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Budapest-Rimabánya, 1908. január 1. 1. szám.V III. évfolyam.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  m in den hónap 1-én és  15-én.

F ő s z e r k e s z tő :

Im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A
B o r s o d a p á tf  a lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  G U S Z T Á V ,  u. p. R ÍM  A B Á N  YA
hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

V a d á s z a t i  f ő m u n k a tá r s  :

Rem ete i  KŐVÁRY JÁNOS  
B n d a p e s te n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész kiadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz 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. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fé lo lda l 20 K, negyedoldal 10 K. K ishirdetés minden szava 6 f.

Kérelem. .jt,

Tisztelettel kérjük azon előfizetőinket, kik 
előfizetéseikkel ez ideig elmaradtak, szíves
kedjenek hátralékaikat beküldeni, nehogy a 
lap szétküldése körül akadályok merülje
nek fel.

A kiadóhivatal.

Boldog új esztendőt.

A természet örök törvénye elkezdte immár 
újra szembekötősdi játékát. Nagy kérdőjelként 
mutogatva megszemélyesített mivoltát, mintha 
gúnyosan kérdezni akarná: „ember, úgy-e
eszed végtelen“? Meg-megismétlődő játéka 
mindég egy és ugyanaz, de a homo sapiens 
ezt nem veszi észre . . . örvend neki, mint a 
gyermek első vesszőparipájának és örömében 
nem látja, hogy szalad az idő, előtűnnek az 
ezüst szálak, közéig az enyészet.

Az idő csak halad . . . kezdi gőgicsálő kisded 
játékát a tavasz virágfakadásával, rügybontá
sával, hogy első örömünk megnyilvánulását 
jelképezve, átmenet nélkül mutassa meg az 
ember tetterejének bizalomgerjesztő színvonalát 
— az élet nyarát. Mintha éreznők a forró nap- 
súgár éltető melegét. Játszi boldogság enyeleg 
velünk, szivünk titkon epedve sóhajt ismeretlen 
nyugalom után, vágyakozunk egy elérhetetlenért.

Küzd, siet, rohan az ember elérni vágyait . . . 
boldogságát. Már nyomában van! Kinyújtja 
kezét is . . . talán eléri, talán nem . . . észre 
sem veszi, hogy magasan süt a nap, perzsel 
sugara, árnyékot vett útjára és már nem a sú- 
gár. hanem az árnyék vezeti. Az ember csak 
siet, a természet meg halad. Az embert sietsé
gében az árnyéka vezeti . . . észre sem veszi 
az ezüst szálakat, csak a természetnek örvend, 
hogy az is fáradt, — ősz van. Nem látja, nem 
tudja, hogy ez csak játék, csalóka kép ! Keresi 
boldogságát, míg a nagy küzdelemben teljesen 
kifárad és kimondja, mert ki kell mondania a 
nagy igazságot, hogy a boldogságával is úgy 
van, mint az árnyékával: hol előtte, hol utánna 
. . .  de elérni soh’sem tudja! Nem tudja, mert 
kifáradt. A természet is figyelmezteti, hogy pi
henni kell . . .  itt a tél!

A nagy mindenség évről-évre megismétli e 
figyelmeztető játékát. Kacag, vigad, pihen, sír 
velünk, intő szavát is hallatja, hogy — ne siess!

Ki hallgat reá? Könnyű neki az élet mozgó 
képeit folyton szemünk előtt lebegő enyészet 
vásznára vetíteni. Ő komédiázik, de mi érezzük 
is a lét — sajna többnyire — viszontagságait, 
s ha mégis egy-egy önfeledt pillanatban hallga
tunk a szirén csábszavára:

Hol virányokka! játszik az alkonyi szellő,
Szép Cupido jer — Amor hív enyelegni . . .

és elindulunk — — keserves a kiábrándulás!
Azért . . .  ne siessünk, legalább mi erdészek,
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vadászok; erdőt, mezőt, hegyet, völgyet, ligetet 
és berket búvó porszemei a nagy mindenség- 
nek. Oltárunk — a fenséges természet tem
plomában — mindig áhitatos imánkra vár. Vés
sük eszünkbe, hogy nem gúnykép előttünk az 
évszakok változása, hanem intelem arra, hogy 
mindnyájan egyformák vagyunk, szeretjük egy
mást és szeretjük a természet minden alkotását, 
azon lakóit is, a kik arra teremtvék, hogy aka
ratunknak alárendelve legyenek.

Az erdésznek, a vadásznak igaz és legbensőbb 
barátja a természet. Ki ne ismerné titkos vágyai
nak, ébredésének első megnyilvánulását, sóhajá
nak is csak ihletett reményét — a kis hóvirá
got? Ki ne gyönyörködött volna a szerelem bű
bájos május hónapjában? Mikor ünnep minden
felé : az egész természet mintha díszbe öltözött 
volna, a fák remek zöldben, a virágok teljes 
pompájukban, még a lég is balzsamos illattal 
van telve. Ki ne vette volna észre a nagy nyári 
forróságban a múlandóság mementóját? Mikor 
megroppant a fa dereka; ki nem hallotta azo
kat a szomorú nótákat, a melyeket fütyöl az 
északi szél? Ki nem járt még azon a szűzies 
fehér szemfedőn, a mely a nagy természet szun
nyadó ölébe borul? Ki nem sóhajtott, vagy 
imádkozott volna a nyomasztó csendben, a 
nagy fehérségben? Az erdész, a vadász az, a 
ki mindezeket látta, hallotta, emlékébe véste, s 
nem feledi el soha!

Egyet nyújtózik, dörmög még az öreg, meg
rázza nagy szakállát — szállingóznak a hópely- 
hek — még megfordul, korán van, de mintha 
valami nyugtalanítaná — lárma mindenfelé. Mi 
okozhatta e változást? Ki zavarhatta nyugalmát 
neki, a nagynak, a hatalmasnak? Felpislant és 
kutat, végre megnyugszik ő is. Nincs semmi 
baj, csak egy porszem hullott alá a nagy homok
órán, egy év múlt el ú jra; nekünk meg tizen
kettőt ütött! A nagy, az öreg, a hatalmas csen
desen tovább pihen, mi meg itten, a millió 
porszemek sürögve forgunk és egymásnak szív
ből — vagy talán csak szokásból — a por
szem lehullása miatt újra — boldog új esz
tendőt k ívá n u n k!

Ej 1 félre a látományokkal! Nem csüggedünk. 
Ember sorsát úgy sem kerülheti el, de bölcsen 
élve megkönnyítheti. Ha már a Teremtőnk is 
úgy rendelte, hogy mi legyünk a föld összes 
remekeinek, lényeinek urai és azok szolgálják 
a mi akaratunkat — akkor nincs okunk csüg
gedni. Nincs különösen akkor, ha cselekede
teinket mindig csak a természet sugallta szere
tet vezérli.

E szeretet hassa át egész lényünket, ez ad
jon erőt, kitartást és türelmet az élet útjaira, 
hogy hitünket soha el nem veszítve, bizzunk egy 
szebb' jövő reményében és ne féljük a porszem 
lehullását, hanem intelemnek vegyük egymás 
iránti szeretetünk fokozatosabb megnyilvánítá- 
sára, hogy e szeretet adhassa a szót ajkunkra 
mindnyájunknak :

Boldog új esztendőt!

Erdőlés.
Irta Ferenczfi József.

A m. kir. közp. erdészeti kísérleti állomás ezt a kifeje
zést fogadta el mindazon munkálatok megjelölésére, 
melyek az erdőben oly célból folynak, hogy a vágásra 
még nem érett állományokban a további kezelésre alkal
mas faegyedeknek az erre nem alkalmasak kivágása 
által kellő növőtér biztosittassék.

Bár az erdőlés kifejezést többnyire a már idősebb 
állományokban keresztül vitt ily munkálatokra használják, 
mégis még nincs kellőleg rögzítve fogalma a még min
dig használt gyérítés, tisztítás szavakkal szemben. Mikor 
volna jelölendő valamely munkálat tisztítás, gyérítés és 
mikor erdőlés szóval? Vagy utóbbi előbbieknek szava? 
Mert az tény, hogy az egy erdőlés szó az erdészetnek 
nem elég a külömböző előhasználati munkálatok kifeje
zésére.

Azt hiszem azonban, hogy mindaddig, mig ezen kifeje
zések teljesen tisztázva, elfogadva nincsenek, kötelességünk 
a m. kir. közp. erdészeti kísérleti állomást ezen kifejezés nép
szerűsítésében támogatni. S igy az alábbiakban állan
dóan az erdőlés kifejezést fogom használni, bár szerin
tem az a tárgyalandó munkálatokra nem teljesen helyes 
kifejezés.

Gondnokságom egy üzemosztályának egyik osztagában 
az erdőlést ép akkor fejeztük be, mikor Róth Gyula érte
kezése az erdőlések gyakorlati keresztülviteléről az „erdé
szeti kísérletek“ ben megjelent. Tehát az erdőlés keresz
tül vitelében az említett értekezés egyáltalában nem 
befolyásolt s igy kétszeres élvezettel tanulmányoztuk az
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érdekes és világos fejtegetéseket, mivel azok erdőlésünk 
bírálatát is mindjárt magukban foglalták.

Az áterdőlt tagrészlet szelíden délnyugatnak lejtő tra- 
hiton fekvő homokos agyag talajjal bir. Az állomány 
kora 23 év, fanemei 0'4 tölgy, 0'2 nyár, 0'2 cser, 0'2 
gyertyán. Záródása teljes volt. Némi mellékállomány.

Ezen tag áterdőlése már 1904-ben vette kezdetét és a 
munkálatok 1904 és 1905. évben olyképen teljesítettek, hogy 
a kikerült faanyag fele az erdőlést teljesítő munkásoké 
volt munkabér fejében. 1906. évben a munkások már 
pénzért dolgoztak és pedig ágfarakaionként lettek fizetve. 
Miután azonban a kereset egyenlőtlensége miatt panasz
kodtak, az erdőlés a múlt évben már napszámban lett 
foganatosítva. Érdekes összehasonlítást nyújt tehát e I 
háromféle eredmény úgy kereseti, mint erdőlési szem
pontból.

Midőn a munkások munkadij fejében az általuk előállí
tott faanyag felét kapták, bizony nem a megmaradó fa
egyedek javára dolgoztak, hanem minden őrizetlen pilla
natot siettek felhasználni, hogy a rakásokba a nekik 
használható faegyedet becsempésszék. A végzett mun
kának sem mennyisége, sem minősége nem volt meg
felelő. Így esett aztán meg, hogy a kikerült faanyag érté
kének felével, mint munkabérrel számítva, az egyes mun
kás napi keresete 110 kor. volt átlagban. Ezen erdőrész 
azóta már záródott a koronákban, de utóbbiak talán a 
kelleténél jobban elterebélyesedtek.

A rakatonként történt fizetésnél a munkabér az elő
állított faanyag értékének szintén felét tette ki, de akkor 
már a napi kereset 1 '32 koronára emelkedett. Az erdőlés 
már valamivel jobban sikerült, mert a munkásoknak 
mást kivágni, mint a mi elő lett irva, nem volt érdekük
ben ; mégis inkább szerették a vastagabb faegyedeket, 
mivel a rakás azokkal hamarább ment s igy azok, kik 
nyárfával jobban ellepett területen dolgoztak, aránylag 
többet kerestek. A munkások ellenőrzése most sem volt 
tökéletes, mert az erdőőr bizony egyéb munkákhoz is fel 
lett használva, s igy nem egy beteg vagy elterebélyese
dett faegyed megmaradt a mellette levő fiatalabb, mag
ról kelt, egyenes, de alacsonyabb tölgy helyett.

A napszámban történt erdőlésnél az erdőőr már tel
jesen oda volt kötve, egész nap vezette a munkásokat s 
igy az erdőlés is összehasonlíthatatlanul jobban sikerült 
előbbieknél. Kifogástalannak ez sem minősíthető, de ez 
egyfelől annak tudható be, hogy az erdőőr nem volt 
képes az előirt szabályokba magát még teljesen beleélni, 
másfelől onnan ered, hogy a napszámosok gyakran vál
toztak s a már már begyakorolt munkás helyett más
nap már ismét újoncot kellett betanítani.

A munkások ezen változásának állandó havibéresek 
alkalmazásával szándékszunk elejét venni, mert sem a 
kivágandó törzsek előzetes kijelölésére ily fiatal állomány
ban a nagyon emelkedő költségek miatt, sem az erdőlés
nek személyes vezetésére egyéb elfoglaltság miatt gondolni 
nem lehet.

Az erdőlés eredménye volt a 35 k. holdon : 245 ürm. 
135 cm. magasra rakott 10 cm. vastagságon felüli több
nyire lágy 1. oszt. dorong és 2563 ürm. 150 cm. magasra 
rakott 10 cm.-en aluli vegyes ágfa.

A kikerült faanyag értéke 2636 korona 20 fillér, 
melyre fordittatott 788 napszám 113 45 korona értékben. 
Az előbbi erdőlési módokkal szemben tehát a napszám
ban történt erdőlés jelentős munkabér megtakarítással is 
járt, pedig nyári napszámokkal dolgoztunk. A napszá
mok 12 és 1‘8 korona között váltakoztak gyermek
asszony- és férfi munkás szerint.

A szabályok, melyek szerint az erdőlés foganatosíttatott, 
a következők:

Kivágandó volt :
1. A nem életképes fa. Ide került az olyan faegyed, 

mely felszabadítása esetén sem alkothatott volna idővel 
használható fát.

2. A nem megfelelő fanem, tekintet nélkül a zárlatra. 
Ide került valamennyi nyár, kecskefűz, cseresznye.

3. A semmikép sem megfelelő törzsalkattal biró fák 
tekintet nélkül a zárlatra és a kevésbé megfelelő fanem: 
a gyertyán és cser, mindkét esetben tekintettel arra, 
hogy a záródás 0'7-nél alacsonyabbra ne szálljon. Ebbe 
beleesett az oly alacsony törzsű faegyed is, mely rövid
ségénél fogva volt kifogásolható, de beleesett természete
sen a görbe sarj és a beteg törzs is. A tisztán gyertyános 
helyek valamivel sűrűbben hagyattak.

4. Oly helyen, hol a fentiek után is még sűrűbb záró
dás maradt vissza, kivágatott a kifogásolható törzsalkattal 
biró faegyed, majd a gazdasági célunkat ugyan nem 
szolgáló, de azért megfelelő fanemből (gyertyán, cser) 
annyi, hogy a záródá 07-re szállíttassák le.

5. Kivágandó volt ezután a kifogástalan törzsalkattal 
biró, célunkat ugyan nem szolgáló fanem és uralkodó 
fák közül 0'7 záródás elérésére a még mindig sűrűbb 
helyen megfelelő egyed.

Az első és második pont munkálatait az erdőőr, a 
többit a kezelő végzi.

Ezen szabályok szerint áterdőlt erdő kellemes benyo
mást tesz, s ha gyakorlott munkásokkal és erdőőrrel, 
nemkülönben több idővel rendelkező kezelővel vitetett 
volna keresztül, kétségtelen, hogy é szabályokat az erdő
lés megtekintése alkalmával kifejezőbben lehetne fel
ismerni.

A munka befejeztével jelent meg Róth Gyula érteke
zése s így az ő erdőmintáját használva, azt hiszem, 
nem lesz érdektelen az erdőlési feltételek ábrázolása.

I. fokozat: Kivágatott 2., 17., 24., 29. számú törzsek, 
mert nem életképesek, záródásban nem szerepelnek.

II. fokozat: Kivágatott 6., 10., 12., 21., 26. számú
törzsek, mert nem megfelő fanem. (Ezen számokat kel
lett nyárfának vennem, mivel az eredetiben is ezek vol
tak a legmagasabbak.)

III. fokozat: a 28. számú, mert törzsalkata nem meg
felelő és a záródást bontja.
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IV. fokozat: a 8. számú törzs, mert alacsony és a 
záródást bontja.

V: fokozat: a 3. számú törzs tisztán záródásbontás 
céljából.

Ha az első erdőlési feltételünk keresztül vitele után 
szemléljük az erdő képét, hiába akarjuk az erdőlés fogal
mát a szerzett benyomásokból meghatározhatni. Erdőnk 
semmiben sem változott. Egyetlen egy faegyed sem ju
tott téresebb állásban, záródás sehol sem lett meg
bontva s az erdőlésnek azon bevallott célja, hogy a 
megmaradott faegyedek érdekében állíttatott be, e képen 
fel nem ismerhető. Mi kiszedtük azon elnyomott és 
életképtelen faegyedeket, melyek rövid időn belül el
pusztultak volna anélkül, hogy a megmaradtaknak csak 
némikép is nagyobb növőtért biztosítottak volna.

Szóval: sem a tett, sem a cél az erdőlés fogalmát 
nem fedi, következéskép nem is végeztünk erdőlést.

És vájjon erdőlést végeztünk-e a második feltételünk 
keresztülvitelével? Az erdőlés fogalmával össze van már 
forrva azon cél, hogy bizonyos faegyedet azért vágunk 
ki, mert a megmaradtaknak akarjuk kellő növőtér ál
tal erőteljesebb növekvését biztosítani. Ez tehát az erdő
művelőnek egy szép és minden mellékérdek nélkül 
csakis a megmaradó faegyedek érdekében történő és 
eszményi célját képező beavatkozása az állományban 
folyó versenybe.

A feltételek második pontja értelmében azonban még 
mindig nem a megmaradó faegyedek érdekében törté
nik a beavatkozás, hanem a nyárfák kivágásánál első 
sorban a nyárfák, tehát a kivágandó fanem faji tulaj
donságaiban rejlő azon hátrány vezet, hogy ezek a tölgy 
vágásfordulóját nem képesek egészséges állapotban meg
érni, s ezért nem volt szükséges ezen feltételt a záró
dással korlátozni. Kétségtelen, hogy kivágásuk által az 
alattuk tengődő és mellettük szoruló faegyedeknek na
gyobb növőtért biztosítottunk, de hogy ez csak véletlen- 
ség és nem a cél érdekében történt, misem bizonyítja 
jobban, mint azon helyek, hol a nyárfafoltok, bár alat
tuk misem volt, mégis tisztára ki lettek vágva s a zá
ródás a szomszéd fák elterebélyesítésére bízatott. Ezen 
foltok nyár-sarjjal máris be vannak nőve s a talajt 
addig is kellőleg megvédik.

Hagyjuk meg tehát az erdőlés részére tisztán azon 
célt, mely a III., IV. és V. fokozatban van körülírva, s 
azon vágásokat, melyek a megmaradtaknak nagyobb 
növőtért nem szereznek, nevezzük továbbra is tisztítás
nak, melylyel már most is, de idővel még inkább össze
forr azon mellékgondolat, hogy ezen művelet kevés vagy 
éppen semmi pénzbeli megtérítést nem nyújt.

Azon művelet pedig, mely a második fokozatban jut 
kifejezésre, nevezhető tovább is a régi, jó, de már már 
háttérbe szoruló gyérítés szóval, a mikor is a fa
egyedek versenyébe ugyan már beavatkozunk, de nem a 
megmaradó faegyedek érdekében, hanem a kivágandók 
hátrányai m iatt; mely kifejezés kíséretében lesz azon

gondolat, hogy ezen művelet azonnal pénzbeli megtérí
tést, sőt tiszta jövedelmet is nyújt.

Az így tisztítás és gyérítés által előkészített állomány
ban véghez viendő művelet már bátran nevezhető erdő
lésnek, mert ezen beavatkozás minden meliékérdek nél
kül már csakis a megmaradó faegyedek érdekében tör
ténik.

Nem oly gazdag nyelvünk az erdészeti kifejezésekben, 
hogy a már gyakorlatban volt szavakat is elhanyagol
hassuk. Az egy erdőlés szó semmiesetre sem elég az 
erdőhasználaíi vágásokban folyó különféle célú művele
tek megnevezésére. Hisz azon művelet is, melyet tisz
tán erdőlésnek neveztem és a feltételeink III., IV. és V. 
pontjaiban van körülírva, két különböző céllal, és két 
különböző módon lesz végrehajtva aszerint, hogy az állab- 
ban folyó verseny mely időszakában történik beleavat- 
kozásunk.

A kellő magasságot még el nem ért állományban ma
gassági verseny folyik; minden egyed magasba igyek
szik koronájával, hogy kellő világossághoz jusson. Ezen 
magassági versenybe a beavatkozás csak annyira jogos, 
hogy ezáltal a versenyzők az elért magasságuknak meg
felelő biztonságot is megszerezhessék törzsükben, azaz a 
ritkítás fokának csak akkorának szabad lenni, hogy a 
nagyobb növőtér megszerzése által a törzs vastagodjék 
ugyan, de ezen kellő vastagság elérése után a magas
sági verseny folytatását biztosítva lássuk.

Ha a magassági verseny a versenyzők faneme, ta
laja és egyéb viszonyai folytán már alászállt, következik 
az erdőművelő szakszerű beavatkozásának második idő
szaka, midőn azon versenybe avatkozik be, mely fenn a 
koronákban folyik s mely azok elterebélyesedésével szer- 
zendő nagyobb táplálékot már nem a magasság, hanem 
vastagság képzésére használja.

Midőn tehát a magasság növekvésének görbéje ha-

nyatlani kezd és ezen útjában a fatömeg növedék még 
mindig emelkedő görbéjét metszi, befejeződött az erdőlés
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első és megkezdődött annak második időszaka, a midőn 
már az erdőlés erősebb fokát kell alkalmazni, és nem 
elégedhetünk meg a záródásnak csak 0'7-ig történő 
megbontásával.

Hogy ezen verseny a második időszakban mily nagy
fokú, mi sem bizonyítja jobban, mint a beavatkozásunk 
utáni eredmény a törzs vastagodásában.

Egyik üzemosztályunknak 1896-ban levágásra tervezett 
vágása, mely 0'3 záródással végvágatra volt előkészítve,

2. ábra.

bizonyos üzemtervi vállalkozás miatt máig is fennáll. 
1896-ban a mellmagassági átmérő 10 (tölgy*) törzs átla
gából számítva 29 cm. volt. Jelenleg ugyanazon 10 törzs

* Egyáltalában az összes adatok tölgyre vonatkoznak.

átlagátmérője 40 cm. Ha az átmérő növekvésének ezen 
gyorsulását behelyezzük a Belházy adatai alapján szer
kesztett ily görbébe, önkéntelen a Bartha-féle gyorsított 
fanevelés jut eszünkbe, melyet erdőlés utján érhetünk el.

íme tehát a magassági versenybe történő beavatko
zással a megmaradó faegyedeknek kellő magasságot 
akarunk biztosítani, s ha azt elértük, már fatömegszapo- 
rodás céliából történik a beavatkozás.

A két cél annyira és a két kivitel még inkább külön
böző úgy, hogy tulajdonkép még egy kifejezésre volna 
szükségünk, hogy az előhasználati mnnkálatokat szaba
tosan tudjuk meghatározni. Indokoltnak hiszem tehát 
azon javaslatomat, hogy erdőlésnek csakis azon művelet 
neveztessék, mely tisztán a megmaradó faegyedek érde
kében történik.

A jegenye-és lúcfenyő mint versenytársak.
Irta Díváid Béla.

A Morva erdészeti gyűlésen dr. Reger tharandi tanár 
a közös termőhelyen nőtt jegenye- és lúcfenyő verse
nyéről tartott előadást, melyen azt állította, hogy miután 
a lúcfenyő gyökerének a felvétele háromszor akkora, 
mint a jegenyefenyőé, zárt jegenye- és lúcfenyő fa
állomány talajára a lúcfenyő szárító befolyással hatott. 
Ennek oka abban rejlik, hogy a lúcfenyő sokkal nagyobb 
kiterjedésű gyökérzettel bir, mint a jegenyefenyő. Számok
ban kifejezve az arány: 2:1=—hez. Figyelmen kivül nem 
hagyva azt a körülményt sem, mondja dr. Reger, hogy 
a lúcfenyő gyökerei inkább a felszínen terülnek el, míg 
ellenben a jegenyefenyőé inkább a mélységbe hatolnak. 
A lúcfenyő gyökerei — mielőtt a jegenyefenyő gyökereihez 
érne — a talaj nedvességét elvonják, elvonják a felszínről a 
légköri csapadékokat. A jegenyefenyő gyökereinek a lúc- 
fenyőhöz hasonlított eme tökéletlensége következtében 
a jegenyefenyő jobb talajt, több kálit és fosforsavat kíván, 
mint a lúc. A lúcfenyő gyökerei által történt vízelvonás 
a jegenyefenyő tápanyaghiányát idézi elő.

Mind ebből az következik, hogy a jegenyefenyő ugyan
azon talajon nem képes felvenni a versenyt a lúccal.

Ennek megvilágítására felolvasó-tanár az Érchegység
ből egy példát hoz fel. Az olbernhaui erdőkerületben 
egy helyen a jegenyefenyő a bükkel elegyesen nőtt, itt 
a jegenyefenyő üde és magas kort ér e l ; mig ellenben 
ezen kerület ama részében, a hol a jegenyefenyő a lúc
cal elegyesen nőtt, ott a jegenyefenyő tűi ritkák, a fa koro
nája hézagos, vagyis a pusztulás jelét mutatja. Ebből 
azután dr. Reger azt következteti, hogy a jegenyefenyő 
sem gyökérzetével, sem koronájával a versenyt a lúccal 
felvenni nem képes, hanem hamarébb elpusztul, mint az. 
Ellenben a jegenyefenyő és bükkel elegyes faállományok
ban a jegenyefenyő pusztulása nem volt észlelhető Dr. 
Reger tanár ezen észlelése leköti figyelmünket és arra 
indít, hogy állításának helyességéről a mi viszonyainkhoz
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mérten meggyőződést szerezzünk. A garamrévi m. kir. 
erdőgondnokság kerületében erre alkalmam nyílt, s meg
figyeléseimet az alábbiakban ismertetem.

Köztudomású, hogy Magyarország jegenyefenyő tenyész
tésének alsó határa garamrévi m. kir. erdőgondnokság 
Garamrudnó községével szemben fekvő Mokrion patak 
II. vágássorozat, 7. tag, 3. erdőrészében kezdődik, az adriai 
tenger színe felett 240 méterre, bükkel elegyesen. Dacára 
annak, hogy az altalaj köves trahyt a jegenyefenyő a bükkel 
versenyez és sok helyt azt el is hagyja, vaskos növésű, 
tehát e fanemmel a jegenye jól megfér, és így dr. Reger 
tanár észlelésével egybevág ezen megfigyelésem.

A gondnokság egy magasabb fekvésű helyén az újbányai 
határban fekvő úgynevezett zaihofi erdőrészben, mely az 
Adria felett 500 méterre van, fekvése DK., lejtje 10— 15°, 
mély, üde, televényes homokos agyagtalajon annak ide
jén a 15 éves jegenyefenyvesbe lúc- és erdei fenyő lett 
mesterséges utón betelepítve. Ott három fanem versenyez 
egymással.

E három fanem a hossznövekvésben vetélkedik egy
mással 28—30 m. között, a legvaskosabb azonban a 
jegenye, azután a lúc, végül az erdei fenyő. A döntött 
fa minősége szerint első helyen áll a jegenye, azután az 
erdei és végül a lúcfenyő. A lúcfenyő fája a váglapon 
már a veres korhadás jeleit mutatja, mig ellenben a je
genye- és az erdeifenyőé épek. A lúcfenyő évgyűrűi a 
legszélesebbek, azután a jegenye és végül legkeskenyebb 
az erdei fenyőé. A levágott fa kora a jegenyéjé 105, 
a lúc- és erdei fenyőé 90 év. Az elegyarány: jegenye
fenyő 0'5, lúc 03 , erdeifenyő 02.

A fent észleltekből azt kell következtetnünk, hogy a 
lúc e vidéken nem képes a versenyt felvenni sem a 
jegenye-, sem az erdei fenyővel minőség tekintetében.

Ebből azután az is következik, hogy e tapasztalat 
ellentétben áll dr. Reger tanár megfigyelésének s ennek 
okát éppen abban kell keresnem, a mit dr. Reger a 
lúcfenyő javára is, hogy nagyobb mennyiségű gyökerei 
a felszínen terjedvék el, a légköri csapadékokat mohón 
szívják magukba, széles évgyűrűik ritkább szövetüek és 
ezek a korhadás csiráit könnyebben veszik be, mint a 
véle társaságban élő jegenye. A lúcfenyő gyökereinek 
elrendezése oka annak, hogy nagyobb szárazságban, 
olyanban mint a minő az 1904— 1905. évi volt, egy és 
ugyanazon erdőtalajon a lúcfenyő hamarább szárad ki 
mint a jegenye. Még azt a tanulságot kell le vonni, hogy 
tekintettel a jegenyefenyő ritkább koronájára, a mely a 
napsugarakat könnyebben átbocsájtja mint a lúcé, a 
talaj hamarább kiszáradván, a lúccal elegyes jegenyefenyő 
faállományok telepítése vagy nem, vagy csak egészen 
éjszaki oldalakon ajánlható.

A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.

Irta Enyedi János. 14

Ebben az üzemtervben már nemcsak az erdők fentar- 
tásáról, hanem a talaj legnagyobb jövedelméről, az erdő 
értékességének emeléséről, lehetőleg egyenlő évi hozam 
kihasználásáról, a fokozatos felújító vágás alkalmazásáról, 
ültetésről, vetésről, pótlásról, elő- és utótilalomról, a 
helyes záródás fontosságáról, értékes mérnöki és erdő
becslési munkálatokról van szó. Sőt azon vágássorozatok 
berendezésében, a melyek egyes községek részére „válta
kozó legelőül“ rendeltettek, a legelő-erdő üzemmód e 
legrégibb alakjának alkalmazását látom.

Érdekesnek tartom különben itt megjegyezni, hogy a 
„legelő erdő“ kifejezés — ha nem is a mai értelemben 
— már 1826-ban, tehát ezen régi üzemterv elkészítése 
után nyolc évvel ismeretes volt.

A diósgyőri erdőhivatal régi irattárában tizenkét évvel 
ezelőtt találtam egy térképet,' melynek hitelesítési szöve
gét lemásoltam akkor az államvizsgái dolgozatom szá
mára.

A térképet azóta többször kerestem, de nem találtam 
meg s valószínű, hogy azóta megsemmisült.

A hitelesítési záradék ez volt: „Kis-Győr Helységének 
ezen Mappáját, melly a közös Legeltetés alá felhagyott 
erdőt foglalja magában, minek utánna a Matskalyuk 
Völgytül a Bodnár kutig menő azon hosszú Lineát, mely 
a’ Legelő erdőt a’ Tilalmastól választja egészen, és a 
Vadász lakásától ugyanazon kutig vivő hasonló választó 
hosszú Lineát a’ harmadik völgyig a’ helyszínén meg- 
mérettükk, a’ Mappával összevetettük, ’s mindenekben meg
egyezőknek találtuk volna lenni, ezennel meghitelesitjük, 
azon megjegyzéssel, hogy mivel a’ Legelő erdőben más 
Itatásra való hely a’ két egymáshoz közel eső Bodnár 
kutnál nintsen ’s ennek vidéke eddig is mindig Déllő 
helyül szolgált, ezen két kút a’ Déllő helyei együtt a’ 
Tilalmas erdőbül ki-rekesztessen, és a’ Tts. Uradalom 
Tisztsége által meg-igért attól való elválasztása a való
ságba is tétessen. Költ Kis-Győrött Szt. Mihály Hava
7-dikén 1826-ik Esztdben. Tettes Ns. Borsod Vmegyének 
Főbírája: Okolichnyai Okolichanyi Ferenc. Ugyanazon 
Tettes N. megye Főesküttje: Bárány Bertalan. Kapczy 
János Ts. Borsod Vrgye Fő Fiskálisa.

Ttts Ns Borsod Vgye Ord. Geometraja Holeczi And
rás.“

Az első három bizottsági tagnak a nemesi címerét 
viselő pecsétje is rá volt nyomva a térképre.

Ebből kétségtelen, hogy a tilalmazott erdőtől való 
megkülönböztetés céljából a legeltethető erdőre már 
1826-ban használták a legelő-erdő kifejezést.

Visszatérve az erdőrendezés tárgyára, meg kell emlí
tenem, hogy az 1818. évi üzemtervben előirt nyilván
tartási könyveket nem vezeték; legalább nem maradt 
fenn egyse. A vágássorozati (gazdasági-térképekre is csak
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1837/8. évig vezették rá az évi vágásokat. Valószínű 
azonban, hogy még tovább is irányadónak tartották ezt 
a régi üzemtervet, mert a diósgyőri erdőgondnokságról 
1845/6-ban a régi alaptérképről — amint említettem — 
egy kisebbített átnézeti térképet készítettek, melynek 
gazdasági beosztása változatlan, az 1818. évivel egyező.

Nincs tudomásunk arról, hogy későbbi időben irány
adónak tartották-e ezt az üzemtervet. Annyi bizonyos, 
hogy húsz év óta teljesen mellőzve van és pedig any- 
nyira, hogy még a létezésére is a feledés homálya borult.

Az erdőtörvény életbe lépte után az 1887. évben ké
szült a diósgyőri erdőgondnokságról üzemterv, mely az 
1900. év végéig maradt érvényben s 1896-ban meg
történt az első üzemátvizsgálás is.

Az 1887. évi üzemterv az 1880. évi 23374. sz. kör
rendeletnek felel meg, azért annak részletes ismertetését 
mellőzhetőnek tartom. De meg kell mégis jegyeznem, 
hogy ezen üzemterv szerint a diósgyőri erdőgondnokság, 
három üzemosztályra oszlott és pedig. A szálerdő, 
B — közép erdő és C =  véderdő üzemosztályra. Ezek 
közül a „B“ üzemosztály arról nevezetes, hogy az 
„Államerdők gazdasági és kereskedelmi leírása" sze
rint a kincstári erdők közül csupán ez kezeltetett közép
erdő üzemmódban, de ez is csak 1887-től 1900. év 
végéig. Az 1901. évben ugyanis uj üzemterv készült a 
diósgyőri erdőgondnokságról, a mikor a kerületet négy 
üzemosztályra osztották fel és felhagytak a középerdő 
üzemmóddal.

Ezen legutolsó üzemterv szerint a gazdaság célja az 
erdőtalaj termőképességének fentartása és lehető foko
zása mellett a lehető legnagyobb fatermés elérése oly 
választékokban, melyek az állandó értékesítés igényei
nek leginkább megfelelnek, vagyis a cél olyan jövede
lem biztosítása, a milyen a meglévő viszonyok közt el
érhető. Ezen célnak megfelelően a gazdasági épület- és 
műszerfa, elsőrendű tűzifa és szénfa termelésre rendez
tetek be.

Az erdőterület beosztása a következő:

je
lz

és
e

gazdasági
osztály

kiterjedése 

kát. hold A 
vá

gá
ss

or
o

za
to

k 
sz

ám
a

A 
ta

go
k 

sz
ám

a

Ü
ze

m
m

ód

A 
vá

gá
sf

or
du

ló

J eg y ze t

A. 93030 5 25 Szá
laló 100

B. 146V7 2 6 Szál
erdő 60

C. 453-4 - - - véderdő

D. 475-7 -
Szá
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Össze
sen 11693-8 - - - -

A B) gazdasági osztályban azért alacsony a vágás
forduló, mert ezen üzemosztály a bányafa-termeiésre 
rendeztetek be.

A D) gazdasági osztály a lillafüredi nyaralótelep ér
dekében hasíttatott ki és ezért kezeltetik szálaló üzem
mód szerint.

A hozamszabályozás az A) és B) üzemosztályban 
az egyenlő termőképességre átszámított területek sze
rint foganatosíttatok. A kihasználás pedig fokozatos fel
újító vágással történik.

(Folytatása következik.)

^W k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *

Kénytelen lévén legutóbbQjelentésemben magamat a 
fölületesség vádja alól tisztázni, magára a tulajdonképeni 
fakereskedelmi helyzet ismertetésére ki nem terjeszked
hettem, mert részint attól kellett tartanom, hogy a túl- 
hosszu tudósítás fárasztó, tehát untató lesz, részint pe
dig, hogy (épen erre való tekintettel) a t. szerkesztő úr 
elég helyet nem bocsát rendelkezésemre.

Legyen szabad tehát, mintegy legutóbbi tudósításom 
folytatásaképen a következő beszámolással szolgálnom :

Már néhány éve tapasztaltuk azt a szinte szembeszökő 
tényt, hogy épen a hírneves fatermelő cégek nem voltak 
képesek a nagyobbszabásu faárverések alkalmával a ver
senyző cégekkel lépést tartani. Oka ennek abban rejlett, 
hogy néhány hazai bank által támogattatva oly egyének 
léptek a küzdőtérre, kik elegendő saját tőke, elegendő 
szakismeret és elegendő kereskedelmi tapasztalat hiján 
szinte nekirontottak az árverésnek, mely természetesen 
az ő „győzelmükkel" végződött.

(Mielőtt tovább mennék, tartozom úgy olvasóimnak, 
valamint magamnak is egy kijelentéssel, melyet már itt, 
tudósításom elején, helyén valónak tartok. Mint erdészeti 
szaklapnak, a M. E.-nek, erdőbirtokos, illetve erdész
olvasóira való tekintettel látszat szerint örvendezve kel
lene a most mondottakról tudomást vennie, mert hiszen 
ezekből csak az folyik, hogy a faeladások jövedelmező
sége gyarapodott. Ez azonban, mint ép most hangsú
lyoztam, csak látszólagos előny; mert a helyes arány 
mindenkor csak az lehet, ha a fát megvásárló kereskedők 
helyzete egészséges.)

Egy ideig boldogultak is ezek a vállalkozók, mert a 
konjunktúra kedvező volt. Csakhogy ezek az urak nem 
érték be azzal, hogy a megszerzett erdőket belterjes 
módon használják ki, hanem szinte csillapíthatlan étvágy- 
gyal vetették magukat újabb nagy vásárlásoknak, a me
lyekhez a szükséges tőkét nem egy esetben váltógazdál
kodás útján szerezték meg. Már pedig azok a bankinté
zetek, melyek e váltókra pénzt adtak, az alacsony kamat-
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láb idejében is oly magas kamatokat követeltek, hogy 
óvatos, előrelátó kereskedő, a kinek, ha vállalatba fog, 
minden eshetőségre el kell készülnie, ily kötelezettségre 
nem vállalkozhatott.

Lehet valamely fatermelési vállalat akármilyen ked
vező, olyan kamatokat, a minőket bankjaink követeltek, 
huzamosabb időre még sem bírhat meg. Mert a bankok 
nem érték be azzal, hogy a hivatalos bankkamatlábon 
egy bizonyos százalékkal fölül álló kamatot követeljenek, 
hanem még haszonrészesedést is követeltek a nyereség
ből úgy, hogy a kamat és haszonrészesedés már elejétől 
fogva akkora terhet képviselt, hogy józan kereskedőtől 
még feltételezni sem lehet, hogy ilyesmibe belemenjen.

Hanem hát olyan korszakot éltünk, a melyben minden 
lehetségesnek látszott.

A higgadtan gondolkodó kereskedők, a kik évtizedek 
során át lépésről-lépésre haladtak előre a boldogulás, az 
üzleti prosperitás útján, nem létezőknek tekintettek.
„Nincs vállalkozó szellemük“ ........... Jóllaktak már és
félre állnak“, szólt róluk a közvélemény. A mely bank 
nem financirozott legalább néhány fatermelési vállalatot, 
arra kimondották, hogy „maradi“.

Most aztán, hogy a pénzpiacon beállt a válság, itt sem 
maradtak el a következmények. A szekér elakadt; von
tató erő pedig nincs.

Megállapított tény, hogy a szóban forgó vállalatok leg
többjének boldogulása két tényezőtől tétetett függővé: 
állandóan elegendő pénz és állandóan kedvező konjunk
túra. Ám a tapasztalt bankárok és tapasztalt kereskedők 
jól tudták, hogy az üzleti életben fordulatok is szoktak 
bekövetkezni; csakhogy minek fesse az ember az ördö
göt a falra, mikor az ördög távol van ; no meg nem is 
szeretik látni.

A fapiac, csak úgy mint a többi tömegáruk piaca, 
állandóan egészséges. Egyetlen egy esetben sem követ
kezett be a baj azért, hogy ne lett volna elég fogyasztás, 
vagy túltermelés következett volna be. Érzékenyen csak 
a tölgyfrizek szenvedtek, részint mert az építkezés csök
kent, részint mert egyesek vállalatokba bocsátkoztak, 
melyek balul ütvén ki, kényszer-eladásokra vezettek. A 
tölgyfafrizekkel kereskedő cégek legnagyobb része azon
ban „erős kezű“, és komoly baj e cikk miatt a szakmát 
nem fenyegeti (a friz amúgy is bár fontos, de csak 
melléktermék).

Az árveréseken már szinte megszokott heves verseny 
tehát azért ért véget, mert a nyersanyag-árak az em
lített versengés következtében annyira felszöktek, hogy 
már nem álltak arányban a fűrészáru áraival. Az olyan 
cégek, melyek valóban, illetve csakis a hitel megvonása 
következtében jutottak időleges zavarba (látható árukész
letük azonban tényleg van), könnyű szerével fognak ki
mászhatni a bajból; azok a vállalkozók azonban, kik 
befektetéseikkel nem követtek racionális módszert és a 
rájuk bízott pénzt nem kezelték kereskedelmileg, azok
nak el kell pusztulniok, mig vállalataik megfelelő, arány-

lagos áron, hozzáértő kereskedők kezeibe fognak jutni 
(„a kik azokon megfognak gazdagodni“, mondja X úr; 
„a mi még mindig jobb, mint elbukni és másokat is 
károsítani", mondom én).

A puhafapiac helyzetének megítélésénél szem előtt 
kell tartanunk a kelet állandó szükségletét, a papíripar 
fogyasztását, a folyton tartó bányafaszükségletet, a láda
ipar keresletét és végül azt a körülményt, hogy sem a 
termelőhelyeken, sem a kereskedelmi gócpontokon nincs 
számottevő nagyobb fürészárukészlet. A közvetítő keres
kedők már jó egy esztendeje nagyon tartózkodók voltak 
a bevásárlásban, úgy hogy termelőink kénytelenek vol
tak már (németországi és belföldi) fogyasztókat szerezni, 
a mi elég szép sikerrel járt. Eléggé meg nem becsül
hető tényezője a szakmának az, hogy a puhafát semmi 
néven nevezendő más anyaggal pótolni nem lehet. Ve
szély tehát csak akkor fenyegethetné a szakmát, ha 
úgy a bel-, valamint a külföldön is rendkívüli módon 
csökkenne a fogyasztás; ennek a bajnak termeléskorlá
tozással lehetne elejét venni, a mi óvatosságból esetleg 
már most is ajánlatos lenne.

A tölgyfapiac (értsd — mint már legutóbb is emlí- 
tém — a mérvadó szlavóniai tölgyfa piacát) oly tőkeerős 

! kezekben nyugszik, hogy bátran mondhatjuk : minden 
| veszély kizártnak tekinthető.

A donga- (hordófa-)üzlet lanyha úgyan, de a termelők 
ideje-korán tettek megfelelő intézkedéseket. Az előttünk 
álló 1907/8. évi kámpányra egyetlen oly erdőt se vásá
roltak még, mely dongafa-termelésre alkalmas; az idén 
tehát dongatermelés nem lesz, a készlet pedig aránylag 
oly csekély, hogy ha csak közepes lesz is a fogyasztás, 
elfogy. Van úgyan egy-két megszorult kézben eladó 
donga, a melyeket a napi áron eladni nem lehet, de ha 
bizonyossá válik az a remény, hogy az erdőkincstár 
újabb árverést el nem rendel, akkor ezeket & dongákat 
legkésőbb tavaszra okvetlen elhordják az exportőrök.

„Franciadonga“ oly kevés van, hogy ezek miatt baj 
egyáltalán el nem képzelhető. Angol úgynevezett „wagen- 
schusst" (jó magyar nevet kérek !) csak nagyon keveset 
termelnek, minthogy a volt határőrvidék erre legalkal
masabb erdőrészei nem jutnak kitermelésre.

A waggongyártásra alkalmas hosszfa állandóan nagypn 
élénk kereslet tárgyát képezi, mely nagyon jó áron el
kel ; ezt sem az orosz, sem az amerikai, sem a japán 
anyag nem veszélyzteti, sőt valószínű, hogy az általán 
uralkodó waggonhiány még csak fokozni fogja a keres
letet és az árakat is. Ugyanez áll a waggonépítéshez 
szükséges összes egyéb anyagokat illetőleg is.

A tölgy talpfákat a legutóbbi szállítási árlejtések alkal
mával úgy nálunk, valamint Austriában is eddig még 
soha nem tapasztalt magas árakon ajánlották, illetve 
vásárolták.

A tölgyszelvényáru már inkább érzi az imént említett 
külföldi versenyt; csakhogy a szlavóniai tölgyfa minősége 
és teknikai feldolgozásának előnyössége úgy nálunk, vala
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mint a kontinens összes asztalos-műhelyeiben már any- 
nyira elismert, viszont a termelés annyira csökkentetett, 
hogy számottevő árhanyatlástól még abban az esetben 
sincs mit tartani, ha a fogyasztás nagyon csekély lenne is.

Ép most hallom, hogy a legutóbbi napokban egy bécsi 
cég nagymennyiségű tölgyfát adott el egy külföldi 
importőrnek az eddig ismert legmagasabb áron, a mi, 
ha rosszéi állanának az ügyek, bizonyára meg nem tör- j 
ténik; ama bizonyos francia importáló cég tulajdonosa 
ugyanis kiváló üzletember hírében áll.

Baj tehát tulajdonképen nincs, legfeljebb visszatérünk 
a helyes mederbe, a mi pedig határozottan csak javára 
válhat úgy magának a szakmának, valamint a vele érint
kező szakmáknak is.

Erdőbirtokosainknak néhány éven át mód adatott arra, 
hogy fájukat valósággal fényes áron adhassák el. Ez 
megtörténhetett addig, a mig az általános üzleti konjunk- ! 
túra oly kedvező helyzetet teremtett az ipar összes ágai- j 
nak, tehát a fát feldolgozó iparágaknak is. Ennek azon
ban vége ; általános hanyatlás előtt állunk, sőt ez rész
ben már be is következett. Ezt honorálniok kell erdő- 
birtokosainknak is; a túlmagas tőárakat immár alább kell 
szállítani. Sem Thurn-Taxis herceg, sem Kassa város 
fájára nem érkezett be a legutóbbi napokban megtartani 
szándékolt árverésre egyetlen-egy ajánlat sem, mert mind
két helyen még a magas becslés szerint állapíttattak meg 
a tőárak. Ez intő példa, melyet jó lesz megszívlelni.

W. Gy.
(Folytatjuk.)

— Gyümölcsészeti Lexicon lesz a címe annak a 
kertészeti irodalomban egyedül álló és hézagot pótló 
könyvnek, a melyet Eötvös Lajos gyümölcskertész ad ki 
1908. év január havától kezdve, negyedévenként meg
jelenő füzetekben. A könyv 1500 cim alatt betűsorban 
fogja gyakorlati alapon, részletesen ismertetni a gyümöl- 
csészetben előforduló összes szakdolgokat. A fontosabb 
szakközlemények könnyebb megérthetésére, főkép a gyü
mölcsfák nevelése és metszésénél, több, mint 400 ábra 
és kép fog szolgálni. Előfizetési ára : egy évre (4 füzet) 
4 korona, félévre (2 füzet) 2 korona, mely a szerző 
címére Eötvös Lajos Tárcái (Zemplén megye) kül
dendő be.
***+¥*+¥¥5

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sületének választmánya 1907. évi december hó 16-án 
Jólsván d. u. 5 órakor tartotta ülését Podhradszky And
rás elnöklete alatt.

Jelen voltak: Csaszkóczy Károly, Dénes Géza, Hering 
Sámuel, Mayer Géza, Tornay Gyula vál. tagok; Szé- 
nássy Béla pénztáros, Hensch Emil, Kostenszky 
Pál, Pauchly Rezső bizottsági tagok, Csorna Gusz
táv, Biók Zoltán egyesületi tagok és Mitske Gusz
táv titkár.

Elmaradásukat kimentették : Borhi Borhy György és 
Gesztes Lajos alelnökök, Bobok Tivadar, Fankovics Imre 
és Pékh József vál. tagok.

Elnök meleg szavakkal üdvözölvén a megjelenteket, 
az ülést megnyitotta. Napirend előtt Tornay Gyula ékes 
szavakkal tolmácsolta a választmány s az egyesület min
den tagjának a fölött érzett őszinte örömét és köszönetét, 
hogy Podhradszky András hgi erdőigazgató, dacára nagy 
elfoglaltságának, szives volt az elnöki tisztet továbbra is 
megtartani.

Ezután a titkár felolvasta a múlt választmányi ülés 
jegyzőkönyvét, melyet Csaszkóczy Károly és Szénássy 
Béla hitelesítettek.

Úgy az egyesületi, mint a M. E. pénztárának ismer
tetése örvendetes tudomásul szolgált, s a választmány 
elhatározta, hogy a pénztáros a pénztárak állásáról 
minden ülést megelőzőleg kivonatokat küldjön a választ
mányi tagoknak.
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Élénk eszmecserére nyújtott alkalmat az 1908. évi 
közgyűlés előkészítése. A programm főbb pontjait a 
választmány a következőkben állapította meg: 1908. évi 
évi május hó 24-én d. e. 8 órakor találkozás Rozsnyón, 
onnan kocsikon néhai gróf Andrássy Dénesné Mausoleu- 
mához, melynek megtekintése után közgyűlés a Kraszna- 
horkai vár Rákóczi-termében. A közgyűlésen a folyó - 
ügyek és indítványok mellett két mérő műszer, s a házi 
gomba biztos irtására feltalált szer kerülnek bemutatásra. 
Közös ebéd a várat övező évszázados erdő lombsátra 
alatt. Délután a Rimamurány-Salgó-Tarjáni vasmű-rész
vénytársaság rozsnyói bányatelepeinek megtekintése. Este j 
Rozsnyó város fürdőjében, lehetőleg az Orsz. Bányászati j 
és Kohászati Egyesület Borsod és Gömör i Osztályának 
tagjaival, közös vacsora, melyet tánc követne. Május 25-én 
kirándulás gróf Andrássy Géza szulyovai vadászkastélyá
hoz, hol a remek kilátás élvezete mellett a vadrágás 
ellen alkalmazott erdősítési módok és óvszerek bemuta
tása. Villásreggeli a szabadban. Folytatólag az őzörényi 
cellulose-gyár és a gömöri faipar-részvénytársaság fa-' 
feldolgozó telepeinek megtekintése. Estebéd Pelsőcön; 
éjjel kirándulás az aggteleki (baradlai) cseppkő-barlangba.

Az érdekesnek és tanulságosnak Ígérkező közgyűlés 
programmjának körvonalozása után a tagválasztásra ke
rült a sor ; új tagokul beválasztattak: Csanddy László 
hitoktató, Grosszman Imre m. kir. erdőgyakornok, Nagy 
Elemér főszolgabíró, Ormay Gyula m. kir. erdőmester, 
Peiszerle József vrs. erdőtiszt, Ujfalussy Mihály m. kir. 
erdőmester.

Fankovics Imrének a közgyűlésekre vonatkozólag be
adott indítványára a választmány különösebb intézkedé
sek megtételét nem tartotta szükségesnek, miután az 
indítványban foglaltakra az egyesület amúgy is törekszik.

Elfogadta a választmány a titkár azon indítványát, 
hogy a „Magyar Erdész“ szaklap egy dfszkötésü példánya 
a m. kir. mezőgazdasági Muzeum számára a m. kir. 
földmivelésügyi minister úrnak felajánltassék.

Az Amerikából visszavándorlóknak munkaalkalom nyúj
tására vonatkozólag a titkár által tett indítványra a vá
lasztmány elhatározta, hogy e kérdésben jelenleg még 
nem foglal állást, mert az egyesület kerületében a mun- j 
káskérdés gyökeres és állandó szabályozását vonta fel- ! 
adatainak körébe.

A három vármegye erdőbirtokosai által létesítendő 
erdei tűzkárbiztosítási intézmény jogi kérdéseinek elő
zetes tisztázása a titkárra bízatott.

Még a beérkezett és kiadott ügyiratok s egyéb folyó 
ügyek beható tárgyalása után a választmányi ülés az I 
elnök lelkes éltetésével ért véget.

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató 
választmánya 1907. évi december hó 20-án d. u. 5 
órakor tartotta ülését báró Bánffy Dezső elnöklete alatt. 
Jelen voltak: Bedő Albert, Horváth Sándor, Tomcsányí 
Gyula, Lászlóffy Gábor, Muzsnay Géza, Csupor István, 
Arató Gyula, Gaul Károly, Osztrovszky Miklós, Nagy 
Károly, Hirsch István, Almássy Andor, Szalay Ernő, dr. 
Tuzson János választmányi tagok, Bund Károly titkár, 
Cserny Győző segédtitkár és Szénássy Béla mint a M. 
E. szerkesztőségének képviselője.

Elnök üdvözölvén a jelenlevőket, az ülést megnyitotta. 
Napirend előtt felemlítette, hogy az O. E. E. közgyűlési 
határozata folytán (1906. évi dec. 8.) a következő hír
neves férfiak életnagyságu arcképei festettek meg hazai 
művészek által:
1. gróf Keglevich Béla elnök festette Madarász Viktor.
2. báró Bánffy Dezső elnök „ Endrey Sándor.
3. dr. Bedő Albert I. alelnök „ Braunecker S. br.-nő,
4. Horváth Sándor II. alelnök . „ Zilzer Antal.
5. Divald Adolf alelnök „ Horváth Andor.
6. Wágner Károly alelnök „ Angyalífi Erzsébet.

A Horváth Sándor alapítvány jutalomdijat az igazgató
választmány titkos szavazás alapján Láitner Elek besz
tercei erdőigazgatónak ítélte oda.

Az adóreform-javaslat tárgyalása előtt titkár ösmer- 
tette a javaslatot, méltatván annak az erdőgazdasági 
érdekeket érintő fontos tételeit.

Az igazgató választmány, tekintettel a kérdés rend
kívüli fontosságára, az ügyet egy bizottságnak adta ki,, 
melynek elnöke Bedő Albert, tagjai : Csupor István, 
Osztrovszky Miklós, Podhradszky András, Schmidt Ferenc 
és Török Gábor ig. vál. tagok.

Az országos erdőgazdasági tanács létesítése ügyében 
titkár felolvasta Kaán Károly indítványát, mely szerint 
kéressék fel a földmivelésügyi minister, hogy a többi 
már meglevő tanácsok mintájára, egy erdőgazdasági 
tanács is létesíttessék.

Az igazgató választmány elhatározta, hogy a gaz
dasági kamarákban történendő képviseltetésen kívül, már 
ezt megelőzőleg egy önálló és független erdőgazda
sági központi tanács létesíttessék, még pedig a szak
körökön kívül az erdőbirtokosok és az erdészeti főiskola 
belevonásával és ez irányban a ministerhez sürgős fel- 
terjesztés teendő.

Az erdészjelölti állások beszüntetése tárgyában, az 
igazgató választmány támaszkodván arra, hogy a bírósági 
joggyakornokok, valamint a bányászok „tisztjelölt“-jei egy
szerre a X. fizetési rangosztályba lépnek, elhatározta, 
hogy a minister felkéressék, miszerint ugyanoly eljárást 
kövessen az erdészetnél is.

Titkár ezután felolvasta a Wágner Károly, Luczenba- 
cher Sáp.dor, gróf Tisza Lajos, Faragó Béla és az Erzsébet 
királyné alapítványokból a folyamodóknak adományozandó 
segélyösszegeket.

Továbbá jelentette, hogy a némely faanyagok vasúti.
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tarifájának leszállítása tárgyában az illetékes körökhöz 
benyújtott kérvény eredménytelen lett.

A kormány által vizi beruházásokra szánt összegek 
erdőgazdaságunkat abból a szempontból érintik, hogy a 
Vág folyó szabályozása is tervbe van véve, a mi a tuta
jozásra nézve messzire kiható előnyökkel jár.

A titkár ezen előterjesztései és jelentései tudomásul 
vétettek.

Alapitó-tagnak jelentkezett két uj tag, s rendes tagul 
többen beválasztattak.

A minden tekintetben érdekes és tartalmas gyűlést az 
elnök ezekután berekesztette.
>f y  ^  ̂ y. ¥  ^  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥ ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  A- ¥  ¥  ¥  ¥  ¥

Az erdő és a néphit.
Irta Gyulai György.

I.
Az erdész igazi otthona s vadászkedveléseink igazi biro

dalma a titokzatos erdő, telve van rejtelmességekkel. A 
költészet, a Meotisz rengetegeiben fehér szarvast űző ős
magyar királyfiak idejétől napjainkig, legendák hosszú 
sorozatát szőtte az erdők rejtelmei közé. Ha semmi egyéb 
jelentősége nem volna a vadászatnak, mint csupán az, 
hogy a vadászat igazi otthonában, az erdőben, bennünket 
a természet csodáinak fölismerésére tanít, s rávezet ott 
azok mélységes tanulságaira, már akkor is eszményi célt 
szolgál! Ámde e mellett a vadászat, a köznapi élet szűk 
keretéből a mindenség legszebb templomába, az erdők 
misztikus szentélyébe vezet bennünket, a hol a lefátyolo
zott titkokat csupán a vadász képes fölfedni és igazában 
megérteni ! Ha titokzatos a suttogó erdő sűrűje, úgy bizo
nyára még rejtelmesebb az erdő lakóinak, az édes szavú 
szárnyasoknak s a vadaknak élete. Nem csoda tehát, ha 
az erdők mélyét s lakóinak titokzatos életét, ősidők óta 
a hitrege, a népmese, a költészet egyaránt körülszőtték ! 
A hol mese szövődik, ott a néphit s a babona titokzatos
ságának bőséges tere nyílik. Érthető tehát, ha a néphit', 
az őskor emberétől kezdve, a mai kor vadászáig az erdő és 
lakóinak életét, csodásnál csodásabb tulajdonságokkal 
tudta felruházni, A meséből s a babonából a költő időn
ként kihámozza azután, ha nem is a valóságot, de leg
alább a mai sivár korban oly ritka gyöngyszemként az 
eszményt.

A néphit az erdők világának babonái közé vonta, az 
erdővel egyetemben, első sorban a vadász személyét. A 
mese és varázsa nemzedékről nemzedékre, vadászapá
ról vadászfiura száll. Kezdjük tehát a vadászbabonák 
sorozatát a vadász személyéhez fűződők elsorolásával.

11

Hazánk egyes tájain a vadász karácsony éjszakáján 
önti golyóit lőfegyvere számára. A golyó a vadászhat 
szerint igazában csak akkor lesz hatékony, ha azt kará
csony szent éjjelén keresztuton öntik.

A cseherdő és a Harc vadásza, a vadak friss csapáiba 
koporsószöget üt, hogy ezáltal a vad át ne váltson más 
területekre.

Tirol kiváló zergevadászai, korhadó sírkeresztek érc- 
részeit gyűjtögetik s azokból Szilveszter éjszakáján golyót 
készítenek.

A Kiskárpátok és Beszkidek tájékán s a velünk szom
szédos Morvaország egyes vidékein a vadászok holló vagy 
vakondszivet szárítanak s azt lőporuk közé vegyitik. A 
cseh- érchegységben nagypénteken fogott varjúszivet 
használnak e célra.

Bajo’r és Csehország határszélein a vadászok denevé
rek vérébe áztatják a golyót, hogy ettől az különös varázs
erőt nyerjen.

A Vézer-völgy vadászai törött ablaküvegek porából 
készült töltéssel tesznek előbb próbalövést.

Ilyen és hasonló számtalan babonás mesterkedésnek 
az a célja, hogy a golyó csalhatatlanságát biztosítsák.

A „vadászpehet“ elhárítani hivatott babonák száma 
légió. A fuiz vadász, mielőtt vadászatra vonul, hogy 
vadászszerencséjét biztosítsa, előbb néhány gabnaszem- 
mel lövöldözget. Az Északi tenger partmellékének vadá
szai, mielőtt fegyverükkel kivonulnának, felszólítanak egy- 
egy hajadon leányt, hogy a keresztbe tartott fegyveren 
átugorjon.

Galícia és Csehország vadászai közt széltében-hosszá- 
ban sokféle a vadászbabona. A cseh és lengyel vadász 
összegyüjtögeti azokat a serétszemeket, melyeket a meg
lőtt vadban talált, s azokat töltéskor felhasználja.

Hazánkban több helyütt szerencsés előjelnek tekin
tik azt, ha serétet találnak a vadpecsenyében. Lőfegyve
rét sok vadász használat előtt három kút vizéből merített 
forrázattal, itt-ott ecetlével szokta leöblögetni.

Világszerte elterjedt babona az is, midőn a kivonuló 
vadásznak óvakodunk szerencsét kívánni! A tiroli e 

j tekintetben még tovább megy, a mennyiben a vadászatra 
indulónak azt kívánja, hogy „lábát-karját törje!“

Az Alpok egyes vidékein a vadászok vadászkalapjukra, 
tolltrofeáik mellé, saspelyhet tűznek, mert azt tartják, hogy 

! bátrabbak, merészebbek lesznek, főként pedig látásuk 
oly éles lesz, mint a sasé ! Iyen saspelyhekért a vadá
szok olykor jókora pénzösszeget fizetnek egymásnak. Az 
Alpok vidékein lakó olasz, francia, svájci, bajor és tiroli 
vadászok általában a legbabonásabbak. A titokzatosság, 
a mely az Alpok megközelíthetetlen bércmagaslatait övezi, 
az ősrengetegek, melyek az Alpok völgyeit borítják, a 
sok rejtelmes babonát érthetővé is teszik. A homályos 
erdő a maga misztikus varázsánál fogva tartja, bilincseibe 
vonja az egyszerű nép fiának ielkületét. A vadász, fő
ként ha egyben erdőuradalmak alantasabb alkalmazottja, 
egyszóval a nép sorából származó bármelyik vadász és
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erdészalkalmazott, úgyszólván egész életét az erdők rej
telmei közt tölti; érthető tehát, ha az erdők miszticizmu
sának varázsa alól szabadulni egyikük sem tud, sőt előbb- 
utóbb a vadászbabonák valamelyikének rabja lesz!

Vadjaink közül a néphit főként a nyulat burkolta külön
féle babonák miszticizmusába. A nyúl már a hindu népek 
között, tehát sok ezer évvel a görög és római kultúra 
előtt jól ismert volt. Ebbéli népszerűségéből a hindú 
szent könyvek korától kezdve mai napig világszerte mit 
se veszített.

A himes tojásokat szállító húsvéti nyúl eredete csak 
ilyen mithikus. A kereszténység alapítása előtt kultúrát 
teremtő őskori népek a tojásban s a nyulban az ébredő 
természet jelképeit látták. E réven a nyúl és a tojás 
áldozati tárgy volt, mellyel virágfeslő tavasz küszöbén, az 
ókor költői lelkületű népei, isteneiknek kívántak kedves
kedni. Utóbb a kereszténység első évszázadaiban, a 
nyúlnak és a tojás jelképes jelentősége, pogány eredeté
nél fogva, már-már feledésbe ment, mig aztán a keresz
teshadjáratok korától kezdve, hogy nyugat a kelettel köz
vetlenebb érinkezésbe jutott, a nyűgöt és kelet kétféle 
szokása s egyben babonája lassanként kölcsönös szere
pet cserélgetett egymással.

