszt csönd. No ládd e —
mondja csöndbe a Pista, — ledőt mán a fa. Akkor
fussunk, felelöm. Mi a fenének — aszondi — mig azt
lepucojják, mög főteszik, sétává odaérünk ; de vágnak ők
még többet is.
Erre főketünk, patronyt az puskába, mög föl a szuronyt,
oszt csöndbe, lopva mögindútunk a Csere árok felé. Negyed
óra alatt ott vótunk ; de mán útközbe két hejön is hal
lottuk hogy fürészőnek. Mán a zegygyikhő igön is közel
vótunk, de hogy két embör térbetyűve fürészőt, mög
árnyék vót, nem tudtam kivonni, hogy kicsodák. A Pis
tának akarok szőni, hogy fogja ő a zegygyiköt én mög
a másikat, — hát ippeg a zórom előtt vágódott le a fa.
De úgy mögijedtem, hogy rám esött, hogy nem is tudtam,
hogy mit toszok, csak e kajátottam magam, mondok
„add mög magad.“
Erre oszt se szó, se beszéd, iszkiri, — eggyik jobbra,
másik balra, be a Csere patak ciheresibe. Pista a zegygyik, én mög a másik után; de egy fene ágba vagy egy
gyökérbe mögbotlottam, oszt puff a fődre, mire főketem,
mán nem láttam az emberömet. Hanem a Pista felű
hallok kajabáni: hogy : eríssen el a míltóságos nacscságus erdes úr, nem bántottam én még egy súnyogot se,
jáj a nyákám, jáj a nyákám, megfúládok. Eccöribe kitanátam, hogy ez a Rusnya.
Úgy is vót. Hozta is a Pista a nyakáná, nehogy mögsántújon. Minek kejátottad e magad — mondja néköm —
csöndbe mind összefogdostuk vóna a gazemböröket, —
igy mög csak ez a fránya cigány kerűt a hálóba, a mi
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nem sokat ér, mer e mindönt letagad, az hírős törvény
mög főmenti ha nem ismeri bé.
— Jáj dehogy tágádok, dehogy tágádok, — jajgati a
Rusnya, — csak erisse el a míltóságos erdes úr a nyákámát, elbesélek en mindenfelet.
No, ha e beszész mindönt akkor elerisztem a nyakad,
hanem várj, mer előbb egy karperecét kapsz a kezedre.
Ezzel kivött a tarisznyájábú ögy széjat, oszt hátra kötözte
a kezeit. De a cigány mind csak jajgatott, hogy ő nem
szalad el, bocsássa szabadon. Hásze — aszondi a Pista —
nem is azé kötöttelek mög, hogy e szalagygy. Hát mié,
— kérdi a tzigány. Hát csak azé, — feleli a Pista, —
hogy e ne vesszőn a szíjjam, hát a kezedre töttem ; de
most mán mond mög, hogy hun vannak a szekerek ?
Ázst is megmondom, — aszondi a tzigány, — tsókulom
a kezsit, lábát, tsak eressenek el a nacscságos urak. Azt
majd csak odahaza — mondja a Pista, — de most már
beszéj, mer úgy meghúzom a szíjat, hogy tüzes isten
nyila karikák ugranak ki a szömödön. Jáj, besílek én,
besílek, csak kérdezzenek a nemzsetes urak. — No, hát
hol vannak a szekerek; előre, induj s mutasd mög.
Ezzel a cigány előre mönt, mi mög utánna. Hát az út
mellett a tziheres egy kis tisztásán ott vót mán két
szekér, rajta két szép tőgyfa, mög elibe az ökrök, az
útba mög még vót ögy szekér két kisebb fával.
Aszondi a Pista, — ezöknek a gazdáit mán úgyis
héába várjuk, a tzigány sok keabálására mind e lábolt;
hanem te vigyázz a tzigányra, én mög össze szedőm a
zökröket, szekeröket, oszt möginditom. Úgy is vót. Éjfél
után beértünk a biró úrhó, fővertük az ablakon, az
ökröket a szekerekvel bé tettük a község portájára, a
tzigányt mög a kóterbe. Oszt a Pista a községi bakter
vei itt maradt őriznyi, én mög e futottam a városba a
zerdész úr után.
Ippeg pitymallott, hogy be értem. Az gondnyok úr
rögvest főket, e mondtam neki mindönt, tüsténtesd bé
fogatott, oszt ide gyűltünk. Ennyit tudok én. Ezzel a
zerdőőr elhalgatott.
— De — mondok — ebbű én még nem tudom, hogy
engöm mé hittak ide, mög a szekerem is hogy kerüt
elő, ha mán a zenyim.
— Hát azt majd e mondom én — feleli a biró. Én
a tzigányt kihallgattam jegyzőkönyvei, mielőtt a Pista
erdőőr haza mönt, mer azt mondta, hogy ő itt nem
maradhat tovább, mert szógálatja vagyon. Itt a jegyző
könyv e: — azt állítja benne a tzigány, hogy az elnök
úr engedélyivel hordták a fát s még az ökreit meg sze
kereit is od’adta nekik. Mer még vótak társai, — hásze
itt a más két szekér; sz egyik a Tokos Józsefé, a másik
mög a Vékony Andrásé, mind a kettő tisztességös, nem
is hiszöm, hogy tuggyanak rúla, — mán e küdtem
külömben a pógárt utánnuk. Osztán azt állítja, hogy a
fát bé vitték az állomásra a városba s onnan vasúttal
tovább mönt, de hogy hová, kinek, azt nem tudja. Hát
láthatja elnyök úr, hogy a maga bőre is ázik !
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— Mán mint a zenyim ? Hát tud ilyet a bíró úr rúlam
gondúnyi ?
— Mán én nem tudok sömmit, — aszondi — tsak
azt mondom, a mit a tzigány jegzőkönyvre adott.
— Itt szömbe nézők a tzigánnyal, — mondok, •— hát
te akasztófa virág, azír segítöttelek én egész életödbe
mindönfélível, gondoztalak rajkóstul mög perepútyostul
együtt, hogy éhön ne vesszetök, hogy hálábú ilyjen
bötstelen dolgokat beszéj rám ? te sömmiházi gazembör,
hóhér kötele, hát nem fész az Istentü ?
— Jáj, tsókulom a kezsit lábát a nemzsetes élnék
úrnak, nem besítem ín semmit, tsák a zsurák írták a
papirosba, nem tudom ín mit.
— Csókúd a zöreg anyádat, mög a hóhérodat, —
mondok — ne az én kezemet. Az urak tsak azt írták a
jegzőkönyvbe, a mit tűled hallottak, te átkozott haramia
tolvaj.
— Dehogy hálották, dehogy hálották, sáradjon ki a
lábam, há hálották, hisen ín semmit se sóltam, hát
hogy hálották volna.
Ippeg a bíró akart az tzigányra rá támadnyi bötstelen
hazudozásaiért, —- de bölépett két tsöndér. Hallottuk, —
aszondi az őrsvezető, — a faluba, hogy valami baj va
gyon az erdő körű, hát bé gyüttünk, ha szükség vón ránk.
No, — aszondi a biró — ippeg jó gyüttek az tsöndér
urak, foglajanak helyet. Bizony nagy betyárság történt
az újbérösök erdeibe s erre e mondta nökik a zegészet,
a hogy zerdőőrtű hallotta, mög a jegzőkönyvet is mögmulati nékik.
— Nagy-e az érték, — kérdi az őrsvezető.
— 4650 korona — feleli az gondnyok úr — mer,
hogy hajnalba jelentötte a zerdőőröm, tüstént kiszátam,
oszt .'mielőtt bé gyüttünk vona a faluba, kimöntem a
hely színére, oszt fővettük mind az heányzó tuskókat.
— Tyű, teringettét — aszondi az őrsvezető, — szép
summa. Ezzé oda fordú az tzigányhó, aszondi hogy:
No te hirös verág, hát hogy is vót a dolog ?
— Ném tudom én nacscságos tsöndér úr, hunnan
tunnám, ha ott sé vótám.
— Nem vótá, hát ha nem vótá, hát hogy kerüté ide?
— Hát tsák egy kis gombát vótam szedni rájkóimnak,
a zserdebe tálálkozstunk a zserdes urakal, a kik három
sekeret hájtották; kírtek engem, hogy ségíjék, hát így
kérítem ide.
— No, hogy így tuggyon ögy embör hazunni, szömbe
a zembörnek, ászt sose’ gondútam vúna, — aszondi
Kánya.
— Ne féjön sömmit, — feleli az őrsvezető — mindgyá nem fog e hazudni. Rá szól az tzigányra — aszondi
— feküdj arra a lócára.
— Nem feksem ín, — feleli a tzigány — nem vágyok
álmos, kiáludtám mágámát ázs ijsaka.
— Nem feksző, — aszondi az őrsvezető, — fogja
mög e kicsit káplár, — szól a társáhó, — oszt tőgye
szépen a lócára.
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Erre az káplár mögfogi az tzigányt, hát kéjátott mint
a veszött fene, oszt letötte hasára az lócán. Az őrsvezető
is letötte a puskáját, kivött a tarisnyájábú apró szömű
láncokat, oszt oda mönt ő is, oszt lekötözték az tzigányt
a lócáhó, hogy mozdúnyi sö igön tudott.
— Nincs itt valahun ögy bőr darab, — kérdi az bírót.
— Nincs — aszondi az biró — ögyéb, mint most
vöttem az éjeli őr csezmájára talpat; e még itt van a
zasztal fiába. Erre kihúzza, oszt mutati az őrsvezetőnek.
Jó lösz e, — kérdi.
— Nagyon jó, — feleli az őrsvezető. — Maj e kicsit
mögtalpajuk az tzigányt. Odadi a bőrt az káplárnak, a
mög kiszödi az puskábú a zatzél putzuló végszót, a
bőrt az tzigány talpára, oszt ögyet jót húz rá.
— No itt az tzigány elordíti magát, hogy máj kiug
rottunk az szobábú.
— Nincs sömmi baj, — aszondi az őrsvezető, — ne
tessenek fényi. Oda fordú az tzigányhó, hát hogy álunk
szép virágszál, — kérdi tűle — vallunk-e most?
De a nem is birt ögyhamar a jajgatástú szóhó gyünni,
de oszt valahogy csillapút.
— Vállunk, vállunk tsak kirdezszsenek a nácscságos,
miltóságós úrákok.
— No hát beszéd e szépen, — mondja az őrsvezető,
•— ha igazságosan elbeszélőd, nem lössz több bántódásod.
— Hát azs úgy vót, —- tsókulom a kezsiket, — hogy
a Tokos József, meg Vékony András urák sógái mond
ták, hogy mán egy hónapja éjjelenkint, — mikor ki
mennek a Zsökröket légéltetni, — a zserdő sógával vág
ják a fát és bevisik a Mózsihó a zudvárbá, a nagy
fészerbe, a Mózsi jó pinzsir megvesi telek; hát nekem
is mondták hogy segijek, in is kápok a Mózsitú, vehe
tek mindenfilit a rajkóimnak tsipét, ruhát, kalácsot,
magamnak dohányt, kis pájinkát, a felesigemnek sép
kendet. Hát in is segítettem. így vót, — igázságosan, nem
házsudtam. Fusson ki a két semem, sáradjon esse a
kezsem, lábám, há házsudtam.
— No jó van, — elhisszük, — aszondi az őrsvezető.
Hát most mond mög, hogy a Mózsi mit tött a fával;
mer enynyi fa nem fér el a fészeribe.
— Jáj, húnnan tudjám in ázst, nekem nem mondta a
Mózsi, in se kirdezstem tüle.
— Nem kérdezted? — no káplár úr még ögyet, —
kacsinti az őrsvezető a káplárnak. Mögett ordít az tzi
gány, mint az gyesznó mikor szúrják.
— Hát kérdözted-e, aszondi az őrsvezető.
— Kirdezstem — feleli a tzigány, — hogyne kirdezs
tem vóna, mindennap kirdezstem.
— No, oszt mit felelt a Mózsi, — kérdezi az őrs
vezető.
— Hát a fát ijsáká elsálította a vasúthoz is azon elkildte,
de ázst nem tudhatom, hogy hová. Tipje esse a gerts
ázs egis testemet, ne lássám sohá gyermékeimet, felesigemet, há tudom.
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— Hát a Tokos, meg Vékony szolgáival, mög a
zerdőszolgával mi van ?
— Nem tudhátom, hogy hol vánnák, mer engem a
zserdes urak megfogták, nem látháttam hová mentek.
— Nem tudhatod? Kérdi az őrsvezető, — oszt mögint kacsint ögyet a káplárnak. Itt a tzigány mán úgy
bőgött mint egy bika, még az füleimet is bé fogtam.
— De tudhátom, — hogyne tudhátnám, — tudhátok
én mindent.
— No látod, — aszondi az őrsvezető, — hát akkor
tsak beszéj, — hiszön te mindöntudó vagy. Hát hun is
vannak a szógák?
— Jáj a sógák, — ázst besittik, ha megfogják vala
melyikünket, a tebbi kimegy a szentkirályi tsárdába, —■a
nagy nádas melli, — nem sábád senkinek egymást el
árulni, mer ázst ágyon verik.
— No, — aszondi az őrsvezető, — elég ennyi, a
tzigányt eleresztjük, mer a törvény nem engödi ilyen
miatt bécsukva tartani. A szógákat mög még máma
mögkerítjük. Igényest bévisszük a járásbirósághó.
— Az főjelentést én is még máma mögtöszöm a já
rásbirósághó, — mondi az gondnyok úr. Most pedig az
biró úrral átmögyünk a Mózsihó, oszt lefoglaljuk a fákat,
a mi ott van. Hanem azt mondhatom elnyök úr, — fordú
hozzám, — hogy a Mózsinak lessz e a legdrágább
mulatság, az ujbérösök erdeihő mög, ha el is adgyuk,
— akkor se licitáhat.
— Nem bánom én mondok, ha föl is akaszszák; de
láti gondnyok ur nem vót helyös ilyesmit rúlam főtételöznyi. No nem is maradok én elnyök.
— Nem gondútam én, -— feleli a gondnyok úr, ked
ves elnyök úr sömmit magárú. Ippeg én mondtam a biró
úrnak, hogy ilyesmit magárú egész életömbe nem hin
nék el.
— Hát bocsásson mög elnyök úr, — igy a jegző, —
de én sö mertem e hinnyi, én tsak ennek a komisz
Rusnyának a szavait idéztem. De ezt tsapja is el elnyök
úr még máma.
Hát elmöntünk, mög ki is békűtünk. De még máma
is tsurog a viz az homlokomrú, ha rá gondulok arra a
gyesznóságra. No, de az elnyökségrű lö is mondok. 0.
m. a. f.

é.
Sgs.
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melynek ügybuzgó elnöke gróf

Széchenyi Béla, tagjai gróf Esterházy Béla és Trauttenberg Frigyes báró, október 19-én döntött a beküldött

Az agancskiállítás.
Iita

Imecs Béla.

Az idei agancskiállításunkat a megszokott helyen és
időben, október 20—25-ike között tartották meg a buda
pesti Royal-szálló egyik termében. Nagy reményeket
senki sem fűzhetett a kiállítás fényes sikeréhez, mert
hiszen a rendkívüli tél folytán annyit szenvedett és el
csigázott fővadállományunk ez idén nem is rakhatott
olyan agancsokat, mint kedvező jó esztendőkben, de én
a magam részéről mégis várakozáson felülinek találtam
a kiállított trófeák minőségét.
Számra ugyan nem sok volt a beküldött anyag, mert
összesen csak 36 szarvasagancsot küldtek be nyílt terü
letről, 3 darabot vadaskertekből, 4 dámlapátot, 45 darab
őzagancsot és 3 darab zergekampót. Tehát a kiállított
trófeák — az őzagancsokat kivéve — nagyon elmarad
tak a múlt éviek számától, minek oka egyrészt az, hogy
sok fővadas területen azért, mert a bikák rosszul raktak
fel, nem is vadásztak a bőgésidényben.
így némely máramarosi, beregi és ungmegyei fővadas
területről nem is állíthattak ki semmit. De ha mennyiség
tekintetében nem is közelíthette meg a kiállítás az előző
éveket, mégis örömmel jelenthetjük, hogy e rossz esz
tendőben is olyan hatalmas agancsokat láttunk a kiállí
táson, hogy még mindig büszkék lehetünk vadállomá
nyunk jó minőségére.
Méltó feltűnést keltettek most is a Frigyes főherceg
által kiállított baranyamegyei szarvasagancsok. Bizonyosan
sejtette Ő fensége, hogy ha az agancsokat díjazás alá
bocsátja, megint ő nyeri el az első dijakat, azért az idén
versenyen kívül állított ki 15 darab, csupa kapitális pél
dányt. Két rendellenesen fejlődött szarvasagancsának
mégis oda kellett ítélni az abnormis agancsok első két
díját. Valóságos agancserdő a főherceg idei gyűjteménye
a sok számú ágas-bogas agancscsal. A három darab
18-as és az öt darab 16-os agancs, a hatalmasan fejlett
szem- és jégágakkal, vastag, hosszú agancsszárakkal, az
ősszarvasra emlékeztet. Két németországi szarvasvadász
nak magyarázgattam a kiállított agancsokon levő felírá
sokat, mire egyik egész elragadtatással kiáltott fel a
baranyamegyei gyűjtemény láttára: „Hisz ezek nem
gim-, hanem valóságos vapiti-agancsok, hol maradnak
ezek mögött a mi spessarti és taunusi szarvasaink?! Nem
csoda, ha császárunk oly szívesen emlékezik vissza a
bellyei vadászterületen töltött szép napokra!“
Coburg Fülöp hercegnek hét darab szarvasagancsa is
feltűnt a kiállított trófeák között; hármat díjaztak is
közülök.

trófeák mikénti díjazása fölött. A nyílt területről való
szarvasagancsok közül az első dijat József főherceg
máramarosmegyei (gyertyánligeti) agancsának ítélték.
Az agancs egy visszarakott tizes, feltűnő hosszú 122
cm.-es agancsszárakkal, a rózsa körmérete 2 6 V2 cm.
Az ágak mind erősek, hegyesek, fehérek s az egész
agancs ritka szép szabályos növésével azonnal feltűnik
a többiek között. Súlya ISO kg.
Szinte csodaszámba megy, hogy az elmúlt tél sanyar
gatásait ez a szarvas oly szerencsésen kiheverte és ilyen
kapitális agancsot nevelhetett. Hiába, a máramarosi
szarvasokban csak megnyilatkozik még az ősszarvas ha
talmas s z ív ó s önfentartó ereje.
A fenséges vadászúrra különben ez az agancs mindig
emlékezetes marad, mert ugyanaznap reggelén ejtette el
a 320 kilós szarvast, mely napnak délutánján életének
kockáztatásával terítette le tizedik medvéjét.
A második dijat egy 8'70 kilós súlyú 20-as agancs
nyerte el, melyet Salm herceg küldött be a véghlesi
erdőkből. Viselője igen öreg bika lehetett, feltörve 200
kgr. nyomott, de az agancsnak nincs meg az a szép
szabályos növése, milyennel az elébe helyezett tizes bir.
Hasonló erős agancs az is, mely a harmadik helyre
helyeztetett. Egy 12-ős 8'70 kgr. sulylyal; meglátszik
rajta, hogy öreg bika hordta és hogy vissza rakott.
Coburg Fülöp herceg vereskői erdejéből való.
A negyedik helyre jutott a kiállítás legsúlyosabb agan
csa, egy majdnem egészen fekete kapitális 16-os, 9 kiló
sulylyal, melyet Festetics Tasiló gróf állított ki hires
(csurgói) vadászterületéről. Ha a bíráló bizottság csupán
csak az agancs nehézségére volna tekintettel, akkor az
első dijat kétségtelenül ez a 16-os agancs nyerte volna
el; de nem csak a súlya mérvadó. Figyelembe veszik a
súly mellett az agancs külső szépségét, az érettségét, az
ágak szabályos állását, a rendes fejlődést, szóval az
összbenyomást, melyet az agancs a szemlélőre gyakorol.
Hogy mindezen követelmények latbavetésénél nehéz
feladat vár a bíráló bizottságra, azt minden igaz szarvas
vadász érzi és tudja is.
Az ötödik dijat egy máramarosi 18-as agancs vitte el
Sztáray Gábor gróf bérelt területéről. A bikát Wurmbrandt
Vilmos gróf hozta teritőre. Az agancs 8'30 kilót nyomott.
A hatodik helyre jutott gróf Festetics Tasiló 18-as
agancsa 8'30 kgr. sulylyal.
A hetedik dijat kapta gróf Witzleben veszprémmegyei
14-es agancsa, mely kereken 7 kilót nyomott.
A nyolcadik helyre került Coburg Fülöp herceg 7
kilós 10-es agancsa, melynek viselőjét Szapáry Péter
gróf ejtette el a murányi erdőben. A kilencedik helyre
ugyancsak Kóburg Fülöp hercegnek egy 16-os agancsa
jutott 6-70 kiló sulylyal.
Az utolsó 10-ik díjat Baich Milán báró zemplénmegyei
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vadászterületéről kiállított 14-es agancs nyerte 6'90 kiló
sulylyal; a bikát a szerencsés kezű Damaszkin Arzén
jónevű afrikai vadász ejtette el.
A mint fentebb említettük, a rendellenes növésű szar
vasagancsok közül Frigyes főherceg két kapitális agancsa
vitte el az első és második dijat. Ezen agancsok közül,
különösen az egyik, mely közel 9 kiló súlyú, igazán ritka
szép példány. A szem- és jégágak, mint általában majd
minden bellyei agancsnál, ennél az abnormis példánynál
is rendkívül erősek, rendes növésüek. Az agancsszár a
rózsa felett feltűnő vastag, 2372 cm. Mindkét agancsszár
fent a koronába elbogasodik vagy jobban modva elbunkósodik, különösen a bal ökölvastag dodorrá csomó
sodik, melyről részben a háncs még sem vált le. Nemkevésbbé érdekes a ’második agancs is, mely 5'60 kgr.
nehéz. Ennél nem csupán az ágak fejlettek rendellene
sen, de a mi ritka eset, az egyik homloknyulvány is
szabálytalan, majdnem vízszintesen nőtt ki a koponya
csontból és két rózsával bir. A kisebb rózsa magában
áll és dudoros, mig a másik, melyen az agancsszár
nyugszik, egészen előre hajlott.
Coburg herceg pusztamezei tizenkettőse nyerte el az
abnormis szarvasagancsok harmadik diját. Ennek a
magában véve is kapitális 772 kilós agancsnak az az
érdekes abnormitása van, hogy a jobbszemág közepén
alul még egy másik 10 cm. hosszú ág nőtt ki merőle
gesen a szemágra.
Vadaskerti szarvasagancs csak három volt a kiállítá
son. Minőségre jóknak mondhatók. Az első dijat Dréher
Antal tizennégyese vitte el, mig a másik két dijat
Draskovich grófok tizenhatos és tizenkettős agancsainak
ítélték.
Dámlapát is kevés volt látható. Csupán 4 drb. Vala
mennyit díjazták.
Legsikerültebb volt -az őzagancsok csoportja, mely
számra is vetekedett más évi kiállításokkal. Összesen 45
drb. volt kiállítva. A József főherceg, Almásy Dénes és
Széchenyi Béla grófok idei gyűjteményein igazán nem
látszott meg a rósz esztendő. Ory Aladár is igen szép
erős darabokat állított ki. De valamennyi között legszebb
volt az a kapitális őzagancs, mely az első dijat nyerte
el. A bakot Draskovich Iván gróf lőtte baranyasellyei
vadászterületén. Az agancs vastagsági méreteivel általá
nos feltűnést keltett. A második dijat József főherceg
egyik őzagancsának ítélték, mely erőssége és szép
gyöngyözeténél fogva valóban ritka példány. A harmadik
helyre került Wenckheim Dénes gróf őzagancsa.
Zergekampó csupán három darab került a kiállításra.
Mind a három dijaztatott. Első dijat nyerte Kendeffy
Gábor retyezáti kampója, a másodikat Somsich Tiha
mér grófé, mig a harmadikat Gyöngyöshalászi Takách
Gyula jó hírnevű vadász és munkatársunk zergekampójának Ítélték. A két utolsó kampó a Nemzeti Vadásztársaság fogarasmegyei vadászterületéről került.
A kiállítás termét kitömött állat csoportja is díszítette.
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Az egyik dr. Lendl Adolf, a másik Bodnár Béla állat
preparáló intézetének mesteri szakavatottságáról tett
tanúságot.
Az agancskiállítás elnökének még egy újításáról is
meg kell emlékeznünk. Az ő áldozatkészségének köszön
hető, hogy az eddigi bronzdijak helyett csinosabb ezüst
érmeket juttattak a díjazott trófeák tulajdonosainak. Az
érmek csinos kivitelű ezüstláncon lógnak s a szerint
a mint azokkal szarvas-, őz- vagy zergetrófeákat díjaznak,
az érmeken is szarvas-, őz- vagy zergefej látható.
Egyet azonban nem tudunk megérteni. T. i. azt, hogy
az évenkint kiállított 40—80 drb. őzagancs közül miért
díjaznak csak hármat ? Behozták az idén azt az újítást,
hogy nyilt területekről való abnormis szarvasagancsokból
is díjaztak hármat.
Vájjon szükséges volt-e itt három dijat kiosztani ?
Szerintem elegendő volna minden évben kettő, de hatá
rozottan kívánom, hogy az őzagancsok közül lagaldbb
tiz darabot minden évben díjazzanak. Az őzvad tenyész
tésének előmozdítására ezt a kis áldozatot az agancskiál
lítás meghozhatná, vagy ha az anyagi kárral végződnék,
tartsa kötelességének az Országos Vadászati Védegylet
sorompóba lépni és a kevés díjazásra méltatott őzagan
csok ügyét felkarolni.
*

Végül még az ist jelezzük, hogy agancskiállításunkat
az idén is gyéren látogatták. Pedig igazán kár, mert
nem csak gyönyörködni, de tanulni is lehet ott, különönösen annak, a kinek vadászérzéke van. Az agancsok
tömeges, csoportos kiállítása lehetővé teszi az egyes
vidékek agancsainak sajátosságait más vadászterületek
trófeáival összehasonlítani s az ilyen összehasonlítás,
megfigyelés bő anyagot nyújt oly természetű ismeretek
szerzésére, melyeket itt ezen közlemény keretében fel
sorolnunk lehetetlen. Azért, a ki minden izében telivér
vadász akar lenni, ne áltassa magát azzal a balga hit
tel, hogy ha már egypár darab szarvast s nehány őzet
elejtett, zergét és dámlapátost is látott, már kész vadász
tekintély, kinek nem kellett többet látni, tapasztalni,
tanulni, a kinek nincs miért az agancskiállítást meg
tekinteni.
Sok ilyen gondolkozásu vadász (?) akad különösen a
fővárosiak között, a kiknek igazán nem nagy fáradtságba
kerülne a Royal-száilóba fáradni. Tisztelet mindig a ki
vételnek, de ha összegeznők azoknak a zöld ruháju,
puskával felfegyverkezett vadászoknak a számát, kik
vasárnap reggelenként a budapesti pályaudvarokból
vadászni indulnak s tele tölténytáskával rettegésben tart
ják a főváros környékét, s egybevetnők az agancskiállítás
látogatóinak számával, arra a végeredményre jutnánk,
hogy 300 fővárosi vadászból egy látogatta meg a ki
állítást. Vájjon csak ennek az egynek válna hasznára, ha
az agancskiállítást végignézte volna ?! De ne szóljunk
semmit. Mi tanult erdészek felül vagyunk talán már az
1800-on és csupán öten néztük meg az idei kiállítást!
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Mi még annyira sem vagyunk, mint a fővárosi zöldkabátosok! Szörnyű tapasztalt és jó vadászok lehetünk
mi okleveles erdőmérnökök. Gondolt-e valaha a selmeci
főiskolánk vadászattan tanára arra, hogy üdvös dolog
lenne hallgatói egyrészével a budapesti agancskiállítást
megnézni? Olcsó vasúti jegyet erre a célra bizonyára
lehetne kieszközölni, s a két korona belépő-dij helyett
egy koronával is megelégedne a kiállítás rendezősége.

A vaddisznó.
Irta

Gyulai György.

Az elmúlt télen mindenfelé méternyi hóréteg borította
végtelen hosszúra nyúló hónapokon át hegységeinket,
sőt alföldünk síkjait is. Kimondhatatlan sokat szenvedett
a vadállomány európaszerte, úgy a Kárpátoktól az Adria
napsugaras partvidékéig, mint Délspanyolország narancs
berkeitől a Boszporusig, melyet emberemlékezet óta
csak az elmúlt 1906— 1907. évek tele szorított jégpán
célba. Az állandóan 10—20° hideget megsínylette a vad
hazánk minden egyes tájékán. A hideg s az éhség
megtizedelte vadállományunkat ott is, a hol módunk és
alkalmunk volt róluk gondoskodni. Sajnos, védtörvényünk
a védettek sorozatából teljesen kikapcsolta az egyébként
világszerte üldözött sörtevadat.
Ismételten rámutattam legutóbb a „Vadászlap" 1906.
évi karácsonyi számában is azokra a tennivalókra, melye
ket oly igen méltatlanul mellőzött sörtevadunkkal szem
ben a kötelesség elénk szab. Ha a vaddisznó egykor
mint vadászható vad egészen letűnik, vagyis jobban
mondva teljesen kifogy pagonyainkból, úgy ahhoz nem
kis mértékben hozzájárulnak az elmúlt borzalmas tél
istencsapásai.
Midőn az első hólepel tavaly december elejével elbo
rította hazánk tájait, senki sem sejtette, különösen nem
a friss hótól oly sok örömélvezetet váró vadászember
nem, hogy a hólepel, kivált a hegyvidéken, embermagasságnyira nő s olvadó tavasz bekövetkeztére sirhantjává válik több olyan vadnak, melyet óvtunk és védtünk,
hát még azoknak, melyeket védelemben nem részesí
tettünk 1
Kikeletre a növényvilág a legszigorúbb telek után is
uj életre tud kelni; ám elpusztult állatállományunkat,
kivált megcsappant sörtevadunkból, a nyomorultul el
pusztultakat, kárpátokszerte uj életre kelteni senki sem
képes. Az igazán érző vadász felfogja, tudja ezt, s fáj
szivének, hogy segíteni nem tudott.
A közvetlen jövő sörtevadállományához fűzött kilátá
saink, a tavalyi zord tél elvonultával, végtelenül lehan
golóak. Igyekezetünk a bajokat orvosolni pedig igen sok
akadályba ütközik. Egyik legfőbb akadály maga a tél
okozta sok csapás, minek következtében ott is, a hol
a lehetőség s a jó szándék meg volna, a sörtevad teljes
hiányában nem lesz mit tennünk. A hol a vaddisznó
számban és erőben egyaránt megcsappanva bár, de át
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szenvedte a tél borzalmait, ott igyekeznünk kell a megmaradottakat, ha már védőtörvényünk azt elő nem
szabja, oltalomba venni. Ebben egyrészt vadászköteles
ségünk, másrészt az állatvédelem kötelmei egyaránt
irányt szabhatnak. Igyekezetünk mindenesetre nem egy
akadály leküzdése után fog csak eredményre vezetni.
Jelentős akadály, hogy a vadvédelem a törvény erejével
nem jöhet segítségünkre. Második gátló körülmény maga
az érdekelt mező- és erdőgazdaság, a mely jogos, de
kíméletlen követelményeivel útját állja az olyan vad ter
jeszkedésének, minő a rossz hírbe kevert sörtevad. De
legsajnosabb, hogy a vadászvilág körében is akad a
sörtevad elleneinek egy-egy méltatlan előharcosa.
Nem egy vadászterület dicséretére mondva, úgy ha
zánkban, mint európaszerte akad uradalom, mely a rég
idők emlékéhez hűen, oltalmába vette a sörtevadat s
fel nem rójja neki azokat a tengericsöveket, kitúrt fa
csemetéket, melyekből időszakonként dézsmálgatni szokott.
Hipermodern korszakunkban is a vadászember tuda
tában van annak, hogy neki a sörtevaddal szemben
kötelességei vannak. Hogy melyek ezek a kötelességek,
azokat hivatottak, de\ magam is nem egyszer részletez
tem. Ezeknek immár fölösleges megismétlése helyett,
talán szószólója lehetek agyonüldözött s a pusztulás
mesgyéire jutó eme érdekes vadnak akkor is, ha tagadhatlanul fényes múltjáról egyébre nem is hivatkozom,
mint arra a kiváló állásra, melyet a sörtevad mindjárt
az agancsosfélék után, a vadászat történetében a görög
hősök kalydoni hírneves vadászatától kezdve mind e mai
napig betölteni tudott. Sajnos, az a fényes korszak, a
melyet a vadászat történetében aranykornak nevezhe
tünk, több mint száz év óta lezáródott, elmúlt, visszahozhatlanul. A mezőgazdaság és az erdészet mai álla
pota s a modern kor megszabott sorompói mellett azt
az elmúlt kort soha többé vissza nem állíthatjuk. A va
dászat fénykora abban a keretben meg nem ismétlődik
többé, minőnek azt a Báthoryak , Zrínyiek ösmerték
hazánkban, vagy a Valoisk és Habsburgok Európa
nyugatának vadászterületein. Az a korszak maholnap a
legendák kora lesz. A vadászat történetének ragyogóan
fényes lapokkal teleirt krónikái, talán több szürkeséggel
s az adatok szerényebb méreteivel megírva, több fényt
juttathattak volna nekünk is abból a régiből, ha eleink
és őseink kíméletesebbek lettek volna! Bizony nem
kellene akkor egy-egy ilyen rendkívüli tél után, mint a
minő az elmúlt is volt, joggal aggódnunk, hogy miképen
lehetne még valahogyan talpra állítani azt a végtelenül
szerényre apadt sörtevadállományt.
Azért mi itt magyar hazánkban — dacára annak,
hogy ősmagyarjainktól mai vadásznemzedékünkig, a ma
gyar minden időkben vadászember s így vadkanvadász
is volt, még pedig kiváló, edzett, gyakorlott kezű, bátor
nimród, — vadjainkból tagadhatatlanul többet megőriz
tünk, mint Európa bármelyik országa. Az a szomorú
példa, a mit sörtevad tekintetében Európa egyéb kultur-
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államai elénk tárnak, intő példa és újjmutató legyen a
jövőre nézve nekünk i s !
A hol jó későre mégis belátták azt, hogy a korlátlan
vadpusztitás hova vezet, utóbb csak óriási áldozatok,
rengeteg költségek és fáradozások árán tudtak nemi
eredményt felmutatni. Ilyenek a „Nemzeti Park“ az
Egyesült Államokban s egyes európai uralkodók vadas
kertje. A szabadság ideális őshona Svájc, vadászat tekin
tetében évszázadokon át folytatott kíméletlen gazdálko
dás, mondjuk inkább garázdálkodás következtében, ren
geteg erdőterületei dacára, ma csak elszórtan képes
némi vadat felmutatni s ezekre nézve is kénytelen a
tilalmi időszakot úgyszólván napokra szabni. Persze,
vadvédelmét most már kiterjesztette a sörtevadra i s ;
sajnos, immár oly időben, midőn alig akad oltalmat
igénylő sörtevadja.
Rossz sorsa van a vaddisznónak a különböző német
államokban is, hol a császárságtól lefelé a legkisebb
szuverén vadászterületéig, a vadászok valamennyije es
küdt ellenségként üldözte s üldözi őt a nélkül, hogy
fentartásáról gondoskodni szükségesnek látná. Csak ki
vételesen akad hazánk nehány vadászterületeinek tulaj
donosain kívül Európában uradalom, beleértve a fejedelmi
udvarok mintavadászterületeit is, a hol a sörtevadat figye
lemre méltatják. Csodálatos csak az, hogy egy olyan
ritka és érdekes vad, mint a sörtevad is, mely temérdek
kártékony féreg, sőt kárt okozó erdei és mezei apró
rágcsáló emlős elpusztításával az erdőgazdaságnak, túrá
saival pedig a talajjavításnak, végül trófeáival a vadá
szatnak szórakoztatására szolgál, világszerte alig került,
egy-egy uradalom jóvoltának kivételével, a védelmet meg
érdemlő állatvilág közé.
Ha tudunk egy-egy vadászterületért az agancsosok
fentartása érdekében százezreket áldozni, ne tegyük mos
toha szülöttekké a sörtevadat. Nincs az a konok vad
sertést üldöző, ki végül ne fájlalná azt, hogy ime, az
utolsó vadmalactól is megfosztotta pagonyát!
Elvitáz’natatlan, hogy a vadászatok koronája az agancsos-féle, ám elvitáihatatlan az is, hogy az a vadász
élvezet, a mit egy hatalmas agyaras nyújtani képes, a
maga nemében a legérdekesebb vadászatok sorozatába
vonható. Már pusztán az, hogy a vadkan magát védeni
tudja, s a harcot bátran fölveszi még a vadászszal is,
kiváló helyet biztosit számára az olyan vadak soroza
tában, melyeknek vadászata éppen annyi élvezet, mint
izgalom.
Hazánkban a vaddisznó még a tavalyi lőstatisztika
bevallott adatai szerint is közel 4000 darabra tehető. Ha
erdős hazánk nyugatán a Kiskárpátoknak hátat fordítunk,
s átlépünk a külföld sok tekintetben magas színvonalon
álló vadászterületeire, olyanokba, minők pl. Cseh-Morvaország, Brandenburg és Bajorhon tájainak mintaként
odaállított területei, sörtevad tekintetében elszomorító
képeket találunk. Ám így leszünk ezzel maholnap mi
magunk is ! A fentebb említett 4000 feketeruhás, ha
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majd az 1906— 1907. év borzalmas telének szakát kö
vető idény lőstatisztikája közzétételre kerül, bizonyára
tekintélyes számmal apad.
A kinek alkalma volt az elmúlt tél szakában a máramarosi havasok tájain megfordulni, melyek pedig a hivat
kozott statisztikában egymagában 352 darab sörtevaddal
szerepelnek, az nem sok reménynyel eltelve néz a jövő
elé. A máramarosi havasok vadászterületeit heteken, sőt
hónapokon át 110 —130 cm-nyire nem is hóréteg, hanem
hókérgek borították. Ez a hókéreg acélerősségü vastag jég
lemezekkel vegyesen, teljesen hozzáférhetetlenné tette a ta
lajt még az olyan erőteljes vadak számára is, minő az
egyébként korántsem kényeskedő vadsertés. Elgondol
ható, mily arányú volt a pusztulás, mit nem annyira az
állandó hideg, mint inkább a hónapokon át olvadni nem
képes hóréteg okozott!
Megkettőztetett igyekezettel kell tehát jövő tél beáll
takor gondoskodnunk arról, hogy az elmúlt tél borzalmait
megsinylett és leapadt vadállományt nemcsak óvással,
hanem messzemenő gondozással magunknak biztosít
hassuk.
A vadkanvadászatokat hagyományként átvettük őseink
től. Ha számolnunk is kell a kultúra jogos követelmé
nyeivel, az eleinktől átvett örököt tartozunk legalább is
annyira óvni és ápolni, hogy jövő nemzedékünknek leg
alább valamivel többet hagyományozzunk, mint a vad
kanvadászatok puszta emlékét!
7)(7 7(7 7)(7 7(7 7(7 7(* «'y*7(7 7(7 7(7 .'yj 7)(7 7(7 7(7
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Vadásznaptár 1908. évre.
Remetei Kőváry János jól ismert vadászati Írónk
vadásznaptárának IV. évfolyama a napokban került ki a
sajtóból. A csinos zöld vászonkötésű, összesen mintegy
250 oldalra terjedő vaskos kis könyv, nélkülözhetlen
minden vadászembernek. Kőváry vadásznaptárait eddig
is osztatlan elismeréssel fogadta vadászközönségünk s
már a második évfolyamának példányaiból 8000 darab
nál többet vásárolt, a mi legfényesebb bizonyítéka annak,
hogy a naptár nem haszontalan fércmunka. A máig
megjelent négy naptár valóságos encyklopédiája a vadá
szattan egy részének.
Az uj még bővebb az eddigieknél, többet egy naptár
keretébe már igazán nehéz lenne beilleszteni, annyi
érdekest, hasznost és tanulságost talál benne az olvasó.
A szent Hubertben még kevésbé járatos kezdő vadász
megtalálja a naptárban külön felsorolva ismertetve az év
minden hónapjában mily vadnemre és miként lehet és
szoktak vadászni s egyúttal kimerítő utasítást is olvashat
a vad tenyésztésére és gondozására nézve is. Szerző
külön fejezetekben ismerteti az uhuval és vérebbel való
vadászatot; a vadászebek, vizslák nevelését és idomitását
oly alapossággal és kedves irálylyal tárgyalja, hogy
azonnal kitűnik soraiból az igazi vérbeli tapasztalt va
dásznak józan észjárása. Ebből már okulhat a tapasz
taltabb vadászember is.

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

16. szám.

MAGYAR

ERDÉSZ

303

Azonkívül a gim- és dámszarvas ismertetésének és j
A cserkészeteket Szász Coburg Fülöp herceg, a vadász
vadászatának nem kevesebb mint teljes 28 oldalt szen úr nyitotta meg szeptember 25-én, fiával, Lipót herceggel.
tel, leírván benne az agancsfejlődés egyes fázisait, meg
Részt vettek a vadászatokon azon kivül Günther
szívlelendő tanácsokat ad a cserkelő vadásznak. Elmondja, Ernő, Slesvig Holsteini herceg nejével, Dorottya herceghogy szarvasra és dámvadra csak golyós fegyverrel va- asszonynyal, és Szapáry Péter gróf.
Eredmény :
dászszunk, még ha hajtők segítségével űzzük is azokat
s leginkább az 500-as express és a 9 es caliberü MannSzász Coburg Fülöp herceg 2 14-es, 1 12-es és egy 8-as.
licher-Schönauer fegyvereket ajánlja használni. Az. ötlö
Szász Coburg Lipót herceg 1 16-os, 2 12-es és egy 10-es.
vetű Mannlicher Excelsiori is dicséri, de azt állítja, hogy
Günther Ernő Sleswig Holsteini herceg 1 12-es és 2
10-es.
annak erős lövése a szarvast igen roncsolja.
Szerző ezzel az állításával nem osztozhatom teljesen.
Szapáry Péter gróf 1 14-es, 1 10-es.
Én is használom a Takách Gyula által feltalált MannVadászat után terítékre került még egy, Szapáry Péter
licher-Excelsiort s lőttem is vele eddig 11 drb fővadat, gróf által megsebzett 10-es bika s így az összeredmény
agancsost és sutát, de hogy a lövések annyira megron- ] 14 agancsos.
*
gálták volna a vad belsejét, illetve húsát, hogy az eset- |
Az országos agancskiállitáson a következő díjak éret
leg konyhai használatnál valami nagyobb hátrányt szen
vedett volna, azt igazán nem merném olyan apodiktiku- tek e l :
Szász Coburg Lipót herceg egy 12 ese kapta a III.
san kimondani. De még ha beállna is ez a hátrány,
azt nullifikálja már magában az az egy igen számottevő díjat.
Szapáry Péter gróf 10-ese VIII. helyre,
körülmény, hogy a Mannlicher-Excelsiornál béllövés után
Lipót herceg 16-osa a IX. helyre került.
a vadat keresni nem kell, mert az ritka esetben mene
*
külhet 60— 100 méterre, holott a 9-es Schönauer Mannlicherrel nem egy szarvasom lett „döggé“.
A rendellenesek között:
Az őz leírását és sajátságait, úgyszintén a róka élet
Günther Ernő Slesvig Holsteini herceg egy 12-ese
rajzát külön-külön tárgyalja s még a legjáratosabb vadász kapta a III. díjat.
is talál sok érdekeset e leírásokban.
A vadászlapban közölt bírálati eredménybe egy kis
„Az ismétlő, önműködő sörétes és golyós fegyverek tévedés csúszott be, amennyiben a
ismertetése“ című fejezet elolvasása után azt is megtudjuk,
III-ik díj Günther Ernő Sleswig Holsteini herceg
hogy Kőváry nemcsak árjegyzékekből ismeri az újabb 12-esét illeti és a rendellenesek között a III. díj Szász
vadászfegyvereket, hanem saját tapasztalatai után alkotja Coburg Lipót herceget.
meg azokról bírálatait.
Áqostonlak, 1907. november 1.
,
a
Lux János
Ezeken kivül sok szükséges és hasznos tudnivalót
föerdész.
találunk még az uj vadásznaptárban, így főként egy
több oldalra terjedő praktikus, de egyszerű lőjegyzéket s
ha valami hiánya van is a naptárnak, én csak azt kifo
A nemes- és dámszarvas vadászata
gásolom, miért nincsen tartalomjegyzéke is. Annyi min
és leírása.*
2
denféle tartalommal bír a naptár, hogy index hozzá
immár nélkülözhetetlen. A következő 1909. évi naptárhoz
A szarvas agancsának különleges alaki helyzete, a rend
azt is készítsen a szerző.
ellenes kifejlődés (abnormis) is, sok vita tárgyát ké
A naptárt különben a legmelegebben ajánljuk a ma pezte, annyit azonban mégis megállapíthattak, hogy a
gunk részéről is, Diana minden igaz hívének, és annak rendellenes kifejlődés oka, vagy a külső behatás, vagy
különösen, a ki azzá akar lenni. A naptár ára 3 korona pedig a belső csontképződési tünetekben keresendő.
s megrendelhető: ifj. Nagel Ottó könyvkereskedésében
Brehm Alfréd „Az Állatok Világa“ című nagy X
Budapest, Muzeum-körut 2., vagy Székely és Illésnél kötetes műve szerint, melynek ide vágó részét, a mi
hazai viszonyunknak megfelelően alkalmazva, Méhelv
Ungvárt.
_
Imecs Béla.
Lajos és dr. Bálint Sándor kiváló tudósaink dolgoz
ták 'át, — a szarvasra illetve annak agancsára vonatkozó
A Murány-uradalmi szarvascserkészetek. lag a következő rendkívül érdekes felvilágosítást adják:
A szarvasfélék őseinek még nem volt agancsuk, e
A Szász Coburg hercegi családot — Ágost herceg helyett azonban több foguk volt mint mai nap s a fajok
elhalálozásával — ért nagy gyász miatt az idén a többsége mindenik végtagján négy, többé-kevésbbé egy
szarvascserkészetek csak szept. 25-én kezdődtek és ok forma csülköt viselt. Később az állatok bizonyos szervei
tóber 8-án végződtek.
a létért való küzdelemben s a megváltozott életvíszoMeleg időjárás kedvezett a cserkészeteknek és az
eredmény igen kedvező.
I
* Kőváry J. 1908, évi Vadász Naptár IV, évfolyamából.
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nyoknak megfelelően módosulni kezdtek, még pedig első
sorban fogazatuk. Kezdetben az állatok bogyókkal és
húsos növényrészekkel táplálkoztak, de a midőn a szá
raz térségeken legelni kezdtek, nyelvük fogó szervvé
alakult s ennek következtében a felső metszőfogak
fölöslegessé váltak és elenyésztek. Ezzel kapcsolatosan a
zápfogak száma is megcsappant, az állkapcsok mind a
két oldalán 7 helyett csak 6 fog maradt meg s a gumós
fogazat zománc redős őrlő fogazattá alakult. A táplálko
zás megváltozott módja természetesen a gyomrot is
átalakította. Az állatok, valószínűleg a ragadozók elszapo
rodása következtében, kénytelenek voltak eleségüket alig
megrágva, hevenyében lenyelni, s miután a fehérjében
szegény táplálékot ilyen állapotban nem tudták meg
emészteni, gyomruk négy rekeszűvé lett, hogy a bendőjét megtömött és biztos rejtekbe vonult állatnak lehetővé
tegye a kérődzést, vagyis a tápláléknak végleges előké
szítését az emésztés céljaira. A megváltozott életmódhoz
a végtagoknak is alkalmazkodniok kellett. A ragadozók
elszaporodása mellett természetesen csak a legfutósabb
egyének maradhattak fenn, s ezeknek a végtagjai lassan
ként egyszerűbbekké váltak. Eredetileg mind a négy
lábukon négy rendes fejlettségű ujj volt, mert az első
már az ős alakokon elenyészett. Később a második és
ötödik ujj is csökevényes lett, e helyett azonban annál
hatalmasabban fejlődött ki a harmadik és negyedik ujj,
melyre a test egész súlya nehezedett. Ennek a két ujjnak
a kéz, illetőleg a láb középcsont,a, hatalmas békócsonttá
olvadt össze s a kéztő, illetőleg lábtő csontok részleges
összeolvadása következtében, szilárd és munkabíró ízületek
jöttek létre.
A szarvasfélék csak a törzsfejlődés hosszú ideje folya
mán szerezték meg az őket annyira jellemző agancsot.
Kezdetben, mint a mai pézsma szarvasokon látjuk,
minden fegyverük két éles és hegyes felső szemfoguk
volt, ez azonban minden erőteljessége mellett sem lehetett
eléggé hatásos védő és támadó eszköz. Az állatok
tehát, már akár az ivari küzdelem folyamán egymással,
akár ellenségeikkel, öklelődzni kezdtek s a homlokcson
ton bizonyos állandó helyen ért ütések következtében
egyszerű homlokcsapok fejlődtek ki. Ezekből a homlok
csapokból indult ki az agancs fejlődése. A kezdetleges
agancsnak még nem volt rózsája s valószínűleg teljesen
bőr borította, mint a mai zsiráf homlokcsapját. Az ilyen
érzékeny fegyver azonban kétségkívül nagyon ki volt téve
a sérülésnek, tehát szilárdabbá és érzéketlenebbé kellett
válnia s ezt az agancs a rózsa kifejlesztésével érte el,
mely elzárta a véráramot s így a rózsa fölött lévő rész
a mai állapotnak megfelelő szilárdabb fegyverré lett.
Könnyen átlátható, hogy az agancs ilyen szerkezet mel
lett nem tudta esetleges sérülését helyrehozni s igy las
sanként megszerezte azt a képességet, hogy lehullhasson
és megújulhasson.* Kezdetben az agancs bizonyára
* R. Lydekkernek, The of
művének 10-ik oldala szerint.

all lands,

1898. évben
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nagyobb időközökben s rendeúenüi hullt le, mint azt a

szambur szarvasok csoportjában még mai nap is látjuk,
azonban a lehullás mindinkább szabályozódott s külö
nösen a mikor a nemi élettel lépett közelebbi kapcsolatba,
a mérsékelt éghajlatú vidékeken évről-évre megújuló
rendszeres agancsváltássá lett.
Az agancs kétségkívül fegyvernek fejlődött szerv, mely
úgy nyársas, mint különösen villás formájában kitűnő
szolgálatot tehetett, amennyiben hosszabb, hátsó ágával
az állat érzékeny sebeket osztogathatott, s elülső, rövidebb ágával ellenfele ütéseit foghatta fel. Azonban minél
tovább fejlődött az agancs, annál nagyobb és súlyosabb
is lett s ugyanoly mértékben csökkent a hasznavehetősége is. Még talán a hatágú agancs is jó fegyver lehetett,
azonban, hogy a mai túlfejlődött ágas-bogas kosár
formájában már nem felel meg eredeti céljának, az teljesen
bizonyos. A nagy bokor alakú agancs nemcsak az ál
lat futását akadályozza,. hanem fegyvernek sem célszerű,
mert az ellenfelek komoly küzdelmében inkább akadály
mint ártó fegyver s azonkívül a küzdő egyének gyakran
úgy összebonyolódnak agancsaikkal, hogy nem tudnak
többé elválni s mindaketlő elpusztul. Ez a nagyfokú
túlfejlődés már sok szarvasfaj kihalását okozta s kétség
telen, hogy a mai szarvasnak is pusztulását jelentené,
ha az eddigi szokásos irtó és rendetlen vadászat a nél
kül is ki nem pusztítaná az erdők eme koronás kirá
lyának díszpéldányait.
A szarvasfélék már az ősidőkben a földfelület nagy
részén el voltak terjedve. Jelenleg, Ausztrália és az aethiopiai birodalom kivételével, minden földrészen, tehát
körülbelül minden éghajlat alatt honosak, a síkságon ép
úgy, mint a hegységekben, a szabad területben, mint az
erdőségekben. Társas életet élnek s gyakaran nagy falkákba,
csordákba verődnek össze. A vén bikák nyáron át ren
desen elválnak a csordától s magányosan élnek vagy
más bikákhoz csatlakoznak, párzás idején azonban a
tehenekhez szegődnek s heves küzdelmet folytatnak
vetélytársaikkal.
*
*
*
A szarvasfélék között, természetesen, bennünket első
sorban a mi büszkeségünk, erdőink dísze, koronás királya,
a nemes, gímszarvas érdekel.
Alakra nézve is a legnemesebb, a leghatalmasabb az
összes szarvasfélék között. Karcsú, izmos, nemes és
büszke tartású állat. Magassága és súlya a vidékek és
tenyésztésnek megfelelően változó, hol kisebb, hol hatal
masabb.
A nemes szarvas szokásához illetve természetrajzához
tartozik, hogy a falkáb verődött állatokat mindig egy
tehén vezeti, sohasem a bika! Mozdulatai könnyed,
csinos, valamelyes öntelt büszkeséget és méltóságot
jelképeznek, különösen a bikáknál. Előre nyújtott nyakkal
ügetve, a midőn szalad, az útjába kerülő akadályokat
hihetetlen ügyességgel szöki át, valósággal átröpül a
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legnagyobb akadályokon is, sőt üldözése közben útjába
eső folyókon is ügyesen átúszik.
Látó, szimatoló és hallási érzékei rendkívül kifejlődtek.
Szokták a nemes szarvast, — különösen azok, akik
nem ismerik — „kedves“ jelzővel illetni és felruházni.
Ez a kedvesség azonban inkább csak a fogságban felne
velteknél nyilvánul meg, ott is csak akkor, ha táplálása
mi kívánni valót sem hagy maga után. A szabadban élő
szarvasok, különösen a „bikák", igen önző természetűek
és ingerlékenyek. Hamar dühbe jönnek, azonnal készek
az öklelésre. Más állatokkal nem igen sokat törődik, ha
tőlük nem fél, de viszont a gyöngébbeket kész azonnal
is bántalmazni. Mérgességét szemforgatása és ajkai ideges
mozgatásával, sőt fogainak recsegtetésével is el szokta
árulni. A bika a kis borjú iránt semminemű ragaszkodást
sem mutat, egészen a sutára bízza. Ismert dolog, hogy
a bika a párzás idején még az evést is elhanyagolja,
alig hogy táplálkozik, annyira elfoglalja önmagát a sze
relemmel, irigységgel, hogy csak a sutát látja és az
esetleges vetélytársát. Ezt szokták, a vadászok is kihasz
nálni.
Eleimét az évszakok szerint változtatja: zöld vetés,
fakéreg, rügy, földi szederlevél, fagöröngy, hajtás, levél,
fű, száraz növény, gabona, répa, gyümölcs, káposzta,
burgonya, bükk-, tölgyfa, makk, vadgesztenye; a szerint
ahogy ezekhez hozzáférhet. Természetesen mint minden
kérődző, úgy a szarvas is a sóért él-hal.
(Folyt, köv.)
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A cserkészetek igen rossz időben indultak, a nagy
meleg miatt. Az erősebb bika nem szólalt meg, kevés
esett.
Fülöp herceg egy lövésre (8 mm. Manlicher) három
dámvadat lőtt, a csoportban nem is volt több, de oly
szerencsés állásban, hogy egy lövésre mind a három,- két tehén és egy gyenge lapátos, — terítékre került.
Pusztavacs, 1907. október 31-én.

Benczkó József, hercegi erdész.

A Vadászlapból olvassuk, hogy József főherceg
ő fensége október hó 3 1-én esti cserkészeten a kistapolcsányi uradalmának egyik vadászterületén egy olyan
hatalmas agyarast lőtt, a minő a legnagyobb ritkasá
gok közé tartozik. Ez alkalommal — mint tudósítónk
közli — különös eset adta élő magát. Midőn ugyanis ő
fensége a cserkészetről a sötétben hazafelé kocsizott, út
közben egy igen nagy csapat fővaddal találkozott, mely
közvetlenül a kocsija előtt és mögött rohant e l; közben
egy szarvasbika átugrott a kocsiján, egy másik pedig
az acetilén lámpától elvakítva, neki rohant a kocsijának,
annak elejét összetörve, — majd elszédülten rogyott
össze s a kocsinak kereke keresztül gázolt rajta. A külö
nös esettői a lovak megbokrosodtak és ijedtükben el
ragadták a főherceg kocsiját, a kit aztán csak kocsisá
nak ügyessége mentett meg a nagyobb bajtól. A kocsis
nak sikerült időközben a lovakat nagynehezen megfé
kezni s a főherceget — minden igaz vadász örömére,
minden baj nélkül haza szállítani a kis-tapolcsányi
kastélyba.
József főherceg ő fenségének kis-tapolcsányi uradalmá
ban 19 darab szarvas került terítékre a most lefolyt
bőgési idényben. Ebből ejtett:
Auguszta főhercegnő egy 8-ast;
József főherceg egy 14-est, három 12-őst, hat 10-est,
két 8-ast, egy 6-ost és egy villást;
Keltz Gyula egy csapost;
Takács-Tolvay gróf egy 10-est;
Mihálovich Géza fhdn. egy 12-őst ;
Borsitzky főerdész egy 8-ast.

7

-

2

23

80

Ezen kívül esett róka 3 drb., vizivadászaton 2 kacsa
és 24 szárcsa.
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* Hímen hírek. Kellner Viktor hgi erdész okt. hó 20-án tartotta
esküvőjét a borsodmegyei Cserépfalván Antónyi Gizellával, Antónyi
Károly hgi erdömester leányával.
Gesztes Lajos felsőtárkányi érs. erdömester bájos leányát Margitot
eljegyezte Maczky Géza Egerből.

* Erdőőri szakvizsga. Miskolcon október hó 21—24-én tartatott
meg az erdőőri szakvizsga Zachár István kir. erdőfelügyelő, Bobok
Tivadar urad. erdőmester és Mitske Gusztáv urad. erdőgondnok,
vizsgáló bizottság előtt. Az Írásbeli vizsgán megfejtendő három kér
dés a következő v o lt: I. Az elmúlt télen termelt 2460 ürm. bükktűzifának 600/„-a hasábfa, 25°/0-a dorongfa és 15°/0-a galyfa. Az
egyes választékok szerint elkülönítve kiszámítandó, hogy vizsgázó
alkalmaztatása helyén fizetett bérek mellett, mennyit kerestek a fa
vágók ? S ha ugyanabban a vágásban termeltetett még 1478 folyó
méter haszonfa méterenként 4‘5 fill -el, kérdés : mennyit keresett 5
csoportból álló munkáscsapat összesen és egyenként? II. Az erdő
égésnek hányféle nemét külömböztetjük meg, miben nyilvánulnak
azok s miképen lehet azokat eloltani ? III. Szerkesztendő erdei
rovatos napló-minta, s abba bevezetendő vizsgázó szolgálata alatt
felmerült esetek közül a) egy legeltetésre és b) egy falopásra vonat
kozó kihágási eset. A szakvizsgára 18-an nyertek engedélyt, kik
közül 4-en jól, 8-an kielégítően tették le a vizsgát, mig 6-an (33°|0)
nem kaptak bizonyítványt. A kedvezőtlen eredmény okai abban talál
hatók föl, hogy a vizsgázók igen gyenge készültséggel jelentek meg,
a mi azonban nemcsak az illetők hanyagságára vezethető vissza,
hanem főleg arra is, hogy elöljáró erdőtisztjeik vajmi keveset fog
lalkozhattak ve'ök.
* A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. (Alkotmány-u. 31.)
Ügykörét egy erdészeti és fakereskedelmi osztálylyal bővíti ki. Az uj
ügyosztály feladata: erdők, erdőtermékek értékesítése és beszerzése
és általában mindazon műveletek, a melyek az erdészeti termékek
forgalomba hozatalával járnak. A szövetkezet az uj ügyosztály mű
ködési körébe tartozó kérdésekre és ügyletekre nézve mindenkinek
készséggel ad felvilágosítást.

* Faüzlet. Egyes vállalkozók a pénzhiány miatt szabadulni akar
nak üzleteiktől. Így az a konzorcium, mely a naszódi községi erdő
ket néhány hónap előtt 5,353.596 koronáért megvásárolta és a mely
nek financirozását még régebben a Lipótvárosi Takarékpénztár vál
lalta el, tárgyalásokat folytat egy bécsi milliomos fakereskedő céggel,
az erdőknek eredeti áron való átadása dolgában. Ha a tárgyalások
sikerrel járnak, akkor külön részvénytársaságot alapítanak az erdő
ségek kihasználására. Ugyancsak fakereskedelmi részvénytársaság
van alakulóban Mármarosszigeten is. A társaság alaptőkéjét az ismert
nevű Groedel-cég egy millió koronára tervezi. Ez a társaság egy
máramarosszigeti fakereskedő-cég üzleteit venné át.
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,,Erdész.“ Becses kérdésükre csak úgy adhatunk érdemleges
választ, ha tudni fogjuk : mikor és hol lett a főerdészből — erdész? Mi
helyes címet használtunk 11. számunkban is. Cím- és lakásváltozás
ról a nyomda Ungvári értesítendő.
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Szám: S. 141/907. kj.

faeladási hirdetmény.
Az alulírott községi elöljáróság közhírré teszi, miszerint
Szászbudak község tulajdonát képező „Obere Wald“ nevű
erdőből a nagyméltóságu m. kir. földmívelésügyi miniszter
úr által 26694. I. A. 14. sz. alatt rendkivüli kihaszná
lásra engedélyezett

1075 drb. tölgytörzs
Szászbudak község irodájában 1907. évi n o v em b er
hó 21-én d. e. 9 ó ra k o r a besenyői főszolgabíró
elnöklete alatt a kiküldött bizottság által megtartandó
nyilvános árverésen a tűzifával együtt a legtöbbet ígérő
nek eladatik.
A kikiáltási ár 87078 K 64 fillér, mely összegen alul
az említett famennyiség nem lesz eladva.
Az árverezni kívánók kötelesek e kikiáltási ár 10%-át
bánatpénzül készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban az árverés megkezdése előtt, az árverező bizott
ság elnökének átadni.
Az árverés Írás- és szóbeli, olyképpen, hogy a kellően
kiállított és megfelelő bánatpénzzel ellátott írásbeli aján
latok, a szóbeli árverés megkezdéséig, az árverező bi
zottság elnökénél Szászbudakon beadhatók. írásbeli aján
latokban határozottan megemlítendő, hogy ajánlattevő az
árverési feltételeket ismeri s azokat elfogadja.
Utóajánlatok az árverés befejezése után nem fogadtat
nak el.
A részletes árverési feltételek Szászbudakon a kör
jegyzői irodában a hivatalos órák alatt betekinihetők.
Szászbudakon, 1907. november hó 8-án.
A községi elöljáróság:
U rb án S o m a s. k.
B id n e r J á n o s s. k.
körjegyző.

P. H.

községi biró.
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V ersenytárgyalási hirdetmény
a Jeketegaramvölgyi eröei vasút kiépítése tárgyában.
A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság
kerületében a m. á. v. zólyombrézói állomásá
ból kiinduló és Feketebalog végállomásig vezető,
mintegy 11‘5 kilométer hosszú, 760 mm. nyomszélességü, korlátolt közforgalmú erdei vasút
építési munkálataira ezennel újabb nyilvános
versenytárgyalást hirdetek.
•A kiadásra kerülő munkák a következők:
a) A szóban levő erdei vasút létesítése érde
kében szükséges összes műszaki munkák,
u. m. a vasút és tartozékainak létesítésével
kapcsotatos mindennemű építmények előállításá
hoz szükséges felvételi, tervezési és kitűzési
munkák stb.
b) A pálya és tartozékai létesítése céljából
szükséges összes alépítményi munkák, u. m.
a földmunkák, a vízmentesitő és biztosítási
munkák, a támasztó és bélésfalak, a hidak és
áteresztők építése, az útépitmények és plateau
kavicsolások.
c) A felépítményi vas- és acélanyagok
beszerzése, szállítása és a felépítmény teljes
elkészítése a beágyazással együtt.
d) Az állomások, kitérők és megálló

helyek létesítése.
Az ivenként egy koronás bélyeggel ellátott és
a pályázati feltételekben körülirt módon kiállított
ajánlatok a besztercebányai m. kir. erdő

igazgatóságnál 1907. év i decem ber hó
19-én d élelőtt 11 óráig nyújtandók be.
A közigazgatási bejárás alapjául szolgált ter
vek a vasút közigazgatási bejárásáról 1906. évi
szeptember hó 3-án felvett és a kereskedelem
ügyi miniszter úr 1906. évi 73941. számú ren
deletével jóváhagyott jegyzőkönyv, a szerződési
és ajánlattervezet, a vonal mentén végzett talaj
kutatások kimutatása, a munkák végrehajtására
vonatkozó általános és részletes vállalati feltéte
lek, a létesítendő épületek és építmények leírása
a besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság hiva
talos helyiségeiben (Besztercebányán, IV. Béla
király tere 8. szám) folyó évi november hó
6-ától kezdődőleg a hivatalos órák alatt megte
kinthetők és ugyanitten. a pályázati feltételek, a
szerződés tervezete, a tájékoztató előméret, az
árjegyzék, a használandó ajánlati minta és a
vonal mentén végzett talaj kutatások kimutatása
díjmentesen ; az általános és részletes vállalati
feltételek, az épületek és építmények leírása és
a közigazgatási bejárási jegyzőkönyv másolata
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együttesen 20 (húsz) koronáért, a helyszinrajz,
hosszszelvény és szabványrajzok együttesen 80
(nyolcvan) koronáért, ugyancsak f. évi novem
ber hó 19-étől kezdődőleg ugyanott beszerez
hetők, esetieg a rajzok a vállalkozó vagy meg
bízottja által és saját költségén a hivatalos órák
alatt lemásolhatok.
Besztercebányán, 1907. évi november hóban.

M. kir. erdőigazgatóság.

Faeladási hirdetmény.
Az aradvármegyei Krokna községbeli volt
úrbéres közös birtokosok tulajdonát képező, a
természetben kellően megjelölt mintegy 10337
kát. holdnyi részen levő, 21045 tömörköbméterre
becsült tö lg y , cser, bükk és gyertyán

fak észlet

az 1907. évi december hó 2-án d. e. 10 órakor
kezdődőleg Krokna községházánál megtartandó
írásbeli zárt ajánlatok benyujthatásával egybe
kötött nyilvános árverésen el fog adatni.
Kikiáltási ár 91,635 (Kilencvenegyezerhatszázharmincöt) korona. A bánatpénz 9163 korona.
A kellően leragasztott (pecsételt) és bánat
pénzzel (készpénzben vagy óvadékképes, név
értékben számított magyar értékpapírban) ellátott
zárt ajánlatok a szóbeli árverést megelőzőleg
nyújtandók be az árverelő bizottság elnökénél;
az árverés napját megelőzőleg postán megküldhetők a kroknai körjegyzőséghez (u. p. Gurahonc.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek
Krokna községházánál és az aradi magyar kir.
állami erdőhivatalnál megtekinthetők; kívánatra
megküldetnek.
Az árverés napján délelőtt 9 óra 6 perckor
az Almás-alcsilli állomáson érkező venni szán
dékozókat kocsik várják.
Krokna, 1907. október hó 29-én.

Úrbéres elnök.
V oC f t t l i S i

a c' me e3y UJ kspes hetilapnak, melyet egy nemzetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a f r a n c i a és a n g o l nyelvek könnyű és
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus
szemléltő oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztostttatik. A
folyóirat mint gyakorló fűzet is használható. A szerkesztőség minden
nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az írásbeli feladatokat
kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak külön 3
korona, bármentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, Andrássy-ut 97.
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Bükk, juhar, hars,
körte és diófát vesz
KÖHLER EMIL

e l e v e n nyulat, foglyot, fácánt, őzet,
üregi nyulat stb. minden mennyiségben

O b e r g e o r g e n t b a l , Böhmen.

s magas árakat fizetek érettük,

5 —5

N y u la k fo g á s á h o z
odakölcsönzöm hálóimat ingyen, s egy
gyakorlott emberemet, a ki a befogást
vezeti.

M ost jelent m eg!

HORHCEK FERENC
élővad-kereskedése

Vadász Naptár

M Ä R T I N I T Z , S ta rk e n b a c h m ellett,

IV. évfolyama 1908. évre.

(Böhm en.)

= = = = = = Szerkeszti .......

f\J
(V

=

R em etei K ő v á ry Ján os.
2167— 1907. szám.

ftjlgyjaelaüási hirdetm ény.
Nagyküküllő vármegyében fekvő Nagysink
község, mint erdőbirtokos eladja erdejének B.
üzemosztályában lévő s esedékes vágásán talált

3220 darab tölgytörzset

Az összes vadászati tudnivalók és ismeretek
kis kincsesháza. Rendkívül érdekes és válto
zatos tartalommal. Minden vadász nélkülözhe
tetlen kézikönyve. Remek kiállítás, számos kép <0
Dl
pel ellátva, diszes vászonkötésben á r a 3 k o r.

Ifj. Nagel Ottó kiadása Budapest, Muzeum-körut 2.
Megrendelhető :

Székely és Illés

könyvkereskedésében

Útig Vár.

a legtöbbet ígérőnek a fo ly ó

év i n o v em 
ber hó 26-án d élelőtt 9 órakor a község
házánál tartandó nyilvános árverésen.
Árverelni szándékozók kötelesek a 2672 m3
műfa és 3019 m3 tűzifa, összesen 54.000 ko
ronára becsült kikiáltási ár 10°/o-át bánatpénzül
az árverési elnök kezéhez, — az árverés meg
kezdése előtt letenni.
A teljes vételár az árverés napjától számított
8 nap alatt a község pénztárába befizetendő.
Zárt ajánlatok csak az árverés megkezdéséig
fogadtatnak el.
Árverési feltételek alólirott községi elöljáróság
nál bármikor betekinthetők.
Nagy-Sink, 1907. október hó 30-án.

ELEK ISTVÁN röpirata:

„Erdőgazdaság szociális alapon"
1 korona á ré rt m egrendelhető

A K IA D Ó H IV A T A L N Á L

Bőbm Henrik,
főjegyző.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR ERDÉSZ
E R D É S Z E T I ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K L A P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g j e l e n ik m in de n hón ap 1-én é s 15-én.
F ő szerk esztő :

I m 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 fa lv á n .

F e le lő s s z e r k e s z t ő :

MITSKE

G U S Z T Á V , u. p. R I M A B Á N Y A

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Az előfizetési és hirdetési dijak a „Magyar
Erdész kiadóhivatala“ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

V a d á s z a ti íő m u n k a tá r s é s o r s z á 
g o s s z a k t u d ó s it ó :

R e m e te i K Ő V Á R Y JÁ N O S

E lő f i z e t é s i ár:

Előfizetéseket Budapesten elfogad :

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám á r a ..................1 K.

ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési dijak: Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, féloldal 20 K, negyedoldal 10 K. Kishirdetés minden szava 6 f.

Olvasóinkhoz !

B irtokrendszerünk átalak ítása.

Sokan vannak, a kik több ízben hangoz
tatták már, hogy a „Magyar E rdész“ évfo
lyamai miért nem kezdődnek, m int minden
más lap, a polgári évvel, vagyis január hó
1-vel, hanem m iéit van az évfolyamok kez
dete április 1-ére téve ?
A legtöbb előfizető nem is az évfolyamra,
hanem a polgári évre fize t elő igen érthető
okból. — A kiadóhivatali teendőket is szapo
rítja ez az állapot, s az elszámolásnál nehéz
ségeket okoz, mert m agunk is hozzá vagyunk
szokva ahoz, hogy a ja n u á r 1 -é t mindennek
mondjuk, minden jó n a k kezdetéül tekintsük.
Figyelemmel tehát főleg igen tisztelt elő
fizetőinknek többször nyilvánított óhajára,-

Szemmel láthatóan és vaskövetkezetességgel
töri immár keresztül a történelmi előítélet burkát
és szívódik fel a közvélemény termő talajába
egy gondolat: a birtokrendszer átalakításának
gondolata. Már határozottan érezik és tudják,
hogy munkáshiánynak, kivándorlásnak, ipari
hátramaradottságnak és egyáltalán összes gaz
dasági betegségeinknek gyógyulása csak a birtokrendszernek és az őstermelésnek a jelenlegiek
nél helyesebb alapokra fektetésétől várható.
Ezen kell kezdenünk. Ez az A betűje annak
a nagy A B C-nek, melyből a jövendő, gaz
daggá és nagygyá teendő Magyarország törté
nelmének íródnia kell.
Nem is hiányzik ma már — merjük mon
dani, — csak az a modern Széchenyi, az a
nagybirtokos avagy hitbizományos főúr, aki a
kétkedést és kicsinyes gyanút kizáró önzetlen
ség vértezetével szálljon síkra, s a birtokrend
szer átalakításának kérdése rohamosan meg
oldathatnék.
A nép földéhsége, az a lázas mohóság, melylyel a paraszt a — jó az Isten, majdm egsegít —
hagyományos utógondolattal kapva-kap egy-egy
darab föld birtokba vételén, tekintet nélkül
arra, vájjon a velejáró teher elviselhető-e vagy
sem, világos jele annak, hogy a földkérdés
megoldása már nem sokáig várathat magára.
Korántsem áltatjuk magunkat azzal az immár
közkeletűvé válni kezdő hittel, hogy a földéhség

a j ö v ő V lll-ik é v f o l y a m o t 1 9 0 8 . ja n u á r h ó
1 -v e l n y itju k m e g .

Ennélfogva azon előfizetőknek, a kik a
jelenleg járó VII-ik évfolyamra már 1908.
április hő 1-ig, vagy esetleg már a következő
időre is előfizettek, azoknak az 1908. január
hó 1-től kezdődő évfolyam e l s ő \ esetleg
további évnegyedére a beküldött előfizetési
diját be fo g ju k tudni.
Könnyebb tájékozás végett ezen előfizetők
névsorát lapunk ez idei utolsó számában
közölni fogjuk,
/] k ia d ó h iv a ta l.
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csillapítása az a csodaszer, melytől összes
bajaink egy csapásra elmúlnak és hogy a föld
kérdés megoldása minden ; sőt jól tudjuk, hogy
ez a kérdés is csak tartozéka és része a meg
élhetés nagy kérdéstömegének.
E megélhetés alatt itt nem a puszta önfentartást kell értenünk, hanem a' társadalmi felemelkedés lehetőségét is. Ezt ugyan gyakran
halljuk gazdagodási, vagyonszerzési vágynak
nevezni szemrehányásképen. Mi ezzel szemben
igenis elismerjük legsajátosabb jogát minden
napszámosnak és munkásnak arra, hogy egy
kis ház, kert, föld1 megszerzésére törekedjék és
ezt az ő megélhetése föltételéül tudjuk, épp
úgy, mint a magyar okleveles mérnök törekvé
sét nagy fizetéséit, amit ő egyéni érvényesülés
nek nevez.
A birtok is csak mint a megélhetés eszköze
tehet számot, mint akár az emberi munka s
valamely teljesen eladósodott birtokosság ugyan
oly fokú elégedetlenséget fejt ki, mint akár
valamely eladósodott tisztviselői kar, avagy akár
az életfeltételeit meg nem lelő munkásnép.
S midőn látjuk, hogy hazánkban már nem csak
a birtoktalanok vándorolnak ki, hanem naprólnapra nő azoknak a száma, kik birtokukat el
adják, hogy kivándorolhassanak, akkor önkény
telenül arra a következtetésre kell jutnunk, hogy
ime, ma már Magyarországon a birtok sem
biztosítja a megélhetést, a szerény és megérde
melt gyarapodást, a társadalmi emelkedés lehe
tőségét s indíttatva érezzük magunkat a baj
okait mélyebben kutatni.
E kutatásainkban aztán reá bukkanunk az
uzsora töméntelen fajtáira, mely országunkban
pusztít, és még sok egyébre, de mindenekfelett oly jelekre, melyek arra vallanak, hogy
minden bajok és visszásságok gyökérszálai mé
lyen benyúlnak a magyar birtokrendszer kér
désébe és világosan áll előttünk a földéhség
és a kisbirtokosok kivándorlásának ellentmondó
fényeinek magyarázata.
A földéhség lázas tünetét leghamarabb meg
érezte a spekuláció s leghamarabb vállalkozott
azt haszonra váltani: a parcellázó üzlet, különö
sen féltve őrzött erdőinkben, hihetetlen mérete
ket ölt. Orvosságnak szeretik hirdetni a kiván

ERDÉSZ

17. szám.

dorlás ellen. Komoly aggodalmunk azonban,
hogy ez az orvosság veszedelmesebb, mint a
baj maga, s ha majd évek múlva az okszerűt
le n t vállalt terhek révén előállott képzelt ér
tékek szertefoszlanák, oly válságban lehet ré
szünk, mely egy háborúval felér.
Ezért, csupán az események és fejlemények
tárgyilagos megítélése alapján, utalva az előző
lapszámainkban mondottakra, főleg Elek István
mélyreható fejtegetéseire — a birtokrendszer
kérdésének mint elsőrangú fontosságú kérdés
nek tanulmányozását az intéző körök figyelmébe
ajánljuk.
y,y ¥ y y

y t>£y. hf.if y y

y. y y y y y y y.y ^ y;y ^

A Bóra-féle erdei iparvasuti kocsik.
Ahány ház, annyi szokás. Ez a közmondás áll az
erdei iparvasuti kocsikra is. Mert ahány üzemet meg
nézünk, annyi fajta és rendszerű iparvasuti kocsit ta
lálunk. Ez a sokféleség mutatja, hogy még mindig nem
történt megállapodás egyik vagy másik rendszer, avagy
szerkezet mellett. Folyton módosítják, változtatják a nél
kül, hogy sikerült volna a nagyobb emelkedéssel biró
hegyi pályák üzemének megfelelő kocsit előállítani.
Hegyi iparvasuti kocsiknál, különösen azoknál, melyek
meredek, esetleg túlmeredek pályákon közlekednek, leg
lényegesebb rész a fék, annak szerkezete és elhelye
zése. Az eddig alkalmazott fékrendszerek vonóruddal
voltak ellátva s a fékezés a vonórudak meghúzása foly
tán történt, a mi a gyakorlatban nagyon tökéletlennek
bizonyult.
A fékcsavarokat és ütközőket hol az asztallapra, hol
az alvázakra helyezték, de mindkét esetben különböző
hátrányok származtak a féknek vonórudas szerkezete
miatt. Ezen hátrányokat mind felsorolni hosszadalmas
volna. Elég annyit felemlíteni, hogy az asztallapra helye
zett fékcsavaros és ütközős kocsik hosszú méretű fák
szállítására egyáltalán nem voltak alkalmasak. Fékezés
nél a vonórud meghúzása folytán az alvázak részint
egymáshoz, részint az asztallaphoz húzva és szorítva, a
kocsit szabad mozgásában és az ivekben való elfordulá
sában megmerevítve, különböző kopások, kocsi- és pálya
rongálódások, kisiklásoknak volt kutforrása.
Az alvázakra helyezett fékcsavarorsós és ütközős kocsik
igaz, hogy asztallappal rövid, a nélkül pedig szálfák
szállítására is alkalmasak, de csekélyebb ütközéseknél
s a kocsi legkisebb sérülése avagy hibája folytán is
könnyen kisiklanak, a felvonó rúd elgörbülése esetén
pedig a fék felmondja a szolgálatot. A fékezőállvány is
az alvázakra lévén szerelve, a fékező ember biztonsága
csekélyebb.
Üzemi, illetve fékezhetési szempontból legjobbak vol-
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tak még az úgynevezett ikerkocsik. De ezeknek is nagy
hátrányuk, hogy az alvázak a kocsiasztal alól meglehe
tősen kinyúlnak, s a fékező állvány és ütköző is ezeken
a nyúlványokon vannak elhelyezve. Ezen oknál fogva
az ilyen kocsik még könnyebben siklanak ki, tehát a
fékező emberre még veszélyesebbek. Azonkívül az ilyen
szerkezetű kocsira már nem is egy, hanem két fékező
ember kell.