A himes tojást szállító nyúl, az indogermán népeknél 
egyben nemcsak a kikelet előhírnöke, hanem a termé
kenység jelképeként szerepel. Kelet egyes népeinél a 
nyúl mindenkor azt a szerepet vitte, a mit minálunk a 
gólya, t. i. gyermeket szállított a családnak !

A nyulat az ógermánok is szent állatként tisztelték, 
sőt üldözőire büntetést szabtak. E tekintetben a germá
nok, a nyúlhúst Mózes óta megvető zsidósághoz hason
lóan, a nyúl vadvédelmének megalapítói gyanánt tisz
telhetek.

A mit a babona s a néphit a nyúlak különféle részé
nek tulajdonított gyógy- és varázserőről évezredek óta 
anyagban összehordott, arról köteteket lehetne Írni. Róma 
Messzálináitól kezdve Báthory Erzsébetig, a friss nyúl- 
vért a hiú asszonynép szépitőszerül használta. Csejthevár 
asszonya, hervadó szépsége fölfrissitéseül eleinte bárány 
és nyúlvért használt s csak később vetemedett a monda 
szerint szűzleányok vérére, akkor, midőn a nyúlvér és 
egyebek nem használtak ! A Feketeerdőben, nagy Dunánk 
forrásvidékének tájékain, gyógyerőt tulajdonítanak az olyan 
nyúlnak, a melyet,'— tekintet nélkül a tilalmi szakra, — 
március első péntekén lőnek!

Idősebb vadászok a Rajna mellékén, hogy szemük- 
világa ne gyöngüljön, vadásztáskájukban nyúlszemet hor
danak magukkal.

A nyúlnak tulajdonított varázserőről az ókor irói közül 
Plinius is megemlékezik, s egyebek közt azt írja, hogy 
a néphit szerint az, a ki nyulat eszik, 9-ed napra a 
nyúlevés után szépülni kezd. Plinius idejében a fényűző 
Rómában a hiúság a nők és férfiak közt egyaránt az

őrültséggel volt határos. Kiszámíthatlan mennyiségű nyu
lat fogyasztott a rengeteg római birodalom sok milliónyi 
népe, csak azért, hogy szépségre tegyen szert!

Plinius idejében zúdult a Vezúv halálos veszedelme 
Nápoly gyönyörű öblére, hogy tűzhamu alá temesse 
Pompéji, Herkulánum és Stabiae városokat. Pompéji 
ásatások alkalmával talált leletek a mellett szólnak, hogy 
a nyulak a rómaiak konyháján és piperehelyiségeiben 
egyaránt jelentős szerepet vittek.

Az Ems völgyében a parasztlegények nyúllábat tűznek 
övük mellé, mert azt tartják, hogy a ki nyúllábat hord, 
az megszabadul a katonaságtól. Igaz, a nyúlszivű katonát 
egyetlen ármádia sem látja szívesen ; a ki tehát szaba
dulni kíván a katonasor alól, abból rendszerint nem is 
lesz jó katona!

Hazánkban, sőt Európa több vidékén, az úton átszaladó 
nyúl szerencsétlenséget jelent. Magam ösmertem egy 
kiérdemesült öreg erdészt, a ki ha kocsijával vendégségbe 
ment s a nyúl valahol az utón felbukkant előtte, tüstént 
visszafordult, még akkor is, ha tilalmi időn kívül vitte 
őt útja valamerre 1 Egyébként a nyúlhoz fűződő utóbbi 
babona is hindú eredetű. Előindiában ősidőktől mai napig 
az utón átszaladó nyulat mindenki szerencsétlenség elő
jelének tekinti.

Azért az élelmes vadászvilág óvszerekről is gondosko
dott. így az alpesi tájak vadásza az átszaladó nyúl 
láttára hármat sarkán fordul, s azt tartja, hogy ezzel a 
babona varázsát megtöri.

Erősebb óvszert használ az Ardennek vadásznépe, 
midőn az utón felbukkanó szerencsétlenséget jelző nyulat, 
tilalmi időn belül is, lelkiismeretfurdalás nélkül lepuffantja.

A Bretagneban azt tartják, hogy a boszorkányok nyúl- 
alakot öltenek. A bretonvadász az ily nyúlboszorkányok 
ellen varázsövet hord testén.

A szárított nyúlvért a kuruzslószerekkel gyógyító babo
nás nép Európaszerte vesebajok és húgykő ellen hasz
nálja. Az Elbe és Vézer folyók közt lakó népek szárított 
nyúlvérrel gyógyítgatják a nehézkórt is.

Bajorország egyes vidékein és Burgundiában egy-egy 
erősebb fogazatu nyúl-állkapcsot tesznek a fogzó csecsemő 
vánkosa alá, hogy e réven a kis ember idővel erőteljes 
rágószervekhez jusson.

A francia nép a verőfény mellett permetező nyári esőt 
nyúlesőnek — plui de liévre-nek hívja.

Láthatjuk, hogy népszerűségében a nyúl, sokoldalú 
rendeltetéseinek korántsem képes azzal megfelelni, hogy 
csupán lőfegyverünk elé s asztalunkra kerül!

A szarvas a népszerűségben, kivált a mi a gyógyerejü- 
séget illeti, mögötte marad a sokoldalú nyúlnak, viszont 
szimbólumként a vadászvilágban kétségtelenül első helyre 
került! Erre vonatkozó legendáink eléggé közismertek.

A szarvas a monda szerint a napnak szentelt állata 
volt. Sokfelé ágazó agancsa a napsugarakat jelképezte. 
Az Artemis-Diana tiszteletére feláldozott vadászszarvas 
egyben a Napisten dicsőítésének volt szánva.
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A keresztény mithoszban naphoz hasonló dicsfény övezi 
Hubert tízágú szarvasának agancsdiszét. A tíz ág a tíz- 
parancsolatot jelképezi.

Ősmondáink fehér szarvasát a legenda szerint, hasonló- * 
képen csodás fénysugár övezte.

Inkább költészet, semmint babona szövődött az őzek közé.
A frank Jurában s a türingiai erdőkben a nép azt tartja, 
hogy a ki hirtelen megőszül, azt őzleh el let érte az edőben.

A játszi mókus kecses alakjával, az erdők költészeté
nek keretében, úgyszólván nélkülözhetlen; ám a vad
védelem kérlelhetetlen szabályai vajmi ridegen bánnak 
az ártatlannak látszó evetkék csélcsapságaival. Az Alpok 
zergevadászai, hogy a bércek szédítő magaslatain, a 
meredekek közt, szédüléstől mentek maradjanak, reggeli 
előtt egy-egy falat mókushúst esznek. Svájc fővárosának, 
Bernnek rengeteg pagonyaiban a vadász szerencsés elő
jelnek veszi, ha vadászat előtt a mókussal találkozik.

Ezernyi babonával körülszőtt vad a havasok érdekes 
vadja a zerge is. Az oláh pásztor azt tartja felőle, hogy 
ördög lakozik benne. E babonának is némi része lelhet 
abban, hogy zergénk a délkeleti Kárpátokból végleg még 
ki nem pusztult! Hasonlóan a nóri Alpokban s lentebb 
délen a Tessini hegyvidéken, a zergét rossz szellemek
től megszállott lénynek tartják, melyet kerülni kell.

(Vége következik.)

A kócsagokról.
Mikor levetkőztük ősi öltönyünket s a nyusztos kala

pot köcsögkalappal cseréltük föl: a „koltyagos-forgó“ is 
lomtárba került egyéb nemzeti jelvényeinkkel együtt -  
s ezek letüntével vége lett a hajdan oly előkelő jel
legű kócsagtol-kultusznak is, mely pedig annyira össze 
volt forrva hagyományos nemzeti divatszokásainkkai; 
mert hajdan nem is volt nemesi kalap, ha „kolcsag" 
nem díszítette, sőt volt idő, midőn a kócsagtoll kizáró
lag fejedelmi disz vala, avagy csak a legfelsőbb elő
kelőségek viselhették kalapjaikon vagy sisakjuk mellett, 
miért is nagy- becsben állott a kócsag is, meg a párat
lan szépségű tolla, is és nagy árt fizettek érte. Akkortájt 
nem is volt a sárréti halászoknak, lápi pákászkodóknak 
kiadósabb, haszonhajtóbb foglalkozásuk a kócsagtollgyűj- 
tésnél, miket aztán közvetlenül vagy közvetve a dísz- 
tollakkal kupeckedő tollcsiszároknál, kiktől a törökhódolt
ság korában még a megyék magisztrátusai is vásárolták 
a török tisztek számára, kik egyébiránt adóban is el
fogadták a szép kócsag- és darutoliakat. Hanem az öt
venes években befellegzett a kócsagtollnak ; a 60-as évek
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hazafias áramlata azonban ismét a fölszinre dobta rö
vid időre és Kostyál Ádám, a hires pesti magyar szabó 
ugyancsak kereste a sárréti halászoknál. De ez a fiók
kultusz igen rövid életű volt és manapság csak az emléke 
van meg. Szóval a magyaros tollasviselet „lejárta ma
gát“ a kozmopolita áramlat átalakító és minden ősisé- 
get kiforgató leheletében.

És csodálatos, a mily mérvben múlt a kócsagtoll 
divatja nálunk, oly mérvben kevesbült a kócsag is ősi 
tartózkodási helyein, mintha csak becsülés híján élni sem 
akarna nálunk tovább ez a fejedelmi madár —- és el is 
bujdosott tőlünk, talán mindörökre ! De a vizek szabályo
zása folytán megsemmisült őslápok eltűnésével nem is 
igen maradt hely a kócsagfészkek számára, mert csak 
az őslápokon szeretett fészkelni a kócsag, a hol halá
szon, pákászon kívül semmi teremtett lélek nem hábor
gatta a természet őseredeti, nyugalmát, csendességét; a 
kócsag pedig az szerette.

Igaz ugyan, hogy e nemes szárnyas eltűntével meg
csappant halászatunknak egygye! kevesebbje maradt a 
régi halpusztító gárdából, — de az is igaz, hogy ezáltal 
madárfaunánk is szegényebb lett egy érdekes alakkal, 
egy oly szárnyas lénynyel, mely a lápok költészetének 
egyik legfőbb ékességéül szolgált. Elismerte ezt halász, 
vadász, költő és minden ideális lélek, a kinek csak ér
zéke volt a „szép“-nek eszményibb fogalmához. Ki ne 
emlékeznék a még élő régi vadászok közül, kik a bihari, 
békési „sárréteken“ vagy a nyírségen megfordultak, 
hogy mily ragaszkodással viseltettek a lápok vizenjáró 
ősfoglalkozói a mindenekfelett nagyra tartott kócsag 
iránt s mennyire kegyeletük tárgya volt e madár. Ha 
említették, mindig a harmadik személyben tették azt s 
az „ő“ alatt kizárólag a „kótyag“-ot értették. És mi
csoda dicséretet zengtek ideális madarunkról! „Ő a leg
szebb madár“ — mondták. „Ő tiszta, mint a hó, ra
gyogó, mint a nap“ stb. S hogy mily „nemes állat“ a 
kócsag, azt azzal vélték tolmácsolni, hogy „őt a sas 
sem meri bántani“.

A mennyire kedvencük e madár, oly nagyrabecsülték 
a tollát is, a mi persze érthető abból a nagy értékből, 
melyre a kócsagtól! becsültetett, a mennyiben egy szebb 
„bokor koltyag“-ért 200 pengő forintot is megadtak! De 
gyűjtötte is aztán a lápjáró nép ezt a szép „ékesség“-et, 
a mily módon csak hozzájuthatott. Szedegette a kócsa
gok delelőin, lápi szigeteken, porondokon s mindazokon 
a helyeken, a hol csak meg szokott fordulni a maku
látlan fehérségű szárnyas s vedléskor elhullajtotta a tol
lát; de lőtte és mindenféle kelepcében fogta is a „pákász“ 
(aféle sem egészen halász, sem egészen vadász lápi 
alak) a kócsagot a tolla miatt és elevenen is tartotta, 
időnként megfosztván lengő ékességétől. Az ekként össze
gyűjtött tolikincseket aztán szálanként kifúrt nádcsőbe 
rázta s úgy tartotta „raktáron“.

Mikor a szabályozások végleg elűzték a lápoknak ezt 
a ragyogó ékességét, bálványozói sokáig nem tudták
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mire vélni a „legszebb madár“ hűtlenségét. Hanem mi
kor a láp helyén kikirics ütött tanyát, majd meg a 
„kutyatej“ hányta ki sárga virágait a porzósra száradt 
láp sorvadt testén, hogy soha többet ki ne zöldüljön 
rajta a sás ég náderdők ingó-bingó rengetege: akkor 
már tudta a lápi ember, hogy az a „hűtlenség“ a fáj
dalmas kényszer fuvalmában érlelődött . . .

Igaz, előfordul még nálunk itt-ott, nagy ritkán a kó
csag, sőt a Balaton partján egy-két dugott tanyája is 
van még talán, mindamellett csak idő kérdése im
már, mikor tűnik el tőlünk végleg az utolsó példány is. 
Tény az, hogy a Dunamenti gémfalukban évek óta nem 
mutatkozott egyetlen példány sem és legfeljebb vonu
láskor tűnik fe| helyenként egy-két darab az ország még 
meglevő nagyobb mocsárain ; miért is hazánkra nézve, 
kétségtelenül, mint kivesző félben levő fajról lehet csak 
beszélni; azért csak még annyit említek meg róla, hogy 
mint halász : szenvedély, türelem, ügyesség és minden
nemű jellemző halászó képességek és erények tekinteté
ben, de kártékonyságra nézve i s : fölülmúlt minden 
hazai gémfajt.

Kevésbé érdekes, de sokkal gyakoribb nálunk a kis 
vagy fattyú kócsag.

Ez a faj — bár szinten elég ritka madár már nálunk, 
mindamellett az elegyes gémkolóniákon fészkesekkel is 
találkozhatunk. Hanem nagyon kevés fészkel már ná
lunk. Árvizes időben azonban, szinte a régi kócsagdús 
időket idézi fel emlékezetünkben, annyi van. Az apadá
sokon ilyenkor (julius és augusztusban) csapatostól is 
ácsorognak, de egyenként is röpdösnek és az idegenből 
való vándorcsapatok is le-le szállnak.

Mikor a sik vizeken vagy porondokon egyesével ácso- 
rog, már messziről feltűnik a szemnek messze elfehérlő 
tol [ruhájáról, mely valóban „ragyogó“ és „tiszta", mint 
a „hó“, „mintha napsugárból volna alkotva az egész lénye 
neki“ — mint a hogy dicséret zengi róla, És valóban, 
ha leszáll a verőfényes csillogásba : alakja egészen össze- 
foly a fénnyel s csak akkor csillan ki abból, midőn 
megcikkázik pillanatra, mint a csillag a felhők között.

Ilyen volt a nagy kócsag is és szintén hófehér; azon
ban a kis kócsag nemcsak jóval kisebb volta által (kb. 
csak 55 cm. hosszú, mig amaz a 110— 111 cm.-t is 
megütötte), hanem fekete csőre és lábai folytán is külön
bözik tőle, valamint azáltal, hogy 2—3 toliból álló és 
hosszan lelógó kontya is van (de csak az igen idősek
nek), holott a nagy kócsag ilyennel soha sem bir. Azon
ban mindkét faj a szárnyatövén, illetve vállán viseli 
azokat a messzi kinyúló, hajszerű szálkás tollakat, me
lyek hajdan oly nagy becsben álló és felette értékes 
kalpagdiszt szolgáltattak. Különösen a délvidéki fiatal 
szerbnők a kis kócsag „kólcsag“ját hajdíszűi használták.

A kis kócsag is a későn érkező költözködő madarak
hoz tartozik s ehhez képest többnyire későn is költ. Má
jusban vagy júniusban vannak fiai. Külön telepekbe nem 
verődik össze, hanem a fán fészkelő gémekkel társaság

ban fészkel, de bár mekkora legyen is a fészkelő faluk 
egyedbősége, a kócsag mindig majdnem elenyészőleg 
csekély számmal van képviselve és csak imitt-amott, 
elszóródva van egy-egy fészke a legnépesebb gémtele
pen is.

Mivel kevés van belőle, nem igen sorozható a vesze
delmesebb halpusztító madarak közé, különben is a hal
nak inkább csak az apraját picézgeti s azok közül is 
nagyobbrészt az u. n. szeméthal-félét, mig az értékesebb 
halban kevés kárt tesz. Ez a rendes állapot. Rendkívüli 
esetekben azonban, midőn szokatlanul nagy előfordulás 
mellett a helyi körülményeknél fogva a kulturvizek, hal
gazdag kubikok és levezető csatornák halaira van utalva: 
jelentékenyen hozzájárulhat a többi halfalánk madárság 
kárttevéseihez. Tehát a halgazdászat szempontjából ez a 
madár is csak a fehérre mosott szerecsenek táborába 
tartozik s kíméletre érdemetlen.

A kócsagok felette óvatos madarak lévén, nem egy 
könnyen kaphatók lövésre, úgy hogy még a gémtelepe
ken is elég nehéz hozzájuk férkőzni. Rendesen az első 
zűrzavar átélése után oly magasra felemelkednek, hogy 
sörétlövéssel el nem érhetők, avagy pedig elhagyják a 
gémtelepet és sokszor órákig sem térnek vissza.

Legkönnyebb a fiatalokat lövésre kapni, mert ezek 
kellő tapasztalat hiányában kevésbbé bizalmatlanok, 
jobban kitartanak, mint a gyakorlatiasabb öreg példá
nyok. Az utóbbiak inkább csak lesből lőhetők oly les
partokon, melyek felett rendes húzási vonaluk elvezet. 
Ha tavaszszal megfigyeltük húzásvonalait, őszszel bő 
zsákmányt hozhatunk néha belőlük, mert őszi és tavaszi 
„járásuk“ bizonyos helyeken pontosan összevág.

A nyári hónapokban, különösen augusztusban, a kubik- 
gödrökön cserkészve is vadászhatunk rájok, esetleg ár
vizes időben, a mikor néha még bővében vannak, les
ből is lőhetjük őket az apadásokon.

Lakatos K.
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Vadóvás — vadorzás.
A közelmúltban régi okmányokat kellett átkutatnom, 

nem nagy örömére az ily írásokat előszeretettel bújó 
egereknek. Kezembe akadt elnyomatásunk idejéből egy 
rendelet, mely a most is szőnyegen levő vadászati kér
désre vonatkozik és nem egy megszívlelendő pontja van.

lm a rendelet másolata:

2114. sz.
HIRDETMÉNY.

A gyakori vadászati tilalom áthágásai ellen tett panaszok 
következtében, és a vadászati jog fentartása s megőrzése 
tekintetéből, a még Magyarországra nézve mindekkorig 
jogérvényileg fennálló 1729., 1802. és 1840-ik törvény

cikkek alapján rendeltetik :

1. §•
Más birtokához tartozó földterületen, a mennyiben ez 

hatóságilag engedélyezett vadászati tilalom alá helyezve 
van, vagy másik községi határhoz tartozik, a vadászat 
mindenkinek tilos.

2. §■
A költés vagy párzás ideje alatt, nevezetesen pedig 

Február hó 1-ső napjától fogva Julius utolsó napjáig a 
tollas vadakra, vagyis madarakra (a vándor- és vizi va
dak kivételével), a szőrös vagy szárazföldi vadakra pe
dig Február hó 1-ső napjától fogva Augusztus hó utolsó 
napjáig vadászni mindenkinek egyáltalában tiltatik.

A nemes földbirtokosoktól méltányosan elváratik, mi
szerint tilalom alá helyezett vadászati területeiken a va
dak költés és párzás ideje alatt a vadászattól tartóz
kodni s ekként a vadászat fentar.tását gyámolítva elő
mozdítani fogják.

3. §.
Kártékony, ragadozó vadakra vadászatot tartani az év 

minden szakában szabad, de a fenn kitett tilalmi hóna
pokban az mindenkor a cs. k. Szolgabirói hivatalnak 
bejelentendő.

Kártékony, ragadozó vadakat lőni, a vadászatra kü
lönben nem jogosítottaknak is szabad.

4. §•
Mindazok, kiknek fegyverlevelökben a vadászati jog- 

gyakorlat engedélyezve nincs, a vadászat gyakorolhatása- 
tól egyáltalán tiltatnak.

5. §.
A vadak üldöztetését, s elfogását kutyákkal vagy tőr

rel, valamint az ártalmatlan madarak lődözését, s a 
tojásoknak a fészkekből kiszedését illetőleg, az e részben 
különösen fönálló tilalmazó rendeletek szabályul szolgá- 
landnak.

Ennél fogva oly ebek, mellyek a vadak költési vagy 
párzási idejében, s mindaddig, mig a termények be nem 
takarítvák, idegen területen vadat űznek, mindenki által 
agyonlövethetnek.

6 . §.

A ki tilalmazott helyen s időben gyakorlott vadásza
ton kapatik, 5 írttól 25-ig terjedő büntetés alá esik, s 
ezen kívül fegyverlevele, fegyvere s vadászebe elkoboz- 
tatik.

Egyéb e szakbeli áthágások az 1854-ki April 2Ö án 
kelt cs. k. nyílt parancs szerint fenyíttetnek.

Minden juhász- s egyéb pásztorebek egy a nyakukról 
keresztben lefüggő cölönkkel ellátandók.

8.' §.
A ki a fenn tilalmazott időszakban ártalmatlan vadat 

visz, vagy árul, azonnal letartóztatandó, s megtenyítés 
végett az illető hivatalnak átandó.

Vadászati tilalom alatt levő területek birtokosai s ezek
nek vadászati vagy erdészeti őrei ezennel felszólittatnak, 
hogy az ezen vadászati szabályok áthágóit az illető cs. k. 
Szolgabirói hivatalnak haladék nélkül feljelentsék, s egy
szersmind feljogosíttatnak arra, hogy az illyen áthágok 
fegyverét és fegyverlevelét elkobozzák, de azokat a cs.
k. Szolgabirói hivatalnak beszolgáltatni köteleztetnek.

Minden község elöljáróságának hasonlóképen köteles
ségévé tétetik egyszersmind ezen vadászati szabályok 
pontos megtartása felett őrködni s minden áthágási ese
tet az illető cs. kir. Szolgabirói hivatalnak azonnal fel
jelenteni.

Rimaszombat, Martius 13-án 1859.

Cs. k. Megyei Hatóságtól
Koreska, s. k.

Ezen munkálat azt bizonyítja, hogy szerzője bár 
jogokat rendeletileg ad s vesz el — kiváló érzékkel bírt 
a vadóvást illetőleg s hogy a múlt e szomorú napjaiban 
is lehet adatokra bukkannunk, melyekből kitűnik, hogy 
még akkor is tárgyilag helyes érzékkel kisérlették meg a 
vadóvás rendezését.

Egyébként figyelemre méltó benne:
A 2. §. vadtilalma, mely azt augusztus végéig tűzi 

ki, mi a felvidéken a nyulszaporulatra szükséges.
Az 5. §. második kikezdése vadászatilag igen becses 

és világos rendelkezés, szemben mostani törvényünkkel, 
melynek „kóbor eb“ kifejezése sok perre ad alkalmat; 
pedig jóravaló vadász otthon tartja hajtó ebét zárva, 
megkötve, mig a fiákban kárt tehet.

A 6. §. első bekezdésében: „s vadászebe elkobozta- 
tik“ nem helyes s követendő e l?

Mig a 8. §. első bekezdése alapos gátja volt az or
gazdaságnak.

Feltűnő e rendeletben: a tapintatos hang a nemes 
földbirtokosokkal (2. §.), a birtokosokkal s őreikkel (8. §.) 
szemben, továbbá rendelkezéseinek világossága.

Jobb időket érdemelte volna.
Szontagh Andor.
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I.
Kedves Barátom!

Talán már értesültél is róla, hogy Miskolcról Buda
pestre a földrrjivelésügyi ministérium erdészeti főosztá
lyába lettem áthelyezve.

Minthogy uj állomáshelyemet már a közeljövőben el 
kell foglalnom, az idő rövidsége miatt nem vagyok ab
ban a helyzetben, hogy a kerületben lakó szaktársaktól 
— mint ahogy szerettem volna — személyesen vehessek 
búcsút.

Ez itt töltött rövid négy év alatt, annyi sok érdemes 
szaktársat és jó barátot tanultam megismerni és annyi 
kellemes emlékkel távozom tőletek, hogy az elválás 
fölötti sajnálkozásomnak kifejezést adni, nemcsak hogy 
szivem parancsolja, de egyszersmind kötelességemnek is 
tartom.

Arra kérlek tehát kedves Barátom, hogy e néhány 
búcsúszavamnak engedj át egy kis helyet b. lapodban, a 
„Magyar Erdész “-ben.

Áldjon meg az Isten benneteket, kedves szaktársak, 
édes barátaim; fogadjátok hálás köszönetemet az ittlé
tem alatt lépten-nyomon tapasztalt szives támogatástokért 
és igaz barátságtokért és kérlek benneteket, hogy tartsa
tok meg ezentúl is jó emléketekben, mint ahogy én is 
gnindig igaz barátsággal és őszinte szeretettel fogok reá- 
tok gondolni.

Miskolcon, 1907. december 12-én.

Erdész üdvvel :
Dezsényi Jenő

kir. alerdőfelügyelő.*
Kedves Barátom!

Távozásod körünkből fájdalmasan érint mindannyiun
kat, bár nem veszítünk el, nem válhatunk el soha, hiszen az 
oly sokszor megnyilatkozott őszinte barátságoddal kitöröl
hetetlenül bevésődtél szivünkbe, s annak minden szálá
val, igaz érzésével közénk vagy láncolva. Isten vezéreljen !

Szerkesztő.

II.

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Csak néhány szóval kívánok Földes János észrevéte

leire válaszolni. Nem tagadtam az ákácmag forrázásának 
előnyeit, magam is, az említett kivételes esettől eltekintve, 
mindig forrázott ákácmagot vetettem. De azt állítom és 
fentartom, hogy előállhatnak oly helyzetek, lehetnek oly

viszonyok, mikor a frissen szedett ákáCmag forrázását 
el kell hagyni és azt forrázatlanul kell elvetni. Az Alleg- 
hany hegységtől északi Georgiáig elterülő őstermőhelyén 
a természet forrázatlanul veti az ákácmagot. Elismerem, 

í hogy az áztatás folytán a mag több nedvességhez jut, 
de viszont a megindult, érzékeny életfolyamatot a ked- 

| vezőtlen külső hatások jobban zavarják meg, mint a 
j szunnyadót. Biztosítom Földest, hogy ákácmagom jól volt 
j forrázva és éppen azért keresem magyarázatát annak a 
| jelenségnek, hogy forrázatlan ákácmagom miért kelt ki 

éppen olyan rendes idő alatt, mint a forrázott. Tény- 
| beli adataimmal Földes ellentétes feltevéseket helyez 

szembe és azért fel kell tartanom állításomat, hogy a 
forrázott mag csak ugyanolyan, vagy közel azonos, ked
vező életfeltételek között kél ki hamarább, mint a fris
sen szedett, forrázatlan. Rendkívül kedvezőtlen esetben 
pedig megeshetik, hogy a forrázott mag tönkremegy, a 
forrázatlan ellenben nagyobb ellentállóképességénél fogva, 
ha későre is, de kikéi. Adataimhoz kétség nem fér, de 
nem vagyok csalhatatlan s ha valaki jobb magyarázatát 
adja a felhozott esetnek, készséggel elfogadom.

A mi pedig az ákácmag vetésidejét illeti, rendes idő
járáskor a mezőségen (nem mondom, hogy máshol is) 
április közepén bátran lehet és kell vetni, mert a mező
ség májusa rendszerint igen száraz, áprilisa pedig már 
elég meleg.

Teke, 1907. december hó.
Polgárdi Béla.

JSrMfífKL.
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* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister Dezsényi 
Jenő kir. erdőfelügyelőt Miskolcról, Barsy Richárd m. kir. főerdészt 
és Vidors Miklós m. kir. erdészt Budapestre helyezte át a vezetése 
alatt álló ministerium erdészeti A főosztályába és a nagyváradi kir. 
erdőfelügyelőség ideiglenes vezetésével Jausz Sándor kir. alerdő- 
felügyelőt bizta meg.

* Helyreigazítás. A „M. E.“ 17-ik számában valami ösmeretlen 
nagyság az én dolgomba beiekontárkodik. Mert ha már rám hivat- j 
kozik, legalább helyesen citálna, ez azonban, úgy látszik, neki egy 
kissé „magas“. Arról van szó, hogy a „Különfélék“ rovatában a 
„Ludolphi szám . . .  és a hizott sertés“ cim alatt közölt, a mind
nyájunk jelenlegi igyekezetében levő hizlalási folyamatnak alá- j 
vetett egynémely sertés súlya, illetve annak a tengersok kukorica 
következtében megindult gyarapodása és hizlalási fokának biztos l 
megállapítására szolgáló képlet hiányosan van Írva 1 Látszik, hogy 
azt valami irodamoly írhatta, a ki a hizó fogalmát csak hallomásból 
ösmeri s nem gyönyörködik és nem gyönyörködtet senkit a gyakor- j 
latban bevált elméletek alkalmazásának sikerében, hanem a ki a 
hizó helyett csak valami tintamalacot vagy legfeljebb egy tuspocát 
ösmer. Mert a képletet ugyan gyöngyén kiszámitotta. de a gyakor
lati oldalát elfelejtette hozzátenni. A fent tisztelt sertés kiszámított 
súlyát ugyanis még meg kell szorozni a hizlalási tényezővel. Ha t. i.
a sertés nagyon jól néz ki, a képletből kikerült súly (az első három 
szám) megszorozandó 0-9-el, s ez adja a valódi megbízható ered
ményt. Ha a hizó kevésbé jól néz ki, s szemmel láthatólag nem 
felelt meg teljesen a gazdája várakozásának, akkor a hizási koefici- 
ens 0'8, mellyel a kiszámított súly megszorzandó, ha csalódni nem 
akarunk. Ha tehát valaki harangozni hall, akkor azt is kell tudnia, 
hol húzzák a kötelet; ezért tartom kötelességemnek a dolgot helyre
igazítani s ennek közlését tisztelettel kérni. Kelt Sashegyen, a disznó
torok havában. Brada.

* Faragó Béla zalaegerszegi magpergető gyára az 1907. évi 
pécsi országos kiállitáson a kiállított diszfenyökért és fajburgonyáéit 
díszoklevéllel lett kitüntetve.

* „Az államügyész kedvese“ a cime a Röttig Gusztáv és Fia 
cég (Sopron) kiadásában megjelenő rendkívül érdekfeszitő Sherlock 
Holmes detektiv-regények IV. füzetének. Ezen valóban megtörtént 
bűnesetből meggyőződhetünk arról, hogy ha egyszer a megtévesztett 
női lélek a bűn örvényébe jutott, abból többé nem képes kiszabadulni 
és fokról-fokra sülyed. Ezen füzet egy érdekes dijrejtvényt tartalma*., 
a mely a különben is óriási érdeklődést még csak fokozni van hivatva. 
A regényfüzetek kaphatók minden könyv- és papirkereskedönél vagy 
a kiadó cégnél Sopronban.

* Almát, körtét átteleltetni igen jól lehet gyapotba vagy 
pamutba. A gyapot megóvja a gyümölcsöt a rothadás ellen, de mint 
rossz hővezető egyúttal a megfagyás ellen is. Száraz helyen (nem 
pincébe) ládába gyapot közé csomagolt alma, körte, sőt a szőlő is, 
késő tavasz beálltáig jól eltartható.

A Budapesti Hírlap a sajtóról.
A Budapesti Hirlap dec. 19-iki számában általános 

érdekű cikket irt a magyar sajtó hivatásáról és szerepé
ről politikai és társadalmi téren. A cikkely, mely egy
úttal a Budapesti Hirlap programszerű megnyilatkozása, 
a következő:

Magyarországon a közérzés ma az elégedetlenség, a 
nyugtalanság és csaknem a reménytelenség tünetei közt 
hánykolódik. A sajtó a maga rikító színeivel e közérzés
nek szinte torzképét rajzolja meg. E napról-napra ismét
lődő pillanatfölvételek egyre növelik a zavart az elmék
ben és szivekben és a nemzetet sötétlátóvá teszik. 
Terjedőben van a pesszimizmus, mindinkább nagyobb a 
fogékonyság a baljóslatok valószerűtlenségek, hihetet
lenségek és képtelenségek iránt. A rossz könnyebben 
talál hitelre, mint a jó; a közfigyelem inkább áll a rom
bolás, a vakmerő handabandázás és a kölcsönös gyaláz- 
kodás szuggeszciója alatt, mint a komoly munka, a nemes 
törekvések és a szeplőtelen példák hatása alatt. A nemzet 
e szokatlan, rendellenes lelkiállapotának a sajtó nemcsak 
tükre, de részben okozója is.

E súlyos vádban enyhítő körülmény a sajtó komoly 
részének lelkiismeretes erőfeszítése és közállapotainknak 
az a tagadhatatlan bonyolultsága, mely megnehezeti a 
tisztánlátást és próbára teszi a legelfogulatlanabb Ítélet- 
mondást is. Politikai égboltozatunk nehezen tisztul, még 
mindig sötét felhők kergetőznek, a viharágyuk egyre 
szólnak, nem csoda tehát, ha a nyugtalanság és a türel
metlenség is szemlátomást fokozódik.

E nehéz időjárásban a hazafias sajtó föladata szembe
szállni a mesterkélten szított reménytelenséggel, rémlá
tással és színlelt kétségbeeséssel. A gondviselés a mai 
nemzedék váilaira óriási terhet, nemzedékekre kiható 

i politikai és társadalmi föladatot rótt. Magyarország ujjáte 
j remtése ez a föladat, belső szervezetének egészséges 

megalapozása és megépítése, nemzetközi állásának tisz- 
j tázása és tekintélyének föltétien elismertetése. A Buda- 
1 pesti Hirlap a nemzet e korszakalkotó erőmegfeszitésében 
I részt kér és részt vesz; biztatója, útmutatója, fegyvertársa 
! mindazoknak, a kik a nemzet sorsa jobbraforditásán 
t dolgoznak: üldözője, ellensége mindazoknak, a kik kis

hitűségből, tudatlanságból, önzésből és gonoszságból az 
ujjáteremtés nagy munkáját zavarják, ócsárolják és lehe
tetlenné tenni akarják. Úgy érezzük, hogy a Budapesti 
Hirlap-nak, mint teljesen független sajtóorgánumnak a 

; föladata nem a helyzet, a dolgok célzatos összezavarása, 
kiélesítése haszonleső érdekből és önző pártszenvedély
ből, nem a nemzet vágyainak kigúnyolása, csalódásainak 
frivol kihasználása, eszményeinek kifosztása, hanem a 

5 valóság, az akár kedvező, akár kedvezőtlen valóság 
becsületes föltárása és pártatlan megítélése, hogy egy 

j szilárd közvélemény és közitélet képződhessen, mert 
i megtévesztett közérzéssel még a mostaninál kisebb fela

datokra is hasztalanul vállalkoznék a mai nemzedék.
A Budapesti Hirlap politikai magatartásának egyetlen 

; szabályozója, egyetlen rugója egy céljaival tisztában levő, 
j céljaitól el nem tántorítható magyar közvélemény irányí- 
| tása, támogatása és kialakulása. E magunktartásában 
[ nem feszélyez bennünket senki és semmi, legkevésbbé a 
| látszattól való félelem, ha a ma uralkodó politikai hata- 
: lomról és rendszerről van szó. A közelmúlt időkben a 

balsors a nemzetet csaknem egy táborba terelte; egy 
súlyos kényszerhelyzetbe sodródtunk, melynek agendáit 

i becsülettel le kell bonyolitani. Egy önérzetesebb nemzeti 
lét és fejlődés után való sóvárgásunkra és fölbuzdulá-
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sunkra kétségkívül a csalódások hosszú sora következett, 
de végzetes hiba volna, ha a csalódás reményvesztetté 
tenné a nemzetet. A mi politikánk ebben a helyzetben 
az, hogy a mig az uralkodó politikai tényezők nem a 
hatalmi célt teszik politikájuk sarkpontjává, hanem becsü
letes szívvel, férfias erővel és kitartással dolgoznak a 
nemzeti lét változatlan céljaiért, addig ne engedjük át 
magunkat a csalódásnak, a keserűségnek, a politikai 
viszálynak. Lehetünk barátai, lehetünk ellenségei a most 
uralkodó rendnek, de nem lehetünk kárörvendői a becsü
letes politikai küzdelmek kudarcának, nem lehetünk szó
szólói a lemondásnak, a kétségbeesésnek, nem mérgez
hetjük meg a nemzeti újjászületés kutforrásait. A Buda
pesti Hírlap ennek következtében irtózik minden közös
ségtől a politikai és erkölcsi züllöttség ama párt- és 
sajtóbeli tényezőivel, melyek azon vannak, hogy a nem
zetet rettegés, kétségbeesés és teljes anarkia ejtse hatal
mába. Az országnak észre kell venni, hogy ebben az 
utálatos hóhérmunkában a minden hazafias érzésből 
kivetkőzött újságok egész tálkája jár legelői. Valóban a 
pokolnak telnék benne kedve, ha a nemzet józan Ítéletét 
és egészséges közérzését e nemzetellenes sajtó gonosz 
munkája tévedésbe ejthetné és megbonthatná. Éppen j 
ezért a politikai sajtó sülyedtsége teljes mértékben kihívja 
a magyar hirlapolvasó közönség ellenőrző figyelmét, óva
tosságát és bírálatát. A politika féktelenkedése sehol sem 
olyan veszedelmes, mint a sajtóban, mert korlátlan. Az 
ebben rejlő veszedelmeket: nevezetesen a könnyenhivők, 
a jóhiszemüek becsapását, a pártérdek és a pártszenve
dély elvaditását, a közvélemény idegességét és ziláltsá
gát, a meggyőződések megfélemlítését, a közélet ön felál- j 
dozó harcosainak meghurcolását és leszerelését semmi j 
más nem közömbösítheti, semmi más nem korlátozhatja j 
és teheti lehetetlenné, mint a sajtó misztériumaiban j 
tájékozott közönség világos judiciuma és megfölebbezhe- j 
tetlen ítélete.

De nemcsak politikai, hanem társadalmi szempontból 
is a sajtó hivatása, a mily fontos, hatása is annyira nagy 
és csaknem kiszámíthatatlan. Ennek teljes átérzése mel
lett adjuk napról-napra a Budapesti Hirlap-ot a magyar 
közönség kezébe. Egyetlen társadalom egyensúlyát sem 
bolygatja meg annyira a politika hullámzása, mint a 
magyarét. A politikai elvetemültség, ha nem tud magán 
másképpen segíteni, akkor ráveti magát a társadalmi 
tagozatokra, a felekezetekre, osztályokra és fajokra. Ez 
teszi nálunk ingataggá a társadalmi békét, kietlenné a 
társadalmi életet. Egy megbontott társadalom erkölcsei | 
könnyen hozzáférhetőkké válnak és nemzeti célok szol
gálatára mindig csak megosztott erőkkel vállalkozhatnak. 
Egy ilyen társadalom csak alig-alig szolgálja a nemzeti 
egységet. És valamint a politika, azonképpen a társada
lom ösztönei és szenvedelmei is a sajtóban és a sajtó 
által gyulnak lángra. És itt kezdődik a sajtó szerepe. A 
Budapesti Hírlap egyik legnagyobb gondja e társadalmi 
szerep lelkiismeretes betöltése. Tudjuk, hogy egy eleven, 
életképes társadalom képe nem hasonlíthat egy álló tó 
nyugodt, sima tükréhez. A természetes evolúció utján 
levő társadalom is csupa mozgás, csupa élet. E mozgás
nak, az életnek öntudatosnak kell lenni, de nem erő
szakoknak. A mi társadalmunk lázas tünetei igen gyak
ran kóros állapotra mutatnak. És a sajtó a legtöbb 
esetben nem orvosságot nyújt a betegnek, hanem mérget, 
és a közönség, sajnos, szívesen nyúl a méreg után. Egy 
társadalom, a melynek mindig a gyöngéit, a bűneit fir
tatják az újságokban, nem tud ellenállni a vérmérgezés
nek. Egy társadalom, melynek uj és régi elemei nem

tudnak összeforrni, mert egymásnak csak a hibáit tanulják 
el, erényeit pedig lebecsmérlik. Egy társadalom, a melyet 
naponként a legagyafurtabb izgató szerekkel kinálgatnak, 
nem a békés munkában keresi nyugalmát és boldogsá
gát, Az erkölcsi értékek oda devalválódnak, hogy a bűnt 
megcsodáljuk, az erényben tamáskodunk. Egy pompás 
automobil ma irigyeltebb portéka, mint a tiszta kéz és a 
nyugodt lelkiismeret. Eszményünk volna a demokratizá
lódás, de fönhéjázó gőg és szertelen versengés dúl köz
tünk a társas érintkezésben, az életmódban, csúfságára a 
demokráciának. Pedig a legreakcionáriusabb elvnél is 
nagyobb veszedelme a társadalmi egyensúlynak és egyen
lőségnek: a provokáló versengés, fényűzés, dölyf és 
hiúság. A Budapesti Hírlap, a mikor a társadalmi egy
ség és egy békésen fejlődő, virágzó társadalmi élet céljait 
kívánja szolgálni, nagyon érzi, hogy a föladat nehezebbik 
részét vállalta. Mert mi nem vállalkozhatunk arra, hogy 
naponként ok és alkalom nélkül szenzációval kedves
kedjünk az eltompult idegeknek, nem szívhatunk napon- 

i ként idegen erjesztő anyagot a világba, nem lép- 
| hetjük át a magánélet tiltott határát, nem nyújthatunk 

táplálékot a nagyzásnak, az irigységnek, az agyarkodás
nak, a léhaságnak. Azt hiszszük, hogy kitűzött célunkat 
szolgáljuk, a mikor összhangot hirdetünk vágyaink és 
helyzetünk közt, igénytelenséget, egyszerűséget szokása
inkban, előkelőséget ízlésünkben, kedvet a munkához, 
az élet nemes örömeihez és áldozatkészséget a köz javára.

A széttagolt sokféle nyavalyában sinlődő, az ide-oda 
ráncigáit magyar társadalomnak semmitől sem kell annyira 
óvakodnia, mint egy hazug, vagy képzelt ultramodern 
társadalom ábrándjaitól, vágyaitól és kiszínezett szenzá
cióitól, melyekről oly sokat olvashat a sajtó öntudatlan, 
vagy nagyon is tudatos részében. E romboló csempész
munka tilalmas határa a családi küszöb legyen, melyet a 
Budapesti Hírlap mindig tiszta szívvel és tiszta szán
dékkal lép át, abban a tudatban, hogy a család kímélése 
és védelme egyúttal a társadalom oltalma és erőssége.

A lelkűnkből fakadt eme szavak igaz voltát és őszin
teségét a Budapesti Hírlap negyedszázados múltja bizo
nyítja. De meg akarjuk velők világítani a jövendő útját 
is, melyen a közönség bizodalmától kisérve és bátorítva 
akarunk haladni előre és mindig előre.

3—6m
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Roessemann
és

Kühnemann

Faeladási hirdetmény.
A gyepesi közbirtokosság nyilvános, szó és 

zárt írásbeli árverésen eladja Udvarhelyvárme
gyében, Gyepes község határán fekvő legelő
erdejéből mintegy 12832 k. hold területen 
szálalva kibélyegzett 4628 drb. 26—90 cm. vastag

Koppel Arthur-féle vasútak
mezei és helyi érdekű vasútak, villanyos 
- - - - - és sodrony-kötélpályák gyára z z z

BUDAPEST
VI., V áci-út 113/115.

Elvállalja erdei vasutak nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz

nált vasutak bérbe adatnak.

M ost jelent meg!

n
U

Vadász Naptár
IV. évfolyam a 1908. évre.

Szerkeszti
Rem etei K őváry János.

Az összes vadászati tudnivalók és ismeretek 
kis kincsesháza. R endk ívü l érdekes és válto
zatos tartalommal. Minden vadász nélkülözhe- 
teilen kézikönyve. Remek kiállítás, számos kép- ^  
pel ellátva, díszes vászonkötésben ára 3 kor.

Ifj. Nagel Ottó kiadása Budapest, Muzeum-körut 2,
Megrendelhető:

Székely és Illé s  könyvkereskedésében U n g v é r .

t ö l g y f á j á t .
Az eladás tárgyát képező legelőerdő-részlet 

a székelyudvarhelyi vasúti állomástól 23'1 és a 
kacai (fővonalon levő) vasútállomástól 292 
kim. távolra fekszik és e vasútállomásokkal 
3 9 km. erdei, 4 3 km. elég jó községi és 14 8 
illetve 209 km. igen jó törvényhatósági ut 
köti össze. 4

Eladatik szakértőileg mintegy 2147 m3 I. oszt., 
633 2 m3 II. oszt. fűrészáru, 1134 3 m3 I. oszt. 
és 899 2 m3 II. oszt. épületi és vasúti talpfára 
alkalmas mű- és 1948 8 m3 tűzifára becsült fatö
meg 43371 K 40 f, azaz négyvenháromezerhárom- 
százhetvenegy K 40 f kikiáltási árban, melynek 
100/o-a az árverés megkezdése előtt bánatpén
zül leteendő.

A kihasználás határideje a szerződés jog
erőre emelkedésétől számított (4) négy év.

Az árverés Gyepes község házánál 1908. 
évi január bó 29=én délelőtt 10 órakor veszi 
kezdetét.

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az árverési és szerződési feltételek a székely

udvarhelyi m. kir. járási erdőgondnokságnál 
és a gyepesi közbirtokosság elnökénél meg
tekinthetők.

Kelt Gyepesen, 1907. évi december hó 13-án.

Benedek Dénes
közbirtokossági elnök.

V o c  a cime e9y U1 képes hetilapnak, melyet egy nem-
j |( i i~ W lU  «>1 zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a francia  és angol  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 mutatvány- 
számot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, And- 
rássy-ut 97.
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KITÜNTETÉSEK
BR Ü N N  1894. * T R O P P A U  1895

JfeiDer V. és fia
Jenő főherceg udvari szá llító ja

- - - - - - s frcuöenthal (Osztr. szilézia).

Vadászati . . . .  
ékszerkülönlegességek

(H u bertus-Schm u ck )  szarvas- és 
rókaíogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydálí ezüst kiállí- 
.......................... tásban.............................

Ékszerek, arany- és ezüst
árúk, Chinaezüst-cikkek és 
műöntvény-tárgyak gyára és 
............. raktára.....................
K é p es  á r je g y z é k e t  k ív á n a t r a  in g y e n  

é s  b é r m e n v e  k ü ld ü n k .

A cím pontos megadását kérjük.
Szarvas-ß s  róka fogak e lőze tes  bekü l
dés m e lle tt a legm agasabb árakban 

m egvétetnek.

8901 — 1907. sz.

lucfenyő cserkéreg eladás.
A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 

kerületében az 1908—1912. évek alatt tarolás 
.alá kerülő rendes fenyőfa vágásokban termel
hető luccserkéreg az erdőigazgatóságnál lí)08. 
év i január hó 27-én d. e. 10 órakor meg
tartandó nyilvános árverésen eladatik.

A vágások erdőgondnokságok szerint a követ
kező 3 csoportba soroltattak és bocsájtatnak 
árverés alá.

I. a kőrösmezői 3 erdőgondnokságban 5 év 
alatt termelhető 66217 métermázsára becsült cser
kéreg 42378 kor. 88 fillér kikiáltási árral;

II. a tiszabogdányi 3 erdőgondnokságban 77013 
métermázsa 50395 kor. 14 fillérrel;

III. a rahói erdőgondnokságban 13837 méter
mázsa 10792 korona 86 fillér kikiáltási árral.

Árverési és szerződési feltételek a földmivelési 
minisztérium erdészeti főosztályában, az erdőigaz
gatóságnál és az illető erdőgondnokságnál megte
kinthetők s kívánatra a versenyzőknek meg
küldetnek.

M agy. kir. erdőigazgatóság.

MIKSZÁTH KÁLMÁN:

Alm anach az 1908. évre.
A csinos vászonkötésű, kitünően szerkesztett gazdag 
tartalmú szépirodalmi évkönyv ára 2 K. •— 2 K 
30 f előzetes utalványozása mellett bérmentve küld

jük meg.

Kincses kalendáriom
az 1908. évre.

A gyakorlati élet általános útmutatója. Ára csinos 
vászonkötésben 2 K. — 2 K 30 f előzetes utal

ványozása mellett bérmentve küldjük.

Remetei KŐVÁRY JÁNOS :

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 3 K 20 f előzetes beküldése mellett bérmentesen küldi meg ::

a hol az irodalom legújabb termékei, valamint képeskönyvek, ifjúsági iratok, zeneművek s bár- 
hol hirdetett bel- és külföldi művek beszerezhetők.________________________

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

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelenik  m in den hónap 1-én és  15-én.

Főszerkesztő:
Im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A

Rorsodapátf alván.

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

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs :
R em ete i K Ö V Á R Y  J Á N O S  

Budapesten.

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész k iadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

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

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

H irdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fé lo lda l 20 K, negyedoldal 10 K. K ishirdetés minden szava 6 f.

A hegyvidék  tö lgyeseinek  
házikezeléséről.

A legutóbbi tölgyfaárverések sikertelenségének 
oka után kutatva, arra az eredményre jutunk, 
hogy az idegen vevő a fuvar- és munkaerő 
hiánya okozta túlkövetelések miatt tartózkodó, 
mert ha a tölgyfát jó áron meg is vásárolná, 
még mindig egy ismeretlen tényezővel áll szem
ben, a mely számításait dugába döntheti, vagy 
kénytelen magát a helyi vállalkozók karjaiba 
vetni, a kik gondoskodnak arról, hogy az illető 
máskor oda ne jöjjön.

Hogy ezen körülmény kinek a rovására megy, 
azt talán megvilágítanunk nem kell, hátrányát 
érzi úgy a kis eladó, mint a nagybirtokos. A 
káros bajon segíteni kell, — sőt ha a dolog 
sürgőssé nem is vált volna — még akkor is 
ki kell venni a vevő, a favásárló kezéből a 
hegyvidék összes faanyagának kitermelését, 
kiszállítását; ki kell hogy vegye első sorban az 
erdőbirtokosok legnagyobbika, az államkincstár.

A fuvar- és munkaerő a nagy erdőbirtokos 
kezében központosítandó, bár nem vagyunk hívei 
az örökös atyáskodásnak, nem pedig azért, mert 
az a szabad versenyt visszafejleszti, béklyókat 
ver reá és nagy felelősséggel jár; de ha ezzel 
szembe állítjuk, hogy a felvidék népe nemcsak 
az állat- és szeszuzsorának van kitéve, hanem 
kényelemszerető is, a nagybirtokos kötelességé
nek tartjuk, hogy vegye a gyeplőt kezébe, ra
gadja ki a népet az uzsora karmaiból, s tisztes

séges keresettel nyújtson alkalmat boldogulá
sához.

A mostani rendszer mellett, a tölgynek tövön 
való eladásával, az erdőbirtokos önmagának 
csinálja a versenyt, mig a házikezelés behoza
talával a fuvar- és munkaerő- túlkövetelések- 
nek elejébe vághatna. De tisztán erdőgazdasági 
szempontból is, a tövön való eladás tűrhetetlen 
állapotot szül, mert fokozatos felújító vágásban 
kezelt erdőkben eladó birtokos tűrni kénytelen, 
hogy a vevő két, esetleg három évig elbabráljon 
az alátelepitett, bevetényült, féltve őrzött tölgye
seiben.

A tölgyet a legbelterjesebben csakis házi 
kezelés mellett használhatjuk ki. Előnyei mesz- 
sze kihatnak nemcsak az által, hogy a gazda
ságosabb kihasználás határt szab tölgyeseink 
pusztulásának s az alapfeltételekként megkívánt 
utak és egyéb közlekedési eszközök jó karban 
tartásával az erdőbirtok értéke tetemesen emel
kedik, hanem a házikezelés mellett a vidék 
szegényebb népét elláthatjuk olcsó tüzelővel, 
alárendelt galyfa és forgácscsal, jótékonyan 
hatna kisiparunkra, mert a rakodókon esetleg 
kisebb részletek is eladásra kerülhetnek, s nagy 
lökéssel vinné előbbre vasúti politikánkat is. A 
házikezelésben még a fakereskedő is megtalálná 
előnyeit, mert a kitermelt fát ott találná a rako
dókon, vasút vagy folyó mellett. Nem kellene a 
sötétben tapogatóznia, biztos adatokkal számolva, 
bizonyára megtalálná vállalkozói nyereségét s 
az eladónak is nagyobb jövedelmet nyújthatna.
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Mindezekkel szemben a házi kezelésnek az 
egész vonalon leendő behozatala elé csak egy 
akadály gördül: a bürokrácia, a mely felelőssé
get nem vállal; no de ezen kevesebb írással 
és több munkával segíteni lehet.

Miután a hegyvidék tölgyeseinek házi kezelé
sét még csak bölcsőjében ringatjuk, talán nem 
végzünk felesleges munkát, ha a kisded felne
velésére felhívjuk az erdőbirtokosokat, a szak
társakat, a szakirodalom művelőit, a magyar fa
kereskedelem hivatott híveit, hogy járuljanak 
hozzá atyai tanácsaikkal a kisded ápolásához, 
felneveléséhez !
f  ¥ ¥  y. ^  ^ y. .y. y  y y y y  y  y  y  y  y  y  y  y  y  y

Az erdészeti adminisztrációról.
November hó közepén a kerületben jártam. Midőn 

egyik este az erdőkből bevetődtem az állami erdőhivatal 
székhelyére, annak víg kedélyű, kedves főnöke azon sza
vakkal fogadott, hogy : „Ha nem ismernénk, most azt
hinnők, hogy tudj’ Isten miféle önző, zsugori, kapzsi 
természetű ember vagy.“

— Hát ezt meg honnan — kérdem.
— Hát a cikkedből. Ma jöttek meg az „Erdészeti 

Lapok“ s ha elolvasod, magad is úgy fogod találni.
Oda adta a füzetet. Elolvastam s igazat adtam neki.
Egy másik hivatali főnök, — ki szintén érdemesnek 

találta az elolvasásra, — ez meg azt mondta rá, hogy: 
„Nincsen ennek semmiféle értelme; sőt semmi össze
függés sincsen benne.“

Ennek is igaza volt. A dolog pedig igen egyszerű. Az 
„Erdészeti Lapok“ igen tisztelt szerkesztője, meg akar
ván a cikket lomha s üres sallangjaitól szabadítani, azt 
kivonatozva közölte. Ezen kivonat alapján azonban — úti 
figura docet, — általam mindég megvetett jellemben mu
tatkoztam be a tisztelt olvasók előtt.

A cikket ezen becses lapok hasábjain sem akarom 
sallangjaival bemutatni; hogy azonban a félreértés vala
micskét helyreigazíttassék, — egy-egy kisebb, kimaradt 
részletet bemutatok, az igen tisztelt olvasóközönség s 
különösen Elek István m. kir. főerdész méltányos bírálatá
nak engedve át újra az egészet. Talán így kevesebb 
szépséghibája lesz.

Közvetlen a bevezetés első mondata a következőképen 
folytatódott:

— „Ezt látjuk, — t. i. hogy a bírálat olykor könnyebb 
az alkotásnál, — még a természet mesterművében is. 
Bizonyára senki sem merészkedik a Mindenható bölcses
ségével vetélkedni. Ennek dacára hányszor vétetik bírálat 
alá a legszebb alkotásnak, — a fenséges természetnek 
egyes berendezése. Részben azonban természetes ezen j 
jelenség. Mindenki az őt érdeklő bármely művet akként

óhajtaná megteremtve látni, hogy az — első sorban az 
ő saját egyéni érdekének feleljen meg és saját egyedüli 
vágyait elégítse ki. . .

Ha már a teremtés remekműve is ki van ilyen formán 
az önző bírálatnak téve, — mennyivel könnyebben jut 
ahhoz egy emberi alkotás, — mely az előbbihez képest
— az emberi véges elme gyarlóságából következőleg, 
bizony messze esvén a tökéletességtől, — azon áldatlan 
rossz tulajdonsággal is bir, hogy csak ritkán felel meg
— nem céljának — hanem az összes érdekeltek felcsi
gázott és olykor túlhajtott vágyainak. Mindehhez járul 
még az emberi természet türelmetlensége, féltékenyke
dése, indulatossága s elégedetlensége. Mind megannyi 
serkentő s izgató lelki tulajdon ahhoz, hogy egyikünk a 
másik működésében, munkájában meg ne nyugodjék. 
Nincs tehát idegeskedésre ok, ha néha napján a kritika 
oly alakban is jelenik színre, a milyen tetszésünknek nem 
éppen felel meg. Ki van téve a bírálat boncolgató késé
nek minden tett, alkotás s személy is, csak a saját 
keretén túl terjeszkedő érdekeltséget tudjon felkelteni. 
Hogy azután ezen bonckések égető és fájó metszésekre 
is képesek, az a dolog természetében rejlik . .

Az erdőgondnokságok szaporításánál az 1357-ik oldalon 
(Érd. Lapok).

— „De az összműködést tekintve, bármily nélkülözhet- 
lennek tűnnék is fel az erdőhivatalok fentartása, — ennek 
dacára, az eddig röviden vázoltak folyományaként, az 
egyszerű semmibe vevésen felül emelkedő elbánásra és 
megfontolásra érdemesnek mutatkozik az erdőgondnok
ságoknak szaporítása,—mint a meglevőknek az erdőhivata
lok hivatalos helyiségeiben ajánlott eltüntetése.

Ily körülmények mellett, a jelzett alapon az erdőgond
nokságok tehermentesítését (mert erről volt szó tulaj
donképen) célba venni lehetetlen. De miután azok, — 
mindenki által tudvalévőén,—a mai nagyrészt igen kiterjedt 
területek s kerületek melletti munkahalmazzal tényleg túl 
vannak terhelve,—a szükséges tehermentesítés, gondnok
ságok szaporításával, a kerületeknek lehetőleg oly szűkí
tésével ígérhet minden tekintetben megfelelőbb eredményt, 
a melynek következményeként, az erdőgondnokságok 
vezetői kötelességeiknek,—mérhetlen közgazdasági haszon
nal járó és szép hivatásuknak, — minden fizikai és lelki 
megerőltetés nélkül, —kedvvel és ambícióval képesek lesz
nek megfelelni . . . "

Végül az ominózus együtt utazásoknál:
— „Magam a mondott idő óta egyszer számítottam 

fel együtt utazási költséget.* Szó sincs róla, van ezen 
együtt utazási kényszerben valami, ami a rangban fiata
labb tisztviselőre nézve anyagilag hátrányos, a rangban 
idősebbre pedig feszélyező. Hálát érdemel, a ki a cél
szerű, a dolog érdemére hasznos és mindkét felet ki
elégítő középútat felfedezi! . . .“

* Megjegyzem azonban, hogy rangidősebb tisztviselővel többször 
mentem s bármikor is szívesen megyek.
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íme, ezek az apróbb, kimaradt szemelvények is, — azt 
hiszem — elégségesek ahhoz, hogy a nyíltan, vagy bur
koltan nekem tulajdonított kapzsiság  gyanúját megtörjék. 
Az én természetem szótárában ezen név soha helyet nem 
foglalt s nincs okom „mea culpá“-zni, midőn itt nyíltan 
utalok arra, hogy a kik ismernek, — pedig többen van
nak — úgy ismernek, hogy a zsugoriság s kapzsisággal 
ellenkezően, szegénységemet is mindenkor, bárkivel haj
landó vagyok kész örömmel megosztani.

Nagyon is messze esett tehát lelkemtől az, hogy midőn 
az együtt utazást felhoztam, azzal mintegy panaszkodni 
óhajtottam volna, hogy a más fillérjeit nincs elég alkal
mam zsebre vágni. Mentsen meg a jó Isten még ennek 
gondolatától is ; bármily anyagiak között vagyok is, ilyen
hez nincsen érzékem, nem volt soha és nem is lesz.

Egyszerűen statistice akartam cikkemben rámutatni, a 
rendelet keresztül vitelének nehézségeire s látva nap
nap után azt a kínos vergődést, melylyel ily közös utak 
megszületnek, tiszta jó szándékból, a köz érdekében, 
gondoltam az ügyet felhozni, hogy hátha lehetne — 
rf’jta segíteni.

Hogy ily intenciók vezéreltek, azt igazolhatják mind
azok, akik előtt ismételten s minden alkalommal kifeje
zést adtam annak, hogy én, magam részéről az „úti 
átalánynak“ vagyok egyedül híve; és pedig erős hive, 
ha másért nem is, egyedül azért, mert az ember az 
átalánynyal teljesen ment minden gyanútól.

A felszámítás mellett pedig, bármily tiszta lelkiisme
rettel is végezze az ember dolgát, szinte lerí, még a 
falusi biró s kisbiró arcáról is azon irigykedő, rosszindu
latú gondolat: hogy: „no, ez is csak azért jött ki, hogy 
felszámíthassa magának az utat.“ Akárki mit mond, annyi 
bizonyos, hogy az átalány uriasabb s nincs is annyi 
csilingelés és „bolygás a velágban“, mert e helyett a 
csoportosítás nagyon is kézen fekvő dolog. Valamint 
kézen fekvő dolog az is, hogy az átalánynyal, némelyek, 

akik tehetik, —— bizony egyáltalán nem törik „fáradt“ 
testüket az úttal; de hát ez . . egyediség, a mi minden 
téren meg van s a mitől menekülni semmiféle rendele
tekkel sem lehet. Ez a jellem dolga!

Még egy pár megjegyzésére akarok Elek Istvánnak 
válaszolni, nehogy a hallgatás beleegyezés színével tűn
jék fel.

Hogy alkotni nem nehéz s a gyermek is alkot és 
tökéleteset alkotni csak az Isten tud, azt hiszem ebben, 
'— a kimaradtak mostani közlésével, — egyet értünk. Sőt 
még a sorokból az is kiolvasható, hogy az isteni alkotás 
sem ment a különféle bírálattól.

Abban azonban már aligha fogunk egyet érteni, hogy 
az általam többek nézetéül tolmácsolt egyes reflexiókat 
vissza utasítja s jogtalannak minősít ahhoz, hogy többek 
nevében egyáltalán szólani is merek. Ezzel szemben 
azonban, bár egy helyen bevallja, vagy legalább be 
akarná vallani, hogy nem tartja magát az erdészeti köz
tudat ismerőjének, egész cikkének hangja és minden

mondata oly fensőséges, mintha az egész magyar erdő* 
tisztikar meghatalmazását szorongatná zsebében. Tehát 
Quod licet Jovi. . .

Azt mondja, hogy: „vissza kell, hogy utasítsad 1 Vál
jon hány erdőtisztnek a mandátumával!?

Talán csak el fogja nekem hinni, hogy — eltekintve 
attól, — hogy az itteni posta s szőkébb körű ismerőseim 
tanúságaként évente 350—400 darab levelet írok, már 
hivatalomból kifolyólag is, annyi kollegával csak mégis 
érintkezem, mint ő; s szaklapot ő sem olvashat többet, 
mint én, mert hiszen ezt a „kettő“ szaklapunkat ugyan 
könnyen össze olvashatjuk. Tehát már ezekből is követ
kezőleg talán mégis csak megfogja engedni, hogy leg
alább is egyforma felhatalmazásunk van ahhoz, (valójá
ban semmi sincs), hogy az erdészeti köztudat nevében 
beszélhessünk.