ERDÉSZ
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Hosszas gyakorlati tapasztalatok és kísérletezések után
sikerült Bóra Elemér művezetőnek olyan rendszerű és
szerkezetű iparvasuti kocsit összeállítani, mely egész
szerkezetének és fékrendszerének tökéletességével túl
szárnyalja az eddig használatban lévő összes külömböző
szerkezetű kocsikat.
Ezen új kocsirendszernek (1. 1., 2., 3., 4., 5. ábrát)
előnyeit az alábbiakban ismertetem:

2. ábra. A kocsi homloklapja a (26) fékező állványával és az alváz a pótfékállványnyal és a (16) fergettyüvel.

Az 1. és 5. ábrán látható, mindkét (18., 19.) alváznak
(4., 4.) fékcsavarorsói a vízszintesen fekvő (3.) fékfor
gató rúddal csuklósán összevannak kapcsolva. Ennek
előnye az, hogy mig eddig két fékcsavarral fékezték
külön-külön a két alváz kerekeit, most egy fékcsavarral
lehet egyszerre és egyenletesen meghúzni az összes féktuskókat. Eddig gyakran megtörtént ugyanis, hogy egyik
vagy másik fék túlfeszitése folytán a kerekek forgásuk
ban megállották s a síneken csúszva, egy ponton téve
ki a kopásnak, idővel kigödrösödtek s a kerekek ki
cserélését tették szükségessé. Ez a hátrányos körülmény
az új rendszernél többé nem fordul elő. Továbbá ennél

az összes kerekek egyszerre és egyidőben történő féke
zésénél, annak eredménye is rögtön és hatásosabban nyil
vánul.
A kocsi (12) asztallapjának mindkét végén (26., 27.)
fékező állvány van. Ennek előnye, hogy a teljes kocsi,
annak bármelyik végéről egyenlőképpen fékezhető. Ez
lényeges körülmény többek közt az ellenemelkedéssel,
illetőleg eséssel biró pályáknál, mert a fékező ember a
nagyobb biztonságnak megfelelő kocsivégre állhat fékezni.
Ha a fékező két kocsi közé áll, mindkét kocsit egy
állványról, egy időben fékezheti.
A mint a 3-ik ábrán látható, minden két-két kocsi egy
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forg ó zsám o ly o s

ferg e tty ü k e t

k ü lö n v álasztv a,

kis

| h aszn álh ató .

j

és

m eg tak a
gyakori,

a

kevesebb.

fergettyüvel

a szta lla p o t

m ozgásba

nem

m ert

p ály afen tartás

teljességgel
k ü lö m b en

h ely é b ő l,

rítás,

hozzájárul.

azok

erő

élesed ik

A

a

a k á r sz a b a d állás

elfo rd u lásáb an

fo ly tán ,

avagy

nem

az

ez

m éter

b efo ly áso lja.

a lv ázain ak

kek

fele

5— 6

csap ág y szerk ezete

vonó

felső

hogy

m ű k ö d tetv e,

leg k ise b b

nem

kevesebb
nem

e lőnye,

akár

alv ázra

ha
és

h ely ezzü k

reá

tesszük.
ellá tv a ,

á ts z e re lé se k

_________

elő b b irő l

p ó tfék állv án y t

asztallap p al

M in d e z e n

rö v id v á la s z 

az

A

át
két

és

az
a
a

alváz

p á ly ak o csin ak

h ázilag

vég ezh ető k .

Ajtay Sándor.

J
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17. szám.

ERDÉSZ

A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.
H abár
el

az

első ,

is té r t e k ,

az

rin t k e z e ljé k
m ég
a

a

tékes,

tö rek v és,

az

ma

és

m ár

hanem

nem

a

is k o r s z a k o t

m agyar

E m il,

rendező

és

k álatait

irányította,

tervi
ról

a

ki

később

az

a korból

m ég

ez

kell

ném et

E gy-egy

cm .

van

kötve.

A

könyv

szélesek.
nélk ü l

a

tek

ha

vonna

le

a

nincs

ezt a történeti b e c sű

m ár

lev ő

ü zem terv

A

bevont

p ap irtáb lák

kin y itv a

103

cm .

v a sta g sá g a

hosszúak

p ed ig

a

és

j

b e k ö tési

cm .

táblák

m agában.

gondnokságnak
A

szentléleki

p araszn y ai,

v o n a tk o z ó

ujh u tai

a

gazdasági

tervét

térképek

Ezen
csak

a

szerint

a

leírásom ban
szentléleki

tesebben

a

épület,
az

terv

tartozott,

fenti

öt

diósgyőri

m eg e m lék ezn i,

m ert

volt

a

id ő k

fo ly am án

m ár

többször

m u n k álat

két

em lített

részből

1 8 1 5 — 1818.

á ll: a

térképekből

évi
és

a

cm.

főrészre

széles
—

M in d e n
peket,

gondnokságról
a la p té rk é p

m elyek

a

m eg.

Egy

Ez

v á g á sso ro z a ti

a

szín ű
A

ilyen

róm ai

a

ped ig

piros

m ai

m ely n ek
szín ű

—

reánk,

a

is

van

azu tán

a

az

a m ely

és

I— VII.

van

az

kettős

térké
feleln ek

V.

vág ásso ro zatró l.

piros

v o n a lla l é s zö ld

jelölve.

egy

szám ok

p iros

v o n al,

jelö lté k .

a

—

területek
je

szám ozással

történt.

Pl.

M 1, M 3, M 8- a l ,

a

70

éves

f i a t a l o s o k E 1—r>- el,

volt

a

szentléleki

jelö lték

a

az

o sztag 

M

b e tű v el,

réteket

a

szent-

v a n n a k be ra jz o lv a ,
leh et

ism erni.

a lap térk ép en .
ju h ar,

hogy azok

T izennégy

féle

Ezek :

csertölgy,

fodros ju h ar,

gyertyán,

korai

ju h ar,

k islev elű

hárs,

to v áb b á

a

szán tó fö ld ek ,

folyók,

aknák,

utak,

szakadékok,

rétek,

legelők,

ösvények,

h e g y tető k ,

hidak,

gerincek,

tiszti

lakás,

h atárd o m b ,
h atárai
a

altiszti

tem ető ,

m ás

és

visnyói

m ás

és

lakás,

sziklák,

a

hám or

v a la m in t

szín n el

vannak

szom szédos

erdő

az

állo m án y o k

hat

k o rfo k o z a ta

is

k ülönféle

volt feltü n tetv e.

térképet

az

ennek

a

a zó ta

ily en

hogy

nem

készü lt

egy

k észítettek

hiányát

k ö rü lm én y ,

Az
az

hogy a

ered eti

erről

a

terü

és

nem

azt

o szta g o z á sa

s

egy

m áso lata s

egy

á tn é z e ti

nin cs
évi

m ely et

m eg.

alap tér

időközben

k ö rü lm én y ,

1818.

bi

térkép, m ely

1818.

a
a

úgy

erdőgondnok

red u k ált

az

az
az

Ezt

azonban

m ásró l,

m egfelel

s

id ő v el.

m egfelel

m ásolat

bizo n y ítja

1818-ban

szárm azó

alap térk ép
évi

is

diósgyőri

felén y ire

k e z elh e tő

1 8 45/46.

készü lt

érezték

1 8 45/46. évből

könnyen

sz erk esztettek ,
térkép

nem
a

évi a la p té rk é p n e k

térk é p n e k .
De

k ezd ő d ö tt

h atárszak aszo k o n .

m aradt

évbeli

hogy

a

ü zem terv i

ad ato k n ak .
Ezen
letezett

—■ tagokra

tartozó

fűz.

m ályinkai,

1818.

képről
készítettek

stb.

b e tű k k e l

(osztag)

fenyő,

k áp o ln a,

hogy

zonyítja
ságról

hosszú

D

vizelzárók.

Á tnézeti

ü zem tervi

térképeknek

a lré sze k re

h atárát

cm .

ághoz

újból

úgy

részletességgel

látszik,

gazdasági

oszlik.

gazdasági

b eo sztás

róm ai

230

külö n -k ü lö n

térk ép ü n k

szám okkal

vágássorozat

tato tt,

m aradt

v á g ásso ro zatra
v á g á sso ro z a tró l

egy

v ag y is

C,

a la p té rk é p .

m in t

szentléleki

168

letről

részle
a

és

tem p lo m ,

Ily en

tervből.
A

és

sz ín e z é sse l

ebből

erdei

erd ő g o n d n o k sá g

átad v a.

k e rü letek rő l fogok
az

B,

I. v á g á s s o r o z a t b a n

m eg

területek,

m ely

közül

fák
is

vannak

gondnoksági

erd ő g o n d n o k sá g

az

közönséges

szil,

k észü l

a

o sztag o k ra

ugyanazon

11— 20

szentléleki

k őris,

völgyek

jelölve

vashám ornak

a

és

az

—

rétek

K l~ 16- a l

a

m észkem encék,

1815-ben,

k e t t ő b ő l a l a k u l t ki a m a i d i ó s g y ő r i m . k i r . e r d ő g o n d n o k s á g .
A

a

A zonkívül
k erü leth ez

a

m íg

sőt faját

Jelölve

erdőgond-

1818-ban

6

á llo m án y o k az egész v á g á sso ro z a t

erd ő ré sz le t

igy

lucfen y ő

g o ndnokságra

ped ig

V I.-bán

h o g y az egy ko rfo k o zatb a

m ív elési

tartozó

m ásodikban

I rezgőnyár,

és m ocso ly ási

m u n k ála to k

úgy,

v ág ásso ro zatb an
s

Továbbá
öt

szentléleki

régi

470

fát je le z te k

közé

69

a

G 1-15 o s z t a g s z á m o z á s s a l je l ö l te tt e k .

térk ép ek en

nyír,
bőrrel

t a g , a III. b á n

k e rü le tb e n .

[ nem ét,

el.

A

a

i léleki

bükk,

m eg.
szóban

7

tag,

m e ly e k e t A,

keretéb en

A 1, A 2, A 3, A ° - a l ,

szám ozás

szóban

ha

egy

a

m eg k ü lö m b ö ztetés

Ö sszesen

ez

volna

irva.

könyv

diósgyőri,

ságokra

hogy

De

p ed ig

vagy

4

k erü le tb e n .

cm .

könyv

fo g lalja

sem

őrizzük
hogy

v astag ,

lapjai

A

a

van

L eh et,

és

II.-bán

részekre

oszlottak,

és ennél idősebb

tisztáso k

üzem 

k o ro n au rad alo m 

é rté k é b ő l; ellen b en

gonddal

a

term ék etlen

372

Ez

ban
a

fenn.

teszi, h o g y

jeg y ezn em ,

n y elv en

erdő

országban.

sem m it

történeti

erdők,

M in d e n

v olna

k isebb

—

a

az V .-b en

v o lt.

I. v á g á s s o r o z a t b a

éves

néhai

az

ism ét

s

az

fejlődésében

abból

tag

lö ltettek

készült.

egész

k ö rü lm én y

féltékeny

M eg

az

k ö telesség ü n k k é

m unkát

ér

m un

tanult

6

tag,

vágássorozat

D iósgyőrben

diósgyőri

m aradt

a

ü zem tervünk

sokat
a

tagok

4

egy-egy

erdőrendezési

volt

ország

VII. b e n

tartozó

hanem

létesített,

hogy

IV . b e n

b e tű k k e l jelö ltek

arról, h o g y ilyen n a g y s z a b á s ú m u n k a

is

m ás,

so k áig

évben

üzem terv

ez

elég

m ely

tu d o m áso m

m ás,

való szín ű ,

nagyon

a leg rég ib b

levő

történelm i

nagyon

a

A

sze

szem pontból

erdészet

a

1 8 1 5 — 1818.

ebből

h ely iérd ek ű

egész

m eg,

m unkát

És

az

m u n k álatb ó l,

N incs

csak

a lk o tó .

B elh ázy

sem m isü lt

nagyszabású

terv ek

a

erd ő részletek re

idők ö zb en

rendszeres

nem

olyan

12

vág ásterv ek tő l

hogy

erdőket,

fokozódott

m ely

kezd etleg es

1. v á g á s s o r o z a t b a n 4 t a g ,

tag,

tag,

Enyedi János.

Irta

Az
3

313

á tn ézeti

térk ép en

a d ato k o n

kívül

a

jelölve

vannak

konyha-

osz

továbbá

a

szám át

m alom ,

m észárszék , k o v ácsm ű h ely ,

A

sz ő lő k ,

diósgyőri

p ap iak ,

és

korcsm a,

erdőgondnokság

a

fen teb b

g y ü m ö lcsö s

fű részm alo m ,
faisk o la

és

I. v á g á s s o r o z a t a

rész

kertek,
ő rlő 

tisztáso k .
4

tag ra,
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314
II. v á g á s s o r o z a t a
o sztato tt
Az

és

két

ezekben

üzem terv

külső

legnagyobbrészt
ott n é h á n y
Az
lon

győri,

old alo n

M in d e n

a

mű

a

előz

felsorolásával

lap o k at

van

cim e.

B elseje

tartalm az,

közbe
U tána

ujh u tai

és

i tt-

kötve.
m ásfél

k ö v etk ezn ek

üzem terve

táb lá z ato s

oldalnyi

erdőgondság

k ezd ő d ik

s

azu tán

a

h a tá rá n ak

tagok

Az

A

részletes

ágak

és

az

E zután
ennek

erdők

in d o k o lá sa

v ág ásso ro zatra
állap ítta to tt
P éld áu l

o ldalon

korfo k o zatai

k ö v e tk e z ik

a

rovatos,

szerint

viszonyoknak

m eg állap ítása

és

azért, m e rt m in d e n

m eg fe le lő

a

Ezen

IV.

„

100

„

az

é s VII.

„

80

„

III.

v ág ásso ro zataib an
100

a

volt

a

80

évi

a

II.

v á g ásso ro zatáb an

pe

és felújítási r e n d e l k e z é s e k v á g á s s o r o z a to n k é n t v a ló e lő a d á s a .
k ö v etk e z n e k

m egjeg y zen d ő ,
abban

az

Ez

a

hogy

n y o m tato tt táb lázato s

csak

egyféle

a d a to k a t

tartalm azta :

Felső

v ízszin tes

soráb an

m eg n e v e z te

a

előforduló
A

v ág ásso ro zato t.

tag

állab

3.

Az

erdőrész

viszonyok

5.

abban

m egnevezése,

állab,

talaj

és

egyéb

vagy

Az

h o ld ak b an és D -ö lek b e n
1 h old =

1600

a n élk ü l,

—

csatolandó

hat

k o ro sztály s z e 

nem

továkbá
b irtokrész

község

tisz tá so k
területe

tartozó

területek

v é te tn e k
8.

A

az
az

első

terü lete

v á g á sfo rd u ló

e rd ő testb ő l.

v á g á sfo rd u ló

évszám a.

holdakban
alatt

vagy

D -ölekben

m in d e n k o rra

ki

erre

a

ben

a

többi

sorozat

v ezetve

nem

a

m in ő sé g e ,

talaj

sok

h ely en

csak

az

is b e

ten y é sz té sé re

a lk a l

p ed ig v á g á sso ro z a to n k é n t az
egyes

évére

területet

elő

és

van

Írva,

m ennyi

van

fatö

előírva.
ö sszesítv e v a n n a k

s

erd ő g o n d n o k sá g o k

az

vannak

a

az a b b a
üzem 

v ág ásso ro zati

ada

v é g é n az e rd ő g o n d n o k sá g o k a d atai

a

főképen

m ég

részében
m eg o ld ása.

m elynek

diósgyőri

van

az alserd én y ek

erdőkben
érzékeny

m in d en

m ég

m eg
Hogy

e m lítv e

a

a k á r o s ítá s o k n a k e lejét v e g y é k , —

so k áig

váltólegelőt

u jh u tai

A

és

van

rovatba

végén

b evezető

részére,

gendő

és

egyen

legtöbb v á g á ss o ro z a tb a n é v e n 

ö sszesítv e

hogy

jo g o su ltság át

az

a

k o ro n au ra d a lm i

és

ki

részletek

a

az

h o ld ak b an

szerint

n a g y s á g ú terü let és e g y en lő n a g y 

ad atai

kérdésének

m in d en

összege

h o l

összesítv e.

h o ld ak b an

és

lábnyi

összesen

be

3 -ik

fanem

nagyságú

k ih aszn álása

végén

fo ly tán

u ju lt v á g á s o k — ■h a g y á s

3

szerint.

és

hanem

m in d e n

vágássorozat

m egrágásának,

tetés

a

iránya

az, h o g y

üzem terv

m ely

hozhat

sorban

m ily e n

e g y en lő

tagok

részére

e rd ő testh ez

Azon

m elyek

fatö m eg

tö re k e d te k ,

D -ö l.

és D -ö lek b en .
7.

ságú

a

□ -ö lek b en .
6.

leh e tő le g

leg eltetés

az

Ez

k ih aszn áln i.

ként

terv e in e k

kiterjedése.

v álaszték

s

ro vatokban

m ily en

leh et

Az

b e c s l é s k o r ta l á lt fel

erd ő testh ez

1 6 — 18.

tartozó

és

v álaszték

lág y

kora,

h ajlá sán a k

hol,

vannak

tarlasztási

k itü n tetv e.

és

tok. V é g ü l az ü z e m te rv

(e rd ő ré sz le t) jelzése.

részletezve.

fákkal

az

leírása.

T erü let

A

e lő so ro lta

rovatok :

Az

rint

erdőgondnok

és

(osztag)

fanem e

S ő t jellem ző

szám a.

2.

4.

A zu tán

az

hasáb

fam e n n y isé g 3 lábnyi h a s á b h o sszú 

h o g y a talaj

M in d e n

fan em ek et.

fü g g ő le g e s

1. A

m ég

idő b en .

k ö v etk ező

és

volt

részletes

egyenként

k im u tatásb a

v ág á sfo rd u ló

m eget

hosszúságú

szerin t.
a

lág y

terület

külön

rovatos

A

hogy

lapok. D e

táb lázat

a

ságot

m as.

ke

éve.

e rd ő ré sz le t

írva,

és

kem ény

összesen

h e g y o ld a l

van

fatö m eg e

D -ölekben.

állo m án y

egész

forduló.

Az á lta lá n o s ré s z 3. é s 4. o ld a lá n fo g laltatik a tarlasz tási

E zután

és

m in d e n

lábnyi

k ih asz n á lá sk o r

K ih asználandó

„

3

m eg je lö lé se

kem ény

ölekben

év

dig

év

és

70

3

D -ölekben.

e rd ő ré sz le t

K ihasználandó

120

v á g á s f o r d u l ó , m i g a d i ó s g y ő r i e r d ő g o n d n o k s á g I. é s

és

K ih aszn álás

„

—

m egnevezése.

17.

é s VI.

k itü n te tv e

terü let

tartalm azza

16.

ként

erdőgondnokság

I. v á g á s s o r o z a t á b a n

V.

Az

18.

tartozó

v ála sz té k

e rd ő ré sz le t

öl t ű z i f á t

ságú

szetnléleki

tag

holdakban

dakban

v ág ásfo rd u ló

m eg.

II., III.

volt a

de

lág y

rovat

ki

szerin t.

fatöm eg

és

szerint

egy ü tt

m in d eg y ik 

p ed ig :

Az

utóbbi

cso p o rto sítv a.

v á g á sfo rd u ló

v ág ásso ro zato n k én t

a

és
A

15.

m áso d ik

ö ssz'es

és

tűzifát.

rovatba

v á la sz té k

kem ény

14.

hasáb

A

a latti

1 3 — 18.

tervet

nem

foly tató d ik .

5.

lág y

12.

n y o m ta to tt, k im u ta tá s tá rg y a lja a területi a d a to k a t m ívelési

írásával

Az

növedékkel

k o ro sztály

öl

és

a

hat

v ála sz té k

ke

le

a

hasáb

11.

h atá ra in a k

állab

—

lág y “

13.

az

hozhat

„kem ény,

m ény

leírás

k ih aszn álásk o r.

hosszúságú

k im u ta

á ltalán o s

a
az

láb

ölekben

4— 4

kora

szerint

ben

diós

m ocso ly ási

á llo m án y

B ecslés

o lda

a

17. szám.

h aszn álásk o r

m eg.

rész

Az

10.

terv ei.

m elyeket

á ltalán o s

ism ertettem .

sorban

sz en tléle k i,

erd ő g o n d n o k ság
á ll,

ism ertetés
Az

rovatos
ív

9.

h a t tag ra

e r d ő r é s z l e t v o lt.

m ár

nélküli

van

gazdasági

tásokból

386

rész. E z u tá n

p a ra sz n y a i,

rü letek

és

nyom atott

bevezető

III. v á g á s s o r o z a t a

alak ját

n y o m ta tás

első

a

tagra,
összesen

ERDÉSZ

egyes,
az

továbbra

való

az

u rbériség

erdőkben
is

m eg

h a sítsan ak

k i.

VI.

való

k e llett
így

erdő g o n d n o k ság

erd ő g o n d n o k sá g

k o rlátlan leg e l

m a ra d t v olna, —

arra

alatt

á lló

legeltetési

en g ed n i,

ele

D iósgyőr község

II. v á g á s s o r o z a t a

és

v á g á s s o r o z a ta jelöltetett

célra.
úrbéres

községek

ren d e lte te tt v a la m e ly ik

részére

is

egy-egy

erdőgondnokság

vágás

k e rü le té 

váltó leg elő ü l.

(Folytatása következik.)
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Az ákácmag elvetése.

ERDÉSZ
14-ére
b újik

P olgárdi
c ím

alatt

tásával

B éla
egy

M.

E.

f.

é.

irányú

15.

szám ában

k ö zlem én y em

a

fenti

h ely reig azí

fog lalk o zik .

A bban

ig aza

tett k é ső n
k.

a

h aso n ló

hold

van

kelő

P o lgárdinak,

m ag

hogy

k eresk ed ő tő l

b e v etéséh ez

leh etetlen

az

való

lett

általam

volt,

v olna

em lí

m ert

a

100

m áju s
m ert

sa já t

Az

általa

nyira,

a

m ig

több

v ették

ezt

m agot

elv e té s

a

m ó d o t,
előtt

nagy

k ell

is,

értünk

vo ln a

között

De

ha

kor

m ár

nekem
ad o tt

is

A

az

m ert

a

verni,

akkor

sik er,

s

nem

a

esetleg

fel

és

sik erü lt,

az

de

és

időben

v e té s

m indig

a

forrázott

ákác

és

e lv eszti

csira

az

forrázatlan

kikeléssel

nem

rázva,

a

volt

m ert

a

a

azon
és

időkre
hogy

tél

v aló

nem

A

k el,

is

és

ott

volna,

hol

e lé g g é
a

a

az

ju n iu s
jó

nem

sem
az

eredm ényt

8-án

a

leh e te tt

forrázva,

sem m i

hogy

külöm bsé-

a n n y ira

van

jóval

for
előbb

m ár

b e v árh atju k

az

nem

tartan u n k .

ákácm agot

akkor

napok

„a fagyos
kell

után

vetni,

k ö v e tk e z 

m o n d ta m ,
m agot
Az

„legjobb

való

tu d áso m at

m eg fig y eléséb ő l

hogy

m ájus

10-ke

a, t e r m é s z e t n e k

m erite m “ s
e lő tt n e m

nem

szabad

n y ito tt
v ak táb a
az

ákác

elv etn i.
u to lsó ,
akkor

á ll:

a

m ájus
sokkal

h árom

24-iki
később
első

fagyos

n ap ig

k ellen e

fagyosszent

vetni.

nem

v árh atu n k ,

H anem

m ájus

12,

a dolog
13.

és

m in t

régibb,

ki

m ár

úgy,

fagy

b e á llta

a

m ag

negyed

nem

m in t

á rth at,

P olgárdi.

készül,

késni

napra,

a

ak

fog

a

3-ik

fa

Imecsfalvi Imecs Béla.

egy

m agyar

szót

őket,

szárm azásúak

széliében

csem p észtek

m eg szo k tu k

h aszn álju k

m agyar

nem

m ely n e k n y elv éb e

id eg en

A nnyira

á ltalán o san

szóval

M egszoktuk
az

m iért

uj

—

Hogy

a

régi

használt

tudunk

m ár

ezen

m in th a leg

len n én ek .

k ifejezés

Sőt

is ,

m e

kifejezni.

vagyunk

em ber

szó

az

a

virágoskert

ellen

ma

n in csen
vagy

a

az

sem

im e

a

az

m en t,

ha

testvéréhez.

a

hogy

a
E

m a
m iatt

m ik o r v a la m i

a

szép

a gyom nak

ezen

k o m o ly an .

u riren d ,

k ö z ö tt,

vo ln a

néhány

annak mi

id ő sz a k o t sorolhat

dudvának,

c so d álato s,

védekezünk

népe

f aj i t u l a j d o n a
De

a

édes

nyelv et,' m in t

felkap

külöm bség
fö ld

szó lt

fiúra

n y e lv e k n e k k ificam íto tt s z ó h a lm a z a

m agyar

ág y aib a

C sak

n y elv ü n k b e,

olyan

m ik o r s z é g y e n s z á m b a

an yanyelvén

elle p te

fajtája.

Hány

apáról

sokszor talán v an

v ise lte tü n k .

v eg y ü lt

oka.

m ely

iránt —

e lő ítélettel

a z tá n a latin é s n é m e t
úgy

ered etü t,

szavak

idegen

tö rtén elm ü n k ,

gyar

id eg e n

m agyar

b izonyos

annyi

m agunk
fe l

m ien k b e.

o lyan

nem zete,

annyi

v a jjo n ^ m ié rt?

szállt s
is

m ásik

alatt

legtisztább

lyet
S

a

oly an

nem

a lk alm as

szabatosabb, hogy

fagyos

is.

külöm bség.

okvetlen

k ell

ve te tt

csem e té k e t

nagy

ha

a

forgása

van

kívánt

m in th a

k irepesztésével

ezért

u to lsó

a

n ag y o b b sik er

m ár

m ag,

tu la jd o n sá 

m eg

ig en

k e lé sb e n

he

idők

szavakat,

szükséges

fö ld b en

m ag

fo ly tán

k ipattant,

a b b a n látom ,

vagyunk,

k ö zö tt

m aghéj

tekintettel

is

szem m el

kel

s

hogy

után
n ap ig ,

Földes János.

Irta

nyár

b e .“

M agam

nem

is ,

idő,

N in c s a fö ld n ek eg y

oly h o s s z a n ta rtó ,

k ell

nincs

k e lé s

fo rrázo tt

téte le

az

v etek
az

fagy

épp

1 4-ike

O rbán

Az idegen szó: a róbsicc.

az

h ely ek en ,

k ikeléshez

keresk ed ő i

forrázás

kiszáradástól

k ikelése

a

láttam

éppen

azon

és

akkori

tudom

napon.

sem

tan u lm án y o z á sa

szárazság

k ele tk e ze tt

a
s

a

tú lso k á

gyors

csira

hisz

m ik o r

a

tehát

szem ben

v esző d n ie

P olgárdi

m agot

is

M ert

m utatott.
hogy

kel,

a

az

á k ácm ag ja

fo rrá z atla n n a l

10-én
hűvös

m ag

■f. w y y . y - y y y y . y jf y . y - w y - y - y if y if y - if . y . y y . y ip it y . y . t y y . y . y - y . y '

1 8 6 3 -ik i,

m aggal

átm en et

forrázott v e té s t k é s ő b b

jó

oly

az

azt

e

ákác-

száraz

a

szárazság esetén

vetni,

feltüntető

P olgárdi

m ert

a

v o n tato ttan

kell

Forrázás

így

és

m egfigyelése

m agnak

m eg ism ételn ő k .

zék

hogy

tartós,

hogy

jelen ség

fo rrázo tt á k á c m á g b ó l

időt,

alk alm azásba

arra,

hirtelen

ju tta tju k ; h a

újból

azonnal

k ell

a

fo ly tán

forrázatlan

veszi

get

t á m o g a t j a azt.

„ö ssz e a sz ik

akkor

Az

elő n y é t

áztatás

nedvességhez

a

nem

m in d ig

ákácm agot

term észet

forrázás

‘hogy

rel

any-

ú tm u ta tá st“.

hogy

gát

győz

oly an szárazság tó l, m in t

á lta lá n o s

„a

m áju s

hogy
árt,

akkor

m eg erő sö d ik

szükséges

nem

érvvel

fogva

tap asztaltam ,

c élt.

p ed ig

és

ugyancsak

szárazságban

tekinteni,

úgy,

jól

lefo rrázták .

k é p e ssé g é t“ , p ersze
el

m eg

v issz a té rte k

jól forrázott

sik e rü lt; so h a se m

2 4 -ig

vetek,

de

m ag leforrázására nézve m ó d o 

régtől
s

fu tó h o m o k o n

v etettem

m ag

azonban
a

a d a tta l

em berek

11-én

fö ld b ő l,

összehozni.

adat

állításo m at

tap asztalt

Én

u tján

k ö zö lt

hogy

sítsam ,
A

szedés

Ha

a

hogy, nem

gyos
m agot

esik .
ki

315

És

felism ert
e

az

baj

tekin tetb en

k ö z é p o sz tá ly ,

m in th a bizony

ezer

ip aro s

ö sszetartás

m agyarnak.

p é ld a !

Az urak
a kaszinóba j á r n a k , luncs-r e v a g y t a r o k k
pártira. A billiard a s z t a l o n alagereznek, a z ú r i n ő k
zsuroznak, a k á v é m e l l e t t elplausolnak, eltraccsolnak.
Az
úri
v a d á s z jáger-éwe 1 pirstelni j á r
a
kapitális
s z a r v a s b i k á r a é s cirka e g y tucat patront v i s z m a g á v a l .
Ha

k ap itális

spiszerha

a

vagy

szarvas

nem

gáblerrel

v ad d iszn ó k b ó l

kerül,
is ,

egy

sőt

m egelégszik a gyen g éb b
gyak ran

iiberlájfert

örül

annak

is,

blatt- l ö v é s s e l

rulirozhat.
A z ú r i dáma, a hauzverterinnz\ m e g v é t e t i a snepfet,
rébhendlit, kramecfóglit s h o g y t o v á b b á l l j o n , a h i d e g
spájzba t é t e t i .
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K ereskedelm i

n y elv ü n k

is v a l ó s á g o s a n

hem zseg

ERDÉSZ

j

J csen

a sok

börzén j á r a t l a n e m b e r s o h a m e g n e m
é r t i a v é r b e l i börziáner b e s z é d é t . A f a k e r e s k e d ő staflit jj
v á s á r o l enmil, a frízeket, parkettákat d r á g a p é n z e n !
v á s á r o l j a , s ő t vagensluszokat is
köt,
ha
kedvező
a
konsteláció.
I p a r o s u n k m e l l é n a t u l i p á n j e l v é n y n y e l l é p a sankhiiba,
a h o l krigli- v a g y szájdli-spriccert k é r
a vírstlihez,
d e gusztussal, apetitussal f o g y a s z t j a e l a roszprádlit
is , h a sniclit n e m szervíroznak a kellnerek. A m a 
g y a r i p a r o s i s k o l á b ó l k i k e r ü l t k o v á c s l e g é n y steklics p a t k ó t
ü t a l ó l á b á r a , a féderes k o c s i b a platnis t e n g e l y s z e g e t I
c s i n á l műtérrel, a spricbognit b e v a s a l j a , a fíirhécstisz- '
nit p e d i g k i s z á d o l j a . A k ő m ű v e s v i l á g é r t s e m t u d n a
bláj n é l k ü l e l l e n n i . ”
N e m t u d n a a malterból fangní n é l k ü l d o l g o z n i s h a
h i g a m a l t e r , sankot k e v e r h o z z á , m e r t fusser m u n k á t
n e m s z e r e t a pallér. A z
á c s vinkliwa s
n élk ü l
nem
b á r d o l h a t j a v i n k l i b e a majorpankot, poszterfát, a fuglécet i s c s a k hóblizva v e r i a d e s z k á r a s t b .
id eg en

szó tó l.

És

így

A

van

ez

a

k e re sk e d e le m n e k
m in d en h o l
nem hogy
a jk á n

a

m in d e n

ezerszám ra
szab ad u ln i

is

vagy

tudom ánynak,

az

m etszett

m agyar

b o jtá rle g é n y

leányok

n y elv én

stb.

A

Bakonynak,

p ed ig

évszázadok

a

szó.

a

Az

M ég

köznépünk

egri

m enyecske

vagy

a

d ebreceni

—

suszternél s z a b a t l á b b e l i t , a
pruszli, rekli, párnaciha,

M átrán ak ,

Bükknek

ism eri

és

ős m a g y a r lakója

sokszor

félve

e m le g e ti a

a

mi

fán

terem ,

*

róbsicc,

m in t

v a g y is

neve

is

v ad jára.

O tt

van

akad.

v adorzó

A

p e d ig :

módon

b elő le

Az

v adászik,

nem

Sokkal

kárt

nem

vagy

sáro lja,

g alm a
szeti

dolgozik.

között

rossz

a

a

hol

és

töltött

vad

is

a

időben

a

a

és

eg y ik

bánni

a

Ez

m en tén
nem

is, ó l á l k o d i k

sik e tfa jd ra ; szóval

h ú sát,

használni

m esterség ét,

h iába
abba

m ár

szen v ed ély e

őzre,

zergére,

m in d en

a

szarvasra,

vadra,

tetten,

hiába

teljesen

in tik ,

bűnös

kat

s

nül

a

h a ta lm á b a

k erítette;

a

nin-

az

tagjai

ism eri

piacon
o lcsón

dugva
m egvá-

á rtatlan

á lla tn a k

em bernek

m ely b en
m in d e n

az

fo

erdé

p illa n atb a n

e lv e te m ü lte b b

fajtája,

sűrűjét.

nap

—

egész

állap o t

—

a

a

m ég
őz,

kint

szarvas,

csak

az

vasárnap

p atak o 

v ető d tü n k

p ih en tetn em

kellett.

De

n apjaival

a n n á l tö b b

n ap ja in a k

talált.

fö lázo tt p u h a

e lé m

s

eltűnt

tu d tam

m eg,

m ik o r

hurkot

szaladt
a

fák

el

vad

találtam

táviródrótból

erdő

a

K ovácsék

egy

paraszt

sűrűjében.
Puska,

A lakját,

fejsze

feléb en
m ásik

egyik

v áltó ján

fölá llítv a .

A

m in d en féle

részén.

frissen

két

tette
a

hitét

hozzá
két

elég

m egingassa

lőtt

m ert

m in d ig

m eg illető d v e

eset

darab

hurkok

fiatal

régi,

erdei

M egn éztem ,

v izesedényét

R ó b sic ce k ' lőhették,

Ez
pot

m in t

szem ély zetü n k

nem

oly h irte le n , c s a k m á s 

készültek.

Jó sk ája
a

A

n e szte le 

o ld alá n . M eg p illan to tt,

m eg jeg y eztem .

m iért

m ásodik

bukkant

az

leg 

cserk észtem .

cserkészösvényen

értem ,

jól

egyike, a p a g o n y n a k

S zarvasbikára

volt

fákat

rendesen

v é g z ik -e a m u n k á t . A z e lé m b e siető e rd ő ő r h a lk a n

—

erdőn.

völgyeket,

esős,

vászo n tariszn y áv al

v ölgyfenékben,

—

M ert

v ad d iszn ó .

tanyáztam

g erinceket,
s

sincsen.

ködös,

hogy

—

tu d

m agam ban

h ire

fö lv álto tta

s

az

sem

v a d á s z a t ö rö m e ib ő l.

m eg fo rd u lt

O któber

falu b an senki

fajtából:

nyár,

u to lsó

azonban

szarvasfogó

sz em ély zettel,

g o n d o ltam

h étsz á m ra

p o n tján

kis

ültettek

az

orvvadásznak

a

a

felelték.

m értem

esőtől

n yáron kerültem az e rd ő 

vid ék en ?

k an y aru lath o z

holott

Őt

ezekről

vo lt:

fö lm érést

m ost

legény,

fo ly tatta
bü n te

a

m eg ism e rk e d te m

m in d en

eltelt
a

az

tötte . . .

h iába

tud

A legtöbb

erdők

segédm unkással

De

ősz

az

estig

ö t-hat

az

az

nyáron

R e g g e ltő l

m elynek

ü zelm eit.

annak

korom ban

a

és

első

—

h a g y h atja

az

hisz

volt b ő v e n

ki

v ad lu d at,

vakon

a g y ilk o ssá g 

is

őzet

orvvadászok

bújja

id eális

vad

Az

éjjel-n ap p al b á r

ki é v e k ó ta e r e d m é n y n y e l

érik
nem

kacsát,

ism erv e,

a

ny u lat, fácánt,

v itt

v eszed elem rő l,

van,

vad

lehet.

A zt az o rv v ad á sz t, a

tik, ő t ö b b é

a

vadorzó,
a

a

róbsicc

a

de

a

benne,

nem

u riasszo n y

hogy

A lighogy

sok

v a d á llo m á n y b a n ,

lesi

a k ö v etk ez-

a vadászem ber

is t a p a d h a t .

az

puskával

volt n á la

az

része
C sak

sz em é ly z e t

hol

k érd ésem

ily

em berek

sejti,

arról

a

h iv ata lb a .

m ely

az

fokozódik

titokban

erdőm érnök

hirtelen

a

is

*
F iatal

külsejét

leg aláb b

s ík o n

v ad d iszn ó ra,
bőrét

is

fegyverrel

fogásra

A

hurkot

vadorzó k n ak ,

tehet

bőven

űzh eti

nagy

házhoz

v ad ászati

ju th atn ak ,

s külön

tőrt,

azonban

Ez

vizek

a

sin csen

m in t

a

boszu

m in d e n lépését m e g 

retten vissza

nagyvárosi

em bervér

használt

fáradságot

a

nem

h aláláh o z

m ásnak

k é tfé le k é p p e n

haszn ál,

veszed elm eseb b

fo g o ly m ad arat,

vadászat

kínált,

távolabbi

v e szély ezteti.

lövőfegyverrel

m ily

M ik o r

orvvadász,

fog ó -k észü lék k el.

fajtája

nagy

életét

v ad ászik

csap ó v asat,

e

i s , m i is

nem

a

a v a d e lejtése,

szám ol

hogy

egyre

s

em berekről.

S zep tem b er

legtöbb,

vagy

m in d en féle

lövőfegyvert

hegyek

őket.

ju to tt ki

tito k b a n

m esterségét

m ivel

ki

*

*

elá ru lja ,

szerszám ot.

tu lajd o n k ép en

m ag y aru l a vadorzó vagy

lövőfegyverrel

használnak
féle

vagy

arra,

m ü v eit társad alo m

v eszedelm es

D ehogy

a

róbsicc ?
A

A
a

V an-e

tőlük.

cso p o rto su l; nem

gondol

szenvedelem

—

élősdieket,

m eg b ü n tették ,

tól s e m .

haza.

hát

a

m ió ta

veszedelem be

—

az

róbsiccet.
De

a

gyárakban, bányákban

forog

óta

m egy

nem

a

M in d e n g o n d o la ta csak

körül

m én y ek k el,

ezeket

som ogyi

is

ott

k ézrek eritése

figyelik ;

s

lelkét.

ágában;

id eg e n
—

n y u g ta

m egm érgezi

ápoljuk

igyekeznénk

m egszokott
tőről

m ű v é s z e tn e k , iparn ak ,

tö b b é

17. szám.

jelen ti:

v a d d isz n ó t

talált

a

m eg tö l

forrásból

fickólövés

van

a

benne,

c s a k g o l y ó v a l lő n a g y v a d r a ,
az

ő r.

arra,

bennem .

hogy
A

a

vélt

ideális á lla 

v a d á sz a t az én g o ndom
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17. szám.
volt s
két

sz ig o rú a n

erdőőrből

n y ájan
nek

azt

az

P ista

egy

gyakran

Vizi

a

a

hanem

értelm es

m ár

em bernek

az

ő

akkor

Egy

A

lo h asz to tta
a

töltötte

a

V izi

két

írásuk
v o lta m
kivel

ki

a

Jói

erdőben

szép

szál

a

D udás-fiukra,

Vizi

m in d en t

tu d o tt be szé ln i a
volt

F ato lv ajlá-

büntették

s

m ost

a

b ö rtö n re

m eg g ö rn y ed t, h a t

k ihez

rokoni

m ég

fia tala b b ra

hogy

ő

az

k ötelék

nem

fűzte

g o n d o lta m ,

a

bizo n y o s

hurokrakó,

ezt

a

h árom

éppen

K ádárné

a

után u k ,

is

a

az

hírrel

m elyet

az

asszony,

A

v a lam ik o r

a

den

zege-zugát

egy

E g y ú ttal

azt

S zén ég ető láp áb an

s

m in d

o rv v ad á sz o k tó l

az

csúcsra,

szelá tó m m al

a

elhagyott

azok

m ely

az

is

nem

oda

tu d ta m

szikla

fölött

lév ő

volt.

nem

utat

a

hogy

óra

a

sejtő

őt,

egy

hogy
is

éjjeli t a n y á j a ,

K ádárra.

tájék a

m in d

b írtam .
s

a
a

napok

bércet,

de

g yanúra

Rám

sem m i

ad o tt

esteled ett;
e lta k a rta

volna

sürü
a

sem

dé

a

parázs

tü ze lő h e ly e n ,
ó ta

rozzant,

nem

nem
a

járt

mi

d üledező

volt

benne,

p ed ig

an n y it

senki

a

h ag y tam

ott a

b arátság talan

hogy
első
érte,

köd

vidéket.

k e z d te m m a g a m a t rosszul érezni.

tű z,
a

két
mi

egészen

kun y h ó jáb a,

Sem

m ellé h úzódva, m esz-

kuny

tan y á t, fö lk a

az

M ost

aztán

A
az

én

azt

a k k o r fü leljü k

k o ro m sö tétb en

de

l e,

elálltuk

érk ezését.
A lig

kezd ett

csendesen

az

S zeren
h aj-

kapaszko

Az idősebb

D udás-

m iv el

az

orvvadászok

tám a d ó k n a k , k e d v e 

k ö zelem b e

ért, g y o rs a n k iu g ro t

az

agyával

a

és

a

öreg

h o lta n

két

c élt

m ásik

h ittü n k

s

azt

is

l ő fii

gyorsan

a

D udás

id ő seb b

Dudás

k étszer

csapást

át,

rásüti

készült, K á d á r
m ért

elé.

hatolt

közben

el

kezd

az

lábunk

k alap ján

E

kicsavarta

szedtem

szaladok,

b ukott

teljesen

esett.

d u lak o d n i

a

m eglöktem

D u d á s-fiu t,

V ízitől

iszonyú

k irá n to tta m

fegyvert,

h an y att

m ásik

harm adszor

oly

K ádárnak

nem

eltakart,

csizm aszáráb ó l

orvvadász

em ber

a d d ig

e közben

ki

kezüket

a

fejére,

Az

orvvadász

de

fejét

nem

tévesztett.
róbsicc

nekik.

hátrak ö tö ttü k

s

könyörgésre

M in d k ettő t
úgy

fogta

a

m egm o to ztu k ,

in d u ltu n k

haza

az

. . .

bíróság

E ttő l

is

a

a

ránt

m ár

öreg

k ü lön-külön
m ié rt

m ennek.

kezéből

se g ítség é re

De

erdőből

em bert

botlott

fo g ta

Kádár

m áso d ik

do lg o t.

a

h ajn alb an

k é t ó ra k o r a szik la m ellett

e l,

m ely

m ire

golyója
a

fognak

tud ju k ,

nekünk,

em ber

sz ik lá b a

de

M ik o r az

felé

orvvadászok

v é n g o n o s z t e v ő V izi. A k e s k e n y

orvvadász

p u sk áját,

pisztolyt

v é d elm et

az

róbsiccek

álltu k

m ellő l,

g alléro n

s

teljes

h e g y e n felénk.

felénk,

első

m it s e m

Kádár

ellen

lib aso rb an

a

a

h e ly zetü n k .

az

bükkfa

k ö zö tt

C sipkéskő

oldalról

volt a
m in t

tam

köves
leghátul

tám aszk o d ik

n ég y-hat

v árakoznunk.

em ber

k ö zeled tek

feg y v erét,

hóban.
K ed v etlen ü l

elől,

ösvényt két
alu lró l

kellett

h árom

m eredek

m ent

kezéből

m in 

s o k áig

a

a
a

alatta

m in d h árm an

M ég
a

Ez
való,

igy

nem

vadászni

vártu k

K á

m eg le ste

éjjelezn ek .

szélén

h árom

cselek ed tü n k .

nem

n alo d n i,

zőbb

a

vadorzót

hogy

u tán

érzés

B e m e n tü n k

g y ú jto ttu n k , n e h o g y

s

szél

ha

éjfél

és

szorongva

csére

dott

de

e lő ttem

orvvadászoknak.

h ajlással

elfo g n i

hogy

elállju k

is

s

fiu

el,

fok

házfödél

vágás

ám ,
őket

kap

az uhu-

m észkődarabból

m utatott,

éjjeli t a n y á j u k r ó l

Úgy

érk ezett.

a latt

szin ü

fiatal

titk o s

nem

m eg n y u g tató

h árom

Eső,

arra

Igen

k e tte n

erdőnek

K ádár

v adkörtefa

olyast,

vo ltam ,

ham u

ü ln i.

a

a

nem sokára

az

szik lája

v alam i

jel

az

m in d

eltanyázhat.

h atáro ztam

s

m in k et

negyvenöt

v álaszt

jóleső,

hozzám

fehéres

M in d e n

elülnek,

K ádár

C sjp k ésk ő

nyújt.

lesb e

ig en

uhukol-

Ez

m eg ism ételtem

v isszafelelt

hogy

akárcsak

h iv atalo sk o d á

háro m -n ég y

m in d

a

jól

m ú lv a

e láruljon

m in te g y

em ber

első j e lz é s e k r e

hogy

h a talm as,

földnek,

három szor

szo k o tt.

k u n y h ó b a , d e tü zet n e m

füst

és

szik la

s

fü lesb ag o ly

negy ed ó ra
Kádár

elm o n d ta,

fiukkal

d élu tán

v ö lgyekre

Kádár

nedves

jelentett,

rö v id

akkor

m eg szállt

ágú

sem m i

izgatott

üres

hisz

volt

m elyről

á tk u tattam

fö lfed ezn i

F áradt,

nekem

egym agám

állt,

Az

hogy

fegyverének

sürü

alakot,

L em en tem

kunyhó

nyílt.

T ereb ély es,

e re szk ed ett

rozzant

elk é sz ü lte m

m eg ism ern i.
egyedül

k ilá táso m

hirtelen

h aszn áltak ;

sem

egy

csak

a

s

m ert

e lb án n i,

fölértem

viskó

kim en 

b allag o tt

m in d a h á r m a t s látta,

férje

in tettem

favágók

a lk alm am

E lin d u ltam

okot,

hogy

é jsz a k á ra ,

róbsiccekkel

idején

m ozgó

k ileste

később

ö sszetalálk o ztak .

S zén ég ető láp áb an

som

jó

csak

be

szólt.

akkor

m eg,

d o m b tető re

nagy

m ik o r

fő iszálló

A

m ennem

v olna

K ádárné

tito k tartásra

tervvel.

kellett

Vizi

d éltája

szalad t

kiálló
a

M egvallom ,

utat

fo n to s

egy
m in t

dár

é jj e l t .

K ádárnét
a

öreg

az

g y a n ú s em b ert, K á d á r

M in d en szen tek n a p já n a k

C sip k ésk ő -erd ő b en

h o zzátette

tö lti

de

a

tito k b a.

azzal

de

állt.

a

317

K ádárnak

m ik o r

a h iv atalb a, hogy D u d á s é k m á r h a jn a lb a n

a

le

s tisz tá b a n

erd ő re.

hogy

de

találk o ztam .

beavatta

Az

őket.

ism ertem ,

tek

b o ttal

egy

Ítélték.

é ld eg élt.

hozzám
az

m ár,

összeütközésnél

sú ly o s

csöndben

akkor

m ár

is

ennek

de v a d á sz sz e n v e d e lm é t az
u to lsó

úgy,

szállt

P istá n á l.

ö sszeütközése

évi

tarto ttu k

m ik o r

öreg

Az

a

em lékszem ,

v olt,

kolást,

tiz

házában,

feleségét

em ber

fiatal,

sz o m s z é d falu b a n laktak, so k szo r m e g 

rögtön

Szem m el
m ég

tam ,

l e.

fogságát

m agam m al,

az

K ádár

m iért

D udás-fiut

után

csupán

szám talanszor

öregem ber

D udás-fiuk

fo rd u ltak
Én

v adorzásért,

éves

id eg e n e k ,

e rd ő h iv a ta lla l és a biró ság g al.

agyonlőtt,

éve

jel

sok

később

v an n y o lc

lehet

T öm érdek

is s ö r é t e z t é k a z e r d ő ő r ö k ,
nem

em berek

az

m eg
m in d

falubeli

gyan ak szik

sért,

vadőrt

paszkodtam
tam ,

arcú,

hogy

sz em é ly z e t.

tizen 
M in d 

nem

m eg fo rd u ln ak

P istáró l

m ely

éberségre.

szem ély zetet,

legnagyobb

hogy

fejcsóválva,

vadőri
az

állíto tták ,

erdőőr,

kik

volt,

orvvadászok,

m o n d ta
a

utasíto ttam

á lló

ERDÉSZ

az

életb en

V izit p e d ig
az

m ara d t D ud ás-fiu t

negyedévi

id ő tő l k e z d v e

hosszabb

sem m iféle

gyanús

esem ény

izg a tta

m egint

hiv atalu n k at,

föl

fogságra

a

két

ideig n e m

pagonyban
hogy

hónapra,

ítélte.

s

fordult
csupán

a rákövetkező

elő
az
pün-
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kösd

után

rátából

K ádárnak

soha

sem

ERDÉSZ

őrjá-

j

estefelé

gon d tala-

j

m eredek, köves, havasi

erdei utón.

teljesen

nyom a

tért tö b b é

veszett

vissza

s

egy

17. s z á m .

övéihez.

*
Az
nul

erdőőr

v állára

v e tett

sie t c s a l á d já h o z

M ég
a

jó

órát

hideg,

m ellett,
los

k ell

sürü

ellensége,

erdőőr

g y a lo g o ln ia.

szeles

a

a

eső

egyszerű,

az

de

kezd

fenyvesbe

lépteit,
v áln i.

M ik o r a

közeled ik ,

b ecsü letes

családnak

M eggyorsítja
k e lle m e tle n n é

m ert
Az

a

fegyver

m unkása

fö n tartó ja,

m it

az

sem

sem

eld ö rd ü l

erdőnek,

m eg in t

j

és

| azokat

sze-

tésre

a

Az

orvvadász
g ö rd ít

z a tát.

Az

keresik

félrehúzza

rá,

eső

a

elm o ssa

a
a

h o lttestet

az

ú tb ó l,

v érn y o m o k at s h é tsz á m ra

hiába

| érdeklődők

á ld o z a táu l

esett sze-

| ben

a

m ély éb en ,

pirkadó

tan ú sk o d h a tn ék

h a jn al,

h aso n ló

k id eríten i

soha

a

havasok,

a

lem enő

sürü

go n o sztettrő l,
sem

lesz

erdők

napsugár
m elyet

bel-

gyakran
földi

leszü n k

m ó d jáb an .

*
V itatk o zu n k
teit

a

arról,

legkisebb

m ik én t

szám ra

az

leszállítan i.

orvvadászat

tö rvényeknek

a lk a lm a z á s á t jav aso lja, a b b a n a
vadorzást

azt

a

á llítja,

nem
dig

hogy

az

m in d

a

k ettő

gyilkost

halállal,

gorúbb

b ü n tetést,

orvvadászat
gorú

a

donság,
o lyan
s

tév ed

fö lte v ésé b e n .
m érjük

apasztani

teljesen

em ber

üres
nem

tábla,
ig en

o k v e te tle n ü l

lelki
a

az

nem

függ,

H iába

az

a

a

a

de

az
szi

a

E

A

rossz
lélek

tu laj
nem

okos d olgokat jegyez

részük

egy

vannak.
ben

fognak

to v av o n u ln i,
így

tehát

elősem

egyham ar
is

kielégítő

legkisebb

k örül

k ite rje sz k ed n ü n k .

k ilö v é se
évi

tehát

érinti

lég

leg k ö ze

fo g o ly id én y b en
képes

szem

a

ön m eg tartó z

előtt

kilö v ésén él

kilövöldözni,

tartó

fogoly

m egoszló.

tartják ,

hogy

Egy

a

p ed ig

ugyan,

a

akkor,

Hogy

a

a

a

akkor

és

a

lövések

m eg riasztv a,

egészen

csakis

ide

egyes

m ás

okai

oly

eset

m e g s z o k o tt területeikről
őket

szom széd

m ely ek et

m ellő lü k

fo g o ly csap ato k

annak

sorban

táp v iszo n y o k

ha

ám de

lelö v ö ld ö zzü k ,

e g y e s . fo g o ly csap ato k
ha

m egsem 

s z em p o n tjá b ó l tel

ny u g talan ítástó l

e lső

v ad ászv ilág

az o k a fogolyláncok,

teljesen

von u ln ak .

a

teljesen

á llo m án y ó v ás

rész e sítü n k

láncokat

m ig

fo g o ly lá n co t

to vavonulnak,

És

a

szó ló

vég ered m én y ,

sorsát

ped ig

á ltaláb an

terü letek rő l

a

a
k ell

1907.

egy-egy

kím életb en

s

a

tele

esetén

h ézag ait

em elkedni

célszerű

érin tetlen ü l h agy.

területekre

év

hogy a fö lre b b en ő fo g o ly lán cn ak c su p á n

m ásik at

szom széd

folyó
m id ő n

hosszú

v alam ik ép en

foglyok

fo g ly o k

jesen

zajától,

G uidó.

a

része,

azt

a
az

a ján lh ato k .

a

a

a
az

m isít,

gen
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s

a lig

részét

a

szakára

terem ten i,

m agaslatra

azt tartja,

Sokan

tél

gondoskodással

n ézete

m ásik

hogy

m ost,

teljesíté se

csak

fo g o ly állo m án y jövő

teljes

¥¥¥¥¥¥-Í-é* ¥¥¥¥¥¥

a jövő

fo g o ly á llo m á n y

tekintetben

vadászok

a jó t a n á c s o k p ó r á z á n

b o ld o g u lju n k .

s

fo g ly ászatn ál

egyebet

azért,

b o rzalm asan

akarunk

a

leg szerén y eb b
tatásn ál

év

fek
tehát

eg y et-m ást

ezt

fo g o ly te n y é sz té sn e k

évekre

fo g o ly id é n y

lebbről.

j

a

aggódó

vadászt

j ió k én t

m ég is

irán y ítsam

sú ly t

körül

o r s z á g s z e r t e v e s z e d e l m e s r é s e k e t ütött.

a jövő

is

bizonyos

soha.

A

A

i

legszi

se m m iféle

m ás

sajátja.

tanitó
hogy

m ényre

és
Pe-

b üntetjük

e sete k e t,

fogja

m in d e n

v ilá g á n a k

m ásik

m esterségre.

em berekből

m in t

m ely re

tő lü n k

a

orvvadászra

fo g ju k

kiirtani
is ,

az

a

kenyérkeresetből

erre

h iába

szenvedelem
az

csak

fan y a lo d ik

szen v ed elm ét

törvény

Ez

föl

orvvadász

szen v ed elem b ő l

h iszem b en ,

teljesen m eg sz ü n te th e ti,

Ha

Ha

teszem

lelk iism eretes

| fo g o ly állo m án y t

E gyik a legszigorúbb

hogy

azzal

ese-

a

gondozás

képesek

pó to ln i.

leh etn e

újakat.

1906— 1907.

in tézk ed ésein k

kiváló

fo g o ly ten y észtés

n e h ézség eire

| fo g o ly állo m án y b an

á ltalán o san

ahol a fo g o ly ten y ész

e g y ik é re

e lm o n d o k ,

fig y e lm é t

fö lm erü lt

j M esszem enő

b író

uradalom ,

a

n y ú jth a tn án a k

lezajlo tt

ren g eteg ek

ságnak

K ö z le n d ő im

j fo g o ly te n y ész tésrő l

hivatásának

olyan

a m aga

b e is v á l ó m ó d o z a t a i ; ö s m e r i

legnépszerűbbek

áldó-

fen y ő g aly ly al

ren csétlen t.
A

a

m egvannak

g y ak o rlatb an

v alam en n y i
m in t

a lig h a

egy-két

a

betak arja

m o h áv al,

hozzátartozói

sejéb en ,

s

tetnek.

gonoszságnak.

sziklát

fo g o ly ten y észtésn ek

elfogadott

egy

esett

Gy. Gy.

Irta
A

sejtő

egy

áld o z a tu l

Óvjuk foglyainkat!

ut

rejtő zv e , ott le s e lk e d ik r á h a lá -

orvvadász.

g y an ú tlan u l

gény

p u sk á já v a l

ki

nem

terü letek en

e lé g ítik ;

bőségesebb

k o n y h á h o z ju th a tn a k .
F o g o ly á llo m á n y a in k jö v ő
e g y ik ,

sem

ped ig

a

okát

á llo m án y á t teh á t

kilövési

befolyásolni.

A

nem

in k áb b

eg y eb ü tt k eressü k .

ahol

van

m it lelő n ü n k ,

k ím életb en
| évszakok

h iba

évi

m ásik

k ell

a

ne

az

az

id én y
A

idei

Ha

k ö lté sre

az,

b izonyos
az
és

sem

nem

lelö v é séb e n ,

lényeg

lán co k at

rész e síte n ü n k !

id ő járása,

m ódozat

idén y t

hogy

az

fogja
ha
ott,

rendszeres
m egelőző

csib en ev elésre,
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17. szám.
vagy

h ű vös-nedves,

v a g y ped ig szo k atlan u l ag y o n p e rz se lő

forró v o lt, v a g y

az

silán y

lesz,

így

gyönge

p éld án y o k at

ket
a

s

sz o k tá k

inkább

k ö zö ttü k
fogunk

am úgy

sem

akkor

ha

tettük

találn i.

Á ltalában
azonban,

A

e rő teljes

és

a

tél

év

telén,

fo g o ly eszten d ő k

nál

úgy

szám ban,

az

évben

erőben,

tatással

m in t

tudjunk

d u zzad ásig

lesz
ha

járása

déket

az,

kell

m érték et
idények

egy-egy
silány

gyakorolni

ha

idény

tu d ta k

a

és

am úgy

tartani 1 Az

év

nem zedéket

hanem

a

A

á llo m án y

aztán

erősebb

lesz

képes

fin e v e lé si

d a co ln i,

időszak

nem zedéket
hol

a

e rő te lje seb b

gendő

a

a

tételeire

is

to jó k at

az

kedvező

ford ítan u n k ,

ken

zav artalan

ma
a

bíz

viszo n y lag

illeti,

a

a

területeken

is

feladatát.

alá

terü letek en

m ég
kel

a

lát a

van,

ren d szerin t ele 

létfel

gondot

k ell

f é s z k e lő é s kö ltő h e ly e i-

végezhessék

költés

a

család

növények,

sz iv é n

és

k öztük

oly an

Néhol

az

előtt,

ezt

annál

ki
az

dok

fészkét,

azt

ily m ó d o n

m eg fe le lő e n

a

elk ü lö n íte tt

j

zaj

hol elő re 

cé lsz e rű

őket

id o m íto tt e b e k 

fogja

Ez

talált

sem

fiazo

e lő v ig y ázatnem

veszik

is

n y o m o ru ltu l

kiváló

m egapadt

fig y e lem m el

rag ad o zó félét,
A

róka,

a

ott fo g 

a

m ely

görény

legveszedelm esebb

és

a
a

fogoly

a ju ta lm a k tisztes ö s s z e g é n e k ,

a
is .

ám

ha

feltűnés

akkor,

a

vigasztalás

Az

ház

szárnyas

egyike
zalm ai

a

az

fo g lyoknak

állom ányunk

hogy

K ülönös

Egy

állo m án y a

egy-egy
a

s

id om ított

e r e d m é n y e k e t tu d u n k érni.
kandu rp éld án y t

az

pusztító
a

is

m eg

m adarászásra

egerekre

a lig v e t ü g y e t,
v ált.

volt s

A

leg szem telen eb b ek
Az

e lm ú lt

m ár

nem

a
ne

van

szó.

elle n ő rz é st

igényel
a

tű rjü k

az

ragadozó

a

o lyan

h irü

ott,

bor

e g y e te m 

hol

az

volt k é p e s.

rosszabb

m eg

is ,

ott,

tél

agyonéhezett

a varjakkal

v égzett

általáb an

érdekéről

is .

szarka.

v ég k im erü lésig

kísérője

hol

k ellő en

szép s z á m ú e lle n ség veszélyezteti

fészk eit

a

jó ak aró ju k

fo g o ly v a d á szte rü le te k e n

n élk ü lö zh ető v é

hóhérm unkát

szarkának

éppen

fo g ly ászásra,

to v av án szo ro g n i

fo g o ly csalá

sok

köréből

szarka,

hűséges

g y a lá z a to s
fo g o ly

nak,

a

hogy

a zsen

fegyverrel n e m

m acska

fogolytojást

csupán

avagy

a

teljesen

ragadozók

fogoly

az,

tag ad h atlan u l

csodás

m ár

ily en

s

eső

fellak m áro zn i 1 A szép cirm o so k 

legdíszesebb

körül

idején,

pusztítja,

közül

v eszedelm esen

távolabb

nélk ü l,

ha

n őink

m acskák

gyönge

dolgozni,

a

sőt sa jn o s
g e rezn áira

tan y ah ely ek tő l

F o g o ly állo m án y u n k at
a

a

v ad ászeb b el,

érdem es

o k o z h a t,
m elynek

V ajm i

m éreg g el,

elle n ü k

kárt

C irm osboára

tehát

tan y ák szerte

m ár

szórványosan

fo g o ly állo m án y b an

m acska,

ju ta lm a t.
így

vajm i
A

több

kóbor

tűz

és

szárnyasoknak

cé lta la n .

a

fo g o ly to jást n e m

találn i.

kö rü lk aszálják ,

teljesen

ki

o lyan

fogolycsibét sz o k ta

s igy

len

nem

a

v etem ed ett.

sorsát

sz ig e tk én t

se

falvak

siratni

fo g o ly állo m án y án ak

fáradságosnak

éppen

fo g o ly szü lék az á rv a c s ib é 

érdekében,

so k k a lta

v á gyódik.

és

ben,

hol

is

m ár

senki

se

! A ligha

nevel

aratásk o r

m egóvhassák.

a

olyan

hol

ott

fog o ly 

fo g o ly család

tü stén t

körül

h ála

alá
h ely t

csak

napos

V ég telen

gono sztev ő .

tem érd ek

akarunk

nyu g o d tan

a

u tán járást

kevésbbé

kaszálásk o r sőt

fo g o ly

m egzavarják,

h e ly e k re ,

A

a

élő

v ad ász te rü le te in k en

m acsk afo jto g ató

m á r ju n iu s h a v á 

Ha

m u n k álatáh o z,

id ő b en

m u n k ája

h ordja,

hazánkban

fészekrakás

ap ró ság aik at.

v ih etetlen n ek ,

a

g ab n aíö ld ek .

alk alm atlan

tovazavarni

hetik

m in t

k erülő

is

gébb

úgyis

M egfelelő

m a m ár

egy-egy

m acska

nak

k ülönös

fo g ly o k

n y u g alo m b an

fogolynak,

aratás

láth ató an

a

az

p é ld án y o k kím életére,

fo g o ly á llo m á n y

több

ered m én y t

ha

férkőzhetik.

g a rázd álk o d h atn ak

erő teljes

ta k a rm á n y n ö v é n y tá b lá k , so k k a lta e lő n y ö se b b otthont nyújt
h a tn a k

egy

és

hogy

h ázik o tló

oly v e s z e d e l m e s a r á n y b a n

óvása

v ad ász te rü le te k e n

m eg en g ed i,

K akas

csak

ped ig

csap ásai
költési

a szta lo k

és

8 — 10

vette.

idegen

m in d en

fo golyrablókból

okoz

tél

kiad ást

d e e g y b e n a g e r e z n á k m é g t i s z t e s e b b á r á n a k is, a z e lő s o r o lt

nem ze

k ellő k ép en

a

ragado

c é lta la n

vihették,

m ert

elv itáz h a tla n u l

p u sztító k . Á m

ezeknél

öregebb

a

kisérnünk

lán c o la tá t

csak

az

terített

m en y étek ,

is

hogy

nehéz

p u sztu ln i 1

id ő 

n e a javát,

akad.

arra

azok

nak

Ezek

bősége

eljárn i,

alá

ket,

k ell

b o c sáta n i.

i l l e ti .

szárn y aik
a

ám

szabadon

gondozásba
is

kedvezőtlen

kedvezőtlen

v ajm i

nem zedékét

ny ilt te r ü le te k re

ebben

akad

nem

a

b iztonságban.

fo g o ly c sa lá d o k é rd e k é b e n

leg feljeb b

fog lalato sk o d ó

a jövő fo g o ly n e m z e 

egyben

szárnyra

tápviszonyokat

fajfentartás

olyan

fogoly terü letek h ez

tehát

a

sem

nin cs

ö sszeg y ű jtö tt

a

J e le n b e n , a tél ó ta

nem zedék

és

fo g o ly

szoktak,

kikelt

hol

úgy,

m egm aradt

lett z a v a r v a , m á s r é s z t

a

fö ln ev élték ,

a

fo g o ly állo m án y u n k

lán c o k e g y ik é t-m á sik á t tized elg essü k , le g y ü n k

szám ban

mi

m ellett

fog

fig y e lem m el

ami

id ő p o n tig

v olna

hanem

fo g o ly á llo m á n y

ott le h e tő
főként,

b izto sítan i.

szán h atju k .

m ik e t

aratáskor

elérni,

kell

védő

abban

pom pás s

gyöngébb

a

fizetn i

biztosítani

kapunk,

silány,

is ,

n ag y lelk ű en

tal

rendelkezünk.

ilyen

á llo m án y á t

is k é p t e l e n

m eg felelő en

óvott

ban

kat

ö n m eg tartó z

b e á lltá ra

m eg

elle n ség tő l

fogolytojások

c sib ék et

u jjm u tatással

fö lö tt

közbeneső

uj

üldözzük,

lövésre

A

bizo n y o s

sem

m e ly n e k k ím é lé s e teljes e n c é lta la n v o ln a 1 Az ily en

nem zedék

A

m ég

k e d v e z ő t nyújtott,

fo g o ly állo m án y

a jövő

aztán

régieket

uj

csábító

m ellett,

déket,

val

h e ly e z e tt

m ely e szte n d ő a fo g o ly á llo m á n y 

k ím életet

erős

ily e n k o r

képes

vást

K aszálásk o r,

m ely ek

élni.

K étség telen ü l

a

ehely ett

tesszük,

ú g y szó lv án

egyéb

urad alm ak

is

szig etek en

kép v iseln ek .

kell

o rszág szerte

p e d ig

a ju ta lm a k

egyes

n ev eléssel

A

hogy

s ajn o s,

sem

Azok

h e ly ü tt!

rossz

Ám

eze

szem b eö tlő

dacolni ;

részesévé

s z o lg álh atn ak n ek ü n k .

a

így

b orzalm aival

gondozás

1907.

s

m eg elég szü n k ,

ilyen

zóktól,

hogy

nem zedéket

k ím éln ü n k ,

silán y ab b ak k al

az

érdem es,

ig azo lja

jobb

azt

alig

319

részt a fogolycsalád a m ú g y

fo g o ly n em zed ék

csak

képesek

sem ,

leg tö b b

a

uj

lelövésre

hiv ato ttab b ,

ha

az

T ap asztalat

m eghagynunk

c é lsz e rű b b ,

m in t

id én y b eálltára

k ím é ln i.

fajfentartásra

ERDÉSZ

a

ragadozó

hol

területek

szárnyasféle,

erőt
V arjú 

fogoly

fogoly
őszi

és
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320
tavaszi
Ha

szokott v á n d o rú íjai

nincs

m ódunkban

gyakorolni,

jobb

a lk a lm á v a l

ilyen

ha

ott

h ely ek en
a

állo m áso k at

tart.

állan d ó

elle n ő rz é st

fo g o ly te n y ész tés

gondjairól

M esszem enő

gondozást

Lapunk

ro v ataib an ,

m agam

is ,

sziv ü k ö n

ne

ha

legyen

foglyok

téli

erről

p o n to k ra

teg y ü n k

a

és

hogy

az

állítsu k .

hogy

a jövő év

ete tő k e t

széltő l,

hófúvásoktól

v etéstáb lát

odakünn

a

téli

h a tá rb a n

id ő szak o n k én t v alam en n y ire

V ég telen » jó tétem én y t

g y akorolunk

ezáltal

fo g o ly etető k

egyebek
ban

k ö zö tt

ilyesm i

fo g o ly
így

a

egy-egy

a

n yers

szo lg á lato k a t teh e t

káposztafej

akad
tél

jó

a

legtöbb

szakában

is .

Tél

szaká

gazdaságban.

A

nélkülözheti,

s

sem

m itő l

bélb ajt
az

sem

sz ere z h e t,

erősebb

fagyok

m iu tán

a

tö

sem

képesek

telje

és

hurokkal

dol

gozó

b ajt o k o z n a k
nagyszám ú

a lig

van

A

ma

a

orvvadászok

m ár

fo g o ly á llo m á n y t

nekünk

terület

leg sajn o sab b ,

hogy

ne

h áló v al
is.

A

hazánkban,

ahol

azért

heti

nem

tél r é m e 

és

is t e h á t ,

tehát

ellen ség et,

résen,

m elyek

s

m ég

ne

k icsin y e ljü k

kem ény

telek

azt

a

sok

hiányában

a

s z arv asb ik a

dődik

a

m ih ely t

nyári

m ár

nyársasok,
az

közepéig,
ú jra

óvja

nak

sem

az

á llo m án y t

nyabb

állat

n ém ely
A

vidéken

nyársasok

lese p rik

elá g a z o tt

is

julius

azonban

agancsuk

v ég éig

—

teljesen

augusztusban

m ár

h áncsát.

öregebb

bikák

m ár

kövérebbek

leszn ek ,

bőgésükkel

is k i f e j e z é s t

augusztusban,

üzekedési
adnak

a

m időn

vágyuknak
és

ennek

leg

kisebbszerű

k ö v etk eztéb en

1908. évi Vadász Naptár

IV. évfolyamából.

ez

a

is

a

lett,

egy,

jóform án

nem

m in d en

em eln i.
m ost

a

ellés
május

teh én

szarvas

Az

em ber

o k k al-m ó d d al

k ö rü lm é n y

aljas

szerencsés
M ie lő tt

jelen ten em ,

„büszke

a

teszi

aztán

is

engedheti,

utáni

és

vagy

a

silá

elég g é k ö ltség es
hogy

vágyakozás

esély ein ek

vad

hogy:
az

el

a

e

nem es

„pecsenye

m ég

m ai

napon

„sörétes puskákkal való hajtások *

nem es

legyen

agancsos“

teheneket

nem es

sz ín v o n a lá ra “ sü ly ed v e,
divó

talá lh a tá si
e

a

E

nem

tro p h eája

is s o k h e l y e n

sim a

bár

kitév e

vadászatára
csövű

golyó,

lehessen.
rátérnék,

ki

k ell

szarv asra

v a ló

fegyverből

v a d á sz ia ssá g szem p o n tjáb ó l a

legnagyobb gyalázatosság.
Ezen
nem es

nem es

büszke

szen v ed ély
ö ld ö k lő

m éltán

elv árh ató

nem es
b első

bogarak,

á lla m b a n ,

tották

is

ak in ek

lyukgatják.

M ájm étely ,

károkat

alap o san .

okoz

van

dasági

károkat

m eg

is t é r í t e n i .

ren d esen

igen

szép

ség,

Igyekszik

szom széd,

is v a n ,

ezt

P arasztjain k

nak,

a

k ö rü lm én y t
jobb

a

sorsra

ezért

né

pusztí

te n y é s z té s é v e l fo g lalk o zik ,

Ez

az
az

tetem es

ak in ek
a

m in d -m in d

m ezőgazdaságban ;

tartozik

és

egész

szúnyogok

ászkor

okozott

m ezőgaz

ú g y n ev ezett
sum m át

b o ld o g -b o ld o g talan ,

m in d en k i,

„szarvas

oly an

is

eteti,

vagy

az

mi tö rv én y ein k értelm éb en ,

és

m esterségesen

kitenni.

Legyek,

N é m e to rszág b an

ille tv e

kár"

nyáron,

fogszú,

N álunk, a

szarv as-terü lete

szám ta

legyek

lép fe n e n é m e ly k o r rag á ly o s

vérhas,

k ü lö n ö sen

m ai

szarvasra

kívül

b ögöly-féle

külö n ö sen

a

tegyen.

e lle n ség e in
A

an n y ira

ilyen v a d á s z 

go ly ó lö v ést

fegyverből

külső

m ó d já ra,

igazán

m isz e rin t

m in d en

hogy

is v a n .

ro stára

kisérik.

korában

h u zalu

szarvasnak

bőrét

legyen,

an n y i,

e lle n sé g e
pondrók

v adászata

hogy

csavart

T erm észetesen
m ely

állat

k ell

fegyverek

vont vagy

egy-egy

* Kőváry J.

idő

A

m u ta t,

régen,

alk alm a

term észetesen

is p u s z t í t j a ;

—
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id ő szám ítás

párzási

fegyvert

szab ály o zan d ó ,

e llen ség e.

v etik

ren

a terület tu la jd o n o sá n a k m eg b ízásáb ó l,

alak b an

m árciu sb an

reá

ép

nyílik

pusztító

esetleg

a

az

állat v e m h e s

m in t

védi,

h a ta lm a s

A

azonban

az

a g a n c s o s o k a t lőheti.

p asszió

lan

Az üzekedési (párzás) idő a vidékeknek illetve az
éghajlati viszonyoknak megfelelően szeptember elejétől
kezdve október derekáig tart.
Az

úgy,

legfeljebb

állan d ó an

tartják,

és

ig en

ejtésére,

tak aró ját,

Az

a

azzá, h o g y k ö ltség es v o ltán ál fogva m é g h iv atá so s v a d á s z 

hogy

is .

szak

m egfigyelők
Ez

hazánkban

a lk alm a

el

februárban,

Vannak

m egnő.

szin tén

a

idejét

d e g en eráló d ást

öldökli

s u t a is m e g k e z d i a z e l l é s t .

képződése

takaró,

A

nem sokára

k ezdetét veszi

m iv el

m in t

hogy

és
kerül

nem

csak

e lv e té sé v e l eg y id e jű le g k e z 

a

fiatal b i k á k , k ü l ö n ö s e n a
hogy ezeknek m ég
májtts d e r e k á i g i s f e n t
a g a n c s u k . A z ö r e g b i k a u j a g a n c s a julius h ó

bikák

agancsukat.

m arad

takaró

kész a nyári

öreg

Az

agancsának

és

b ecsülik.

h a táro zo tt,

annak,

vadásznak

tó l

A

is

vem hességi

szerint,

D acára

m odern

A nemes- és dámszarvas vadászata
és leírása.*
3

id ő

m ár

id ő sz a k o k n a k m eg fe le lő e n in g a d o z ik ; az

szaporodást

is ,

v é g z e te s e n v e s z é ly e z te th e tik f o g o ly á llo m á n y u n k létalapjait.

m egduzzad.
fogva

közepe — junius közti időtájra esik.
ritkán k é t b o r j á t e ll i k .

lövés,

kezükre já ts z o tt!

Legyünk

is

id ő tő l

id ő tartam ra
e lé g

vidékek

orvvadászok a

v e szé ly e zte tn é k . A legutóbbi

nyakuk
ez

üzekedési

sz arv asteh én

vadászat

átjárni.

Sok

sen

közt

h iá n y á b a n ö rö m e st e lc sip eg e t a k á p o s z ta 

m ö tt k á p o szta fe je t
sen

is

táp szert

z ö ld ség

fejeken,

táp szerei

am úgy

zö ld

m ás

rendes

a

hogy

bőgés !

k ím éli,

fo g ly o k o n !
T éli

a

vágy)

tu d ják ,

4 0 — 41

A z e lm ú l t tél b o r z a l m a i n o k u lv a ,
s

17. szám.