Nemcsak szívesen, hanem az igazságnak megfelelőleg 
elismerem, hogy Elek István főerdésznek vannak igen 
megszívlelendő, egészséges gondolatai, nézetei ; — a köz
erdőknek a községek részéről történő megvétele gondo
latát, már a közlegelők terén hasznosítani is próbálgatják, 
hanem azért csak nem fogja elhinni magáról, hogy min
den nézete egészséges ? Hiszen akkor ő tökéletes volna; 
pedig saját maga említette, hogy tökéletes csak az Isten 
lehet.

Mi utón, módon, jogon követel tehát, — mint azt figye
lemmel kisért cikkeiből látom, — minden gondolatának, 
eszméjének feltétlen uralmat, minden más személy gon
dolatának sutba dobásával ? Hiszen az német közmon
dás, hogy : „Wier fürchten nuhr Gott!“ (und die Franco
zen ; ezt egy vezérkari Gamin tette hozzá.)

Midőn én tőle veszem át s „erdészeti köztudatként" 
szerepeltetem, hogy az erdőhivatalok produktív munkát 
nem végeznek, akkor rám támad, hogy de bizony vé
geznek, csakúgy, mint a kazár, aki egész nap ácsorog a 
munkások mellett. Tehát ha az ő feketéjét én is feketé
nek nézem, akkor az csak azért is . . fehér! Mi ez!?

Pedig hát valójában végeznek bizony az erdőhivatalok 
produktív munkát is. Talán azt is megfogja engedni, 
hogy az erdőfelügyelőségnek inkább van alkalma ezt 
megállapítani, mint az erdőgondnokságnak. Végeznek 
bizony, de hát ez is . . . egyediség. Nem a hivataltól 
függ, hanem annak főnökétől!

Ismerek én olyan erdőhivatalt, a mely nélkül az alája 
rendelt 4—5 erdőgondnokság egy fa-batkát sem érne. 
(Lehet, hogy van fordított viszony is.) És nem elég pro
duktív munka az, a melyet az erdőhivatal a fiatal, még 
tapasztalatlan hozzá beosztott gyakornokok, jelöltek, sőt 
gondnokok fáradságos tanításával, oktatásával végez ?! 
Ő melengeti, eteti, neveli a hozzá kiadott, apró, pihés, 
gyenge csibét, hogy megerősödve, megtollasodva ki tudja 

J keresni a tömérdek konkoly közül a közjónak, közérdek
nek hasznos búzaszemeit?!

De egy munkás, lelkiismeretes főnök, egész hivatala 
kerületében nem enged át egyetlen ügyet sem, melyet
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alapos vizsgálat után saját részéről is, az erdőgondnok
sági szakvélemény mellett, más látkörrel és más szem
pontokból is teljesen meg ne világítana. És ha valaki 
nem hiszi, hogy az erdőhivatalnak a legtöbbször egész 
külön látkörrel kell dolgoznia és teljesen más szemüve
gen keresztül is néznie az ügyeket, mint az erdőgond
nokságnak, — az kérdezzen meg bármely főnököt.

Ha tehát az erdőhivatal egyéb dolgot nem is végezne, 
— pedig bizony végez még eleget, — már magával a 
sok tanílgatással, javítgatással, adatok gyűjtésével, az er
dészeti ágnak, a megye vezető emberei közötti megis
mertetésével s közhasznú voltának propagálásával, a sok 
ellentét kiegyengetésével stb. bizony elég alapot teremt 
a produktivitásra.

Ismerem már Elek István főerdész tollát annyira, hogy 
ezek után azt fogja írni, hogy az erdőhivatalok nem 
szorultak az én dicséretemre. Teljesen igaza van, nem 
is dicsérem többé, pedig még tudnám.

Azon banális apostrofálásra, hogy az erdőbirtokosok 
lelki világát mikroskop segélyével vizsgálja az erdőgond
nok s hogy a Mózsi 3 deci pálinkájánál vegye azt meg
figyelés alá, — nincs mit mondanom.

Hogy pedig az erdőhivatalok és erdőfelügyelőségek 
vezetésének és irányításának nincsenek olyan szövevé
nyes fonalai, erre csak azt jegyzem meg, a mit cikkem
ben említettem is, hogy t. i. „ennek elbírálásához első 
sorban is elengedhetlen és nélkülözhetlen feltétel az, 
hogy az illető bírálók, a két teljesen elütő természetű 
munka s hatáskörrel és működési céllal jelentkező hiva
talt, külön-külön teljes egészökben, oly alapossággal is
merjék, a melyet a lelkiismeretes és egyik oldalt sem 
kiváltságoló bírálat megkíván !“

És itt ismét gondolom, hogy Elek. István meg fogja 
nekem engedni, hogy annyira hozzá tudok szólani ta
lán ezen ügyhöz, tekintettel, hogy éveken keresztül 
szolgáltam az egyik és a másik ágat is, mint ő. Mert 
itt még mandátummal sem lehet az ember előnyben.

Végül a közös utazások felszámításaira, amelynél már 
iparkodtam kimutatni, hogy egyéni érdek engem nem 
vezetett, teljesen egyetértek a kerületében divó szokás
sal ; annál is inkább, mert azt erre felé is gyakoroljuk. 
De még ezen módnál is megjegyzem, hogy miután az 
csak közös megegyezésen alapszik, nem teljesen meg
nyugtató.

Például — őszintén mondom,. — én magam részére 
kissé lealacsonyítónak találom (lehet, hogy nincs igazam ; 
érzékenységtől függ), hogy rangidősebb tisztviselő-kollé
gámtól oly obulust fogadjak el, amely őt illeti. Fiatalabb 
kollégával igen szívesen megosztozom. Nem álszemérem 
ez, — igazán nem. De miután ez tényleg a legjobb 
megoldás, ki kellene azt rendeletileg adni s akkor mind
két részről meg lenne a jogosság!

És az is igen érdekes, hogy midőn az általam fel
hozott adminisztráció beteges pár tünetéről ő maga is 
értekezik, akkor a végén ismét előáll a „nye pozvolim“-

mal és kisüti, hogy az adminisztrációnak nem ezek a 
betegségei, hanem mások 1 Hát kérem, én nem az ösz- 
szes betegségeket hoztam fel; azok is feltétlen betegsé
gek, a miket ő említ, - de ezek is, — a melyeket 
cikkembe foglaltam. Vagy az ember csak akkor beteg, 
ha átlőtték a tüdejét, máját, s ha egyik ujját a cséplő
gép elmorzsolta, akkor egészséges?!

Miután azonban én nagyon is gyenge orvos vagyok, 
hát a test nemes szerveivel nem foglalkozhatom, s csak 
beteg ujjakat amputálnék, ha* tudnék! De megva
gyok nyugodva, ha az orvost figyelmeztetni tudom ideje
korán a beteg ujjra is, mielőtt az üszők az egész testre 
átmenne.

De most már csakugyan nem folytatom, így is a 
tisztelt olvasó bocsánatát kell kérnem szives türelméért; 
még utoljára csak annyit, és szintén minden személyi 
vonatkozás nélkül, — csak egy köznapi perspektívát 
akarván mutatni, — hogy a minister és kormánybuktató 
Zoltánokat kezdetben megbámulják, később mosolyognak 
rajtuk, végül napirendre térnek felettök. Nékem persze 
könnyű, mert nem bámulnak meg, hanem egyenesen 
napirendre térnek felettem ; a mi sokszor elég irigylendő
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Az ákácmag elvetése és egyebek.
Irta Roth Gyula.

Szaklapjainkban több cikk jelent meg, a mely egye
bek között az ákácmag elvetését és az elvetés előtt való 
kezelését teszi szóvá.

A mint ezek a cikkek mutatják, ebben a kérdésben azok 
szerzőinek véleménye kereszteződik. Földes János feltét
lenül követeli a forrázást, Polgáréi Béla ellenben csak 
bizonyos esetekben tartja előnyösnek. Az ákácmag forrá
zásának hatásáról szakkönyveink sem nyilatkoznak egybe
vágóan és a gyakorlati tényleges eredmények is sokszor 
feltűnő eltérést mutatnak.

A szabédi kísérleti telepen annak idején én is sokat 
foglalkoztam az ákácvetésekkel. Feltűnt nekem is, hogy 
a forrázás nagyon gyakran nem járt avval az eredmény
nyel, a mit vártam tőle. Több rendbeli összehasonlító 
kísérletet is végeztem, a melyek eredményei az Erdészeti 
Kísérletek 1903. évi 1—2. füzetében a 15 és 16. oldalon 
vannak röviden közölve. Ungyancsak Szabédon folytatták 
később is ezeket a kísérleteket. (1. Véssei Mihály: A 
szabédi erdészeti kísérleti telep 1905-ben. Erdészeti 
Kísérletek 1906 év 163. old.) Ezek a kísérletek is ugyan
azt az eredményt mutatták, a mit Polgáréi is talált, hogy 
t. i. sok esetben a forrázott mag épp oly jól vagy rosz- 
szul kel, mint a forrázatlan.

Ennek okát akkor én is az időjárásban kerestem, de 
biztos eredményt nem találtam.

Azóta ismételten foglalkoztam avval a kérdéssel és 
éppen a múlt év tavaszán nagyon érdekes eredményre
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jutottam, a melynek tovább való követése remélhetőleg 
közelebb visz a kérdés megoldásához.

Több rendbeli kísérlet után ugyanis összeállítottam egy 
kisérletsorozatot, a melynek eredménye teljes határozott 
kapcsolatot mutatott az ákácmagok csírázó szemeinek 
száma és a forrázáshoz használt viz hőfoka között. A 
lobogással forró — tehát 100 Cü — viz adta a legjobb 
eredményt.

Ellenőrzés végett felkértem a görgényszentimrei kísér
leti állomás vezetőjét, Szakmáry Ferenc m. kir. igazgató
főerdészt, hogy ismételje meg hasonló módon a kisérle- , 
tét. Szakmáry kisérletsorozata ugyanazt az eredményt 
adta, mint az enyém.

Részletesebben erre a kísérletre itt nem térek ki, mert 
éppen most készül már sajtó alá az „Erdészeti Kísérletek" 
következő füzete részére, csak megjegyzem még, hogy 
az időjárás befolyását egyelőre még mindkét esetben 
kikapcsoltuk, mert a cél kizárólag a forrázás hatásának 
megállapítása volt. Kifogom terjeszteni a megfigyelést 
az időjárásra is, egyelőre közölni fogom az eddigi ered
ményeket is azért, hogy mások figyelmét is rátereljem a 
viz hőfoka és a csirázási százalék közötti összefüggésre, j

Jelen soraimban még rá akarok mutatni arra, hogy 
szerény nézetem szerint mire kellene figyelemmel lenni 
az ákácvetés iránti kísérleteknél, hogy a forrázás hatá
sát kétségbe nem vonható biztonsággal állapíthassuk meg.

Éppen a Lótos- eke használatánál ugyanis — egyforma 
beállítás mellett — a forrázott magból jóval kevesebb 
szem jut a barázdába, mint a forrázatlanból, ha tehát 
nem gondoskodunk ennek kiegyenlítéséről, akkor a kikelt 
csemeték számának összehasonlítása nélkülözi a biztos 
alapot.

Figyelemmel kell lennünk a forrázás körül követett 
eljárásra is ; az eljárás ugyanis némikép változik, a mi— 
legalább bizonyos szélsőséges határok között —- az ered
ményre is módosítólag hat, a mit Földes János is kiemel 
legutóbbi felszólalásában.

Figyelemmel kell lennünk a viz hőfokára, mert fent 
említett kísérleteim arra tanítottak, hogy ez a tényező igen 
nagy befolyással bír.

Figyelmet kell fordítani az elvetés módjára, különösen 
a vető barázda mélységére, illetőleg a takarás vastagsá
gára. Ez utóbbi főként a csírázás idejére van befolyással, 
de nagyon valószínűnek tartom, hogy az időjárás befő- j 
lyása lényegesen más és más lesz vékonyabb és vasta
gabb takarás esetére. Megjegyzem, hogy már Szabédon | 
tervbe vettem volt a mélyebbre való vetést, az időjárás 
szárító hatásának ellensúlyozása végett, (1. Erdészeti 
Kísérletek 1904. évi 1 —2 . számú füzet, 19. lap), sajnos, 
eltávozásom miatt már nem tudtam keresztülvinni. Ez 
az eljárás minden külön költség nélkül alkalmazható és 
valószínűleg jó hatással lesz, a mint hasonló esetben 
már tapasztaltam.

A szabédi telep csemetekertjében sokszor láttam, hogy 
a vetés sokkal roszszabb eredményt adott, mint az isko

lázás, a minek oka csak az lehetett, hogy az iskolázott 
csemete gyökere mélyebben ért le a földbe és elérte 
már azokat a rétegeket, a melyek a Mezőségen oly 
gyakori rövidebb-hosszabb szárazságok idején is még 
üdék maradnak. Ha tehát mélyebbre visszük a magot, 
akkor ez is az állandóan nedves rétegekbe jutva, nem 
fogja megsinyleni a vetést követő szárazságot, előrelátha
tólag a nélkül, hogy a laza talajban kárát látná a 
mélyebb vetésnek.

Ugyanerre vezethető vissza az, hogy — a mint Pol
gáréi is mondja —a Mezőség kopáraira erős, tehát mélyebb 
gyökérzetü csemetével jobb eredményt ad az erdősítés. 

Meg kell azután néznünk az érem másik oldalát is. 
Nem csak azt szabad figyelembe vennünk, hogy ked

vezőtlen esetekben van-e eredménye a forrázásnak, 
hanem azt is, hogy mily nagy az előny, a melyet ked
vező időjárás esetére a forrázással elérhetünk. Van-e az 
az előny akkora, hogy — üzleti szempontból véve — 
érdemes ennek az előnynek biztosítása végett áldozato
kat hozni ?

Ha erre igenlő lesz a felelet, a mi nagyon valószínű, 
akkor Földes-nek kell feltétlenül igazat adnunk; hogy 
minden esetre forrázott magot vessünk! Ehhez azonban 
hozzá teszem azt, hogy alkalmas módon gondoskodnunk 
kell arról, hogy az időjárás, illetőleg a szárazság ne 
tehessen kárt a vetésben.

Alkalmas mód erre vagy árnyalás vagy öntözés vagy 
I takarás-vagy pedig mélyebbre való vetés lehet. Melyiket 

milyen sikerrel lehet alkalmazni, a kísérlet fogja mutatni.
Polgárdinak fentebb érintett azt a tételét, hogy a Me

zőségen erős csemetéket kell ültetni, szabédi tapasztala
taim alapján megerősíthetem. Ennek is — mit fentebb 
már érintettem — csak a nap száritó hatása lehet az 
oka, mert pl. más fák védelme alatt megmarad az 
apró csemete is. Ugyanez okból fontosnak tartom a 
„Mezőség“ kopárain, hogy az ott helyenként elszórt som, 
juhar, kecskerágó, csipkerózsa, galagonya stb. bokrokat 
valahogy ki ne vágjuk erdősítés előtt, hanem használjuk 
fel azokat védelemre és csak akkor távolítsuk el, ha a 
megtelepitett fiatalos fejlődése már követeli.

Az e fajta5 védelemre még nálunk nagyon kevés gon
dot fordítanak, pedig igen nagy és előnyös ^hatással van 
a csemetékre úgy szárazság, mind hideg ellen.

Felhasználva az alkalmat, még egy és más tapaszta
latomra akarom itt felhívni a figyelmet.

A „Mezőség“ fásításainál többnyire az ákácot hasz
nálják. Már Péch Dezső rámutatott arra — E. K. 1899. 
72 és 73. old — hogy az ákác a vízmosásokban sokkal 
jobban nő, mint azokon kívül. Ez a különbség az utóbbi 
területek rovására mind erősebben tűnik szembe, és ma 
már egész határozottan lehet megállapítani, hogy —■ a 
szabédi telep kezelőjének, Szakmáry Ferencnek, szavaival 
élve — vízmosások és omlásokon kivüli területeken 
beállott az ákác csődje.

A Mezőségen nagyon sok a palás agyagos föld, a
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mely hol teljesen kopasz, hol bizonyos jellemző füvekkel 
van többé-kevésbé benőve. Ezeken a területekben az 
ákác teljességgel megfeneklett és még a folytonos kapá
lással és trágyázással sem lehet azt megmenteni. Nagy 
figyelmet érdemel ez a tény annál inkább, mert nagyon 
könnyen tévedésbe visznek az ákác-ültetések. A fiatal 
csemete ugyanis nem pusztul ki, hanem ültetés után 
többnyire megered és bár kevéssé, de mégis csak 
fejlődik. Az első években nagyon közelfekvő, hogy ezt a 
sinylődést az ültetés terhére írjuk, de a szabédi tapasz
talat azt mutatja, hogy ez többnyire már a pusztulás 
jele. Olyan részletek, a melyek az első években bár 
gyengén, de mégis valahogy fejlődtek, most már szem
látomást pusztulnak. Az évi hajtás csekély, hossznövek
vés jóformán semmi, a fácskák kérgét zuzmók lepik el 
és a csenevész fák bő magterméssel akarják megmen
teni életük célját. Nem használ sem tőre nyesés, sem 
kapálgatás, sem műtrágya. Az ákác ott menthetlenül 
pusztul. A szabédi telep vezetősége remélhetőleg nem
sokára részletesen be fog számolni ezekről a kérdések
ről és arról a sokféle eredménytelen kísérletről, a mivel 
a sínylődő ültetéseken segíteni próbáltunk és a mi mind i 
csak nemleges eredményt nyújtott, úgy hogy ezek az 
ültetések legfeljebb gyenge — de csak nagyon gyenge | 
— védelmül szolgálhatnak a pótláskép odaültetendő 
egyéb csemeték számára.

Fel kell hívni szaktársaink figyelmét ezekre a tényekre, 
mert igen nagy kárt hozhat erdőgazdaságunkra a túlhaj
tott ákác-ültetés.

Másik érdekes kérdése a Mezőségnek a Pinus-fajok 
alkalmazhatósága.

Péch Dezső azt írja a Pinus silvestris és Pinus nigra- 
ról, hogy „ezeket a fenyőfajokat egyébiránt nem érde
mes itt megtelepiteni, az első három négy év alatt rend
kívül sok pusztul el közülök.“ (E K. 907. 75. old.)

Ezt a tapasztalatot a későbbi eredmények megcáfol
ták. Nemcsak, hogy a régi ültetésekből maradt e fajta 
fák szép fejlődést mutattak és még silány talajon is meg
éltek, de az 1903-ban és utóbb a telep feletti kopáron 
végzett erdősítéseink, a melyeknél felváltva két sor fenyő 
és két sor ákácot használtunk — nagyon szépen meg
eredtek — 1. E. K. 1904. évi 83. lap — 75-92% fogam
zás az év végén — és ma már az látszik, hogy ezeken 
a területeken az ákác sinylik és pusztul, az erdei és 
fekete fenyő pedig kielégítő fejlődést mutat a hírhedt 
1904—1905. év dacára.

A feltűnő ellentét megoldása itt alkalmasint a cseme
ték nagyságában rejlik. Péch nem említi ugyan a cse
meték korát, de az akkori telepőr bemondása szerint 
apró csemetékkel történt az ültetés; a későbbi tapasz
talatok alapján azután áttértünk nagy csemetékre, a 
mire az eredmény hasonlithatlanul javult.

A Mezőség kopáraira tehát részben ákác — laza, om
lós talajra — részben pedig erdei és fekete fenyő — a 
palás, kemény részekre — ajánlatos,

A jobb részekre bármi értékes fafaj is alkalmas, a 
mely kibírja a Mezőség hőmérsékleti szélsőségeit, viszont 
a legrosszabb helyeken eddig minden kísérlet meghiúsult. 

*
Kiváló örömmel olvastam Polgárdi elismerő sorait a 

Lótos-féle ekéről. Kiváló örömmel azért, mert tudtommal 
ez a legelső eset, hogy olyan helyről emlitik és dicsérik 
ezt az ekét, a melylyel Lótos* nem áll semminemű 
szolgálati összeköttetésben.

Lótos ekéje már régen ismertetve volt az E. L-ban. 
(1897. V. füzet. Vadas Jenő.) 1901-ben Szakmáry az E. 
K. 32. lapján rámutat nagy előnyeire. Az E. K-ben a 
szabédi telep munkálatainak ismertetésénél is mindig 
szóba került. Mégis idegenkedett tőle a gyakorlat és 
aránylag nagyon kevés példány kelt el. Remélhetőleg 
Polgárdi dicsérete fokozza az alkalmazását, a mit nagyon 
megérdemel, mert apróbb magvakhoz és különösen laza 
talajra kitűnő jó gép.
*V* •)'• •!,'» *¥*»¥**'/* ' ' f  >>• «Y» •lt'> «ij» «)'• <,» « ,■

A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.

Irta Enyedi János. 15

3. A használatokról.
A „C“ üzemosztály, mint véderdő, használaton kívül 

áll. A „D" üzernosztály pedig, melynek célja, hogy a 
lillafüredi nyaralóíelep közönségének üdülő helyül szol
gáljon, erdőgazdasági szempontból jelentéktelen. Itt tehát 
csakis az A. és B. üzemosztályok kihasználásáról lehet szó.

A vágások kihasználása ősztől tavaszig történik. Meg
különböztetjük a vető és a taroló vágásokat. A vető 
vágásban csak a fatömeg felét szedjük ki, a többit mag
fának hagyjuk. A sikeres felujulás után kihasználjuk a 
magfákat is, vagyis taroló vágást alkalmazunk.

A kihasználható fák közül első sorban az épület és 
műszerfát szedjük ki, azután a szőlőkaróra alkalmas fá
kat döntetjük le, a többiből tűzifát készítünk és pedig 

j hasáb, dorong és vegyes választékok szerint.
A szenitésre szánt vágásokat rendesen mint szénfát 

termeltetjük ki és rakásoltatjuk ürméterekbe.
A kitermelt tűzifa mindaddig, amig kiszárad, illetve 

értékesíthető lesz, a vágásokban marad.
Főhasználatok címén az 1901-től 1910. évig terjedő első 

fél forduló szak alatt évenkint kijelölhető az egész erdőgond
nokság kerületében 107'93 k. hold valódi terület. Az évi 
hozam ezen területen 18184 m3 fatömeg, a melyből 
tényleges eredmény szerint 10%  a műfa.

Az előhasználatok, vagyis gyérítések, tisztító vágás és 
öngyérülés az első fél fordulószak alatt évenkint 603.65 
k. holdnyi területtel és 2280'2 m3 fatömeggel vannak 
előirva. A területnek 42%)-a a gyérítésekre vonatkozik

* Lótos János jelenleg a görgényszentimrei m. kir. erdőőri szak
iskola intézeti főerdőöre.
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Az idézett adatokból az következik, hogy az előhasz- 
nálatokat a múltban a kedvezőtlen értékesítési viszonyok 
miatt nem lehetett kellő mértékben foganatosítani.

A mellékhasználatok közül a legeltetés 5687’6 kát. 
holdon, a makkoltatás pedig 2147'9 kát. holdnyi terü
leten gyakorolható.

A makkoltatás a mellékhasználati tervben részletesen 
felsorolt állományokon kívül a folyó vágásokban is meg
engedtetik, ha azt a felújítás biztosítása megkívánja; 
azonban itt csak esős időben sertések áthajtása által és 
kellő ellenőrzés mellett gyakorolható.

A fűkaszálás a tisztásokon beerdősitésükig, a fűsarlózáa 
mindenütt, a hol állabápolás céljából szükséges és a 
hol a fiatalosban kár nem okoztatik, meg van engedve.

A kőfejtés és kavicsszedés mindenütt gyakorolható, a 
hol a fában és talajban tigyelembe vehető kárt nem okoz.

A gubacsszedés kellő felügyelet mellett mindenütt 
megengedtetik.

A maszlagos nadragulya szedés csak ott gyakorolható 
— és csak felügyelet mellett — a hol a gyökérásás 
által a fiatalosban kár nem történhetik.

Legjelentékenyebb mellékhasználat a mészégetés, a 
mely szerződéses vállalat utján lesz értékesítve. A mész
égetés úgynevezett Vándorkemencékben történik, a me
lyeket ott építenek, a hol elegendő feküfa van a mész- 
égetésre. A mészkemencék űrtartalma változó s ezért 
minden egyes mészkemence az építés befejezése után 
felméretik és köbtartalma a szerződésben megállapított 
képlet alapján számittatik ki. A fűtőlyuk címén minden 
egyes mészkemence űrtartalmából 6-75 hektolitert vo
nunk le.

A vadászati jog az egész kerületben bérbe van adva 
s a személyzet részére nincs kihasítva vagy fenfartva 
vadászterület.

A halászat ez idő szerint jelentéktelen, de már elha
tározott dolog, hogy a haltenyésztés rendszeres kezelés 
alá kerül,, illetve a kincstár halköltő házat és. Lillafüred 
felett tavakat létesít a pisztráng nevelésére.

(Folytatása következik.)

Tisztázzuk az akácmag csírázásának 
kérdését.

(Kérelem a m. k. központi erdészeti kísé rte ti állomáshoz.)

Polgáréi Béla szaktársam amaz érdekes tapasztalatát 
vetette fel, hogy a forrázatlan akácmag a forrázottal 
egy időben kel. A vetés rendes idejéül pedig nem májust, 
hanem áprilist fogadja el, különösen a mezőségen.

Minthogy itt ellentétes felfogások forognak fenn, igen 
jó szolgálatot tenne a mi központi erdészeti kísérleti 
állomásunk, ha e kérdést kísérletei körébe vonná s az 
összes kísérleti telepekre, köztük a mezőségre nézve 
is elrendelné, hogy több éven keresztül tegyenek kísér
letet március, április és májusban, esetleg júniusban 
elvetett forrázott és forrázatlan mag kezelésével és a 

| csemeték fejlődésével, különös tekintettel a tavaszi és 
j késői fagyokra.

Hogy mily fontos e kérdés tisztázása, azt legjobban a 
gyakorlat embere tudja, köztük nevezett intézet érdemes 
igazgatója is. Azért azt hiszem, nem fog elzárkózni kérel
mem előti és kitűzi azt a kisérletügy munkaprogramm-

^ ba Földes János.

| Most pedig szórjunk hamut a fejeinkre és gyászoljunk, 
Nagy vala a mi elbizakodásunk, nagy most a mi 

siralmunk.
A milyen magasra kúszott fel az uborkafánk, akkorát 

pottyantunk róla.
Beütött ugyanis a Merkur-Isten nyila: a krach! És 

lön szemeknek könnyezése, aranyplombos fogaknak 
: csikorgatása, immár brillánsgyűrük nélkül disztelenkedő.

ujjak ökölbeszorulása. És hasztalan fordulánk a mi régi 
i segítőinkhez, a bankdirektor urakhoz, mert ők elfordíták 
I orcájukat és zúdítának ránk túlmagas kamatlábakat, 

hitelmegvonásokat és egyéb veszedelmeket.
Ezeknek miatta :
a Here és Társa cég a kisjenői fatermelési üzletré

szét átadta Laendler Aladár cégnek ;
a herezberg cég és a „Gyergyői Faipar“ (Kúnffy 

és Rosenfeld) az alfalui fatermelési üzletrészt 700.000 
K-ért a Beszterce-Naszódi Faipar R. T.-nak ;

a Szolnoki egyesült gőzfürész és malom r. t. a 
kitermeléshez szükséges pénz hijján a nemrég megvett 
nagyilvai erdőt előbb át akarta adni; most az a hir, 
hogy 800.000 K alaptőkéjét 1.600,000 K-ra akarja fel- 

I emelni és így kitermelhesse az ilvai erdőt..
a szegedi Lőwy és Tsa. cég és a vele szoros kapcso

latban lévő tokaji Kohn cég nemrég beszüntette fizetéseit
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és bíróság közbenjárása elkerülésével likvidálnak, mert ez 
utón összes tartozásaikat kifizethetni remélik.

Részint fizetésképtelenek, részint küzködnek a fizetés
képtelenséggel : Schachtle és Társa, Temer M. László, 
Häutler Miksa, Kramer B., Klein és Kálnai, Strausz- 
man Dániel, Friss és Grosz, Mélik, Dobribán és 
Markovics.

A most említett nagyváradi Friss és Grosz cég rö
vid idővel ezelőtt fizetési halasztást kért hitelezőitől. 
Minthogy a cég 1,100.000 koronás adósságaival szem
ben 1,400.000 korona tényleges vagyonnal bir, a hite
lezők teljesítették a kívánságot. Ugyanezen a napon 
jöttek össze Budapesten a szegedi Mélik, Dobribán és 
Markovics cég, valamint a Markovics Lajos zentai cég 
hitelezői, tanácskozás céljából. Tekintettel arra, hogy a 
két cég vagyona 800.000 K-val múlja fölül a tartozáso
kat, hosszabb vita után megadatott az 1908. február 20- 
áig kért halasztás.

Fizetési nehézségekkel küzködik a Konc és Társa 
és az Egry S. budapesti; Dienes Dénes tusnádi és 
Singer Dávid trencséni cég. Ez utóbbi tartozásai állító
lag 300.000 K-ra rúgnak ; egyezkedni óhajt bírói közben
járás elkerülésével. Tóth Jenő és Társa (Nagyvárad) 
és Steiner és Frünkel (Kolozsvár), egymással szorosan 
összefüggő cégek újévig kértek halasztást. Az elsőnek 
260.000 K, a másodiknak 320.000 K a tartozása. A 
vagyon állítólag erősen meghaladja a tartozást.

A kolozsvári Deák és Társa cég erdélyi termeléseit 
megvette a Kalotaszegi Erdőipar R. T.

A nagyváradi Diósi Ignác fia  Lajos cég barátosi 
vállalatát (mintegy 2000 vaggon lucfenyő) a Fatermelő 
R. T. vette át és fogja valószínűleg egy alapítandó 
részvénytársaságnak el- illetve átadni.

Steinherz B. romániai fatermelési üzletét egy 61/* 
millió K tőkével alakult, Feiliztsch Arthur báró elnök
lete alatt álló részvénytársaság vette át (5 millió K 6°/o-os 
prioritás a hitelezőknek, l 1/* millió alaptőke-részvény). 
Ezzel az átvétellel a Steinherz-féle bukás ügye elég simán 
fejeztetett volna be — legalább papiroson. A valóságban ! 
azonban nem egészen így áll a dolog, a mennyiben j 
Steinherzet egy külföldi ügyfele feljelentése folytán a 
rendőrség sikkasztás vádja alatt már megint letartóztatta. | 
Ha olyan szomorú nem volna, már szinte mulatságosnak 
lenne mondható ez a hol letartóztatás, hol szabadon 
bocsátás; aféle „kitakar—betakar“ história, legfeljebb 
azzal a különbséggel, hogy itt talán valaki mégis csak 
tudja, hogy mit akar.

-- Anyjukom 1 Gondoltam egyet! Talán még se adjuk 
Jancsit fatermelő inasnak?!

Könyvismertetés.
M ű s z a k i  n a p t á r

elektroteknikusok, építészek,' gépészek, mérnökök, mű
szaki hivatalnokok és vállalkozók számára.

1908.
Szerkeszti Doletsko Ferenc, mérnök.

A naptár tartalma a naptári rendes részeken kívül:
Műszaki rész:
A) Táblázatok Doletsko F. mérnöktől.
54 táblázat a legkülönbözőbb kimutatásokkal, életre

való közhasznú s mindennap előforduló kérdések meg
világítására. Átszámító táblák, összehasonlító táblázatok, 
súlytáblázatok, a legkülönbözőbbb tárgyakról, gyártmá
nyok és anyagokról, szilárdság táblázatok, stb.

B) Mennyiségtan, kamatszámítás, alap és geometriai 
képletek; hatványok és gyökök, logarithmusok, három- 
szögtani- képletek, műszer helyreigazítások, stb.

C) Természettan. Az ezen körbe vágó 9 féle kimu
tatás és táblázattal.

Tüzelőanyagok.
Grittner A. főmérnöktől. Kőszén, kőolaj, kenőolaj, 

robbantó anyagok, hőegységek, villamosság, villámhárí
tók, stb. stb. leírása és táblázatos adatai.

D) Erőműtan. Hochholzer K. Ganz-gyári főmérnöktől. 
Erők, súlypont, mozgás, rugalmasság, szilárdság, bizton
sági együtthatók stb. leírása és kimutatása.

E) Gépészet. Erős Ervin főmérnöktől. A gépelemek 
és segédgépek leírását tartalmazza.

F) Elektrotechnika. Vértesi K. Ganz-gyári mérnöktől. 
Alapfogalmak, törvények, s a legkülönbözőbb gépek le
írása XIII. fejezetben.

G) , H) Flydrostatika, hydrodynamika, vízépítés.
Doletsko M. min. oszt. tanácsostól.

Viznyomások, erők, gépek, vezetékek, vízállások, ön
tözések, csatornázások stb. más egyéb idevágó dolgok 
bő leírása a szükséges és igen praktikus táblázatukkal.

I) Építés. 1. Magas építés. Tőry Emil műépítésztől. 
2. Flídépités. Szántó A. min. oszt. tanácsostól. 3. Hid- 
alapozás sűrített levegővel. Pischinger Gyula kir. fő
mérnöktől.

Minhárom fejezet a legbehatóbb részletességgel s 
hasznavehető útmutatásokkal.

K) Útépítés. Közutak, vasutak, ezek létesítése körül 
való eljárások, tervezet, stb. leírása; vasútépítő szabá
lyok, (villamos vasutakra nézve is), végül az építő költ- 

1 ségek leírása a szakszerű idevágó táblázatokkal.
A valóban ügyesen s az élet minden kívánalmának 

megfelelően összeállított naptárt egy függelék (habarcs,
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portland és román cementről), végül pedig a legkülönbö
zőbb mérnöki munkálatok díjtáblázata rekeszti be.

A naptárt melegen ajánljuk olvasóink becses figyel- j 
mébe ; ára 3 K 20 f portóval együtt.

Megrendelhető Stiff János urnái Budapest, I. Táltos
utca 14., földszint 2.
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Az erdő és a néphit.
Irta Gyulai György.

II.

Mese és babona tekintetében, a ragadozó vadak közül 
kétségtelenül első helyre kerül a róka, s igy népszerűség
ben veszedelmesen versenyez a nyúllak A néphit a rókát 
is ördöngős állatnak tekinti. A vend paraszt azt tartja, 
hogy az ördög felesége róka képében kisért. Hamlet 
hazájában a dán vadászok úgy tudják, hogy az elejtett 
rókából egy-egy gonosz banya elkárhozott lelke szokott 
elszállni.

A cseherdő babonás népe karácsony éjjelén megemlé
kezik a rókáról is. Karácsony estéjét a cseh nagy eszem- 
iszommal ünnepli. A karácsonyesti vacsora minden egyes 
fogásából meghagynak aztán valamit a róka számára, 
mert azt tartják, hogy az esetben a baromfit nyugton 
hagyja.

A Feketeerdőben hűshagyókedden a falu népe kivonul 
az erdőbe s engesztelésül, a rókák számára, két hatalmas 
kalácsot helyez a fák alá, hogy a rókák békében hagy
ják ludaikat.

Egyes helyeken a kikelt csibék első italába rókaszivet 
vagy májat tesznek, hagy ezáltal a szárnyasokat a rókák 
támadásai ellen biztosítsák.

A róka egyes részét a népek világszerte gyógyszerként 
használják. Az északi népek orbánc ellen róka nyelvet 
esznek. Nyelvén kívül tüdejének, májának és szivének, a 
Pirenéktől a Balkánig Európa valamennyi népe gyógy- 
erőt tulajdonít.

A vadkant Európa egyes vidékein boszorkányoktól 
megszállott lénynek tartják ősidőktől fogva. Ugyanezt j 
hiszi felőle a hindu. Szerinte a boszorkány előszeretettel 
nyargal a vadkanon. A vadkanagyarak az ógermán hit
rege szerint Votánnak, a főistennek szentelvék, s mint 
ilyenek egyben a zivatart jelképezik.

Boszorkányok tulajdonságaival felruházott állat a farkas 
is. A Kárpátok déli s keleti lejtőin, főként Romániában, 
rengeteg sok a farkas manapság i s ; az oláh parasztnép 
varázserejű felsőbb lénynek tartja, rettegi- s igy alig meri 
üldözni.

Északolaszország és Déltirol népe azt tartja a farkasról, 
hogy valahányszor átúszik a vizen, a túlparton tüstént 
emberi alakot ölt magára.

0  Felsége ischli és gasteini uradalmainak vadregényes 
tájain a néphit szerint a farkasok alatt az elkárhozott 
vadorzók gonosz lelke lappang.

A skandináv népek január havát „farkas“ havának 
hívják s szentül azt hiszik, hogy a farkas tél közepén fel
falja a nap melegét.

A Kárpátok oláh és rutén népsége tcbb helyt kísér
teties lénynek tartja a medvét is.

A Vogézekben a nép ma is hisz a törpékben, s azt 
állítja felőlük, hogy a gonosz erdei manók időszakonként 
medve alakot öltenek magukra. Széliében hosszában 
gyógyerőt tulajdonítanak a medvének is. Középkori orvosi 
művekben medvéből készült 20—30 különféle gyógyszert 
találunk felsorolva. Valószínűleg több is volt.

Hazánkban a csodálatos gyógyerejűnek tartott medve
háj, a legnépszerűbb kuruzslószerek egyike.

*

Mindezen titokzatos erőkkel felruházott lények otthona, 
az erdő, maga is mindenféle babonaság színtere.

Az erdei manók, erdők mélyében vagy közelében meg
vívott csatákban elhaltak szellemei, .s mint ilyenek leg- 
örömestebb az erdőkben tanyáznak.

Az ógörög és római hitrege benépesítette az erdőt 
nimfákkal, szatirokkal, centaurokkal s más egyéb harmad 
és negyedrangú erdei istenségekkel; magyar mondavilá
gunk manókkal s a csodaszarvassal. Egyszóval vala
mennyi nép hitregéinek legtöbb lényét az erdők mélyébe 
helyezi. A mithoszokból aztán, a népmese s a népmonda 
révén, a néphitben még ma is sok magmaradt! 
Tagadhatatlan, hogy a rejtelmes sötét erdőben s költői 
csodavilágában, a nép képzeletének tág te^e nyílik.

S ez érthető. Hiszen valamennyi nép istenei kultu
szának áldozva, valamikor az erdők titokzatos berkeit 
találta e célra legalkalmatosabbaknak.

Őseleink a sötét erdők legmélyében áldoztak Hadúrnak. 
A táltosok áldozati énekétől visszhangzott a Kárpátok 
bérce.

Dodona, Ciprus, Delphi szentelt ligetei, a mithoszból, 
— s az iskola padjaiból — eléggé ösmeretesek előttünk!

Az ógermán népek szentelt tölgyeik sűrűiben áldoztak 
isteneiknek.

Az olyan erdőket, a hol az ősök isteneiknek áldoztak, 
a nép idővel babonás tisztelettel övezte; az ilyen erdőket 
nem irtották s azokban vadászni sem mertek. Később 
aztán, midőn a népek lassanként fölvették a keresztény
séget, a pogány ősisteneknek szentelt erdőségeket még 
mindig félelemmel vegyes tiszteletben tartották, s ha 
lassanként az ősistenek kultusza s emléke el is mosódott, 
a népek babonás félelme megmaradt. Manapság is akár
hány erdő van hazánkban csak úgy, mint nyugat és kelet 
távol országaiban, melyről azt tartják, hogy veszedelmes, 
„nem bátorságos“, mert kisértetek járnak kelnek benne!
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A skandináv hitrege szerint az erdő és annak vadjai 
a főistenségnek szentelvék. Az erdőkön átszáguldó hara
gos istenséget a vadászok s a csaholó ebek rettenetes 
falkája kiséri. Jaj annak, kit a szörnyű menet útban talál 
olyan helyt, hol az erdő utai kereszteződnek! Az istenség 
kíséretében tovaszáguldó alakok oly vadászok lelkei, kik 
földi életükben gonoszak voltak s embertársaiknak kárt 
okoztak.

A cseh és morva határerdőségekben is kisért egy 
elkárhozott vadászszellem, a melyik életében jogtalanul 
öldöste a vadat s orozva pusztította az erdő fáit.

A bajor Alpok vadásza, az erdő egy-egy szembeötlőbb 
fájára hármas keresztet vés. Ha aztán balsorsa egy-egy 
elkárhozott vadász szellemével összehozza, az ily meg
jelölt fa alá menekül, hol a gonosz varázs rajta erőt 
nem vehet.

Az erdők nem utolsó költészete az a fenyő, mellyel 
karácsony estéjére, gyermekeink világát annyi édes öröm 
röpke varázsával tudjuk bearanyozni.

Az erdők manóinak Svájc vadásza vadvédelmi szerepet 
is juttat. Szerinte a törpék őrzik és figyelmeztetik a zer- 
gét a veszedelemre!

Kelta eredetű népeknél, sőt több szláv népeknél is, az 
erdei manók az erdő s a vadak oltalmazói, s egyben a 
vadászok ellenségei.

*

Ne csodálkozzunk tehát a fölött, hogy az erdő a maga 
titokzatosságával, s benne a rejtelmes lakók megszámlál
hatatlan sokaságával a vadakkal, s a szárnyas dalnokok 
édes szavával a művészek és költők legnagyobbjait egy
aránt lebilincselte s dalra ihlette 1 Az erdő bűvereje abban 
a mesevilágban rejlik, mely nemcsak a múltakban, a nép
mese költészete révén szövődött az erdő körül, hanem 
mely benne van varázsának teljes erejével manapság is! 
Ez teszi az erdőt oly kedvessé, oly vonzóvá, lebilincselővé, 
vadászörömeink otthonává és vigasztalónkká, manap
ság csak úgy mint ősidőkben ! Együtt érzünk, örvendünk 
és sóhajtunk a suttogó-panaszló erdővel! Az erdő a maga 
rejtelmes világával, úgy egészében, mint részei bájában, 
játszi vadjaival, csevegő madárdalával, csodás mese- és 
babonavilágával, a teremtés egyik legremekebb alkotása, 
a hol nemes egyszerűség mellett, a színek, formák utol
érhetetlen tökélye ezer és ezer változatban tárul szeme
ink elé !

Tyúkok, fajdfélék.
(K ő)  Többnyire földön élő zömöktestü madarak, me

lyek élelmüket — tartózkodási helyüknek megfelelően -  
mint azt legjobban a csőrük, lábaik alkotása is iga
zolja : kapargáiva keresik meg. A csőrük rendszerint 
boltíves, a végén görbült, a felső káva szélei az alsón 
túlérnek és kis viszhártyáva! boritvák. Nehézkesen röpül
nek, szárnyaik rövidek, erős lábaik néha hasadtak, de 
leginkább ülők; az ujjaik patafajtáju körömmel vannak 
ellátva. A tojó és him közötti különbség nemcsak alakra, 
hanem a tollazat színére való tekintetben is feltűnő. A 
tyúkfélék általában sok tojást raknak, csibéik pedig 

| fészekhagyók.
j Általában az egész világon el vannak terjedve; mint- 
í egy 400 faja ismeretes, mely közül hazánkban 10 

fajta él.
A pusztai tyúk leginkább Kis-Ázsia szikes talajú siva- 

j  tagjain szokott csapatosan tanyázni ;. bennünket azért 
I érdekel, mivel hozzánk is elszokott látogatni vonulásai 

alkalmával és itten közülök már többet is elejtettek. 
Eltérően a többi tyúkféléktől, nemcsak hogy sebesen 
futnak, hanem kitünően is tudnak repülni. Szárnyuk 

■ hosszú és hegyes. Hátulsó újjuk vagy egészen hiányzik, 
vagy csak durványos. Az előre álló újjak az utolsó előtti 
ujjperecig összenőttek. Ékformáju farkukban 14—18 

} kormánytolluk van, ezek között a két középső a leg
hosszabb. A pusztai tyúknak két faja fordult elő hazánkban : 
a talpas tyúk  (Syrrhaptes paradaxus Pali.) és a ganga 
(Pteroeles exustus Temm.) A talpas tyúk hazánkban az 
1863—64. és az 1888-ik években fordult elő. Jeles 
tudósunk, Chernél István  megfigyelése szerint az 1863. 
évben sokkal kisebb számban jöttek át hazánkba, mint 
1888-ban, mert ez utóbbi évben valósággal beözönlöttek 
és mégis a letelepülésre inkább az 1863/64. évben mu
tattak hajlamot, mert akkor át is teleitek nálunk, sőt 
az elejtett tojók tanúsága szerint rendesen párosodtak 
is, de még Sopron-megyében fészekaljat is találtak. 
Mesterkéletlen fészkeit többnyire a laza földbe ássa. A tojó 
egyszerre 4 sötétbarnán-foltos, szennyes-szürke tojást rak 
le. Maga az állat 47 cm. hosszú, szárnyhossza 18, farkhossza 
pedig 20 cm. Az 1888. évben mennyire elárasztották 
hazánkat, jellemzi legjobban az a körülmény is, hogy 
ez évben az ország majdnem minden részében ejtettek 
el — akkor tájban a vadászok túlnyomó része által 
nem is ismert — talpas tyúkokat. Az 1864. év elején, 
február havában, Szeged határában elejtett talpas-tyúk 
is úgy került be a Nemzeti Múzeumba, — mint teljesen 
ismeretlen vándormadár.
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E nagy özönlés okának kutatói azt hozzák fel magya
rázatul — mi el is fogadható — hogy az állandó hazá
jukban beállott nagy vízhiány késztette őket a — ván
dorlásra.

A másik pusztai tyúkfajból, a gatlgá-ból, az 1863 
évben csak egy példány lövetett; összehasonlítva az 
előbbenivel, úgy színre, mint alakra különbözők : hossza 
csak 33, szárnya 19, farka 14 cm., azonkívül pofája és 
szárnyfedő tollai sárgák, a szeme körül pedig citrom
sárga gyűrű található.

A többi tyúk-félék ismertebbek lévén, velők itt nem 
foglalkozunk.

Fajd-féték (Tetraonidae):
Ezek is tyúkfélék, ugyancsak zömök testüek, rövid nyak

kal és kis fejjel. Csőrük ezeknek is rövid, tövén vastag, 
szélesebb mint magas. S szárnyaik lekerekítettek és arány
lag rövidek. Fejők tollas, a szemek fölött csupasz folt
tal. Lábukon négy jól kifejlődött lábujj van, a "hátrafelé 
levő magasabb, mint az első. A nálunk találhatók két 
csoportra oszlanak, u. m. erdei vagy fájd tyúkok és 
mezei tyúkok.

Az erdei jajdtyúk (Tetraoninae). Különösen hegyes 
és erdős vidéken szeret tartózkodni, bogyókkal, fiatal 
hajtásokkal, rügyekkel és más növényi részekkel táplál
kozik ; a földön rendkívül ügyesen mozog, de nehéz
kesen repül.

A siiket-fajd (Tetrao urogallos L.)
Magyarországi erdeinknek legbüszkébb erdei tyúkja és 

dísze. Olyan nagy, mint egy pulyka, 6—7 kgr. nehéz. 
Hossza 100— 110, szárnyhossza 40—45, farkhossza 
34—36 cm. Lekerekített farkában 18 legyezőszerüen 
szétterjeszthető kormánytolla van. Csüdje egészen tol
las, csőre hamuszinü, csupasz bőre vörös, torkán fekete 
szakáit visel toliakból. Szárnya fehér. A kakas feje és 
nyaka hamuszinü, fejebubja fekete, melle fényes, feketés- 
zöld, hasa, farka fekete, némelykor kevés elmosódott 
fehér sávval. A tojó rozsdabarna szinü, számos fekete 
folttal és kisebb, mint a kakas. Rendkívül elővigyázó és 
félénk természetű madár. Lombos erdőkben, patakok és 
források mellett szeret tartózkodni. Éjjel rendszerint ma
gasabb fákon, nappal pedig a földön található. Mikor a 
földet hó borítja, akkor 1 — H/a méteres oduszerü bar
langot szokott magának kaparni a hóban és ott húzza 
meg magát. Tavaszkor, dürgési ideje alkalmával, a kakas 
egy magasabb fára szállva, lármájával 6 —7 jércét is 
magához csődit ; e tempozássaí áll be az az állapota, a 
midőn magáról teljesen megfeledkezve, sem nem lát, 
sem nem hall, a minek jellemzése az elnevezésében is 
érvényre jut. A dürgés háromféle hangmozzanatból 
áll: először a kelepelés, sajátos dobolásszerü kettős hang, 
mely kisebb-nagyobb időközökben ismétlődik. A trillá
zás: az előbbeni kettőshang mind sűrűbb és sűrűbb 
ismétlése olyannyira, hogy végre majdnem egygyé olvad 
nak össze a csattogó hangok, hogy valóságos trillázást |

képezzenek, mely trillázást midőn legfelső határát el
éri, egy még élesebb, csattanásszerü hang váltja fel, mit 
befejezésül kli-kopp szerű, ugyancsak csattanás zár be, 
ezt a vadászok végcsattanásnak nevezik. Végre követ
kezik a köszörülés', nagyon rövid ideig tart, az ember 
azt hihetné, hogy valami kést köszörülnek és e hang
nak a rezgése ismétlődik olyan fúvó és sziszegő formá
ban ; a ki hallotta, annak mindig fülébe cseng az a 
bizonyos siki—siki—siki által legjobban visszaadható 
különös hangzavar. Ez a pillanat az, a mit a vérbeli 
vadászok úgy várnak, nem csak azért, mivel ekkor már 
e madár igazán se nem lát, se nem hall, s a reá tett 
hibás lövés is kiigazítható, hanem azért is, mivel e 
pillanatnak a bevárása és kilesése a vadász eddig át
élt izgalmait — a biztos zsákmány megszerzésével is 
— rendszeresen jutalmazni szokta.

Vannak vadászok, kiket a fájd vadászata bizonyos 
okoknál nem elégít ki, még pedig túlnyomórészt azért, 
mivel ha a dürgési helyek nem elég körültekintéssel és 
megfelelő szakértelemmel kerestetnek ki és figyeltetnek 
meg, az egész csak hiábavaló utánjárást okoz. Nem elég 
ha a dürgési helyeket hallomásból megismerjük, hanem 
azokon, az erősebb kakasok megállapítása végett még 
kihallgatásokat is kell eszközölnünk, mert nemcsak az 
a cél lebeg szemünk előtt, hogy egy kakast el is ejt
hessünk, hanem hogy az elejtendő kakas minőségéről 
előre is tájékozódást szerezhessünk. Jellemző a kakasokra, 
hogy mig a fiatalok egymás mellett békességben élde
gélnek, addig az öregek — tanyájukat háremszerüleg 
szeretik berendezni s más hasonszőrű, illetve tollú halan
dót közelükben meg nem tűrnek, — azt, vagy őt — 
elverik.

E vad vadászatát igazán csak a szenvedély magya
rázza meg, mert leszámítva szép tollazatát, a húsa még 
egyáltalában csak nem is élvezhető.

Nyir-fajd  (Tetrao tetrix L).
Az előbbeninél sokkal kisebb. Hossza 60- -65, a nőstény 

még ennél is kisebb, szárnya 30, farka 20 cm. Nálunk 
elég ritka, de azért még kapható. Ritkás, erdős tisztás 
helyeken a földön dürög, rendesen midőn már a süket 
fájd befejezte dürgését. Dürgés alkalmával a kakas tolláit 
felborzolja, közben ugrálva ides-tova mozog sguun gol- 
golgolwi szerűen dalolva. Ismertető jele a kakasnak, 
hogy farka villás, a közepén kimetszett lantformájú, a 
nősténynél ez a kimetszés azonban kisebb. A kakasnak 
szakálla nincs, szárnyai fehér sávval vannak díszítve, 
színe fekete, a háta és nyaka kékes zománc színű. A 
nőstény inkább rozsda-barna, fekete foltokkal. Nevének 
megfelelően természetesen leginkább nyíresekben tartóz
kodik, nyírfalombbal, farügygyel különös előszeretettel 
szeret táplálkozni, de elfogyasztja a rovarokat, férgeket 
is. Hazánkban azonban előfordúl a fenyves erdőkben. 
Bár a törvény elég oltalmat nyújt nekik s kíméletesen is 
vadásszák, még sem tud úgy elszaporodni, mint Észak- 
Európa és Ázsia magasabb hegységeiben. A fészkeit
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alacsony fatörzsre rakja, 6— 14 sárgás-fehér, vörös foltos 
szennyes színű tojásaival. E kedves állat nem csak érde
kességénél, hanem ízletes húsánál fogva is megérdemli a 
vadászok érdeklődését és pártfogását.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ « ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

A pisztráng mesterséges tenyésztése.
(A legújabb gyakorlati és ichtyologiai adatok nyomán.)

Irta Lakatos Károly.

Állami erdészeink közül a felvidéken sokan foglalkoz
nak a pisztráng mesterséges tenyésztésével ; miért is 
kívánatosnak tartjuk lapunkban, a pisztrángtenyésztésre 
vonatkozólag a legújabb tenyésztési gyakorlat alapján 
bevált elvekről egyet mást felemlíteni.

A lazacféle halak közül a közönséges (hegyi) és a 
szivárvánvos pisztráng mesterséges tenyésztése nem
csak külföldön, hanem immár hazánkban is a legnagyobb 
mértékben föllendülőben van, mert végre rájöttek tenyész
tőink, hogy a pisztrángban oly halkincset bírunk, mely 
a legelső helyen álló húsértékénél fogva kiváló helyet 
foglal el felvidéki halpiacainkon. Szóval haltenyésztésre 
a leghálásabb a pisztráng — s ezen szempontból kiin
dulva, a földművelési kormány is pártfogásába vette a 
pisztrángtenyésztés ügyét.

Természetes, hogy mint egyike a leghálásabb hal
tenyésztési anyagoknak, a pisztráng élettani és tenyész
tési viszonyai is a folytonos tanulmányozás tárgyát ké
pezi, úgy a gyakorlat, mint a tudományos búvárlat terén 
s e réven naprpl-napra újabb és újabb adatokkal lesz 
gazdagabb a szakkérdéseknek az a sorozata, mely a 
pisztrángtenyésztés legcélszerűbb alapon való megoldá
sát van hivatva kellő világításba helyezni, miért is kivált 
külföldön, a pisztrángtenyésztésnek egész irodalma támadt 
immár, s hazai szakértőink is hova tovább mind nagyobb 
igyekezettel iparkodnak a pisztrángtenyésztés leggyakor
latibb alapelveit a köz javára nyilvánvalóvá téve, értéke
síteni, útját vágva ezáltal a költséges,* sokszor meddő és 
mindig időrabló kísérletezéseknek, a mik végeredményük
ben oly gyakran elkedvetlenítőleg, sőt elriasztólag is 
hatnak.

A haltenyésztés gyakorlati érdekeinek szolgálata vezeti 
az én toliamat is, midőn jelen cikk keretében hozzá
járulni óhajtok a pisztrángtenyésztés mikéntjének meg
állapításához, felölelve a halászati szakirodalomban elfo
gadott mindazon adatokat, melyek a leggyakorlatibb 
alapon célozzák a pisztrángtenyésztés érdekeit előbbre 
vinni.

Tudvalevőleg a lazacféle halaknak 3 faja foglal helyet 
halfaunánkban, melyek közül az egyik, a Poprád hal
királya : a lazac, csak ritka vendég nálunk, mig a másik 
két faj halfaunánk állandó alakja s kivált felvidéki hal- 
tenyésztőink állandó érdeklődésének tárgya.

Mind két faj természetrajzi s élettani sajátságai rész
ben megegyeznek, részben pedig több tekintetben el
térők-; miért is épen nem felesleges kissé közelebbről

megismerkedni velők a kevésbbé tájékozott halgazdasági 
és tenyésztési érdeklődőknek, mert hisz a természetrajzi 
és élettani adatok alapos ismerete nélkül, a tenyésztés 
sikere nagyon is kétséges valami a halaknál, sőt a leg
többször csütörtököt mondó haszontalan fáradozás.

1 . A hegyi vagy közönséges pisztráng (Trutta fario). 
Kristálytiszta hegyi patakjaink rendes lakója. Van egyéb
iránt a Szávában, Poprádban, Csernában, Túróéban, 
Murában, Garamban, az Ipoly eredő helyén, Tiszovnik 
és Vág folyóban, a Küküllőben, Sajóban, Oltban, Sza
mosban, Vargyasban, Szinvában, Garadnában, Bucsin- 
patakban, Lucsivna, Békás-patak és Gyilkos-tóban. Elő
jön még a Felső-Tisza és Iza vizében, a Tolcsvában (?), 
sőt állítólag ritkaságképen letévedt már Szegedig, Szolno
kig, Szentesig; fő lakhelye azonban az erdélyi hegyi 
patakok. Előfordulásának és életének legfontosabb kelléke 
a tiszta, oxigénben dús folyóvíz. Ennélfogva bizonyos, 
hogy a magas hegységek összes vizeiben, különösen a 
folyókban és patakokban található, de ezenkívül oly 
tavakban is, melyeket átfolyó vizek vagy bennök eredő, 
erősen bugyogó források táplálnak, mert ezekben is, a 
víz élénk mozgása által annak nagy része folyton érint
kezvén a levegővel, annyi oxigént vesz föl, a mennyit a 
víz egyáltalában felvenni képes. Az újabb időben oly gyak
ran ismételt tenyésztési kísérletek eléggé bebizonyították, 
hogy a pisztráng tökéletesen megelégszik tisztított, foly
tonos mozgásban levő vízzel, származzék az friss forrás
ból, patakból vagy tóból. Megállapították, hogy a magas 
hegységben fölhatol egészen az alpesi övig, tehát oly 
magasságban (2400 m.), a hol már semmi más hal nem 
tenyészik. Tartózkodási helye napközben sziklazugokban, 
parti üregekben és mindenféle más búvhelyen van, a 
hol folyton lesben áll. Ivási ideje október közepére esik, 
de eltarthat decemberig, sőt januárig is. Köves helyen, 
kavicsos fenekű sekély vizekben ivik, de feltétele, hogy 
ott az ár ragadó folyású legyen. Az ikrás halat mindig 
több kisebb him követi, de az ilyenek nem mindig ivar
érettek, hanem igenis rabló szándékuak, az ikrák el
pusztítására vágyván, miért is az ikrás hal csakis egy 
tejes példányt fogad el, a többi halat pedig elhajszolja 
közeléből. Önásta sekély gödörbe rakja le ikráit s amint 
a tejeshal megtermékenyítését végrehajtotta, azonnal be
takarja, de tovább nem őrzi petéit.. Az ikrák lerakása 
egyébiránt körülbelül 8 nap lefolyása alatt más-más 
helyen történik, többnyire éj idején, legtöbbször hold- 

! világnál. Az ivadék körülbelől 6 hét lefolyása után jele
nik meg, igen kedvező idő esetén azonban előbb is. 
Eleinte azonban semmi élénkség nem tapasztalható 

j  náluk, mozdulatlanok s kikelési helyüket nem hagyják 
el, a mig csak szikzacskójuk el nem sorvad. Táplálékuk 
eleinte apró viziállatok, később férgek, rovarok, majd 
pedig a halivadékokra kapnak rá. Általában minél inkább 
nőnek, rablási vágyuk annál élénkebb lesz. Három hó
nap eltelte után aztán teljesen felveszik az öreg piszt
rángok szokásait. Sajnos, hogy a pisztrángok közt igen
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sok meddő, ivaréretlen példány van, viszont az egész
séges egyedek korán lesznek érettekké; ugyanis a 10 cm. 
hosszú és 150 gr. súlyúak már rendesen ivarérettek. Az 
ilyenek ikrái kölesnagyságuak s bár a herék és pete
fészkek tisztán megkülönböztethetők, de mindig éretlen 
állapotban maradnak ; a petefészkekben pedig világosan 
látható, hogy ezek érett petét sohasem hoztak létre. 
Siebold szerint a meddő pisztrángokat a termékenyítő 
ivási idejükön kívül is meglehet különböztetni : testük 
rövid, hátuk az oldalak felé do’mborubb; úszóik nem 
oly szélesek, úszó sugaraik gyöngébbek; apró szájuk ke- 
vésbbé tág, szájhasadékuk csakis a szem alá, ezentúl 
pedig sohasem ér; fejük sehogysem áll arányban zömök 
testükkel, mivel úgylátszik, hogy az álkapcsok, a kopol
tyúfedő és a szem körüli csontok fejlődésükben vissza
maradnak. A tejeshal alsó állkapcsának csúcsa sohasem 
kampósodik fölfelé s így tehát e tekintetben nem is 
különbözik az ikrás haltól. Halpénzeik és bőrük egész 
éven át nem változnak, az alfél mögött fekvő ivarsze
mölcs mindig az ott levő gödörben van elrejtve. Színre 
és mustrázatra a meddő pisztrángok megegyeznek a ter
mékenyekkel, sőt valószínű, hogy idővel ők is terméke
nyek lesznek. Siebold ezen részletes ismertetésével 
szemben a meddő egyedeket illetőleg, a tenyésztés ér
dekének szempontjából nem érdektelen tudni, hogy a 
termékeny pisztrángokon, ivási idejükben, nem számítva 
a felduzzadt ivarszerveket, nevezetes változások észlel
hetők : a him halpénzeit, különösen a háton és hason 
levőket, teljesen elfödi a bőr fekete szinü túltengése; 
az alsó úszó tövén és elülső szélén, valamint a fark- 
uszó felső és alsó szélén is észlelhető hasonló bőrvasta
godás. A farkuszó megfelelő részének vastagodását az 
ivó ikrás halon is észlelhetjük; ellenben halpénzeiket 
részben csak jóval vékonyabb bőrtúltengés borítja (Kohaut- 
Brehm). A pisztráng nagysága tartózkodási helye sze
rint változik; súlya közönségesen 400—500 gramm, de 
óriások is találkoznak. József nádor idejében a diósgyőri 
bükkhegység 12  hektárnyi tavában, a Garadna-patak 
víztartójából fogtak ki egy ilyet, mely 14 kg. sulylyal 
bírt. A pisztráng súlyára vonatkozólag Hermán Ottó a 
következőket írja; „Nagyság szerint a pisztráng igen 
tetemes alakká nőhet; így csak pár évvel ezelőtt került 
gróf Sztáray János útján egy 12  kg.-os a Nemzeti 
Múzeumba; én magam láttam a borsodmegyei Szinva 
és Garadna patakokból alkotott tóból valót (1847-ben), 
mely 12l/a kilogrammot nyomott; ott az 1 , 2, 3 
kilogrammos nem ritkaság; úgy a Gyergyóban fekvő 
Gyilkos-tóban is. A patakok legfelsőbb folyásaiban több, 
de állandóan kicsiny a pisztráng s a 20 cm.-nyi már 
rangos számba megy; az alsóbb folyásokban, kivált ha 
sok és nagy bennök a forgó, u. n. „zsomb“, a pisztráng j 
tekintélyesebb; de a felsőbb folyásokból való pisztráng | 
húsa a legjobb, legtisztább izű, de csak az ivás idején j 
kívül, átlag májustól augusztus végéig.“ — A mi a piszt
ráng húsát, mint élvezeti cikket illeti, valóban egyike

az a legkitűnőbbeknek, miért is általános dicséretnek 
örvend s mesterséges tenyésztése e miatt nagy jövőnek 
néz elébe.