üzekedési

beáll

etetése.

m ások

készü letlen ü l. K ü lö n ö se n g o n 

fára d sá g o t,

egy -eg y

hóm entessé.

h a n g sú ly o zo m ,

bennünket

arra,

sajn álju k

a

ism ételten

találjon

v é d e tt

a

részletességgel

ism ételten m eg e m lé k e z tü n k . F o g o ly ten y észtést

a d n i ; elég,

dunk

igényel

k ellő

h o r d o z ó u r a d a l m a k n a k f ö l ö s l e g e s is ú t b a i g a z í t á s t

ne

(az

vadászok

des

leteszünk.

tele

ERDÉSZ

is

„vad
szo k o tt

bérbeadó,

köz

c s a k e g y f é l v é k á s földje

sa já t
érdem es

hasznára

k ih aszn áln i.

lelem én y esség ü k k el

l á b b a l “ , a m e l y n e k m é g n y e l e t is c s i n á l 

ügyesen

m eg

tu d já k p ra e p a rá ln i a kis fö ld e c s-
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17. szám.
k é jü k et,

különösen

á llap ításáb a

rossz

m ég

a

term és

idején,

m eg h ív o tt

hogy a kár m eg 

szak értő k

(!)

is

ERDÉSZ
m ag áv al.

b ele

csak

vad

járásán

nagyobb

kár összege

ig az á n

fig y e le m b e

véve,

vadász

ú rtó l

éveken

keresztül

áld o z a to t

b é rle tn é l

vagy

oly

összeget

azt

azon

tud

nagy

h iszem

csak

ki,

sem

vadkárokért

hogy

ezt

sajn álh atja

am elynek

a

m egszerzéséért

ily en

nagy

anyagi

úgy

szem p o n tjáb ó l

a

*

háro m féle

v adásziasság

A hajtás.
Cserkészet. A v a d á s z a t l e g s z e b b i k e , l e g f é r f i a s a b b
d í s z e a cserkészet. A v a d á s z a t e z e n
m ó d já t

donképpen

sem

lehet.

csak

Itte n

A

m ellett,

a sa já t
a

a

az

az

it t t u l a j d o n k é p p e n

rostélyos

fehér

m ár

is

a

u talv a;

a

a

b eteg ség

hibák

tatása

a

orvul

reggel

m eg

sem

egyszóval

a

sik eres

got,

mi

ak ad ály o zn á
Ne

sie s s ü n k !

soha

ne

m eg

nem

ne

vegyünk

D om bra,

vad

fedett

rem élt

O lyan
szokatlan,

fegyvert,

utak,

járást

m ás

elin 

cafran-

bárm ik ép p en

térségek

és

m enjünk.
tisztáso k ra

hogy

a

kérdéses

n esztelen

á lld o g á lá s

sokszor

n y ú jtan i.

am elyet
soha

távcsövet

m ég
ne

a

nem

lő ttü n k

be,

vagy

csak

perfekt

vadász

v ih et

a

m in t
nem

is

m eg fele

vadászias,
biztos

láb ,

m ás

de

siker,

esetleg
eféle

m ég

vadász

k ív án tatik .
vagy

ahova

in n i jár

vadat

k ell

h o ld v ilág o s

—

elejten i.

éjszakákon,

m ik o r jó fo rm á n az ég m é g
m ár

lesh ely én

hál

hogy

m in t

ide

Istennek,

e jtv e

a

van,

a

m ég

kell

hogy

cserkészet

egy

jó

adag

sokat

is

sem m i

fő d o lo g

tö b b n y ire

türelem m el

elállítv a,
nem

—
is

ha

ezen

azonban

terü letet

és

a

vo

sorvasztó fickót,

viszi a

v ad ászati

a

vad

szo k o tt
fedett
várni

szarvas

m arad

m egpihenve

haszna

vadászok

különös

rendes

nappal

a

é jj e li

em e

kedvenc

m arad.

ism ern i

leh ető leg

á tv ált,

a n n y ira zav art területre

résztvevő

m eg

Egyébként
A

nem

ott k u ltiv á lják ,
csak

Egy

elkerüli

h a a testéb en n em

—

vad,

területet,

zavarva

csendesebb,

ah o l, —

lövedékét,

állan d ó
a

eg y ik e a leg o sto b á b b

csak

m eg tiszteltetés.

h ajtó v a d á s z a t o n

m egbúva,

ugyanazok,

A sz a rv a s ra való h a jtá s

útba

rencse

m ég

szabályok

nagy

éri

m ég is

ugyanezen

h e ly e t

a

sejtő

h a jn a l

s

jól

veréb,

csin áln i.

alk o n y a tk o r,

k ü lö m b ség g el,

szarvas

ott

fáj

vagy

m it s e m

k ó b o rlásáb an

nál

ne

távozni,

m eg k iv á n ta tik .

vadásznak,

vigyünk.

a

hasad t,

is

igényel.

való

nyársas,

egy

nem

(H o ch stan d )

sem

h e ly e n

egy

legyen

v adászt.

azzal

a

lehet

úgy

a

ne

cserk élésn él

kiv áltásán ál,

vadászszokásoknak,

nul,

vadban
ha

cserk észetén él

üzekedési

terü let,

pity m alatk o r,

szom szédos

m agunkra.

c s e n d e s e n á llv a , h a llg a tó z v a ,

arról,

szokott

cserk észetre

C se rk észetre

cserk észetre
vagy

nincs.

h ely en

sik e rt

ú tm u 

vagy

ma

talán

a

is

ideje : e s te

a

türelem

az

köszvény

leshet

E lő v ig y ázati
nél,

hol

h e g y re m in d ig lassa n

hasadékok,

g y ő ző d tü n k

hogy

ö ltö zék et

könnyed

lép jü n k ad d ig , a m ig

se m m in e m ű
Ezen

e lő tt azt,
kü lö n ö s

soha

e le n g ed h etetlen

cserkészetének.

n esztelen ,

—

N y iladékok,

nem

szem

olyan
a

is j ó f o r m á n

sik e re s

tehát

sem m i

a

les

találja

száz

—

v aló 

első s o rb a n a lk a lm a s , fe ltű n é s n élk ü li,

m eg tám ad v a,

A

m eg

nehéz
lehet,

járásánál,

kora

száz

n y ílik a

n y u g o d tan

szarvas

sőt

k iv ételt

m agas

V adak

gum i

szilvórium

veszi,

cserk éln i,

csapos

alk a lm á v a li

leshez

A hajtás.

felsorolása

szarvas

T artsu k
dulva,

—

jó

s á rg a szíjak v ag y

is

sik e re s

esetleg

cserk észetn ek .
E

vadász,

foghagym ás

a

ism eri

k ell.

aszth m a

A

nap

a d ato k at

is

term észetesen ,

„Jobb

azonban

P arasztias,

vagy

h ib átlan lövésnek — h a

v ad at, —

a

kis

alk a lm a

en g ed je

a

fo g lalt

k ö rü lm é n y e k te k in tetb e vételével —

zaj,

k orty

sz ín e ;

A les.

hibát
egy

ism erni

öreg

egy

elve

ezen

leend.

óh ajt

hanem

aki

hasznát

van);

kerül

és
és

„A csapa és nyom

gy ak o rlatilag

b ikára

rig y e tés

bizonyos

gyorsítóval

jó fajta
egy

a

idegesség,

fele sle g e s

szép n a ra n c ssz in ű

k ö z e lítettü k

mi

recsegése,

a

E gy-egy

ahol

m egzavarná.

irányadók,

lő en

vadász,

csapák
zavarná

fenn.

elv ek

kell

tap asztalatai

okot,

kis

kis

rikító

m eg

ott,

túzok“

Bőgés,

nem

hiba, m ert u tán a

az

szaga,

k okárda

állh at

v adászt.

vadászszá.

egy

c ip ő

volt a k a d á l y a

tu laj

hogy

hanem

ú tm u tató ja

puskacsőre,

egy

azon

csak

ism ertetett

a vadásznak

eléb e

utalva,

ez

k ö z le m é n y em b e n

k ap itális

ha

van

lehet,

E llen b en

és

(m ár

erős

an élk ü l,

ism ern i s a v a d á sz a t

sohasem

egy

a

m erített

e lfo g y asztása,
a

to llas

apróság

m eg

v álo g atn i

h olnap

tanulm ányozása

h irtelen k ed és

büdös

e lő z e tes

m ásféle

kis

vagy

á th a tó

felh ö rp in té se , a z o k
egy

van

keresi

hogy:

egy

rik itó ság a,

cip ő

is

rájön,

irán y zó k k al,

öltözék

talpú

terep ek

gyakorlott

ö n k én y telen ü l

szeleb u rd iság ,

vagy

a

szokásait

em bert

e lő id ézte ; v é g té re
kis

vadász

m eg

vadásznak

úgyis jó fo rm á n a n e sztelen

m eg b ecsü lh etetlen

cserkészetnél

nem e

ú tm u tatást adni —

tan íth atja

sik e rte le n sé g é b ő l

az

lö v és

vadász

arra

lelem ényességére

v a ló

aztán

hib ás

sem

g y akorlat

vad at és a n n ak

nem ének

teszik

a

a

cserkészetnél

tan u ln ia
e

leírni,

nem

cím ű

irán y ító ja

A

vegye

3.

vadász

elm é le tile g ,

cserkészetnél

kapzsi,

(cserk elés).

2. A les.

és

csak

szép

lehet.

gyakorlott

szeren cséjére

elv o n n á.

ismertetése “

m ó d ja

kevésbbé

m ú lt é v fo ly a m á b a n

ságos
á lta lá b a n

k ö rü lm é n y e k , m in t a

elfo g ad n i

cserkészet

táram

csak

fig y elem m el

fig y elm ét

a

Jfc

vagy

g yakorlott

kívül

n y o m ra

nem

vad ászatán ak

am elyeket

1. A

tesz

a

m eghozni.

szarvas

van,

uradalom nál,

senki

tro p h e á t,

*
A

K ezdő

akadály.

K evésbbé

b o lo n d u ln a k .
N ém ely

321

e l.

lenni,

h e ly e n ,
a

tudom ányt

váltóit,
ott

a

H ajtó n ak

a

A

h ajtásb an ,
elég

nem

szarvas

n esztelen ü l

v ala m e ly

szeren csét.

van

mi

egy

fa

a

m ellé

vadászokat
—
pár

a

sze

em ber,
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sem m i

h alad v a,
ig en

kü lö n ö s

gyöngéd

fig y elm es

A

féle

oly an

—

vadászati

s

érkeznének,

o ldanak.

M ely

ren d szerin t

van.
légy

egy

akkorra

utóbbi

ily

m ár

“ p u s k á j u k “ is

esetb en

a

a

sággal

és

a

m égsem

ezen

Sőt

járja,

hogy

m ily e n

esve,

is

m eg

Ha

erdők

m ár

büszke

sörétet

kaphassak

egy
m ég

talásu l

ellá tv a .

a d tam

a

társaság,

a

lakói

b árm ily en

ig en

b első

láb szára

és
az

„ren d ező

el

m in t

9

lovagok

sem

pár

és

és

A
a

fü lek

o ldalon

ered etileg

én

v ig asz

Van

állan d ó an

szerin t;

e g y etlen eg y hazai

m eg

része

teljesen

Az

A

e

változásait.

barnavorös
is

a

barnás

h a so ld ala

A

felső

; h aso ld ala

tövén

fekete.

fehéres,

T élen

a

szürkévé

a

fej,

a

lesz,

a

ham uszürke, néha

f é h é r s z i n ü p é l d á n y is, m e l y e k

évben
a

két

rö v id

vad

nem

szarvas
m in t

a

é le tm ó d ja

oly
és

félénk,

szim ato ló

gim é.

és

azzal

is t a l á lh a t ó .

m o zd u la ta i
a

nem

sokban

k ü lö m b ség g el,
oly

képessége

ó v a to s,
sin c s

h aso n lít

hogy
m in t
úgy

a

p árzásál.
a

teh én

b ik ab o rju n ak

a

ki

is

fejlődik.

bú jik

s

ha

nagyon

jól

elő

s

ez

hitványabb bika

a

jele.

ötödik
több

évben

k ez d ő d ik

águak

és

lapátosokat,

agancsaik

remek

vagy

fiatalab b

lapátképződés,

a

nagyobbak

hitvány, derék,

szerin t:

agancsosoknak

nevezik.

másod, harmadfii

b ikák

m elyek

lesznek.

b ik ák n ak

nevez

tetnek.
A nőstény borjú, ha egy éves — üsző; elsőizbeni
borítás után pedig anyatehén lesz.
A v én b ikák m áju sb a n ,
le

agancsukat.

a

fiatalo k p e d ig jú n iu s b a n v etik

A ug u sztu s,

ille tv e

szep tem b erig

dám szarvas

nem es
H úsa
A

bőre,

szarv asén ál,
ízletes,

párzási

bűzössé

m ivel

nagyobb

külö n ö sen

id ő b en ,

vagy

n y u lék o n y ab b
értéket

jú liu stó l

annak

újra

a

a

dám 
nem es

k ife jlő d v e ,

és

puhább

a

is k é p v i s e l .
szeptem ber

k ö zeled tév el

a

közepéig.
b ika

húsa

v álik.

Jókedvű,
különösen

szelíd,

és

fogságban

v ad ask ertek
alk alm as

V ad ászata

és

zárt

könnyen

terü letek

felnevelhető,

b e n ép esítésére

vadfajta.

azonos

a

nem es

gím szarvas

v a d á sz a taiv a l.

*

Általános vadászati szabály, hogy : úgy a nemes, mint
a dámszarvas vadászata, kizárólag csak golyós fegy
verrel gyakorolható. S zívós természeténél fogva mind
két szarvas fajta igen erős lövéseket elbír és mivel nem
mindig van alkalom a szabályos és vadászias vállaplövés tételére, célszerű, hogy fegyvereinket úgy válasszuk
meg, miszerint annak lövedéke feltétlen halálos sebet is
okozzon. A calibernek sem kicsi, sem túlnagynak lenni
nem szabad. A kis caliberü golyó átszalad a vad testén,
a nagy meg rendkívül elmocskolja a vadat.

Schönauer Mannlicher l ö v e d é k e k e t .

szarvaséhoz

a

e g y v a g y két rövid le g ö m b ö 

sőt

Szokása,

A

leg k ö zeleb b i feb ru 

szem bogok

nyársán

S zarv asv ad ászatra

nem es

szőrük

a

párzá

k ezdődik,

tö rtén ik ,

H ath ó n ap o s

leg alk alm asab b n ak :

sz ő rö z e tü

csak

akkor

h a g y ta

hónapban

lesz télen

fekete

is t a r tjá k ,

abba

a

e ngedik.

évben

agancsvég

idővel

m ár

h o s s z a b b . N é m e l y fiatal d á m s z a r v a s n a k s á r g á s a s z ő rö z e te ,
egészen

m eg

által.

d á m s z a r v a s s zín e

hegyén

a

m eleg eb b

A

h á t szőre

felső

h a rm ad ik

k ö rü lb elü l

m u tatk o zik és

N é m eto rszág b a

feje d e lm e k
kisebb.

kor

feketés,

A

tú le ste k

csapathoz

nyársa é s a u g u s z t u s i g
villás l e s z .

a

m ásodik

ism ertető

grm .

M an n lich er
az

k ib ú v ik

A

A

az

inkább

is

dudorodás

elk erg etik ,
tanyáznak;

kifejlődnek.

egy 500-as vagy

len n e

vem hét.

kiválóan

k ö zelíti

fehér.

vörösbejátszó.

egy

Schön.

d ám szarvasok

a

„Te!

sem

h o rd ja

lyített

urnák“ —

in k áb b

vigyél
—

A

vörösbarna,
a

szín ü k et

g olyó!“

büdös

akkor

com bok, farkhegye nyáron

h áto n

feleletet

a

részem be

c a lib .

évszak

szín e

a

a

m eglőhesse,

a c élb u rk o la tta l

s z a rv a sn á l jóval

teste,

nyak

Azt

*

v á ltak o zó ,

v a d fa jtá n k

közepén

ily en fe n e v e g y e s

—

ju n iu s

h ó n ap ig

szarvas

teh en ek et, a

egym ásközt

a

rig y e tése

a

b ikákat

bikák

is

nem es

királyi

ez

erősebb

rendesen

A

hogy:

verő d v e

m id ő n a
ellés

felkeresik

h itv á n y a b b

Az

m in d

„hajtás

ily en

b ikák
a

bik ák at

tartják ,

ped ig

gyorsa

az

gyöngébb

árb an

h a tárairó l.

voltak, a k ö z é p k o rb a n k e rü ltek

nem es

legjobb

m ásikat

fé l

vadászatkedvelő
A

akkor

a

csoportokba

azonban

a

rózsatőjén

a

m in d e n re

— a nyúl

jelen

a

király a“ ,
bőrödben,

fajta

A dámvad.
égalj

a

én

ha

a

lő h etü n k m in d n y á ja n golyó

ily en

jó

go ly ó t,

vannak

ren d ező n él,

e lm e g y az

v astag

kereket

derek án

d ám szarv as párzása,

8

m eg tö rté n t, s z o k á sb a n

a

m ár

em lék ü l

m in d já rt

és

h aszn áln ak !

kpronás

elé g g é

is

fokozottabb

v o lta m

m ég v alam ely ik ü n k

Ebben
igazat.

am ire

hó

k isebb

m ih ely t
son,

rendező

lévén,

szarvasra vadászni

kutyam esszire

kijelölt

17. szám.

falk át, é s a n y á rs a s o k a t,

v an p raep arálv a, hogy

nyulsörétet“

felszó laltam

sőréteket

m in d e n 

fig y e lem m el

puskavégre,

k ap tam , hogy: „hát c sak n e m
val,

n y ulak

diskvalifikált te rü let

hogy

felvágott féle

zajjal,
in d u ln ak

a

a k ik

ö sszegyűlni

a ztán , h a a s z e re n c s e m ég is

v a ló sá g o k

m agam

m id ő n

—

ü gyelve, h o g y

úgy

k ö rletéb e

m esék,

dolg o k .

nál"

O k tó b er

ig en fo n to s lé v é n , m iv el

is

is j ö n

k ap ja a „

szóródási

nem

dögre

„ n y u lsö rét“

Hogy

szarvas

m enekül

Ezek
lévő

készülve.

szarvas

„fickó"

sok kocapuskás,

m ég

erre

á llan d ó an

egy

A

k ö rü lm én y

h ajtáso k o n

csövében
-—

felverik az

a

v ezén y szav aira

„ stü ssik ",

és

csendesen

előre

kiv álaszto tt n a g y sz á jú

eg y ik

elv an n ak

csak

lárm ával,

hires

kedvez

m á r jó

szerszám okkal

rendesen

tű zo ltó fő p a ran c sn o k i
oda

igy

m in t

v eh em en tiáv al,

csörgő

hely eik re,

c sin á lv a,

ezek

nem

vad ászatra

szo k tak ,

nem

v ad at.

g y ak o rlatb an

ily en

zajt

k opogtatással,

ERDÉSZ

ig én y ek et

lövetű és 11.20

küli

g yakorlat

két fegyvert

500-as express

és

a

m in ő sített

9. Calib.

M in d k ettő b á rm ily e n

kielégíthet.

T erm észetesen

D um “

a
az

lövegeket

lőporral

az

„ E x celsio r-M an n lich er“

is ,

m ely

5

v,jm ö l n a g y s á g u , v ö r ö s r é z z e l b u r k o l t „ D u m lő ,

tö ltv e

k o m ik u s

p a tro n ja

ig en ’ n ag y

kezdő

4

grm .

füst

sebességei

n él
(700
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17. szám.
m éter
tától

seb .)
is

h ato l a v a d

eltek in tv e,

részem ről

m ég is

ism étlő

fegyver

kiváló

fegyver,

ren

túli v a s t a g b ő r ü e k r e ,
alkalm asabb

f ¥ y ;£7fy.

és

c sin o s a lk a 

kitű n ő fegyver, a z o n b a n

a já n lo m

v a d d iszn ó ra

a v a d a t fe le s le g e s e n roncsolja.

bir,

nóra

és

szív e se b b en

s z a rv a s ra , m ivel
1 1 '2

testéb e, k ö n n y ed

ig en k iv áló

de

is

ugyanezen

e két

és

utóbbi

vagy

n álu n k

ajá n lh a tó ,

in k áb b te n g e 

m edvére

m in t

y.y y. y. y

tu la jd o n sá g o k k a l

m ég is

rúgnak,
teszik
A

m in t

A M auser

és

disz

s z arv asv ad ászatra.

szórnak

a

fü let

A

nagy

át

a

fő

célja

öbű

k o n tin en sre.
m in él

zeté n e k

a

in k áb b ,

m ert

set)

sikerült
Az

az

a

a

12-es

nyulat

a

k a lib e re k ;

esetleg

felötlő

a

akár

rakásra

lőni

ezen

fúrású

fegyverek

csap atb a

való

m in t

m ásrészt

vadat

sörétet

a

(a

„n agyot“

k isebb

széles

kis

igyeke

m eg

lövö ld ö zésn él
töltést

terítés

is k ö n n y e b b e n

összehordó

és

feleln ek

kis

öblű

éppen

az

nak

látszanak,

ki —
i ly

szem p o n to k

m in t

A

kevéssé

régi

öblösebb

g y a k o rlatiasak 

puskát

az

ig az i jó lövőt,

k apanyéllel

is“ , —

e m lített
de

ág y ú k alib erek et

nem

ö b lű ek et;

m ent s

is

ism erték

nem
a

h aszn áltak ,

20-as

rit k á n is

24-esnél
de

annál

k a lib e r n á lu n k m ár

volt h a s z n á l a tb a n .

A híres

24-esek,

Ezek

a

kis

rö v id e b b re
szabb

k alib erű
soha

csövek

nem

ig en

K endeffi Á d á m s
tö rté n elm ileg
n.

flin ták at

jó ság ú

tak

be

szebb

sem

to san

lőnek,

vadász-

sz in té n

i ly ,

u.

m in t
u.

n.

M íg
és
a

lövik,
(u.

h áb o rú idejében

v a d at,

a

sokkal

kis

tö b b n y ire

m eg fe le lő

jó

(ö lő

angol

ügyébe

eső

cso k reiflik
lép ésen

túl

vernek
a

m eg,

m in t

a

sokkal
v ilág

m ely ek et
fúrásokkal

a

e távolságok

hoz

b iztonsággal

egy

12-es,

fran cia,

14-es

m in ek

sö rétszem

m in d e n

ságot
biztos

tája

m é g a sokféle
m ég

ezeknél

inkább

felé

és
kö

találja
szóró

k ü lö n le g e s,
e lro n tan a k :

kapa

ritk án
is

az

sok

az

angol

elő á llítá s

tekin

E gyébiránt

lö v és

m in d en

fúrású

m ás

elég

találókat

a d d ig

T ényleg

„kon cen trált"

fúrású

„ tű z b e n “

leh et
a

Igen

csövek

h o z h a tn i
a

kiváló

sirá ly o k a t

fegy
lépés

terítékre.

fra n c ia

(a

5 0 — 60

m elylyel 5 0 — 6 0

hogy

el

kezünk

sörétre

érv én y e sü ln e k .

talán ,

fran cia

sőrétekkel,

kapukat

gyakoriak.

a

a

e l ő á l l í t o t t i ly

nagyságú

nagyobb

is

ö sszetartóan

k o n tin en sen

csak

14-es

táv o lság b an

c é lh o z ,

h aso n ló

és

12-es,

felüli

m en n y iség ű

a

a

k étszeresérő l

van

közepes

n álu n k

az

és

Sok

az

angol

fácánokat

teljes

lőképessége

m iatt

és

m ellett,

hogy

25

lép é sig

bizonyos

( „ l ő k é p e t “) k í v á n

se

a

m eg állap ítan i
ig en

az

m eri

s

am erik ai

d upláját

lépéstől

arra

is

kezdve

álla n d ó
s

v ad ászfegyvereknek
s

ezt

s

e

veszi

a

képes

teríté sb e m u ta tá so k o n ;

legfőkép
sőt

tökélyű

uj

„ b e lö v ését“

szab ály o s

an g o l,

is

o sztrák

terít.

m ásfélszeresét,

ságoknál

nem

csövek

százon

legfeljebb

fegyverm űves

és

és

azt n álu n k ,

hiszi

lép é sre való

haso n líth atlan u l

v ersenyt.

e le g e n d ő

ritkán

feg y v erein k

50

sőt

fran cia

nem

nyulat

sem

élesen és

hordanak,
több

futó
el

is

a mi nem

tek in tetéb en

sö rétn em ek et

és

m ár

az

csövek

az

fegyvercsövek;

rosszabbak)

m ár

tartják

a

kivéve,

csokbor
m ég

v iszo n t
fúrású

tiszta, fin o m

v iszn ek

k iv ételek

szokásban

És

is

távolságról

kezd

b iz

nu lla

csöveket

talá ln i; a

de

csokbor

100

csövekkel

de

akadnak,

elő á llítá s

finom

leg aláb b

ugyanazon

m eg

„koncentrált“

állnak.

80,

és

m ö g ö tt

tek in tv e, a k ö z ö n sé g e s

és

k ern-serétek)

jobbak, m esz-

csövek.

ereje)

sűrűbben

term észetesen

nem

kevésbbé

kalib erű

is v a n
m ert

n a g y öblű p u sk á k b ó l,
ritk án

de

fegyverek

„brandja"

m érvben

m in t

vagy

n.

nyiről

fra n c ia

2-es

és

az

kivált a

angol

m in d am ellett

lövés,

in k áb b

a m erik ai

csak

és

g y ártm án y o k ró l

rosszak ;

fra n c ia

angol

felette

b e lg a
az

a

dolog

b ritt c s ö v e k

in k áb b

közönséges

csakis a

ki

az

csövek

4-es,

vadász

ál

az

16-os

de m a m eg k ö z e líth e tlen

m e ly e k e t fran cia k a to n a tisz tek

k alib erű

k a lib e re k n é l,

v etk eztéb en

állják

tek in tetéb en

jó

a

népnek.

lépésnyiről

túl.

tartós

azonban

a

p é ld á n y o k

h alad ják

tú lh alad ják

d u p lák

E rd ély b en ,

hordó

és

s

csokbor

sz ü le m én y e ;

csövekkel
tetében

jó l;

m ásféle

anyagukat

m in ő ség e

Épen

nagy

hordanak,

vadászok

nagyobb

de

A

stb.

hoszM ik ló s

jól

szorosan

hozzánk.

T én y leg a

a

sokkal

U jvalviak

d ió v erő k et),

válni,

a

ten n i.

h ü v ely k n él

W esselényi

N im ró d o k

h aszn áltak .

arány

lövést

bécsi

e lle n b e n

m agyar

M agyarországon, a

v o ltak s

biztos

v o ltak .

M acskássyak,

(tréfásan

ism ertek k é

16-os

készültek,

n ev ezetes

tek

a

a

velők
32— 34

gyak o riak

fegyvereket

taláb an

részint 2 8 -so k

leh e te tt
csövek

ig en

v életlen ség

feg y v erk észitő

tekintetében
a

egészen

csöveket

fúratú

részint

csak

fúrásm ódoknak,

v a d ászain ál; a

n agyobbrészt

ferlachi

ném et

csövek

is

tö b b n y ire

8 0 — 100

tö k éle te s

tén y leg

a lig

és

ro p p an t távolokból

csöveik

anyag

nem csak

és

tö n k re

egészen közönséges

h o rd já k

lövés

értékét

L a z a rin o -C o m e n á z o és L a z a ro -L a z a rin o -fé le o lasz d a m a s z -

lag

jó

g y ártm ánynak

e g y á lta lá b a n

28-as

szám ba

lő a

lelk esíten ek .

h aszn álták ,

gyak rab b an
ágyú

s z o k t á k : „jó

vadászok

nem

igen

m in d a m e lle tt telivér v a d á sz t,

m ondani

elvek

hogy

m in d enesetre

„ú jv ilág “

szóljunk,

a

többi

kevésbbé

fegyverek,

nyél
A

az

m ár

is

a

teríték re h o z n i

elm a ra d n a k ,

néha

gyári

v élö k ,
fegyve

azok

am e rik a i

s

csövek

hogy

közt

rekkel.
Ezen

á ll,

sokkal

fo ly tán )

az

csövekkel

sö rétn em ek et

ne

(széle

igénylő

e lta lá lh a tn i

terítésű ,

leg

d u rran ásaik k al

illető leg

utánzatai

csokbor

m egy

m esszire

m in t v a d á sz ,

lőfegyverek

fúrásokat

biztosan

ném et

lövész,

n ag y k alib erű
íg y

érv én y e sü ln e k ,

k isebb

m in t

vadat

és

nagy

b elg án ak

am erik ai

inkább

angol

több

10-es

teríten ek ,

jo b b an

Az

rém itő

m ik b e n a britt a m ű v é s z e tig vitte u g y a n , d e a n n á l k e v é s b b é

apróbb

v a d á s z f e g y v e re k elv e A n g liáb ó l s z á r m a z o tt

a

fejidegeket.

sik erü lt

lőképessége

Vadászfegyvereinkről.

s

és

k ü lö n leg es

kevéssé

szám ba
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csak
táv o l

átlép n i

a

holott

a

távoloknak
e

b e lö v é sk o r

fokozatosan eg észen

egyenként

tö rek szik ,

állan d ó százalék o t kív án

és

szab ály o s
m ég

nagy

az egységes

a
a
60

fedést
távol
(ugyan
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azonos)

találás,

k in tetéb en ,
általu k
e l;

a

illetve

m it

a

a

találó

mi

sörétszem ek

újabb kimunkálása

tö rtén ő

által

sohasem

„repasszálás“
S ajn a,
1000

sőt

és

1500

forintos

(az

o lcsóbb

a

kezünk

külszin,

fajta

m iért

is ,

is

m ég

éppen

gítő

v o n alán

teljesen

a jó

nem

k itű n ő

lövés

old ását

tökélynek,

terén

m ozognak.

nin cs
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vén a disznótoroknak ideje — minden gazda kiváncsi reá, hogy
mennyire vált be az a kukurica, a mit a hízó megevett? És leméri
a tekenőbe került megkopasztott vagy perzselt megboldogultat, belek
nélkül, megkapja a tiszta használható anyag súlyát. Ezt a tiszta súlyt
az élő állat méreteiből is méglehet határozni, a mi azért jó, mert a
gazda időnkint pontosan ellenőrizheti, mennyit gyarapodott a hízója
s nem-e hiába eszi a drága szemet ? Ha azonban valakinek nincs
módjában saját hízójában gyönyörködni, ellenben a hízót vásáron
veszi, igen fontos ilyenkor, mennyi tiszta súlyt nyerhet a vett állat
ból. Erre jó a Ludolphi szám (a kellő segédszemélyzettel) a követ
kező képlet szerint.

Lakatos K-

Q

TV

a hol Q — a hízónak használható sú ly a: k — az élő hizó kerülete a
hasán mérve, a hol a legszélesebb. H = a hizó háthossza, a szeme
közétől mérve (lehajtott fő mellett, mikor a földről élelmet vesz fel)
a farka tövéig. Ha k = 196, H
134, találtuk, akkor
_

/ 196 \ 2

/ 134 \

Q

(

(

2 )

2 )

X

3 '14

9604 X 67 X 3.14
202,048.952
a mely számtömkelegből az első három szám adja a használható
* Á t h e l y e z é s e k . A m. kir. földmivelésügyi miniszter a vezetése
súlyt, (tehát 202 kgt.) — még pedig rendesen 1 —2 kilogrammal,
alatt álló minisztériumból Kostialik János m. kir. erdészt Liptóujkevesebbet, mint a mint azt tényleg találni fogjuk. Ártani nem árt,
várra, Klimkó Gyula m. kir. erdészt Liptóujvárról az orsovai erdő
ha megpróbáljuk; szavahihető tanuk állítása szerint, a módszer
hivatal kerületébe, Vermes Viktor m. kir. erdészt a lippai m. kir.
csalhatatlan; a miben a hízónak ugyan semmi érdeme nincsen, mert
főerdőhivataltól a gödöllői m. kir. erdőhivatal kerületébe helyezte át.
Lintia Valér m. kir. erdészt a Selmecbányái m. kir. bányászati és az változó a legnagyobb mértékben ; ellenben a jt mindig n ma
rad, s még kukurica sem kell neki.
erdészeti főiskola növénytani tanszékéhez tanársegéddé, és kisegítő
* A M a g y a r F U v é s z k ö n y v s z á z é v e s é v f o r d u l ó j a . Debrecen
szolgálattételre Petricsek Adolf m. kir. erdészt kirendelte.
városa november hó 3-ikán lerótta háláját két nagyhírű tudós fia :
* K i n e v e z é s e k . Gróf Esterházy Pál Dufek Pál urad. főerdészt
Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály, az első tudományos „Magyar
Ugodon és Mikolás Vince urad. főerdészt Felsőgallán erdőmeste
Füvészkönyv“-nek szerzői iránt. Mind a kettő megérdemelte, hogy
rekké léptette elő.
ünnepeljék, mert végzett munkájuk valóban olyan volt, az akkori
* E r d é s z e t i á l l a m v i z s g a . Ez évben az őszi államvizsga okt.
időben, hogy párját ritkította. És éppen ezért jól tette az ünnepséget
28. nov. hó 14. napjai között, Horváth Sándor min. tanácsos elnök
rendező debreceni Csokonai-kör, meg a királyi magyar Természetlete alatt tartatott meg. A vizsgáló bizottság tagjai voltak : Fekete
tudományi Társulat, hogy ünneppé tette e két nevezetes férfiú mun
Lajos min. tanácsos ny. főiskolai tanár, Téglás Károly erdőtanácsos
kájának százéves évfordulóját s megragadta az alkalmat, hogy emlé
főiskolai tanár, Bund Károly az Orsz. Érd. Egy. titkára. A vizsgára
küket ne csak a puszta szó, a lapok híradásai, hanem egy emlékmű,
engedélyt nyertek 38-an, megjelentek 37-en. Az okt. hó 28-adikán
egy szobor is hirdesse az utódoknak, hogy nagy fiai valának ők a
megtartott írásbeli vizsgálat kérdései lényegileg a következők voltak:
magyar tudományosságnak. Ez az ünnepség a debreceni református
1. írja le vizsgálattevő, hogy valamely 110 éves, bükk és lúc ele
kollégium dísztermében délelőtt 10 órakor kezdődött ünnepi felolvasógyes edőben, mely a vasút- s hajóállomástól 6 km.-nyire fekszik s
üléssel s ezt követte a megnyitó ,s üdvözlő beszéd, melyet Géresi
melyben sok a műfára nem alkalmas lucfenyő, mily becslési eljárást
Kálmán, a Csokonai-Kör elnöke, mondott. Utána vallásos éneket
követne ? Az adatokat belátása szerint véve fel, számítsa ki egy
adtak elő, melynek hajdani szövegét maga Diószegi Sámuel írta. Ez
hold értékét? 2. Valamely 100 —300 m. az Adria tenger felett, mély
után Török Péter lépett a felolvasó asztalhoz, hogy méltassa az első
lősz talajon álló bükk-gyertyános erdő, mely a természetes felujuMagyar Füvészkönyvet növénytani szempontból. Majd ismét ének
lásra nagyon hajlik, értékesebb fanemekkel elegyítendő. Mely fane
számok következtek, melyeknek szövegét részint Fazekas Mihály,
mekkel, mily utón s eljárással fog az elegyítés legcélravezetőbben
részint Csokonai írták. A füvészkönyv nyelvéről tartott ezután elő
történni? 3. Melyek az állandó munkaerő előnyei? Mily munkás
jóléti intézmény elvet ismer a vizsgázó ? írja le mily utón véli a. adást Kardos Albert, a Csokonai-Kör titkára s fejtegette, hogy szer
zőik
mekkora magyarsággal írták meg a művet, mert az akkori
vizsgázó az állandó munakerőt az erdő számára biztosítani ? —
időben a legtöbb tudományos munka latin nyelven jelent meg. így
Az államvizsga eredményét legközelebb ismertetjük.
tehát — mondotta a többi közt — a két író nemcsak hasznos alap
* D o b s i n a v á r o s ú j e r d ő m e s t e r e . Dobsinán nov. 15-én töl
tötték be választás utján az .üresedésben volt erdőmesteri állást. Hét j vető munkát írt a magyar természettudomány számára, hanem mun
pályázó közül Remenyik Gusztáv és Kellner Győző kaptak legtöbb j kájuk hazafias cselekedet volt, mert — magyarul írták. Ismét vallá
sos énekszám következett, melynek szövegét Fazekas Mihály irta. Az
szavazatot. Miután azonban a szavazatok száma egyenlő volt, sors
ének elhangzásával az egybegyült vendégsereg a kollégium füvészhúzással döntöttek, s ekkor Remenyik Gusztáv lett a város erdő
keitjébe ment, a hol fel volt állítva a Diószegi ék Fazekas tisztele
mestere.
tére emelt szobormű. A szobornál dr. Tüdős János, a Csokonai-Kör
* A L u d o lp h i s z á m é s — a h íz o t t s e r t é s . Hogy Philemon és
alelnöke, ismertette az em'ékmű keletkezésének történetét, majd át
Baucis, — Amor és Psyché, vagy teszem a vadászember és a
adta a szót Mágócsy-Dietz Sándor dr.-nak, a ki ünnepi beszédben
„jägerlaein“ — együvé tartoznak : azt mindenki tudja. Sőt „Péter
méltatta Diószeginek és Fazekasnak azt a munkásságukat, melyet a
és Pál (tudjuk) nyárban, összeférnek a naptárban“ , eddig értem. De
Magyar Füvészkönyv megírásával tettek s melyekért hálás lehet az
hogy miként került össze a Ludolphi szám a hízott sertéssel, —
utókor is. Komlóssy Artur, a Csokonai-Kör alelnöke, beszéd kíséreté
mikor ezek egymásnak sohasem vétettek semmit, — soh’se tudtam,
ben adta át az emlékművet a kör nevében Erőss Lajos akadémiai
volna kitalálni, ha erről az én kedves Brada barátom fel nem vilá
igazgatónak. Ezután következett az emlékmű megkoszorúzása s elsőgosit. Elmondom hát, ha egy kis kerteléssel is. Ilyenkor — közeled
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nak a királyi Magyar Természettudományi Társulat koszorúját Tuzson János dr. tette le, a Csokonai-Kör koszorúját Szávay Gyula,
a kör főtitkára, helyezte el. A Himnusz eléneklésével ért véget az
ünnepség. Még a debreceni ref. egyház nevében Könyves Tóth Kál
mán lelkész Diószegi Sámuel sírkövére, míg Debrecen szabad királyi
város nevében Kovács József polgármester Fazekas Mihály sírkövére
helyeztek koszorúkat.
* A t a p l ó n a k valamikor nagy jelentősége volt messze földön.
Hazánkból magasra rakott társzekereken vitték ki külföldre. Cseh
ország határán vette át a németországi vevőknek az a része, a mely
Türingián keresztül, Észak- és Délnémetország között, a kereskedel
met szokta közvetíteni. Az úgynevezett Rennsteig-on még nem is
olyan sok évtizeddel ezelőtt igen élénk forgalmat csináltak a tapló
kereskedők s a nyers anyag preparálásával sok ember foglalatosko
dott. Először tiszta vizben áztatták a taplót, hogy minden szenytöl
megtisztuljon, aztán vékony szeletekre vágták s kézzel addig nyom
kodták, dögönyözték s végre a napon szárították, mig minden vizrész belőle elpárolgott. Az így „piegszárított taplót aztán erős salétromos oldatban áztatták, mely ugyan az élet utolsó szikráját is
kiölte belőle, de a salétrom dús oxigéntartalmánál fogva a tapló
azonnal tüzet fogott, mihelyt a legparányibb szikra hozzáért. Ezt
a jó tulajdonságot ugyan csak akkor nyerte el, ha a salétromos
oldatban való áztatás és újbóli szárítás után fatuskókra helyezve s
fakalapácsokkal addig kalapálták, verték, mig egészen megdagadt s
világos barna szint kapott. Ezen utolsó procedura után a tapló végre
hasznavehető lett s a fényes paloták fényes urai hosszú időkön
keresztül ép úgy rá voltak utalva, mint a hegységek egyszerű
pásztorlakói. Az orvosok, felcserek és kursniidek sok ideig hasz
nálták a taplót vérzések ellen is. De változtak az idők s a taplót
manap már csak a magas hegység pásztora használja, a ki nomád
életet folytatva, hálával telten mond köszönetét a hegyek közé
tévedő városi embernek, ha őt egy pakli masinával megaján
dékozza.
* A g y o n l ő t t o r v v a d á s z . Halállal lakolt egy orvvadász, a ki
fegyverét a kötelességét teljesítő vadőrre sütötte. Október 19-én,
mint a fővárosi lapok közölték, Csermus József vadőr a határban
körüljárt. Körútja közben lövést hallott, s arra felé tartott, hogy a
vadorzót elfogja. A mint egy szőlőkért kerítéséhez ért, a keltből egy
térdelő alak rákiáltott, hogy álljon meg, azután rögtön rásütötte a
fegyverét. Ugyanabban a pillanatban dördült el a vadőr puskája is,
s a vadorzó holtan bukott a földre. A közelben a vadorzó társai
füttyjelzést tettek, mire a mellén megsebesült vadőr futva menekült,
s ha a közelben dolgozó emberek á lövések és a kiabálás zajára
hozzá nem siettek volna, a megölt vadorzó társai kezébe került
volna. Az agyonlőtt orvvadászt Renner Flóriánnak hivták ; már hét
Ízben büntették meg vadorzásért. A csendőrség kinyomozta társait is,
Molnár Mihály és Wiezer Jakab boldogasszonyi lakosok személyében,
a kik már többször kerültek összeütközésbe az igazságszolgáltatással
lopás, betörés és vadászati kihágás miatt.
* L á b b e li k v i z h a t l a n s á g a . Az angol halászok, a kik órákon
keresztül vannak halászás közben a vizben a nélkül, hogy lábbelijük
átázna, egy kenőcsöt használnak, mely áll 1 liter lenolajból, 125 gr.
üriifaggyuból, 46 gr. viaszból és 32 gr. gyantából. A kenőcs úgy
készül, hogy a felsorolt szereket egy nagyobb serpenyőben össze
olvasztják. A kenőcsöt, mely egészen hig, ecsettel kenik a lábbelire.