2. A szivárványos pisztráng. (Trutta iridea). Be
telepített hal. Ha jól tudom, az első meghonosító kísér
letet gróf Pálffy Móric tette e hallal, 1884-ben, s oly 
értékesnek bizonyult, hogy ma már hazánkban egyikévé 
vált a legértékesebb halgazdasági tényezőknek, sőt sok 
helyütt, mint meghonosított hal szabadban él és szaporo
dik. Szóval úgy tekinthetjük már e halat, mint hazai 
halfaunánk tökéletesen meghonosodott uj tagját. Hazánk
ban való elterjedéséről s e halra vonatkozó egyéb érde
kesebb dolgokról az „Országos Halászati Felügyelö- 
~Ség “ „Pisztrángtenyésztés“ cimü kiadványában a kö
vetkező érdekes tájékozást adja ; „Tények igazolják, hogy 
a meghonosítási kísérletek beváltak, a patakok forrás
vidékein évente kihelyezett ivadék szépen fejlődik“. - 
Több más között Szepesmegyében lakja már a Poprád 
folyót, a Gölnic folyót, az Oviz patakot és a Hernád 
patakját. A Gölnic folyóban Szepes-Remetéig megy le, 
tovább nem, a minek csak az lehet az oka, hogy ott 
ömlik a Gölincbe a fertőzött vizű Szomolnok patak. 
Sajátságos, hogy magában a Hernádban nem észlelték, 
jólehet a mellékpatakokban Szepes-Olaszi, Igló és Kassa 
körül is található. Más oka ennek is alig lehet, mint az, 
hogy a nagyobbra nőtt halak is szívesebben maradnak 
a patakok bár kisebb, de tiszta vizében, mintsem hogy 
a Hernád fertőzött vizét fölkeressék. Megfigyelték az 
említett helyeken kívül Liptómegyében a Kis-Selmec 
körüli és Lubolma nevű patakban. Zólyommegyében a 
Vázsna patakban és a Fekete-Garamban, Trencsén me
gyében a Bebrava és Radisa patakban, Pozsony megyé
ben a Blava patakban, Bihar megyében a Sebes-Kőrös 
folyó felső folyásában és a Sád patakban, Aradmegyé- 
ben a zöldesi és szatmári patakok felső folyásában, 
Kolozsmegyében a Hideg és Meleg Szamosban, ezek 
mellékágaiban stb. A tartózkodási helyére vonatkozólag 
tett tapasztalatok mutatják, hogy bizonyos ideig (egy-két 
éves koráig) megmarad a szivárványos pisztráng a mi 
pisztrángjaink lakta vizekben, nagyobbra nőve azonban 
levonul a hegyi patakokból a mélyebb vizű nagyobb 
vízfolyásokba. Ez a helyváltoztatás különben csak termé
szetes következménye e hal fajbeli tulajdonságának ; 
ugyanis a mi pisztrángunknál általában jóval nagyobbra 
szokott nőni. Tápláléka szintén az apró vízi fauna. 
Zsenge ivadékkorában az alsóbbrendű rák-féle állatokat 
fogyasztja, mig növekedve, a rovarlárvákra, rovarokra, 
vizicsigákra, kagylókra és kisebb halakra is szemet vet. 
Más táplálék hiányában a saját fajtájabelieket sem kíméli, 
mert ép oly kannibál, mint a többi lazac-féle hal. Gyor
san nő s harmadik évében 400- -500 grm. súllyal eléri 
ivarérettségét, sőt néha már kétéves korában is. Az ily 
fiatal halaknak az ikrái azonban még nem ajánlhatók 
továbbtenyésztésre. Nem szereti annyira a hegyi patako
kat, mint a valamivel mélyebb, lassúbb, enyhébb hő-
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mérsékü vízfolyásokat, a mely tulajdonsága alkalmasabbá 
teszi őt a hegyi pisztrángnál a tavakbani tenyésztésre. 
Összevetve a nyert tapasztalatokat, joggal mondhatjuk, 
hogy a szivárványos pisztráng mint gyorsan növő, jó
ízű, nem kényes halfaj, kiváló figyelmet érdemel és 
óhajtandó, hogy tenyésztésre, kiváltkép az arra alkalmas 
bővebb vizű patakokban minél szélesebb körben terjed
jen.“ E halra, mint táplálékra vonatkozó tapasztalatok 
rendkívül elütök. Vannak, kik többre becsülik húsát a j 
közönséges pisztrángénál, mások ellenben azt mondják, 
hogy mögötte áll. Némelyek zsenge korában találják 
jobbnak, ismét másoknak a fejlettebbek húsa ízletesebb. 
Annyi kétségtelen, hogy legjobb izü halaink közé lehet 
számítani ; ezidőszerint azonban még igen ritkán kerül 
nálunk piacra. E hal ívása december közepétől május 
végéig tart és — mint a hegyi pisztrángnál — az idő
járástól s a víz hőmérsékletétől befolyásoltatik. Ikráját | 
oly helyen rakja le, a hol erősebb a viz árja, szóval 
gyorsabb folyású a folyó vagy patak. Különben pedig 
ép úgy ívik, mint a hegyi pisztráng. Ikráinak száma a 
többi halakéhoz képest nem igen nagy: 500 és 3000 
közt ingadozik. Újabban pontytenyésztést űző tó-gazdasá
gok hizlaló tavaiban tettek kísérletet a szivárványos 
pisztránggal, hogy mint ragadozó és értékes ragadozó 
hal, a ponty táplálékát fogyasztó értéktelen apró halakat 
pusztítsa ki a tóból. Az ily irányú kísérletek jól bevál
tak ott, a hol nyáron át sem melegszik föl a tó túlsá
gosan és marad a pisztrángnak elégséges levegője a 
vízben; azonban korántsem minden ponty-tógazdaság 
alkalmas e hal növelésére.

A mi e hal, általában a lazac-félék mesterséges te
nyésztését illeti, e tekintetben hazánkban örvendetes ha
ladás észlelhető, amennyiben az „Országos Halászati 
Felügyelőség“ kimutatása szerint körülbelül 130 kisebb 
költőház működik, a melyek ikraszükségletöket ez idő 
szerint Pálffy gróf halgazdaságaiból: a szomolányi és 
dejthéni-bői, továbbá a Révai báró féle kisselmeci, 
Köttl-féle zniováraljai halgazdaságokból szerzik azt be. 
A lazac-féle halak mesterséges tenyésztésére vonatkozó
lag igen gyakorlatiasak Benecke utasításai, melyeket tá
jékoztatáséi legközelebb közölni el nem mulaszthatok.

(Folyt, következik.)

* Kinevezés. Ő Felsége Téglás Károly m. kir. erdőtanácsost 
főerdőtanácsossá nevezte ki.

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister Volfinau 
Gyula m. kir. erdészt a Selmecbányái m. kir. központi erdészeti 
kísérleti állomáshoz, — Kelle Artur m. kir. erdőgyakornokot a liptó- 
ujvári m. kir. erdőőri szakiskolához, — Radon'lCS Vazul m. kir. 
erdészjelöltet Besztercéről Temesvárra, -  Gaál Imre m. kir. erdő
gyakornokot Csíkszeredáról Besztercére — és Hausztnann Béla m.

L kir. erdőgyakomokot Besztercebányáról Gödöllőre helyezte át.
* Halálozás. Múlt év december 26-án Kárpáti Lajos m. kir.

| erdőtanácsos életének 56-ik, boldog házasságának 10-ik évében rövid
| szenvedés után Besztercebányán eihunyt. Béke lengjen porai felett!

* Nyugalmazás. Székely Mihály főerdőtanácsos — saját kérel
mére — állandó nyugalomba helyeztetett.

* Állami telepítés ÓS parcellázás. Thoroczkay Miklós ország- 
J gyűlési képviselő törvényjavaslatot nyújtott be az állami telepítésről

és parcellázásról. A törvényjavaslatnak célja, hogy a telepítés és 
parcellázást maga az állam végezze, valamely megbízott pénzintézet 
utján. Ezen állami telepítés és parcellázásra mindennemű kötött és 
nem kötött birtok megvehető vagy kisajátítható. Ezzel szemben tilos 
magánbirtok vagy birtokrész betelepítése a kormány engedelme nél
kül. Darányi Ignác földművelésügyi minister a pénzügyi bizottságban 
kijelentette, hogy ilyen javaslat a vezetése alá tartozó minisztérium
ban már készen is van. A földmivelési miniszternek ezen kijelentése 
minden magyar embert hálára kötelez; mert egyrészt a földéhségét 
elégíti ki, másrészről biztosítékát látjuk a törvényjavaslatban annak, 
hogy még a magánbirtokok sem fognak oly könnyen idegen kézre 
kerülni. Igaz. hogy bennünket erdészeket talán némileg kellemetlenül 
érint a dolog, hogy a kötött birtok búzatermő vidékén lévő kocsányos 
tölgyeink területe meg fog apadni; de vigasztalhat az a körülmény, 
hogy Darányi Ignác földmivelésügyi miniszter jelen törvényjavaslattal a 
nemzet tölgyfájának gyökereit mélyebbre fogja bocsájtani, hogy annak 
koronája a második ezredévben viharedzettebbé váljon.

* Gyorsan növő fák. Az ausztráliai Eucalyptus-fa és a bambusz
nád a leggyorsabban nőnek a növényvilágban. Az eddigi kutatások 
és megfigyelések szerint, melyet Frye az óriás blattangon (Nereocystis 
duetkeana) tett, az tűnt ki, hogy ez az amerikai kétéves növény fej
lődik leggyorsabban. Két év alatt 25 méternyi magasságra nő meg. 
Az első évben l ’/j—2 és fél méter magasságot ér el, még pedig 
legjobban március és június hónapokban fejlődik. A következő évben 
szemlátomást lehet észlelni a növekedést Ugyanis 70 nap alatt min
den megszakítás nélkül több mint 18 métert nő, tehát naponkint 25 
centimétert, minden percben 0T75 millimétert. Ilyenformán a bambusz
nádat egy  ̂ negyedszer múlja felül a növekedésben, más növényt 
pedig egy félszer.

* Mivel táplá lkoznak a csigák ? Bizony néha sok boszusá- 
ságot okoz a kertésznek a sok kerti csiga, mely a növényeket ellepi, 
Hogy azonban ezek a csigák tulajdonképen miből élnek, illetőleg mit 
fogyasztanak el életük fenntartására, arra nézve Hessler megfelel. 
Hessler szerint legtöbb csigánk növényevő. Például néhány házat- 
lan csiga (Limax) csupán gombát eszik, a melyet szaglálásával keres 
fel. A növényi sejtfal cellulozeját nem szénsavvá és mocsárgázzá 
bontják szét, mint a kérődző emlősök, hanem különleges enzim 
segítségével oldható cukrokká alakítják. Vannak ezeken kívül vegyes- 
táplálékú csigák is.

* Az á lla tok és az alkohol. Régen tapasztalták már, hogy a 
kutyák és a majmok a szeszes italok iránt nem közömbösek. Ujabbi 
megfigyelések által rájöttek, hogy azok az állatok is szeretik a szeszes 
italokat, melyekre eddig nem is gondoltak. Egy fogságban levő darázs-
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rajat jó ideig cukros vízzel tartottak. Egy alkalommal aztán a cukros- 
vizbe pálinkát öntöttek, mire a darazsak egyszerre tömegesen lepték I 
el az edényt, holott azt azelőtt alig egynéhányan keresték fel. A 
pálinkáscukrosvizből aztán annyit fogyasztottak, a míg valamennyien j 
az edény mellett elterültek. Csak hosszú idő eltelte után jöttek maguk- 
hoz, s akkor is szokatlan lassúsággal kezdtek megszokott munkájuk
hoz. Az Indiában élő repülő kutyákról beszélik a benszülöttek, hogy 
a pálmafákra aggatott edényekből az összegyülemlett pálmabort éjjel 
rendesen kiszürcsölík, s másnap reggel, mint a részeg ember, tehetet- I 
lenül hevernek a földön. A madárvilágban is akad elég alkoholista. 
Így tudjuk, hogy a háziszárnyasok között mennyire szereti a kakas a I 
pálinkába mártott kenyeret. Ha abból többet fogyaszt: folyton kuko- 
ríkol, kergeti a tyúkokat, összeverekedik minden más szárnyassal, 
szóval úgy viselkedik mint a becsipett. A legtöbb emlős háziállat is, 
pld. a szarvasmarhák, kecskék, juhok és sertések bizonyos tekintetben 
alkoholisták, már a mennyiben valamennyien jó étvággyal eszik meg 
a friss bortörkölyt, a mi nekik is kábultságot okoz. Általánosan ismert 
tény, hogy a medvék és elefántok nagyon szeretik a pálinkát, szilvó- 
riumot. Fogságban levő medvék kivétel nélkül mind mohón kapnak 
ezeken az italokon. A macskafélék között is akadnak ivásra hajlan
dók. Mefigyeltek olyan házimacskát, mely minden más ételnél szíve
sebben ette meg a rumos puddingot. Már' Appiánus római iró fel
jegyezte, hogy a sivatagban miként fogják be szeszes italokkal a 
párducot. Keresnek egy olyan kis forrást, hová a párducok inni jár
nak. A kis forrás vizéhez a férfiak húsz korsó erős bort öntenek, s 
aztán valami védett helyen elbújnak. Mikor a nap legjobban ontja a 
meleget, a párducok szomjúságok csillapítására a forráshoz sietnek, a 
borosvizet nagy mohón felszürcsölik, attól elkábulnak, s oly mély 
álomba merülnek, mint ha megdöglöttek volna. Ilyenkor aztán befog
ják őket.

* A kisem berek nyugdija. A társadalomnak 
mindazon osztályai, melyeknél a vagyonszerzés a lehetet
lenségek közé tartozik, aggódva a jövő kiszámíthatatlan 
eshetőségein, tömörülni igyekeznek, hogy egyesült erővel 
oly intézményeket létesítsenek, melyek nekik a megél
hetést azon időre is biztosítsák, a mikor a sors esélyei 
folytán hosszabb időre vagy örökre képtelenné válnak 
arra, hogy mindennapi kenyerüket megkereshessék.

Hazánkban a tömegnyomor enyhítésére számos jóté- 
konycélu intézményt létesítettek, melyek hivatásuknak 
többé-kevésbbé meg is felelnek. Az emberiség haladásá
val az igények is megnagyobbodtak. Sok kisebb segélye- j 
zési alapokkal rendelkező egyesületek a hozzájuk fűzött 
reményeknek megfelelni nem tudtak s helyüket elfoglal
ták az országosan szervezett, modern alapokra fektetett ! 
egyesületek.

Az iparilag fejlődöttebb nyugati . államok a szociális [ 
törvényhozás terén régen megelőztek bennünket. A német 
birodalom 60 milliónyi lakosságának egy ötödé betegség 
ellen, egy harmada baleset ellen, egy negyede rokkant
ság és aggság ellen van biztosítva kötelező alapon. Kö
zel 500 millió márkát fizetnek ki évenkint betegeknek, 
a balesetek áldozatainak, a rokkantaknak és aggoknak. | 
Ezen összeghez a munkaadók 250 millió, a munkások 
200 millió és az állam 50 millió márkával járul hozzá 
évenként. Ezen óriási szociális művet az özvegyek és J 
árvák biztosításával készülnek kiegészíteni. Mondanunk I 
is fölösleges, hogy ezen rengeteg segélyezéssel gyökere- j 
sen megoldották a németek a szegényügyet.

Franciaországban, Angolhonban s a nyugat többi, gaz

daságilag erős államaiban is kielégítően oldották meg a 
dolgozó néposztályok beteg-, baleset-, rokkant- és aggkori 
biztosítását.

A fejlődés megkívánta, hogy nálunk is a szociális tör
vényhozás terére lépjenek ; ennek folytán a betegsegélye
zés és balesetbiztosítás kérdései a közelmúltban megol
dást nyertek s ezzel Magyarország a többi művelt állam 
nyomába lépett. E törvények mérhetetlen sok jót ered
ményeznek majd az idők folyamán.

A legfőbb szociális biztosítási ág: a rokkant- és aggkori 
biztosítás még eddig meg nem valósulhatott az ezzel járó 
óriási anyagi terhek miatt, melyeket ez megkíván. Tudjuk, 
hogy hazánkban a korra és a haladásra való tekintettel 
már oly intézményeket kellett létesíteni, melyeket a nyugat 
országainak a gazdasági fejlődés ugyanazon fokán, a 
melyen Magyarország ma áll, nem kellett még létesí
teniük és föntartaniok. Ezzel is nehezebb a helyzetünk.

Ezért eddig csak az állami tisztviselők, a vasutasok, 
postások és egyéb állami alkalmazottak, a városi, megyei 
tisztviselők és alkalmazottak s részben a magánvállalatok 
tisztviselői részesülnek nyugdíjban szolgálatképtelenségük 
esetén.

A dolgozó társadalom legnagyobb és legszámottevőbb 
tömege: a kisiparosok, kiskereskedők,; munkások, nap
számosok nincsenek biztosítva a rokkantság és aggkor 
szomorú idejére. Pedig a kisembereknek van első sorban 
szükségük támaszra a sors csapásai ellen. A munkából 
kidőltek sigítséget keresnek szorultságukban s- ha azt 
meg nem találják, kétségbeesnek s balsorsukban a tár
sadalom ellenségeivé válnak, telve gyűlölettel szidják a 
fönnálló rendet, mely róluk nem gondoskodik, őket nem 
támogatja. A kétségbeesett, nyomorba jutott ember látása 
pedig fájdalmat okoz minden érző szívnek. Az egyes ember 
azonban csakis pillanatnyi nyomorából segítheti ki szen
vedő embertársát, azaz — alamizsnát nyújthat neki. A 
megajándékozott az adományt elfogadja, meg is köszöni, 
de — szégyenli is, hogy ő, ki életét becsületes munkával 
töltötte, szerencsétlenségében kénytelen alamizsnát elfo
gadni. És hányán vannak, kik inkább éhen halnak, sem
hogy kolduljanak 1 ?

Az önálló kisiparos, a kiskereskedő helyzete semmivel 
sem rózsásabb, mint a napibérért dolgozó munkásé, ha 
egyszer rokkanttá válik. A mai nehéz időkben vagyont 
öreg korára alig gyűjthet. A meddig fiatal, erős és egész
séges, küzd és megkeresi a maga és családja kenyerét. 
De ha idővel betegség megtöri, rokkant lesz, nem felel
het meg a követelményeknek s a nélkülözés és nyomor 
rémei hozzá is beköszöntenek.

*
Ezen elmélkedésre pedig egy évi jelentés késztetett 

bennünket, a melyben az országos jellegű Magyarországi 
Munkások Rokkant- és Nyugdijegyletének vezetősége 
számol be működésének eredményéről s a mely véletle
nül kezünkbe került.

Érdekes olvasmány. Bárkinek ajánlhatjuk saját okulá-
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sá ra ! Megtudjuk belőle, hogy mi magyarok korántsem 
vagyunk oly szegények és elhagyatottak a rokkant- és 
aggkori biztosítás terén, mint azt eddig hittük. S ő t! 
Bátran állíthatjuk immár, hogy a magyar munkások ezen 
önkéntes belépés alapján szervezett egyesülete a magyar 
elmét dicséri, annyira, hogy a külföldön csak kötelező 
alapon tudtak ily rövid idő alatt nagyobb eredményeket 
elérni, az önkéntes belépés alapján az sehol sem volt 
lehetséges.

Szíves olvasóinkat bizonyára érdekelni fogja, ha röviden 
ismertetjük az egyesület történetét s a melyből megál
lapíthatják, mily bámulatos sikereket tud az emberi 
akarat és kitartás elérni.

Az egyletet 1893-ban alakította meg 112 lelkes magyar 
munkás Budapesten. Az a cél lebegett szemük előtt, 
hogy szerény keresetű embertársaiknak állandó segélyt 
biztosítsanak, hogy ha gyógyíthatatlan betegség, baleset 
vagy aggkoruk miatt szakmájukban munka- és kereset
képtelenekké válnak s ezzel megóvják őket a koldulás 
lealázó szégyenétől.

Tíz éven át senkinek sem adtak segélyt, az idő alatt 
dolgoztak és gyűjtötték a segélyezési alapot. 1903-ban 
kezdték meg a rokkantak segélyezését s azóta (4 !/2 év 
alatt) 242 rokkantnak, 63 árvának és számos özvegynek 
több mint 170,000 korona segélyt fizettek ki.

Nincs is a világon még egy olyan nyugdíjintézmény, 
mely az I. oszt. heti 20, a II. oszt. heti 24 és a III. oszt. 
oszt. heti 30 fillér tagsági díj mellett már tíz évi tagság 
betöltése után, rokkant tagjainak az I. oszt.-bán heti 8’40 ! 
(évi 436 K 80 f), a II. oszt.-ban heti 9 80 (évi 509 K 
60 f), a III. oszt.-ban 11 90 (évi 618 K 80 f) rokkantse
gélyt, 40 évi tagság után pedig hetenkint 12, 14 illetve 
17 korona nyugdijt adni. A nyugdíj 40 év tagság betöl
tése után mindenkinek jár, tekintet nélkül arra, hogy 
munkaképes-e vagy sem.

Az elhalt segélyre jogosult tagok árvái 14 éves koru
kig neveltetési járulékban részesülnek. Ha árvák nem 
maradnak hátra, az özvegy végkielégítést kap.

Az egylet még ott is gyakorolja a humanitást, hol erre 
az alapszabályok nem kötelezik. így a központnál és 
minden fiókpénztárnál van külön segélyezési alap, mely- | 
bői oly elhalt tagok hátramaradottai részesülnek segély
ben, kik a jogosultságot halálukig el nem érték.

Az önzetlen buzgóságnak, a lelkiismeretességnek pél
dás megnyilatkozását látjuk az egylet vezetésében is, 
melynek bámulatos eredmények köszönhetők. Az egylet- ] 
nek Budapesten van a központi irodája, vidéken eddig j 
172 fiókpénztára van, összesen 54,000 fizető, számos 
pártoló és alapitó taggal. Az egylet közhasznú működé
sét a kereskedelmi kormány is elismerte s 1907-től 
kezdve évi ötezer korona állami támogatásban részesíti.
A közhatóságok, a sajtó, a papság, a tanítóság, az ipar
testületek, számos gyáros és emberbarát erkölcsi és j 
anyagi támogatásban részesítik. A munkaadók közül szá
mosán munkásaik helyett az illetéket egészen vagy rész

ben fizetik. Városok, községek, intézetek alkalmazottaikat 
beíratták.

A vagyonkezelés kifogástalan. Havonkint Hivatalos 
Közlönyt adnak ki, melyben nyilvánosan elszámolják a 
bevételeket és kiadásokat. Az egyletnek jelenleg 2 millió 
880 ezer korona vagyona van, mely állami értékpapírok
ban, készpénzben és a budapesti egyleti házban van 
teljesen biztos alapokon elhelyezve. Az egyletet a Buda
pesten megtartott nemzetközi balesetügyi, iparegészség
ügyi és munkásjóléti kiállításon egyik legnagyobb díjjal, 
az állami aranyéremmel tüntették ki, ezzel is elismerve 
közhásznú voltát.

*

Ezt az egyletet ajánljuk erdei munkásainak figyelmébe. 
Valóban humánus, minden politikától, felekezeti és nem
zetiségi kérdéstől távol álló, tisztán jótékony céljait meg
valósítani törekvő intézmény, mely a magyar munkások 
és iparosok dicsőséges alkotása. Törekedjünk mindannyian 
arra, hogy ez az egylet nálunk is meghonosodjék.

Iratkozzék be az egyesületbe az iparos, a kereskedő, 
a segéd, a tanonc ; írassa be mindenki a feleségét, 14 
éven fölüli gyermekeit, ha fizetés ellenében munkát végez
nek. Iratkozzék be az erdei, a földmunkás, a napszámos, a 
gazda s azoknak dolgozó családtagjai; a tisztviselő, napi
díjas, gyakornok, hivatalszolga s általában mindenki, ki 
fizetés ellenében munkát végez. A kedvezményes beira- 
tási díj csak 1 K 20 f.

Mindnyájan munkások vagyunk, akár szerszámmal, 
akár szellemi munkával keressük meg mindennapi kenye
rünket. A munkás és iparos keze-lába, a szellemi mun
kás agya elgyöngül idővel, rokkanttá válik. És akkor 
élénkbe tolúl az a kérdés: mi lesz most velünk ? Miből 
élünk ezután ?

A Mindenható azért adott az embernek észt, hogy 
tudjon segíteni magán. Vájjon van-e ember manapság, 
ki ne ismerné az örök igazmondást: Segíts magadon 
s az Isten is megsegít 1

Az egylet központi vezetősége (Budapest, VIII. József- 
utca 23.) igen szívesen ad bárkinek is fölvilágositást, a ki 
ez iránt hozzá fordúl.

Olajfestékek, =
aq u a relfestékek tubusban, minden 
színben, ecsetek, kenczék, olajok 
és festővásznak a legnagyobb válasz- 

9 #  tékban jutányos áron kaphatók —

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

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  min den hónap 1-én és  15-én.

F ő s z e r k e s z t ő :

Im ecsfa lv l  I M E C S  B É L A
B o r s o d a p á tf  a lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :  V a d á s z a t i  f ő r a u n k a tá r s  :

M I T S K E  G U S Z T Á V ,  u. p. R Í M A B Á N Y A  Remete i KŐVÁRY JÁNOS
hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. | B u d a p e s te n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész k iadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő í iz 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. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

H irdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fé lo lda l 20 K, negyedoldal 10 K. K ishirdetés minden szava 6 f.

A v isszaván dorlás.

Minden esztendő telén sűrűbb rajokban 
jönnek vissza Amerikába vándorolt véreink, 
részint mert a véglegesen visszatérők rendsze
rint a telet akarják felhasználni az uj hazai 
élet előtt egy kis pihenésre, télen akarnak uj 
birtokot vásárolni, vagy pedig az elhagyott 
vagy esetleg újonnan vásárolt birtokon a 
gazdálkodásba belefogni. Másrészt a téli időt 
választják a hazajövetelre azok is, a kik csak 
éppen hazanéznek, egyrészt mert Amerikában 
sok gyári üzem télen át megszorítja a munkát, 
másrészt mert a magyar falvakban pihenni, az 
emberekkel érintkezni, egyszóval a meglátoga
tott otthon örömeit élvezni csak télen át lehet
séges.

A múlt év végén a szokottnál valamivel 
nagyobb volt a visszavándorlás. Ennek oka 
az, hogy Amerikában nagy pénzügyi és ezzel 
kapcsolatosan nagy ipari válság ütött ki a 
múlt október hóban, a mely több irányban 
előmozditotta a visszavándorlást. Október hó 
utolsó két hetében a nép bizalma teljesen 
megrendült a pénzintézetekben. A new-yorki 
bankokat úgyszólván utolsó garasuktól is 
megfosztották a betevők állandó rohamai, úgy 
hogy a pénzügyminiszternek kellett a kincstári 
készletekből több mint kétszáz millió koronát 
adni a legsürgősebb szükséglet fedezésére, és 
a bankok végre is csak Európából szerzett 
pénzen tudták a betevőket kielégíteni. Ugyanez

a dolog történt Amerika többi ipari gócpont
jain is, melyeknek betéti intézetei főleg a 
bevándorlottak megtakarításait kezelik. A 
vagyoni bizonytalanság igen sok embert indí
tott arra, hogy pénzecskéjét kivegye és haza
jöjjön. A mostanáig visszavándoroltak legna
gyobb része ebből az okból és pénzzel jött 
haza. Azonban az igazán nagy tömegek még 
csak ezentúl fognak érkezni, főleg olyanokból, 
a kik kiestek a munkából, s meggyőződtek 
róla, hogy néhány hónapig nem is remélhet
nek keresetet és ezért félig hajótörötten igye
keznek viszsza elhagyott hazájukba. Erdőgaz
daságunkat a visszavándotlók ezen csoportja 
érdekli leginkább.

A nép között csodálatos gyorsasággal 
terjedt el úgy Amerikában, mint Magyaror
szágon a viszonyok változásának hire. Nem 
véletlenség, hogy mig Amerikában az óriási 
nagy hajók a fedelközi utasok ezreit hely 
hiánya miatt a parton hagyják, másrészt a 
fiumei hajók jóformán üresen vagy pedig csak 
olyan számú kivándorlóval indulnak útnak, a 
mi a rendes számnak harmadát-negyedét teszi.

A magyar kormány már eleve több in
tézkedést tett a visszavándorlással kapcsolat
ban. A belügyminiszter körrendeletileg utasí
totta az összes közigazgatási hatóságokat, 
hogy a népet az amerikai közgazdasági viszo
nyok kedvezőtlen alakulására figyelmeztessék 
és hogy minden intézkedést megtegyenek a 
keresetre szoruló visszavándorlók munkával
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való ellátására. Ezen felül a földmivelésügyi, 
kereskedelemügyi és belügyi miniszterek mun- 
kásközvetitő kirendeltségeket állítottak fel 
Fiumében, a Kassa-Oderbergi vasút határszéli 
gócpontjain és a hamburgi meg brémai kikö
tőben, a melyeken keresztül a visszavándorlók 
legnagyobb része érkezik.

Ehhez az akcióhoz csatlakozik a magyar 
gazdaszövetségnek társadalmi tevékenysége, 
mely abban áll, hogy a visszavándorlók ré
szére eladó birtokokat közvetít, közli velük a 
parcellázásra készen álló nagy birtokok vásár
lási feltételeit és egyáltalaban mindent megtesz 
arra, hogy a visszavándorlókat a földspeku
lánsok körmei közül kivegye és határt szabjon 
annak a jelenségnek, hogy mig némely község
ben a föld árát a tízszeresre is fölverték, 
addig már a szomszédban rendes áron lehet 
akárhány kisbirtokot venni, az ország leg
nagyobb részében pedig általában nagyon sok 
a tisztességes áron megvehető birtok.

(Folyt, köv.)

¥ ¥ * ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ^ ¥ ¥ -P í¥ />f-¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Gazdasági fellendülés és visszavándorlás.
Irta Lonkay Antal.

A gazdasági evolúció, melynek hatása alatt az egyes 
nemzetek lázas szorgalommal igyekeznek minden téren 
a termelést nemcsak fokozni, de körültekintő gondosság
gal a gazdálkodást minél belterjesebbé, minél tökélete
sebbé tenni, minket konzervatív magyarokat se hagyott 
érintetlenül.

A saját kárunkon okulva, most már az ország nagy 
részén nem igyekszünk minden áron csak búzát termelni, 
mert beláttuk, hogy a takarmánytermelésnek a vetésfor
góba való felvétele, az eddiginél nagyobb számú állat- 
állomány tartása, tejszövetkezetek létesítése nemcsak azért 
biztosít magasabb jövedelmezést, mert az értékesítés 
tárgyait szaporítja, de azért is, mert a nagyobb állat- 
állomány a gabonaföldek javítását oly mértékben teszi 
lehetségessé, hogy a búzatermés a takarmány nagyobb 
mérvű termelése dacára nemcsak nem apad, de foko
zódik. E mellett a műtrágyák alkalmazásával a tudo
mányosan képzett gazda kezében a szántóföld olyan, mint 
a vegyi konyha, kát. holdanként kevesebb istállótrágyát 
széthintve, s a még szükséges növényi táplálóanyagokat 
műtrágyával pótolva, több mint mégegyszer annyi terü
letet képes évenként megjavítani.

Az egész ország kerületekbe beosztva, a vidéknek meg- I 
felelő más és más fajta szarvasmarhát következetes igye

kezettel s a fajta jellegnek megfelelő kiválasztással 
tenyészt, úgy, hogy az apró riska nemsokára csak az 
emlékezetben fog élni.

A gyümölcsfatenyésztés hatalmas lendületnek indult, s 
szaporodó gyümölcsöseink dacára azt tapasztaljuk, hogy 
kiváló minőségű gyümölcsünk még belátható hosszú idő 
múlva se fogja fedezni a szükségletet. Kecskemét, Nagy
kőrös és Máramaros gyümölcstelepei világhírűek, itt már 
a szántókat és hegyoldalakat is gyümölcsfával ültetik be.

Ugyancsak Kecskemét, Nagykőrös és Makó példáján 
okulva, a kertészet is lendületnek indult, s a bolgár ker
tészek hovatovább kiszorulnak az országból.

A selyemtenyésztés virágzik, arra alkalmas vidékeken 
egyre-másra ültetik az eperfákat s építik a selyemfonó 
gyárakat. -

Hogy az üdvös irányban minden téren megindult gaz
dasági fellendülés gyorsabb lépésben nem haladhat, annak 
nagyrészt a munkaerő hiánya az oka.

E gazdasági fellendülésnek közepette jutottunk arra az 
örvendetes meggyőződésre, hogy erdeinkben kincseket 
bírunk, hogy az erdőbirtok jövedelmezése most már nem
csak vetekedik a mezőgazdasági birtokok jövedelmezésé- 
vel, de nem egyszer azt felül is múlja, s hogy az erdő- 
gazdaságba fektetett tőke gyümölcsözése nemcsak nem 
kockáztatott, de változó esélyeknek kevésbbé kitett biz
tos jövedelmet képez. Egyedüli és igen nagy bajunk azon
ban, hogy dacára a biztos jövedelmezésnek, nem vagyunk 
képesek erdőgazdálkodásunkba azokat az óriási tőkéket 
befektetni, a melyek az erdőknek modern közlekedési 
eszközökkel való ellátására szükségesek, s hogy a bel- 
terjesebb gazdálkodáshoz nekünk is hiányzik a munka
erőnk.

Szállítás tekintetében az erdők nagy részében annyira 
vízre vagyunk utalva, hogy nagyrészt csak azokat a fa
mennyiségeket értékesíthetjük előnyösen, a melyeket a 
vízhez vagyunk képesek közelíteni. Nem célom módokat 
ajánlani, a melyek szerint a vizi szállítással azonnal fel
hagyhatunk, egyes helyeken még igen hosszú időn át a 
víz lesz a főközlekedési eszközünk, de a vizi erőt is igye
keznünk kell belterjesebben kihasználni azzal, hogy erde- 
inket utakkal lássuk e l; habár azt mondhatjuk, hogy a 
munka- és fuvarerő hiánya miatt nem is volt érdemes 
eddig az erdei közlekedési eszközök építésébe nagy tőké
ket belefektetni.

De csoda történt: a világszerte bámult amerikai ipari 
termelés elért az emelkedésnek ama pontjára, a mely 
után csak sülyedés, pusztulás következhetík. A túltermelés 
oly óriási, hogy annak elfogyasztására a világpiac nem 
képes már azért se, mert nemcsak Amerikában, de Angliá
ban is ipari túltermelés van. Az ipari túltermelésnek első 
következménye, hogy a spekuláción alapuló iparvállalatok 
sorra buknak, másik következménye, hogy az igy meg
bukott iparvállalatok munkásai kereset nélkül maradtak, s 
a tőlünk elvont munkaerő tömegesen vándorol vissza a 
hűtlenül elhagyott őshazába. Amily kívánatos és örven

© 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 39

detes jelenség ez, épp oly mértékben aggodalomkellő, s 
gyors cselekvésre és segítésre serkentő; hisz a munka 
és kereset hiánya volt a kivándorlásnak megindítója, s 
ha a tömeges visszavándorlás bajait elkerülni óhajtjuk, 
feltétlenül és azonnal munkáról és keresetről kell gondos
kodnunk, hogy a hazavándorlók visszatérve szülőföldjükre, 
kenyér nélkül ne maradjanak.

E nagymérvű visszavándorlás országunkra, melyben 
nagy munkáshiány uralkodik, eléggé nem mérlegelhető 
nemzetgazdasági fontossággal bir, de gyors intézkedésre 
van szükség, mert e népmozgalom épp oly káros hatású 
lehet, mint amennyire üdvös lesz, ha késedelem nélkül 
minden társadalmi tényező megteszi kötelességét. Azt 
se felejtsük, hogy Amerika a meglepetések országa, talán 
nem is oly nagy ott a baj, mint a milyennek látszik, 
talán csak nagyobb mérvű múló jelenségről van szó s 
egyszer csak kereset nélkül maradt munkásaink ismét 
visszavándorolnak a dollárok hazájába. Gyors intézke
déssel, kereset nyújtással ennek a kivándorlási kedvnek 
kell nyakát szegni. Visszavándorlások, ha nem is oly 
mértékben, eddig is voltak, s ha a visszavándorlottaknak 
elfogyott a dollárjuk s odakünn ismét munkaalkalom nyílt, 
elmentek ismét új dollárokat szerezni.

Erdőgazdák, ime itt az alkalom ! Annak idején a most 
hazatérők nagyrészének a mi külterjes, a nép munka
szükségletét figyelembe nem vevő gazdálkodásunk adta 
kezébe a vándorbotot, akkor a sorsa felett kétségbeesett 
kivándorló talán mindenét pénzzé téve vitorlázott át a 
remélt Eldoráldóba, ahonnan most reményében csalódva 
talán csakis a vándorbotot hozza haza munkára képes 
tenyerében. Siessünk e munkára való képességet kihasz
nálni, dolgozzunk és dolgoztassunk, hogy az akarva nem 
akarva hűtlen hazafiakból megelégedett, önérzetes, hazá
jához hű és életfentartó munkával ide rögzített polgáro
kat neveljünk.

Elismerem, hogy a segítés e munkája nemcsak nem 
könnyű, de egyike a legnehezebb feladatoknak; egyedüli 
segítő körülmény, hogy a fának kereslete élénk, az ára 
rnost már elég magas, megbirja a magasabb munkabért. 
A most nálunk is uralkodott pénzválság miatt ugyan 
bizonyos zavar és tájékozatlanság észlelhető, a pénz nálunk 
is drága lett és kifogyott, s csakis a kifogástalanul biztos 
alapokra támaszkodó fakereskedők tarthatták meg üzle
teiket, de azért megmaradt a fafogyasztó közönség, mely 
eddig a közvetítő kereskedelem útján szerezte be faszük
ségletét, s a mely csak örvendezni fog, ha házikezelés
ben egyenesen az erdőbirtokostól az erdőben vagy a 
rakodóparton kaphatja a fát. A fakereskedelemre lehető- 
le9 csak kiviteli üzletünket bízzuk.

Hogy a visszavándorlás folytán kínálkozó munkaerőt 
roinél belterjesebben kihasználhassuk, elsősorban is szakí
tanunk kell ama belénk csontosodott rendszerrel, mely az 
értékesítésnél tisztán csak az ügyvédi szempontokat fogadja 
d  irányadóul: a mit nem vagyunk képesek határozott, 
számadásilag pénzben kifejezhető jövedelemmel értékesí

teni, azt az erdőn korhadni hagyjuk, gazdálkodásunkat a 
kétszer-kettő s nem nemzetgazdasági elvek vezetik, nem 
azért mintha hiányzott volna és hiányzana bennünk a 
hajlandóság a jobb irányra való áttérésre, de mert hiány
zott a munkaerő, mely most helyenként bővebben fog 
rendelkezésre állani s a mely nemzetgazdasági szem
pontból okvetlenül foglalkoztatandó.

Nincs elég szén, nincs elég tüzelőfa, még erdők köze
pette is alig lehet tüzelőfához jutni ; az Alföldön szalmával 
és trágyával fűtenek, az erdőkben pedig lépten-nyomon 
hever, korhad a fa, földön fekszik a munka, a kereset, 
a pénz, nincs a ki felvegye.

A vasúti szállítás költségeit csak az elsőrendű tűzifa 
bírja meg, szállítsuk el tehát vidékünkről az elsőrendű 
tűzifa nagyrészét oda, ahol ilyen nem kapható, a helyi 
szükséglet fedezésére termeljünk másod- és harmadrendű 
tűzifát, s ha e silányabb tűzifa csak annyit jövedelmezne, 
hogy a jövedelem éppen csak saját költségeinket fedezné, 
termeljünk, mert az elsőrendű fával jövedelmet adunk a 
vasútnak, a silányabb fával keresetet a munkásoknak és 
fuvarosoknak. Mindez az erdészetnek helyenként alig 
számbavehető jövedelme, de olyan nemzetgazdasági tevé
kenysége lenne, mi a pénzjövedelemnél is nagyobb és 
fontosabb hasznot jelentene.

A gyufa- és celulosegyárosok ostromolják a kormányt, 
hogy a gyártmányaikhoz szükséges faanyagot biztosítsa 
részökre; a szőllő- és komlótermelők karót és póznát kérnek.

A fiatalosokban a lágylombfák elnyomják a tenyésztés 
tárgyát és célját képező nemesebb fanemeket, fenyő
erdőkben a túlsűrű záródásban szárad, pusztul s úgy
szólván nyomtalanul eltűnik az elnyomott vékonyabb fa. 
Ha van arra való munkásunk, szedjük ki a faanyagokat, 
nemcsak ha kimutathatólag jövedelmeznek, de akkor is, 
ha csak a köliségeinket térítik meg. Kenyeret adunk ezzel 
munkásainknak, pártoljuk fejlődő faiparunkat, a szőlő- és 
komlótermelést, s eléggé nem értékelhető hasznot hajtunk 
azzal, hogy erdeinket tisztogatjuk, azok növekedését elő
mozdítjuk; hisz a nálunk annyira elhanyagolt erdőlések 
haszna elvitázhatatlan.

Az ipar óriási mennyiségű faszenet fogyaszt és fogyasz
tana többet is, csak annyit kaphatna, amennyire szüksége 
van. Faszenet a leggörcsösebb, a legkevésbbé feldolgoz
ható fából is égethetünk, csak legyen elég munkásunk.

Ezek csak egyes példák, az erdőgazdaság terén, vidé
kenként más és más formában egyre-másra kínálkoznak 
a feldolgozás alkalmai, amiket elmulasztanunk nem szabad, 
ha arról van szó, hogy visszavándorolt honfitársainkat 
munkával kell ellátni.

Az erdei munka majdnem kivétel nélkül az egész éven 
át foglalkozást ad, de különösen nyár folyamán nem köti 
le annyira a munkaerőt, hogy az a mezogazdasagnak át 
ne engedtessék. Az erdei munka ilyenformán a munkás 
nép szaporodtával a mezőgazdaságnak is biztosítani fogja 
az annyira szükséges munkaerőt, mely nélkül üzemét 

-nem teheti belterjesebbé. Ebben fekszik a két gazdasági
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ág kölcsönhatása, mi a munkások állandó és intenzív 
foglalkoztatásában fejti ki nemzetfentartó erejét. így lesz 
képes a mezőgazdaság is a megindult helyes irányban 
arra a színvonalra emelkedni, a melyen a német mező
gazdák vannak.

Mégegyszer ismétlem, ne vezessenek minket az erdők 
kihasználásában csakis ügyvédi, de nemzetgazdasági szem
pontok is, a mik nem zárják ki, hogy belterjes erdőgaz
dálkodásunk idővel búsás jövedelmeket ne hajtson. Most 
csak e nem várt nagy tömegű visszavándorlás, ezernyi 
munkásseregeknek azonnal való foglalkoztatása s a hazai 
földhöz való rögzítése, ez a váratlan és fontos esemény, 
s hazafias cél lebegjen szemeink előtt. De már a közel 
jövőben oda törekedjünk, hogy modern közlekedési esz
közök építésével erdeinknek minél magasabb jövedelme- 
zést és minél belterjesebb kihasználását és ápolását 
biztosítsuk.

Eddig a munkáshiány mellett erdeink külterjes gazdál
kodásának egyik nagy oka: a jó úthálózat hiánya, a mi 
igen drágává teszi az erdei termékek kihozatalát. A haza
térő munkásoknak szintén egyik hasznos foglalkoztatása 
lenne, ha erdeinkben alapozott, bármikor és bármely idő
járás mellett használható utakat építenénk. Nem mondom 
én, hogy azonnal az összes erdőgondnokságokban épít
sük ki az úthálózatot, ily óriási befektetésre képtelenek 
vagyunk, de egy év se múljék anélkül, hogy ott, ahol jó 
utak építésével a jövedelmet fokozhatjuk, legalább annyit 
ne építsünk, hogy vágástól vágásig vigyük az utat. A mi 
egyszerre sok, apránként csinálva nem nagy megerőlte
tésbe kerül, annál is kevésbé, mert a jó ut jövedelem
szaporulatot jelent, s egy pár év múlva az útépítés költsé
gei megtérülnek.

A mostani pénzválság intő például szolgáljon arra nézve, 
hogy a közvetítő kereskedelemben feltétlenül bízni nem 
lehet. A szlavóniai tölgyesek mellett az ország igen sok 
vágásterületének fatömege árverés utján nem kelt el, s 
mert nem kelt el, igen sok helyen kénytelenek a házi 
kezelésre áttérni. A fakivitel csökkenése, s a behozatal 
emelkedése az ország faszükségletének s fafogyasztó 
képességének gyarapodását jelenti, s hogy a házikezelés 
előnyeit minél fokozottabb mértékben élvezhessük, hatal
mas lendületet adna fatermékeink értékesítésének, ha a 
ministerium kebelében egy fakereskedelmi, faipari és erdei 
munkásügyi alosztály létesülne, mely az ország fakeres- j 
kedelmét, faiparát és munkásügyét kizárólagos figyelme 
tárgyává téve, s minden tekintetben országos tájékozást 
szerezve, az országos fakereskedelmet, faipart és erdei 
munkásügyet irányítaná. Igen nagy bajunk a tájékozat- j 
lanság; a fogyasztó nem ismeri a termelőt, s viszont 
a termelő nem találja fel a fogyasztót. Fakereskedelmünk, j 
mely eddig a közvetítő fakereskedelem járszalagján haladt, | 
teljesen szervezetlen, e miatt faiparunk is kezdetleges, s 
nem képes a külföldi versenynyel a küzdelmet felvenni. 
Úgy vagyunk a fával is, mint egyéb cikkekkel : a külföld 
aránylag olcsón kapja meg a legjobb fánkat, a hazai 1

ipar pedig — mert kicsinyben nem igen adunk el — itt 
az országban alig képes jóravaló fához jutni. A külföld 
fánkat olcsón gyárilag feldolgozva, mint kész iparcikket 
küldi vissza, s mi a külföldnek megfizetjük a fa árán 
kívül a kétszeres szállítási bért, a vámot, a külföldi mun
kás munkabérét, s a saját munkásainkat és iparosainkat 
koldussá tesszük. E bajon csak úgy segíthetünk, ha ország
szerte a házi kezelésre térünk át, s a faipart akár kicsiny
ben, akár nagyban való eladással a közvetítő kereskede
lem kizárásával mi magunk látjuk el fával.

Óriási nemzetgazdasági, nemzetfentartó erő szunnya- 
dozik erdőgazdaságunkban, segítsünk a hol kell és lehet 
azonnal, de szervezkedjünk is, hogy céltudatos igyeke
zettel gazdálkodásunkat s az erdők jövedelmezését a 
virágzás - tetőpontjára vigyük.
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A szénhiány.
A kereskedelmi miniszter a múlt évben értekezletet 

hivott egybe, a szénhiány ügyében. Ezen értekezleten 
megvitattak minden oly dolgot, a mi a szénhiány 
megszüntetését célozza. A kormány képviselője meg
ígért minden intézkedést, a mely képes lesz a kőszén
hiányt megszüntetni, illetve annak elejét vennf. A wag- 
gonhiány megszüntetése érdekében gondoskodik a for
galom gyorsabb lebonyolításáról; s e célból külön juta
lékot ad a vasúti alkalmazottaknak, csökkenti a szén- 
szállítás diját; növeli a fekbérdijat, a dunai pályaud
vart megnyitja a szénlerakás céljaira; a budapesti 
szénkereskedőknek felmondja a raktárakat, ha zaklatják a 
közönséget; minden lehetséges módon megkönnyíti a 
külföldi szén behozatalát és az államvasutak részére 
biztosított szénmennyiséget a szerződési árakon átengedi 
a közönségnek.

Ebből kifolyólag a fővárosnak nagy széninségtől nem 
kell tartania. De miután a szénhiány adta tüzelődrága
ság nemcsak a fővárosban érezhető, hanem a vidék is 
nagy tüzelőhiányban szenved, és nem csak hogy az 
iparvállalatokat, hanem a magánosokat sem lehet ele
gendő tüzelővel ellátni, e fontos kérdés felett napirendre 
térnünk nem lehet, nem lehet főleg fellendüld iparunk 
és magánérdekből, hanem ezt tanulmány tárgyává kell 
tennünk, a bajokat keresni és ha ezt megtaláltuk: azt 
orvosolni és teljesen megszüntetni.

E célból vissza kell térnünk az említett, értekezleten 
előadottakra.

Matlekovics Sándor az Országos Iparegyesület kép
viseletében első sorban azt hangoztatta, hogy az óriási 
széndrágaságnak — az áremelkedés több 100 °/0-nál 
— okát abban találja, hogy a magyar szénbányák már 
a múlt évben sem tudták fedezni a szükségletet, úgy 
hogy 13 millió métermázsát a külföldről kellett be
hozni.

Chorin Ferenc tagadta, hogy a szénhiánynak a ma-
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gyár bányák lennének okai, hanem okát találta a sztráj
kok, kivándorlás és főképpen az ipari fellendülésbe, a 
mi a fogyasztásban 50— 100 százalék emelkedést mu
tat. Oka a 20—30 ° / 0 waggonhiány. Megszűnne a szén
hiány az ipari fogyasztásnál, ha a M. Á. V. a maga 
részére kikötött mennyiségről lemond, s külföldi szenet 
hozat, a magyar szenet pedig átengedi a magyar iparnak.

Szterényi József államtitkár kijelentette, hogy mint 
végső segítő eszközt ez indítványt hajlandó elfogadni; 
vagyis a M. Á. V. lemond a maga szerződéséről, ha a 
bányák az így felszabadult szenet ugyanabban az ár
ban adják át az iparnak, mint a hogy a M. Á. V. kapta 
volna. Chorin Ferenc erre azt válaszolta, hogy ilyen 
Ígéretet nem tehet, mert a jelenlegi árak mellett máris 
veszteséggel szállítják a M. Á. V.-nak szükséges szenet.

Miután a szénánkét alkalmával tervezett intézkedések 
a szénhiányt egyelőre nagyobb mértékben alig enyhítik, 
de még kevésbbé van kilátás arra, hogy a szénárak 
rohamos emelkedését enyhítsék, az érdekelt körök a 
megoldást olyan irányban keresik, hogy a szénszükség
let más anyagokkal pótoltassák.

Erre nézve az Országos Magyar Kereskedelmi Egye
sület felhívta a kereskedelmi miniszter figyelmét a 
Galíciában óriási tömegekben és rendkívüli olcsó áron 
rendelkezésre álló nyers kőolajra. A nyers kőolaj alkalmas 
arra, hogy különösen fűtő célokra igénybe vegyék, már 
azért is, mert a nyers kőolaj hő fejlesztésére még a leg
jobb minőségű angol szénnél is nagyobb.

De miután a nyers kőolaj vasúti fuvardijtétele ma
gas, az O. M. K. E. arra kérte a minisztert, hogy a 
díjtételt önköltségeinek díjtétele szerint állapítsa meg, 
vagy ha ez nem lenne lehetséges, akkor terjesszék ki 
az összes hazai állomásokra irányított nyers petroleum- 
szállítmányokra azokat a fuvardíjkedvezményeket, a me
lyeket ezidőszerint csupán bizonyos állomásokra címzett 
nyers kőolajküldemények élveznek. A B. H. közgazda- 
sági rovatában nagytehetségü közgazdasági írónk Ereky 
Károly a széndrágaságról írva azt mondja, hogy a szén 
drágaságát bányáink azzal okolják meg, hogy a munka
bér növekedett, a fogyasztás pedig megkétszereződött. Ezt 
az érvelést csak akkor leszünk kötelesek elfogadni, ha a 
bányák a statisztikai hivatal utján ismertetik az egy 
métermázsára eső munkabért és az egy métermázsára 
eső haszonnak nagyságát. Ekkor megítélhetjük, hogy nem 
lehet szénuzsoráról szó.

Amerikában, a hol karteltörvény van, az állam kény
szerítheti a nagyvállalkozókat, hogy a fenti adatokat 
közölje és ha igazságtalanul nagy haszonnal dolgoznak, J 
akkor elvehetik tőlük azt a pénzt, a mit jogtalanul vet- j 
tek ki a közönség zsebéből.

A szénbányák titkolódzása nem alaptalan, mert Magyar 
országon van a szénnek legnagyobb ára.

A statisztika az egyes államokban a termelt szén árát 
fillérekben, az alábbiakban mutatja:

Amerikai szén : Anglia : Német
ország :

Ausztria : Magyar- 
ország :

1896. évben 570 700 830 710 1030
1899. évben 568 910 930 780 1060
1902. évben 580 980 1060 930 1090

Vájjon miben rejlik annak a nagy szénárnak az
oka? kérdi Ereky — a midőn a magyar bányamunkás 
kisebb bért kap, mint az angol, osztrák vagy német 
munkás. A munkabér tehát nem lehet az oka. A vasúti 
tarifa sem idézheti elő a drágaságot, mert a felsorolt 
árak bányaraktárakban értendők.

Tehát másutt kell lenni az oknak, állítja Ereky, és ez 
az, hogy a hazai közvélemény nem ellenőrzi az árakat, 
úgy mint a külföld, a mely a tavalyi rohamos szénár 
emelkedésre elővette a statisztikát és kimutatta, hogy a 
métermázsánkint kifizetett munkabér és egyéb kiadások 
emelkedése folytán a szénárak alá szállottak és a né
met szénbányák már attól féltek, hogy a termelést csök- 
kenteniök kell.

Ereky a szénárak emelkedését abban is keresi, hogy a 
háztartásban magyar közönségünk a porosz szenet szereti, 
mert ráfogták a mi szenünkre, hogy égése kénes sza
got terjeszt, minek következtében olyan kályhákkal va
gyunk felszerelve, a miben a mi szenünk el sem ég. 
így szolgáltatta ki magát a magyar közönség a porosz 
szénbányáknak.

Már pedig ma már van olyan szabadalmazott kályha, 
a miben a legolcsóbb szén is teljesen szagtalanul elég, 
tehát a jó magyar szenet is épen úgy el lehet égetni, 
mint a poroszt.

Ereky a kőszénbányák ama érvelésével szemben, hogy 
a munkabér rohamosan emelkedett, annak a nyomára 
jutott, hogy az utóbbi években a szénbányamunkások 
átlagos napszámbére csökkent. De hogy mégis dolgoz
nak, annak okát abban találja, hogy a bányák jobb 
berendezésüek, és hogy a magyar bányász többet bá
nyász ki, mint az osztrák vagy német.

Tehát a magyar szénnek tulajdonképen olcsóbbnak 
kellene lenni.

Ereky ezen a bajon segítendő, felhívja az államhatal
mat, hogy a széndrágaság ellen védje meg a közönség 
érdekeit, és a zsenge ipart, a melyet állami segítséggel 
létre hozott.

Ereky állításait kivonatosan felsorolja, azt mondja : 
„Azt tanultam és életem tapasztalata megerősített azon 
iskolai tanulmányaimról, hogy az áruk árát a kereslet 
és kínálat törvénye szabályozza. Minél többen keresnek 
valamely árut, minél kevesebben tudják ezt az árut 
megkapni, annál inkább felszökik az árunak az árai. 
Ezen szavak után Rainer E. dr. azt állítja, hogy a szén 
ára 1905. év óta rendkívülien felszökött.

A vasutak, és az ipar minden ága ma harminc, öí- 
ven százalékkal többet fogyaszt, mint 1905. év előtt. A 
vállalatok nem képesek a keresletnek megfelelni. Ehhez 
hozzájárult az a körülmény, hogy a „Munkásaink, kik 
otthonukban jövedelmező munka nélkül szükö/köd-
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tek, kivándoroltak“, úgy, hogy a midőn a kereslet 
megnagyobbodott, ők munkásokat nem találtak.

Azt hisszük, hogy e kivonatokkal is eléggé megvilágí
tottuk a szénhiány okát, a mely fejlődésnek indult ipa
runkat képes visszafejleszteni és tönkre tenni az osztrák 
ipar javára.

Felhozunk egy példát: u. i. a selmecvidéki hodrus- 
bányai kincstári bányászat gépeinek fűtésére, heti hat 
vasúti kocsirakomány szenet rendelt a magyar szén
bányákból, de e helyett csak egyet kapott és miután az az 
üzemnek állandó fentartására nem volt elegendő, kény
telen volt azt beszüntetni és munkásait hogy szélnek 
ne ereszsze, favágással és egyéb olyan munkával foglal
koztatta, a mihez nem értenek, tehát az üzemet túlsá
gosan megterhelte, és így nem csoda, ha csak az az 
egy bánya fél millió deficittel dolgozik. Mit szóljanak 
hasonló esetben a magyar gyárak, a melyeknek a háta 
megett nem áll az ország kincstára?

Ezen a bajon segíteni mindenkinek kötelessége ; köte
lessége összes tudását a mérlegbe vetni, mert a tüzelő
anyag nem fényűzési tárgy, hanem egy közszükségleti 
cikk.

Nem a magas szénárak hatnak bénitólag az iparra, 
mert hisz azt a gyár a fogyasztóközönségen beszedi, 
hanem nyomasztólag hat az a körülmény, hogy elegendő 
tüzelővel nem rendelkezünk.

Ezen a bajon, a mint azt fennebb említettük, az 0. 
M. K. E. úgy vél segíteni, hogy ha gépeinket nyers kő
olajjal leendő fűtésre alakítanánk á t ; helyes, csakhogy 
az uj gépek beszerzése költséges és időt rabló.

Mások a bajon még úgy óhajtanak segíteni, hogy az 
angol szenet akarják behozni az országba ; ez is igaz, de 
ezzel ismét elősegítetnék a kivándorlás és hazai mun
kásaink foglalkoztatása parlagon heverne.

A leggyökeresebb orvoslás Wekerle Sándor miniszter- 
elnök, pénzügyminiszter, kőszéntelepvásárlási szándéka. 
A megvásárlandó kőszéntelepek 1) a Krassószörény- 
megyei Almásvölgyi, 2) a Horvát és Szlavón ország 
területén fekvő Vrnikvidéki, 3) a Borsodmegyei Armos 
pusztai telep. Vannak ezen kívül más még feltáratlan 
széntelepeink, a miket ha az állam megveszen, a tüzelő
anyag szükségletét beláthatatlan időkig teljesen kielégíti. 
De a szénhiány okozta bajok megszüntetéséhez nekünk 
erdészeknek, de különösen az erdők legnagyobb bir
tokosának, az erdőkincstárnak is hozzá kell járulni.

Kívánatos lenne, hogy ha az állam, mint legnagyobb 
erdőbirtokos, első sorban is a helyi magán és ipari 
célokra szükséges tüzelő fa-anyagot a piacra kihozná, 
hogy az erdős vidék gyárai és iparvállalatai igénybe ne 
vegyék a drága kőszenet, s ezzel egy részről áruinkat 
indokolatlanul ne terheljük, másrészt faszegény vidék gyá
raitól el ne vonjuk az annyira keresett szenet.

E célt az államkincstár azonban csak akkor fogja el
érni, ha a már régebben tervbe vett, de még mindig 
nem foganatosított utakat, erdei és sodronykötél-pályá

kat kiépíti, és nem nézik jól befűtött irodáikból össze
tett kézzel, mint emelkedik a szén ára, mint satnyul az 
ipar a szomszéd ország javára, mint rothad a sok köb
méter fa az erdőben, és mint didereg a szegény nép 
az utcán. De nem csak az erdőkincstár, hanem magá
nos birtokosaink is tárják fel erdeik kincsét, tegyék 
hozzáférhetővé a sokhelyt rothadó faanyagot, hogy egy 
részt az utolsó év rohamos iparfejlődésének támaszai 
legyenek, másrészt, hogy a népnek abban az időben, a 
midőn a mezőn szünetel minden munka, elegendő és 
jövedelmező foglalatosságot adjanak. Építsünk erdei uta
kat, .építsünk erdei vasutakat, sodronypályákat, mert 
ezek nélkül az erdőgazdaság soha jövedelmező nem le
het, mert a tömegértékesítés, a mit a fellendült gyári 
ipar megkövetel, csak kitűnő utak, vasutak és sodrony
pályával képzelhető el. Különösen a két utóbbi szállítási 
eszközre kell nagy súlyt fektetni, mert jól ismerjük a 
nagymérvű takarmányhiányt, dacára annak, hogy mező- 
gazdaságunk a mesterséges takarmánytermelésre megy 
át. Igavonó állataink számát a nagyobb és belterjesebb 
erdőgazdaság következtében nem növelhetjük, tehát vas
utakat, gőzpályákat, sodronykötélpályákat kell segítségül 
vennünk, igavonó állataink erejét meg a közelítéshez 
kell fentartanunk és ha szállítási eszközeinket a kor és 
a kereslet igényeihez mérten szabályozzuk, a fuvarbérek, 
a melyek oly nagy sulylyal nehezednek a tüzelőanyagra, 
apadni, a fa tőára emelkedni fog, erdőkoszoruzta vidék 
kisgazdáinak fuvarereje meg lesz kiméivé, sok ezer és 
ezer ember fog a belterjes erdőgazdaságnál foglalkozást 
találni, meg fog szűnni a széndrágaság, nem fog annyi 
millió a külföld szenéért kivándorolni.

És nehogy az állam összeütközésbe jöjjön a magán
birtokosokkal, készíttessen az összes birtokain úthálózat
terveket és vonja be az érdekeltségbe a magán erdő- 
birtokosokat is.

A szén- és tüzelő-uzsora megszüntetésére az árak 
szabályozása céljából állítson fel az állam minden na
gyobb helyen tűzifa-raktárakat.

Ellenkezőleg, ha az erdőkincstár maga nem jár elől 
jó példával és a szállítási eszközökbe befektetéseket nem 
eszközöl, méltán illetheti a vád, hogy hozzájárul a szén
drágasághoz és fejlődő iparunk agyonsanyargatásához.
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25 éves szolgálati jubileum.
Szép ünnepet ült f. é. január hó 5-én a Csíkszeredái 

m. kir. állami érdőhivatal tisztikara abból az alkalomból 
kifolyólag, hogy szeretett hivatalfőnöke, zariecsi Zereczky 
Pál m. kir. erdőtanácsos 25 éven át szolgálta önzetlenül 
és eredményesen a magyar erdészetet.

A tisztikar nevében Máthé Ambrus m. kir. erdőmester 
üdvözölte az ünnepeltet, méltatva annak érdemeit és 
átnyújtva a tisztikar ezüst babérkoszorúból álló emlék
tárgyát.

Az ünnepelt válasza után az irodai kezelő személyzet 
üdvözölte a szeretett hivatalfőnököt, egy remek szép élő
virágcsokrot nyújtva át.

Az ünnepséget a tisztikar által rendezett családias 
színezetű társasvacsora zárta be, melyen Krippel Móric 
m. kir. erdőmester méltatta az ünnepelt érdemeit.

A társasvacsorán, — mely vig zeneszó és selmeci diák
dalok mellett kivilágos-kivirradtig tartott, — a szakhöl
gyek is részt vettek.
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A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.

Irta Enyedi János. 16

4. Értékesítés.

Az értékesítési viszonyok általában kedvezők.
Az épület- és műszerfát szerződés alapján a Zártl test

vérek, hajlított bútorgyáros cég veszi át, mig a bányafát 
a diósgyőri m. kir. vas- és acélgyárnak adjuk.

A Zártl testvérek céggel a szerződés árverés alapján 
köttetett meg s e szerződés szerint a ledöntött műfa fel
méretik és köbtartalma a felmérési adatokból kiszámít- 
tatik.