ERDÉSZ

ELEK ISTVÁN röpirata:

„Erdőgazdaság szociális alapon"
1 korona áré rt m egrendelhető

R K lfíD Ó H IV fíT fíL N H L .

M ost jelent m eg!

Vadász Naptár
IV. évfolyama 1908. évre.
... — - — —=

= S z e rk e sz ti

-

=

R em etei K ő v á ry Ján os.

■AJ
ÍV

Az

összes

kis

kincsesháza.

zato s

vadászati

tu d n iv aló k

R en d k ív ü l

tartalo m m al.

M in d e n

és

ism eretek

érdekes
vadász

és

v álto 

n élk ü lö zh e

te tle n k é z ik ö n y v e . R e m e k k iállítás, s z á m o s k é p 
pel

e llátv a,

d íszes

vászonkötésben

á r a 3 kor.

Ifj. Nagei Ottó kiadása Budapest, Muzeum-körut 2.
M eg ren d elh ető :

Székely és Illés

könyvkereskedésében

UngVár.

2 -4

Hét koroná ért
bérm entesen küld öt kilogrammos
. --------- _ bádogbödön
—

5**0UÍ**SÍ 3 C'me

^ P es h®t'*aPnak’ melyet egy nemy e s - w u . - w • zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a fr a n c ia és an g o l nyelvek könnyű és
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. A
folyóirat mint gyakorló fűzet is használható. A szerkesztőség minden
nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli feladatokat
kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak külön 3
korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, Andrássy-ut 97.

17. szám.

jó m é z e t ,_3
FflNKOVICS IMRE
^

Mátraszele, u. p. Homokterenye.
........ —
.................. ^
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Erzsébetváros szab. kir. r. tan. város polgármesterétől.

^-§=55

Sz. 2677/1907.

pályázati hirdetm ény.
A város közönsége által Erzsébetváros és
Szászujfalu székhelylyel rendszeresített

két erdőőri állás
betöltése végett pályázatot hirdetek.
Az erdőőr javadalmazása: 400 korona évi
fizetés, 100 korona lakbér, 100 korona széna
érték, 40 korona tűzifaátalány, árverésekből %
évenként átlag körülbelül 200 korona.
Pályázók képesítésüket és eddigi alkalmazá
sukat igazoló bizonyítványukkal felszerelt kéré
süket hozzám folyó évi december hó 8-áig
adják be, mert később érkező kéréseket figye
lembe nem veszek.
A bizonyítványok eredetiben vagy hiteles má
solatban csatolandók.
Erzsébetváros, 1907. év november hó 19-én.

e l e v e n nyulat, foglyot, fácánt, őzet,
üregi nyulat stb. minden mennyiségben

s magas árakat fizetek érettük,

N yulak fogásához
odakölcsönzöm hálóimat ingyen, s egy
gyakorlott emberemet, a ki a befogást
vezeti.

HORRCEK FERENC
élő v ad - k e r e s k e d é s e

M A R T I N I T Z, S ta r k e n b a c h mellett,
(Böhm en.)

crajánovits János
polgármester.

V á sz o n ra vont
te k e rc s -

és

ív n a g p s á g u

r a jz p a p ir o k . . . . • • • •
T é n p é rz é k e n v m áso ló »
papiró l? é s v á sz n a i? . . .

Tisztelettel part szerencsén^ a í. erdész uralmai

D U ásolópapirol? é s v á sz n a i?

arra leérni, É°9V

V o n alzó i?, h á ro m s z ö g e i? . .

Nyomtatványszükségleteik alkalmával

S z í n e s é s fel?eíe
tusol? é s v íz fe síé k e l? . .
Tajelző=l?réíál?, írónői? . . .
s tb . s tb .
a le g fin o m a b b m in ő s é g b e n
á lla n d ó a n r a k tá r o n v an n al?.

szines^edjeneÉ cégünket megkeresni. C sinos l^iniíelü
munkáról, jó papírról és olcsó áraljról eleue biztosítjuk.
Jltinden legcsel^élpebb megbízást is gyorsan és a
legpontosabban íeljesiiünlt.
T e lje s tis z te le tte l:

Székely és jllés,
ítn g v á r .
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R oessem ann
és
K ühnem ann
Koppel Arthur-féle vasutak

2— 6m

mezei és helyi érdekű vasútak, villanyos
z z és sodrony-kötélpályák gyára =

j Erd ei facsem ete eladás.

\

J
í

j
J

J
*

1908. évi tavaszi ültetésre szállítandó:
50 000 drb. 5 éves átiskolázott lucfenyő csemete.
400.000 drb. 3 éves lucfenyő cs.
1,000.000 drb. 2 éves erdeifenyő cs.
200.000 drb hároméves erdei fenyő
(Pinus silvestris) csemete.
900.000 drb. 2 éves molyhos tölgy
esem. Quercus pubescens.

Í
Í
1
í
*

V I., V áci-ú t 113/115.

J

J
J

Elvállalja erdei v a su ta k nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz
nált vasutak bérbe adatnak.

J

J
J

2,000.000 drb. 1 és 2 éves kocsányos
J tölgy esem. Quercus pedunculata.
600 drb. 3 éves juhar csemete. Acer
pseudoplatanus, átiskolázott.

J
♦
•
j

KITÜNTETÉSEK

B R Ü N N 1894.

*

Az összes csemeték elsőrendű minőségűek

I

m eg ren d elh ető k

•
T

1895

j JUNGHANS E. 1

Jieioer V. es pia
J e n ő fő h e r c e g u d v a ri s z á llító ja

freuöenthal

----------------- v

♦ Lunkaszprie, u. p. Dobrest, Biharm. |
I

TR O PPA U

e>

13.000 drb. 3 éves szilfa csemete, t
♦ Ulmus campestris, átiskolázott.
«

;

BUDAPEST

í

4—15

erdőgondnokságánál

1

Mesekönyvek karácsonyra.
Péterfy bácsi,

a

négy

m esekönyvet

igen

szép

g y erm ek v ilág

kedves

ad o tt

ki

m esélő je,
a

k ö zeled ő

„Székely mesék“ 5 0 k é p p e l , c s i n o s
k ö t é s b e n 1 k o r . „Virág mesék“ 3 2 k é p p e l , k ö t v e
1 k o r . „Cigány mesék“ 4 1 k é p p e l , k ö t v e 1 k o r .
„Petőfi regék“ 4 k é p p e l , f é l k ö t é s 6 0 fill. A z
á r a k postai költséggel együtt értendők. C í m :

Vadászati . . . . .
ékszerkülönlegességek
1
f

\
ff? ?

'

Budapest, JX., Köztelek.
A szép mesekönyveket, mint elsőrendű Jgyermekolvasmányokat ajánljuk.

1 IllpÉ)
Isi

( H u b e r t u s - S c h m u c k ) szarvas- és
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí-

Ékszerek, arany- és ezüstárúk, Chinaezüst-cikkek és
műöntvény-tárgyak gyára és
.............. raktára......................

ü n nepekre.

P É T E R F Y T A M Á S i ró

(Osztr. Szilézia).

Képes árje g y z é k e t k ív á n a tr a in gyen
és b é r m e n v e k ü ld ü n k .

'

A cím pontos megadását kérjük.

'
\
i

Szarvas- és rókafogak előzetes beküldés mellett a legm agasabb árakban
megvétetnek.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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Budapest-Rimabánya, 1907. december 15.
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MAGYAR ERDESZ
E R D É S Z E T I ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K L A P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M e g j e l e n ik m in d e n hón ap 1-én é s 15-én.
F ő szerk esztő :

F e l e lő s s z e r k e s z t ő :

Im ecsíalvi I M E C S B É L A

M I T S K E G U S Z T Á V , u. p. R Í M A B Á N Y A

V a d á s z a ti f ő m u n k a t á r s é s o r s z á 
g o s s z a k t u d ó s it ó :

B o r s o d a p á t f a lv á n .

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

R e m e te i K Ő V Á R Y JÁ N OS

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M a g ya r
Erdész k ia d ó h iva ta la “ címére J Ó L S V A
(Gömörmegye) küldendők.

E lő f i z e t é s i ár:

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára ............... . 1 K.

Előfizetéseket B ud ap e ste n elfogad:
ifj. N A G E L O T T Ó k ö n yvke re ske dé se
Muzeum-körut 2-ik szám.

H ird e té s i d ija k : Egy egész oldal h ird e té s á ra 40 K, fé lo ld a l 20 K, neg ye d old a l 10 K. K is h ird e té s m inden szava 6 f.

Olvasóinkhoz !

E rd észeti szervezetü n k .
Irta

Polgáréi Béla.

Sokan vannak, a kik több ízben hangoz
Az „Erdészeti Lapok “-bán Bund Károly, az
tatták már, hogy a „Magyar E rdész“ évfo
„Országos Erdészeti Egyesület“ érdemes tit
lyamai miért nem kezdődnek, m int minden
kára, veti föl először* erdészeti szervezetünk
más lap, a polgári évvel, vagyis január hó
megváltoztatásának szükségét. Reméljük és tud
1-vel, hanem miért van az évfolyamok kez
juk, hogy tisztes polcáról, honnan minden szó
dete április 1-ére téve?
súlyosan esik latba, nemcsak kellő megfontolás
A legtöbb előfizető nem is az évfolyamra,
sal, de megingathatatlan bátorsággal is lesz
hanem a polgári évre fize t elő igen érthető
szószólója meggyőződésének. De ilyen mélyre
okból. — A kiadóhivatali teendőket is szapo
ható, erdészeti közigazgatásunkat gyökeresen
rítja ez az állapot, s az elszámolásnál nehéz
átalakítani hivatott rendszerváltoztatás csak akkor
ségeket okoz, mert m agunk is hozzá vagyunk
felelhet meg gazdasági követelményeinknek, csak
szokva ahoz, hogy a ja n u á r 1 - é t mindennek
akkor lehet a fejlődés törvényeivel egybehangzó,
mondjuk, minden jó n a k kezdetéül tekintsük.
ha a legnyilvánosabb bírálat tisztitó tüzén fog
Figyelemmel tehát főleg igen tisztelt elő
átmenni. Minden szempontot kellő világításba
fizetőinknek többször nyilvánított óhajára,
hozva, ügy kell e fontos kérdést előkészíteni,
a j ö v ő V lll-ik é v f o l y a m o t 1 9 0 8 . j a n u á r h ó
hogy az az illetékes tényezők előtt — és itt
1 -v e l n y itju k m e g .
első sorban az Országos Erdészeti Egyesületre
Ennélfogva azon előfizetőknek, a kik a
utalunk — széles mederben legyen megvitat
jelenleg járó VII-ik évfolyamra már 1908.
ható. A tervezés helyességének és célszerűségé
április hó 1-ig, vagy esetleg már a következő
nek előleges biztosítékait a nyilvánosság előtt
időre is előfizettek, azoknak az 1908. január
való alapos megvitatásban kell megtalálnunk.
hó 1-től kezdődő évfolyam e ls ő , esetleg
Erdészetünk szolgálati ágai különböző sor
további évnegyedére a beküldött előfizetési
rendben keletkeztek. Legrégibb a kincstári erdő
diját be fogjuk tudni.
ket kezelő szolgálati ág. Kialakulásának kezde
Könnyebb tájékozás végett ezen előfizetők
tét az első két kamarai erdész kinevezésének
névsorát lapunk ez idei utolsó számában
idejére, 1564-re lehet visszavezetni, kiknek ügy
közölni fogjuk.
a kiadóhivatal.
körét már a következő évben kibocsátott részle
tes „erdőrendtartás“ szabályozza. Bátran mond* Érd. Lap. 1907. XVII. f. 1030—1032 I.
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hatjuk, hogy ezen szerény, kis magból fejlődött kik együttesen képezik a legfőbb erdészeti ható
ságot és tanácsot.
ki a kincstári erdészet mai terebélyes fája.
Az erdőfelügyelőségek szervezésének nyomait
Az ország 32 főerdőfelügyelőségre oszlik
— a futóhomokos területek befásításáról alko (conservations forestiéres. Décretdu 9avril 1889),
tott 1807. évi XX. és XXI. törvénycikkekből ki élükön a főerdőmesterekkel (conservateurs),
folyólag — 1809-ben a budai, kassai, temes kiket a minister javaslatára a köztársaság el
vári és nagyszebeni „országos főerdőfelügyelő- nöke nevez ki és akik az igazgatósággal és
a főbb hatóságokkal közvetlenül érintkeznek.
ségek“ felállításának idejében találjuk meg.
A főerdőfelügyelőségeknek és egymásnak alá
Az erdőőri szakiskolák elseje 1883-ban
Királyhalmán alapíttatott. Legkésőbb lett szer vannak rendelve a felügyelőségek és alfelügyevezve, 1899-ben, az állami kezelésbe vett köz lőségek (inspections et sous-inspections), a fő
erdészek (gardes généraux), kiknek számát és
ségi és egyéb erdők szolgálati ága.
Az egyes erdészeti szervek külön-külön idő lakhelyét az' illetékes minister állapítja meg.
Ezek rendelkezése alatt állanak az erdőmé
ben keletkezvén, egymástól úgyszólván függet
lenül fejlődtek mai fokukra. Ebben keresendő rők (les arpenteurs) és az erdőőri személy
igazgatási rendszerünk legnagyobb hiánya, mert zet, a lovas és gyalogos erdészek (les gardes a
fejlődésének ezen különzékelt menete szükség cheval et les gardes ä piedj, kiknek számát,
kép egységének és szerves összefüggésének lakhelyét és személyzetét az igazgatóság álla
rovására vezetett. Nagyon természetes, hogy e pítja meg, illetőleg nevezi ki.
Már ezen szervezetből kitűnik ezen rendszermiatt a gyakorlati élet összes követelményeinek
! nek legfőbb jellegzője: az egység és a szerves
megfelelni nem képes.
Élesen elüt a miénktől a német, de főleg a összefüggés. Működési körében minden erdé
franciaországi igazgatási rendszer fejlődése.
szeti szerv az összes erdészeti, úgy közigazga
Franciaországban XIV. Lajos zseniális minis tási, mint kezelési teendőket végzi.
tere, Colbert, az 1669. évben (Edit aoűt 1669) i Németország lazább politikai kapcsolata erdé
vetette meg az erdőgazdasági politika egész szeti igazgatásának is egyöntetűséget nélkülöző
anyagát felölelő, egységes, szerves erdőtörvény jelleget kölcsönöz. A különböző erdőrendtartások
alapját, úgy hogy a későbbi időkben az csak ból csak fokozatosan épült fel a birodalom egyes
a változó gazdasági viszonyok követelte módosí részeinek egymástól eltérő, mai erdészeti szer
tásokra szorult. Innen van az, hogy a francia vezete, de mindegyiket kiválóan jellegzi a közerdészeti szervezetben az egység és összefüg igazgatási részlet egységességre törekvő, gondos
gés oly nagy mértékét találjuk. Úgy a német, . kidomborodása.
Poroszországban, Hessenben, Braunschweigmint a franciaországi erdészeti adminisztráció
* vezéreszméje: az egység és a szerves össze ban, Bajorországban kormánytanácsosok felügye
függés. De ezen országok különböző társadalmi lete és erdőtanácsosok vezetése mellett a főszerkezete különböző rendszereket váltott ki és erdészségek kezelik az összes erkölcsi testüle
a fent leszögezett elv eltérőleg emelkedett ben- tek erdeit is.
A rajnai tartományban a mienkhez hasonlóan
nök érvényre.
Franciaországnak, melynek csak 535 ezer a községi és kincstári erdőkezelés el van külö
hektárral több erdeje van, mint Magyarország nítve. Badenben az erdőhivatalok nagyobbrészt
nak, mai erdészeti szervezete következő :*
vegyesek, azaz ugyanazon hivatal kezeli az
Az erdészet élén a központi erdőigazgatóság állami, községi és testületi erdőket. Az ellen
áll (La direction général des foréts). Áll az őrzést az erdőigazgatóságok végzik.
elnök-igazgatóból és három „adminisztrátor“-ból,
Elzász és Lotaringiában az 1827. évi Code
forestier határozatai maradtak érvényben.
Szászországban a községi stb. erdők csak
* V. ö. Ordonnance pour l’exécution du code forejtier per aoűt
állami felügyelet alatt állanak.
1827.
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Németországban általában kellő felügyelet mel
lett a főerdészségek önállóan, felelősségteljesen
kezelik kerületüket és csak ott alkalmaztatnak
külön erdészeti közigazgatási szervek, a hová
azoknak működési köre nem terjed el.
Ausztriában a közigazgatási és kezelési erdé
szeti közegek, erdőmérnökök (Forsttechniker) és
erdőkezelők (Forstverwaltungsbeamte) egymás
tól el vannak különítve. A többi álllamok erdé
szeti szervezetét, mint amelyek erdőgazdasági
fejlődési foka a miénknél alacsonyabb, bátran
mellőzhetjük.
Legtökéletesebbnek a francia erdészeti szer
vezetet kell elismernünk, mely sok tekintetben
a német erdészetnek is mintául szolgált. Azért
erdészeti szervezetünk megváltoztatásakor ezen
kipróbált, magas fokon álló szervezetet figyel
men kivül nem hagyhatjuk. Térjünk most át
hazai erdészeti szervezetünkre.
Bund Károly, cikkem elején említett helyen,
azon következtetésre jut, hogy „erdőfelügyeleti
szervezetünk jelen viszonyai közt elég intenzív
működést nem fejthet ki, s hogy ennek követ
keztében az erdők nyilvántartási törzskönyvében
foglalt talaj minősítésnek s a belőle folyó rendel
kezéseknek a jelenlegi viszonyok között érvényt
szerezni nem tudunk“.
Teljes egészében hozzájárulok a mondottak
hoz, de elkerülhetlennek tartom, hogy e
kijelentéseket még egy-két adattal ki ne bővít
sem és a kérdést még más oldalról is meg ne
világítsam. Eltekintve attól a már sokszor han
goztatott meggyőződésemtől, hogy az állami felügyeleti hatáskör kibővítésének és erdőtörvé
nyeink módosításának szükségét elérkezettnek
látom. Most erdészeti szervezetünknek csak
jelen keretei között szembetűnő hiányaira és
hibáira akarok kiterjeszkedni.
A kir. erdőfelügyelőségi kerületek oly nagyok,
hogy a kir. erdőfelügyelők ma nemcsak az 1879.
évi XXXI. t. c. 34. §-ában megszabott köteles
ségüknek — mely hivatásuk különben a jelen
legi rendszerben fölöslegessé tehető, mert azt a
községi stb. erdők kezelését intéző szervek
egyéb teendőik ellátásakor könnyebben és
alaposabban teljesíthetik, — de sokkal fontosabb
feladataiknak sem képesek megfelelni, ami nem
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egy összeütközésre vezetett már. Működésük
java része a m. kir. járási erdőgondnokságok
vezetői által készített és az állami erdőhivatalok
által felülvizsgált üzemtervek záradékolására ter
jed ki. Ezen kötelezettségük jó és üdvös volt
régen, te deljesen meddő munka ma, az 1898.
évi XIX. t.-cikk életbe lépte után. Ma a kir.
erdőfelügyelőségek akkor végezhetnének ered
ményes munkát, ha az összes felszabadítható
erejüket a magánerdők gazdálkodásának ellen
őrzésére szentelhetnék. Hogy ez milyen módon
vihető keresztül, az kézen fekvő dolog. Nem
kell hozzá egyéb, mint az erdőfelügyeleti és
községi erdőket kezelő szervezetet szerves kap
csolatba hozni és a községi stb. erdők kezelői
nek hatáskörét kibővíteni. Ritkább esetben, de
célszerűségi és egyéb kényszerítő okok fenforgása esetén ugyanazon viszony állítható be a
kincstári erdők kezelését intéző szervek és az
erdőfelügyelők között. Mert erős meggyőződé
sem az, hogy minden merev elkülönítés és szét
választás nehezíti a közigazgatási ügyek lebo
nyolítását és főleg az erdészeti adminisztrációt.
Hasonlóan, egyöntetűen kell rendezés tárgyát
képeznie a kincstári és a községi stb. erdők
kezelését intéző szervek egymás közötti viszo
nyának is. Ott van reá a példa Francia- és
Németországban. Igen sok eset hozható fel
arra nézve, hogy a kir. erdőgondnokságok kere
tében olyan állami kezelésben lévő erdőtestek
is vannak, melyek kezelését a kincstári köze
gek kevesebb fáradtsággal és még kevesebb
I költséggel képesek ellátni, holott ellenkezőleg a
mai szervezetben ezen' teendőket a m. kir.
járási erdőgondnokságok vezetői csak nagy
fáradtsággal, költséggel és óriási időveszteség
gel képesek elvégezni. Ezen viszonylat fordí
tottja is fennáll.
Az ilyen alapon szervezett működési körök
nemcsak a könnyebb, gyorsabb és olcsóbb
kezelést, nemcsak az igazgatás lényeges egy
szerűsítését biztosítanák, de egy cseppet sem
megvetendő erkölcsi eredményt is szülnének,
mely az intéző szervek tagadhatatlanul maga
sabb, tágabb látókörében és nagyobbodó tekin
télyében nyilvánulna.
Egységes igazgatás és egységes szerve-
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zet kell, hogy az uj szervezés ideálja legyen !
Az egyes erdészeti szolgálati ágakat ma mere
ven elválasztó, áttörhetetlen korlátoknak le
kell omlaniok, hogy az érvényesülhetés jelen
legi szűk kereteinek romjain minden igazi tehet
ség a köz javára szabadon fejthesse ki erőit.
A francia és egyes németországi erdészeti
szervezetekben már kipróbált rendszerek mintái
állanak rendelkezésünkre. Csak általános elve
ket kíséreltem meg leszögezni és nem tűzöm
célomul a részletkérdésekbe hatolni, azokat a
kivitel körébe tartozóknak kell tekintenem. Mégis
miután az ilyen nagyszabású rendszerváltozás
okvetlen a vezetés megváltoztatását is feltételezi,
ennek képét is kötelességem nagyjában körvonalozni.
Az egységes kezelés egységes vezetést igé
nyel. Ahol kincstári erdők vannak, ott a kibőví
tett hatáskörű erdőigazgatóságok 3, esetleg 4
alosztályra oszlanának: kincstári, állami keze
lésbe vett erdők, erdőfelügyelőségek és rendezőségi osztályokra. Ezek vezetői, élükön az erdő
igazgatóval, képeznék az erdészeti hatóságot.
Ahol kincstári erdők nincsenek, ott csak 2, eset
leg 3 alosztály állana fel.
Ezen hatóságok hivatva lennének a mai közigazgatási erdészeti albizottságok szerepkörét is
átvenni. Hogy az így csupán szakemberekből
álló szervezet tökéletesebb volna és hogy az a
mai lassú, nehézkes és sokszor meg nem felelő
erdészeti közigazgatást gyorsítaná és egyszerűsí
tené, azt bízvást merem állítani.
Természetes, hogy erdészeti szervezetünk
megváltoztatása feltételezi erdőtörvényeink meg
változtatásának szükségét is.
Törekvésem az erdészeti szervezés világos,
áttekinthető, egységes képének megalkotásához
hozzájárulni és igyekezetem az erdészeti igazga
tás régóta megkívánt és hangoztatott egyszerűsí
téséhez a vezető utat, módot és eszközöket
megtalálni. Nem áltatom magam a megoldás
végleges sikerével, de célomat elértem, ha
sikerült szaktársaimnak hozzászólásukkal való
érdeklődését kivivni.
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közvetítés,
szóval

—

bár

hárul

az

és

a
az

ha

közre,
erdő

erd ő g o n d n o k sá

im p ro d u k tív

fo g lalk o zás

m eg.
v á jjo n

fényűzést,

m eg b irh atja-e

hogy

az

ü gyelőt

és

em ber,

a

egy

m ellé

szám onkérőt
ki

m eg

ez

a

á llam erd észet

(erdőgondnokságok)

hogy

ott

az

egy

m ert

való

cáfo lta

kitalálni, h o g y

hanem

tartja

volt,

az

d o lgoznak

ő

állítan i,

sin c s

sokan

e m é sz ti

n y ilat
abban,

erd észeti

szerint

de

b o k áját

ő

nem

csirán ak

a

p ed ig

m u n k aered m én y rő l,

gokra

az

felfogás

d o lgoznak,

h id eg b en

h iszen

gondnokságok

m agam

dolgozik,

m ig

Azonképen

nem

m egkísérlem

b ere g m e g y ei

s

m u n k át,

in d u lt

szabad

vagyok

m eg

a
ő

Szó

ha

végeznek,

nem

fizetésk o r

k ö z t stb .

biztos

sz erv e z e tü k b e n

de

m erné

—

m ég is

nem

m in t

lo k át tö rü lg eti,
—

sem
egyes

tú lzáso k at.

tartom

—

jele n le g i

n a p szá m o st,

elő,

elfo g u latlan

nek.

C sak

felfogást
m eg jelen t

szerv ezetb en .

m unkát

ügyel,

a

korántsem

prod u k tiv

Ki

fo rd u lta k

k ö ztu d at,

ism erőjének,
és

egy

szaklapokban

visszau tasíto tta

m o t vállal,

dologban?

hogy

m egye

olvastam

tehetségének
nem

nem

érintkezik

van

erd ő h iv atal,

leh etetlen eb b

tú lzáso k

áltatán o s

az

fah a sz n á la ti, b e c slé si m u n k á la to k a t; a n e g y e 

ü g y v iteli

hogy

—

ad

tehát

erd ő h iv atali

eg y ü tt

ó h ajtan á

B alassag y arm atra

esetről

m ellett

ü g y k ezelését
k épzelő

h ely en ,

az

m agam nak

v o ln án k

m ásik

m ár

a

városból

az

de

alkotta

m eg szüntettessenek

e rd ő ren d ezési;
h a rm a d ik

a

m u n k ájátó l

teljesítsék

erről

tehát

állá so k

h atan .

m elyik

k e rü le té v e l

olv astam .

szervezet

érin tk ezésre

„ily b e o s z t á s

volna

kin ev ezv e,

erdőtiszt

erd ő h iv ataln ál

három

tudat

h o g y k e v e s e b b le v e le t írjak b e a p o s ta k ö n y v b e

em lített

sem

parallel

p ed ig

hát

Ha

hogy

n é z e te t valló

akkor?

Az

az

E gyébiránt
v in n i.

O tt,
a

elo lv asn i,

szék h ely ét

a jelen leg i

nokságok

senki

E gerben

az

V agyunk

de

ugyanazon

és ez az

Ide

egy

p é ld á u l

összesen

erdőgondnokságok

szék h ely et

szo k ta m

sem

g ondolkozni

azért,

hát

eg y esíten i.“ —

A zért k é rd e m ,
m it

és

e rd ő h iv a ta lo k b a v aló

h a tá sk ö rét

csupán

fan tá z iá ja

gondnokságom

(m ert

s

tévedés

egyéni

p á rto t?

N os,
h atan ,

e llen k ritik a

é rd em leg es

az

része,

k ö zlem én y ek et

V ájjon

k e tte n

tu la jd o n -

irán y ítan a

ki.
csak

B alassag y arm ato n

erd ő felü g y elő ség .

k o zato k b an

m o n d ja : —

fig y elem m el

részéről

cik k író

azt

hely zetét,

e lé g

m aga?

é szle le te k

E gyik

kív án ja

erd ő h iv a ta lo k é iv a l
Én

az

tárg y alv a
egységes.

az

e llen k ritik a?

A járási

sem

v á jjo n

I tt H e v e s b e n

ságnál,

és

B árhányan

m unkát

így az á lla m i e rd é s z e ti tisztik ar s p e c i a 

fejlő d h etn én ek

id ő szerin t

nokság,

kell h o g y

szakközönségünket

s

a lk o to tt

erd ő g o n d 

dolga.

m in d e n

végezne

és

gyakornokok ?

m eg b íz a tá ssal

által

szerv e z te tn é n ek ,

ü g y e lő sé g n é l,

Ít é l 1

cikkíró

R átérek

dik

a

lenni

eredm ény m eg

b iztat

az

—

kell

az

falusi p u b lik u m sz ellem i n ív ó já ra

tu lajd o n k ép en

párt

fan táziája

n é p p e l?

főnök

ott,

és

és

a n n y ia n egy h iv ataltó l és n e v é b e n é rin tk e z n é n k a n é p p e l?

m iért

bevonását

cikkíró

sajnos —

hivatali
is

az erdőhivatal.

k üldetéssel

sem

e rd ő h iv atalo k h o z

szem ély

külön

Ez

olvasó

m iért

csak

igy

m ár

hogy
és

feltevést,

g y ak orlására?

—

épen

—

egy

sz em é ly :

eredm ényt

á llítan i.

V égre,

csak

hogy

a

serén y k ed n e

csak

listái

m ert

szakirodalom

az

nivón,

m eg állap íto tt

ennek

h ely esség e

u tasítsu k

o lvasó

beosztott

m u n k ab e o sz tá s

bárki

egy

leh e tn e .

m ű v elt társa d alo m b an ,

A
és

m egfon

a la c so n y

a

erd észjelö ltek

a

m ert

csak

az

nokságokhoz

képen

kiseb b

333

a le rd ő felü g y elő k ? —

m étely ez-

T alán

veszi» b e s á l l á s p o n t j á t e r r e h e l y e z i “ a z n e m
k ö rü lm én y ,

m in 

p u szta

ezeknek

vagy

ily en

dobáló zn i,

áll

ig azság o k
szerin tem

szak em b erek et?

V égre

leh et

az

m i é r t félti t ő le k o l l e g á i t é s s z a k -

nem

képességük?

kép zelt
ir,

a tév tan o k

felfogását,

olvasó

kevesebb
toló

Ha

cik k író

és

h atásáró l

ERDÉSZ

nem

szobában

az

43

szegény
m in teg y

ország
160

(e rd ő h iv ata lo k )

eg y ik

azon
asztal

a
m.

a

m unkafel

a lk a lm a z z u n k ? É s v ájjon
ütközik

azt

m unkása

akad-e

v issz á s h e ly z e ten ,
kir. j á r á s i

erdő-
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334
gondnokság,
a

két

a

asztal

asztal

szig o rú

az

m.

kir.

m ásik

tehát

okok

v é g e tt

ped ig

ren d eletek et

a lá z a to s

erd é sz e ti
ú jjá

alap ján

p ro d u k tiv
hely ett

át

a

terjeszt

egy

m erü lt

sz ü n tessék
ha

m ellett,

ad ja n a k

m eg

az

a

s

szerepe

s

m in d en

az

erdőgondnokságok

m u n k ak ö rét.

Azt sen k i

állam i

sem

vitath atja,

k ik ü lö n íte tt

volna,

de

s

a

úgy

m in d eg y

b okrétre

is

csak

az,

ha

e z u tá n

erdő)

A

fog

jából

való

ten n i

az

nem

á lla m i
Az

vidéken-

és

u tján

hogy

a lig

a

szük

teljesí

néppel

való

tö rténhetik :

p éld áu l
hanem

az

hát

N yitrazsám -

N yitráról
(ha

van

év

Ha

a

m ú lv a

jóform án

p ed ig

m ég

a

összes
központ

akarja

érdekes,

s

ezen

a költségen,

szervezzék

az

m ik roskop

tözött

erd ő tisztn ek

azon

p o n ttó l,

M iért n e m
z etet,

lesek

se g ély é v e l? )
érzelm i

m ely

az

érintkezés
dolgozott

h o g y jö v ő b en

járjan ak

el

3

deci

p álin k a

alap o s

v ilá g á t

k ö zeléb b

Az

á lla m i

V itázni
ü g y elet

k ö z v e tle n k ö zel

csak
m in t

m in d já rt

hanem

a

m ellett

az

alá

latot

am a

és

A

ne

nem

ezek

ily en

és

az

úri

kaszinóba

úrbéres
v en n i,

birtokosok
és

saját

lelki

érzelm i

és

h a tá ra

kir.

erd ő fe lü g y e lő ség e k

sik e rü lte b b e n . E z e n két

cik k író

lehet,

k ezdődik.

nincsenek

olyan

g o n d o lja.

leh et

úr,

e k é t hivatal e g y e 

hogy

erd ő k ezelés

v á jjo n

az

egy

a

m ellett

egy

m egfértek,

M ég

a

form a

e lre n d e lő
a

tör

hivatali

fő

erd ő felü g y eletre,
p e d ig

az

özszes

p éld áu l

b e te r

hely szín i felü lv iz sg á 

fő n ö k .*

A

hol

á llan a,

szom szédos

h a llan i

az,

az

e rd ő h iv atal

az e rd ő íelü g y eleti
erd ő h iv atal

az

dösnek

szerin te

á lla m i

a

a

Az

két

k ettő

h ivatal

—

főnöke

kanapé

á lta lá n o sa k ,

erd ő h iv atalo k

Ha

ily en ek

„szolgálati

ilyen

is

leh etn ek

és

vagy

sz em é ly i

erd ő 

e lőfordulnak

v isszony

r e n d e z v e “ ;• h a n e m

m in d

érvekül

író n ak ,

az

m ert

álta l

vagy

a

—
Nem

ö ssze tű z ésé rő l.

nem

e g y ik ,

lett
vagy

am b ició -tú lten -

sajn álato s

összekoccanások

eg yesítése

m ellett

volnának

felh o zh ató k .

e g y ü tt

utazások

hogy

t. i.

előle,

m ik o r v e lü k

szom orú

m ia tt

ran g b an

dolog,

akar

de

is

fiatalab b

van

e g y ü tt

h á la

panasza

k o lleg ái
utazni.

Isten n ek

cik k 

m egszökEz

nem

csak

m in d en ü tt

így.

Hogy

p éld áu l

lő ség n ek
csak

úgy

vagyunk

felü g y elő ,
v elü k

haza

mi

vagy

és

bucsus

id ő seb b
lehet,

lehet

v ilág o síto k .
lova

pohók

a közös

irtása

az

k o c sijá n

az

erd ő 

kollegiális
n ap o t.

ha

társa lg á sb a n

—

Nos

és

o tt?

egy

fiatal e rd ő g y a k o r n o k o t,

a

k o csija v a n , k ik ü ld e n é n e k m o n d 

erdőgon d n o k h o z.

k ih asz n á ln á

v árjuk

érk ezését; ünnepnap,

h ib a?

Ha

és

erd ő felü g y e

v á r m e g y é jé b e n a kik

öröm m el

egy-két

a

m iskolci

h árom

szív ély es

v elü k

kiben

k in ek v é letlen ü l

a

m indenkor

e g y ü tt tö lth e tü n k

Példával

m in d

alerd ő felü g y elő

leh etü n k

U gyan

b e szé lje k : a

hiszen

v ég ett
Az

a lk alm at

ide-oda

hosszabb

időre eg y ra n g 

erdőgondnok,

és

s

v itetn é

a

m ik o r c sak

m agát

m in d a n n y isz o r

az

erdő

sz ám íta n á

u ta z á s o k a t, elü tv e fia tala b b k o lle g á já t u ta z á s a in a k

felsz ám íth a tásá tó l,
az

a

is .

üzem tervet

felh o zo tt

szenved.

gyakornok

kép ezh eti.

vég reh ajtja.

ott

hogy

felelő sség e

é rth e tle n e k .

nem

egyébként

juk

b elü l

kiterjed

az

m eg

m ert e z ek az

egyesítést

egy egyénből

á ltal

tö rv én y

nyom ós

—

ha

kim o n d atik ,

igazolja

ig en

oka

új

van

M ózsi zsid ó h o z , hol k ö te 

m eg

elő n y ö s

felett

és

ig az á n

esik

b izo n y o s p o n th o z, hol a k ö z 

tárg y át s e m

a

az

az

erdő

a ki

egym ás
s

fő n ö k h ely ettes,

csak

cikkíró

m ert

ó h ajtan d ó

ha

is

végzésével

perek

az

m egfértek

V agyis

a

tartozó

felül,

m eg b íz h a tó .

m essze

k ép ezi.“

is

a tö rv én y és ü zem terv i

erd ő h iv atalo n

az

alá

vizsgálja

k e b e léb en ,

felelő sség e

aláírja

teendők

ugyan

h a tá rá t

az

ö s s z e fé rh e tle n n e k lát

ö ssze fé rh e te tle n ,

szem ély es

m eg ejti

köl

néppel

irán y ítá sá n ak

csak

egy

sz em ély zete

volna

sem

csorbulást,

teendőkre.