Az eladási egységárak az alsó átmérőjű vastagsági 
osztályok szerint és tömörköbméterenként vannak meg
állapítva.

A faiparral foglalkozó környékbeli kisiparosok bárca 
kiváltása mellett szerzik be a szükséges műszerfát.

A tölgyfa-vágásokban az erdőgondnokság hasított szőlő
karót is termel, a melyeket a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium utalványa alapján szolgáltat ki.

A tűzifának egy részét szenitik a diósgyőri m. kir. 
vas- és acélgyár részére, más részét az erdőgondnokság 
a miskolci m. kir. faraktárba szállíttatja. A vasgyár ré
szére a diósgyőri, ujhutai, parasznyai és mocsolyástelepi 
erdőgondnokságok évenkint 22—27 ezer q faszenet szál
lítanak, mig a miskolci faraktár a nevezett erdőgondnok
ságok tűzifájából 20—30 ezer ürm3 tűzifát értékesít éven
kint. A többi tűzifát az erdőgondnokságok bárca mellett 
a vidékbeli lakosoknak adják el. A feküfa szintén keres
let tárgya, a mit bizonyít a következő kimutatás ;
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1885 272 17 252
1886 164 — 68 — 36 324
1887 446 — 10 6 6 1224
1888 727 — 23 — 212 1764
1889 686 — 7 2 535 2088
1890 1506 — 47 191 1404
1891 752 — 55 2 7 1080
1892 801 — 16 — 18 832
1893 612 — 8 — 358 1260
1894 806 — 14 — 476 1111
1895 954 — 1 9 1404 2304
1896 702 — 4 12 1912 2328
1897 534 — 36 9 1390 1674
1898 1423 — 5 1 3463 2166
1899 1426 — 8 1 7010 1860
1900 1354 — — 6 8127 3120
1901 1301 11 20 8245 3102
1902 1209 — 12 13 8727 4878
19* 3 1080 — 28 — 7027 3408
1904 872 20 16 — 8296 3768
1905 714 31 7 — 4814 . 3504
1906 912 12 — 9 8088 4056

A jelentékeny mellékhasználatokat — mészégetés, va
dászat, rétek fűtermése, stb. — árverés utján, a nyári 
legeltetést bárcázás mellett, az őszi legeltetést és mak- 
koltatást pedig szintén árverés utján és szerződéskötés 
mellett értékesíti ez erdőgondnokság.

Az egyéb erdei terményeket bárcázás utján szokás 
értékesíteni. Az erdőtermény-árszabályban felsorolt „egyéb 
erdei térmények“ a következők: léc, rúd, babkaró, kala
pácsnyél, kampós- és sima botfa, sétabot, gereblyenyél, 
nyeregkápa, nyirfavessző, sövény-vessző és tövis, moha, 
vadgyümölcs, ültönc, erdei fenyőcsemete, építő terméskő, 
patakkő, tuffa, úti kavics, sarlózás, raktározott széna, 
agyag, erdei föld, homok, szamóca, málna, szeder, gomba, 
zöld lomb, vadrózsa, különféle vadoncok és erdei alom.

Az erdei termékek kisebb mértékben való elárusítása 
hármas rendszerű bárca mellett történik s az eladási 
árakat a tótsóvári m. kir. erdőhivatal javaslatára a m. 
kir. földmivelésügyi minisztérium állapítja meg évről-évre 
az erdőtermény-árszabályban.

Miután a főhasználat jelentékeny részét a tűzifa képez, 
és ez negyedrészben a miskolci m. kir. faraktár utján 
értékesíttetik, érdekesnek tartom itt ismertetni a miskolci 
faraktár tüzifaeladási árait:
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Téves volna az eladási árak ezen nagymérvű emelke
déséből a tőárak megfelelő növekvésére következtetni, 
mert az árak emelkedését a termelési és szállítási bérek 
rendkívüli fokozódása okozta. Ezt később adatokkal fogom 
igazolni.

Egyrészt a munkabérek folytonos emelkedése, másrészt 
a rendkívüli kereslet miptt az árák további emelkedése 
rövid idő alatt be fog következni.

A műfa tőárainak a diósgyőri erdőgondnokság kerüle
tében való változásairól a következő adatokat gyűjtöttem 
össze :

Év
szám

Max. Min.

Fanem és választék árak m:l-ként

f i l l é r

Bükk.

16—40 cm. alsó átmérő ... ... ... 1870 630 630
1888 630 314
1898 640 320
1907 640 320

41—66 cm. „ „ ... ... 1870 760 760
1888 750 420

41 — 60 cm. „ „ ... ... ... 1898 760 440
„ „ „ „ ......... 1907 760 440

Tölgy.
16—26 cm. alsó átmérőig ... ... 1870 760 760

1888 1260 840
16 - 24 cm. „ „ ... .. . 1898 1160 700„ „ „ ......... 1907 1300 800
27 -5 3  cm. „ „ . . . . 1870 820 820

1888 1470 1050
25—40 cm. „ „ ... ... ... 1898 1500 900„ » » „ ... .. ... 1907 1700 1100

Kőris.
16—26 cm. alsó átmérő ... . . 1870 760 760
16—24 „ „ ................... 1907 1400 800
2 7 -5 3  .....................  .......... 1870 886 886
2 5 -4 0  ..................... 1907 1800 1100

Juhar.
16 — 26 cm. alsó átmérő 1870 760 760
1 6 -2 4  . „ 1907 930 560
27—53 „ „ „ ... ... ... 1870 886 886
2 5 -4 0  „ „ „ ... ... ... 1907 1200 720

A feküfa árváltozásait a következő kimutatás tünteti fel:

1870 1888 1898 1907
M é r t é k Az ár

határa é v b e n
f i l l é r

Kétfogatu szekér ... j min.
320

200 200 150
max. 400 380 250

Taliga ... ............ | min. — 100 40 80
max. 160 200 130 170
min. - 50 10 20

' ) max. 80 100 40 50
min. - 10 4 -

) max. 16 30 12 10

Legjelentékenyebb áremelkedés nyilvánul a hasított 
tölgy szőlőkarónál.

Ezer drb szőlőkaró ára a diósgyőri raktárban 1870-ben 
22 K volt, 1888-ban pedig 17 K 60 f. Az áremelkedés 
bekövetkezése után ezer darab L8 m. hosszú szőlőkaró 
ára az erdőben:

1 8 9 6 -b an .................................................... 22 K 12 f.
1 8 9 8 -b an .................................................... 47 K 50 f.
1 9 0 2 -b en .................................................... 53 K — f.
1 9 0 7 -b en .................................................... 53 K —- f.
A legeltetési bérek húsz év óta nem változtak, a mit 

a következő kimutatás igazol:

1870 1887 1888 1898 1907

Az állat megnevezése é v b e n

egy darab után egy hónapban

i 1 1 é

Ló vagy szarvasmarha 2 
éven felül .................... 60 120 200 200 200

Ló vagy szarvasmarha 2 
éven alul .................... 40 60 150 150 150

Sertés egy éven felül ... 28 40 100 100 100
Sertés egy éven alul ... 12 20 50 50 50
J u h ................. . 20 — — - —

Bárány ... ... ... ... 10 — — — —

Az 1888. évben két okból emelték a legeltetési bére
ket. Először, hogy a takarmány árával megfelelőbb vi
szonyba hozzák, másodszor a túlhajtás korlátozása végett.

Azóta a felfogás megváltozott s az erdészet — ismerve 
az állattenyésztés nemzetgazdasági jelentőségét — ipar
kodott annak érdekeit lehetőleg istápolni. Ezért nem 
emelte a kincstár húsz év óta a legelőbéreket és a 
legeltethető területeket erre a célra rendelkezésre bocsá
totta. Ennek az eljárásnak az eredménye abban nyilvánul, 
hogy a marhalétszám jelentékenyen megnövekedett.

Nem tudom azt pontosan kimutatni, hogy mennyi volt 
az állatállomány húsz évvel ezelőtt, mert ugyanazon 
legelő marhára egy évben hónaponkint — tehát több 
ízben — váltanak bárcát. De mégis fogalmat alkothatunk 
a növekedés nagyságáról, ha figyelembe vesszük, hogy 
a diósgyőri erdőgondnokság kerülelében az 1886. évben 
107 darab két éven felüli és 3 darab két éven aluli 
szarvasmarhára és lóra, tehát összesen 110  darabra vál
tottak bárcát, mig az 1906. évben 405 darab két éven 
felüli és 400 darab két éven aluli, tehát 805 darabra.

És míg az 1903. év II. felében összesen 273 darab 
sertésre adott az erdőgondnokság bárcát, addig az 1906. 
év ugyanazon szakában 476 darab sertésre. Ha tekintetbe 
vesszük, hogy 1884. évben 66 darab, az 1885. évben 
75 darab volt — a bárcák szerint — a legelő marha és 
ló, akkor bátran állíthatjuk, hogy ma tízszer annyi marha 
és sertés legeltetéséről kell gondoskodnunk, mint húsz 
évvel ezelőtt, (Folytatása következik.)
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Erdészeti Kísérletek.
(IX. évfolyam 1907. évi 3—4. füzet.)

A m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás folyó
iratának legutóbbi füzete a következő tartalommal jelent 
meg:

Első cikk: Az ákácerdők gazdasági alakjairól, a folyó
irat szerkesztőjének, Vadas Jenőnek tollából. A cikk, szerző 
„Az ákácfa monográfiája“ cimü pályanyertes művének 
részlete, amely elsősorban az ákácfának eddig csak 
kevéssé ismert növekedési viszonyait tárgyalja. Adatait 
Szeged és Szabadka vidékének ákácerdeiből és a gör- 
gényszentimreí erdőőri szakiskola erdőszerü parkjában 
álló ákácfákról veszi.

Ezeknek az adatoknak, továbbá a Coburg-féle ákác- 
fatermési táblák adatainak alapján Vadas megállapítja, 
hogy az ákácot szálerdőalakban vagy középerdőben fő
fául is lehet nevelni, de csak jó minőségű, termékeny 
homok vagy üde, televényes homokos agyagtalajon, 
szelidebb klímái viszonyok között és elegyesen, 50 éves 
vágásfordulóval.

Más termőhelyen csak sarjerdőnek van jogosultsága, 
legfeljebb 30 éves vágásforduló mellett.

Mint új, eddig nem alkalmazott módot ajánlja a két- 
vágásos szálerdőt, ami azzal az előnynyel jár, hogy az 
ákácsarjak, amelyek a magról kelt csemeték fejlődését 
gátolnák, még a végleges tarolás előtt elpusztulnak.

Részletesen leírja azután a sarj- és középerdőt, amely 
utóbbinak nagy szerepet tulajdonit az u. n. rontott lomb
erdők helyreállításánál; áttér továbbá az ákácnak mező- 
gazdasági közteshasználattal való nevelésére, amelyet 
azonban inkább csak újratelepítéseknél ajánl.

Az erre következő cikkben Boleman Géza, főiskolánk 
elektroteknikai tanára ismerteti a kisiblyei telepen az ő 
segítségével felállított önműködő szélirány- és erősség
mutató műszert.

A villanyos erővel működő műszernek főérdekessége 
az, hogy a két főrésze, — a szél irányát felfogó vitorla 
és az önműködő feljegyző készülék között levő szélmérő 
hazánkban még egyáltalán nem létezik.

Boleman részletesen leírja a szélmérő szerkezetét, annak 
feljegyzéseit és az adatok kiszámítását, továbbá a villám- 
csapás és kóbor áramok ellen való biztositó berendezé
seket.

A szélvitorla fentebb említett két főrészét kilencsoros 
silicium broncedrót-vezeték köti össze, melyek az akku
mulátor által szolgáltatott villanyos áramot vezetik. Minden 
széliránynak külön vezetékje van, összesen 8 , a kilence
dik a szélerősséget jelző szerkezethez való.

A szélvitorlával együtt mozgó fémkefe mindig a szél
iránynak megfelelő vezetéket kapcsolja be az áramkörbe, 
amelyik azonban nincs állandóan zárva, hanem csak a 
szélvitorla előtt elhelyezett — a szélerősség mérésére 
szolgáló — lapátkerék minden ezredik fordulatánál záródik 
egy pillanatra. Ebben pillanatban a megfelelő szélirány 
tolla is jelez és a szélerősség tolla i s ; mindkettőnek jel
zése a feljegyzési íven rögzítve lesz. A jelzések erősebb 
szélnél sűrűbben, gyengébbnél lassabban követik egymást, 
úgy hogy a feljegyzési lapról, a szél iránya és annak változása, 
valamint az erőssége folytonos szakadatlan sorozatban 
leolvasható. Nagyon könnyíti a feljegyzések számbavéte
lét, hogy a lapátkerék úgy van szerkesztve, hogy annak 
egyszeri körülforgása 1 m. szélútnak felel meg ; a jelzé
sek 1000— 1000 fordulat után állva be, két jelzés közötti 
időben a szél éppen egy kilométernyi utat tett meg.

A következő sorokban az állomás adjunktusa, Roth 
Gyula, számol be az ákácmag forrázása körül végzett 
eddigi kísérleteiről.

Az ákácmag forrázása némileg nyílt kérdés, amelyben 
még kétségtelen megállapodásunk nincsen.

Roth elsősorban közvetlenül a forrázásnak hatását 
akarta megállapítani, kiküszöbölve egyelőre az időjárás 
esetlegességeit, hogy ennek a hatásnak ismerete alapján 
tovább kutatva, megállapíthassa a forrázott mag viselke
dését az időjárással szemben, illetőleg az ennek károsit- 
hatása ellen való védelmi eszközöket.

Kísérletei, — a melyet a görgényszentimrei külső állomás 
vezetője kérésére megismételt — arra az eredményre 
vezettek, hogy a csírázó magvak száma és a forrázás
hoz használt víz hőfoka között egyenes és közvetetlen 
okozati kapcsolat van, úgy, hogy mennél melegebb a 
vfz, annál több mag csírázik.

Nagyon természetes, hogy a víz hőfokával a felduzzadt 
szemek száma gyarapodik, ezek a duzzadt szemek fel
tűnő gyorsan és nagyszámban csíráznak, úgy, hogy a 
forrázott szemek csírázása 4—5 nap alatt már majdnem 
teljes és a 8— 10 -ik napon túl már csak elvétve kél egy
két szem, a nem duzzadt szemek — amelyek többnyire 
csak nagyon csekély mértékben csíráztak — sokkal ren- 
detlenebbül, feltűnő hullámzással keltek és két hónapig 
tartó megfigyelés egész idején át csíráztak. Az első 8— 10 
napon naponként 1—24, a 2—4-ik héten 1—9, (egy 
esetben a 14-ik napon 15,) a többi hetekben 1—4 szem 
csírázott napoként 1000 szem közül, egy-két napi ritka 
megszakítással.

Roth ugyanannál a magnál teljesen azonos viszonyok 
között, csak a forrázott víz hőfokának változtatásával, — 
25, 40, 60, 75, 90 és 100 C’ víz alkalmazása mellett 
— 29-től 91 °/o-ig változó csírázó képességet kapott.

Ez a két szám eléggé mutatja, mily nagy szerepet 
játszik a forrázásra használt víz hőfoka és hogy a helyes 
forrázással mily nagy mértékben fokozhatjuk az ákácmag 
csirázási százalékát.

Kísérleteit Roth folytatni fogja most már abban az
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irányban, hogy a forrázás jótékony hatását miképpen 
lehetne fenntartani az időjárás esetleges kedvezőtlen be
hatásával szemben. Erre a célra elsősorban a vetések 
öntözése ajánlatos, ez azonban költséges lévén, meg kell 
kisérleni a mélyebbre való vetést, a vetések árnyalását 
és takarását.

Következik erre Dr. Zemplén Géza főiskolai adjunktus 
munkája: A káliumpermanganát hatása a cellulózra, mint 
előzetes közlés szerzőnek a főiskola kémiai laboratóriumá
ban végzett kísérleteiből. Ezt a munkát a M. Tud. Aka
démia III. osztályának gyűlésén nemrégiben bemutatta 
Thán Károly.

A cikkben dr. Zemplén fejtegeti a káliumpermanganát- 
nak hatását a cellulózra. Különösen azt a csapadékot 
veszi behatóbb vizsgálat alá, amely keletkezik, ha réz- 
oxydammoniákban oldott cellulózt a káliumpermanganát 
hatásának teszünk ki.

Ennek a csapadéknak minémüsége még ismeretlen ; 
vizsgálatai alapján dr. Zemplén egyelőre kimutatja, hogy 
az nem tartozhatik a cukorcsoporthoz. A közelebbi vizs
gálat még folyamatban van.

Ötödik cikknek közli a folyóirat Roth Gyula adjunk
tusnak a sárgafaru lepke (Porthesia chrysorrhoea I.) el
terjedéséről szóló tanulmányát. Szerző ennek a lepkének 
fellépését és terjedését hazánk keleti részeiben részben 
maga tanulmányozta, azonkívül pedig rendelkezésére 
állott a közp. kísérleti állomás kérésére az erdőgond
nokságok és erdőfelügyelőségek által beszolgáltatott mint
egy 700 község határára vonatkozó gazdag anyag.

Szerző leírja az adatgyűjtést és feldolgozást, azután a 
hernyójárvány keletkezését és terjedését, a mit 5 térkép- 
vázlaton mutat be, végül pedig részben az előbb emlitett 
jelentések, részben saját megfigyelései alapján levonja a 
járvány tanulságait.

A járvány terjedésének gyorsaságát eléggé mutatja a
cikknek itt közölt kimutatása.

Szórványos Tömeges
előfordulás a községi határok száma szerint

1901-ben 102 14
1902 „ 192 49
1903 „ 209 217
1904 „ 220 455
1905 „ 151 502

A nyert tapasztalatok szerint a küzdelem ez ellen a lepke 
ellen csak akkor eredményes, ha a fellépés legelső foko
zatában kezdjük már. Ekkor aránylag könnyű, mert a 
gyümölcsös kertekben felszaporodó hernyók fészkeikkel 
együtt télen át könnyen és teljesen kiirthatok.

Nagyobbmérvü elszaporodás után minden erőlködés 
hasztalan és csak arról lehet még szó, hogy egyes külön
álló, apróbb értékes csoportok legyenek megvédve, a mi 
azonban nagy költséget emészt fel, mert az ily csopor
tok a földre fektetett kátrányozott lécekkel szigetelendők, 
a bennök mégis mutatkozó hernyók vagy kézzel szeden- 
dők vagy petroleumemulzióval permetezendők.

A fertőzéssel való pusztítás többrendbeli kísérlete tel
jesen sikertelen maradt.

Szerző azután megkísérli, hogy a járvány megszűnésé
nek okait kideríthesse.

Kutatásai arra mutatnak, hogy az időjárás magában 
véve nem okozhat teljes pusztulást, mert ha a hernyó 
elegendő táplálékkal bir, akkor az időjárás ellen meg
lehetősen érzéketlen és ellenálló.

Az éhség sem okozhatja a teljes pusztulást, mert a 
| gócpontoktól távolabb eső részekben nem áll be oly 

nagyfokú éhség.
A renyhekor tömeges pusztulást okoz, de eddigi isme

reteink szerint ez nem tulajdonképeni ragadós betegség 
és csak bizonyos külső tényezők hatása alatt áll be, — 
első sorban a hiányos vagy nem megfelelő táplálék, — 
a hol ezek hiányzanak, ott a renyhekor sem lép fel szá- 

) mottevő mértékben.
Ezek alapján szerző arra következtet, hogy teijes pusz

tulás csak többféle tényező kedvező összehatása nyomán 
j  állhat be. Ilyennek tekinti elsősorban a táplálékhiányt, 

illetőleg nem megfelelő táplálékot, amelynek nyomán 
fellép a renyhekor, előbbinek oka lehet vagy tömeges 

I elszaporodás vagy az időjárás; — nagy fontosságot tulaj- 
i donit e mellett a hasznos rovaroknak, amelyek a góc

pontokban nagyon kedvező fejlődési viszonyokat találva“ 
j nagy mértékben felszaporodnak és pusztítva követik a 

hernyókat a gócpontoktól távolabb eső részekbe, a hol 
i azok egyébképp védve vannak a táplálékhiány és idő- 
j járás, evvel együtt a renyhekor ellen.

A fűzet utolsó cikkét képezi a hat erdészeti meteoro- 
j logiai állomások időjárásának fejtegetése Zügn Nándor 

főiskolai tanársegéd tollából ugyanoly feldolgozással, ami
lyennel már az előző években is megjelent.

Zügn az 1906. évi meteorologiai adatok kapcsán ki
mutatja, hogy az időjárás megítélésére nem elegendők a 
hónaponkénti átlagos adatok, hanem nagyon is indokolt 

j az u. n. pentádok képzése, azaz az év 5—5 napos rész
letekre lesz felbontva és ilyen pentádok középadatai 
szolgálnak az időjárás normális és abnormális voltának 

j megítélésére.
így pl. az 1906. év havi átlagai csak november hó

napot tüntetik fel rendellenesnek, pedig szeptember ennél 
j jóval nagyobb eltéréseket mutat a rendes mértéktől.

Véletlenségből azonban a szeptember hol pozitív, hol 
negativ irányú eltérést mutat, de közel egyforma nagy- 

I Ságban, úgy hogy ezek az ellentétes kitérések a közép
hőmérsékletre nem voltak befolyással. Az időjárás rend- 
kivüliségét pedig ez a körülmény inkább még fokozta, 
mert tartós, túlnagy meleget rövid időközben tartós, túl- 

j nagy hideg váltott fel.
j Szeptember első 2 pentádja oly középhőmérsékletet 
I mutatott, mint máskor julius és augusztus szokott, a hó- 
! nap utolsó öt napján pedig november eleji hideg idő 
í  já rt; ezenkívül szokatlanul bő esőzések még fokozták az 
| időjárás abnormitását.
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Feltűnően rendellenes időjárású ez évben még a nov. 
hó volt, mert ennek középhőmérséklete 2 7 —4’1. átla
gosan 3 C°-al emelkedett az eddigi középhőmérsékle.t fölé.

A cikkhez a szokott táblázatok és grafikonok vannak 
csatolva.

A „Kisebb közlések“ alatt Barthos Gyula uradalmi fő
erdész számol be nehány megfigyeléssel az állatvilág 
köréből.

A füzetet intézeti és személyi ügyek zárják be.

Borsod-G öm ör-Hevesm egyék Erdészeti Egye
sülete. Rendes tagsági díjat fizettek:

1906- ra: Kotzmann Géza.
1907- re: Barger Guido, Bradofka Károly, Csaszkóczy 

Károly, Dénes Géza, Ferster Ede, Kotzmann Géza, Neóg- 
rády Kálmán, Szénássy Béla, Urbántsek Ignác, Vadas Jenő.

1908- ra : Dénes Géza, Divald Béla, Hanko Pál, Hoznék 
Gyula, Merényi Gyula, Mitske Gusztáv, Szontágh Andor, 
Tindly József.

Az Arad-Tem es-Déva-Lugosvidéki Erdészeti 
Egyesület, mint már említettük, feladatainak körébe 
vonta az Alföld fásításának kérdését. Bár ezen kérdés
sel úgy az egyesület választmánya, mint közgyűlése leg
közelebb behatóbban szándékozik foglalkozni, óhajtandó 
volna, hogy az országos fontosságú kérdéshez mennél 
többen hozzászólva, az eljárásra és megoldásra vonat
kozólag a tárgyilagos vitával leszűrt leghelyesebb és leg
inkább célra vezető mód és út jelöltessék meg. Arra 
kérjük tehát i. t. olvasóinkat, hogy az alábbi kérdésekre 
válaszolni szíveskedjenek :

1. Célszerűnek tartja-e, hogy az alföldi vármegyék, 
esetleg járások szerint felosztassanak; minden megyére 
vagy járásra az ott, vagy legközelebb lakó erdőtisztekből 
egy (esetleg a minisztérium által kinevezendő) bizottság 
szerveztessék, mely a kerületébe eső minden egyes 
birtokot beutazva, az illető birtokosokkal egyetértőén 
megállapítsa, hogy azon birtokon milyen nagyságú és 
mely területek, milyen módon és mely fanemekkel vol
nának beerdősítendők?

2. Mely más módokat talál célravezetőknek az alföld 
sikeres fásítására nézve?

Ss
Az Arad-Temes-Déva-Lugosvidéki Erdészeti Egye

sületbe ezideig 81 tag lépett be. Ez utón is felkérjük 
azokat, kik ezen egyesületbe be akarnak lépni, hogy 
ebbeli szándékukat közölni szíveskedjenek Ajtay Sándor 
titkárra], Zöldes, p. Gurahonc, hogy részükre a belépési 
nyilatkozat megküldhető legyen. Az eddigi belépett tagok

névsora a következő: Ajtay Sándor, Almássy Andor, 
Aschner Vilmos, Ács Sándor, Báró Babarczy László, 
Balaton Antal, Balogh Dezső, Barsy Richárd, Bereczky 
Gyula, Bécsy Dezső, Bibel János, Bihari Ödön, Biró 
Lajos, Bodnár Richárd, Bögözy Antal, Buhescu Terentius, 
Csató Pál, Cseres Gyula, Csipkay János, Daempf István, 
Dömötör Tihamér, Egyed Miklós, Eisler J. és T. üzlet
vezetősége Berzászkán és Orsován, Fábry Alajos, Feny
ves Lajos, Fogassy Gyula, Földes János, Goró Ferenc, 
Gura Károly, Háberfelner Béla, Hammer Károly, Héjj 
János István, Hollós Ferenc, Hoós Ernő, Hubay Zsig- 
mond, Jávorszky Zoltán, Kauffmann Béla, Konok Tamás, 
Krajcsovits Ferenc, Krauzé Károly, Létai Gyula, Lipcsey 
László, Lőfi Jenő, Medveczky Ernő, Michalus Sándor, 
Milosevic Dusán, Molcsányi Ernő, Molnár Lajos, Nagy 
Károly, Nemes Károly, Nobel és Menczel, Ormos Zsig- 
mond, Páll Miklós, Popovits Ottó, Ranku Mladin, Ritter 
Károly, Rónay Imre, Róth Hell, Schurina Vilmos, 
Schuster József, Simonffy Gyula, báró Solymosy Lajos, 
Sugár Károly, Szabó Kálmán, Szalóky Sándor, Szepesy 
Elek, Székely István, Székely Mózes, Tellyesnitzky Nán
dor, Terényi Sándor, Tompa Ferenc, Török Sándor, 
Vadas Gyula, Vermes Viktor, Vály Ferenc, Winkler 
Testvérek, Würsching Frigyer, Zadrazil János. Újabban 
jelentkezett; Halász Géza és Kendeffy Gábor.

* ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ -¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

A hűség tragédiája.
A nem mindennapi valóságnak az a fő ismertető 

jellege, hogy leírva költött mesének gondoljuk; ellenben 
a valódi mese mindig arra törekszik, hogy a hihetőség 
határain belül maradjon. És ez különösen tapasztalható 
a vadászati események leírásánál.

Előre bocsátom ezt a kis bölcselkedést azért, mert 
olyasvalamit akarok elmondani, a mit aligha hinnék, ha 
könyekbe borult saját szemeimmel nem láttam volna.

Tavaszi őzcserkészetre rándult ki az én legkedvesebb 
barátom a drávai füzesekbe ; vele ment elmaradhatatlan 
vadásztársa: hűséges vizslája is. Ki hitte volna, hogy 
utolsó sétája ez a felkelő nap aranyos sugaraiban ragyogó 
harmatos pázsiton, a hol oly sok boldog örömet talált a 
minden szépért, minden nemesért epedő lélek; a hol 
szivének minden szerelmével ölelte keblére a fenséges 
természetet!

Jó ideje múlt már, hogy hiába járta az ismert utakat; 
kedvére való szép bakot nem talált. A nap is magasra 
hágott azalatt s a felhevült ifjú vadász árnyat keresett 
egy öreg tölgy lombos koronája alatt. Késő tavasz már
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az idő, ilyenkor az őz nem szívesen mutogatja kecses 
termetét, igéző agancsát: sok a szúnyog, bogár, ezeknek 
gyötrő kínzása elől rejtőzik gondosan s enni, inni is csak 
a sötétben jár elő. Tudta ezt jól az én szegény barátom, 
de nem volt ő pecsenyevadász, nem panaszolta soha 
a fáradságot, ha tízszer ment is ki hiába. Neki nem 
volt „hiába“ semmi fáradság; mint mondani szokta: a 
ki lát, érez és gondolkodik, annak egyetlen lépése sem 
veszhet kárba.

Talán éppen most is fáradozása gyümölcseit vette 
számon ; talán nemes lelkének, szivének ártatlan örömeit 
élvezte önfeledten a természet csendes magányában. 
Isten tudja csak, miként történt, hogy töltött fegyverét 
felhúzott kakasokkal, sőt sneilerrel is növelve annak 
veszedelmét, neki támasztotta a tölgyfa kérges derekának j 
s elővette cigarettáját, hogy annak füstjével űzze el a 
szúnyogok zümmögő seregét. Ekkor vette észre, hogy 
kutyája valahol elmaradt; bizonyára valami friss vad- ! 
csapát talált útközben és nem bírta fékezni kutató szen
vedélyét. De csak egy halk fütty és már is rohan az j 
engedelmes állat a közeli sűrűből egyenesen gazdája 
lábaihoz, hogy vidám farkcsóválással igazolja ártatlansá
gát. Oh te szegény állat, miért nem követtél el inkább 
valami csínyt, hogy lapulva kellett volna csúsznod a 
halált rejtegető veszedelmes szerszám közelében ! Ártatlan 
örömeddel gyilkoltad meg imádott uradat, a te jó gaz
dádat! Véletlenül megérinté a támasztott fegyvert s 
midőn a vadász hirtelen hozzákapott, hogy estében meg
fogja : a rázkódástól elsült a golyós cső és halálra sebezte 
a kedves jó embert. Nem szenvedett soká, mert keresz
tül furta a gyilkos golyó nemes szivét. Már a földre 
hullva halott volt ő szegény, de még ott is érte újabb 
enyészet. Zsebében volt ugyanis néhány tartaléktöltény, 
melyek közül egy felrobbant a golyó ütésétől s tüzet 
fogott tőle a halott ruhája, alatta a száraz falevél, égetve, 
perzselve felismerhetetlen kormos hústömeggé csúfítva 
a deli testet.

Ki tudja, mikor találtuk volna meg, ha egy rémes 
hang nem jelzi a vészt. A megrémült hű állat észbe 
vette a borzalmas eseményt s fájdalmának minden ere
jével üvölté szerte keserves panaszát. Ott állt gazdája 
holt teteme mellett, midőn vonyítására felfedeztük őket, 
de senki emberfiát nem ereszté közel. Vérben forgó, 
kidülledt szemekkel bámult hol ránk, hol féltett gazdá
jára, s hiába volt minden hizelgés, szép szó, fenyegetés, 
hiába minden fortély, hogy eltávolítsuk őt, vagy hogy 
felvehessük a halott tetemét; csak morgott és fogait 
vicsorítva kapkodott felénk. Mindenki előjött, a kitől csak 
sikert remélhettünk: gazdája felesége, gyermekei, vadőre, 
szolgái sorra, de mindhiába; hozzá nem eresztett senkit, 
még közelébe sem ! Végre megjött a törvényes bizottság, 
hogy kiderítse a szomorú rejtélyt. És midőn a hűséges 
állat ekkor sem mozdult, s ennek sem engedett: reá is 
kimondták a mártírhalált; ott lőtték agyon gazdája 
mellett.

A végtelen csend és béke virraszt immár emlékük 
felett. Én híven megőrzőm mindkettőét, mert a jó baráté 
szivembe van vésődve mélyen ott, a honnan el nem 
veszíthetem; s a hűség fenséges halottjáét megőrzőm, 
mert felejthetetlen lesz életem végéig, a hogy a kegye
lemlövés megrázta lelkemet.

Vadliba-vadászat a jövő században.
irta: Kő.

A köztársaság központi légtöltő állomásának XXXVII. 
kerületében igen előkelő társaság gyűlt össze. A hatal
mas vaspillérek árbocai recsegtek, ropogtak a sistergő 
léggömbök iszonyú rángatásaitól. Már telítve voltak 
mind, csupán az aeromaták kinyitása volt hátra, hogy 
teljesen felszabadulva a lég urai lehessenek. Az egyik 
vezérgömb radioctrometer szelepéből vakító fénysugár 
villant elő, erős fénye végigseperte a nagy Duna kana- 
lizált medrét, a viz mint valami tűz, lávafolyam, tük
rözte vissza a 45° alatt eső sugarakat. A reflektor ku
tatott végig a Dunán, de az erős alászálló ködben a viz 
sima felületén mit sem észlelt. Úgy látszik, a társaság 
várt valakire. Visegrád alatt a hegyeken megtört a fény
sugár hatalma, mivel a Duna egy merész kanyarulatban, 
a mesterségesen készített földalatti medrében folytatta 
útját a XIX. és XXV. kerületek alatt lévő turbinák táp
lálása végett. Tovább látni nem lehetett.

Ideges türelmetlenség vett erőt az egész társaságon.
Ez még sem járja, egy ember után ennyit várni . . .
Talán elküldenénk utánna valamelyik gépet?
Nem tudjátok mivel jön a miniszterelnök ?
Azt hiszem viziotón.
Akkor brávó! Ráchel! Add ide csak a dróttalant!
Egy-két kattogás, kevés villamosfény kíséretében meg

szólal a készülék: Engedjétek meg, de a legjobb akara
tom mellett sem vehetek részt igen sikeresnek kínálkozó 
vadászaton. Hallatlan, micsoda uzsora-kartelt akarnak 
kötni a cseppfolyós áramárusítók. A délszlávok erősza
koskodásán minden békítési kísérletünk meghiúsult. Már 
két nap óta folyton obstruálnak a bolgárok, utoljára még 
a rutének is segítségére jöttek. Maga az elnök is meg- 
sokalta a dolgot. Most rendelte el, hogy a nagyterem 
levegőjét sűríteni kell. E hirre az összes riporterek, ozon- 
tintartály után távirtak, de igy csak órák kérdése lehet 
az egész.

Mégegyszer bocsánat, de nem tarthatok veletek. Sok 
szerencsét a vadászathoz !

Szomorúan vette a hirt az egész társaság. De mivel a

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



3. szám. MAGYAR E R D É S Z 49

köd mind sűrűbb és sűrűbb rétegekben ereszkedett alá, 
a kedvező időalkalmat elhalasztani nem akarták, elhatá
rozták, hogy: a tervezett vadliba-vadászatot a miniszter- 
elnök nélkül is megtartják.

Tudvalévőén, ez időtájban van Oroszország felől a leg
nagyobb húzás. A vadlibák millió meg milliói vonulnak 
át földünk felett. Bár általános tilalmi idő alatt állanak, 
de az előkelő és igen nagy összeköttetésekkel biró tár
saságnak nem sok fáradságba került magától a főpolgár- 
mesteről „kivételes vadlelőhetési engedélyt" kieszközölni.

Késedelem nélkül kiadta a mester a parancsot, hogy: 
vadászok be a vezérhajóba! Előre a hajtó léghajókkal. 
Megint sürgés-forgás a kikötőállomáson. Apró léghajócs 
kák, mindegyikén egy-egy aeromatormannal, azonnal a 
magasba szálltak. Körülbelül 10—15 ilyen apró hajtóként 
szereplő léghajócskák pillanat alatt tűntek el a szélrózsa

minden irányában. Midőn már jó magasan lehettek, — 
de a sűrű ködben már nem látszottak — nemes vércse 
Caesalonus mistico Schwartz) szerű hangokkal jelezték 
holtartózkodásukat.

A nagy gömb ragyás pofáján még egy-két rángatózás 
lett észrevehető, de a ráncok azonnal kisimultak és mint 
egy hatalmas múlt századbeli „irodaigazgató“ pöfészkedve, 
nyújtózkodva, azután meg elhallgatva nesztelenül szállt 
fel az igen előkelő urakból álló vadásztársasággal.

Mielőtt az idegizgató és a szédületes magaságban le
folyt, valóban férfias és nemes vadliba vadászatát ismer- 
tetnők, előbb nézzünk szét az urak között és tekintsük 
meg azok modern felszerelését.

Mindjárt szemünkbe ötlik az első hórihorgas, simára 
{ beretvált arcú, magas, szikár termetű vadász, kinek ruhá

zata a közbámulat tárgyát képezi. Ez az úr az állami 
légközlekedési eszközök vezérigazgatója; arcán visszatük
röződik a hideg, zárkózott természetű keleti dölyf. Régi 

' patriciusi családból származik, elődei még a királyság 
idejében is nagy befolyással birtak. Rokonságban van a 

| régi N ’hok és N ’ilrg családokkal is. Sidneyben pazar 
I pompával berendezett kastélya van. Nyakig begombolt 

egérszinü ruházatát egy elmés szerkezetű kis automati- 
j kus kapocs tartja, illetve fogja össze láthatatlanul. Az 

ugyan csak simára beretvált fejét hasonminőségü föveg 
! fedi. Ez a ruházat, amilyen simának és egyszerűnek lát- 
| szik az első tekintetre, ép olyan komplikálttá is válik, 
j ha jobban megvizsgáljuk. A ruha maga lényegében vala- 
J melyes puha flanel-féle szövetből készült, azonban a 
! bélés és szövet között egy újabban feltalált etrocin szi- 
í  getelő hártyaszerüleg van beékelve. Ezen szigetelő, melyet 

— néhai Edison természetes, de az akkori időben még 
nem törvényesnek ismert házasságából származott fiának 
természetes utóda — talált fel, nagy konsternaciót oko
zott. Rendkívül gyakorlatiassága abban csúcsosodik ki, 
hogy : amig az egyik oldala szigetel, a másik fele meg 
kitűnő vezetékül szolgál és a legkisebb rezgésre illetve 
áramra is reagál. Az igy összeállított ruha egészségügyi 
hatása a testre nagyszerűen egyszerű és egyszerűen 
nagyszerű.

A test a belső melegét, mely a belégzéssel szabályo
zóévá a ruha belső részére viszi át az „etrocin" vezeté
sével, állandóan meg is tartja. A külső hő hatását pedig 
az „etrocin“ szigetelő oldala teljesen elzárja. A testet 
állandó hőmérsékletben tartva, a hülést, megbetegedést 
teljesen kizárja. Nagyobb légköri változásoknál, a vadász
nak nem marad hátra más egyéb, mint légzés vétele 
által a hőmérsékletet tetszés szerinti fokra 0 alatt, vagy 
felett állandósítani. A fokokat egy fenséges vadászjelene
tekkel tarkított miniatur kiállítású gombocska mutatja.

Léghajós vadászatoknál az ilyen ruházat — minden 
vadász tudhatja, aki már ilyeneken részt vett, — egy
szerűen megbecsülhetetlen.

A másik vadász, egy kis alacsony, vékony termetű, 42 
kilós emberke, aki a növényi tápszerek mesterséges utón 
való előállításával foglalkozó chémiai intézetek felügyelője,

| remek kiállítású fegyverével vonta magára társai figyelmét.
Ennek fegyvere egyike a legmodernebb s jelenleg fel- 

j  talált távlövő masinák ideáljának. A feltaláló direkt szár- 
j nyas vadra való léghajós vadászatokra konstruálta. Elmés 

szerkezete, a mely egy négyszeres szelep závár dugattyú 
konometerikus kapcsolással áll az agyhoz erősítve, — 
tizenegy 4'5 mm. kalibernek megfelelő keményített, 
fénytelen aluminimum-csőben végződik; feltalálójáról 
„Undecemetro—Auírechtus“-nak neveztetik. Ha a 
závárdugattyut egy gyöngéd nyomással balra fordítjuk, 
akkor a szelep retometroja önműködőleg elzárja a „golds- 
midus“-féle zsilipeket, ezáltal a tartály komprimált leve-
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gővel töltetvén, ugyancsak önműködőleg illeszti az alsó 
tartályból a csövekbe a megfelelő „hydrargirum“ tokocs- 
kákat. A fegyver teljesen lövésre készen van. A vadász
nak nem kell egyebet cselekednie, mint a fegyvert — 
bárcsak hozzávetőleges irányban — a megcélzanaó tárgy 
felé fordítani és a ravaszgombot egy gyöngéd nyomással 
illetni. Alig hallható kisszerű zugás az egész lövés ered
ménye, de annál nagyobb a pusztítása. A csövekben 
lévő higanyszemecskék millió meg millió részekre szó
ródva borítják be az irányzott területet. Volt rá eset, 
hogy egy-egy jól irányzott lövés a vonuló libák sere
géből alig hogy egy-két darabnak kegyelmezett meg. E 
nagy pusztítás eredménye lett aztán az általános lőtila- 
lom is. A kivételes lőhetési engedélyek csak nagy köz
benjárásra adattak meg. Jelenleg is csak maga a köztár
sasági elnök manöverjéből kaphattak engedélyt. Az elnök 
igy akarta őket a nagy politikai obstrukciótól eltávolítani.

A többi fegyverek is mind e fajta veszedelmes alkotá
sok. De ezek az urak, ha csak lehet, hát nem fejezik ki 
bámulatukat semmi iránt sem. Mégis az egyik vadász 
kézitáskája felé nagy kíváncsisággal tekintgettek. Mosoly
gott is a kis vadász, de tette magát, mintha mitsem 
venne észre. Végre is megsokalták a többiek is a gúnyos 
mosolygást, rászóltak: mit vigyorogsz annyit, mint valami 
múlt századbeli primadonna? Mutasd már azt a micsodát?

Erre várt csak a kis Ckillg.
Nesztek !
A középre teve a kis táskát, várta, hogy hozzá nyúljanak.
Csakhamar kíváncsian nyitogatni kezdték ; alig ért az 

egyik vadász keze a kapocshoz, a táska egy kissé recse- 
gős, de azért ezüst csengésű hangon megszólalt:

— „méltóztassék az alsó csavart a nyíl mentében 
balra fordítani és az első rekeszben található „kökény 
elixirből“ pár cseppet az „almafa gyökér kivonatba“ töl
teni, pár percig rázva, adja a legkitűnőbb tápanyagot, 
mely a vadászt minden fáradtság elviselésére jótállás 
mellett — képessé teszi.

Távszóló: 100706 — 896.
Részletre nem szállítunk!“
Bámult mindenki, milyen elmés szerkezet, mennyi fö

lösleges beszédet megspórol az ember.
Milyen nagyszerű, szólt a másik : igazán kár, hogy 

nem keveri össze a gép maga.
Mindenki vizsgálta, nézegette és eközben észre sem 

vették, hogy egy kis üléses szárnyas gépecske egész a 
nagy hajó mellé furakodott; egyszer csak hallják az alá
zatos köszöntést, hogy:

— Alázatos szolgája nagytekintetü uraim! Kis kirán
dulás? Szabad tudnom az útirányt?

— Menjen a pokolba Légffy ú r ! Maguktól az ember 
igazán egy percig sincs nyugodtan. Mindig az ember 
után nyargalásznak. Bár kitörné a nyakát azon a ron
gyos masinán!

— Na e már mégis csak sok — szólt a másik va
dász — ezektől az újságíróktól, még a felhők közt sincs 
az ember biztonságban.

— Kérem, kérem, uraim, csak legyenek nyugodtan. 
Először is nem vagyok újságíró, ismer Ckülg ur is, má
sodszor meg a Nemzeti Sport tudósítója vagyok, és 
mint ilyen értesítem az urakat, — hogy rossz irányba 
mennek libázni, mert a XXl-ik kerületben ezelőtt már 
egy órával egy nagyobb társaság felszállt, ha jól láttam 
az oláhfalvi kerület képviselője is köztük van.

— Ejnye, ejnye, Légffy úr ez már okos beszéd, na 
forduljon egy kicsit errébb, egy korty extraktot, azt hiszem, 
nem utasít vissza?

— Oh, kérem, sőt ha meg nem sérteném nagytekin- 
j.tetü uraimat, egy igen diszkrét kéréssel bátorkodnám

alkalmatlankodni . . .
Nos halljuk . . .
Kérem, ha méltóztatnának még egy nehány csöppet 

ebből a pompás extraktból ide az én kis üvegembe 
csöppenteni, mert máma még igen sok dolgom lesz s 

I biz’ én elfelejtettem utravalót magammal hozni.
— Kérem, talán, hisz nem lehetetlen stb., más sze- 

I rényebb kifogások elhangzása után a Légffy úr üvegecs-
kéje még is csak megtelt és utánna magát ajánlva egy 
fordulattal tovább indult.

— A betyár „növényfogó“ mégis csak megpumpolt 
bennünket valamivel.

— Vigye az ördög, legalább szolgált érte, ha nem is jó, 
de reánk nézve fontos hírrel.

— Nem igaz, ne higyjetek neki, ki tudja, milyen szán
dékkal beszélt.

— De most már ne sokadozzunk, hanem nézzünk 
utána a vadászatnak, mert a köd kezd felszállni, a libák 
meg alább ereszkednek.

Már hallatszik a hajtők sivítása, kettős jelzés . . . 
jobbra libák jönnek. Irányt változtat a léghajó is, jobbra- 
balra hallatszik a hajtők jelzése. Egyszerre, nagy suho
gás, lárma a magasban, éles gi gá—gá—gi—gá—gá. 
A libák észre vettek ! Kitérnek. Előre!

Izgatottság a hajóban, mindenki fegyverét a kezébe 
ragadva figyel, de csak a zaj hallatszik, még semmi sem 
látható a nagy ködben. A zsibongó zajból is kihallatszik 
a vezérgunár ta—ta—tá-ja, jobbra-balra feleselget a 
libanépség, hogy ga—gá—gá. A léghajó fölébe került a 
libák ezrének és most nyomja lefelé a föld felé. Jobbra- 
balra még a hajtóként szereplő apró léghajócskák vér- 
cseszerüen sikongatva űzik a sereget. Most legizgatóbb a 
vadászat. Az urak — máskülönben sápadt — arcuk, az 
izgalomtól egészen kipirult, szemeikben különös láz ég . . .
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érzik a tömeggyilkolás idegizgató gyönyöreinek közel
ségét. A földről már nem lehetnek távolabb, mint 80 — 
100 méter. Végre hallatszik a master éles sipja - -  a 
hajó és a libanépség belekerült a legsűrűbb ködbe; — 
na most . . , mintha ketté szakadt volna az égbolt, egy 
hatalmas sugár egy valóságos tüzcsóva vakító fénye szeli 
át a ködtengert . . .  a libák megzavarodva, egymáshoz 
ütődve összekavarodva, mintha eszüket vesztették volna 
gágognak iszonyatosan . . . most már nincs menekvés, j 
A reflektor vakító fényét ráirányította, ki nem ereszti J 
többé őket bűvös fényköréből. Kezdődik a haddelhadd. } 
Még egyet rándul a vadászok végsőkig felizgatott arcki- I 
fejezése . . .  a fegyver archoz simul és az „undece- i 
mento“ ontja szüntelenül a gyilkoló higanyát. Jobbra- 1 
balra hull a halál, ritkulnak az ezrek sorai, nagyokat j 
cuppan a földre estében a liba egyik a másikra. Százak, I 
ezrek hullnak alá, végre alig marad egy-kettő, de már | 
késő, mert újra hallatszik a sip éles hangja, a vadá- | 
szatnak vége.

Semmi lárma, semmi hang nem hallatszott az alig 
egy nehány percig tartó rémséges gyilkolás ideje alatt; 
de most, hogy vége van, egymás nyakába borulva kia
bálnak, hadonásznak a vadászok, mintha az összes földi 
gyönyörökkel telt poharukat egyszerre ürítették volna ki. |

jön a nagy teherszállító léghajó is, hogy a zsákmányt 
összeszedve hazaszállíthassák. Ez a kis vadászat egészen 
Pozsony aljáig húzódott el, illetve fejeződött b e ; az élel
mes faluk lakossága ki is használta ügyesen, mert ala
posan megdézsmálták a lehulló libákat. A vadászok is 
leszálltak, megtekintették a zsákmányt. A legszebb vad
libák a hatalmas lengyel libákból (anserrituales Schw.) 
kerültek ki.

A zsákmány összegyűjtése jó sok időbe került, de az 
urak ezt már nem várták be, hanem megtekintés után, 
nagy örömrivalgás közben hajóra szállván — haza sze
leitek.

Coburg hercegi vadászatok.
Közli Benczkó József.

A pusztavacsi hercegi nagy vadászatok 1907. évi 
december hó 6-ikától 11-ig terjedő napokon tartattak 
meg. A vadászaton részt vettek Coburg Fülöp herceg ő 
fenségén kivül Lipót és Ágost hercegek, gróf Bissingen 
huszárezredes, gróf Brede huszárőrnagy, továbbá gróf 
Szapáry Péter és István, valamint báró Gromon volt 
államtitkár.

Az eredmény a múlt évekhez képest csekélynek mond
ható, mert a szigorú tél nagymérvű pusztítást vitt vég
hez a vad állományban.

Terítékre került: d á m v a d .........................13 darab
mezei n y ú l.................. 451
üregi n y ú l ....................4
fá c á n .............................381 „
f o g o l y ..................... r. 19
r ó k a .............................. 2 „
különféle szárnyas . . 15

Összesen 885 darab.

Ezen vadászat alatt említésre méltó eset fordult e lő ; 
ugyanis a körtvélyesi erdőrész hajtásánál egy jól kifej
lett vadkan is hajtásba került, de oly szerencsés váltóra 
tért, hogy csak két serétlövés érte, mely az erős bun
dájának mitsem ártott. A vadkan Isaszeg és Gödöllő 
felől jöhetett, hol nagy számban tartózkodnak.

A hercegi vadászatok folytatást nyertek 1908. évi 
január hó 9-étől 13-ig a baloghvári uradalomban, melye
ken Fülöp herceg ő fenségén kivül részt vettek Lipót és 
Ágost hercegek, valamit Hahn Miksa uradalmi gazda
sági igazgató.

Ezen vadászatok vadaskertekre és nyilt területekre
terjedtek k i:

Szarvaskertben elejtetett fővad . . 10 darab
Vaddisznóskertben sörte vad . . 4

dámvad . . . 3
róka . . . . 2

Nyilt területen elejtetett: nyűi . . . . 41
fácán . . . . 3
róka . . . . 26
vadmacska . . 2
nemes nyest . 1

Összesen 92

Vadászat ideje alatt sok más vadon kivül Fülöp her
ceg ő fensége egy 18-as bikát és egy nemes nyestet, 
Ágost herceg ő fensége pedig egy igen szép vadmacs
kát ejtett el.
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Harc medvével. A pisztráng mesterséges tenyésztése.
A múlt hó 9, 10 és 11-én zajlottak le gróf Andrássy 

Géza szádvári uradalmában a hajtóvadászatok ragadozó 
és kártékony vadakra, medve kivételével. Azonban az 
egyik hajtásban egy ébren lévő hatalmas anyamedve 
gróf Andrássy Károly elé került, ki azt vaddisznónak 
nézte és reá is puskázott. Expresse jól talált, mert a 
medve velőtrázó bőgéssel jelezte sebesülését, s a hajtok 
felé visszatört. A háziúr nyomban megadta a jelt, hogy 
a sebzett medvét lőni kell, de azt csak a legközelebbi 
puskások kapták fölhöz, s a már tovább álló Nagy 
Elemér rozsnyói főszolgabíró nem hallotta. A medve a 
hajtóvonal előtt karikát téve, Nagy Elemér puskája elé 
került, ki alkalmazkodva a tilalomhoz, fegyverét karjára 
fektette és kalapintegetéssel akarta a jövevényt útba 
igazítani. A medve mikor mintegy 5 lépésnyire volt, 
ugrásra kési állásba helyezkedett. Nagy Elemér látva a 
veszedelmet, fegyverét célzásra kapta, e mozdulat zavarba 
hozta a medvét, mely haragos morgással 3 lépésnyire 
elcammogott mellette, ekkor hallja a „szabad“ jelt, mire 
a menekülő után 2 golyót küldött a sűrűbe. Mivel az 
alkonyat már beköszöntött, másnap reggel vették űzőbe a 
sebesült medvét gr. Andrássy Géza és fia Károly, magukhoz 
véve egy erdőőrt. A mackó véres nyomát árkon-bokron 
át követve, egy sziklás hegyoldalban reá bukkantak a 
beteg medvére. A fiatal gróf kissé késve a lövéssel, a 
hirtelen két lábra állt medvére gróf Andrássy Géza lőtt 
gyors egymásutánban két golyót. A medve a lövésekre 
felbukott, de ismét összeszedte magát és ádáz dühvei 
rohant a vadászoknak. Ezután gyorsan, felváltva tüzeltek 
mindhárman a támadó vadra, mig a 8 ik golyó, melyet 
Géza gróf már csak 5 lépésről küldött a medve kopo
nyájába, leterítette, s végleg ártalmatlanná tette.

Végzetessé válhatott volna ez izgalmas harc, mert 
midőn az elejtett medvét feltörték, méhében három kis 
bocsot találtak, s ez idézte elő rendkívüli vakmerőségét 
és életerejét.

Irta Lakatos Károly. 2

A mesterséges tenyésztés a lazac-féle halak ikrájának 
megtermékenyítésével kezdte működését és mai napság 
is legnagyobbrészt vagy kizárólag a lazacra és rokonaira 
fektetik a fősúlyt. Ép ezek a halak adnak leggyakrabban 
alkalmat arra, hogy a természetes, sekély és gyorsfolyásu 
vizekben levő ívási helyeiken megfigyelhessük maga- 
viseletüket. Mihelyt az ikrás hal folytonos sugárban kezdi 
kibocsátani aránylag nagy petéit, az ott levő tejeshal is kibo
csátja tejét, mely a vízben fehér felhőket alkotva feloldó
dik. A bőségesen kibocsátott tej minden cseppjében 
fölötte .sok, de igen apró, hosszúkás testecske, az úgy
nevezett magszálcsa hemzseg; megvastagodott mellső 
részük az úgynevezett fej, melyet egy hosszú fonál, a 
fark kigyószerűen csapdos ide-oda. Az ikrából csak akkor 
lesz kis halacska, ha legalább egy ilyen magszálcsa be
hatol a petébe és megtermékenyíti. A meg nem termé
kenyített pete hosszabb vagy rövidebb idő múlva okvet
lenül tönkremegy. Mivel a természetes termékenyítésnél 
a víz árja tovább sodor ikrát és tejet, elég gyakran meg
esik, hogy az ikrának csak kis része érintkezhetik a tej
jel ; ellenben a mesterséges termékenyítésnél úgy intéz
hetjük a dolgot, hogy az összes petéknek elég tej jusson. 
A lazac-féle halak tenyésztése különben meglehetősen 
egyszerű és mindenütt végrehajtható, a hol tiszta, gyors 
folyású és kavicsos fenekű patak van, melynek hőmér
séklete nem ingadozik túlságosan. Ez a patak adja a 
szükséges vizet, melyet több egymással bizonyos arány
ban levő, elég mély és télen is fagytól mentes tóba 
vezetünk. Ezek a tavak mesterségesek is lehetnek, vagy 
ha természetesek, először tökéletesen el kell távolítani a 
bennök levő iszapot; a széleik beültetendők árnyékot adó 
bokrokkal; a tavak fenekére pedig kövek helyezendők el, 
úgy, hogy a halak alkalmas búvhelyeket találjanak. Ezek
ben a tavakban tartjuk az ívásra szánt halakat, figyelvén 
arra, hogy a hasonló nagyságúak egy medencébe kerül
jenek, továbbá, hogy elegendő táplálékuk legyen; magá
tól értetődik, hogy minden ellenség ellen tőlünk kitelhe- 
tőleg védelmezzük őket. Ha ezenkívül más halakat is 
akarunk felhasználni, azokat az ívási idő előtt e tavak 
egyikébe vagy másikába helyezzük át, avagy külön hal
tartókban gondozzuk. Alkalmas helyen ott, a hol a patak
nak mellékága van, vagy a hol ilyent áshatunk, — fő
dolog, hogy erős sodra legyen — építünk fából kellő 
nagyságú házikót; a falai s teteje olyan vastagok legye
nek, hogy a fagyot távol tartsák; belül pedig annyi vilá
gosságot kapjon, a mennyi az ikrák megvizsgálásához 
szükséges. Ebben a házikóban szükség és tetszés szerint, 
számban kis költőládákat vagy medencéket állítunk fel, 
melyekbe csövek segítségével vezetjük be a vizet a pa
takból úgy, hogy a ládákban folyton friss viz legyen. A 
költőmedencék lehetnek faládák, fából vagy üvegből való 
fenékkel, lehetnek égetett anyagból, de lehetnek épített
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lapos, kis medencék, serpenyőszerű edények stb. ; fődo
log, hogy könnyen kezelhetők és ne túlságosan nagyok 
legyenek. Az ivási idő kezdetekor a him és nőstény ha
lak ivarszervei a bennük levő ikrától és tejtől duzzadtak ; 
a legtöbb lazac-féle hal a testi hasi oldalának gyöngéd 
megérintésére elbocsájtja ivarterményeit; tehát nagyon 
is egyszerű a módja, ha a halak ikráját és tejét akarjuk 
venni („megfejés") és a mesterséges megtermékenyítést 
létesíteni.

Az ivartermények felfogására lapos agyag vagy porcel- 
lánedény való; a használandó halak nagy vedrekben, 
lehetőleg ivarok szerint különválasztva, kéznél legyenek. 
Most óvatosan kiveszünk egy ikrás halat; testének mellső 
részét száraz kendőbe csavarjuk és balkezünkkel meg
fogjuk; farkát —- hogy ide-oda ne csapkodhassa —- a 
segédünk tartja; jobb kezünkkel a hasi oldalán élűiről 
hátrafelé gyengéden végigsimogatjuk mindaddig, mig ik
ráját folytonos sugárban, minden erőszak alkalmazása 
nélkül kibocsájtja. Két segédünk hasonlóan bánik el a 
tejes hallal, úgy, hogy ikra és tej egyidejűleg ugyanazon 
edénybe kerül. Az edény gyönge mozgatása, tartalmának 
kézzel vagy tollal való óvatos kavarása elegendő arra, 
hogy a tejet egyenletesen szétosszuk és így az ikrát meg
termékenyítsük, sokkal tökéletesebb és biztosabban, mint 
ahogy a szabad természetben az önként ívó halaknál 
történik. Mivel a lazac-féle halak sohasem bocsájtják ki 
egyszerre ivarterményeiket, a most leirt eljárást 3—5 
naponként megismételjük ; az ívásra szánt halak időköz
ben tehát kellőképen elhelyezendők. Ha már eléggé ösz- 
szekevertük az ikrát a tejjel, teleöntjük az edényt olyan 
hőmérsékletű vízzel, mint a milyen az volt, melyben a 
megfejt halak tartózkodtak, azután Vi— V* óráig nyugod
tan állani hagyjuk, mire a tejszinü, zavaros vizet leönt
jük s addig pótoljuk friss vízzel, mig tiszta nem marad 
és többé meg nem zavarosodik. A peték most, mivel sok 
vizet szívtak fel, jóval nagyobbaknak látszanak, mint mi
kor az ikrás hal kibocsájtotta testéből. Az előtt a pete 
héja egészen ráfeküdt a szikre ; a kettő között nem le
hetett semmi hézagot sem megkülönböztetni; most a 
simára kifeszült héj alatt tiszta vízzel kitöltött teret látni, 
melyben a szik szabadon úszik. A vízzel együtt behatol
tak a magszálacskák is és elvégezték a megtermékenyí
tést. Az ikrán változásokat s a fiatal halacska fejlődését 
is észre lehet venni rövid idő múlva. Ha tetemes meny- 
nyiségü ivarterményre volna szükségünk, azt is megte
hetjük, hogy nagyobb mennyiségű nőstény halnak ikráját 
az egyik tálba, a megfelelő számú him halnak tejét pe
dig a másik tálba gyűjtjük és azután az egészet egy
szerre keverjük össze. Sőt a leölt halak ivarterményeit 
még 2—3 nappal haláluk után is éppen úgy felhasznál
hatjuk, mint az eleveneket, feltéve, hogy hűvös helyen 
álltak; nemkülönben fontos tudni, hogy az ikrát éppen 
úgy, mint a tejet, eltehetjük néhány napig anélkül, hogy 
életképességét elvesztené; e célra száraz palackok szí
nig megtöltendők, azután jól bedugaszolva hűvös helyre

állítandók. Az ivarterményeknek a leirt módon való öszr 
szekeverésénél minden pete okvetlenül érintkezésbe jut 
a magszálcsákkal és ezek, ha a pete a hozzáöntött vizet 
felszívja, egészen bizonyosan behatolnak belsejébe. Ha 
ellenben az ikra és a tej külön-külön kerülnek a vízbe, 
nagyon gyorsan vesztik életképességüket; a peték meg
telnek vízzel s azután már nem képesek a magszálcsá- 
kat felszívni; ez utóbbiak pedig gyorsan elveszítik moz
gékonyságukat s avval együtt termékenyítő képességüket 
is. Ez az oka annak, hogy az azelőtt gyakorlatban volt 
eljárást, t. i. hogy az ikrát és a tejet egyidejűleg bocsáj- 
tották vízbe, manapság már egészen abban hagyják.

Ha egyebet nem is tennénk, csak azt, hogy a mester
ségesen megtermékenyített ikrát a halak természetes 
ivási helyén vízbe bocsájtjuk, már akkor is igen sokat 
tettünk a halak érdekében, mert összehasonlíthatatlanul 
több pete termékenyülne meg, mint a mennyit a halak 
maguk képesek lettek volna megtermékenyíteni ; azonban 
már fentebb említettem, hogy milyen veszélyek és vi
szontagságok fenyegetik az ikrát, s ezért szükséges azt 
most a költőmedencékbe elhelyezni. Fejlődésük attól függ, 
hogy folytonosan legyen friss vizük, tehát állandó víz- 
keringésről kell gondoskodnunk, valamint arról is, hogy 
minden kártékony befolyást lehetőleg távol tartsunk tőlük. 
Bár a fagy egykönnyen nem árt meg az ikráknak, a 
költőhelyiség hőmérsékletének még sem szabad a fagy
pontra leszállani, hanem azon kell lennünk, hogy lehe
tőleg megálljon 5—5'7 C fokon; de nem szabad en
nél magasabbnak sem lennie, mert különben a pete 
gyorsan fejlődik, a fiatalok korán kikelnek és még tavasz 
előtt fölemésztik szikhólyagjukat, s azután mint kifejlett 
apró halacskák sokat szenvednek a hidegtől. Nem. ke- 
vésbbé fontos, hogy a peték folyton friss levegőben, dús 
vizben legyenek, mert a pete szintén lélegzik, illetőleg 
anyagcserét végez, mely .alatt a vizben kevert oxigént 
felveszi és helyébe szénsavat ad ki. Hogy a vizben ál
landóan elegendő mennyiségű levegő, illetőleg oxigén 
legyen, úgy érhetjük el, ha a hozzáfolyó viznek elég 
erős esést adunk, vagy hogy vékony csövön át némi 
erővel szorítjuk be a költőmedencébe ; az így keletkezett 
erős vizsugár elegendő levegőt ragad magával. Ezeknél 
fogva ajánlatos a költőmedencék minden sora számára 
külön csövet befektetni; bár azt is megtehetjük, hogy a 
lépcsőzetesen fölállított medencék felső sorából az alsó 
sorban álló medencékbe stb. vezetjük a vizet; de ezt 
az eljárást mégsem ajánlhatom, mert tapasztalat szerint 
az alsó sorban levő peték fejlődését lassítja, s evvel a 
felügyelő tenyésztő munkáját megnehezíti.