és

v árosba

sz ab á ly ren d elet-terv e

lehetőségének

fo n ala i“, m in t

m á r v ita

„a

nagyon

erd ő tisztek

em lékezik

A d m in isztrativ e
síté se ; ez

hogy:

v i l á g a (?)

erd ő h iv atalo k

vezetésének

„szövevényes

ki

hozni

sem

s

erd ő b irto k o s

m eg fig y elés

érintkezés

egyesítéséről
hivatal

cik k író

leh ető ség én ek

az

esté n k in t,

világ át

v etlen eb b

hogy

előtt

tö rvényhozás

a ki a g a z d á l k o d á s t

szépen

m in d já rt

kezelési

m ásik

„ m e g f ig y e lte tn i a z e rd ő b ir to k o s o k lelki v i l á g á t “

(talán

is

h e ly ettesén ek

gésben

k ö ltség én

kér

a

elle n ő riz z e

m ég

szem é ly e s

a

kis

e
sőt

k ezelés

hivatal

m in isteriu m

Végül

igazán

k ö zv etlen eb b

p ed ig

vényben

jeszti

a

b etartását,

szenved

akarják

el

m ár

ö sszeférhetnek,

tekintetre

állam i

ugyanaz

m egférhetnek
sem

e rd ő ő rz é st.
m eg

és

edd ig

e n g ed jék

k ö ltsé g e k et

erdőőrzés

az

m egye

m ár

első
egy

ugyanaz

rendelkezések

h ath ató sab b á

m ű k ö d ését,

k ezelési

járási

hogy

felü g y elő ség ek

is k ö n n y í t e n é

k ö zv élem én y

ig en

id ejéb en

p éld áu l

üzem tervét

száll

úgyan

K ecsk em étrő l, h a n e m V ácról vagy

ez

k ezelést.

a

erd ő k ezelést

K isk u n h alasra

pár

kiterjed,

b irto k o so k n ak

és

tek in tv e,

ellátása

P rivigyéről,

állam e rd é sz e t

v a lam in t

ugyan,

hogy

egységes

m egérkezni ?

telefonhálózat

községekre

szik ,

ügyek

esetleg

erd észeti
hogy

bejelen tetett.

nök

erdőtiszt

avagy

ezentúl

annak

az

ilyen

Az

d ö n tö tt,

egyesítés

V a ló já b a n

átv á lla ln á k

h e ly e n k in t

k iszállás
az

nem

v á g á s t jelö ln i,

B u d ap estrő l

is

a

k ö zv etítő

ellenben

hogy

tee n d ő k

és

k ülön

erdőgondnokságra

kö zv etlen

szükséges

érintkezés

egy

általán o sság b an

erd ő h iv atalo k

tenek

k ö zö lt

b e o lv asztatn án ak

e rd ő h iv a ta lo k

lev e le zg e té s,

nem

fent

az

Írásbeliséget.

v árm eg y e

a sok

ség

a

erd ő h iv atalo k n ak

fele sle g e s

m egszűnne

vele

az

erd ő g o n d n o k sá g o k

kapna;

egy-egy

azt

fo g lalt

itt fel m á s k í v á n s á g , m i n t h o g y

h iv atalt

kint

á llást

18. szám.

h iv ata lb a n ?

désben

készítette,

nem

erd ő h iv atalo k b a,

ből

k üld

jelen tések et

k ö zv élem én y

szervezése

m unkakört

V ilágos,

ott

ez

tette.

Azt h isz e m ,

ki

és

Igaz

az

erd ő h iv atalo k

nem

e rd ő h iv a ta l

e g y ik h e z .

Ha

az

állam i

írásbeli é rin tk e z é s t tart fen. E g y ik

m ih e z ta rtá s

m ásik h o z; a
be

m ásik

egym ással

ERDÉSZ

s

a

végében

m ég

csak

egy

köszönő

erdőfel

ö sszeférhetnek-e

* Példa az adóhivatali pénztárnok és ellenőr viszonya egymáshoz.
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18. szám.
szóval

sem

volna e
eljáráso k
A

fiz e tn e :

ez

a

A

tehát

út

m e l l e t t is

azon

lékot

élvez,

Ha

torján
is

ő

révén

fiatalab b
b ár,

Úri

ném ely

eljárás

h e ly ek en .

elő n y ö k e t

a

az

k o rláto lt
v alam it

teljes

n y ú jtják

a

kilo m éterp én z

a

szám lát

hogy

fészkelődik,

u tazás,

a

k o csib an

a

-

fiatalab b

érd em b e

h o z h atn a,

A

k o csik ázás
nem

is ,

ülnek,

az

sa ja t

1.

fogatán

sem

a

vagy

fizet, b á r

m o

is

feltétlen

b o rrav aló

utazó

tenné

m eg

pénzébe

n y ú jtása

az

utat.

kerül,
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cim ü

örvendetes

olvasásába,
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im e

lévő házi

percb en akkorára nő
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jó v a g y

n ő é s folyton

p illa n atá b a n

de

Ekkor

egy-egy

fo ly v ást

X IX .

úgy

jelen

tovább,

h alo m

is f o ly to n

rapodnak.
szobor

néha-néha,

g ab onaszem et.

ERDÉSZ

e d d ig i

a

ki

alk u 

és ig en n a g y
ezt

a

egészen
lakói

óta m é g

m egtiszteli

csárd át.
m ás

itt.

látogatják

Ö n is , n a g y 
szegény

h aj

lék o m a t.
itt

is j ó l

szárnyra

kél

végezvén,
—

hogy

befogat
vissza

—

aka

c silin g eljen

Hanem ,
csárdában?

hogy
azt

a z tá n

ki

v a ló já b a n

legyen

az

úr

m egm ondani

tu la jd o n k é p e n
nem

e

lehet.
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18. s zám .

A

m éltatlan k o d ó

jegyzőkönyvének
h ö rp in te tte
E rre

és

sas

haza

az

szám a

alá,

b o r á t ki-

látszan ék

É s m ost

előttem

szefüggése
képen

az

e

c im

alatt

tárg y alt

„ é rd e ke ssé g é n é l“

azon

„h o g y

k ö rü lm én y n ek ,

az

dolgok

ges jelen ség ,

a

cím beli

tés

közül

u ta z á s o k a t

s z a b á ly o z ó

új

nem

talán

sietek

azoktól,

együtt, u ta z á s o k

id e jé b e n v é le tle n ü l m in d ig „ egyéb s ü rg ő s “ d o lg u k és
e lfo g la lts á g u k tá m a d . íg y a z u tá n
m á s u tá n
Úgy,

e g y e n k in t és e g y

c s ilin g e ljü k v é g ig a z e r d ő h iv a ta lo k p o r t á it . “

hogy

a

a

269

egyszer

m ondani

m ég

oh

szörnyű

b a lso rs

s z á m íth a tta

e rd é s z e ti
kanapé

—

csupán

csak

te n n i nem —

kik

c sárd a b e li

„b ete ge s je le n s é g e k

—

érzi

n é zve ja v a s l a t o t

„ É s z -le lő “

m agát

a

sietek

bocsánatot

igen

tisztelt

„É sz-lelő “ ú r!

m on d h ato m ,
v égzett.

teljes

hogy

És

m iu tán

Ön

268

m ost

volt

oly

társam

nevében

nagyon

derekas

sziv es

és

őszinte,

le p le z e tte n sé g é b e n feltárta a ra n g b a n fiatalabb

tisztv ise lő k n e k

Önnel

szem ben

tám aszto tt,

de

általu k

„e g y é b s ü rg ő s “ o k o k k a l l e p l e z e t t v i s s z a é l é s e i t a z „ e g y ü t t
u ta z á s o k “ k e í l e m e t e s
és

volt

oly

leg k iáltó b b

és

S zin tén
az

is

sebet

n a g y le lk ű ,
és

eg y szersm in d

No

hát

szóharcban

ezt

a

tehát

k apott,

nem

kérni

sz em ély es

fájd alm at
m ely

telt

m in d 

tusát.

o k o ztam ,

m in d

de

sajo g .

hogy a

a

bev ezető

részben

13

m é g a k ö v e tk e z k e t írja

elő

ü zem terv :
„M in d e n

vágássorozat

m eghatározott

az

első

— • v á g á sfo rd u ló

újítandó.

M in d e n t

m iv elése

által

m et
„A

„b ete ge s je le n s é g e k “ e z e n

el

—

m in d en

alatt

a

vágássorra

m áso d ik fordulóra

módon

| vigyázattal,

„A

fe l

a

a

újítani,

m arha

e leg en d ő

diósgyőri

de

az

a v á g á so k h e ly e s

legnagyobb

leg elő t

m in d ig

jövedel

az

elő -

felh ag y an d ó

találjo n .“

m eg h atáro zn i,

v ezető
hogy

erd ő tisztjein ek
a

az

vetéssel

„le g é rd e k e s e b b " p é l d á j á r a a z Ö n n é l „ ille - j v a g y ü l t e t é s s e l k e l l - e f e l ú j í t a n i . E z e n u t ó b b i n a k

m in d en 

az

orvosszer

szin to ly
én

a já n lá sra

ő szin tén

kevésbé

á ltalam

k ieszelt

okáért,

m in d já rt szigorú

fe l

szerény

orvosságot,

nézve

nem
leszek

m ég

és

p e d ig

k ö rren d elet

nagybecsű

k ínálta.

a

kor

csem ete-k ertb en

„Az

ú jh u ta i

h ely ei

beadom

az

könnyebbség

a lak jáb an :

győri

n e v e lt

csem eték k el

erd ő g o n d n o k ság

alk alm asak

h ely en k én t

v iszo n y o k h o z

vágásokat

m érten

hogy

v á g á sso ro z a ti

azzal

id ő rő l-id ő re

k o ro n au ra d a lo m

tétetik

ugyanazon

hogy

talajból

k i j e l ö l t v á g á s s o r o z a t o k a t is e g y i k v a g y
kell

hogy

{ területeken

köv etn i,

a

n y e rn i.'1

váltólegelőre

m ásik

kell

jövőben

leh essen

„k ö lts é g e i" k ö r ü l ; '• f e l a d a t á v á

kívánatos

tékesebb té n y e z ő k fig y e lm é t is f e l h í v t a " , — k á r ,
v élem én y ét

d ö c ö g té k

ú r ....................
m éltó zta tta k ,

ille té k e s n e k , J v a g y ö n v e t ő d é s s e l , v a g y m a g v e t é s s e l , v a g y ü l t e t é s s e l f e l 

úr

szükségességére

a n á lá n á l ille té k e s e b b té n y e z ő k fig y e lm é t f e lh í v t a

hogy

C ik k író

ebben

sebeztem ,

szaktársam

t.

hogy

vég ig

hogy

—

m eg h allg atn i

Irta E n y e d i J á n o s .

a d m in is z trá c ió b a n te h á t b iz o n y o s “
és

h a n e m c é ljá t e lé rte , h a a z o rv o s lá s

m unkát

h a g y ju k

A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.

„e g y e t

f e l a z „ e g y ü tt u ta z á s n a k “

i t t e lő a d ta m . O rv o s lá s u k m ó d já ra

ő sz in té n

n em b e te 

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ '

é s z -le lh e tő k , m e ly e k e t m in d e n n a p i g y a k o r la t a la p já n

H át

szerint

jo b b an

É s k ö z v e tle n ü l e rre cik k író ú r ezzel z árja b e „ é s z - le le te it" :

zseb,

Ön

t á r h á z á b a n erről e m lí

közm egegyezéssel

ügyem et

o ly k e l l e m e t e s é s k í v á n a t o s k ö lts é g e it . “
„A z

hogy

E n nélfogva

id ő seb b
felm erü

c ik k ír ó ú r a m o n d o tt id ő ó ta a m a i n a p ig

le n e g y s z e r

—

sejtem ,

rangban

közös utazások

,, É s z - l e l e t e i “

ak aro m

és

H iszem ,

ily en

régi jo g g y ak o rlato t.

kijelenteni,

la b b

te rv e z e tt

úgy

m iu tán

Ház!

öröm öm

a

történ jék

M iu tá n "»szem élyes

r e n á e le t é le tb e lé p té tő l k e z d ő d ő le g a ra n g b a n f i a t a 
tis z tv is e lő k n e k

cikkíró ú rn á l v é le tle n ü l

tétetett.

m eg

T.

kivált

je g y z ő k ö n y v e z e tt

a
mi

e s e té n : ez,

m in th a

úgy

fogva

ped ig

m ár

„ E s z - le le te k " v e z é r s z ó n a k é r t e l m e , v a l a m i n t a n n a k ö s z -

337

tisztviselőkkel
lése

. . .

is f e l é b r e d t e m .

v ilá g o sn a k

Hogy

„ é s z - l e l e t e t " is f e l j e g y e z v e

iktató

csilin g elt.

álm o m b ó l én

teljesen

ezt

3 — 1907.

ERDÉSZ

az

a

erdei

vörös

és

3-ik

k ell

tö rtén n ie.“

v ág ásso ro zatán ak

lucfenyőfa

ten y észtésére ;

f e n y ő is m e g t e r e m ; é s m iv e l

k o ro n au rad alo m n ak

a diós

é r d e k é b e n áll, h o g y a l á g y é p ü 

letfa (d e s z k a ) és z s in d e ly sz ü k s é g le té t a sa já t e rd ő sé g e ib ő l fe 
d e z z e és n e k e lljen a z o k a t id e g e n e k tő l v á s á ro ln ia , e z e n v á 

X X X I— 1879.

szám .
g ásso ro zatb an

U tasíto m
hogy

v alam en n y i

m in d a z o n

utazása

esetekben,

terv eztetik :

dolgukat

és

ran g b an

fiatalabb

m id ő n

félretéve

tisz tv ise lő t,

„ É sz -le lő “ úrral eg y ü tt

„e gyé b s ü rg ő s "

m in d e n

elfo g laltsá g u k a t, a rra tö re k e d je n e k ,

h o g y v e le

m in d ig e g y ü tt c silin g e lje n e k v é g ig a z e rd ő b irto k o s o k p o rtái
előtt,
ció

hogy

is

m ig

eg y elő re

azáltal
legalább

b e te g e s, je le n ség é b ő l
nak
és

se

lehessen

k ellem etes
K elt

egyfelől az
ezen

anno

b izonyos

m ásfelő l

panasza

„ e g y ü ttu ta z á si"

S zik lah eg y en ,

egyik

felgyógyul;

jö v ő b en

erd észeti a d m in isz trá 

az

a n n y ira

k ö ltség ek

és

súlyos,

„É sz-lelő “ ú r
k ív án ato s

g y é r v o lta m iatt.

d acu m ál.

O lv a s h a ta tla n a lá írá s .

Ezen
den

jö v ő b e n tiszta f e n y ő fa á llo m á n y

kívül

a

tarlasztás

a

feljegyeztessék,
felú jításo k ró l
vezető

A
közül

rész

térképre

m ég

egyéb

hatféle

hogy

m in 

k arm invonalakkal
a

k ih aszn áláso k ró l,

n y ilv á n ta rta n d ó

felsorolt

n e v elen d ő .“

e lren d eli,

pontozott

szám o ztassék és hogy

és

részben

k im u tatás

bev ezető

adato k ró l

n y ilv án tartási

a

be

könyv

és

vezettessék.

diósgyőri

e rd ő g o n d n o k s á g ra v o n a tk o z ó re n d e lk e z é s e k

érdem esnek

tartom

a

szóban

lévő

üzem tervből

a

k ö v e tk e z ő k e t közölni :
„A

11. v á g á s s o r o z a t r a ,

legelőül

ren d eltetett,

száz

m ely D iósgyőr

rész é re v álta k o z ó

é v e s v ág á sfo rd u ló t

k ellett m e g 

álla p íta n i.

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

MAGYAR

338

Ezen
m arha
25

v ág ásso ro zatb an
b eh ajtásátó l

év n él)
„A

az

alól

id ő seb b

áron
elő

nem

az

gyorsan

való

felú jítá sá ra

utó

m ert

tilalm i
k i.“ , (T.

erdőgondnokság

szálas

ad o tt

erdő

k ö rü lm én y ek

m esterséges

utón
a

—

a Il-ik

m in d
a

a

(t. i.

azért

éven

t ú li

—

a

ke ll.

korban

három

vagy

2358

'é s n e k

—-

ped ig

term észetes,

vagy

késedelem

foly am o d n i,
növedék
hanem

m iv el

vész

el

később

talanabb

és

a

a

m ég

k ellen e

esetben

v a la m in t
nak
és

a

lehet,

erdősítés

nagyobb

több

—

az

elő b b iek

évi

m eg

b ek ö v etk ezn ie
elég,

ha

ölfa

fiatalab b
szem ben

„A

m agvetés

főképen

g eres

és

és

k ell

által

kell

nem csak

k iadással

ö n v e tén y ü lés

tö rek ed n i,

a

hossznövekvése

d elm e ; és

ha

ü ltetést

—

k ellő

szabad

k ésle k e d n i.”

„M ivel

az

id ő b en

gondnokságban".“

haszn áltatik

ki

van

össze

erd ő n e k

den

k ü lönbség

nélk ü l

vezető

erdőtiszt

sem

viszonyok
v e té sb ő l
esetre
a

„A
ig en

tö lg y n él

tölgy

m ert

a

fel ; a

alatt

való

a

hárs

v alam in t

h iv atásáh o z

ezen

a

kell

nem

az

m agról
m in 

irtan i."

a

sem m iféle

h ely i

és

által

erd ő g o n d n o k sá g

m it

a

idő

m ag

Ez

az

el

esetben

felad atáh o z

u ralk o d ó ;

és

bükk
fekvés

m agvát

is

pom pás

dió

alá te le p íté s

m egítélni

és

k o ro n au rad alo m

és

csak

de

újí

tagokban,

ezu tán

m egfelelő,

m ég

és

erdé

m agból

azon

tel

tarto zik .“

o tth o n o s,

is

a

fen-

a

k őris,

szórványosan

v etn i,

a v ad g esztenye

is ü l 

lehet

teth e tő .“

I. v á g á s s o r o z a t b a n

.

A szentléleki

„Ezen

volt sz ála ló

a

m ely ek

gazdaság

részint

v o n atk o zó

érdekesebb

k ö v e tk e z ő k :

erdőgondnokságnak

ő s á llo m á n y o k ,

rad tak ,

erdőg o n d n o k ság ra
a

a

III.

„

..

.

.

a

I V.

.

.

.

.

.

100

„

.

.

.

.

.

80

„

.

.

.

az

V.

„

a

VI .

„
•

úgy

„A

által

a

tovább

k eletkeztek,

k ü lö n b en
terjedtek

hogy

leh et

a

de

a
ez

u tán v etéssel

hozni,

m ert

ettől

5283
e lső

vá

a d d ig
á llo m á 

úgy,

e n g ed ik

vagy

m eték et

szükséges

u tán a

v isz o n y o k h o z

azt

m esterségesen

Ezeket

az

első

erdőrészekben

s z il ,

ö n v ető 

a m ely ek te rm é 

ü ltetéssel

alá

k ell

m eg lev ő
vagy

a

k ell

rendes

telp íten i;

fekvő

a

v iszonyok m e g 

ültetni,

szin tén

de

a

cse

A hárs m ag ján ak
—

fegyelm et

többi —
irtások,

a hárs
é rd e m e l.

erdőn ev elésre
rétek,

legelők)

e rd ő síten i.

v á g ásfo rd u ló

folyó

k őris,

m in d en .

(tis z tá s o k ,
leh et

a

k ö z b e eleg y ítése

—

és

szám ítan i

bőséges

v á la sz ta n i.

való

h ely ek en

h ely ek en

a

vetni,

erdőg o n d n o k ság b an

r e n d e l t -—

pó tló

függ

h e ly e se n

m érten

m eg felelő

Ezen

k ell

terv e z ésé n é l,

—- erd ő sű lh etn ek ,

esetre

alatt

vágásokkal

csak

a

körül

eg y id ő b en

k ell

fekvő
beerdő-

siten i.“
„Ezen

gondnokságban

fiatalosok,

m elyek

csak

e lő fo rd u ln a k

a

m ásodik

k ih aszn áltatn i ; (ezek

k ö zö tt lev ő

üres

vagy

fe l

nem

a

mi

szentléleki

részében
juk

azt,

időről
jelö ln i.

két
hogy

bérbe

ültetéssel

m egjegyzés
egyes
adva.

A

időre h a tá ro z za
ezen

célra

sűrű

m ásodik
a
m eg

a

és

h ely ek

az

fog
ezek

m in d e n

m eg .“

Az

elsőből

vasm űnek
m eg jeg y zés

diósgyőri

olyan

záródásba h o zan 

üzem terv én ek

foglaltatik.

terü letek

soro lv a);

teljes

történ h etik

erdő g o n d n o k ság

legelő terü letét

Az

vannak

és

azo n k ív ü l

v ág ásfo rd u ló b an

elég g é

csak

az

egyform a

helyeket,

és

A

őserdő

csak

v alam in t

sem

dók,

k iterjed ésü k
az

vagy

azon

esetre

ahogy

k e lle n e

és

csak

sem m i

fajtákat

nem

ki

„

és

levelű ju h a r

több n y ire

e lh a lt fák

„

80

k erü letb en

bükk,

hegyes

m in d e n

vasm ű

tesz

és

szokásban
fennm a

. 1 2 0
.

, h ely es

szentléleki

bükkm akkot

voltak

fentartani,

k ih aszn álás

közönséges

a hegyi

záródásba

term ész e te s v ető d ése

ö let

tölgy,

a láv etn i,

fának

.
.

é v e n te , k ih asz n á la n d ó

szakszerűen

E nnélfogva

a visszam arad t

□

a

egész

utón

f á k n ő t t e k f el. E z e n ő s á l l o m á n y o k b ó l s o k a t b i z o n y
so k áig

az

désére.

új

1486

m íg

szetes

többi

.

tö rtén ik .“

to v áb b á

h e ly e in

és

an y atö rzsek

a

.

á llo m á n y n á l

n élk ü l felú jítan d ó k

és

törött é s

m in d en

vágásoknak

által

holdat

v á g á sso ro zatb an

e g y e n lő ,

.

.

késedelem
v ág h ató erdőségei

részint

„

.

nyokban

csak

„

. 1 2 0

•

m arad

a

év

•

m in d e n

A

70
120

„

„A

nak

rendelkezések

kerü letéb en ,

II.

g á s te rü le t . változik

m in d e n 

m in d en

úgy n ev ezett
a
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tán , a k á r c s a k a „ s z é lm o ln á r“ ten gelyfékje, c s ú n y a nyikor
de n ag y o t!

aztán

(órán-

a

b a jo m ? H i s z e n m é g j ó f o r m á n ki s e l á b a l t a m

m ely

kiver

t.

m eg

(1 k o r o n a

m ag a m a t,

szabályai

írójának.

m agam nak

ped ig

is,

én

f il l é r ) ,

kérnem

ö n k én tes

évvel

húsz

fiatalabb
az

nevezze

20

ú riem b errel

akár

a jelen tés

én

aranyországból,

rágondolok

az

húsz

ha

b ev án d o rlo ttak

csak

k ellen e

k ellen e

lovagiasság

éppen

pedig,

ha

esztendővel

v ág n 'o m

fe l

azzal

u g y a n n e m ; in k á b b m e g is z o m két c s é s z e h e rb a te á t, am itől
m ég

tekin tetb en

illető ú r ie m b e r t

a jele n le g
a

korona),

én

igaza is van

len n é

befásiizva.

m in d e n

a

am a

a z tá n a k o ro n ák se ú g y h á n y já k -v e tik m ag ú k a t, és v é g ü l—

bizony

keresztü l

10

m ennyi

és

ügyet

össze

C sakhogy

a

a z o k n a k a n é g y - ö t féle

h ag y ta m

próbálja

(kölcsöndij

k e lle n e

f il l é r ) ,

el

úgy elgyalá-

estem .

40

intézzék

e g y é b h a so n ló

influenza

ágynak

h éttel

bizonyít

v ezetőjének

is t á v i r a t o z n o m

fia k e rb e

korona

k ap itán y

épen jóm agám on.

an tip y rin n ek

drága

kereke.

g o k n a k “ köszönhetem ,

hogy

aki

ered m én y

nem

rovatja

tö lgyfa-üzlet

vagy

elő szö r

a jelen tésn ek

g y en t,

fitty e t h á n y ó ,

szegény

Szopós

is,

m égis

P ed ig m eg e se tt;

k én y telen -k elletlen

a

m ár

egy újság

fo rm a n n -n a k ,

dolgoknak

m eg állt

em ber

elő b b . .

ap o stro fál

az

korona

i fjú t,

e p e k e d ik lángolón,

hogy

azt

egy

eszkim ó

csak ?

egy

hogy

eg y etlen

egy

u tán

nélk ü l,

hogy

fő z z e le.

úgy

e zelő tt,

m ely b en
képzelni

szerecsen

elk é p z e ln i,

gázolt

tu d o k

b a n k ettet

Hogy

z ott,

áp rilist,
el

v a la k ih e z “, h a n e m

m aga

jó

eső;

„ez

ennek

ereszszenek
tu d o k

azzal

hogy

táv iratb an

20

sem

i. a r r a , h o g y

veszik

s z e r k e s z t ő - g a z d á m n a k , h o g y r. p.

kint

El

am ig

boroga

kávéházban

t.

hírét

hanem

és

a V en ezia

vezetőjét,

t á v i r a t i l a g ki k e l l e n e h í v n o m a z

szer

teá n a k

irányúak,

bukásának

„ F a k e re sk e d e le m “
m ellett,

m ás

is,

azalatt,

legutóbbi z sarn ó c a i tö lg y fa árv e ré s e re d 

m in t

v aló b an

és

izz a sz tó

fogadások,
legény

m ost

form án,

kielég ítő .“

m i

v asu tait.

nevezendő

gyenge

M.

e m e lje ,

utakat

néven

B eszám olván
m én y érő l,

forog

tessék -lássék

örök

m elyik

egészen,

úgy

is t ö r t é n t e k

(a

az

m eg

m in d en

egyedül

hogy

18. szám.

csak

tásn a k

pótolják,

tevékenységéhez

á llt

bizony

engem ,

kezelésn ek

Itt

hogy
az

hogy

zavartalan

házi

b evezetésére.

ezen

elősegítő

azt

e rd ő g azd álk o d ás

leendő

felkérni

n y ú jtsa n a k .

Ism é te lte n h a n g o z ta tju k

b izto sító

sietü n k

h ián y o k at

v isszav án d o rlást

m érvben

terjes

m aradni a korm ány üdvös
és

erdő tisztjeik et,

m u tatk o zó

korm ány

teljes

u tolsók

tám o g a tá sá b a n

erd ő b irto k o so k at,
m unkáiknál

nem

én

iro d áját.

m űködésének

s

Lettky István

F iúm éban

alatt,

ERDÉSZ

úgy

sem

tu d n a

adhat

érte.

sz ö k elln i,

m in t

e g y h é t e n m i n d j á r t h á r o m s z o r is.

b etev ő k n ek
százalék o s
7% ,

aki

(állítólag

ily en

k am ato zást.

Ha

m ekkora

a

rtem

is

akad)

ped ig

a

a

H iszen

adnak

a

hivatalos

h iv atalo s?
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M ár

m ost,

szán t-v et,
p ed ig
kok

ha

igaz

—

b ek ö tik

az

a

tétel,

pénzes

És

k ím é lte

hogy

m in d y á ju n k n ak

ak k o r viszont

a

befellegzett.
m iért

áll

akkor

ha

m eg

az

is,

paraszt

hogy

m in d en féle

m in d en

v olna

a

nem

v álság

ha

a

ban

v állalk o zásn ak

v á lla lk o zásn ak

a

befellegzett,

éppen

a

fate rm e lé si

v á llalk o zó k at ?
És

m ost

e n g ed tessék

m eg

nekem

v isszatérn em

k iin 

duló p o n to m ra .
A m ikor
hoz
Ez

a

a

Nem
nem

ezt

azt sem ,
Nagy

m ert

tö lg y fa

ezt

a

becsülik,

hogy

a

s e m h o g y tu la jd o n o sa i

szakm á

tölgyet

értik.

értékéből

nem

volna,

h an y atlo ttak
ki

sokkal

is a z

van

k é n y te le n ek le n n é n e k árát

leszállítan i.
azonban,

olyan

m essze

esik

S z lav ó n iátó l,

m in t M akó Je ru z sá le m tő l, és h a b á rm e n n y ire m e g e n g e d e m
is,

hogy

a

zsarnócai

tölgyfa

b arsm egyei

tö lg y

az.

Tehát

pénz

nincs,

se

kozó

kedv,

ilyen

k ö rü lm é n y ek

nek

jó

se

k elete,

C ik k em
szédet:
lefelé

A

rajzo lásn ál

végül

m u tatáso k at
gos,

csin o s

A
de

kis

se —

ez

m in ő ség ű ,

len n e
m eg,

nincs
a

csak

a

a

kerék

szó.

Hogy
tö lg y 

aki

a m irő l ezelő tt v a g y 6 — 7 é v v e l b ő v e n

m ű,

m ely

m űszaki

igazi v e z é rfo n a la
rajzo lással

foglal

ú jat

tap asztalattal
van,

hogy

fog ta lá ln i

fo ly tán ,

hető

3

sz ere k e t,

h átrán y át,

m űszaki

b ő v ítette;

rajzok

benne.

úgy

a

hogy

és

árb an

Illés

a

ki

K ezdő

benne

eszközöket

v a la m in t

szakszerű,

a

k ü lö n b en

kezébe

ú t
v ilá

kell

v a la m i

ped ig

felh a lm o z o tt é szlelet
kis

an n y ira

veszi,

rajzo ló k n ak

szinte

és

tapasz

is

eredeti

szakiro d alm u n k ra

nézve

m űvet,

szegény

n y ereségnek

K

azzal

m in d en k i,

e tek in tetb en

h a tá ro z o tt

Székely

a

és

Megede A. n é m e t t a n á r m ű v e u t á n k é s z ü l t ,
Gánóczy Sándor f e l m . f e l ü g y e l ő , s o k e r e 

n é lk ü lö z h e te tle n
talat

an y ag o k at,

elő n y é t

bár

tartan u n k .

„P átriád n ál

A

nem

mű

m eg ren d el

B u d a p e ste n ,

k ö n yvkereskedésében

v a la m in t

U n g v árt.

tudja.
egy

fölfelé,

fak eresk ed elem

v á llal

zsarnócai

m eg em litettem

fordul
a lól

k ifo ly ó lag —

tö lg y rő l

m ié rt

m agyarázza

hányat

is“. H át

ebből

szlav ó n iai

b ev ezetésében

„A

jó

kis

k iv iteléh ez.

szerzője,

d eti

azok

tartalm az

mű

egészen,

között

azt

elég

egy

b árm in ő

használt

ö sm erteti

telítv e

Z sarnóca

kik

koznak.

zárva,

jobban m eg 

cím e n

m in d azo k n ak ,

leírja,

csappant

teljesen

eu ró p aszerte

a

is.

ne

v a lam ely est

azonban

ma

m ost

forgalom

talán

h an y atlás
tö lg y fát

b ecséből,

is v e s z i k

hogy

b eszéln ek

szlavóniai

a

p ed ig

sz ív e se n

m ondom,

árak.

tö lg y faü zletrő l

tu lajd o n k ép en

szla v ó n iai

vesztett és

— A „ P á tria iro da lm i v á lla la t és nyom dai részv.
tá rs a s á g '1 k i a d á s á b a n m e g j e l e n t „ A műszaki rajzolás

és eszközei“

m agyar

tartozók,

341

é h e n k o p i k fe l a z á l l a —

igaz

zsákot,

ha

ERDÉSZ

p éld ab e

an n y it

se

fordul

tes z kivételt,

m eg g y ő ző d h ettü n k .

M in d e n g a z d a s á g i fö lle n d ü lé s t v i s s z a e s é s sz o k o tt k ö v etn i.
M ost,

m in d e n

előtt á llu n k
silá n y a b b
Ha

és

v a ló sz ín ű sé g
bizony

árverési

ped ig

elő

sik erü lt

ezt

beadnom ,

hogy

vagy

csak

nagyon

rü lt
soká

m egoldanom

rá

eredm ények

úgy

nem

szerint
k ell

azt

a

a

a

v isszaesés k orszaka
hogy m ég

is l e s z n e k . . .

keserű

p i l u l á t t. o l v a s ó i m n a k

h eg y ib e
érezték

a

k észü ln ü n k ,

ö n tö tt
a

kérdést,

cukorlétől

nem ,

k e s e r ű i zt , a k k o r s i k e 
a

m ely en

bizony

elég

töprengtem .

Widder Gyula György.
(Folytatjuk.)
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E rdészeti E g y esü let és a B a ra n y a-S o m o g y -T o ln a

várm egyei

E rdészeti

to lm ácso lták
A

sz árn y a ló ,

viszont

A z t hittük . . . .

az

V ad ászati

Székely Mózes

k ö zg y ű lésen

san

és

m eleg

egyesü let

szavakkal
m aga

tám o g a tá sá t

h ely ezv én

k ö zö tt

m eg n y ito tta

az

e d d ig

72

tag

A z A d r i a m ó ló ih o z .

sekre

széles

tűzött

üdvös

k ilá tásb a ,

ideig len es

jele n tk e z e tt
körben

kir. e r d ő f e lü g y e l ő m a g a 

c é ljain ak

harsány

élje n z és

ülést.

Ajtay Sándor

E zu tán

C sa k v is z , d e v is s z a so s e h o z,
É s Ím e, a f a l á n k s z ö r n y v i s s z a j á r

táv iratb an

ü d v ö z ö lte az elnököt, aki

elé

buzgó

A z t h i tt ü k e d d i g : a C u n a r d - h a j ó

E g y esü let

rokonérzésüket.

titkár

felvételre,

felv é te li

előadta,

tov áb b i

hogy

jele n tk e z é 

ny ilatk o zato k

fognak

ki

bocsáttatni.
S gyom rában m a g ya r ezerszám ra va n

A

A k ik n e k k ic s i v o lt a h o n ,
D e n e m l e l t e k a b o l d o g s á g b a , lá m ,
Túl, t e n g e r - m o s t a

p a r to k o n .

A z e l h a g y o t t s z ü l ő f ö l d b é r c e it
A l e l k ű k v i s s z a s í r t a k in t,

m ó d o sítása

s

az

újból

felterjesztik.

Az

v álasztm án y

— oh de m en n yi v a n !

C s a k le g y e n e k m u n k á s k e ze k .
C sa k f o g ja t o k h o z z á , é s n e m le s z e n
M e d d ő m a jd a z ig y e k e z e t.
N in c s a v ilá g o n o ly a n á r v a n é p ,
M in t a m a g y a r . S k é ts z e r ié a z ,
M e r t a s a j á t é d e s fia ib a n
S in c se n m e g n y u g ta tó v ig a s z .
A z ily h a z á t e lh a g y n i s z ö r n y ű bűn,
D e t i i m m á r m e g t é r te t e k ,
S e g y m e g t é r t b ű n ö s m i n d i g t ö b b e t ér,

töltött

8

h e ly e t

az

e lő k észítő

do lg o zása

16-án

d.

u.

Az A ra d -T e m e s -D é v a -L u g o s-V id é ki E rd é sze ti
E g ye sü le t d e c e m b e r h ó 3 - á n d . e. 1 0 ó r a k o r t a r t o t t a
folyó

elnök,

évi

rendes

ap a te lek i

M e g jelen t L ip p a ,
sü leti
sü letét

tag.

k ö zg y ű lését

n a g y b irto k o s

D éva

és

O rsóvá

B áró

e ln ö k lete
vidékéről

B orsod-G öm ör-H evesm egyék

Nemes Károly

m.

a

k i r.

a

h e ly esb ía

tisztikar

Solytnossy
alatt.
19

E rdészeti

és

egye

a

érzésben
k icsi,

tö m ö rü lés

be

nem
téren

az

egyesület a

g átló in té z k e d é s e k ,

érd ek éb en
m ig

ennek

az

nagyobb

alapszabályok

a lap ján

m eg k e z d h e tn é ,

az

e ln ö k

M illen iu m -szálló
fűszerezett

barátság

o szlo tt s z é t
de

m ég

a

az

eg yesület

terv ezet ki

b ízato tt.
m ely

erdészhum orral
ifjúkori

s

hogy

teendő

is ,

A

főn.

kérdése
A ddig

m űködését

befejezést,

ről s o k

m ég

indítson.

után,

a la p sz a b á ly o k n a k «

közgazdasági

került,

p u sztu lására

titk árra

K özgyűlés

tart.

az

és

tarto tták

b ek ö v etk ezik ,

tu la jd o n k ép e n i

nyert

A radon

kib ő v ítv e

k ö v e tk e z ő k é p :

szám a

szóba

fásításán ak

akció t

jó v áh a g y á sa

L ajos

a

erd ő b irto k o so k

erdők

B o rso d -G ö m ör-H e ve sm e g yé k Erdészeti E g ye 
sü le té ne k v á l a s z t m á n y a é s a z 1 9 0 8 . é v i k ö z g y ű l é s t
hó

is ,

m eg ejtették

fog f e l e m e l te t n i.

egyéneknek

alfö ld

szabású

20-ra

a la k já b a n

heg y v id ék i
s

tagoknak

után

In d ítv án y

decem ber

e lh a tá ro z ták ,

B áró

k im a g a sló b b

évi

után

pótláso k k al

a la k ju k b a n

m egválasztását

A v á lasztm án y i

1907.

kívánt

a

v aló

a le ln ö k :

jóv áh ag y ása

gy ű lést

m eg v itatás
a

szerint

főerdész.

Fenő

M in t s z á z , a k i n e m v é tk e z e tt.

b izottság

alap szab ály o k n ak
leirata

Solymossy Lajos n a g y b i r t o k o s . I. ü g y 
Székely Mózes k i r . e r d ő f e l ü g y e l ő . I l - o d
a l e l n ö k : Halász Géza o s z t r . á l l a m v a s u t - t á r s a s á g i f ő 
t i t k á r . V á l a s z t m á n y : Hammer Károly m .
kir. f ő e r d ő t a n á c s o s , Ritter Károly e r d ő t a n á c s o s , Habay Zsigmond
e r d ő t a n á c s o s , Csipthay János e r d ő t a n á c s o s , Földes Já
nos m . k i r . e r d ő m e s t e r , Molcsányi Ernő e r d ő m e s t e r ,
Páll Miklós e r d ő m e s t e r , Bodnár Rikárd e r d ő m e s t e r ,
Dömötör Tihamér k i r . e r d ő f e l ü g y e l ő , Bojtner Gyula
osztr. á l l a m v a s u t - t á r s a s á g i
t i t k á r , Balázs Sándor 13 .
s z á m ú b á n á t i v a g y o n k ö z s é g i e r d ő m e s t e r . T i t k á r : Ajtay
Sándor a z a r a d - c s a n á d i v a s u t a k e r d ő m e s t e r e . P é n z t á r o s :
: Daempf Lajos m . k i r . f ő e r d é s z . S z á m v i z s g á l ó k : Terényi Sándor m . k i r . f ő e r d é s z , Mihalus Sándor m . k i r.