Az említett feltételek pontos megtartása biztosan ked
vező eredménynyel jár. Azonban még egyre kell ügyel
nünk, t. i. az ellenségeket és a kártékony befolyásokat 
távol kell tartanunk. Magától értetődik, hogy a költő
helyiséget kifelé szorosan el kell zárni, hogy a kisebb 
ellenségek, névszerint a vizi cickányok, be ne hatolhas
sanak. Ezek a kis rablók azonban nem a leggonoszabb
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ellenségei az ikrának ; sokkal veszedelmesebbek azok az 
apró élősdi növények, a gombák bizonyos faja, melyek 
az ikrát bevonják és megölik. Különösen a fejlődés első 
napjaiban vizsgálandó meg az ikra a legnagyobb gond
dal s minden szürkés, zavaros volta által felösmerhető, 
elromlott pete azonnal eltávolítandó. Ezt apró fogóval 
vagy kis szákocskával, lopóval tehetjük; különben az 
eljárás könnyen elsajátítható, némi gyakorlattal elég gyor
san megy és aránylag kevés időbe kerül, föltéve, hogy 
a költőhelyiség berendezése elég kényelmes. Csak némi 
gyakorlattal biró tenyésztő is körülbelől 100,000 petét 
vizsgálhat át az első napokban egy óra alatt. Hogy a 
veszedelmes penészgombák elterjedését lehetőleg meg
akadályozzuk, ajánlatos a befolyó vizet sűrű kendőkön 
át megszűrni, s az ikrát naponta finom szőrű ecsettel 
a vízből rája rakodott csapadéktól megtisztítani. Arra 
semmi szükség nincs, hogy a költőmedencék fenekét 
finom homokkal lássuk el, részint mert az ikráknak 
semmi szükségük sincsen puha alapra, másrészt pedig, 
mert a homok megnehezíti az ikrák átvizsgálását. Ha a 
fejlődés már egyszer annyira haladt, hogy a leendő 
szemeket mint aránytalanul nagy, fekete pontokat látjuk 
a petehéjon keresztül, akkor már túlvagyunk a legnehe
zebbjén és a további fejlődés most már rendes lefolyású. 
Ilyen állapotban a peték gondosan nedves moha közé 
csomagolva, messzire, sőt egyik világrészből a másikba 
is minden baj nélkül küldhetők. A költőhelyiség és a 
használt viz hőmérséklete szerint előbb vagy későbben, 
de ritkán hat hét előtt, sőt olykor csak nyolc hét lefo
lyása után, kibúvik a petéből a kis halacska, melynek 
további fejlődése úgy történik, mint azt fent vázoltam. A 
meddig a halacska hasán ott van a szikzacskója, eledelre 
nincs szüksége; a tenyésztő már valamivel hamarabb 
áthelyezte a fiatal ivadékot nagyobb medencébe; t. i. a 
kisebbik medencét mindenestől a nagyobbikba állítjuk 
belé úgy, hogy a viz egészen elborítsa. A meddig a 
halacska szikzacskójából táplálkozik, majdnem mozdulat
lanul fekszik a viz fenekén ; de mihelyest a táplálékfel
vétel szükséges lesz, rögtön elárulja ragadozó természete, 
s minden apróbb vizi állatka szívesen fogadott préda. 
Szabadban maguk kénytelenek táplálék után nézni; a 
mesterséges tenyésztésnél azonban nekünk kell erről gon
doskodnunk. Mivel sok bajjal járna a természetes eledelt 
előteremteni, nem marad más hátra, minthogy valami 
póttáplálékot adunk a helyébe. E célra legalkalmatosabb 
a szárított és finomra reszelt marha-, juh- vagy lóhus, 
valamint a nevezett állatok hasonló módon kezelt vére 
vagy agyveleje, továbbá a tojás sárgája ; ez utóbbit azon
ban csak igen csekély mennyiségben szabad adni. E 
tápláló anyagból napjában többször szórunk a vizre néhány 
késhegynyivel, s fogyását pontosan megfigyeljük, hogy a 
hiányzó mennyiséget pótolhassuk. Későbben, mikor a 
halacskák már valamivel nagyobbra nőttek, hangyatojást, 
lisztkukacot, valamint mindenféle férget, apró rákot s 
rovarlárvákat, a mennyit csak lehet, adhatunk eledelül.

A meddig a halak, ilyen mesterséges táplálékot kapnak, 
a mi addig történik, a meddig az apró medencében van
nak, mindig kell gondoskodnunk arról, hogy a víznek 
elég erős áramlata legyen ; ellenkező esetben a táplálék 
maradványai könnyen üledéket képezhetnek az edényben, 
s rothadásba menve, nyálkás anyaggal vonják be a fene
ket, a mi számos halnak halálát okozhatja. Általában az 
eddigi tapasztalatok szerint legjobb, ha a kibújt halacs
kákat, mihelyst az időjárás csak engedi, nagyobb, jól 
kitisztított tavakba tesszük á t ; igaz ugyan, hogy akkor a 
halacskáknak körülbelül a fele elpusztul, tönkremegy, de 
evvel az eljárással annyi munkát takarítunk meg, hogy 
bőven felér a veszteséggel. Ha végre a halacskák elérték 
kellő nagyságukat, azokba a vizekbe bocsátjuk, a melyekbe 
szántuk' őket.* Az ivadék 4 hónapnál tovább semmi szin 
alatt se maradjon a kisebb méretű víztartókban  és 
azután is a kellő siker érdekében nem tanácsos őket 
közvetlenül a szabad patakba bocsájtani, — bárki ajánlja 
is ezt, — hanem előnyösebb a patak mentén külön kis 
tavacskákat létesíteni, s ezekbe ereszteni. Ezen tartá- 
nyok készítésénél tekintetbe veendő a szárazság idején 
beállható legalacsonyabb vízállás, továbbá szükséges és 
hasznos a tartány aljára rozsét rakni és nagyobb kövek
kel jól megterhelni azért, hogy azok megett hirtelen esők 
alkalmával az ivadék kellő menedéket találjon, nehogy az 
erősebb vizár őket elragadhassa.

(Folyt, következik.)

* Brehm-Kohaut.

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



3. szám MAGYAR E R D É S Z 55

A villamosság és a rovarvilág.
Az erdő- és mezőgazdaságra kártékony rovarvilág né

hol oly borzalmas tömegekben szokott fellépni, hogy 
rajaik ellen eddig sikeresen védekezni alig tudtak. Újab
ban dinamógépekkel kísérleteznek. A kísérletek előzmé
nye a következő eset volt: A francia riviérán egy mér
nök villamos géppel dolgozott a szabad mezőn. A 110 
volt erős gépből a földbe nyúló ércrudak működése 
nyomán a föld mélyéből hihetetlen mennyiségű pajor, 
kukac, giliszta, rovar jött elő mindazokon a pontokon, a 
hol a villamos erő a talajjal érintkezésbe jött. Ha tehát 
a föld mélyének lakóit ily könnyű szerrel elő lehetett 
csalni, elpusztításuk sem okozhat nagy nehézséget. Persze, 
hogy a különböző rovarfajokra s azok kisebb-nagyobb 
tömegére mekkora erőt kell alkalmazni, hogy azokat elő
csalhassuk, azt az eddigi kísérletekkel megállapítani nem 
tudták. A szilárd kültakaróval ellátott szarvasbogárfélének 
hihetőleg erősebb áramra van szüksége, mint a csere
bogarak puhatestű pajorjainak.

A kísérleteknél majdan figyelembe kell venni, hogy 
vannak hasznos rovarok is s kérdés, hogy a villamos 
erő nem-e hat károsan a talajmegmunkálás, illetőleg 
átalakulás nagy feladataiban osztozó bakteriális világra is?

A rovarpusztítás kísérleteihez szerkesztett villamosgép 
alját újabban kefeszerkezettel látták el, hasonlóan a fő- 
és székvárosunkban is jól ismert utcaseprő kocsijaink
hoz. A kefék számtalan ércszálain végigvonuló áram 
nemcsak hogy előcsalta, de egyben tüstént el is pusztí
totta, sőt eltakarította az előbujt rovarnépséget. Lehetsé
ges, hogy finomabb szervezetű és érzékenyebb fajokkal 
az áram már lenn a talajban végez. *

*  Kinevezés. Ő felsége a király Dapsy Frigyes m. kir. köz- 
alapítványi erdőtanácsost főerdőtanácsossá nevezte ki.

* Himenhir. Merényi Gyula m. kir. erdőtanácsos bájos és 
kedves leányát Laurát eljegyezte Terray Gyula m. kir. erdész, 
Tótsóváron.

* Halálozás. Ferencz Gyula m. kir. erdőmester m. hó 21-én 
Kolozsvárt elhunyt. Haláláról a kolozsvári erdőigazgatóság tisztikara 
a következő gyászjelentést adta k i: „A kolozsvári m. kir. erdő- 
igazgatóság tisztikara igaz fájdalommal tudatja szeretett kartársának 
Ferencz Gyula m. kir. erdőmesternek f. hó 21-én, életének 44-ik 
evében történt elhunytát. A megboldogult hült tetemei f. hó 23-án 
é. e. 11 órakor fognak a köztemető halottas csarnokából örök 
nyugalomra helyeztetni. Kolozsvár, 1908. január 21. Áldás és béke 
'engjen porai felett !“

* Internátusok. A folyó évi költségvetés megokolása szerint 
a földmivelésügyi miniszter ez évben az erdőőrök gyermekeinek 
nevelésére két internátust fog létesíteni, 30,000 K összeget véve fel

az előirányzatba az épület átalakítási és berendezési költségeire. Az 
egyiket Rózsahegyen, az úgynevezett honvédlaktanya-épületben, a 
másikat pedig az idegen kézből most visszaszerzett Rákóczi-kastély- 
ban Zborón állítják fel. Az erdőőrök félreeső helyeken laknak és pe
dig legnagyobbrészt nemzetiségi vidéken, s igy vagy idegen tan
nyelvű elemi iskolába kénytelenek járatni a gyermekeiket, vagy pe
dig házon kívül taníttatni. Erre pedig ritkán van pénz és sok sze
gény erdőőr gyermekét egyáltalában nem iskoláztathatja. Az inter- 
nátusokban a gyermekek tanításáért nagyon mérsékelt dijat fognak 
fizetni, egyébként pedig az internátusok fedezetlenül maradó kiadásait 
a földmivelési tárca fogja fedezni.

* A róka mérgezése. A rókának strychninnel való mérge
zése hosszas tapasztalatok után és kísérletezések szerint akkor ve
zet leginkább eredményhez, ha a mérgezett falatokat disznózsírból 
készítjük ; a disznózsírból diónagyságú golyócskát gyúrunk, közepébe 
kis lyukat csinálunk, ebbe a nyílásba belé teszünk egy borsószem 
nagyságú strychnint, mire a lyukat gondosan bedugjuk. Az így el
készített falat az időjárás változása dacára eredeti állapotában, a 
méreg ereje pedig heteken keresztül megmarad. A hóban még azért 
is célszerű ilyen falatokat kirakni, mert fehér szinük által nem tűn
nek a madarak szemébe. A zsirgolyó körül célszerű csalételül egy 
marék tepertüt szétszórni.

* Szín és illat. Egy német tanár statisztikát állított össze a 
virág színéről és illatáról. Ezer különféle virágot szedett össze, vizs
gálván, melyiket milyen színűre festette a természet, melyiknek adott 
illatot, melyiknek nem. Az ezer különböző virág között legtöbb volt 
a fehér, 284. Azután szin szerint így következnek : sárga 223, vörös 
220, sötétkék 144, világoskék 72, zöld 36, narancsszinü 12, barna 
4, fekete 2. Az illat édes adományával a virág üde világának csak 
egy tizedrészét ruházta föl a természet. Száz különböző fehér virág 
között 15-nek van illata, a piros között csak 9-nek, a zöld között, 
arány szerint 8-nak, a kékből 7-nek, a sárgából 6-nak. A barna és 
a fekete virágnak nincs illata, szomorú színéből ilyen édes pára 
nem fakad.

*  Formaldehyd. Ez a neve annak az újabb találmányu folya
déknak, melyet az osztrák gazdák sok mindenfélére sikerrel hasz
nálnak. Voltaképen eredetileg ezt a folyadékot csupán csak a gabona- 
nemüek pácolására készítették, de ma már a tapasztalatok azt iga
zolják, hogy mindenféle istállónak, sertés- és baromfiólnak a dezinficiá- 
lására illetve tisztántartására kitünően bevált. A Fricks Rundschau- 
ban G. A. L. leírja, miként szűnt meg nála a formaldehyd hasz
nálatba vétele után a baromfivész. Az ólaknak dezinficiálása előtt 
lúggal jól lemosták az ólnak falait, padlóját, ajtóját, ablakait, váluit, 
szóval minden alkatrészét úgy, hogy még egy toll sem maradt bent

! az ólban. Midőn alapos takarítás után az ólak kefével tisztára súrol- 
j tattak, az ólnak minden egyes részét egy százalékos formaldehyddel 

erősen befecskendezték. A fecskendezést bármilyen rendszerű pero- 
j nospora fecskendővel lehet végezni, a fő azonban, hogy a helyiség- 
j nek legparányibb része se maradjon szárazon. Fecskendezés után a 

helyiségeket jól szellőztessük, hogy a f. kellemetlen szaga elillanjon. 
Az egyszázalékos oldatot úgy készítjük, hogy 2’/a liter (kgr.) 40°,j,-os 
formaldehydhez 100 liter vizet öntünk s azt jól felkavarjuk.
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Roessemann
és

Kühnemann
Koppel A rthur-féle  vasutak
mezei és helyi érdekli vasutak, villanyos 
- - - - - és sodrony-kötélpályák gyára =

UDAPEST
VI., V áci-út 113/115.

Elvállalja erdei vasutak  nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz

nált vasutak bérbe adatnak.

KITÜNTETÉSEK
BR U N N  1894. T R O P P A U  1895

Jteiöer V. és fia
Jenő főherceg  udvari szá llító ja

- - - - - - freuöenthal (Osztr. Szilézia).

Vadászati . . . .  
ékszerkülönlegességek

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

Ékszerek, arany- és ezüst
árúk, Chinaezüst-cikkek és 
műöntvény-tárgyak gyára és 
............. raktára.....................
K é p e s  á r je g y z é k e t  k í v á n a t r a  in g y e n  

é s  b é r m e n v e  k ü ld ü n k .

A cím pontos megadását kérjük. 
Szarvas- és róka fogak e lőze tes  bekü l
dés m e lle tt a legm agasabb árakban 

m egvótetnek.

Vászonra vont
tekercs-- és ívnagvságu
rajzpapirok .......................

Ténpérzéketti? másoló* 
papiról? és vásznat? . . . 

Mlásolópapirok és vásznai? 
"©onalzól?, háromszögei?. . 
Színes és fekete

tusol? és vízfesíékel? . . 
Tajelző-kréták, irónol? . . . 

stb. stb.
a legfinomabb minőségben 
állandóan raktáron vannal?.

Tisztelettel van szerencsénk a í. erdész urasat 

arra leérni, fyogy

Jíyomtatványszükségleteik alkalmával
szíveskedjenek cégünket megkeresni. Csinos ki™ ^11 
munkáról, jó papírról és olcsó árakról elene biztosítjuk- 

Hlinden legcsekélyebb megbízást is gyorsan és a 
legpontosabban teljesítünk.

Teljes tisztelettel:

Székely és Ollós,
Jdngvár.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  min den hónap 1-én és  15-én.

F ő s z e r k e s z tő :  ! F e le lő s  s z e r k e s z tő : j  V a d á s z a t i  f ő m u n k a tá r s  :

Im ecsfa 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  R em ete i  KŐVÁRY JÁNOS
B o r s o d a p á tf a lv á n .  j hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. j B u d a p e s te n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar E lő f iz e té s i  á r :  Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Erdész k iadóhivata la“  címére J Ó L S V A  i Egész évre 14 K. Fél évre 7 K ifj. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése 

(Gömörmegye) küldendők. j Egyes szám ára ... ... ... 1 K. Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fé lo lda l 20 K, negyedoldal 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

A v issza  vándorlás.
II.

Hibás dolog lenne azonban a visszaván- 
dorlásnak a kelleténél nagyobb súlyt tulajdo
nítani, és olyasmit feltételezni, hogy a kiván
dorlásnak vége van és hogy a kivándorolt 
honpolgárok most már nagyrészt vissza fognak 
térni. Mert figyelembe kell vennünk azt a 
körülményt, hogy a mikor Amerikában már 
több mint két millió magyar honpolgár él, 
harminc-negyvenezer embernek visszatérése egy 
éven még nem jelent visszavándorlást és ugyan
annyinak Amerikába való visszavándorlása 
nem jelent kivándorlást, hanem csak egysze
rűen kölcsönös és rendes forgalmat. Az is 
kétségtelen továbbá, hogy a kivándorlottak 
nagy része már teljesen megfészkelődött Ame
rikában és nem gondol arra, hogy valaha 
visszatérjen. De másrészt kétségtelen az is. 
hogy a milyen mértékben fogyott a kereset 
Amerikában, éppen olyan mértékben emelkedett 
idehaza. Nálunk úgy az erdő-mezőgazdaság
ban, mint az iparban és a városi cselédségben 
érezhető munkáshiány van. Tudvalevő dolog, 
hogy a kőszénbányák főleg munkáshiány miatt 
nem tudnak eleget termelni. Az is köztudo
mású, hogy a múlt nyáron egy gazdaság sem 
tudott napi négy koronán alul férfimunkást 
kapni, de volt olyan dunántúli gazdaság is, a 
mely kilenc korona napszámot fizetett az erő- 
sebb munkát végző nyári munkásnak. A cse
lédbér az egész országban 40 — 100 százalék

kal drágult. Tehát már most is igen sokat 
javultak a fizikai munka kereseti viszonyai. 
Ha még figyelembe veszszük azt is, hogy az 
ország igen nagy méretű vizi ut- és vasút
építési munkák előtt áll, hogy nagy arányok
ban indult meg az iparfejlesztés : kétségtelenné 
válik, hogy a visszavándorlásnak igen erős 
közgazdasági alapjai is vannak, a melyről 
mostanság a munkásnép igen hamar tudomást 
szerez.

Ha tehát a mai napig tapasztalt jelensé
gek nem is adják kézzelfogható bizonyítékát 
annak, hogy Magyarországba munkára és 
kenyérre szorult tömegek jönnek vissza, a 
visszavándorlás tekintetében tett kormányzati 
és közigazgatási intézkedéseket föltétlenül okos 
előrelátásnak kell nyilvánítani. Sőt, ha tekin
tetbe veszszük, hogy nagyon sok visszaván- 
dorló eddig is a kormányzati és társadalmi 
gondoskodás teljes hiánya miatt veszítette el 
hamarosan Amerikában szerzett vagyonát, a 
túldrága földvásárlással, és sok ember csak 
azért nem kapott itt jó munkát és vándorolt 
vissza, mert a munkaalkalmakat meg nem is
mertették vele, azt kell mondanunk, hogy hiba 
volt a visszavándorlókra vonatkozó intézkedé
seket már régebben meg nem kezdeni és hiba 
lenne, a mostani rendkívüli viszonyok elmúlta 
után, abbanhagyni. Mert ha el is múlik az 
amerikai gazdasági válság, visszavándorlás 
mindig lesz, a mint hogy a kivándorlás sem 
szűnik meg mindaddig, mig Amerika el
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nem zárja kikötőit a bevándorlók elöl. Az 
Amerikába való vándorlás népünknél már 
nem valami nagy, életbe vágó elhatározás, 
hanem egyszerű alkalmi munkakeresés jelle
gével bir. Nagyon gyakori eset, hogy sok 
ember csak vásárlás miatt vagy másképpen 
csinált adósságának visszafizetése céljából megy 
ki egy-két esztendőre Amerikába és falvaink- 
ban ezerszámra élnek olyan emberek, a kik 
Amerikát már ismételve megjárták. Ennélfogva 
a kivándorlás arányai a jövőben is jórészt a 
kereseti viszonyoktól íognak függeni. Egy
előre azonban kétségtelen, hogy a kivándor
lásnak nem lesznek olyan nagy arányai, mint 
a milyeneket Amerikának hat év előtt meg
indult óriási közgazdasági föllendülése hozott 
létre, másrészt pedig a visszavándorlás jó 
hosszú ideig nagyobb lesz a rendes forgalom 
méreteinél.

Mindent összevéve, a visszavándorlás és a 
vele kapcsolatos föladatok állandó gondjául 
illeszkednek be közigazgatásunknak és társa
dalmunk tevékenységének. A közigazgatásnak 
a visszavándorlókkal minden esetre gyakran és 
közvetlenül kell érintkeznie, nemcsak munká
hoz való jutásuk és itthoni elhelyezkedésük 
megkönnyítése céljából, hanem azért is, hogy 
a hatóságok a kivándorlás és visszavándorlás 
gyakorlati okaival és viszonyaival részletesen 
megismerkedhessenek.
■f ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

A magyar állami tisztviselők mozgalma.
Az állami tisztviselők országos egyesülete, mint az a 

lapokból tudva van, a múlt évben nyújtotta át Dr. We- 
kerle Sándor ministerelnök urnák, mint a m. kir. kor
mány elnökének azt a memorandumot, mely a m. kir. 
állami tisztviselők 1907. évi szeptember hó 22—23. nap
jain Szegeden tartott korgressusának, hosszú megfontolás 
után megállapított határozatait tartalmazza.

E kongressus egyebek között azt is elhatározta, hogy 
az emlékirat és az elfogadott határozati javaslatok az 
országgyűlési képviselőknek is megküldessenek. Az 
állami tisztviselők országos egyesületének válaszmánya 
1907. évi december 3-iki ülésében e határozatot gya
korlati okokból olykép rendelte végrehajtani, hogy az 
emlékirat és a határozati javaslatok a vidéki, körök vagy 
helyi bizottságok elnökei utján, a hol pedig ilyenek 
nincsenek, az illető helyeken lakó és felkérendő egyik

buzgó tagtárs utján adassanak át az illető kerület or
szággyűlési képviselőjének.

Célszerűnek lett kimondva az illető képviselő figyel
mét a következőkre felhívni:

Az emlékirat és a határozati javaslatok kódexszerűen 
foglalják össze azon jogos és minimális kívánságokat, 
melyek, ha törvényhozás utján megvalósulnak, az 
állami tisztviselők anyagi jólétét és erkölcsi függet
lenségét biztosítani alkalmasak. Az 1600 koronás kezdő- 
fizetés, az automatikus előléptetés és a statusrende
zés, a lakbéremelés, a családi pótlék rendszeresítése, 
a nyugdíjtörvény gyökeres revíziója, fő tekintettel az 
özvegyi nyugdíjra : ezek főkérelme az állami tisztvise
lőknek az anyagiakban.

Modern jogállamhoz méltó jogaikat és kötelességei
ket törvényben biztosító szolgálati pragmatika: ez ké
résük az erkölcsiekben.

A kérelmek közül legsürgősebbek és halaszthatlan 
teljesítést igényelnek a közismert és immár türhetlen 
drágaság miatt a családi pótlék, a lakbéremelés, 
valamint a nyugdíjtörvény módosítása és a nyugdí
jasok anyagi helyzetének javítása; továbbá a titkos 

1 minősítés és a jelenlegi fegyelmi eljárás rettenetes
ségei miatt a szolgálati pragmatika.

f i  családi pó tlék  és a lakbéremelés dolgában már 
az 1908. évi költségvetés bizottsági tárgyalásai során 

j  várják és kérik a tisztviselők a képviselő ur erélyes fel- 
j lépését és hathatós támogatását.

f i  szolgálati pragm atikát illetőleg pedig abban az 
| irányban várják és kérik a képviselő ur hathatós támo- 
j gatását, hogy a vonatkozó törvényjavaslat az emlékirat

ban kifejtett alapelveken épüljön fel, s még ebben 
az évben törvényerőre emelkedjék.

E legsürgősebb kérelmek támogatása a képviselő urak- 
I nak annál könnyebb feladat, mert azok közül a lakbér 

emelésre és a szolgálati pragmatikára vonatkozó ki- 
| vánalmaknak a közel jövőben leendő teljesítését a kor

mányelnök ur úgyis kilátásba helyezte.
Engem tisztelt meg az állami tisztviselők országos egye

sülete, hogy az emlékirat és határozati javaslatok egyik 
példányát a fennt körvonalozott tájékoztatás kíséretében 
a lippai kerület országgyűlési képviselőjének: Dániel 
Tibor báró urnák átszolgáltassam, 1 — 1 példányt pedig 
arra használjak fel, hogy abból kartársaim és a nagy- 
közönség a helyi lapok utján és egyéb alkalmas módon 
kívánságainkat épúgy, mint társadalmi törekvéseinket 
megismerjék.

Annál kedvesebb kötelességemnek tartom e megtisz- 
I telő megbízatásnak megfelelni, mert éppen e sorok írója 

volt az első, ki a családi pótlék eszméjét a lippai 
államtisztviselői körben először felvetette, miről az állami 
tisztviselők lapja akkoron elismerőleg emlékezett meg. S 
ismerve igen tisztelt szerkesztő urnák az állami tisztvi
selők iránti jóakaratát, hinni merem, hogy e sorok köz- 

I lésével a tisztviselők egyetemének kívánságát teljesiti.
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Az emlékiratból csak lehetőleg röviden kívánok még 
egyet mást ide iktatni.

A tisztviselők helyzetének törvényes rendezetlenségéből 
folyó „férfiatlan, gyáva, hitvány helyzetünk egész nyomo
rúságát élénken kellett érezni a letűnt szomorú időben“.

„Nem szabad a nemzetnek megengedni", hogy 
több mint 50,000 ember, saját fiai, a magyar állam 
pionírjai, — kik több mint 18 millió lélek körében szerte 
szórva a magyar nemzeti állam eszméjét képviselik — 
még egyszer átmenjenek ezen a rettenetes lelki állapoton !“

Hadd váljanak valóra gr. Apponyi Albertnek hivatalba 
lépésekor a tisztviselőkhöz intézett eme szavai : „Önök 
velünk együtt az országnak, a magyar királynak és a 
magyar nemzetnek szolgái, — senki másé. Gondol
kozásuknak szabadságát politikai és egyéni téren érint
hetetlen szentélynek tekintjük mindnyájunk. Csak egy 
érdemet ismerünk, a kötelességteljesítése — és egy bűnt, 
a kötelességmulasztást. Felszabadult, emelkedett lélek
kel folytassák munkájukat!

Méltatásban részesültek Szász Józsefnek az élelmi
szer-uzsora mellett, karunk ijesztő eladósodásáról a kép
viselőházban mondott szavai, melyek szerint a „a köz- 
tisztviselői kar, mely kell, hogy a polgárság nagy 
és kis érdekeinek elfogulatlan bírálója és intézője 
legyen, a szegénység és adósság tengerében éviekéi". 
Az automatikus előlépés, a porosz rendszernek meg- 
felelőleg 3 évenként bizonyos maximális illetmény
összegig a kinevezés esélyeitől függetlenül biztosít
tassák. „Mert méltatlan egy jogállamhoz, hogy családos 
állami tisztviselők évek során át rekedjenek meg ugyan
azon fizetési osztályban."

Törvénnyel biztosítandó, hogy egy főiskolát végzett 
tisztviselőre 7100 K, egy érettségi vizsgálattal biró 
tisztviselőre nézve 5200, — egy 4 középiskolai osztályt 
végzett tisztviselőre nézve 4000 K  legyen a maximális 
határ, a meddig — a kinevezés esélyeitől függetlenül 
— (30—35 évi szolgálat után) eljuthat.

A napidijak és fuvarköltségekre vonatkozó szabály
i t  a lényegesen változott életviszonyoknak megfelelően 
szintén módosíttassák s az átköltözködés költségeit 
m'ndenkor az állam viselje.

A határozati javaslathoz csatolt tanulságos táblázat 
élő bizonysága ama kiáltó aránytalanság és igaztalan- 
ságnak, mely alatt egyes tisztviselői kategóriák érdemes 
tagjai érdemetlenül szenvednek. Az emlékirat idevágó 
kérésének lényege az, hogy azon tisztviselők közül, 
kiknek főiskolai oklevelük van, legalább 10% az V-ik, 
20—20% a VI. és VII-ik, 15— 15% pedig a IX. és X-ik 
fizetési osztályokba, — azok közül, kiknek középiskolai 
érettségi bizonyítványuk van, legalább 5%  a VI ik, 
5%  a VII., 25—25% a VIII. és IX., 20—20% a X. és 
XI-ík fizetési osztályokba, — végül azok közül, kiknek 
4 középiskolai osztályról szóló bizonyitványuk van, 
legalább 2%. a VII., 8%  a VIII., 30—30% a IX , X. és 
Xl. fizetési osztályba soroztassék.

A lakbéreknek az államvasutak alkalmazottai ré
szére biztosított lakbérek magasságáig való feleme
lését kéri az emlékirat.

A nyugdíjtörvény módosítására nézve ezek a kíván
ságok :

a) a 40 éves szolgálati idő 35 évre szállíttassék le.
b) A lakbérnek legalább 50" íü a is mint nyugdijké- 

pes járandóság vétessék számba.
c) A szolgálat érdekében beállott munkaképtelen

ségnél a járandóság 50—100°/o-a szolgáljon nyugdíjul, 
tekintet nélkül a szolgálati időre.

d) Tíz évi szolgálat után, a szolgálatképtelenség vagy 
halál esetére való nyugdijfenntartás mellett legyen a 
szolgálat elhagyható.

e) Az özvegyi nyugdíj 300 kor. minimális és 6000 
kor. maximális határral a férj nyugdijának 2/3-adában, 
a nevelési járulék, tekintet nélkül a gyermekek lét
számára, a tanulmányok befejeztéig, illetve 24 éves 
korig, az özvegyi nyugdíj 1/5-dében, de legalább 50 
koronában állapíttassák meg.

f) A családtagok nyugdíjellátást kapjanak, ha az al
kalmazott nyugdíjigényét veszti, kivéve ha bűnrészesek.

g) Az elhunyt családtagjai a fizetést és lakpénzt V4-ed 
évig megkapják.

h) A temetési járulék a nőtlen, hajadon vagy özvegy 
tisztviselőt is megillesse.

Az erkölcsi függetlenségre vonatkozó óhajok ezek :
a) az ingyenes és díjtalan állások megszüntetése.
b) a kezelőtiszti állások elnyeréséhez az iskolai minő

sítés emelendő.
c) a kezdő állások kivételével — melyekre nyilvános 

pályázat hirdetendő — 'az összes többi állások előlép
tetés utján töltendők be, és a soron kívüli előléptetés 
csak valóban kiváló érdemek jutalmául és a ki
nevezésre jogosult hatóság rangban legidősebb tisztvi
selőiből szervezett és legalább 3 tagból álló tanács egy
értelmű javaslata alapján legyen eszközölhető.

d) a ministeriumokban csupán magasabb, legfeljebb 
a VIII., számvitelnél a XI. fizetési osztályba tartozó kezdő 
állások szerveztessenek a külső kiváló erők számára.

2. Független fegyelmi bíróság szereztessék, felebbvi- 
tellel a közigazgatási bírósághoz.

A személyes és ügyvédi védelem joga mindkét fo
kon biztosítandó.

3. Politikai jogaink szabad gyakorlata biztosítandó. 
— Ennek biztosítása végett törvénybe iktatandó, hogy a 
politikai választások ki írásától számított egy éven 
belől állami tisztviselő csak jogerős fegyelmi ítélet
tel, vagy „vismajor“ fenforgása esetén helyezhető át, 
mi fölött független fegyelmi bíróság ítéljen.

4. A titkos minősítés eltöHendö.
5. A hivatalos idő maximuma állapittassék meg; 

a hivatalos időn túl végzett munka dijaztassék, és 
biztosíttassék a szabadságidőhöz, valamint a teljes 
vasárnapi munkaszünethez való jog.
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6. Az összeférhetetlenség szabályozása.
A tisztviselő, ki legalább 10 évet szolgált, képvi

selővé legyen választható, de a választás alatt sza
badságoltassák és megválasztása esetén nyugdijaz- 
tassék.

Az „önsegély11 szervezésére vonatkozó kívánságok a 
a következők:

1. Intézkedések a lakás és az életszükségleti cik
kek mesterséges megdrágításának megakadályozása 
érdekében. Addig is a tisztviselők házépítő és fogyasz
tási szövetkezetei részére a legmesszebb menő ked
vezmények engedélyezendők. Mert közdudat, hogy 
Magyarországon ma nehezebb megélni, mint a jórészt j 
tőlünk kivitt élelmiszerekből élő nyugati államokban.

Ilyen viszonyok között jövedelemtöbbletünk zsírját jelen
tős részében az országunkban féktelenül dühöngő la- I 
kás és élelmiszer-utsora, polgártársaik kizsákmányo
lására törő és szabadon garázdálkodó érdekcso
portok szedik le.

Éheznünk vagy adósságba merülnünk kell.
2. Intézkedések az eladósodás meggátlására, — 

illetve eladósodott kartársaink megmentése érdekében.
„A baj gyökeres orvoslásának és terjedése meggátlá- 

sának főeszköze az automatikus előléptetésre, a status
rendezésre, a lakbérek emelésére, a lakás és élelmiszer
uzsora kiirtására vonatkozó kívánságaink teljesítése.

3. A tisztviselői intemátus Budapesten és Kolozs
várott, mikre nézve a szükséges költségek már az 1908. 
évi költségvetésbe beállítandók volnának.

4. A tisztviselői közalap. — Ennek megteremtése 
végett törvényben mondassák ki, miszerint ez alapra 
minden állami tisztviselőnek törzsfizetéséből minden 1000 
korona után félévenként 2 korona hivatalból vonassák le.

Ezek volnának azon kívánságai a magyar állami tiszt
viselőknek, miknek megvalósítása annál kevésbé ütköz- 
hetik akadályokba, mivel oly mérsékeltek, hogy azok a 
nyugati műveltebb országokban már rég megvalósultak, 
sőt jórészt az osztrák állami, valamint a katonai és 
magyarországi államvasuti alkalmazottaknál már életbe 
is léptek.

Kívánjuk igaz szikből, hogy ez óhajok megvalósítása 
által, egy boldogabb és szabadabb kor viruljon a magyar 
állami tisztviselőkre s abból kifolyólag hazánkra is.

Földes János.

Az elhagyottak.
Magyarországon a művelt társadalomnak van egy osz

tálya, mely képzettségéhez, betöltött hivatásához, s álta
lános műveltségéhez képest még mindeddig a kellő mél
tánylásban nem részesül.

Ezen, az értelmiség osztályához tartozó, de a gyakorlati 
életben még mindég keveset számító szerény munkásai 
a hazának jobbadán szegény, elhagyatott, s gyakran nem
zetiségi vidéken lakván — fontos hazafias missiót is 
teljesítenek, állásuknál fogva pedig sokszor hivatva vannak 
a községek, egyházak és gyakran a megyei életben is 
szerepet vinni a közjó érdekében.

De nemcsak a társadalom, hanem sokszor magok a 
kenyéradók is hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen, az értel
miség osztályába tartozó és fontos nemzetgazdasági ág 
szolgálatában álló munkásai a hazának mostoha gyerme
kei legyenek a társadalomnak. —  Szegény embert a 
galy is húzza. — Azt hisszük, nem kell bővebben magya
ráznunk azt, hogy kik azok az elhagyottak, kik a társa- 
sadalom mostoha gyermekei, a kikről — most a huma- 
nismus jele alatt, midőn az utolsó iparostanoncról is 
gondoskodnak — róluk sem az állam, sem az egyház, 
sem a vármegye, de még maguk a kenyéradók is — 
megfeledkeznek. Könnyen kitalálja mindenki, hogy ezek 
a magántisztviselők!

A természet bölcsen intézte, hogy a hol a búza, dohány, 
bor, tengeri meg nem terem, oda erdőt telepített — szóval 
a szegényebb hegyvidék hazája az erdész otthona. Szegény 
vidéken szegény nép lakik, de mennyire szegény külö
nösen most. Az elszigetelt helyhez láncolt erdész drágán 
ruházkodik, nehezen él, s gyermekeit csak nagy áldo
zatok árán bírja iskoláztatni — utazása a legközelebbi 
városig pedig minden bírálaton alul áll, mert vagy nap
hosszat bumlizik rossz vicinálisokon, vagy kocsin tesz meg 
30---40 kim, utat.

Az iparos drágán veszi mesterségéhez az anyagot, de 
a kész gyártmányt is drágán adja el, a kereskedő drá
gán vásárol, drágán árul, a napszámos ha drágán él, föl
emeli a napszámbért, tehát a változott viszonyokhoz képest 
módosítja mindenki a maga megélhetését; csak a hiva
talnoksereg egyedül az, a mely egyforma viszonyok 
között tengődik évtizedeken át, drágán fizeti az élelmi 
cikket — ruházatát, lábbelijét, drágán fizeti cselédjét, 
napszámosát.

Az állam a legutóbbi időben újból emelte összes tiszt
viselőinek a járandóságát úgy, hogy a legalsó napidijastól 
egészen a ministeri tanácsosig mindenki tetemes fizetés- 
javításban részesült; a képviselők fizetése, az udvartartás 
költségei, s újabban maga a kvóta is emelkedett, csak a 
magánerdőtisztek, ezek alig részesültek fizetésfölemelésben.

Az állami vasutak személyzetének fizetésrendezése 
pedig olyan szép, hogy ritkítja a párját. Egy legmagasabb 
rangsorozatban levő altisztnek fizetési maximuma 3800 
korona mellékjavadalmazások nélkül; mikor éri ezt el 
egy erdész a magánszolgálatban ?
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Megelégedett magánerdészt, s megelégedett katonát 
még nem láttunk az utóbbi időben, pedig éhes és elkese
redett hadsereggel bajos ám csatát nyerni.

Elösmerjük, hogy a magán-erdőtisztek szolgálatának is 
vannak előnyei és jó oldalai, de ezek inkább a múltra 
vonatkoznak, jelenleg csak a hátrányokról lehet szó.

Nemcsak a fizetés, sok más tekintetben is mostohább 
sorsra vannak utalva a magánerdészek az állami vagy 
a kincstáriaknál, mit legjobban a mindennapi élet és 
tapasztalat igazol. A magánerdőtisztek legmagasabb rang
fokozata az erdőmesteri állás, ezzel pályafutásuk már be 
van fejezve, mert hogy valaki feljebb vigye itt e föld 
tekén, ahhoz különös szerencse, a dämonok támogatása, 
az égiek magas kegye szükséges. Tehát midőn a fiatal 
ember a magánszolgálatba lép, már egy magasabb állás
ról előre lemond, s a mindennapi élet csatáiban bizony 
csak mint közharcos van hivatva szerepelni éppen úgy, 
mint a pap, tanító, jegyző, és körorvos, kik tudjuk, hogy 
teljes életökben szegénységre vannak kárhoztatva, holott 
az állami szolgálatban az erdőmesteri állást 16— 18 év I 
múltán is legtöbbje elérheti; 20—25 évi szolgálat után J 
pedig már főerdőtanácsosok is vannak. Az állami szolgá
latban a fizetés egyúttal a nyugdíj alapja is, mig a magá
nosoknál a fizetést—a törzsfizetés és 4—5 rovatba foglalt 
mellékjárulékok szolgáltatják, s ez utóbbiak az összes 
fizetésnek néha 40%-át is ki teszik; nyugdíjra jogosított 
azonban csak a rendszeresített törzsfizetés, s valljuk meg 
őszintén, hogy e nyugdíj is gyakran; „lét és nem lét 
közt ingatag árnyék“. Eltekintve egynéhány nagyobb ura
dalomtól, társulattól, hitbizománytól; hol nyugdijszabályzat 
van, az idősebb, családos, magánerdészeknek feje felett 
állandóan ott lóg Damokles kardja!

Magánszolgálatban szolgálati pragmatikát alig ismer
nek, s ha van is, olyan elavult, hogy az többé a mai kor 
igényeinek meg nem felel. Az állami tisztviselőnek min- j 
den évben hat heti szabadságidőre van jogosultsága, a 
mit ott tölt, úgy tölt a hogy jónak látja ; próbáljon csak 
egy magánerdőtiszt, szórakozás céljából hat heti szabad
ságot kérni ; mi lesz rá a felelet? . . .

Ha a magánszolgálatnak fentebb felsorolt hátrányait 
tekintetbe vesszük, sokkal magasabb fizetési fokozatot 
kellene felállítani a magánerdőtisztek fizetésénél már 
csak azért is, hogy a fiatal emberek kedvet kapjanak a 
magánszolgálatra, hol az előléptetés az erdőmesteri 
állással végződik, s szolgálati egyéb viszonyaiban is messze 
megette áll az állami szolgálatnak, hol úgy a nyugdíj, mint 
az esetleges árvák is állami tanintézetekben, katonai 
növeldékben előnyben részesülnek.

Magánosok részéről általános a panasz, hogy az utolsó 
időben erdőgyakornokokat kapni nem lehet, nem csoda ; 
csak azt kell tekintetbe vennünk, hogy hosszadalmas, 
költséges és nehéz pályánk növendékei 800—1000 koro
náért bizony nem állhatnak szolgálatba, mert ennyit az 
utolsó falusi segédjegyző vagy tanító is kap manapság.

A fizetések rendezését mielőbb kellene foganatosítani,

hogy a magánosok a szükséges szakerővel rendelkez
hessenek, mert ha mi öregek kihalunk, az erdőgazdaság 
járatlan, tapasztalatlan fiatal egyének kezelése alá kerül, 
a mi az erdőgazdaságban igen megboszulja magát.

Arra már nem lehet számítani, hogy az erdőmérnökök 
úgy lépjenek szolgálatba, mint mi öregek, kiket nagyobb
részt kenyéradóink iránti pietás hozott a szolgálatba, s 
ezen kegyelet belőlünk a változott viszonyok dacára sem 
halt k i!

Az erdőtörvény 17 §-a. világosan mondja, hogy kik 
azon erdőbirtokosok az államon kívül, a kik szakképzett 
erdőtiszteket tartani kötelesek. Ezen szakemberek egy 
főiskolának a növendékei lévén, egy és ugyanazon nem
zeti vagyon és őstermelés szolgálatában állanak; nincsen 
természetesebb tehát, hogy a magánerdőtisztek fizetését 
az állam vegye gondozása alá, gondoskodván egyúttal 
azok szolgálati pragmatikájáról is. Az állam vette kezébe 
a tanítói fizetés rendezését, a papi' kongruát, a jegyzői 
fizetések kiegészítését, a vármegyei tisztek dotációját, 
maholnap a körorvosok is állami javadalmazásban fognak 
részesülni, továbbá — az állam a mindinkább terjedő 
sociálismus hatása alatt — újabb időben a munkásosz
tályt is a lehető legnagyobb pártfogásában részesíti: inter- 
nálusokat, óvodákat, lelencházakat, betegsegélyző pénz
tárakat, baleset-biztosítási intézményeket létesít, szóval, 
a jótékonyságnak számtalan példáját adta, s magok a 
királyi ügyészek s a független magyar bírói kar testüle
tileg tömörülnek, s fizetéseik rendezését ugyancsak sür
getik és szorgalmazzák — hát, hogy ezt a magánerdő
tisztek miért ne kérelmeznék — mikor ehhez az erdő
törvény 17. §-a megadja a jogcímet, azt nem tudjuk 
megérteni ?

Papok, tanítók, jegyzők fizetését egyedül a szegénység 
végett rendezték, a mi fizetéseink rendezése mellett pedig 
a szegénység és a törvényes alap együttesen szólanak.

Hogy az erdészek még mai napig sem részesülnek 
kellő méltánylásban, annak legnagyobb részt mi magunk 
vagyunk okai, mert sosem hallattunk valamit magunkról, 
pedig a néma gyereknek az anyja sem érti meg a szavát!

Szerény véleményünk az lenne, hogy a magánerdő
tisztek először a sajtó útján érintkezve tömörülnének, s 
küldenének ki egy szűkebb bizottságot ezen ügy meg
vizsgálása végett, azután néhány nagyobb uradalom igaz
gatói, felügyelői, küldöttség élén járuljanak a földmivelési. 
minister elé, kérvén a magánerdőtisztek fizetéseinek 
kiegészítését, egyöntetű szolgálati pragmatika behozatalát 
ott, a hol a birtokos erre nem képes, mert be kell látnunk, 
hogy a napról-napra rosszabbodó munkásviszonyok és a 
humánismus szolgálatában álló új intézmények egész 
sorozatai, s az ezek okozta közterhek viselése alatt erdő- 
és földbirtokosaink valósággal roskadoznak, és méltányos, 
hogy rajtok az állam segítsen, s ha ezt elérjük, betelje
sedik nálunk is a szentírás szava ; „és lészen egy akol 
és egy pásztor!
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A kerületi erdőőri személyzet helyzetéről.
Beesett szemű, kiaszott képű, ruhával csak hiányosan 

fedett csontváz, köhögési rohamok kíséretében dideregve 
jelenti, hogy beteg, nem tud szolgálatot tenni és kór
házi felvételre jelentkezik. Ezen kisértetszerű alak kerü
leti erdőőröm, a ki 60 korona havibérével, több tagból 
álló családja fentartásához hozzájárult és hosszú éveken 
tartó nélkülözések folytán ily emberi roncscsá lett. A 
gyermekek és az asszony, ha egészségesek maradnak, 
saját munkájukból és idegen emberek könyörületességéből 
valahogy csak tengetik majd életüket, de a beteg apjuk, 
kit hosszú szolgálatában az erdőt szabad zsákmánynak 
tekintő szolgálatadók rosszakarata kisérte, könyörületes- 
ségre nem számíthat, s szolgálatot nem tehetvén, miből 
nyomorogjon addig is, míg lelke a csontváztól elszaba
dulhat ? 1

Az országos gazdasági munkás- és cselédsegély-pénztár 
útján a fiatalabb erdőőrök és erdőszolgák rokkantsága 
esetére nézve biztosítás történt ugyan, de az öreg és 
kidülőfélben lévő kerületi erdőőri személyzet utolsó nap
jait illetőleg nem történhetett intézkedés, a mennyiben 
magas kórusnál fogva a cselédsegély-pénztárnál nem 
voltak biztosíthatók, s mert a vármegyéknél az erdőőri 
nyugdíjalap legfeljebb mint fogalom valamelyik határo
zatban leledzik, de a mindent mozgató erővel: „pénzzel“ 
nem rendelkezik. Az erdőgondnokságok vezetői, mint az 
erdőőri személyzet feljebbvalói és nyomorúságuk közvetlen 
szemlélői, mitsem tehetnek. Előterjesztések hiábavalók, 
mert pénzről lévén szó, annak hiányában támogatásra 
nem találnak, s ki tud most éhezőket szóval jóllakatni! ?

Nem megbízásból', de hiszem, az összes hasonló 
viszonyok között lévő, községi stb. erdőket kezelő szak
társaim meggyőződésének és alárendeltjeik iránt táplált 
emberi érzésének adok kifejezést, a mikor az erdőőri 
személyzet nyomorúságos sorát szóvá teszem és a sors 
által vezetésre kiszemelt szaktársakat felkérem, hogy a 
késő unokák és nemzeti vagyon fenntartása körül buzgól- 
kodó ezen, egészen mellőzött szegény munkásokat, a kötél 
vagy a koldúsbot nehéz választásától, bizonyos kénysze
rítő intézkedések foganatba vétele által mentsék meg, s 
részükre ha nem is nyugdíjat, de legalább az éhenhalástól 
megmentő kegydíjat szolgáltató ideiglenes alapot teremt
senek. A vezető szaktársak szava közelebb van a meg
hallgatás helyéhez, bizonyosan eredménye is lesz, ha azt 
a nyomorultak érdekében megokadatolva hallatják, és ha 
munkálkodásukért nem is részesülnek elismerésben, buz
dítsa őket a nemes tettben rejlő felemelő öntudat.

Hogy az érdekelt erdőbirtokosok önként ajánljanak vala
melyes pénzösszeget, arra sajnos, nem lehet eredménnyel 
számítani, s ezért szükséges, hogy azok, mint említém, 
bizonyos kényszerítő intézkedésekkel szoríttassanak arra, 
hogy nem csak saját, de különösen unokáik érdekeit 
védő erdőőri személyzet részére egy segélyalapot léte
sítsenek,

A módok, melyek között válogathatunk, nem igen sok
félék, de jóakarattal mégis lehetne egyiktől is, másiktól 
is részleges eredményt várni, s hogy ne csak a panasz- 
kodók sokaságát szaporítsam, az ily erdőőri segélyalap 
létesítésére alkalmas módnak ajánlom 1. az erdei kihá
gásokból folyó érték- és kártérítési összegeknek 50% -át; 
2. a nyilvános faárveréseken elért eladási árnak 1%-át 
és 3. az országos erdei alapot megillető összegek 50% át.

Hogy pedig az 1. és 3. pont alatti összegek tényleg 
befolyjanak, nem csak a főszolgabírákat, hanem a köz
ségi elöljáróságokat is szigorúan kellene utasítani, hogy 
a szegénységi bizonyítványokkal űzött visszaélések meg
szűnjenek és a törvény értelmében megtoroltassanak. A 
mi a fának eladási árából befolyó részletet illeti, úgy ha 
az nem is jogos de, méltányos követelés, mert a kezelő 
erdőgondnokságok fabecsléseikkel a kezelési járulékot 
jóval meghaladó munkatöbbletetszolgáltatnak.Ezen munka- 
többlet némi elismerése legyen az 1%.

Több szem többet lát, több fej többet talál ki, s így 
gondolkozzatok kedves szaktársaim a teendők felett és 
súgjátok meg a vezetőknek, hogy áldott emlékű tanárunk 
szerint, a „vasék“ miből készül 1

Hibbján.

Tövisek.
Egy agglegényekből alakult asztaltársaság nagy lelke

sedések közt ünnepelvén szeretve tisztelt elnöküknek a 
névnapját, egy lelkes tag indítványára alapítványt tett 
az apátián és anyátlan árvák felsegélésére, de azzal a 
kikötéssel, hogy csak olyan árvák kaphatják a segélyt, 
a kik szoros családi kötelékben állanak a tagok vala
melyikével.

Megérkezvén a segélykiosztás napja, nagy gondot 
okozott a társaságnak, hogy ki legyen hát az első jutal
mazandó árva, mig végre egyikük ügyes felszólalása 
megtörte a kemény diót, mondván:

„Uraim 1 Azt kérdem, a mi szeretve tisztelt Elnökünk 
nem apátián, anyátlan árva-e ? Hiszen nem csak hogy 
szülei nem élnek, de még hozzátartozója sincs! Indít
ványozom tehát, hogy alapítványunk esedékes kamatát 
szeretett Elnökünknek, mint az árvák legérdemesebbjének 
adományozzuk 1 — (Harsogó éljenzés, zúgó taps.) — Az 
Elnök meghatva mond köszönetét e nem várt kitünte
tésért, elfogadja a neki felajánlott összeget, de azt ezen
nel bedobja a tüdőbetegek szanatóriumának a perselyébe. 
Még harsogóbb éljen, még zúgóbb taps után az elnököt 
vállukra kapva a teremben körülhordozzák.

Ismét letelt egy év. A dolog most már könnyebben 
ment. Az elnök indítványára, mint apátián s anyátlan 
árva az alelnök lett a megjutalmazott, a ki a neki fel
ajánlott összeget a szegények karácsonyfájára akasztotta.

Rendben ment így a segélyosztás, a következő évek
ben is, bár egy tag nagy tetszést arató felszólalása né-
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mileg módosította az eddigi szokásokat, nevezetesen azt 
kívánta, hogy jövőben a jutalmazottak ne ajánlják fel 
közcélra a nyert összeget, hanem mint megérdemelt j 
jutalmat használják fel saját céljaikra.

Egészen így van az Országos Erdészeti Egyesület is 1 
a „Horváth Sándor" alapítvánnyal. Igen, — vagy nem? j 

*
Egy társaságban egy fiatal úr egy új 100 koronás 

aranyat mutogatott. A pénz kézről-kézre járt. Mindenki 
megcsodálta, milyen szép pénz, milyen súlyos, milyen 
finom a verése, hát még a csengése 1 Kőrútjában a 
tulajdonos egyik barátjának a kezébe került, a ki néze
getvén, így szólt: „na ez igazán szép darab pénz, épen 
elég lesz legutóbb lejárt váltód rendezésére, a minek én 
vagyok nem szerencsés forgatója 1“ Erre a pénz muto- 
gatója ijedten kapja ki azt barátja kezéből és zsebébe 
sülyeszti. „Bocsáss meg kedves barátom, de nem tehe- j 
tem, igazán nem tehetem, mert ez a darab arany az 
apai hagyatékhoz tartozik s ennek haszonélvezője sze
gény özvegyen maradt édes anyám.“

Egészen így járt az E. L. érdemes szerkesztője. Egy 
igen szép értekezésben feltárta a leplet a magánerdők j 
pusztulásáról. Nálánál senki se tudta volna szebben, 
élénkebben megfesteni ezeknek a pusztúló erdőknek a 
képét, siralmas állapotát, -— a jövő reménytelenségét.

Erre egyik barátja figyelmeztette, hogy tulajdonképen 
neki, jobban mondva az 0. E. E.-nek ez egy régi tarto
zása s itt az ideje, hogy a baj gyökeréhez alaposabban ! 
hozzányúljanak s megfelelő reformjavaslatokkal egy jobb 
erdészeti birtokpolitika alapját vessék meg.

Mi következett ezután ?  Önmegtagadó hallgatás, — j 
titokzatos, mély csend! — Miért? — Hanem csalódom, 
mert az 0. E. E.-nek apáktól öröklött hagyománya az 
újításoktól, a korszakalkotó reformoktól való idegenkedés. 
Csak nem vághat elébe reformterveivel a kegyelmes 
minister úr akaratának?! Igaz, — vagy nem?

*
Egy falusi lakodalomban történt. Hivatalos volt egy 

nagyhangú legény is, a ki összetörte a cigány hege
dűjét, berúgta a búbost, földhöz vagdalta az üvegeket és 
poharakat, mig végre — megsokalva a rendbontást — 
néhány legénytársa kitessékelte.

Másnap találkozik egy legénypajtásával, a ki azzal 
szólítja m eg: „Hallom Jancsi pajtás, hogy tegnap illet- 
lenkedtél a lakodalmon s ki tették a szűrödet!“ — 
„Nekem ? ! már mint nekem ? ! Már hogy én illetlenkedtem | 
volna? Ismersz pajtás, fel sem teheted rólam. Hogy a 
cigány hegedűje összetört — rosszul volt ragasztva, hozzá 
se nyúltam, csak közelébb intettem a prímást! A búbost 
a könyökömmel se érintettem, hogy összedült. Az üve
geket is csak lobogós ingem ujjával sodortam ie az asz
talról. Igaz, hogy eljöttem onnan, mert nem volt kedvem 
a mulatóshoz. De hogy engem kilöktek volna? Ki merte 
volna ezt tenni? — talán Gacsaj Pista? — az az izet-

Jenkedő, összeférhetetlen duhaj betyár! No hát ha kell, 
én is tudok akkorát kurjantani — vagy ütök akkorát az 
asztalra, — mint ő! De hát ki állana ma már szóba 
vele? —- nem hallgatnak rá a legények, rá se néznek 
a leányok, no majd kibánok én vele, stb.

Egészen így ir „C" is. Az erdészeti administracio kö
rül egy kis vilába keveredett s most azt mondja: Én 
írtam volna azt a cikket? Én? hiszen ismernek engem, 
hogy azt nem írhattam. Én egészen mást Írtam, csak 
nyomtatva lett rosszul 1 És aztán ki mer engem tanit- 
gatni ? Nekem mondja, a tanárnak? tudok én annyit mint 
más 1 És voltaképen mit akarnak ezek a kormánybuktató 
Zoltánok ?

Hát ez mind igen szép, csak az a kár, hogy az olvasó 
közönség nem lesz okosabb ezen válasz után, hogy vájjon 
az erdészeti administráció miként is volna reformálandó, 
hogy azok a beteges jelenségek megszűnjenek. Annyi 
szerencse azonban mégis ért bennünket, hogy fel lettek 
fedezve az erdészeti Zoltánok, bár abban az ördögiesen 
izgalmas mulatságban nem részesülhet a publikum, hogy 
az erdészeti kormányt megbukva láthassa, talán mert a 
kormányzat nagyon erős, vagy még inkább, mért a Zol
tánok igen gyengék! Egy esetben esetleg ez izgalmas 
látványt is végig élvezhetnők, ha t. i. most kimutatott 
félelmes erejével „C“ is beállna a Zoltánok közé. Igen 
—. vagy nem ?

*

Schnitzer Mór gazdag gyapjukereskedő volt. Egyetlen 
fiának jó nevelést akart adni. Elküldte hát a nagyhírű 
tudós liszkai főrabbihoz, üzenvén :

„Édes főpapom, nem sajnálom a pénzt, nevelj íiamból 
tudós embert!“

Vagy nyolc év múlva haza került a fiú. Apja tüstént 
elvitte a börzére, hogy megismertesse vele az életet, és 
jövő működésének szinterét. — A nagy zsivaj, lárma, 
kufár piszkosságok bántották a fiatal tudósi, s ezt nem 
titkolta el apja előtt.

— De hát édes fiam, miért nem érzed jól magad a 
börzén ?

— A bűn tanyája az édes apám 1
— De ott vagyont lehet szerezni, meglehet gazdagodni!
■— A lelki gazdagság többet ér a földi vagyonnál !
— Mböh ! Emeletes ostobaság. Hogy élsz meg a lelki 

gazdagságból ?
Nem szóltak többet egymáshoz. Az öreg azonban nem 

adta fel a harcot. Beadta fiát egy-két jobbhirü céghez 
praktizálni, hátha feléled még benne az ősi vér —■ de 
mindenünnen mint hasznavehetetlent küldték vissza.

Tehát az ő munkás életének nem lesz folytatása? 
Egyetlen reménysége, büszkesége nagy költséggel felne
velt fia élhetetlen álmodozó, az életrevalóság legkisebb 
jele nélkül! ? Hát kire hagyja ő virágzó gyapjuüzletét 
s szépen meggyarapodott vagyonát? Elkeseredésében 
szemrehányó levelet irt a főrabbinak. A főpap így vála
szolt vissza :
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— Édes.fiam! nincs okod haragra, azt kívántad tőlem, 
hogy fiadból tudóst neveljek, — ezt megtettem. Engedd 
haladni őt pályáján és ne felejtsd, hogy a tudomány nem 
üzlet, és az üzlet nem tudomány 1

Az erdészeti kormányzat a rabbinak ezen bölcs taná
csát felejteni látszik Schnitzer Mórral egyetemben, mert 
üzletének legfőbb vitelére tudós embert keres. Az a körül
mény legalább, hogy egy főiskolai tanárt ismét a kincs
tári erdők kezelésére neveztek ki, erre enged követ
keztetni.

Csak nem régen nagy ügygyel-bajjal egészítették ki 
a főiskola tanári karát, s most ismét elvonnak onnan 
egy már oda bevált, jeles szakerőt 1 Ügyes, életrevaló 
ember, terem, születik, de — nemo nascitur doctus! — 

Üzlet vezetésére alkalmas ember van bőven, de tudós, 
— ki egész életét a tudomány egyik ágazatának szén- j 
telve, — hivatott lehet mások oktatására, ritkán akad 

Vagy az erdészetnek nincs szüksége arra, hogy az 
erdészeti tudomány tovább fejlesztessék ?

Avagy nálunk oly sok a tudós, hogy jut is, maradás? 
Vagy pedig nincsenek is tudósaink, csak afféle ál

próféták, kiknek a tudománynyal való nagyhangú foglal
kozás csak arra kell, hogy általa a magasba jussanak?

Vagy végre nálunk mindegy,, akár üzlet, akár tudo
mány ?

Mi igaz — vagy mi nem ? Szúró.

A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.

Irta Enyedi János. 17

5. Szállítási berendezés.

Az erdei termékek szállítása kizárólag tengelyen tör
ténik s ez a rendszer előre láthatólag fenn fog maradni, 
mert a számos völgy által okozott széttagoltság vasút alkal
mazását nagyon megnehezíti, a vizi szállításra pedig 
nincsenek alkalmas folyók.

Ilyen viszonyok között méltán fel lehetne tenni, hogy 
az erdőgondnokságot pompás kezelési utak hálózzák 
be. Pedig ez nem így van, a minek nagy részben oka, 
hogy a mészkő, a melyet az utak kavicsolására, helyre
állítására használnak, hamar szétmálik, szétporlad a 
rendkívül nagy forgalom miatt és vagy rettenetes sár, 
vagy rémitő porréteg fedi az utakat. És az a mészpor- 
felhő, a mely egy-egy kocsi nyomán támad, nagyon 
ártalmas, s különösen könnyen szemgyuladást okoz.

Az utak jókarban tartását akadályozza az is, hogy a 
meredekebb lejtőjű utakat a zápor gyakran lemossa és 
a kerékkötéstől kátyúk keletkeznek.

Az 1868—70-es években épült itt a Lopresti vasút, 
a mely az „Erdészeti Lapok“ 1871. é/folyamában rész
letesen ismertetve van. Ez a vasút azonban nem sokáig 
volt üzemben, Nem sikerült kikutatnom, hogy vájjon 
teknikai vagy más akadályok miatt kellett-e azt beszün
tetni, de az irattárban az 1873. évtől kezdve nincs 
nyoma annak, hogy üzemben lett volna. Csak azt álla
píthattam meg, hogy a pálya vasfelszerelése, mint 
ócskavas 1887-ben eladatott a diósgyőri m. kir. vas- és 
acélgyárnak.

A Diósgyőrött 1870. évi december 18-án a diósgyőri 
vasgyár és kőszénbánya ügyében tartott tanácskozás 
jegyzőkönyvéből pedig az tűnik ki, hogy a Lopresti vas
utat a téli hónapokban használni nem lehetett s a szén 
befuvarozása csak úgy, mint régen, tengelyen történ
hetett. Ez is egyik oka volt bizonyára a vasút üzemen 
kívül helyezésének.

Újabban tervbe van véve a miskolc—diósgyőri villa
mos vasútnak Hámor községig való kiépítése. Ehhez 
azonban sok reményt nem fűzhetünk, mert a kincstári 
erdészet az építésnél kevéssé van érdekelve. Ugyanis 
kevés aránylag az a mennyiség, a melyet a szóban levő 
vasúton szállíthatnánk. A távolabbi erdőrészekből, ahon
nan a fuvaros csak egyszer fordulhatna naponta - 
ugyanazon fuvarbért kellene fizetnünk a hámori vas- 
utig, mint a miskolci faraktárig, vagy a diósgyőri vas
gyárig, mert a fuvaros külömben nem tudna megélni s 
kénytelen lenne a fuvarozással felhagyni. Ez a körül
mény a vasút kiépítését nagyon kétségessé teszi. Sok
kal célszerűbb, ha a tervezett vasút építéséhez szüksé
ges költséget, illetve azt a részt, melyet a kincstári 
erdészet elvállalna, utak építésére és a meglevő utak jó
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karba helyezésére fordítjuk. Erre nagy szükség van, mert 
évtizedek múltak el, amióta csak a meglévő kezelési 
utakat állítjuk helyre évenkint lehető takarékossággal.