M i t n e m t a l á l t a t o k m e g o t t.

Jó lsv án

kellő

a la p s z a b á ly o k jelenlegi

vezető

L e ljé te k m e g a h o n i t á j a k o n ,

órakor

az

m in ister

alap szab ály o k at

E lnök:

M a g y a r o k , a z I s te n h o z o t t !

5

p o n tja

k i r.

fen tartásáv al jó v áh ag y atv án ,

és
I s te n h o z o t t , t i v i s s z a v á n d o r o l t

v o lt,

hogy

j tés

A r é g i- b e j ö t t e k m e g in t.

m áso d ik
m .'

S t á v o z v a a z u j - b ó l b u c s u tla n u l,

V an itt is m u n k a ,

tárgysorozat

fö ld m iv elésü g y i

lelkes

a

ebéd

k ed ély es

k ö v e tk e z e tt,
és

sz ak sz e rete ttő l
az

szavaival

étterm éb en

m eg ú jításáv al

gárda

rem ényében

em elkedett

erősebb

m ely 

szoros

eg y ü tt

áth ato tt

buzgó,

zászló b o n tás

és

a v isz o n tlá tá sig !

Egye

e rd ő m e s te r k é p v iselte.

Az
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/J ,,M a g ya r E r d é s z “ 1908. jan. 1-én k e zd ő d ő Vili. é vfo lya m á ra az itt kim u tato tt id ő ig e lő fize tte k :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ajiay Sándor Gurahonc ...
Almássy Andor Lúgos
Ambrózy Román Topuskó
Aronffy Ernő Feketepatak
Allender Frigyes Lelesz ...
Antóny Károly Cserépfalu ...
Aladics Emil Fogaras
Almássy István Pécs
Andrássy Géza gróf erdőhiv.
Várjeszenö
... ... ...
10. Beél Gyula Budapest
11. Binder Béla Székesfehérvár
12. Bánik György Rimaszombat
13. Bradofka Károly Garamszécs
14. Balogh Dezső Soborsin
15. Bacsák Béla Németujvár
16. Bartók Ernő Beszterce
17. Bencsik Sándor Less
)8. Briescsánszky Endre Ungvár
19. Broczky Gyula Vereskő
20. Bachó János Rózsahegy
21. Boksch Árpád Nemczy
22. Bobok Tivadar R.-Brézó
23. Búzás János Veszprém
24. Bóna Endre Buják ...
25. Borhy György Gyöngyös
26. Béky Albert Szászsebes
27. Csipka János L ippa...
28. Czibulka Soma Árva-Porhola
29. Cseres Gyula Sistarovec ...
30. Csik Imre Liptóujvár
31. Coburg hgi erdhiv. Pta-Vacs
32. Divald Béla Garamrév ...
33. Draskovich József Rezsőpart
34. Derzsi Gábor Z ila h ............
35. Demel Hugó Oravica
36. Damszberg Rezső Oravica
37. Enyedi János Tótsóvár ...
38. Erdélyi György Erdőcske ...
39. Földes János Lippa ... ...
40. Fóhgi erdőgondnokság Veresmart
41. „
„
Tökös
42. Firbász Adolf Szkacsány ...
43. Förster Gyula Alsókubin ...
44. Farkas György Káposztafalu
45. Fgi. erdőgondnokság Béllye
46. Ferjencsik Miklós Őzd ...
47. Fábián Béla Nyustya
48. Ferenczfy József Pilisszántó
49. Francziszczy Vilmos Szt.-Agota
50. Fáy Gyula Rim aszombat...
51. Frits Gyula Szepeshegy ...
52. Fás Géza Gyöngyös
53. Garda János Szováta
54. Gondkó Ignác Perjámos ...
55. Glózer László R.-Brézó ...
56. Gura.Károly Ohaba-Bisztra ...
57. Gesztes Lajos F.-Tárkány
58. Gruber Károly Sz.-Sümeg
59. Garlathy Oszkár Brassó ...
60. Grandtner Vince Fenyőhaza
61. Günther Frigyes Gödöllő ...
62. Glózer.Rezső Ózd ... ...
63. Halmi László Lőcse ... ...

1908. IV/1

908 VI1/1.
1908 IV/1.

1908

X/1.

1908 IV/1.

1908. X/l.
1908. IV/1.

1908. X/l.
1908. IV/1.

64. Hankó Pál Vereskő ... ... 1908. IV/1.
65. Hubert Aladár B.-Bánya ...
66. Havas József Zágráb
67. Hesz Ágoston N agyvárad...
68. Homicskó Aladár Ungvár 1908. VII/1.
69. Hensler Gusztáv Eger
1908. IV/1.
70. Hoznék Gyula Szt. A ntai... 1909. IV/1.
71. Hensch Emil Jólsva
1908. IV/1.
72. Hohoss János Draganyec 1908. X/l.
73. Hering Samu Vereskő
1908. IV/1.
74. Hibján J. Szepsi-Szt. György
75. Hanzély István Nagyvárad
76. Hegedűs Béla N.-Borosnó
77. Hgi. Erdőrendezőség Jólsva
78. Hoffman Sándor Szegszárd
79. Horváth József Szászrégen
80. ihrigh Vilmos Kaposvár ...
81. Jurán Bernát Nagyilonda ...
82. Imre Dénes M.-Vásárhely ...
83. Koós István Kisiadna
84. Kern György Solymos
85. Krauze Károly Kassa ... ...
86. Kachelman Valter Edelény
87. Krausz Ernő Sopron
88. Kundráth Emil Beslinde ...
89. Kovács Pál Sz.-Udvarhely
90. Kuzma Gyula Vinkovce ...
91. Kostenczky Pál Dernő ...
92. Kalivoda Andor Szabadka
93. Krajcsovics Béla M.-Vásárhely 1908. VII/1.
94. Kolossy Béla Debrecen
1908. 1V/I.
95. Kirinyi Béla Csetnek
96. Lányi Aladár Garamfő
97. Lehotczky György Susák
98. Lénhard Antal Dusnok
99. Lőffy Jenő Orsóvá ...
100. Lende Ede Körmöcbánya
!01. Lux János Ágostonlak
102. Léber Antal Szatmár
1908. VII/1.
103. Lescsán István Szépfalu
1908, X/l.
104. Michalusz Sándor Bzár
1908. IV/1.
105. M. kir. Erdőigazg. Kolozsvár
106. M. kir. Erdőhiv. Szászsebes
107. M. kir. Erdőhivatal Otoöác
108. M. kir. Erdőhivatal Orsóvá
109. M. kir. főerdőhiv. Liptóujvár
110. M. kir. főerdőhiv. Vinkovce
111. M. kir. főerdőhivatal Lippa
112. M. kir. Erdőigazg. B.-Bánya
113. M. kir. Erdőgondn. Sokolovác
114. M. kir. Erdőgondn. Vojniő
115. M. kir. Erdőgondn. Ogulin
116. Maár János Békés ...
117. Muzsnay Géza Selmec
118. Mihályfy Mihály Lutilla
119. Merényi Gyula Tótsóvár
120. M. kir. Erdőhivatal Sóvár
121. M. k. jár. Erdőgondn. Fehértemplom
122. Matusovics Péter Pozsony
123. Melitczky Pál Krasknó ...
124. M. kir. Erdőrendez. Ungvár
125. M. kir. főerdőhiv. N.-Bánya
126. M. kir. Erdőigazg. Zágráb
127. Mányay Imre B uják... ...

128.
129.
130.
131.

Molcsányi Ernő Arad (Csáld) 1908. IV/1Mick Rezső Zboró ...
Makky János Rajka ...
1909. 1/1.
M. kir. bány. és érd. főis
kola Selmec .................... 1908. 1/1.
132. M. kir. áll. Erdőhiv. M.-Sziget
133. Máriássy Gyula Nyustya ... 1908. IV/1.
134. Nyúl Sándor Topánfalva ...
,,
135. Nagy László Kolozsvár ...
„
136. Orsz. Érd. Egyesület Bpest
,,
137. Okolicsányi Lajos Polonka
„
138. Prekup Győző Kőhalom .
1908. X/l.
139. Pauer Jenő B.-Bánya
... 1908. IV/1.
140. Pékh József Rszombat ...
„
141. de Pottere Gérard Mihálytelek
,,
142. Péczer Mihály Szilvás ...
„
143. Pfundtner Károly Medgyes
„
144. Puchreiner Henrik Lippa ...
„
145. Podhradszky András Jólsva
,,
146. Pankovits BélaSzepestapolca
,,
147. Piltz Ottó Ipolynyék ... ...
,,
148. Pauchly Rezső Rozsnyó ...
,,
149. Ronchetti Gáspár Herha-Szt.-Miklós
,,
150. Ratkovszky Károly Budapest
„
151. Rónay Antal Ungvár
_
,,
152. Rainics István Nagylibercse 1908. VII/1.
153. Rimamurány s.-tarjáni vas
mű R .-B ré z ó .................... 1908. IV/1.
154. Szontágh Andor N -Rőce ...
„
155. Scholtz Ottó Árvaváralja . . 1908. XII/1.
156. Szvetelszky Géza Tiszabogdány 1908. IV/1.
157. Szabó Béla Nagybocskó ...
„
158. Székely Mózes Déva
...
„
159. Szalagyi Emil Királymező ... 1908. VII/1.
160. Szojka Gyula Eperjes
... 1908. IV/1.
161. Székely József Ungvár ...
„
162. Sziklay Emil Kassa ... ...
„
163. Sztripszky Mihály Csetnek
„
164. Salgótarjáni kőszénbánya r.
„
t. Petrozsény ... ... ...
„
165. Schmidt Béla C za jla............
„
166. Stainer Gyula Körmend ..
,.
167. Svarda Antal Alsószalók ...
„
168. Tornay Gyula Sajóvárkony
„
169. Török László Nagyvárad ...
„
170. Turcsa Tivadar Csákigorbó
„
171. Tanády Emil Kakova
...
„
172. Frauer Gyula Palánka
...
„
173. Török Sándor Vadászerdő
„
174. Tokodi Joachim Bpest... 1908. X /l.
175. Ulreich Gyula Zágráb ... 1908. IV/1.
176. Urbán Gyula Gyulafehérvár
„
177. Urbantsek Géza Kékkő ...
„
178. Würsching Frigyes Orsóvá
„
179. Városi erdőhiv. Dobsina ...
,,
180. Végh Gyula Szt.-Gotthárd
,,
181. Városi Erdőhiv. Selmec ...
„
182. Zachár Jakab Ungvár
...
„
183. Zágrábi érseki erdészet Perjámos
„
184. Zai Ádám Nagybocskó ...
185. Zsurka Karácsony Ágris ...
„
186. Zachár István Miskolc
...
„
Jólsva Csömör m.) 1907. november 3Ö.

fi Magyar Erdész kiadóhivatala.
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eső könnyen meg nem rontja. Ily módon készült lószőr
hurokkal fogják nálunk a felvidéken a télen át tömegesen
lehozott fenyves- és húros-rigókat. Természetesen a fog
lyok hurokkal való fogását, csak — orvvadász szenve
délyét másképpen ki nem elégítheté — paraszt és tanyások
gyakorolják; nemcsak az orvvadászat, hanem a nagy
mérvű állatkínzás miatt is, ha tetten éretnek, megér
December hónapja a vadászatban.
demlik a leghathatósabb testi fenyítéket, mi őket e gálád
szenvedélyüktől egyedül hivatott kijózanítani.
Hazai éghajlati viszonyaink és a természet örök tör
Természetesen a földet takaró hólepel, valamint a friss
vényeinél fogva, ezen hideg, komor hónapban a nagy
hóesés is egy rendes útmutatóul szolgál a vadásznak
mindenség is elszenderül, az egész természet jóformán
arra nézve, hogy kik, hogy és miképpen látogatják hívat
téli álmába merül. A folyamokat jég-kéreg, a hegyeket,
lanul is a területét, s nemcsak, a kártevők irtására ad út
a téreket rendszerint hóleppel borítja, vagy nyirkos vastag
mutatást, hanem a vad váltóit, a vad tartózkodási helyét
köd szállja meg.
és a vadnem felismerését is megtanítja.
Minden oly csöndes, néma, hogy ha a havon nem j
A vaddisznó vadászata folyik, de egyúttal e hónapban
látnok a nyúl, róka, nyest nyomait s a falvak közelébe j be is fejeződik, mert már görgetni (búgni:) kezdenek.
húzódott citromszínü sármányokat, cinkéket, varjakat,
A kocák csoportokban tartózkodnak együtt, csak a
hajlandók lennénk hinni, hogy a növényzet megszűntével kanok hevernek külön; sűrű gazban, hol mohhal, harasztkihalt éghajlatunk alatt az állatvilág is.
tal s avarai bélelt meleg vackot készítenek maguknak
Némely állatnak még a színe is átalakul, ez által is A fiatal sutaszarvasok is falkásan járnak s a nagy hideg
védelmet keresve a ragadozók ellen. Ez időtájban a miatt sűrűséget keresnek. Meddők, borjak lőhetők.
menyét is elveti nyári barna szőrméjét, hófehérre válto
Az őz elrúgja borját s a bakkal sűrű gazban bujkál.
zik; a havasi nyúl (Lepus variabilis), a hófajdok is már A meddő és borjú örömest jár ki új vágásokba.
fehér színezetűek, mi roppant előnyükre válik, mert a
A nagy nyulvadászatok is most folynak, sok helyen a
héja, ölyv, csonttörő harács (Heliäctos ossifragus), róka, hó végén végleg be is fejezik.
vadmacska stb., nem veszik észre őket oly hamar és
A nyúl szél- és hófuvatagok ellen délnek eső helyen
ekként a menekülésükre alkalom nyílik.
választja fekvését.
Legnagyobb változás van az éneklő madarak között,
A fácán- és fogolyvadászatok e hóval befejeződnek,
ezek helyét most mások pótolják, úgy hogy a völgyek utóbbi a törvény, előbbi a célszerűség értelmében.
és térek szárnyas világát, kik elköltöztek, egészen más
Hajtóvadászatok alkalmával különös figyelemmel kell
hangú és tollazatú alakok töltik be. Nagy számmal je lenni a hajtásba kerülő ragadozókra is ; kímélet nélkül
lentkeznek a pirók, fenyves- és húros rigók, lenikék, lövendők.
harkályok, kivált a tarka harkály, a zöld küllő, néha
Tiszta, hideg időben sokszor lehet hallani a kopó csaegy-egy nagy fekete harkály is odahagyva a fenyvest, holását s a vadász el-elgondolkozik, vájjon ki járhat itt
látogatást tesz az aljakban és kertekben, hol bokrokban most erre vadászni kopóval? Csalódás, mert a róka koma
és kerítés közt vígan sürgölődik a kis ökörszem is, mit vadászik, kutyamódra ugatva, kopóként hajtja a nyulat.
sem törődve a hideggel.
A farkas, ha erdei vadat nem keríthet fogára, a juhakBefagyott tavakról nyílt folyókra megy a tőke- és kerce- lokat látogatja meg ; friss havon nyoma elárulja s hold
kacsa.
világos éjeken dög mellett könnyebben megejthető.
A fogoly cserjés helyekre vonúl, s helységek, források,
E hó a társas-vadászatok ideje, amidőn már a mulat
szalmakazlak és baromállások körül keresi hitvány ele ságra is súlyt lehet fektetni, de ennek zártával a meg
delét; ily helyeken hálóval vagy lószőrhurokkal fogja maradt törzsvad védelme, óvása és gondozása kell, hogy
rendszerint a paraszt. A fogás módja igen egyszerű. képezze a vadász főteendőjét.
Észrevéve az említett helyeken a foglyok megjelenését,
Sajnos, ez a mulatság az idén elhalasztandó, illetve
a tüskék, bokrok közt itt-ott búzát vagy kölest kell elszórni, minden oly erdésznek, a ki a vadállományának a sorsát
a bokrok ágacskáit pedig több helyen összekötözni úgy, szivén viseli — kötelessége is elhalasztani. Az elmúlt
hogy köztük kis nyílások, melyeken a fogoly átbújhassák, kettős tél, valamint az utána következett zord időjárás
maradjanak; ezen lyukakra mindenütt egy vagy két az apróvad állományának alaposan betette az ajtót.
lószőr-hurkot kell kötni, melyhez mindenkor eleven ló Megsínyli ezt minden vad, de különösen az apróvad.
farkából vett néhány szálat összefonván, ezt oly göm A sokat emlegetett nyúl, a melyik az összes apróvad
bölyű fára tekerjük fel, minő nagynak a hurkot kívánjuk, fajták közt a legszaporább, és amelyet ideális gondolkoez aztán egy jó ideig forró vízben tartandó s kivétel zásu emberek, — d e ... akik, a vadhoz mit sem értenek,
után is, míg tökéletesen kiszárad, néhány napig a göm — még csak nem is oly régen „közélelmezési cikk"bölyű fán hagyandó. Az így készült hurkot se szél, sem nek akartak kinevezni; manapság már oda jutott, hogy
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különleges csemege gyanánt szerepel a legelőkelőbb
éttermek válogatott étlapjain.
Ennek a szegény állatnak mindenki ellensége és ha
olyan szapora nem lenne, manapság már hirmondója
sem akadna. Űzi, kergeti, fogja, vadászsza mindenki,
tenyésztésével még rendezett uradalmak is csak annyi
ban törődnek, hogy az előre kötött „Schluss" mennyi
sége „csütörtököt“ ne mondjon.
Manapság a nyulállomány silányságát a pályaudva
rokon „üres táskákkal“ visszatérő stüssik szomorú ábrázatjai igazolják legjobban. Hiába itt mindenféle vadász
fortély és lövészeti tudomány, ha nincs misa, akkor
már igazán nem lehet semmit sem tenni. Az az, hogy
lehet, biz’ sőt kell is, még pedig sürgősen! Nem kell
bankett sem ankét 1 Beköszöntött a tél. Be kell szün
tetni a nyulvadászatot egy-két hónapra, de hamar, mert
ha sokat késedelmezünk, és annak az egy pár vihar
edzett öreg nyúlnak sem adunk kegyelmet, akkor jövőre
már némely területeken azt is el lehet dönteni, hogy az
üregi vagy az óriási belga nyúl választassék-e ki tenyészanyagnak!
Amint az időjárás, illetve a tél szigorúvá válik, nem
csak hogy etetni kell a vadat, hanem ezen etetést hat
ványozni is kell és e gondoskodásunk közepette — nem
szabad elfelejtkeznünk ez időszerint a vad legnagyobb
ellenségéről sem — a lesipuskásról.
A lesipuskást, a vadorzót, ilyenkor nemcsak a semmit
tevés, hanem az e hónapra eső ünnepek is fokozottabb
mértékben ráutalják az orvvadászatra; már csak azért
is, mivel a nagy tél következtében, a nagy hóállások, a
friss hóesések mind kezére játszanak, hogy nagyobb
fáradtság és utánjárás nélkül friss pecsenyéhez juthasson.
De a friss hóeséseket a vadász is értékesítheti a saját
hasznára, hogy ez úton hamarább nyomába kerülhessen
vadjai legnagyobb ellenségének — az orvvadásznak, ki
által némely időben a személy biztonsága is veszélyez
tetve van.
E nagy munkában ne felejtkezzünk meg a ragado
zókról sem és ha tömegesen jelentkeznének, a szokásos
pusztításon kívül a mérgezést is alkalmazhatjuk!

{Kő.)
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Bosznia-Hercegovina nyulairól.
Irta

Sólyom.

Megszállott tartományainkban, főként pedig Hercegoviná
ban, dacára a mai vadvédelemnek és gondozásnak, a
nyul-állomány távolról sem kielégíttő még ott sem, hol
létfeltételeik egyébként teljesen biztosítottaknak látszanak.
Ehhez járul azután egy sajátságos kellemetlen tünet is ;
a hercegóc tartományokban ugyanis a nyulak húsának
valami sajátszerü utóize van, úgy hogy e miatt a
nyultenyésztésre fordított gond tulajdonképpen kárbaveszett fáradtság, a mennyiben a nyúlra, mint fogyasz
tási vagy éppen vadkiviteli cikre Hercegovinában számí
tani sem lehet. AU ez különösen azokról a nyulakról,
melyek a Karszt vidékhez közelebb eső hercegovinai
tájakon élnek. Az a körülmény, hogy a hercegóc karszti
nyulak húsa, izes voltában mögötte marad más tájak
nyúlhúsának, egy magában azért még nem tenné indo
kolttá azt, hogy ezzel a tünettel behatóbban foglalkoz
zunk, hiszen Hercegovina amúgy sem fog soha talán
nyulkivitel szempontjából számításba jönni, hanem igen
is figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a hercegóc
nyulakból éppen az a kevés, a mi a kivitelre került,
bajt, megbetegedéseket okozott.
Számtalanszor megesett utóbbi években, hogy olyan
egyének, kik Hercegovinában lakó ösmerőseiktől nyulat
kaptak, e nyulak húsának élvezete után megbetegedtek.
Hányinger, szédülés, főfájás voltak a bajjal járó kelle
metlen jelenségek. Persze a baj lefolyása, összes tüne
teiben azért mulónak bizonyult, bár elég kellemetlen volt
az a néhány napig tartó rosszullét is. A megejtett vegyi
vizsgálat megállapította, hogy a küldött nyulak húsa
korántsem volt romlott állapotban s így holmi hulla
mérgezés lehetősége ki volt zárva. A közölt esetek szer
felett kellemetlenül érintették azokat, kik a nyulakkal
kedveskedni akartak s egyben nagy' mértékben felköltötték a Hercegovinában tartózkodó szakemberek figyelmét
is. Beható vizsgálódások után rájöttek arra, hogy a
hercegóc nyulak által elfogyasztott tápszerek egyikében
olyan anyagok fordulnak elő, melyek a nyulak szerveze
tének ugyan nincsenek ártalmára, ám embereknél, a már
elősorolt tünetekkel kapcsolatos bajokat idézték elő, me
lyek ha nem is voltak épen életveszélyesek, mindamel
lett az egészségre káros utóhatást gyakoroltak.
A vizsgálat kiderítette a következőket: Hercegovina
több vidékén nagy számban nő egy nálunk is jól ösmert
cserje : a zanót (cytisus Weldeni Vis.); közelebbi rokona
az aranyesőnknek, a cytisus laburnum-nak. Hercegovina
flórája korántsem oly dús vagy változatos, mint hazánk
flórája, s így a Hercegovinában honos vadak rá van
nak utalva olyan növényekre, melyek közül nem egy,
kisebb-nagyobb mértékben káros hatású. Ilyenek közé
tartozik a hercegovinai zanótcserje is; vagy a mint az
ottaniak hívják: a Tilovina. A zanótcserjék lombját a
nyúl örömest fogyasztja. Úgylátszik szervezetük a növény-
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ben rejlő méreganyagot már megszokta, mert az egyál
talán nincs ártalmukra; viszont emberek, kik a zanótot
fogyasztó nyulak húsát ették, rendszerint rosszul lettek.
Hogy az esetek csak szórványosak voltak, oka ennek
leginkább abban rejlik, hogy a nagyobbára mohamedvaliású hercegóc a nyulhúst meg nem eszi; az a kevés
számú polgári és katonai elem, a mely Hercegovinának
zanótdúsabb pontjain lakik, rendszerint már a lakosság
utján tájékozódást szerez a felől, hogy a zanótot fo
gyasztó állatok húsának élvezete ártalmas, s így nem
sok ügyet vet az amúgy sem nagyszámú nyulra.
Hercegovinában sok a kecskenyáj; az óvatos pászto
rok rendszerint oda terelgetik kecskenyájaikat, ahol nincs
zanót. Az olyan kecskék húsa és teje, melyek zanótot
esznek, enyhébb hatásában is kellemetlen fejfájást okoz.
A zanótfélével táplálkozó állatok húsa sajátságos
kesernyés ízű és szagu, s így már ez is nyomra vezet
hetne. A húsnak ezt a sajátszerűen kesernyés izét
semmiféle pácolás el nem veszi.
A méreganyag, a mit ez a zanótfaj tartalmaz, a leve
leken kivül a cserje kérgében, ágaiban, törzsében, virá
gaiban, sőt gyökerében is feltalálható. Ez az anyag: a
cyíisin, erős hatású alkaloid. Zanótot fogyasztó állatok
szervezetének a cytisin úgy látszik nem árt, miután azt
az által sejtszövetei feldolgozzák. Az állati szervezet, a
cytisinnél erősebb alkalikus mérgeket is képes káros
utóhatás nélkül feldolgozni ; igy nevezetesen a pilocarpint és az eserint.
Emberi szervezetbe legfeljebb zanótot fogyasztó tehe
nek, kecskék teje utján juthat cytisin. A tünetek ilyen
kor, a jellemző heves fejfájáson kivül, szédülésből, hány
ingerből, sőt gyakori hányásból állanak. Pichler mosztári
tanár vizsgálatai megállapították, hogy olyan nyulak
húsa, melyek szervezete a cytisint legkisebb káros utó
hatás nélkül is feldolgozni képes, pácolt állapotban a
huzamosbb időn át tartó pácolás dacára sem vészit abból
a káros hatásból, a mit a cytisin az emberi szervezetre
gyakorol.

ERDÉSZ

18. szám.

Vaddisznóvadászat. A Rimamurány-Salgó-Tarjáni
vasmű-részvénytársaság klenóci erdőgondnokságában a
szokásos hajtóvadászatok november hó 23—26-án foly
tak le. Résztvettek : Fay Gyula főispán, Hámos Aladár
földbirtokos, Marton János jogtanácsos, Máriássy Gyula
főszolgabiró, Máriássy László árvsz. ülnök, Badiny Gyula
főkapitány, Bobok Tivadar erdőmester, Aronffy Ernő fő
erdész, Glózer László erdőgondnok, Mitske Gusztáv erdő
gondnok. A vadászat — tekintettel a megcsappant őz
állományra — csak medvére és sörtevadra tartatott meg.
Medve nem került a hajtásokba, de sörtevad elég bőven.
A szerencse Máriássy Gyulának kedvezett, a mennyiben
egy golyólövésre két nagy vaddisznót lőtt, ezen kivül
még .5 drb. összesen 7 drb. vaddisznó esett el.

* Áthelyezés és kinevezés. A m. kir. földmivelésügyi minis
ter Pauer Jenő m. kir. erdészt Besztercebányáról Zólyomlipcsére
helyezte át. — Kristen Adolf oki. erdészt a Selmecbányái m. kir.
bányászati és erdészeti főiskolánál az erdőmfveléstani tanszékhez
tanársegéddé ideiglenes minőségben kinevezte.
* Nyugalmazás. A m. kir. földmivelésügyi minister Trnovszky
Márk m. kir. erdőmestert hű és hasznos szolgálatainak elismerése
mellett — saját kérelmére — állandó nyugalomba helyezte.
* Halálozás. Veress László kir. alerdőfelügyelő Nagyváradon
december hó 2-án, élte 43-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt.
Béke hamvaira I

* Erdészeti államvizsga. Már előző számunkban megemlékez
tünk az idei őszi erdészeti államvizsgáról. Most az eredményt közöl
jük, mely szerint a 37 vizsgázó közül a bizottság Hermann Lajost
kitüntetéssel képesítettnek találta. Oklevelet nyertek: Bartók Ernő,
| Damsberg Rezső, Ferster Ede, Fridzik Árpád, Glock Géza, Héjj
| János, Király Dénes, Krausz János, Loványi Heribert, Mattherny
Róbert, Mihalesc Péter, Nagy Imre, Nagy László, Náray Lajos,
| Níklós Károly, Papp Gusztáv, Paksa Endre, Rusznyák Győző,
Schaab Bálint, Szelényi Tamás, Tosicin Pascu Pál, Villányi
Ambrus, VZény János és Zavicsa János. 12-en oklevelet nem kaptak.
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* A pénzválság és a fakereskedelem. E címen irt tanul
mányt Székely Ignác a Magyar Fakereskedő szerkesztője. A tanul
mány szerint a magyar fakereskedelem válságának oka az, a mi
nálunk minden válságnak oka szokott lenni. A fakereskedők erejüket
meghaladó üzletekbe bocsátkoztak, a melyek igen jók voltak. A
pénzintézetek fönnakadás nélkül honorálták a fakereskedők minden
rendű váltóit, a mig pénzbőség uralkodott. Mihelyt azonban a nem
zetközi pénzviszonyok rosszabbodni kezdtek, az addig bőkezű intézetek egyszerre megvonták a hitelt. A hitel, a bizalom megszűnése
tönkretette azokat a kereskedőket, a kiknek nem volt elég anyagi
erejük és ez okozta a válságot, bár maga a fakereskedés egész
séges üzlet.

* A visszavándorlók munkaközvetítése ügyében a földmívelésügyi ministerium munkásügyi osztálya ezen az utón is felkéri a
munkaadókat, hogy bármilyen munkásokra szükségük van, szükség
letükről a bérfeltételek közlésével szóval, levélben vagy táviratban
értesítsék a munkásügyi osztályt.
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* Községi vadászterületek bérbeadása. A közigazgatási
bíróság a következő elvi jelentőségű határozatot hozta: Az 1883.
évi XX. t.-c. a 2000 kataszteri holdnál nem nagyobb területeknek
egyben való bérbeadását rendeli, ha a terület egy folytonosságban
van. A törvény ezen rendelkezéséből azonban nem következik az,
hogy olyan területen, a melynek egyes részei egymással összefüg
gésben nincsenek és vadászati területnek nem tekinthetők, ezen ter
mészeti fekvésüknek megfelelő részükben ne adathassanak bérbe, ha
különben ezek a területrészek egyenként legalább is 200 hold nagy
ságúak s így azokon az idézett törvény értelmében a vadászat ön
állóan gyakorolható. Hogyha azonban valamely községi vadászterü
leti külön álló rész a 200 kataszteri holdat meg nem üti és így
önálló vadászterületté nem alakítható, az ilyen 200 kataszteri holdon
aluli részt valamely 200 kát. holdat meghaladó községi vadászterü
leti másik részhez kell csatolni.
* Gyümölcs és bor pecséteket legcélszerűbb szövetekből úgy
eltávolítani, hogy a pecsétes részét a ruhának langyos tejbe jól be
áztatjuk s azután kifacsarjuk.
* „Erdély.“ Ez alatt a cim alatt jelenik meg kéthavonta az
Erdélyi Kárpát-Egyesület képes folyóirata, hogy a természeti szép
ségek védelmére és az azokban való gyönyörködésre serkentse a
természet barátait. A turistaság az egyetlen testedző foglalkozás, mely
egyúttal a honismeret gyakorlati terjesztésével a hazai föld megisme
résére és így annak fokozottabb szeretetére tanít. Az „Erdély“ leg
újabb 9., 10. száma is ezt a hazafias célt szolgálja A vezető cikkely
a háziiparcikkek turistaforgalmi szerepével foglalkozik. Ruzitska
Béla dr. pedig leírja társas turista vándorlását a Déli Kárpátokban a
Retyezát hegységen át Nagyszeben klimatikus magaslati gyógyhelyéig,
a „Hohe Rinne“-ig, melyet a magyar ötletesség „Magas Csurgó“nak nevez. A hangulatos szakdolgozatot szerző 7 saját fölvétele
disziti. Ezután következik egy érdekes közlemény az automobilos
kirándulásokról, továbbá az E. K. E. 17-ik évi jelentése s az apróbb
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közlemények során legfontosabb a gyergyói osztály szervezése a
székelyföldi turistaság előmozdítása céljából. Az ,,Erdély“-t az E. K.
E. tagjai évi 6 kor. tagdíj fejében ingyen kapják. Előfizethetni a
következő cim alatt: E. K. E. Kolozsvár. (Mátyás-ház).

* Olaszország faszükséglete. A kisebb bajok közül, a melyek
Olaszország déli részének gazdasági válságával második és harmadik
sorban összefüggésbe hozhatók, egy német konzuli jelentés az okta
lan erdőirtás és ezzel kapcsolatban az éghajlat elváltozását és a
talajnedvesség csökkenését említi. Hogy maga Olaszország mennyire
sínyli a fahiányt, legjobban az bizonyítja, hogy az elmúlt esztendőben
kerek százharminc millió líra volt a fabehozatal értéke, mig néhány
évvel ezelőtt a'ig ötven-hatvan millió értékű fát hoztak az országba,
Újabban komolyan figyelmeztetik ugyan a birtokosokat, hogy hagy
janak föl az oktalan erdőirtással, de kérdés, hogy ez intelmeknek
lesz-e foganatjuk, mert az olasz ember első sorban nem jó mező
gazda ; a nagy kecskenyájak szintén tönkre teszik az erdőket és az
országszerte tüzelésre használt és jó keresletnek örvendő faszén
pedig még a fiatal erdők kitermelésére is készteti a tulajdonosokat.
* A papirszükséglet 1906-ban az egyes világrészekben és
országokban a következő volt :
Amerika
639,734 tonna, esik egy lakosra 19.30 kgr
Németország
393,683
„
„
„
„
15.09 „
Angolország
246,051
„
„
„
„
17.20 „
196,942
„
Franciaország
.
„
„
10.30 „
Magyar-Osztr. bir. 147,706
„
......................
9.50 „
123,026
„
Olaszország
......................
7.70 „
Többi országok
120,654
„
......................
0
.6
0
-0
.4 0 ,,
összesen
Oroszország, India szükséglete egy-egy lakosra 0.40, Montenegro,
Szerbiáé 0 . 6 0 r Hogy ezen óriási mennyiségű papiros anyaga java
részben farostból készült, talán felesleges említeni ; a faanyagok fel
dolgozásának egyik ágára nézve azonban érdekes megvilágítást nyújt.

Alm anach az 1908. évre.

Kincses Kalendárioni

A csinos vászonkötésű, kitünően szerkesztett gazdag
tartalmú szépirodalmi évkönyv ára 2 K. — 2 K
30 f előzetes utalványozása mellett bérmentve küld
jük meg.

A gyakorlati élet általános útmutatója. Ára csinos
vászonkötésben 2 K. — 2 K 50 f előzetes utal
ványozása mellett bérmentve küldjük.

MIKSZÁTH KÁLMÁN:

az 1908. évre.

R em etei K Ő V Á R Y J Á N O S :

Vadásznaptár az 1908. évre.
Az összes vadászati tudnivalók és ismeretek kincsesháza. Rendkívül változatos és élvezetes
tartalma miatt minden vadász nélkülözhetetlen kézikönyve. Számos képpel. A díszes zöld
:: vászonkötésű könyvet 5 K 20 f előzetes beküldése mellett bérmentesen küldi meg ::

a hol az irodalom legújabb termékei, valamint k é p e sk ö n y v e k , ifjú sá g i ira to k , z en em ű v ek s bár-

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

348

MAGYAR

ycs

Ä |lj C j a cime egy uj képes hetilapnak, melyet egy nem“ U U r w l zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi, tanár szerkeszt, a fr a n c ia és a n g o l nyelvek könnyű és
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. A
folyóirat mint gyakorló fűzet is használható. A szerkesztőség minden
nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli feladatokat
kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak külön 3
korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, Andrássy-ut 97.

faeladási hirdetmény.
A földmivelésügyi m. kir. minisztérium folyó
évi 37316. Számú engedélyével az oroszteleki
úrbéres közönségnek Beregszőllős község mel
lett, a munkácsi vasúti állomástól mintegy 12
kim. távolságban fekvő erdőbirtokán kijelölt és
2898 m3 mű, valamint 2734 m3 tűzifára becsült
4192 drb. tölgy törzs, továbbá 7886 m3 tűzi
fára becsült 11280 bükkfa-törzs 1908. évi január
hó 21-én Délelőtt 10 Órakor Orosztelek község
házánál megtartandó szó- és írásbeli zárt aján
latokkal egykekötött nyilvános árverésen el fog
adatni.
Kikiáltási ár 140000 K, azaz egyszáznegyvenezer korona.
Bánatpénz 14000 korona.
Szabályszerüleg kiállított és 10% óvadékkal
felszerelt zárt Írásbeli ajánlatok, melyek ivenkint egy koronás bélyeggel látandók el, leg
később 1908. évi január hó 21-én délelőtt
9— 10 óra között az árverést vezető bizottság
hoz nyújtandók be ; a zárt ajánlatokban kifeje
zetten kijelentendő, hogy ajánlattevő az árve
rési és szerződési feltételeket ismeri s azoknak
magát aláveti, valamint a megajánlott összeg
nem csak számjegyekben, hanem betűvel is
kiirandó.
Utó-, távirati és szabálytalanul kiállított aján
latok visszautasíttatnak.
A részletes árverési és szerződési feltételek
úgy Orosztelek község volt úrbéres birtokossági
elnökénél, valamint a beregszászi m. kir. ál
lami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt betekinthetők.
Orosztelek, 1907. évi november hó 27-én.

örosztelek község
volt úrbéres birtokossági elnöke.

ERDÉSZ

18. szám.

Mesekönyvek karácsonyra.
P é te rfy bácsi, a gyermekvilág kedves mesélője,

négy igen szép mesekönyvet adott ki a közeledő
ünnepekre. „S z é k e ly m esék“ 50 képpel, qsinos
kötésben 1 kor. „V irá g m esék“ 32 képpel, kötve
1 kor. „C ig á n y m esék“ 41 képpel, kötve 1 kor.
„P e tő fi re g é k “ 4 képpel, félkötés 60 fill. Az
árak postai kö ltsé g g e l e g y ü tt é rte n d ő k. Cím :

P E T E R F Y Tf l Mf l S iró
— Budapest, IX., Köztelek. =
A szép m esekönyveket, m int elsőrendű gyerm eko lvasm ányok at ajá nljuk.

Faeladási hirdetmény.
Az aradmegyei Bugyesd községbeli volt urb. közös
birtokosok tulajdonát képező erdőbirtoknak mintegy 43
kát. holdnyi részén található 8236 tm. bükkfakészlet
Pleskuca községházánál az

1907. évi december bó 28=án délelőtt

10 és fél órakor
tartandó Írásbeli zárt ajánlatok benyújtásával egybekötött
nyilvános árverésen el fog adatni.
A fakészlet kikiáltási ára 8380 korona, a leteendő
bánatpénz 838 korona.
A kellően lezárt és a megkívánt bánatpénzzel ellátott
zárt ajánlatok az árverést megelőzőleg nyújtandók be az
árverelő bizottság elnökénél. Bánatpénzül óvadékképes
névértékben számított magyar értékpapírok is elfogad
tatnak.
A kellően fel nem szerelt és le nem ragasztott ajánla
tok, valamint az utóajánlatok figyelmen kívül hagyatnak.
A részletes árverési és szerződési feltételek az aradi
magy. kir. állami erdőhivatalnál, a pleskucai körjegyzői
irodában, valamint Bugyesd község birájánál megtekint
hetők.
Bugyesd, 1907.*‘évi december hó 4-én.

Úrbéres elnök.

ELEK ISTVÁN röpirata:

„Erdőgazdaság szociális alapon"
1 korona á ré rt m egrendelhető

R KIRDÓHIVfíTfíLNRL.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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