Az 1885. év táján épült a diósgyőr—gyertyánvölgyi 
ut, amely közel 186 ezer koronába került s maga a 
Hámor község feletti 1200 méternyi új útszakasz ebből 
majdnem 90 ezer koronát emésztett fel. Ilyen nagyobb- 
szabásu útépítés a diósgyőri erdőgondnokság kerületében 
azóta nem történt, sőt ma már ez az ut sem a kincs
táré többé, mert az utakról szóló 1890. évi I. t.-c. alap
ján vicinális útnak — köztulajdonnak — nyilvániitatott.

A másik vicinális ut a hámori tótól Felsőhámoron át 
Mályinka felé húzódik. Ezen közutakon kivül az erdő
gondnokság kerületében mintegy 7 kilométernyi kezelési 
főút van.

6. Erdőmívelés.
Amint már említettem, a kihasználás fokozatos felújító 

vágással történik, mert főtörekvésünk arra irányul, hogy 
a felújítást természetes utón biztosítsuk. Ezért a vég
vágást lehetőleg csak akkor foganatosítjuk, a mikor a 
felújítás sikere már nem kétséges. És ha szükséges, a 
végvágást a következő fél fordulószakra is elhalasztjuk. 
Ebben az intézkedésben nyilvánul az újabb időkben 
készült üzemterveknek a gyakorlati élethez való alkal
mazkodása, mert az 1887. évben készült üzemterv ezt 
nem engedte meg s az előirt időben a végvágást akkor 
is alkalmazni kellett, ha magtermés hiánya miatt a fel- 
újulás sikertelen maradt. Ennek következtében a mester
ségesen felújítandó területek nagysága folyton szaporo
dott s az 1901. évben 925 kát. holdra terjedt a kiegé
szítendő fiatalosok területe.

Az erdősítési terv szerint az 1901-től 1910-ig ter
jedő első fél fordulószak alatt évenkint felújítandó 108 
kát. hold természetes utón és 133 kát. hold ültetéssel, mely
hez tölgy-, lúc-, erdei- és feketefenyő és diócsemeték 
használandók.

Ezek nevelésére szolgál két csemetekert: a király-
kuti, a melyben a lombfa-csemeték és a jávorkuti, a 
melyben a fenyőcsemeték vannak. Az első kiterjedése | 
2992 O-öl, a másiké 1500 □-öl. Ezekben az 1906. év 
végén volt 799 ezer darab fenyő, 190 ezer drb. tölgy 
és 4500 darab amerikai dió csemete. A csemetekertek 
fentartására pedig az 1906. évben 984 K fordittatott.

Az 1906. évben a régibb hátralékokkal együtt beerdő- 
sitendő volt 217 kát. hold.

Ebből hátralékban maradt az év végén 117 kát. hold, 
de a hátralék csak látszólagos, mert legnagyobb részt 
olyan vágások felújítására vonatkozik az előírás, ame
lyekben a taroló vágás a természetes felújítás érdekében 
elhalasztatott. A mesterséges felújítás főleg a fiatalosok és 
a nem sikerült ültetések pótlására és a tisztások beerdő- 
sitésére szorítkozik.

Az ültetési költség holdanként az 1906. évben az A) 
gazdasági osztályban 31 K 33 f, a B) gazdasági osztály
ban 57 K 12 f. volt, vagyis összesen 2833 K 14 fillér.

Az 1906. évi erdőmívelési munkálatokhoz felhasznált 
az erdőgondnokság 95 ezer drb. lúcfenyő, 123 ezer drb. 
kocsányos és kocsánytalan tölgy-, és 5500 drb. amerikai 
dió csemetét.

Meg kell említenem itt, hogy az erdőgondnokság 
1886-ban másfél kgr., 1887-ben pedig égy kgr. svéd
honi erdeifenyő magot kapott. A kikelt csemetéket az 
1889. év tavaszán a jávorkuti rét szélén ültették el, ahol 
azok igen szépen díszlenek.

7. Erdőkárositások.
Az erdőkárositások igen jelentékenyek.
a) A késői fagyok elég gyakoriak s káros hatásuk 

nemcsak a fiatal csemetékre terjed, amelyeket — ha 
nincsenek kellőképen védve — végképpen elpusztít, ha
nem felnőtt fákra is, a melyeken a frissen kifakadt lom
bokat és virágokat megfagyasztja. A legutóbbi — nagyobb 
mérvű — késői fagy 1890. évi május 11 — 12-ikén volt, 
a mikor a tölgyet és kőrist virágzásában érte s így a 
makktermést tönkre tette, a bükknek pedig friss lombját 
pusztította el. A fák nagy része csak augusztusban fakadt 
ki újra s a lombozatuk igen gyér volt.

b) Az „Erdészeti Lapok“ 1879. évi évfolyamának 
790. oldalán foglalt értesítés szerint az 1879. évi októ
ber hó 16. és 17-iki hóesés a diósgyőri m. kir. erdő
gondnokság kerületében tetemes károkat okozott. „Külö
nösen a hámori és újhutai pagony azon legszebb állabait, 
melyek részint koruk, részint pedig távolságuk miatt 
eddig még megbontatlanok, ugyszólva tökéletesen záró- 
dottak voltak, több mint ezer holdnyi területen a szó 
szoros értelmében összezúzta az esővel vegyesen ráhul
lott nagymennyiségű hó."

Az üzemnyilvántartás szerint pedig az 1897. évi márc. 
hó 3-án beállott havazás következtében 1650 darab 
törzs a hónyomás alatt kidőlt.

c) A naphőség a déli és délkeleti oldalakon pusztít, 
ahol a talaj is silányabb. Veszedelmes különösen a korai 
meleg, — májusbán — mely a csemetéket, sőt a koro
sabb fákat is annyira elhervasztja, hogy hosszabb 
sin'ődés vagy pusztulás áll be azoknál.

d) A gondatlanságból, vagy szándékos gyújtogatásból 
eredő tűz is elég gyakori, de az erdőégés többnyire 
csak a harasztot emészti fel s jelentékenyebb kárt rit
kán okoz.

e) A rovarkárosítások közül leggyakoribb - de 
többnyire kisebb kiterjedésben és minden komolyabb ve
szély nélkül •— a közönséges gyaponc és a cserebogár 
fellépése.

Említésre méltó, hogy az 1897. és 1898. évben a 
Lophyrus rufus álhernyója tömegesen jelent meg. Azt a 
kis fenyőerdőt támadta meg, mely a királykuti völgy 
elejétől Hámor község felé húzódik a vicinális ut mellett. 
Szórványosan előfordult az erdőgondnoksági iroda előtt 
levő parkban és Lillafüreden is.

(Folytatása következik.
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Fakivitelünk jövője.
A fának és az erdőjövedelmezőségnek a legutóbbi 

években tapasztalt nagy emelkedése úgy nálunk, valamint 
Ausztriában aggodalmat keltett az iránt, vájjon a monarkia 
erdei a belföld folyton növekvő tűzi-, bánya-, talp- és 
egyéb ipari céloknak szolgáló faszükséglet fedezésén kivül 
képesek lesznek-e a kivitel számára továbbra is és 
állandóan szállítani az eddigi mennyiségű nyersfát és 
félgyártmányt. Ezek az aggályok végre érthetően hangos ; 
kifejezésre jutottak abban az általán megnyilvánult, jól- | 
lehet ki nem elégített kívánságban, hogy nyersfakivitelünk 
vámnak vettessék alá. Már pedig a két testvérország — 
ha csak lakossága váratlanul és minden eddigi aránynál 
nagyobb mérvben meg nem szaporodik, vagy ipara ugyan- j 
olyan mérvben meg nem növekszik — arra a nagy útra, | 
mely a fabehozatali országgá való átalakuláshoz vezet, 
nemhogy elindult volna, de még csak rá sem lépett, még 
közelébe sem jutott. Fakivitel szempontjából a monarkia 
mindkét állama belátható időig elsőrendű fakiviteli ország 
marad. A legutóbbi tiz év fabehozatala értékét illetőleg \ 
5°/0-a, tömegét tekintve pedig 8°/o-a összes fakivitelünknek.

Azokkal szemben, a kik jövendőbeli fahiányt jósolnak, 
utalnunk kell arra, hogy utóbbi időben úgy az építőipar
ban, valamint egyéb, fátfogyasztó iparágokban feltűnően 
vehető észre az a törekvés, hogy fa helyett követ, betont, 
vasat, acélt stb. alkalmazzanak. Viszont igaz, hogy a 
szinte napról-napra növekvő papírfogyasztás évenkint 
ezrével fogyasztja az erdők hektárjait; a papírgyártás ma 
már rendkívül fontos tényezője az erdőgazdaságnak !

Hogy Magyarország és Ausztria is hosszú éveken át 
megmarad fakiviteli országnak, azt legjobban bizonyítják 
a következő számbeli adatok:

A két ország évenkinti erdőgyarapodását statisztikai 
adatok révén m integy 60 millió m8-re tehetjük; ebből 
esik ránk mintegy 26 millió, Ausztriára mintegy 30 millió, 
Boszniára és Hercegovinára mintegy 4 millió m3; fane
mek szerint a Magyar-Osztrák monarkiában van évi 
gyarapodás jegenye- és lúcfenyő kb. 29 millió m3, vörös
fenyő 15 millió m3, tölgy 7 millió m3, egyéb lombfa- 
félék 9 millió m3. Ennek azonban csak a kisebbik fele 
műfa: nagyobbik fele tűzifa és a rengeteg erdei hulladékfa.

Kivitelre kerül évenkint átlag kb. 6 millió m3 műfa 
(25 millió m8 nyers állapotban) és 3'5 millió m3 fél- 
gyártmány (épületfa, fűrészáru, talp- és hordófa). Műfára 
átszámítva, a kivitel mintegy 9 millió m3-re rúg.

Ha nem vesszük tekintetbe az egész gyarapodást, ha
nem csak a természetesen sokkal kisebb mennyiségű 
műfát, akkor a műfatermelés a műfakivitel aránya követ

kezőleg tűnik ki : kivitelre jut a fenyőfélék mintegy fele, 
a tölgyfa Vs-e, vörösfenyőnek mintegy V20 része, a többi 
lombfának alig 1 /20 része.

Hogy itt félre ne értessem, meg kell említenem, Fogy a 
cellulosefa, faanyagpép, faáruk és butorkivitel a belföldi 
ipar fogyasztásának van betudva. A két ország belfogyasz- 
tására marad (az 500 — 600,000 m3 behozatalt is számba- 
véve) 50 millió m3-nél több mű- és tűzifa, jut tehát a 
két állam minden lakójára mintegy 1 m3.

Hogy ez milyen kedvező helyzet, az kitűnik a követ
kező összehasonlításból: Németországban kb. 0'8, Fran
ciaországban 07, Belgiumban 06, Angliában 0 5 , Olasz
országban kb. 0'4 m3 jut egy-egy lakosra.

E mellett tekintetbe veendő, hogy az északkeleti Kár
pátok és Bosznia rengeteg bükkösei csak hozzávetőleg 
vétettek figyelembe.

Mindebből pedig világosan kitetszik, hogy — mint már 
e fejtegetések elején is megmondtuk úgy Magyar- 
ország, valamint Ausztria belátható időig elsőrendű fakivi
teli ország marad. Widder
y  i;. :>£ y ¥ -4 ¥  ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ '<■ jC ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥

— Az E. K. E. képes folyóirata. A turistaság 
gyakorlása nemcsak közönséges sportüzés, hanem a 
honismeret terjesztésével olyan hazafias és kulturális 
célok elérésére törekszik, a melyeknek közhasznú volta 
ismeretes.

Most jelent meg az Erdélyi Kárpát-Egyesület „Erdély“ 
cimü lapjának legújabb száma, mely a XVI. évfolyam 
befejező füzete.

Ez a téli füzet is a turistaság és néprajz körébe vágó 
cikkelyekkel a tavaszkor meginduló kirándulási időszakra 
készíti elő az olvasót, Hunyadvármegyére híva fel a figyel
met. Herrmann Antal dr. a történelem és turistaság 
kölcsönhatását fejtegeti színes tollal, mig Ruzitska Béla 
dr. retyezáti kirándulásának sikerült képekkel illusztrált 
leírását fejezi be.

Gaál István dr. pedig népszerű értekezésében a geo
lógia és a turistaság közti rokonvonásokra mutat rá s 
érvelését földtani rajzokkal is magyarázza. — A nagyobb 
cikkelyeket Boros György dr. elmés tárcája fejezi be, 
írásban és képben méltatva a nagy magyarbarát W. H. 
Shrubsole-t, országszerte ismert lelkes turistánkat. Az 
apróbb közleményekkel záródó csinos füzethez az egész 
évfolyam tartalomjegyzéke is csatolva van.

Az „Erdály“-t az E. K. E, tagjai 6 kor. évi tagdíj 
fejében ingyen kapják. — Előfizethetni a következő cim 
alatt: E. K. E. — Kolozsvár, Mátyás-ház, honnan kívá
natra mutatványszámot is küldenek.
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Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesülete tagjainak névsora

1908. évi január hó 1-én, a hátralékok és előrefizetések 
kimutatásával.

A) Alapitó tagok. Készpénzben 
alapított összeg 

korona
1. Andrássy Dénes gróf .................   ... — — ... 2000'—
2. Andrássy Géza gróf... ... ... ... ... .......... . 300’—
3. ifj. Almássy István ... ... ... ... ... ... ... ... 15Q‘—
4. Coburg Fülöp herceg ... ... ... ... ... ... ... 500'—

és minden tisztnek gyűlésenkint és évenkint 20 korona.
■ 5. Egri főkáptalan ... ... .... ... ... ... ... 300'—
6. Egri papnövelde-intézet.... :.. ... ... ... ... 150-—
7. Gömöri faipar- részvénytársaság ........... ... ... ... 150' —
8. imecsfalvi Imecs Béla ... .................... ................. . 150 —
9. Károlyi Mihály gróf ... "... ... ... ... ... ... 150 —

10. Knöpfler Károly ........... ... ... ................. .. 150’—
11. Rima-Murány-Salgótarjáni vasmű részvénytársaság ... 150'
12. Rimaszombat rend. tan. város . ... ... .3  ■ ... '... 45Q-—

Összesen ... 4300' —

B) Rendes tagok.
Hát- Fizetés Hát- Fizetés
ralék 1908-ra ralék 1908-ra

k o r o n a  k o r o n a
1. Antóny Gyula ... 6
2. Antóny Károly ... —
3. Áronffy Ernő ... —
4. Aschner István ... —
5. sipeki Balázs Lajos —
6. Bánik György ... —
7. Bárdossy Miklós :.. —
8. Barger Guidó ... —
9. Bayer,Róbert ... 6

10. Beél Gyula ... ... 6
11. Benczkó József ...
12. Biók Zoltán...........  —
13. Bobok Tivadar ... —
14. Borhy György —
15. Bradofka Károly 6
16. Brodszky Gyula ... —
17. Csanády László ... 6

18. Csaszkóczy Károly - —
19. Csorna Gusztáv ... — —

20. Dénes Géza — 6
21. Dezsényi Jenő ... — —
22. Dienes Barna — —
23. Divald Béla 6 —
24. Dobsina r. t. város 6
25. Elek István... ... 6 —

26. Endersz Frigyes ... — —
27. Fábián Béla - —
28. Fankovich Imre ... — -
29. Faragó Béla 6 —
30. Farkas György ... — —
31. Farkas Pál ... ... — —
32. Ferster Ede 6 —
33. Ferenczy Ede 6 —
34. Fischl József 6 —

35. Frank Adolf

Hát- Fizetés 
ralék 1908-ra 
k o r o n a

6

Hát- Fizetés 
ralék 1908-ra 
k o r o n a

73. Nemes Károly ... — —
36. Fritz Rezső ... ... 6 — 74. Neógrády Kálmán -
37, Frölich Brúnó ... 6 — 75. Okolicsányi Lajos — —
38. Gaál György — — 76. Ormai Gyula ... 6 —
39. Gaszner Károly ... - — 77. Pálffy Alajos ... 18 —
40. Gesztes Lajos — — 78. Pauchly Rezső ... — —
4i: Gintner Bálint — — 79. Pataki József ... 6 —
42. Glózer László — - 80. Pauks László ... — -
43. Grossman Imre ... 6 - 81. Péczer Mihály ... 6 —
44. Hankó Pál ... ... — 6 82. Pékh József — —
45. Hensch Emil — — 83. Peisserle Pál ... — —
46. Hering Samu — — 84. Plenczner Rezső — -
47. Holéczy Gusztáv — — 85. Piltz O ttó ........... — —
48. Hoznék Gyula ... — 6 86. Podhradszky András 6
49. Huszár Kornél ... 6 - 87. Podhradszky Pál 6 —
50. Jolsva r. t. város 6 — 88. de Pottere Gerárd 6 —
51. ifj. Jurkovich János — — 89. Przibislavszky Adolf 6 -
52. Kachelmann Walter - — 90. Rajzinger Antai ... 6 — .
53. Karsay Vilmos ... — — 91. Regenhardt P á l. . . 6 —
54. Kellner Győző ... 6 — 92. Solti Arnod 1.8 —
55. Király Emil... ... „ j 93. Stainer Gyula ... — —
56. Kirinyi Béla 6 — 94. Sztripszky Mihály — —
57. Kolbenheyer Gyula — — 95. Skolka József ... — —
58. Kostenszky Pál — — 96. Szénássy Béla ... — —
59. Kotzmann Géza — — 97. Szepesházy Kálmán — —
60. Kovács Gusztáv - 98. Szilvássy László 6 —
61. Lányi Aladár - — 99. Szontagh Andor — 6
62. Linszky Károly — - 100. Tindly József ... — 6
63. Lukovics Attila . .. 6 — 101. Tornay Gyula ... — -
64. Lux János ... — — 102. Törzs Arthur ... 6 —
65. Mányay Imre — — 103. Ujfalussy Mihály — —
66. Matavovszky Árpád 6 — 104. Urbantsek Ignácz — — '
67. Mayer Géza 6 — 105. Vadas Jenő —
68. Merényi Gyula — 6 106. Weinert Tivadar 6
69. Mihalik Pál 6 — 107. Wolfram Sándor 6 —
70. Mitske Gusztáv ... 6 108. Zachár István ... — -
71. Mölczer Gyula _ — 109. Zemanek Adolf 12 —
72. Nagy Elemér — —

Kelt Jóísván, 190 8. évi január hó 21-én.

Mitske Gusztáv titkár. Szénássy Béla pénztáros.

Láttam : Podhradszky elnök.
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Az Országos Nemzeti Vadásztársaság.
Az egységes magyar nemzeti állam kiépítésének kér

dése már évek óta napirenden van. A magyar politikai 
világ, — kormányíérfiainkkal az élén — minden lehető 
alkalommal kiterjeszkedik hazánk jövő fenmaradhatását 
egyedül alapozó ezen kérdésre. Egy neves, színmagyar 
érzelmű vezető politikusunk, félévtizeddel ezelőtt füzetet 
adott ki, melyben világosan megírta,' hogy a nemzeti 
államról nem elég beszélni, a mint az már magyar 
szokás s azzal sem jutunk célhoz, ha egyedül a kor
mányra bízzuk az egész kérdés megoldását, hanem ten n i 
is kell és pedig a tá rsa d a lo m n a k  is. A köznapi élet 
minden fázisában, minden terén lehet és kell munkálni 
a jövő ezer év biztosításán !

A köznapi életnek pedig egyik igen előkelő és hálás 
tere is, a vadászati ügy 1 Ennek gyakorlása közben össze 
jönnek a világ legkülönbözőbb nemzeteinek férfiai, a neves 
politikusok, a születés és a pénzvilág előkelőségei, a 
nagyhatalommá fejlődött hírlapirodalom képviselői; s a 
nemzetek ügyeit vezető s jövőjét kézben tartó, mindezen 
hatalmasságok, a vadászat mezején, a szív és lélekben 
leginkább megmaradó eszmecseréket folytatnak s az ott 
nye't benyomásokat viszik magokkal a hivatalos irodák 
asztalaihoz s nem egy itten nyert eszme válik testté, 
csakúgy, mint réges-régente is, a háborúk mögött setten
kedett az . . .  . asszony.

De azonkívül is a vadászat életet, erőt, egészséget 
adó nemes foglalkozását, sok mindenre lehet felhasználni. 
Ártatlan színben megjelenő aegise alatt lehet tiszta magot, 
de lehet konkolyt is hinteni; de sőt lehet birtokokat 
vásárolni. A kié a föld — azé az ország 1

Az egységes magyar nemzeti állam kiépítésének kér
dése terén csak a laikus vagy az elfogult ember nem 
látja tehát, — hogy nem mindegy az, — hogy a magyar 
vadászterületek magyar vagy idegen honpolgárok kezén 
vannak; hogy a magyar vadászati élet színmagyar-e, 
avagy poliglott, mint a „Gesamtmonarchie“ eszméje; 
hogy a magyar vadászat tekintélyes területein jó magyar 
búzát vetünk-e el, avagy a mindenféle külföldi eszmék 
búja növésű konkolyát!

Nem akarom a vadászati ügynek fontosságát és nagy 
komolyságát felfújni, de bátran állítom, hogy legalább 
is bír annyi fontossággal és jelentőséggel, mint az ország 
bármely más specifikus tere!

Elég az hozzá, hogy a kik a fentiek szerint gondol
koztak s biztos tudatában voltak annak is, hogy nézetük, 
véleményük, a valóság teljes mértékét megüti és e téren 
is tőlük telhetőleg kívánták hazájukat szolgálni, meg-

! alakították ö t évvel ezelőtt az ország félreeső kis véd- 
j  bástyáján, a magyar vadászati ügynek egy őrszemét: a  
!  N a g y s in k i N e m z e ti  V a d á sz tá rsa sá g o t. 
j Ezen, a magyar vadászati ügyet szintén minden tekin

tetben buzgón és hűen szolgáló, becses lapok is hozták 
] annak idején az első híreket a kis védbástyáról és a 

könyörgő felhívást a belépéshez a magyar vadászokhoz. 
A cél az volt, hogy a magyar vadászterületekről a kül
földi bérlők szoríttassanak vissza s egyelőre legalább az 
ország, déli határán elhúzódó fogarasi havasoknak még 
menthető részei biztosíttathassanak magyar honpolgárok 

j számára. Hogy a nemzeti eszme megerősödésén kívül 
mit nyer még az ország a vadászterületeknek magyar 
kézen történő megmaradása esetén, — az, az említett 
felhívásban bővebben ki volt fejtve.

Miután azonban, — a fentiekből láthatólag — a főcél 
egyedül a nemzeti gondolat istápolása volt s ez csak 
v é le tle n ü l  jutott a vadászattal, — mint hasznos a kelle
messel — egy kalap alá, természetesen számolni kellett 
az évi tagsági díj megállapításánál egyrészt a nemzeti 
érzésnek egyénenként kifejezhető és kifejthető . pénzbeli 
értékével, valamint azzal is, hogy nem  v a d á s z  honpol
gárok részére is hozzáférhetővé tétessék a tagsági jog. 
Ezen tényezők mérlegelésével azután az évi tagsági díjat, 
—mint azt a már hivatkozott felhívásban is kifejtették,— 
h ú sz  koron ában  állapították meg. Egyben b iz to s ítá s  
n y ú jta to tt  a  be lépn i ó h a jtó  s  b e lé p e tt tago k n a k , h ogy  
ezen  ta g d íj-ö s s z e g e t soh a  érzéken yebben  fe lem eln i 
nem  f o g já k !

Ezen csekély összeg, hogy úgy mondjam a haza oltá
rára, — a melyért még kellemes és férfias szórakozás is 
állt a tagok rendelkezésére, — eredményezte azután azon 
örvendetes s a magyar vadászok hazafias érzelmeit elég 
szépen igazoló tényt, hogy rövid idő alatt mintegy száz 
tag iratkozott a társaság kötelékébe.

Miután ily szép számú társaság most már joggal fog
hatott hozzá, a kitűzött célnak, a még megmenthető s 
megnyerhető területek kibérelésének megvalósításához, 

—  egyelőre  természetesen csak a fogarasi havasokon — 
figyelemmel kisérte az állapotokat s részint magánkézből, 
részint nyilvános árveréseken, különféle nehéz küzdelmek 
és bizony sokszor költséges és fáradságos utánjárások 
árán sikerült is a még idegen kezekbe nem került, de 
azok által már fenyegetve volt tekintélyes részét a hava
soknak kibérelni.

Azonban a társaság ez által oly kötelezettséget vállalt 
magára, a melyet a már megállapított évi tagdíj mellett 
viselni nem tudott. Nem maradt tehát más hátra, mint 
vagy albérletbe adni a területek egy részét, — melyre 
vállalkozó akadt is volna, — vagy a tagdíjfelemeléshez 
fordulni.

De ezen  u tó b b i m ódn ak  m ég  k ö zg y ű lé s i k e re sz tü l
v i te le  sem  ta r ta to t t  jo g o s n a k  a  m á r e lm o n d o tta k ra  
tek in te tte l,  — a közgyűlést megelőzőleg egy új felhívás 
bocsáttatott ki az összes tagoknak, azon kéréssel, hogy
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a kik ezen közgyűlésen meg nem jelenhetnek, Írásban 
szíveskedjenek nyilatkozni, hogy óhajtják-e a tagdíjnak 
40 koronára történő felemelését, avagy a területek egy 
részének elejtését kívánják. Szükséges volt ezen felhívás 
éppen azért, mert hiszen már kezdetben mondták, hogy 
a tagdíjat emelni nem fogják.

A beérkezett nyilatkozatokból a társulat vezetősége 
ismét örömmel tudta meg, hogy a tagok °/io része a 40 
koronás tagdíj mellett foglalt állást s az Vio része is 
azzal indokolta ellenkező álláspontját, hogy nem vadász, 
fegyver kezében soha nem volt s a hazafias célt eléggé 
véli a 20 koronával .is szolgálni. A közgyűlés ezen nyi
latkozatok nyomán azután — az általáifos óhajnak meg
felelőig — a tagdíjt 40 koronában állapította meg s az 
Vio rész érdekeinek is megfelelőig pedig úgy határozott, 
hogy a ki nem vadász, s mégis bent óhajt maradni a 
társaságban, mint pártoló tag fog szerepelni s ezekre 
csakis az eredeti 20 koronás tagdíj jöhet számba.

A kérdést tehát ekként rendezték. Meg is volt mindenki 
elégedve ; a bevétel pedig fedezte a kiadásokat, sőt még 
maradt is annyi, hogy a védelemre egy stajeri vadász, 
mint vadőr s egy pár havasalji román vadász, mint az 
előbbinek felügyelete alá rendelt vadőri szolga volt fel
bérelhető. Mert, mint említettem, a cél nem egyenesen a 
vadászati viszonyok javítására s vadászterületek gondo
zására irányult, ennek dacára a társaság erkölcsi köte
lességének tartotta, hogy annyit, amennyit nélkülözhet, 
már a vidék példaadása végett, de azért is, hogy tag
jainak szórakozást is nyújtson, s végül hogy hazai vadá
szatunk közgazdasági jelentőségét is támogassa, — a 
vadászterületek védelmére is fordít.

Ezen védelem a társaságnak, mint ilyennek, inkább 
csak erkölcsi kötelessége volt; amennyiben évek után is 
— sőt ma is, — alig vadászik a tagok Vio-ed része a 
bérelt területen. A többi 9/io rész inkább hazafias célból 
maradt tagnak s fizeti a díjat.

De a társulat vezetésébe időközben egy hiba csúszott 
be. A vezetők t. i. nagyobbrészt hivatalnokok lévén, ki 
voltak téve az áthelyezéseknek s miután a vezetés oly 
sok oldalú és fáradságos nagyobb elfoglaltságot adott, 
hogy magában az egy embernek állandó foglalkozást 
adott, számolni kellett azzal, hogy idők múltával az ere
deti székhelyen nem marad senki a tagok közül olyan, 
a ki a terhes munkát szívesen tovább vállalta volna. S 
miután a társaságnak legtöbb tagja, arány ag, a főváros
ból került, de mert a főváros amúgy is igen alkalmas 
arra, hogy a társaságnak szellemi szükségletei leginkább 
kielégíttessenek s arra is, hogy ezen természetes központ
ból az összes ügyek legkönnyebben lebonyolíttassanak és 
az itteni tagok számára tekintettel a választmányi ülések 
szavazatképessége is inkább biztosítva van, mint vidéken, 
legcélszerűbbnek mutatkozott a társaság székhelyét a fő
városba áttenni.

A székhely megváltoztatásának volt azonban egy más 
indoka is. Lehetett t. i. remélni azt, hogy a múlt sikerei

hez képest, a társaság a fővárosban úgy a tagok számára, 
mint erkölcsi erejére nézve rövid idő alatt gyarapodni 
fog s így megerősödve folytathatja majd célját nemcsak 
az ország déli határán elterülő fogarasi havasokon, hanem 
az északi és keleti Kárpátok és hegységek s egyáltalán 
az ország mindazon vadászterületein, a melyek a külföldi 
kereslet által veszélyeztetve vannak. S miután ezen terü
letek túlnyomólag azon idegen nyelvű honpolgáraink 
vidékein terülnek el, a kik magyar szót eddig nem is 
hallottak s annál kevésbbé ismerhették s érthették meg 
az édes testvért, nagyon is kézenfekvő dolog, hogy a 
társaság a nemzeti és kulturmissió terén is számbamenő 
eredményekhez jutott volna! Sajnosán kell már most 
megjegyeznem, hogy az egész terv . . . hiú ábrándnak 
maradt!

Az 1906. évi tavaszi közgyűlés tehát az elmondottakhoz 
képest már az ország szép metropolisában folyt le. Ezen 
közgyűlés azután el is határozta a székhely áthelyezését; 
a társaság további céljainak megfelelőleg pedig az : „Orszá
gos Nemzeti Vadásztársaság“ szép nevet vette fel. Vezetőit 
— gyakorlati szempontból is — a fővárosi tagjaiból válasz
totta és alapszabályait is átdolgozta.

Eddig rendben lett volna minden és semmi aggályra 
ok nem volt. A közgyűlés azonban — a nagy hévtől elra
gadtatva—olyan határozatra csábíttatta magát, a melyhez 
joga, a társaság megalakulásakor kibocsátott felhívásból 
folyólag, semmi körülmények között nem vo lt!  Fel
emelte ismét a tagsági díjat a nélkül, hogy ez iránt, mint 
az az első esetben történt, valamennyi tagnak a bele
egyezését kérte volna. Ezen körülmény annál súlyo
sabban esett a latba, mert a közgyűlésen személyesen 
alig vett részt a tagok 20%-a ; és az Írásbeli „meg
hatalmazások“ száma is alig ütötte meg a szükséges 
szavazatképességet.

Végtelen sajnálattal kell konstatálnom, hogy ezen egy 
közgyűlési határozat, forduló pontja lett az addig minden
felé rokonszenvvel találkozott — igen szép célokkal 
útnak indult — társaságnak.

Erre a tagoknak nagy része hangosan felzúdult a tagdíj
emelés ellen. Nem is csoda, hisz hosszú ideig semmit 
sem hallott a társaság ügyeiről, ténykedéseiről, s e helyett 
egyszerre a felemelt tagdíjat kérték tőle, s mindenféle 
gyűjtő ívekkel zaklatták. Sőt ezen gyűlés lefolyásáról is 
csak év múltán értesíttetett, akkor pedig egyáltalán már 
tudni sem akart a társaságról.

Az új vezetőség tehát felemelte a tagsági dijat, de e 
mellett megfeledkezett a társaság eredeti és valódi cél
járól, s nem kicsinyelhető tudását, erejét, akaratát a már 
meglevő vadászterületek karba helyezésébe, feljavításába, 
kiépítésébe fektette.

Eszembe jut Ugronnak évekkel ezelőtt tett azon meg
jegyzése, hogy politikai pályáját azért hagyja abban, mert: 
„a mai nemzedékkel immár nem érdemes komoly ter
vekbe bocsátkozni, hisz rendkívül érdektelen a nemzeti 
eszme iránt" ; én pedig mégis azt mondom, hogy ha van
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tér — a melyen közhasznú dolgok, s tervek iránt az 
érdeklődést felkelteni és fentartani lehetséges — az egyedül 
a nemzeti gondolat tere lehet csak. S ez vigasz a jövő 
ezer esztendőre !

Itt is — a mig a magyar vadászok tudták és érezték, 
hogy önkéntes kis adójuk nemzeti célokat szolgál — a 
gyönyörű hazafias szellemű levelekben magasztalták az 
eszmét és siettek a társaság kebelébe lépni. Legszebb, s 
legerősebb bizonyíték, hogy az első években a legpon- j  

tosabban fizették a tagdíjakat, s pedig olyanok, kiknek 
“/10 része soha a területeken nem vadászott, s nem is 
tudta, hogy valaha egyáltalán hozzá fog-e jutni. A mint 
azonban észrevették a változást, s megértették, hogy ezen 
túl egyedül a vadászat gyakorlása marad kötelességül, s 
a szép célok és tervek szappanbuborékként pattantak 
semmivé a közöny hideg levegőjében, — kedvük, akaratuk, 
érdeklődésük buja hajtása, megérintve e hideg levegőtől, 
„egy éjszaka“ elfonnyadt, s a felkelő napnak, a fenséges 
hegyormokat bearanyozó sugarai, már részben üresen 
találták a társaságnak eddig népes sasfészkét.

Hiba volt az is a vezetőség részéről, hogy a tagokat 
soha, sem körözvényekben, sem szaklapjaink útján a tár- ] 
saság terveiről, cselekedeteiről, szándékaikról nem érte- j 
sitették és igy igen sokan nem is tudták, hogy fennáll-e 
még a társaság vagy nem.

Mint halljuk, az idei februáriusi közgyűlésen a tagdijat 
ismét emelni akarják, még pedig száz percenttel! De azt 
is halljuk, s tudjuk, hogy ezek után a tagok 8/io-ed részét 
semmiféle hatalom sem tudja a társaságban bentartani. j 
A minthogy nincsen is bíróság, a mely az elmondottak 
nyomán, már a múlt felemelt tagdíj fizetésére is köte
lezné a tagokat!

Nem marad más hátra, minthogy a társaság jogait és 
kötelezettségeit egy szűkebb körű magántársaság veszi 
át, s igy megint egy n em ze ti erő,  még mielőtt kialakult j  

volna, foszlányaira fog bomlani!
A társaságnak máskülönben is erős ellenfele akadt, 

egy jól ismert mágnás korrekt vadászunkban, ki — hallo
más szerint — a társasági területekkel szomszédos, s a 
havasok felé kiterjedő pompás helyeket, eddigi külföldi 
bérlőjüktől minden berendezésével s vadászházaival már 
át is vette. A cél tehát részben végre mégis eléretett. A 
külföldiek által veszélyeztetett vadászbérletek ezen helyei j 
végre magyar vadász kezébe kerültek 1

A többiekre vonatkozólag, az „Országos Magyar Vadász- 
és Védegyletnek“ kellene a gyeplőt kezébe vennie és 
nemcsak a kihágások, vadértékesitések stb. bajaival küz- 
ködnie, hanem m egterem ten ie , s  h a ta lm a sa n  k ife jle sz 
ten ie  a  m a g y a r  v a d á s z a t i  v is zo n y o k a t, a m a g ya r  
v a d á s z a to t ,  h ír la p ir o d a lm á v a l e g y ü t t!

Hazafias vadászüdvvel :
C raus G éza  A ladár.

A pisztráng mesterséges tenyésztése.
Irta Lakatos Károly. 3

Az ivadék rögtön elfogadja s ugyancsak iparkodik le
tisztítani. Az etetést akkor kezdjük, a mikor azt észlel
jük, hogy az ivadék a viz szine felé igyekszik, fejjel 
fordulva az áramlat ellen. A mint leszedték a halacskák 
az etetőanyagot, természetesen újból, nyújtanunk kell 
azt nekünk hasonló eljárás szerint. Tapasztalt tenyésztők 
állítják, hogy a nagy üzemben nincs ennél használha
tóbb és gyakorlatibb etetési mód. Egy munkás legalább 
180.000 darab ivadékot képes ily módon kielégíteni, a 
melyek kezdetben, vagy nyolc napig, két ökörléppel be
érik naponként.* Ezentúl azonban szükségletük már emel
kedik. A költőedényekben való etetésnél természetesen 
csak nagyon jó és levegődús vizet kell használnunk, 
a melynek hőfoka sohasem emelkedik 12° R. fölé. A 
lépet jégén kell tartanunk, hogy meg ne romoljon.

Ezen uj etetési módnak — melynek megismertetését 
L a n d g r a f  János országos halászati felügyelőnek köszön
hetjük — legnagyobb előnye éppen abban áll, hogy a 
k ö zö n ség es  p is z tr á n g iv a d é k o t  is sikerül akár költő
edényekben, akár költőládákban veszteség nélkül. 4 cm. 
hosszúra megnövesztenie, ami azelőtt nem volt lehetsé
ges. Leginkább a forrásvízzel dolgozó költőházak veszik 
hasznát, a melynél az ikrák gyorsan kelve, az ivadékok 
már februárban táplálandók voltak. Ilyen telepekre nézve 
ugyanis lehetővé vált, májusig 3’/2—4 cm. hosszú iva
dékot nevelni s a tavakat ezekkel benépesíteni. Nagy 
előnye továbbá a tisztaság is. Mi sem vesz ugyanis a 
táplálékból kárba s így könnyű a költőedényeket szép 
tisztán tartani. Alkalmazhatóságának a zavaros viz sem 
képezi akadályát, mert a fogyasztás kényelmesen ellen
őrizhető. Az ivadék, a mennyiben a kellő nagyságúvá 
fejlődött, előzőleg lecsapoltan tartott és mésztejjel kellő
képen fertőtlenített ivadéknevelő tavakba helyezendő, a 
hol az egyideig a fent leirt módon etetendő, azaz a 
tónak különböző helyein naponkint többször, lehetőleg a 
be- és kifolyás közelében, a viz alá 10—20 cm.-re 
léppel bekent virágcserepeket sülyesztünk le. Eme tava
kat szintén erősen lehet népesíteni, nevezetesen 100 m2 
területre bátran adhatunk 6— 10 ezer darabot; egy hét 
alatt 5—8 cm. hosszúságúra növekednek az így kezelt 
tavakban. Hogy a léppel takarékoskodjunk, azt időkö
zönként más, olcsóbb táplálékkal is keverhetjük, főleg 
husliszttel. Sőt amikor a kis halacskák már 6 cm. 
hosszúak, azt is megtehetjük, hogy a virágcserepek köze
lében egyéb olcsó táplálékot tartalmazó lyukasztott bá
dogból való skatulyákat is függesztünk ki. Ezekbe a 
táplálékot jól belenyomjuk s ha az a vízben megpuhul, 
a hézagokon keresztül hatol; a halacskák ily módon 
rátalálnak akkor is, a midőn a viz által egészen szét- 
omlasztva jelentkezik a táplálék a nyílásokon. Az ivadék 
többnyire a fenékről szedi fel ezt a táplálékot, vagy pe
dig akkor, a midőn a szétmállott tápanyag részecskéi 
lassan a fenék felé esnek.
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Hogy némely esetben lehetnek közreható körülmények, 
melyek a legalaposabban bevált módszerek érvényesülé
sét is meghiúsítják, azt se tagadni, sem pedig az ellen 
valamit tenni nem lehet. így a L a n d g ra f  nyomán föntebb 
ismertetett uj ivadéketetési módszernél is bebizonyult ez, 
megerősítve ama tapasztalati törvény igazságát, mely a 
s z a b á ly o k a t  a k iv é te le k  befolyása alá rendeli. Ugyanis 
egy pisztrángtenyésztő idevágólag a következő tapasztala
táról ad számot a H a lá s z - la p -bán: „Az ivadéknak a 
víztartóba történt áthelyezése után azonnal megkisérlet- 
tem a mesterséges táplálást, még pedig a m arh aléppel, 
m elye t a zo n b a n  h a la im  sem  á ts z ű r t  á lla p o tb a n ,  sem  
L a n d g ra f á l ta l  ism e r te te tt  m ódon , v irá g cserép re  
ken ve , eg y á lta lá b a n  nem  v e t te k  fe l ,  dacára annak, 
hogy a már akkor átlagosan 1'4 cm. hosszú, élénk és 
erőteljes ivadéknak a víztükör felé való állandó uszká- 
lásából következtetve, a táplálék felvételére határozott 
hajlandóságot mutattak. Ezt látva, megkisérlettem m arh a
v e lő t  adagolni oly módon, hogy azt előbb egész sűrű 
szitán (szűrőn) átnyomva, a tartó víztükrére csepegtet
tem. Eljárásom mindjárt az első napon kielégítőnek 
bizonyult, amennyiben a fejlettebb példányok mohón 
kaptak a viz tükrén apró darabokban egyideig úszkáló 
agyvelő után. Pár napi kísérletezés után az eredmény 
teljes volt, mert a fejletlenebb példányok is rákaptak az 
agyvelőre s ugyancsak jó étvágygyal estek annak. Az 
etetést február és március hónapban naponkint kétszer, 
április és májusban pedig már három, sőt négyszer 
eszközöltem. Eljárásom mellett az ivadék — bár meny- 
nyiségéhez szűknek mondható területen — igen gyor
san fejlődött, mert a havonta egyszer végzett mérésem 
szerint átlagosan 1 cm.-rel növekedtek négy hét alatt, 
úgy hogy május hó közepén halacskáim nagyobb része 
már 4'2 cm. hosszúságot megütötte. Megjegyzem, hogy 
fejlődéshez mérten az adagolt agyvelőt mind nagyobb 
lyukú szűrőn mértem át.“

A mi a p isz trá n g o k n a k  a ta v a k b a n  v a ló  n eve lé sé t  
ille ti ,  erre vonatkozólag L inker,  Németország egyik neve
zetes haltenyésztője, a következő gyakorlati eljárást ajánlja. 
Legelső sorban arra kell gondot fordítani, hogy bőséges 
vízfolyással lehetőleg sok oxigén jusson a tavakba és hogy a 
tavak hőfoka sohase emelkedjen +  16° R. fölé. A víz
folyás lehetőleg állandó legyen; mindenekfelett pedig 
egy percre se szüneteljen. Lehetőleg kerülendő továbbá 
a tavaknak egymásból való táplálása, mert a viz oxigén 
tartalma folytonosan csökken, mi mellett még azért is 
romlik a viz, mert a halak révén természetszerűleg 
szenyeződik. Ha egymás mellett sorakozó tavaknál nem le
het mindegyiket külön-külön táplálni, akkor azon legyünk, 
hogy a közbeesők közül 1—2-tőhalak nélkül maradjon 
és lehetőleg gazdagon legyenek füvesítve. Belterjes ki
használásra legalkalmasabbak a 300—600 m2 nagy
ságú tavacskák, a melyek percenkint legalább 1000 liter 
vízzel újulnak fel. Ily tavak 1000—2000 darab egyéves 
ivadékkal halasíthatók be, a mely népességi arány mel

lett fontos az, hogy a táplálék mindenkor csak kis 
mennyiségben adagoltassék, még pedig naponkint 3—4- 
szer nyújtva azt és nem, mint rendszerint történik, he
tenként egyszer- kétszer. Teljesen téves az a nézet, 
mintha a pisztrángokat csupán mesterséges táplálékkal is 
fel lehetne nevelni. Okvetlenül szükséges, hogy olyan 
vízzel tápláljuk tavainkat, a mely maga is termi a ter
mészetes táplálékot. Egyáltalán nincs olyan mesterséges 
táplálék, mely hosszabb időn át kifogástalan minőségben 
volna eltartható; leghelyesebb olcsó halhúst etetni, a 
melyből 5—6 kg. szükséges 1 kg. pisztránghus előállítására. 
De az etetés is csak nagyobb üzem mellett fizeti ki 
m agát; ilyen esetben hetenként lehetőleg egy-kétszer 
szállítsunk friss készletet és pedig hetenként mintegy
25-kg-ot minden 1000 drb. éves ivadékra. Hal-ikra szin
tén igen jó táplálék, csakhogy mint egyedüli anyag 
meglehetősen költséges. Ha egy és ugyanazon tavat 
több éven át, megszakítás nélkül kell használnunk neve
lésre, akkor a halak hulladéka révén a tó lassanként 
beszennyeződik, mi által nagyban emelkedik a betegsé
gek veszedelme. Ily tavak télen át okvetlenül kiszárítan- 
dók és mésztejjel fertőtlenítendők. A mésztej úgy állí
tandó elő, hogy 4 kg. égetett mész 100 liter vízben 
oltassék meg. Friss hús, kiváltképpen lóhús nem alkal
mas arra, hogy huzamosabb időn át szolgáljon táplálé
kul, mert rendszerint hátrányosan hat a hal húsának 
izére. Patakból a növesztő tavakba került pisztrángokat 
lehet ugyan rövid időn át nyers hússal etetni, de huza
mosabb időn át való használat mellett okvetlenül veszít 
a halhús jó ízéből. A pisztrángok legszívesebben fo
gadják és leginkább emésztik a táplálékot 12—14° R. 
vizhőmérsek mellett, éppen azért télen ritkábban, heten
ként legfeljebb egyszer adagoljunk. Csak olyan forrás
vízzel táplált tavaknál lehet télen-nyáron egyformán 
etetni, a melynek vize 6—8° R. alá nem süiyed. A 
pondrókkal való etetés ajánlható ugyan, azonban lakott 
helyeken nehéz keresztül vinni. Ennek ellenében ebi
halakkal (békaporontyok), avagy felaprózott békahússal 
való táplálás kiválóan ajánlatos. Kísérletet növényi ere
detű táplálékkal is tettek, igy rozslisztet állati húshoz 
keverve adtak a pisztrángoknak, ámde azt tapasztalták, 
hogy nem árt ugyan, de nem is használ. A táplálékot 
legelőnyösebb a viz befolyáshelyén nyújtani, de a part 
mellett még két-három olyan helyen is tegyük ezt, a 
hol a halak tapasztalás szerint szívesen tartózkodnak. 
Mindenkor azonban csak annyit adagoljunk, a mennyit a 
halak biztosan elfogyasztanak, mert a megmaradó ré
szek könnyen rothadnak és a halak megbetegedésére 
szolgáltatnak okot. Linke  nagy részletességgel még egye
bekre is kiterjeszkedik értekezésében, mindezeket azon
ban bátran mellőzhetjük, annyival inkább is, mert azok 
a dolgok már közismertek a salmonida-félék tenyésztői 
előtt, — másrészt pedig, mert e helyen csak a főbb 
tenyésztési elveket — a felmerült legújabb adatok 
nyomán — szándékunk megismertetni, nem pedig ki
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merítő tankönyvet írni a tenyésztők számára : a további 
részletezés célomat nem képezheti. Szólnom kell azon
ban még a salmonida-félék tenyésztésében kevésbbé 
jártasokra való tekintettel, a p is z trá n g o k  é le tfe lté te le i
ről,  a mennyiben ez oly fontos tanulmányt képez a 
tenyésztőre nézve, hogy e tekintetben a legalaposabb 
tájékozódásra van utalva s a melyet a tenyésztési siker 
érdekében mellőzni nem lehet. Ismert dolog, hogy a 
halak életmódja szorosan összefügg a viz természetével 
és a benne található állati és növényi élettel. Ez a kö
rülmény a pisztrángtenyésztésnél is kell, hogy szoro
san szem előtt tartassák. A v i z  h őfoka,  élenytartalom 
szerinti minőségét illetőleg is, igen fontos, mert a pisztráng 
a kényes halfajták typusaként szerepel, mert úgy a viz 
hőfoka, mint minőségé kiváltképpen pedig annak 
élenytartalma tekintetében határozott és okvetlenül 
kielégítendő igényei vannak és ezt tekintetbe véve 
világos, hogy a tó éppen nem való neki és habár 
jól is fejlődik a tavakban, mert élénk természete, éber 
és gyors lénye mellett, sohasem viseli szívesen a korlá
toltság nyomasztó hatását. Eleme a hideg, rohanó, aka
dályokon megtörő és átbukó hegyvidéki apró patak, 
noha az előhegység, sőt a síkság hideg patakjaiban is 
megélhet. A hegyi patakok forrásvidékén lelhető sziklák 
és égerfák árnyékában, valamint ezeknek a vizekre 
hajló lombozata alatt zugokban érzi magát a legjobban 
kivált ha a patak medre bővelkedik vízesésekkel, vala- j 
mint ezek között csendesebb folyású vizekkel. Az igy j 
keletkező változatok elégítik ki a kora szerint is mó- ■■ 
dosuló igényeit. Ilyen alakulásé patakban leli meg úgy a j 
nagyobb hal, mint az ivadék is a kellő rejtekhelyeket, a 
patakok kavicsos, köves, sőt sziklás padmalyait. Tudva
levőleg a viz rendszerint annál táplálóbb, minél gazda- | 
gabb oldott ásványi sókban. Ily táplálékban gazdag vize- j  

két képeznek a falvakat érintő patakok, valamint azon j 
források, a melyek a mezőgazdaságilag jól művelt csapa
dék területekről fakadnak. Ennek ellenében az erdei 
patakok, valamint erdős csapadékterülettel bíró források 
többnyire szegények haltáplálékban. Táplálékdús vizet a 
dús vizifauna is jellemzi. Az ilyen természetű forrás
vizekben, a melyeknek a hőfoka tehát nem emelkedik 
12° R. fölé, főleg bolharákukat találunk nagy számmal, 
mig a melegebb és falvakat is érintő patakokban, kivált
képpen a kövek alatt, többnyire ephemeridiát, pestidát, 
phrygandia és szúnyoglárvákat, továbbá csigákat talá- j 
lünk. Vizi táplálékéi tekinthetők a fejlettebb pisztrángokra I 
nézve még a rovarok és apró halak is. Táplálékát a j 
pisztráng inkább lesben állva, mint keresve szerzi és soha- j 
sem száll azért fenékre, hanem a vízből, még inkább 
annak színéről szedi, de a levegőből is fogja. Tekintet
tel ezen utóbbi körülményre, a tenyésztők nemcsak vi
zen úszó, de röpülő táplálékról is szólnak a pisztrángnál, j 
de fő az állati vizi fauna. Itt megjegyzem, hogy a meddő 
vizeket sohasem lehet a bolharákok és csigák áttelepí
tése által —• bármily sokat használjunk is belőlük —

táplálékdússá változtatni, miután ezen állatok ott szüksé
get szenvednek s ez okon csak gyöngén szaporodnak és 
végre kipusztulnak onnan. Táplálékdús vizek flórában is 
bővelkednek; forrásvizekben főleg böjtfű, melegebb vizek
ben pedig a csillárkafélék honosak. Pisztrángos tavakban 
különösen ajánlatos a különböző vízililiomokat meghono
sítani, mert azok nagy úszó leveleinek árnyékában a 
halak nemcsak árnyékot és védelmet lelnek, de táplálé
kot is. A táplálék milyensége erős hatással van a pisztráng 
húsának izére, de sőt a hal színére is. A reu s C.  érde
kes megfigyelései szerint a pisztráng húsának fehér 
színe a levegőből vett tápláléktól ered, a vörös pedig 
(kivált a la za cn á l)  a vizi eredetű táplálékára vihető 
vissza. Ilyen kétféle szinü hússal biró pisztrángok egy 
és ugyanazon fajbeli állatok s egymás mellett egyazon 
patakban is találhatók aszerint, a mint a korral együtt 
tartózkodási helyüket változtatják. Nevezetesen a mélyebb, 
lágyabb fenekű helyek elegendő táplálékot nyújtanak az 
ott élő és rendszerint vénebb pisztrángoknak, holott a 
kisebb állatok, a melyek a sekélyebb, többnyire kavicsos 
és tehát kevésbbé termékeny helyeken ütik fel tanyájukat, 
akárhányszor egészen a levegőbeli táplálékra vannak 
utalva s ezeknek húsa fehér marad. Különösen jellemző, 
hogy a röpülő táplálékkal egyezik a mesterséges etetés 
hatása is, amennyiben a túlnyomóan ilyenre utalt pisztráng, 
legyen annak húsa előzőleg bármilyen vörös, hamarosan 
fehérre váltakozik. A pisztrángra végre a sok oxigén 
elengedhetlen kellék, a szennyet, a víznek idegen alkotó
részeit rosszul tűri. Jólehet elegendő oxigéntartalom mel
lett melegebb vízben is megél, mégis mivel a növekedő 
hőmérséklet az oxigént szükségképpen apasztja, ily vizek
ben okvetlenül veszedelem fenyegeti a pisztrángot, ha 
csak erős folyás, nagy és bukvaesés, avagy dús nö
vényzet révén az föl nem újul. Éppen ezekben rejlik 
magyarázata annak, miért keresi a pisztráng szívesen 
az oly vizeket, a melyeknek hőfoka 20° C. fölé nem 
emelkedik. Étvágya és emésztése a viz hőmérsékével 
együtt emelkedik avagy apad. Legjobban emészt a 
12— 18° C. melegségű vízben. Ennél melegebb vízben 
energiája lankad. Télen azonban nem merül téli álomba 
és jólehet étvágya megcsappan, de meg nem szűnik s 
csakis ha a viz hőfoka a fagyponthoz közelít, akkor áll 
be nála a letargia.
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Igen tisztelt Szerkesztő ú r !
A M. E. VI. évfolyamának 19. számában Fröhlich 

Brúnó válaszol egy afeletti méltó felháborodásomban irt 
cikkemre, a mikor a Rákóci-űt egy cselédelhelyező inté
zet hirdető tábláján erdészt is hirdetve láttam. Ez a 
hirdetés tény. Az szintén tény, hogy az erdész címet 
kénytelenek vagyunk viselni. Ebből önként következik, 
hogy felháborodásom jogos volt, ép azért nem tudom 
most sem megérteni, hogy Frölichnek cikkében felhozott 
s velem összefüggőnek látszó egyes kitételeire mivel szol
gáltam volna reá. Nem vettem magamra, s nem is vála
szoltam, de azóta egy jellemző eset történt velem, mit 
igen tisztelt Szerkesztő űr engedelmével nyilvánosan óhaj
tanék Frölichhel közölni.

Egy tót 40 fillér értékű fát vonszolt maga után kötélén 
s a friss havon látszott, hogy a nyom az erdőmből vezet 
ki. A mikor a kihágás abbanhagyására szóllítottam fel a 
kártevőt, kötelét gyorsan leoldja és azzal reám üt.

Törvényszék elé került az ügy. És itt jön a válasz 
Fröhlichnek. Mert könnyű ám a M. E.-ben az egyen
ruhánk ellen prédikálni, sok a helyeslő hozzá, magam 
is tapsolói közé tartozom s ha biztos volnék benne, hogy 
sohasem lesz reá szükségem, én is a kocsisomnak aján
dékoznám nagylelkűen. De a törvény ma is előírja és 
egy gondnoknak választania kell : Vagy eltűri saját 
kollegái gunyját is és mindig egyenruhában jár, vagy 
egy gazdag nagybácsi, após, stb. után néz és kiöltözteti 
magát teljesen egyenruhában és polgári ruhában, mert 
az semmikép sem megoldás, ha akadémiai zubbonyára 
rakatja fel szaporodó jelvényeit.

De térjünk a tárgyra 1 A törvényszék kifogásolta, hogy 
én akkor, mikor a tót engem megütött, nem voltam egyen
ruhában, mint azt az erdőtörvény 44. §-a előírja; tehát 
nem lehettem szolgálatban s így nincs is hatósági sze
mély elleni erőszak. Hivatkozhattam én az általános 
felfogásra, szokásra, arra, hogy egy gondnok mindig 
szolgálatban van, ép annyit ért a budapesti törvényszéki 
bírónak, mint ha Fröhlichre hivatkoztam volna.

És fölmentik a tótot, ha vitatkozásunk végén, melyből 
ő egy szót sem értett, mert magyarul nem tudott, ő maga 
önként be nem vallja, hogy a tett elkövetésekor tudta, 
kivel áll szemben, s hogy az hatósági személy. S mégis! 
Egyenruhám hiánya enyhítő körülmény . . . csak három 
napot kapott.

Ferenczfi József.

*  Balogh Vilmos f .  Súlyos veszteség érle a földmivelésűgyi 
ministeriumot géresi Balogh Vilmos államtitkár elhunytával. A minis
terium a következő gyászjelentést adta ki : A magyar királyi föld
mi velésügyi ministerium mélyen megilletődve jelenti, hogy méltósá- 
gos géresi Balogh Vilmos ur, a Lipótrend lovagja, a polgári emlék-' 
érem tulajdonosa, a szerb Takova-rend középkeresztese, a II. osz
tályú perzsa nap- és oroszlán-rend tulajdonosa stb., magyar királyi 
földmivelésűgyi államtitkár, e hónap 25-én, érdemekben gazdag és 
fáradhatatlan tevékeny életének 57-ik évében, Budapesten elhunyt. A 
boldogult hült tetemei január 27-én délután fél négy órakor fognak 
a Kerepesi-ut melletti temető halottas házából, a református egyház 
szertartása szerint, e temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Buda
pest, 1908. január 25-én. Az idvezült nemes emlékét kegyelettel meg
őrizzük ! — Géresi Balogh Vilmos az alsófehérmegyei Czelnán szüle
tett 1855-ben. Középiskolai tanulmányait Nagyenyeden, egyetemi 
tanulmányait Budapesten végezte és 1874. augusztus 11-én lépett be 
a volt földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministerium fogalmazói 
karába. Először iparügyekkel foglalkozott. Szorgalmát és tehetségét 
már akkor azzal jutalmazták, hogy az 1885-iki országos kiállítás 
titkárává nevezték ki. A kiállítás munkáinak lebonyolítása után 1886- 
ban Széchenyi Pál a vízügyi osztály vezetésével bízta meg. Ugyan
ekkor megbízást kapott a mezőrendőri törvény átdolgozására. Egé
szen 1896-ig mint osztálytanácsos a vízügyekkel foglalkozott, miköz
ben Szápáry Gyula gróf megbízásából a vízjogi törvény átdolgozására 
vonatkozó előadó-javaslatot is elkészítette. Darányi Ignác 1896-ban 
az elnöki osztály élére hívta meg és ebben a fontos bizalmi állásban 
maradt 1903. novemberéig. Már mint az elnöki osztály főnöke, intézte 
a hegyvidéki és székelyföldi akció ügyeit. Darányi távozása után a 
ministerium kilencedik ostályának vezetését vette át. Kartársai köré
ben őszinte becsülésnek és szeretetnek örvendett mindig. 1907. feb
ruár 5-én kapta az államtitkári cimet és jelleget, pár hónapra rá 
valóságos államtitkár lett.

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésűgyi minister Kaán 
Károly m. kir. erdőmestert Besztercebányáról a földmivelésűgyi 
ministerium I/B főosztályába Budapestre - Pájer István m. kir. 
erdőmestert Breznóbányáról Besztercebányára, —- de Pottere Gé
rard m. kir. főerdészt Mihálytelekről Breznóbányára helyezte át.

* Madárvédelmünk 1907. évben. A „Kecskeméti Lapok“ f. 
é. 14. számában ismerteti az 1906. év őszén Kecskeméten megala
kult „Állatvédő Egyesület“ üdvös működését és egy év sikeres ered
ményéről számol be. A rendelkezésre álló eszközök természetesen 
meglehetősen korlátoltak, csekély anyagi eszközökkel dolgozhat csak 
az ifjú egyesület és ennek dacára mégis jelentékeny, számot tevő 
eredményekre tekinthet vissza. Jelentős és főrésze van ebben az 
egyesület vezetőségének, de különösen Selymessy Ferenc m. kir. fő
erdésznek. Úgyszólván az ő kezdeményezésére, lelkes propagandája 
folytán alakult meg az Állatvédő Egyesület ottani fiókja, amelynek 
érdekében ő fáradt annyit szünet nélkül, önzetlenül. Minden alkal
mat megragad, hogy újabb híveket szerezzen az eszmének és min
den egyes esetben szóval-lélekkel agitál az állat- és madárvédelem 
érdekében. A múlt télen és tavaszszal Kecskemét th. város területén 
elhelyeztek 689 db mesterséges fészekodut, 6 darab etető kunyhót, 
14 darab etető szekrényt és sok madáretető kis házikót. Elhelye
zett pedig : Kecskemét th. város 250 db fészekodut, 5 db etető kuny
hót, 10 db etető szekrényt; a kecskeméti m. kir. földmives iskola 
40 db fészekodut, 1 db etető kunyhót, 1 db etető szekrényt; egyesek 
elhelyeztek 399 db fészekodut, 3 db etető szekrényt. 290 db. fészek- 
odú közül múlt év őszéig 235 maradt épen, s ezekből 55-ben hasz-
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nos- madarak, 57-ben verebek fészkeltek és 127 darab üresen ma
radt. Tehát az elhelyezett fészekoduk 23-4 százalékát hasznos mada
rak foglalták el már az első évben. Ami, ha tekintetbe vesszük azt, 
hogy Kecskemét vidéke hasznos madarakban igen szegény, teljesen 
kielégítő eredmény. De ezekből az adatokból azt is látjuk, hogy ott 
a verebek, -  melyek csak nehány napig táplálják fiaikat rovarok
kal, egyébként azonban úgy gyümölcsben, mint veteményekben nagy 
kárt okoznak, tehát határozottan károsak a hasznos madarak 
rovására túlságosan elszaporodtak. Mert ezek a fészekodukon kivül, 
padlásokon, félszerekben, tetők alatt, falrepedésekben, bokrokban stb. 
fészkelnek s Így sokkal több alkalmuk van a szaporodáshoz, mint az 
odulakó hasznos madaraknak, mégis az elhelyezett odúk 24'4 száza
lékát foglalták el. Tehát a hasznos madarak kímélése s a fészkelé- 
sükhöz szükséges odúk szaporítása mellett a verebeket irtanunk kell 
mind addig, mig számuk a hasznos madarakhoz viszonyítva teteme
sen ki nem fogy. Ezen adatok mellett nem lesz érdektelen, ha ide 
iktatjuk, hogy 1907. évben Magyarország egyéb részein hány fészek- 
odút és etetőt helyeztek el, melyek a baranya-kárászi gyárból kerül
tek ki. így Pestmegyében a fentebbi kimutatásokkal együtt 2476 üb 
odút és 48 darab etetőt, az ország többi részeiben összesen 14261 
darab fészekodut és 148 darab etetőt, összesen tehát 16737 darab 
fészekodut és 196 db etetőt. Tehát Kecskemét th. város területén az 
elhelyezett összes fészekodunak 4 százalékát és az etetőknek 10 szá
zalékát helyezték el 1907. évben. Ennél az eredménynél azonban 
nem szabad megállnunk, hanem fokoznunk kell a hasznos madarak 
védelmét, hogy majdan ne csak sok, de kifogástalanul ép gyümöl
csünk is legyen.

* Halálozás. Bónis Kálmán m. kir. erdész f. hó 14-én reggeli 
6 órakor hosszas szenvedés után elhunyt Fenyvesvölgyön, életének 
37-ik évében. A boldogult az ungi társas életben mindenki által 
ismert és kedvelt egyéniség volt s így elhunyta fölött szaktársai 
körén kivül is általános a részvét.

* Csatangolás. Egy galambászó héja szokatlan kényelemmel 
vonul tova a földek felett. Felette jó magasan egy varjú repül kereszt 
irányban. Egy-kettőt károg vészesen, majd hirtelen lefelé ereszkedik. 
A héja már figyeli támadóját . . .  A varjú egy pár ügyetlen szárny
csapással irányt változtat s nem csap le gyűlölete tárgyára.

Megtérnek a varjuk, gondolja a héja.
Az ózdi rablógyilkossággal vádolt Bari testvérek is azelőtt 8 álló 

évig egyfolytában szolgáltak egy uradalomban mint béresek becsülettel.
*

Szürke az ég s nem akar havazni. A fölvert varjú csapat károgva 
emelkedik fel és majd határozott irányt vesz, hogy más határba 
repüljön. Mind együtt mennek. Egyszerre egy varjú kiválik a csapat
ból és kis ívben kanyarogva hirtelen visszafelé repül. És a ki csak 
most látja meg, azt hiszi, hogy ez a visszarepülő varjú nem a mi 
csapatunkból való.

És a lapok hirül hozzák, hogy egy amerikai bevándorló érkezett 
hazánkba, pedig Vanderbilt Gladys személyével csak OTSS-zavándorolt 
valami.

*
Végvágatra előkészített területen egy hatalmas tölgy áll. Körülötte 

a már régebben kivágott tüskök feketéinek. Tőle egy véletlenül ott 
felejtett, a tölggyel egykorú cseresnye iparkodik a magasba, de nem 
volt képes a tölgy magasságának felét sem elérni. A hirtelen ritka 
állásba került tölgy sűrűn körül van nőve 2—3 méter hosszú oly 
idős hajtásokkal, mint a mily régi a magvágat. Csak a cseresnyefa 
felett nyúlik ki egy vastag, hatalmas ág, mely a növekvésben vissza
maradt cseresnye által üresen hagyott teret foglalta el.

Védőkar-e ez, mely elfojt, vagy akasztó hurok mely megvéd ?
Lemoine vájjon hamis gyémántokat gyárt, vagy valódi gyémán

tokat hamisít ? *
A fenyves rigók ellepték a borokát. A boroka között egy vadász 

lopódzik feléjük. Egy szemes rigó észreveszi s azzal az egész csapat

E R D E S Z 4. szám.

felrepül, csak egy közzéjük tévedt szőke rigó marad a helyén. A 
vadász azt lövi le.

Szerencsétlen baccaratjátékos volt-e az öngyilkos a madarak rend
jében, vagy bukott fakereskedő ?

* Helyreigazítás. Lapunk előző számában a „Gazdasági fellen
dülés és visszavándorlás" cimü közleményben „ügyvédi szempont" 
helyett „rideg jövedelmezési szempont" értendő.

* Faragó Béla cs. és kir. szállító körlevelére felhívjuk olva
sóink figyelmét.

Közszállitási szabályzat.
A hazai ipar fejlesztéséről szóló 
1907-ik évi III-ik törvénycikk.

Ára 80 fillér.
K a p h a t ó :

Székely és Illés
könyvkereskedésében Ungvárt.

ELEK ISTVÁN röpirata:

„Erdőgazdaság szociális alapon"
1 korona árért megrendelhető

A K IA D Ó H IV A T A LN Á L .
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faárverési hirdetmény.
Libetbánya nagyközség ezennel közhírré teszi, 

hogy a tulajdonát képező erdő I—V. vágás
sorozatán fennálló s érvényben levő erdőgazda
sági üzemterv szerint 1909. évi január hó 1-től 
1913. évi december hó 31-ig terjedő öt (5) év
ben kihasználásra előirt s évenkinti körülbelül 
41'99 kát. holdon található, saját s lakosainak 
összes szükségletei után visszamaradt

n Óriási  pek ing i  kacsa-
és aranysárga Orpingtontyuk tenyészto jás

rendelhető

l
FEDÁK ISTVÁNNÁL K“ ‘ " r n'

Á rjegyzék  in gyen.

luc, jegenye, erdei, kőris, juhar, 
épület és műfa-tömegét

1908. évi március hó 12-én 9. e. 10v2 órakor
Libetbányán, a községházánál zárt írásbeli ver
senytárgyalás utján eladja.

Kikiáltási ár 14 cm. mellmagassági átmérő és 
3'80 méter minimális hossz mellett köbméteren- 
kint 9 korona 50 fillér, melyen alól a fa eladatni 
nem fog.

Ezen vétellel a nagyközség tulajdonát képező 
két keretes gőzfürész bérlete évi 2500 korona 
bér ellenében kötelező.

A zárt írásbeli ajánlatok csak az esetben vé
tetnek figyelembe, h a :

1. a hirdetményben kitűzött óra előtt adat
nak b e ;

2. ha tisztán kivehető számjegyekkel s egy
szersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák a meg
ajánlott köbméterenkénti faárat és fürészbért;

3. ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kívül az értékesítés tárgyát képező 
haszonvétel megjelölését tartalmazza;

4. ha lepecsételve s ivenkint egy koronás 
bélyeggel adatnak be;

5. ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy 
az ajánlattevők az árverési és szerződési felté
teleket ismerik s azoknak magukat alávetik ;

6. ha bánatpénzképen 16.000 kor. készpénzt 
vagy óvadékképes értékpapírt tartalmaznak ;

7. ha úgy vannak aláírva, hogy az aláírásból 
az ajánlattevőnek neve, illetve cége és lakhelye 
világosan kiolvasható.

8. Utó vagy később érkező ajánlatok egyáltalá
ban nem fogadtatnak el. — Az árverési és szer
ződési feltételek Libetbánya nagyközség elöljáró
ságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Libetbányán, 1908. évi február hó 2-án.

Jíuszágh gyula, íeholzky Jíánöor,
jegyző, 1—2 bíró.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A magyar királyi földmivelésügyi miniszternek 

25.078—907. számú rendeletében foglalt enge
dély alapján, a nyiresházai közbirtokosság tulaj
donát képező Nyiresháza község határában, 
vasút közelében fekvő, az ottani 15. sz. tjkvben 
felvett 749. és 756. hrszámu birtokrészleteken a 
2767. és 877. kát. hrszámokkal jelzett u. n. 
Királyvölgyi erdő mintegy 59'02 kát. hold terü
letén levő 5421 darab 8975 tm3-re becsült

tölgyfakészletének eladása
iránt Máramarosszigeten a kir. kincstári ügyész
ség hivatalos helyiségében

1908 . évi m árcius hó 30 . napján d. e. 10 órakor
irásbeii nyilvános versenytárgyalás fog tartatni. 
Kikáltási ár 126.173 korona, melynél alacsonyabb 
ajánlat el nem fogadtatik. Bánatpénz a kikiál
tási ár 10°, o-a.

A közbirtokosság fenntartja magának azt a 
jogot, hogy az ajánlatok közül tetszése szerint 
választhassa elfogadásra azt, a melyet a legmeg
felelőbbnek talál, tehát tekintet nélkül az ajánlati 
ár magasságára vagy hogy az összes ajánlatokat 
is visszautasíthatja.

Az árverési és szerződési feltételek alantirtnál 
Máramarosszigeten, valamint a bustyaházai m. 
kir. erdőhivatalnál is a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők s a részletes becslés iránt nevezett 
erdőhivatal készséggel nyújt felvilágosítást.

Kelt Máramarosszigeten, 1908. évi február 
hó 3-án.

Dr. M ihály i János,
közbirtokossági elnök.

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



76 4. száni.m a g y a r  e r d é s z

Faeladási hirdetmény.
A tari volt úrbéreseknek Tar község (Heves 

megye) határában fekvő erdejében, — a nagy- 
méltóságu földmivelésügyi m. kir. Minister úr 
37.446/1. A. 2. 1907. számú határozatával enge
délyezett első osztag 47'25 kát. hold kijelölt 
területén található és a folyó .év tavaszán ki
használandó

faanyag,
tövön és egészben el fog adatni Tar községházánál

1908 . évi február hó 25. napján d. e. 10 órakor
tartandó nyilvános árverésen.

Kikiáltási ár gyanánt az egészben 2440 ür- 
méter tölgydorongfára (vargafa), 370 szekér galy- 
fára, 30 tm;! akácfára (szerszám és szőlőkaró), 
1950 métermázsa tölgy cserkéregre és 330 ür- 
méter feketefára becsült, tölgy és részben akácfa 1 
állományra összesen 18.175 korona, azaz tizen- 
nyolcezeregyszázhetvenöt kor. becsérték álla- 
píttatik meg, a melyen alul a faállomány az 
árverés napján nem fog eladatni.

Az esetleg második árverésen a kikiáltási ár 
10%-al apasztatni fog.

A szóbeli árverés megkezdése előtt szabály
szerűen kiállított zárt írásbeli ajánlatok is benyújt
hatók, melyben a megajánlott összeg számmal 
és betűvel is világosan kiírandó, valamint az is, 
hogy ajánlattevő a részletes árverési és szerző
dési feltételeket ismeri és magát azoknak telje
sen aláveti; az ajánlatokban egyúttal bánatpénz 
gyanánt a becsérték 10°/o-a csatolandó.

Szabálytalanul kiállított vagy elkésett és utó
ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Az árverés megkezdése előtt az árverezők 
által a becsérték 10°/o-a (1817 korona) bánat
pénz gyanánt előre fizetendő, készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírban.

Tájékozásul megemlíttetik, hogy a vágásterület 
közvetlen Tar község mellett, attól 1'5 km.-re, 
Pásztó vasúti állomástól pedig 6'5 km. távol
ságban fekszik.

A részletes árverési és szerződési feltételek, 
továbbá a részletes becslésről szóló jegyzék Tar 
község elöljáróságánál, a balassa-gyarmati m. 
kir. állami erdőhivatalnál, az egri m. kir. járási 
erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Tar, 1908. évi január hó.

Bccze János s. k ,
v. urb. elnök.

Esztergom megyében 50 kát. hold cserhántásra 
liH llld w . alkalmas erdőterület kihaszná'ásra eladó. Az erdő 

jó közlekedési úttal, a vasút- és gőzhajó állomástól mintegy 40 perc 
távolságra fekszik. Bővebb felvilágosítás nyerhető dr. Paris  Lajos  
ügyvédtől Aradon.  1 - 3

K i  s z á llít  b iik k /a s ze n e t tok,.Faszén“  jelige a lattM osse  
Rudolfhoz Budapest  intézendők.

V ő ?  a c'me egy U1 képes hetilapnak, melyet egy nem-
j|K 5 “ w U l” W» zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a francia  és angol nyelvek könnyű és 
szórakoztató módon való magántanulására- Rendkívül praktikus 
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztoslttatik. 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 mutatvány- 
számot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, And- 
rássy-ut 97.

faárverési hirdetmény.
Szepesbéla r. t. város 1908. évi március hó 2-án

dé le lő tt 10 órakor a városháza tanácstermében tar
tandó nyilvános Írásbeli árverésen eladja a tulajdonát 
képező erdő „0 “ parküzemosztály 1, 2, 5, 7 számú 
erdőrészletéből a város által szállalás utján házilag 
termelt mintegy 2400 m3

Becsár m3 12 kor. Kiszállilási határidő bezárólag 1908. 
év április hó 30 ig a parkból és december 31-ig a többi 
helyekről.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a 
hirdetményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be; b) ha 
tisztán kivehető számjegyekkel, s egyszersmind betűkkel 
is kiírva tartalmazzák a megajánlott összeget; c) ha az 
ajánlat szövege, valamint annak borítéka kívül az 
értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szó- 
szerint tartalmazza, úgy a mint az a hirdetményben 
foglaltatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás 
bélyeggel ellátva adatnak b e ; e) ha tartalmazzák azt a 
nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési’ és szerződési 
feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen aláveti; f) 
ha bánatpénzképen 2500 koronát készpénzben, vagy 
óvadékképes értékpapírban, vagy az összegnek a városi 
pénztárba történt befizetését igazoló nyugtát tartalmaz
zák; g) ha úgy vannak aláirva, hogy az aláírásból az 
ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) 
világosan kiolvasható; és h) ha a borítékon kivül „Aján
lat a szepesbélai parkerdőből 1903. évben eladandó 
fakészletre“ felírással van ellátva. Utóajánlatok egyálta
lában nem fogadtatnak el. Az árverés eredménye az 
elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azonban 
csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltételek a lőcsei
m. kir. áll. erdőhivatalnál, az annak alárendelt szepes- 
szombati m. kir. járási erdőgondnokságnál és a városi 
tanácsnál tekinthetők meg naponta 11—42 óra között.

Kelt Szepesbélán, 1908. évi január hó 23-án.

Ä városi tanács.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Unqvárt.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI 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 egjelen ik  m in den hónap 1-én és 15-én.

F ő s z e r k e s z tő :

Im ecs ía lv i  I M E C S  B É L A
B o r s o d a p á tf  a lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  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.

V a d á s z a t i  f ő m u n k a tá r s  :

Rem ete i  KŐVÁRY JÁNOS
B u d a p e s te n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész kiadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz 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. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fé lo lda l 20 K, negyedoldal 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

Ä munka értéke.

A mai anyagias gondolkozású korban midőn 
valaminek az értékét akarják meghatározni, pénz
értékre számítják azt át, s így minden annyit ér, 
amennyi annak koronákban és fillérekben ki
fejezett értéke. Minden csak üzlet.

Ezen eljárás egészen helyénvaló a szorosan 
vett anyagi dolgokban, és kereskedelmi téren a 
legbiztosabb vezetőszerepre hivatott, de szellemi 
téren való alkalmazása végzetes tévedésekre, 
kiáltó igazságtalanságra vezet.

Érthető, helyes, ha a kibányászott kőszenet, 
vasat, akár a legértékesebb gyöngyöt vagy drága
követ is folyó ár szerint koronákba számítják 
át, ha az erdőbirtok értékének meghatározásá
nál felvesznek mindent, a mi belőle nyerhető és 
pénzértékben fejezik azt k i; józanul nem emelhető 
kifogás az ellen sem, ha a munkás munkaere
jét a feldolgozott vagy kibányászott stb. anyag 
értéke szerint mérlegelik és díjazzák : ha az 
anyag értékének emelkedésével az ő munka
bérét is magasabbra emelik ; de ha a szellemi 
munkások díjazását is ily gyalogjáró anyagias 
gondolkozással akarják megállapítani, az igaz
ságtalanság kikerülhetetlen.

A magyarázat igen egyszerű: a fizikai munka 
közvetlen összefüggésben és viszonyban áll 
az anyaggal, a szellemi munka nem. Ha pe
dig nem áll vele közvetlen viszonyban: követ
kezőleg a szellemi munka értékének meghatá
rozásánál más szempontból kell kiindulnia és

nem merő anyagias, hanem magasabb, neme
sebb gondolkodásra valló eljárással kell azt java
dalmazni is.

Nem azt mondom, hogy a szellemi munkát 
teljesen a maga értéke szerint javadalmazzák, 
mert ez egyszerűen lehetetlen, hanem igen is 
azt, hogy a szellemi munkát becsüljék többre 
az anyaginál, és ennek megfelelően, magasabb 
értéke szerint díjazzák is.

A szellemi munka értékét meghatározni és a 
szerint megfizetni bajos, még az u. n. produk
tiv pályák szellemi munkásainál is legföljebb 
nagyon távolról hozzávetőlegesen lehet azt ér
tékelni.

Tüneményes lírikus költőnk, Petőfi Sándor 
szellemi munkája semmi összefüggésben nincs 
az anyaggal. Ki tudná tehát anyagilag megha
tározni, koronákban kifejezni azon hatalmas szel
lemi munka értékét, melyet lánglelke kifejezett ? 
Ki tudná pénzértékben kifejezni és megfizetni 
a különböző tudományszakok fejlesztőinek, annyi 
jeleseinknek — szellemi munkáját. Senki ! és 
ezerszer is csak ez volna a felelet: senki! Miért? 
Mert semmi összefüggésben nem állanak az 
anyaggal, melyben kifejezni akarnák.

Ha nem tudjuk anyagilag kifejezni és érté
kelni, legalább döntsük el az t : fölötte áll-e álta
lában a szellemi munka a fizikai munkánál? 
Erre egyhangú a felelet: fölötte. Ismét kérdem : 
miért? Mert ez irányítja az anyagi munkát is. 
Ha nincs szellemi munkás, a fizikai munkás 
pihen, nincs igazi foglalkoztatója. Ha nem pihen
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vaktában dolgozik ; a munka értéke kétes és az 
eredmény bizonytalan, s a munkaerő legalább 
részben elvész. Ha tehát oly annyira szükséges 
a szellemi munkás, hogy hiánya az anyagi mun
kás munkaerejének értékét és eredményét meg
ingatja, kétessé teszi, ebből józanul más nem 
következhetik, mint azon föltétien következtetés, 
hogy a szellemi munka fölötte áll az anyagi 
munkának.

Ezen világos, megcáfolhatatlan igazság azon
ban a gyakorlatban, a társadalomban — majd
nem általában ki lehet mondani — nem érvé
nyesül. A mai társadalmunk sokkal inkább rabja 
az anyagnak, hogysem a fizikai munkát ne 
tartsa előbbrevalónak. Nem csoda! A szellemiek 
iránt nincs érzéke, nem is törődik vele ; mivel 
nincs érzéke hozzá: megveti, lekicsinyli, le
becsüli, semmibe sem veszi. Azt hiszi, különö
sen az anyagi munkás, hogy minden jólétnek ő 
a forrása, minden, a mit lát, az ő munkájának 
a gyümölcse és a szellemi munkás here, ki 
csak élvezi az ő munkájának gyümölcseit, a 
nélkül, hogy fáradalmait is érezné ! Azt már el
felejti, ha pedig el nem felejtené, érzését el
nyomja benne a gyűlölet felizgatott lángja — 
hogy a szellemi munkásé az oroszlánrész az 
elért eredményben, ki őt munkájának végzésére 
bármi módon kiképezte, tanította, nevelte, mun
kájában irányította, vezérelte.

Tekintsünk bárhová, a valamire való ipari 
ágak jobb munkásai nagyobb fizetést élveznek, 
mint a szellemi munkások. Sőt a semmi kép
zettséget nem kívánó alkalmazásban állók is 
aránylag sokkal jobb díjazással dicsekednek a 
művelt, tanult tisztviselőnél, kiben áldozatkész 
szülői icen tekintélyes tőkét helyeztek el, ki 
hosszú ideig küzdött, fáradt és tanult, a nélkül, 
hogy munkáját tisztességesen megfizetnék. Azok 
száma pedig igen kevés, kiket a körülmények 
szerencsés találkozásai az elsőrendű állásokba 
emeltek és sorsuk ellen nem panaszkodhatnak.

Mindaddig, a mig látom, hogy oly igazán köz
hasznú pályán is, milyen az erdészeti, közönsé
ges munkafizetésben részesülnek a tisztviselők, 
kik hivatásuknak rabjai és sokszor valóságos 
áldozatai is, nem tudok szakítani azon meg
győződésemmel, hogy társadalmunk a szellemi

5. szám.

munkást nem becsüli, vele nem törődik és leg
inkább a fizikai munka iránt van érzéke, sőt ez 
utóbbit értéke felett is becsüli, a mi elbizako- 
dottá teszi az anyagi munkást, sőt a társada
lom zsarolójává, elvakított zsarnokává!

így válik a társadalom valóságos átkává: a 
fizikai munkának a szellemi fölött való túlbecsü
lése, melynek következményeitől nagy megráz
kódtatás nélkül már meg sem szabadulhatunk.

A mi alapjában véve helytelen és igazságta
lan, következményeiben is szükségképen az. Ez 
pedig oly- sok szép reménynek elhervasztója s 
könnyen kerékkötője lehet a haladásnak is, 
melynek csak az önérzetes, megbecsült, az 
anyagi gondok özönével nem küzdő szellemi 
munkások lehetnek igazi előkészítői.

Cserje József.
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Az erdőgazdasági érdekképviselet.
A mig mi a gazdasági érdekképviselet erdészeti jelen

tőségéről szaklapjainkban tárgyalunk, addig a „Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezete" már is egy erdészeti és fa
kereskedelmi osztályt létesít, a melynek hivatása tulaj
donkép az erdészet körébe tartozik, mert a következő 
feladatokat tűzte maga elé :

1. Az erdei termékek értékesítését a földbirtokosok 
részére megkönnyíteni.

2. Őket az erdészet körébe vágó szaktanácsokkal 
ellátni.

3. A faanyagoknak közvetlen forrásból való beszerzését 
elősegíteni.

4. Kiváló gondot fordít a háziipar fejlesztésére.
Ez a jelenség arra késztet bennünket, hogy az erdő- 

gazdaság érdekképviseletével foglalkozzunk már csak azért 
is, mert lapunk, mint az első vidéki erdészeti egyesület 
hivatalos közlönye volt a vezető, a mely a vidéki egye
sületek alakítását életre ébresztette, egyrészt, hogy az 
erdészet boldogulását előbbre vigye, másrészről, hogy a 
birtokos-osztálynak szaktudásával rendelkezésre álljon és 
ezzel a közjónak is használjon.

Az erdőgazdaság érdekképviseletét Rubinek Gyula a 
„Köztelekében a mezőgazdasági érdekképviselet kalapja 
alatt kívánja megoldani, akként, hogy a mezőgazdasági 
kamarákban külön egyént alkalmazzanak az erdőgazdál
kodás ügyeinek vitelére.

Hiszen ez szépen van megírva, de azt csak a cikkíró 
is megfogja engedni, hogy az erdőgazdálkodás még is 
csak kiterjedtebb elméleti és gyakorlati tudománynyal bir, 
mint akár az állat-baromfi-tenyésztés, a szövetkezeti ügy, 
növénytermelés és kísérleti ügy. Az erdőgazdálkodást
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talán csak nem lehet párhuzamba vonni ezekkel; az 
erdőgazdálkodás csak nem képezheti a mezőgazdaságnak 
egy mellékágát, a mint azt még a mai napig is sok 
mezőgazda hinni szeretné?

De még annak sem vagyunk hívei, a mit Kaán Károly 
szakírónk az Erdészeti Lapokban fejteget, hogy a föld
érdekképviseletet helyesen ,,a mező- és erdőgazdasági 
érdekképviseletnek" nevezzük el. Nem, mert egy uj in
tézménynek életbe hívásánál nem szabad beleesnünk 
abba az ősi hibába, hogy a magyar nem tud egyedül 
meglenni, az ő fülének jól esik a közös elnevezés.

Hála vezető szaktekintélyeink tudásának, a XX. század 
elején oda jutottunk, hogy saját lábunkon tudunk meg- 
állani, a mit eléggé megvilágít az a körülmény, hogy e 
lap hasábjain Podhraszky András hercegi erdőigazgató a 
vidéki egyesületeket életre ébresztette és bár azok igen 
lassan szervezkednek, a megalakultak pedig a kezdet 
nehézségeivel küzdenek, mégis már számottevő eredmé
nyekre tekinthetnek vissza.

Éppen most az ideje, hogy saját lábunkon járjunk, a 
midőn a faárak emelkedése adta erdőjövedelem fokozása 
után a fakereskedelem válságba jutott.

Osztjuk az E. L.-ban szellőztetett ama nézetet, hogy 
az erdészeti egyesületeket nem lehet a kamarákba ki
alakítani vagy viszont; hanem az érdekképviseletet, mi
után a kamara Kaán Károly meghatározása szerint „a 
kötelező társulás alapján létesülő hatósági testület

Hivatása, hogy a földmivelésügyi miniszter egy csomó 
feladatát decentralizálja és belterjesebben művelje. Olyan 
társadalmi szerv, a melyben a gazda társadalmi érdekei 
felfelé és lefelé védelmet találnak. A mely gyakorlati 
kezdeményezés megoldását nem bizza kérelmező fakto
rokra és átiratokra, hanem elvégzi maga.

A kamarák legyenek kerületi kamarák.
Ezen kerületi kamarákat párhuzamosan állítanék fel a 

Podhradszky András által tervezett vidéki erdészeti szak
egyletek kerületeivel, mik legjobban megfelelnek hazánk 
erdős vidékeinek beosztásával, a mely beosztás a magyar 
birodalom területét a kir. erdőfelügyelőségek összetarto
zása mellett tiz kerületre osztja. Ez a Podhradszky And- 
rás-féle beosztás legjobban megfelel a természeti és 
erdőgazdálkodási viszonyoknak, úgy, hogy a magasabb 
hegységekkel biró vidékek, az előhegységiektől és a sík
ságiaktól elkülönittetnek.

Ezen párhuzamos működés mellett a vidéki egyesületek 
jótékony hatással lesznek a kamarákra, ezeket támogatni 
fogják.

Az E. L. XXI. füzetében közölt Rubinek Gyula által 
felállított kamarai beosztás nem azonos a Podhradszky 
András által tervezett vidéki szakegyesületi beosztással. 
Ez utóbbi jobban felel meg az erdőgazdasági kamarák 
kerületi beosztásának, mint előbbi.. és igy közösségben 
nem lehetnek.

A mező- és erdőgazdasági kamarák közösségéből már 
azert sem kérünk, mert az erkölcsi és anyagi támogatás

ama bizonyos kvótájának megadásával úgy lennénk, 
mint azzal a másik kvótával.

Haladjunk mindegyikünk a maga utján.
Támogassák a kamarákat a vidéki egyesületek és ezeket 

az anyaegyesület, az Országos Erdészeti Egyesület.
Kaán Károly ama fejtegetésére, hogy mi célszerűbb 

ezen vidéki kamarák felett, mint irányító, vezető szerv, 
— a mely az összeköttetést úgy fel, mint lefelé köz
vetítse —• az országos kamara vagy az országos gazda
tanács? megjegyezzük, hogy ha a mellett döntöttünk, 
hogy a földérdekképviseletnél a közösséget nem vállaljuk, 
hanem külön erdészeti kamarákat állítunk fel, akkor 
feltétlenül csak az országos erdőgazdasági kamara 
mellett foglalunk állást, a melyben minden egyes kamara, 
azonkívül az 0. E. E. szavazattal részt vegyen.

Az országos erdőgazdasági tanácsnak csak a közösség
nél lenne létjogosultsága, a mit már azon okból sem 
kívánhatunk fentartani, mert erdőgazdaságunknak megint 
csak alárendelt szerep jutna és ezzel azt a kis önállósá
got, azt a kis tekintélyt, a mit eddig a gazdaközönség 
előtt kivívnunk sikerült, visszafejlesztenénk oda, a hol 
volt hajdanában, a bányászattal való közösségünk kor
szakában.

Nem kívánunk a perzselő nap fényében sütkérezni, 
hanem inkább meghúzódunk az erdők árnyékában.
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Főiskolánk ügyéről.
Ismeretes mindnyájunk előtt a főiskolák szaporítását 

célzó nagyarányú mozgalom. A vidéki városok küldött
ségei egymásután járulnak a kultuszminiszter elé, egye
temet, főiskolát kérve tőle.

Apponyi gróf a szegedi küldöttségnek adott válaszában 
hangsúlyozta is, hogy „feladatának tartja a főiskolai 
kérdés megoldását és pedig nem egy, hanem több egye
tem felállításával, s ezért azt tartja, hogy a harmadik 
egyetem szólásmód helyett inkább a főiskolák szaporítá
sának kérdésével kell foglalkozni“.

Olvasva az ezen témát tárgyaló cikkeket, lehetetlen, 
hogy mi: erdészek, gondolataink körébe ne vonjuk a 
mi főiskolánknak már egy évtized óta vajúdó és fontos
ságából mit sem vesztett ügyét: az erdészeti főiskola 
székhelykérdését. Bár szakoktatásunk teljes szervezetével 
a m. kir. földmivelésügyi minisztérium ügykörébe tarto
zik, mégis elérkezettnek és halaszthatatlannak tartom az 
időpontot arra, hogy azok, kik hivatva vannak felsőbb 
szaknevelésünknek irányát a legkomolyabban és legked
vezőbb kifejlődés útjára terelni, szavaiknak és érveiknek 
kellő érvényességű hangoztatásával már most igyekezze
nek a mi főiskolánk tervezetét összhangzásba hozni a 
magyar kulturtörekvésnek ma hangzó eszméivel.

Egyetemünk kettő van ; összehasonlítva más államok 
egyetemeinek számával, kettő bizony nem sok, de a 
kikerülő végzett ifjak számát tekintve — egy pillantást
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vetve a különböző állásokra pályázók kétségbeejtő töme
gére, mintha az a két egyetem is — összefüggésben a 
vidéki jogakadémiákkal — elegendő volna!

Most még óhajtanak három egyetemet, hogy legyen öt.
Mezőgazdasági akadémia is öt van az országban ; 

hogy aztán ezek átlag 750 hallgatójának évenkint kike
rülő százalékja álláshoz tud-e és fog-e jutni a „parcel
lázásokénak mai boldogító korában, nem tudom.

Mi erdészek, hagyományainkhoz híven, csendesek és 
szerények vagyunk most is. Nekünk elég, nagyon elég 
egy főiskola is, de ez aztán igazán a miénk, csakis a 
miénk legyen! Részemről antiselmecista vagyok, bármily 
nehezemre esik is a selmeci romantikus kor tiszta és 
féltett emlékeinek elvesztése, de egyben antibuda- 
pestista is.

A Pesten ezer számra lézengő léha diáknépség beözön- 
lésétől, mint nem „miközibénk“ — ha szabad idealis
tának lennem — nem a mi őszinte természetszeretettől 
■ hletett nemes gárdánkba való elemnek bekeveredésétől 
félteném a budapesti székhelyen szakunk társadalmát.

Ha lesz hazánknak egy földmfvelési egyeteme, helyez
zék bárhova a perifériák valamelyik előkelő, egyetem 
tartására érett, erős központjába, csak a fővárosba ne* 
és foglalják bele független teljes szervezetbe az erdészeti 
tudományok fakultását !

Ha azonban nem lesz enemü egyetemünk, úgy váljon 
el szakunk az oly régóta háztartásközösségben volt 
bányászatitól és egyetemi színvonalon álló ranggal a 
vidék egyik nekünk megfelelő városában (Pécs, Pozsony, 
Temesvár, Kolozsvár vagy Nagyvárad) telepedjék meg!

Szegény jó Selmecnek csak múltja van, de jövője 
nincs ! Kiengesztelésére és némi kárpótlásul oda lehetne 
helyezni az ugyancsak tervbe vett, bár részemről éppen 
semmi lelkesedéssel sem kisért erdészeti középiskolát, 
ha pedig ez testet nem öltene, úgy ott hagynám a ma 
már megfelelő berendezéssel ellátott „Északmagyarországi 
Erdészeti Kísérleti Állomás“-t, mely a főiskola székhe
lyével vándorló „Központidnak erős segítőtársává ! 
lenne!

Egyebekben hányják-vessék meg e dolgokat azok, kik 
hivatottabbak reá, csak arra azután vigyázzunk, hogy 
— el ne késsünk és nehogy jogos, szerény kívánságaink I 
teljesítése egyéb „fontosabb“ ügyek miatt egy jövendő 
évszázadra maradjon. Ha van pénz — milliók és milliók J 
arra, hogy egyszerre 3 teljes facultásu egyetemet épit- j 
sünk, úgy kell pénzünknek lennie a magyar erdőgazda
ság tudományos palotájára is, vagy ha nincs, úgy legyen 
elég nemzetünk jurátuskodó fiai részére összesen 4 nagy 
egyetem, az őstermelésért lelkesedő magyar ifjak derék 
csapatának pedig jusson legalább — egy !

B. Gy.

* Földmívelési egyetemet ma — minden érdeket és kívánalma
kat kielégítően — alig lehetne másutt, mint Budapesten felállítani.

Szerk.

Erdészek, legyetek fakereskedők!
Közli: Biok Zoltán hgi erdőmérnök.

Változnak az idők, változnak az emberek s velük 
együtt változnak a nézetek is. Az ember önként arra a 
következtetésre jön, a midőn az „Oesterreichische Forst- 
und Jagdzeutung“ 1907. évi december hó 20-iki számá
nak „Forstwirte, werdet Holzhändler!“ cimü vezércikkét 
elolvassa.

Miklitz Róbert az „Erdészeti házikezeléstan“-ában, 
melyet még 1859-ben irt, a következőket olvashatjuk : 
„Mindenesetre van erdő, melynek termékeit csak akkor 
lehet jól, mondhatni tökéletesen értékesíteni, ha az erdő- 
birtokos yalamely fafeldolgozó iparművet, illetve válla
latot létesít; vannak továbbá kis erdőbirtokok, hol a 
nyers anyagnak a legkülönbözőbb irányban történendő 
feldolgozása, finomítása hasznot hajt; mindazonáltal azt 
mondhatjuk, hogy az erdei termékeknek ez uton-módon 
történt értékesítése a gazdálkodásnak inkább kényszer 
jövedelmi forrása, sem mint áldása.

Az ily üzem, a rrii annyira szűk hatáskörrel biró 
kezelő szervezetűnk mellett hasznot nem biztosíthat; a 
legtehetségesebb erdészembertől sem követelhetjük, hogy 
az erdei mellékiparágak berendezéséről és hasznot hozó 
üzeméről, bár ezekhez többé-kevésbbé értenie kell — 
különleges ismeretekkel bírjon."

Ilyen volt a nézet az erdészeti mellékiparágak beren
dezéséről és üzeméről még csak a közelmúltban is és 
ezen nézetet sokan vallották a legújabb időkig, sőt vall
ják még most is az erdészeti kar számot tevő egyénei 
közül. Ezt mutatják a tények: mily messze vagyunk még 
legtöbb helyen a házi kezeléstől.

Az erdőgazdaság legfontosabb mellékiparága a szel
vényáruk készítése, tehát a fűrészüzem.

A nyers haszonfának nagy mennyiségben történendő 
eladásának nehézségei, a kereslet és a szabad vállalkozó 
szellem hiánya lassanként sok erdőbirtokost arra készte
tett, hogy legalább a legegyszerűbb szerkezettel biró, 
vizierőre berendezett fűrészeket létesítsék.

A fakereskedelem a vasúti hálózat hiányossága miatt 
eleinte a tutajozható folyók melletti vidékekre, vagy leg- 
többnyire a helyi szükséglet fedezésére szorítkozott.

A vasúti hálózat terjedésével a fakereskedelem is életre 
kelt ; egymásután tűnnek fel kereskedő-emberek, kik az 
erdőbirtokosoktól — többnyire potom áron — megveszik 
a nyersanyagot, nagyobb fűrészüzemet létesítenek s an
nak termékeit nagy haszonnal értékesítik.

Ez volt az az idő, amikor a rendesen csak elemi 
iskolai képzettséggel biró egyszerű emberek a jövőbeni 
gazdagságuk alapját megvetették.

Kis fakereskedőkből egyre-másra lettek milliomosok és 
bárók, vagy legalább is vagyonos, független emberek.

De teljesen ismeretlen az, hogy valaha egyetlen egy 
erdész is milliomos lett volna, vagy legalább is pályáján 
számot tevő vagyonra tett volna szert.
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Önkénytelenül is fülünkbe cseng a kérdés : miért nem 
foglalkozik ezen üzletággal egyetlen egy erdész sem, 
miért nem lép egy sem a fakereskedői pályára; ami
kor előképzettségük által elsősorban is ők volnának 
erre hivatottak?

Legyünk őszinték! Előképzettségünk ezen hivatáshoz 
igen gyenge alapon áll; tanultunk mi mindannyian az 
erdészeti iparműtanból sok mindenfélét; megtanultuk 
többek között azt is, miképen kell a fűrészeket tervezni, 
berendezni, tanultuk a gépeket, azok munkaképességé
nek kiszámítását; levezettük az előtolás nagyságát stb. 
stb., de arra már nem tanítottak egyikünket sem, hogy 
mikép történik a nyert anyagnak további értékesítése, 
nem tanultuk az erdőhasználat kereskedelmi részét.

És itt van a hiba! A főiskolán a hallgatóknak keres
kedelmi kiképzésére vajmi kevés figyelmet fordítanak.

Pedig az ily irányban való kiképzés a szolgálatadók 
érdekében is sokkal fontosabb, üdvösebb és hasznot- 
hozóbb volna, mint némely más tantárgy, minek az er
dészember az életben hasznát alig veszi.

A fiatal erdészember tehát semmi különös előkészült- 
séggel nem bir, hogy mint fakereskedő hivatását híven 
betölthesse, és csak több évi gyakorlattal, a kereskedő
világgal való gyakori érintkezéssel sajátíthatja el az u. n. 
kereskedői szellemet, mely az erdészetnek a belterjes ki
használás és a házikezelés mellett elengedhetetlen kel
léke.

De van még ezenkívül egy másik ok is, hogy erdé
szeink a fakereskedői pályától idegenkednek ; fiataljaink, 
öregjeink nagy része, mondhatni irtózik már magától 
attól a kifejezéstől is: „üzlet“.

Fiatalságunk java részét a zöld erdő iránti rajongás, a 
szabad természet szépsége, a vadászat iránti szeretet s 
más hasonló eszmék serkentik az erdészeti pálya válasz
tására, jól lehet sokan, nagyon sokan, kilépve az életbe, 
a legkeserübb csalódással szivükben, morzsolják le éle
tüket.

Az a rangon alulinak tartott üzleti pálya iránt táplált 
szerencsétlen előítélet, téves felfogás is akadályokat gör
dít az ez irányban való előhaladásban.

Az is igaz, hogy a magasabb előtanulmányokkal, mű
veltséggel biró egyén nagyon nehezen adja rá magát 
arra, hogy élete pályáját egy kiskereskedéssel kezdje 
meg, anyagi viszonyai pedig legtöbbször nem engedik 
azt, hogy egyszerre nagyobb üzletbe bocsájtkozzék bele.

De azok az említett milliomosokká lett fakereskedők, 
azoknak is a legnagyobb százaléka a kicsi, igen kicsi 
faüzlettel kezdte meg pályáját s valamennyi boldogult, meg
gazdagodott.

Távol álljon tőlem, mintha azt igyekezném bebizonyí
tani, hogy a vagyon, a gazdagság, az anyagi jólét teszi 
egyedül az embert boldoggá; de hogy földi boldogsá
gunkat nagyban elősegíti, azt bővebben magyaráznom 
nem kell.

Miért dobjuk el tehát magunktól a vagyonosodás lehe

tőségét, miért idegenkedjünk a fakereskedői pályától, hisz 
az az erdészet egyik mellékága ; s kik arra inkább hivat- 
vák, hogy ezen jövedelmező üzletággal foglalkozzanak, 
mint maguk az erdészek.

De menjünk tovább! Jöhet idő s, talán már egy pár 
év múlva be fog következni, hogy az erdészeti pályára 
tömegesen fognak lépni, elannyira, hogy a végzett fiatal 
emberek amennyiben a rendszeresített állások be 
vannak töltve •— alig fognak álláshoz jutni s ha állás
hoz jutnak is, előmenetelük vajmi gyatra, jövőjük sivár 
lesz. Ily eset, mióta magyar erdészetünk létesült, — tud
juk igen jól — előfordult már ; miért ne ismétlődhetnék 
meg ?

Mily haszon volna a jövő erdésznemzedékre nézve 
az, ha kereskedelmi előtanulmányokkal bírna s a fakeres
kedői pályát is bátran választhatná megélhetés- és boldo
gulásának biztos alapja gyanánt.

De ne beszéljünk a pálya túltömöttségéről sem, csak 
vegyük tekintetbe azt, hogy az erdőtiszteket a legtöbb 
erdőbirtokos — tisztelet a kivételnek — mikép fizeti; a 
legtöbb helyen az erdész tiszta jövedelme 1600—1800 
korona, öregségére talán felviszi 2400 koroná'g ; legtöbb 
esetben kitett helyen lakik s ha már két gyermeket kell 
iskoláztatnia, akkor ő maga otthon éhen hallhat; nyug
díjról a legtöbb birtokosnál szó sincs.

Jelenleg is — bár most kevés a fiatalember — gyak
ran olvashatunk oly pályázati hirdetményeket, hogy a 
szégyen pírja önti el arcunkat s önkéntelenül hagyja el 
ajkunkat a szó : — kolduskenyér!

Mindezekből az elmondottakból mi következik? az, hogy :
1. Tanítsák az erdészeti főiskolán a kereskedelmi 

tudománynak az erdei termékek értékesítésére vonatkozó 
részét alaposan.

2. Az erdészeti iparműtan szélesebb mederben és 
kereskedelmi szellemben adassák elő, annyival is in
kább, mert a házi kezelés lassan bár, de örvendetesen 
terjed, s ha a látszat nem csal, rövid idő alatt maga az 
erdőkincstár is összes fűrészeit sajátkezelésbe fogja át
venni.

3. Építsen minden nagyobb birtokos maga fűrészeket 
s értékesítse maga az előállított szelvényárukat; s végül:

4. Mindazok az erdészek, kiknek biztos állásuk nin
csen, kiknek jövőjük biztosítva nincs, ragadják meg az 
esetleg kínálkozó alkalmat s létesítsenek faüzleteket, ha 
máskép nem, többen társulva.

Igaz ugyan, hogy az eleinte kissé nehezen fog menni, 
de minden kezdet nehéz; az is igaz, hogy. a verseny 
manapság igen nagy, mindazonáltal mindig akad alka
lom ezen a pályán a boldogulásra. A mi pedig az üzlet
hez szükséges anyagiak előteremtését illeti, az ma már 
nem jár olyan nehézséggel, mint régente, mert egy biz
tos alapra épült üzletet akármelyik pénzintézet szívesen 
támogat.

Jelen cikkem megírására azonban korántsem az a 
szándék vezérelt, hogy az erdészeti pályára lépni szán
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dékozó fiatalságot ezen pályától elriaszszam, hanem igen 
is az, hogy — amennyiben az egész vonalon ki van 
adva a jelszó: „házikezelés!“ — neveltessenek a jövő
ben a fiatal erdészek már a főiskolán oly irányban, 
hogy ne csak tisztán erdészek, hanem egyszersmind fa
kereskedők is legyenek.

Vezérelt továbbá az a jó szándék, hogy szaktársaim 
figyelmét én is telhivjam a fakereskedői pályára, melyet 
mint az erdészet egyik ágát kell tekintenünk s mely 
pályán első sorban erdészetet végzett s kellőj szakisme
rettel biró egyének vannak hivatva működni.

Végül pedig, hogy azon erdőbirtokosok, kik erdő
tisztjeik jövőjét nem biztosítják, rosszul is fizetik, lássák 
be azt, hogy az erdészetet végzett fiatalember nem 
kénytelen a szorosan vett erdészeti pályán maradni ; 
boldogulhat — s talán jobban — a fakereskedő pályán 
is, mert részemről „inkább vagyok egy szerény, de jó
módú és független fakereskedő, a ki a saját ura, mint 
egy rosszul fizetett magasrangú erdőtiszt!“
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A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.

Irta Enyedi János. 18

A szóban levő fenyvest véderdő területen az 1887.
évben ültette az erdőgondnokság és az 1891_1896.
években több izben pótolta azt.

A hernyó, mely igen falánk, május elején az erdei 
fenyők régi tűit támadta meg s azt a hüvelyig leapasz
totta. Ha a régi tűket már mind elpusztította egy fácskán, 
akkor az ágak kérgét és végül e friss hajtásokat rágta körül.

A fekete fenyőre, — bár alárendelt mértékben ezeket 
is megtámadta, — nem volt annyira veszedelmes.

A megfigyelés alatt tartott hernyók május végén és 
junius elején legubóztak és a darázs szeptember végén kibújt.

A védekezés kezdetben hernyóenyvgyűrük alkalmazá

Tétel
szám

Év
A kihágási 

esetek 
száma

Okozott kártérítés 
és pénzbüntetés

K f

1 1880 417 225 0 24
2 1881 357 1139 30
3 1882 535 1922 50
4 1883 399 877 88
5 1884 67 0 1819 18
6 1885 563 1557 02
7 1886 906 4528 84
8 1887 885 3532 20
9 1888 971 3333 70

10 1889 578 1357 16
11 1890 478 1355 16
12 '1891 671 1458 42
13 1892 608 2187 80
14 1893 1181 4317 56
15 1894 889 5903 32
16 1895 873 2788 56
17 1896 1020 4518 76
18 1897 1133 34 2 2 42
19 1898 74 0 21 8 8 98
20 1899 ' 924 1891 14
21 1900 1004 4616 28
22 1901 1575 2987 18
23 1902 1313 2926 67
24 1903 1329 3708 45
25 1904 1419 6119 11
26 1905 1891 4315 —
27 1906 2159 547 0 82

A kihágási esetek legnagyobb része falopásból ered, 
de a legeltetési károsítás is elég számos.

A védszemélyzet a legeltetési kihágások megakadá
lyozásában elég buzgóságot fejt ki. Ezt bizonyítja a diós
győri népdal is: „Ne keresd a lovad, kedves kis angyalom, 
mert bé van az hajtva; az erdész udvarán cseng a 
csengő rajta.“

sából és a fenyőtűknek rézgálic-oldattal való permete
zéséből állott. Meggyőződtünk azonban, hogy ezen 
védekezési módok nem biztosítják a kellő sikert s ezért

g) A széltörés és széldöntés előfordul ugyan, de csak 
szétszórtan és kisebb mérvben.

h) Rendkívül fontos, jelentékeny és a jövőre való
a hernyókat leszedettük és így pusztítottuk el.

A hernyók szedése a legsikeresebb, de egyszersmind 
rendkívül undorító és a munkások csak úgy voltak 
hajlandók azt végezni, hogy az erdőgondnokkal jártunk 
elő jó példaadással. Az 1897. évben mintegy két hl.-nyi 
hernyót szedettünk le. Ebben az évben a védekezés 
mintegy négy kát. holdnyi területen száz koronába került.

Az 1898. évben is pusztított még a Lophyrus rufus, 
de a védekezést folytattuk s így sikerült a sok költség
gel telepített fiatalost megmenteni. 1899-ben már nem 
mutatkozott hernyó.

f). Erdei kihágások.

kihatásában kiszámíthatatlan az a kár, a, melyet a vad, 
főképen a szarvas okoz. Ez a fővad különösen a kőris- 
fiatalosokat lerágja, lehántja és a fenyőféléket még 
agancsának dörzsölésével is pusztítja.

A vad károsítása 15—-20 év óta állandó jellegű és 
folyton fokozódó annyira, hogy az önvetődésből keletke
zett kőris-csoportok és egészen összefüggő állományok 
a szarvas károsítása következtében a végpusztulásnak 
néznek elébe. Ezenkívül a felújítás, a hézagos fiatalosok 
pótlása mindig kétes, mert a szarvas nemcsak a kőris- 
és fenyőcsemetéket, hanem a tölgyet és a bükköt is 
tönkre teszi és így a fanem változtatása nem vezet 
sikerre.

Hogy az erdei kihágások milyen mértékben emelked
tek és mennyire jelentékenyek, arról a következő adatok 
szolgáltatnak bizonyságot:

Mint ritka jelenséget meg kell említenem azt a meg
figyelést, hogy a szarvas ezen kerületben még 35—50 
éves kőrisfákat is megtámadott.
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A vadkárositás ugyan jelentékeny, de a kiterjedése, 
mely az összes terület 3—4°/o-ára tehető, azt bizonyítja, 
hogy a veszély meg nem olyan nagy, hogy kellő intéz
kedésekkel ne lehetne megakadályozni annak a fejlődését.

A sikeres védekezés módját még nem lehetett meg
állapítani, mert a védekezési kísérletek még nincsenek 
befejezve. Ezekről tehát részletesen nem nyújthatok 
tájékozást. (Folytatása következik,)
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A bankok befolyása a válságra.
Legutóbb megjelent cikkeimben több Ízben is meg

említettem, hogy a fakereskedelemben bekövetkezett zava
roknak sok, sőt legtöbb esetben a bankok magaviseleté 
volt okozója. Soha nálunk annyi szó nem esett kis és 
nagy bankokról, mint a most múlt őszszel. Lássuk hát, 
hogy mi is tulajdonképen a kis, és mi a nagybank.

Ha a károsultat kérdezzük, ez azt fogja válaszolni, 
hogy „kisbank az, a mely szívesen adna pénzt, ha volna 
neki ; nagybank pedig az, a melynek van ugyan pénze, 
de nem ád.“

Ha a tárgyilagos szemlélőt kérdezzük, ennek válasza 
következő lesz: „kisbank az, a mely nagyobbnak akar 
látszani, mint a mekkora, nagybank pedig az, a mely 
„szerényen" visszavonul, mikor a nagyságára hivat
kozunk.“

Hát csakugyan nagyon szánalmat keltő látvány volt a 
legutóbbi ősz válság idejében kisbankjaink vergődése, 
mely alkalommal nagy bankjaink elmulasztották meg
mutatni, hogy ők nemcsak nagy bankok, hanem valóban 
nagybankok is, a szó nemesebb értelmében, nagyok 
kereskedelmi erényekben, meleg szívvel és hideg fővel, 
melyek nélkül igazán nagykereskedő, vagy bank el nem 
képzelhető.

Pénzembereink szervezetének hőmérséklete sok eset
ben, sajnos, épen megfordította ennek : fejük meleg, heves, 
de a szivük akár a jégcsap. Hideg vérrel, sőt szinte kár
örvendve nézték, mint kínlódnak a kicsinyek, melyek 
éveken át gabalyodtak bele mind mélyebben üzleteikbe 
és sülyednek bele kötőzködésen fölül és a melyeket a 
szorultság idején külföldi támasztóik cserben hagytak a 
szorongattatásban. Dehogy jutott volna eszébe csak egy
nek is segíteni a kisbankon; hiszen ezek békeidőben, 
a mikor volt pénzbőség, versenyeztek az olyan cégek 
felkutatásában, melyeknél pénz volt elhelyezhető. Már 
most csak nem ugrik bele a nagy bank abba, hogy ő 
pénzelje a kisbank pénzre szorult emberét 1 Ilyen magas
latra kislelkü emberek, akármekkora bank élén álljanak 
is, nem képesek felkapaszkodni.

Így vált a pénzvilág és kereskedővilág közötti űr mind- 
nagyobbá és fenyegetőbbé az utóbbira nézve és hónapo
kon át hallatszott a keserves panasz siráma. És felhang
zott a dühös felkiáltás : Hát nem azért vannak bankjaink, 
hogy a kereskedelmet szolgálják ? Hát mi csak akkor 
kellünk a bankoknak, hogy mikor bővében vannak a 
pénznek, legyen kire minél többet ráerőszakolni és ka
matoztatni a máskülömben hasznot nem hajtó pénz
fölösleget, de ha pénzszűke áll be, akkor rajtunk törnek 
és pillanat alatt követelik rajtunk, akárhol vegyük is, 
tekintet nélkül arra, hogy mi a kölcsönpénzt vállalatokba 
fektettük, hogy gyümölcsöztessük ?

És felmerül e jogos panasz hallatán a kérdés: Szük
séges volt-e, hogy a vezető pénzügyi körök oly kímélet
lenül járjanak el, mint a hogy eljártak sok jobb sorsra 
érdemes fatermelő-céggel szemben? Mennyiben igazolják 
az események ezt az eljárást?

A pénzügyi vezető köröket ezen eljárásra két ok vezé
relte. Egyik volt az amerikai válság, a másik a hitelt 
igénybe vevő kereskedelem iránt táplált bizalom hirtelen 
megcsappanása. Az amerikai válságban csiráját látták az 
egész világra kiterjedő pénzügyi válságnak, a magunk 
hitelviszonyait illetőleg pedig egyszer huszonnégy óra 
alatt lettek rövidlátókká, illetőleg szinvakokká.

Ma, a mikor már megint a mérsékelt kamatláb fénye 
sugározza be az üzletvilágot, tehát a borús ég után 
győzelemre jutott derűs időben, látjuk, hogy a magas 
pénzügyi köröknek a válság idejében való magatartása 
nem volt indokolt, mert túloztak, a kik azzal ijesztgettek, 
hogy az amerikai válságból világválság fog képződni. 
Hazai hitelt igénylő kereskedőink októberben ép oly 
hitelre érdemesek voltak, mint júliusban, cs pénzhiány 
sem volt, illetve nem lett volna, ha a bankok zárva nem 
tartják pénztáraikat, illetőleg csak félig-meddig kihasznál
ták volna visszleszámitolási hitelüket. Csak be kellett 
volna érniök azzal, hogy önmagukat is óvják ugyan, de 
ne feledkezzenek meg másokról sem. Ezzel szemben 
félretették minden tekintetet, körülbástyázták magukat a 
hozzáférhetlenség vértezetével, és engedték, hogy az ár 
rázúduljon és elsöpörjön mindent, a mi útjába kerül ; 
akár Szodoma, akár nem. Csak a saját becses bőrüket, 
illetve zsebüket ne érje veszedelem.

No de „átestünk ezen is" (mint a Gajdos Jankó mondta 
szombaton, a mikor azon a héten harmadszor vette fel 
a szolgabirói 25-ös sentenciát) és most már szinte jó- 
kedvüek vagyunk megest, jóllehet vagy másfél-két hónap
pal ezelőtt meg erősen fujtuk a Jeremiás siralmait. És 
kezdjük majd nemsokára megint élűiről (már azok, a kik 
az életet a könnyebbik oldaláról szeretik emlegetni, tehát 
a túlnyomó többség); veszünk és kapunk megint köl
csönt és élünk vígan és boldogan, mintha mi se történt 
volna.

Hanem azért akadnak olyanok is, bár gyéren, a kik 
nem érik be azzal, hogy ez vagy az így vagy úgy van, 
mert épen úgy van, hanem végére akarnak jutni a dől-
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goknak és kérdik, hogy miért, hogyan lehet az, hogy a 
kereskedelem footballjává válhat a bankoknak, ha ezek
nek helytelen következtetések alapján huszonnégy óra 
alatt megváltozik a nézete? Muszáj ennek így lenni?

Hiszen igaz, hogy hamis következtetések ellen nem 
lehet védekezni, és ha később valamikor megint lesznek 
nemzetközi gazdasági bonyodalmak, megint csak mérhe
tetlen Pessimismus vesz erőt bankárjainkon. Pedig a pénz
ügyi vezető köröknél a saját viszonyainkba való belátás
nak nem lenne szabad hiányoznia. Ez pedig hiányzott 
és ezenkívül bajt okozott még az is, hogy sem az egyes 
kereskedelmi szakmákat, sem az egyes cégeket illetőleg 
nem volt határozott, kifejlett véleményük.

Az amerikai válságtól, illetve annak következményeitől 
való félelem csak azért okozott nálunk oly sok és nagy 
bajt, mert bankjaink hirtelenében, máról holnapra 
változtatták meg hazai viszonyainkról táplált véle
ményüket. Már most felmerül az a kérdés, hogy vájjon 
a nyáron, vagy az ősszel tévedtek-e? Avagy nyáron is, 
ősszel is rosszul voltak tájékozva? Erős á gyanúm, hogy 
az utóbbi eset a tény.

A pénzembernek, a ki a kereskedőket pénzeli, teljes
séggel lehetetlen minden egyes szakmának, minden egyes 
kereskedőnek veséjébe látni. Természetes azonban, hogy 
tájékozódik a mennyire lehet, persze harmadik helyeken, 
olyan intézeteknél, melyek értesültsége, érdektelensége és 
őszintesége lehet, sőt valószínű hogy megvan,—de nem föl
tétlenül bizonyos. Aztán meg rendszerint úgy van, hogy a 
hány tudakozó intézettől szerez be értesítést, annyiféle fel
világosítást kap, nem is szólván azokról a szajkómódra be
tanult frázisokról, melyekkel a tudakozó intézetek, a 
dologba való minden behatás nélkül dolgoznak (a mi 
külömben a tömeges munkára való tekintettel bajos is). 
Igazán lángésznek kellene lennie minden eszkompttal 
foglalkozó bank vezetőjének, hogy éles szemmel meg- 
külömböztetni tudja a helyes felvilágosítást a helytelentől 
és főképen következetesen tudna dolgozni. Olyan bizal
mas tanácsosai pedig egynek sincsenek, a kiknek mind
egyike más-más szakmában lenne teljesen tájékozott.

És ez a tulajdonképeni baj. A bankoknak igazgatósági 
és felügyelőbizottsági tagokban bővelkedni kellene, még 
pedig olykép, hogy e bizalmi férfiak a különféle szakmák 
mindegyikéből legyenek összeválogatva, más szóval, hogy 
minden fontos szakma egy-egy azt ismerő tagja által 
legyen képviselve a bank vezetőségében. Csak így érhet 
el egy pénzintézet nagy eredményeket, mert így meg 
tudja a jó üzleteket és távol tudja tartani magától a 
selejtet.

Ha ezt követték volna, akkor most nem gyászolná 
sok oly cég tönkremenését, mely csak azért került 
örvénybe, mert hibáján kívül sodorta bele a viszonyokat 
nem ismerő ijedt tájékozatlanság.

T. olvasóim közül azoktól, a kik netán nem lennének 
megelégedve ezzel a „fakereskedelmi“ tudósítással, bocsá
natot kérek. Igaz, nem szorosan fakereskedelmi tudósítás,

de minthogy általánosságban vett közgazdaságunkra tel
jesen ráillő, tökéletesen vonatkozik a magyar fakeres
kedelemre is, mely, mint kereskedelmünk minden ága, 
a pénzügytől el nem választható, sőt azzal szoros össze
függésben van.

A szakmát érdeklő legújabb hírekkel rövid kivonatok
ban szolgálok alábbiakban.

Csúcsai fatermelő r. t. cég alatt uj társaság alakult 
Budapesten ,a Diósi és Böck cég vállalatából ; alany 6 
éven át évi mintegy 50.000 m3 jegenyefenyőfa termelés. 
Részvénytőke 1000 drb. 500 koronás részvény.

Skurovice-Brodi-i fakiviteli r. t. alakult 1.740,000 
K teljesen befizetett alaptőkével Spitz Márk és Laendler 
Aladár cég galíciai tölgy- és lúcfenyő-termelési válla
latából.

Az „Una" faipari r. t. összes részvényeinek meg
vásárlása folytán ez a vállalat a „Fatermelő r. t.“ bir
tokába került.

A „Magyar erdőipar r. t.“ felszámolása gyorsan 
halad. Legnagyobb erdejét a Goetz-íéle r. t. vette meg 
Tó millióért; az esztelneki erdőre Neuberger Testvérek 
alkusznak. Vételár 550,000 K. A putnai és berecki erdőket 
is valószínűleg rövidesen sikerül eladni.

W. Gy.
»y» V "y* l'-fi «y» ‘V’ *'♦* ’]f  *’/» iif.

Új könyv: „Derült égbolt alatt.“
A magyar gazdasági szakirodalom egyik legképzettebb 

s legkedveltebb előmunkása: Buday Barna, a „Közérdek“ 
felelős szerkesztője, egy 192 oldalra terjedő könyvet adott 
közre újabban. Címe: „Derült égbolt alatt.“ A könyvet 
Singer és Wolfner kiadócég (Budapest, Andrássy-út 10.) 
adta ki, csinos kiállításban. Ara 3 korona.,

Buday Barna nevét művelt gazdaközönségünk igen jól 
ismeri. Nem kezdő iró. Több mint 17 éve szolgálja a 
mezőgazdasági irodalmunkat s alig van. a gazdasági 
ágakban csak egy is, a hol őt szaktekintélynek nem 
tartanák.

Rég irogat a „Köztelekébe, melynek két év óta felelős 
szerkesztője.

Néhai Károlyi Sándor gróf is sokra becsülte tehetségét 
s a „Hazánk“ szerkesztőségével éveken át őt bízta volt 
meg. Vezető cikkei velős tartalmukkal, életre való eredeti 
gondolatokkal, mindenkor feltűntek. Úgy ír, hogy az 
olvasó azonnal tisztában láthatja, hogy saját lábán jár és 
inkább tömör, de mindig zamatos színmagyar irálya 
gyakran emlékeztet Bartha Miklós ragyogó tollára. Buday 
Barnának komoly irányú s legtöbbször tudományosan
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fejtegetett értekezéseit nemcsak ismereteinek bővítése 
végett olvassa az ember, de a magyar népéletből köz
vetlenül merített s gyakran egészséges humorral tűszere
zett tárcáit, elbeszéléseit is mint elsőrendű írótól szárma
zót, a szó teljes értelmében élvezzük.

Ilyen, már eddig is megjelent tárcákból, rajzokból s a 
szerzőnek gyermekkori élményeiből szedett össze Buday 
egy kötetre valót a „Derült égbolt alatt.“

Mutatóul közöljük Tárcarovatunkban a „Kipolyvázás“ 
cimü rajzot, mely a komárommegyei népéletnek egy 
érdekes és eredeti vonását élethűen mutatja be. Nem 
kevésbbé érdekes a könyvnek többi 35 tárcája is s azért 
azt a legmelegebben ajánljuk megvételre.

Imecs Béla. *

Kipolyvázás *
(Komárommegyei divatkép).

Van ebben a szokásban valami a szerelemből, az 
irigységből, meg az erkölcsből; ennek a három tényezőnek 
az egybeolvadásából születik meg a kipolyvázás gonosz 
gyakorlata, am i a paraszttársadalom flörtjei fölött őrködik. 
Mert a flörtöíés a faluk népe között is honos. Abban áll, 
hogy a legény kerülgeti a leányt, hozzá is dörzsölődik, 
ha szerét teheti, bele is harapna, de csak úgy a világ 
háta mögött, mert minden másra kellene neki, csak 
feleségnek nem ; szóval ez az érzés nem tiszta erkölcs
ből fakad. Vagy viszont a leány hiteget két-három 
legényt is egyszerre. Mindegyik azt hiszi, hogy övé a 
leány, az pedig csak tartogatja őket jó szóval, hamis 
kacsintásokkal, mert többre vár, de azért jól esik asszonyi 
természetének, ha három oldalról legyezgetik egyszerre. 
Hát ez sem jó erkölcs.

Ilyen esetekben a féltékenység, meg az irigység össze
súgnak, megalakul belőlük az erkölcsbiró ; az a vállára 
kap egy polyvával telt zsákot s egy szép éjszaka utat 
hint a polyvából, a mely a legény lakásától egészen a 
lányos ház ajtóküszöbéig vezet. Másnap azután megtudja 
az egész falu, a mit még nem kukorékolt volna ki a 
kakas; tessék azután flörtölni az ilyen helyen !

A kipolyvázásnak mindenkor ideje van, télben úgy 
mint nyárban, de mégis az a fő időszak, mikor az esték 
hosszabbodni kezdenek, a falusi embernek mind kevesebb 
dolga akad a mezőn s ráér a vászonnéppel is bíbelődni 
egy kicsit.

Ilyenkor a valamire- való legény alig várja, hogy le-

* Buday Barna „Derült égbolt alatt“ cimü könyvéből.

nyelje az esti tésztáját. Vasárnapiasan kicihelődik, ha 
ugyan kedd, csütörtök vagy vasárnap este van ; ezek a 
zsíros napok, úgy hívják, hogy legényesték ; hétfőn, szer
dán meg pénteken a leányos házak nem fogadnak, akkor 
nincs Vásár. De mégis vasárnap előestéjén legélénkebbek 
a látogatások.

A ki legénysorban jár, ünnepi tisztát vesz s megy a 
könnyebbvérüje faluzni, a mi semmivel sem jelent 
többet, mintha egy éhes kecskét szájkosárral küldenének 
a veteményes kertbe.

Mivel a falu erkölcse nem tűri az olyan gavallérokat, 
a kik csak mulatságszámba veszik a leányzókat, s itt is, 
ott is szeretnének szedegetni egy kis tejszint az élet örö
meiből, a leányos házak ajtajai csak a félremagyaráz- 
hatlan szándékok előtt nyílnak meg, így is csak egy 
legény számára, a többinek ott kint tágasabb az udvar. 
A faluzó gavalléroknak tehát annyiban áll a mulatságuk, 
mint egy verébseregnek, a melyik szarkát látott meg. 
Sorra járják a leányos házakat, a kiknek itt-ott melengeti 
a baloldalát a ködmene, annak a kedvéért rákezdenek 
valami szomorú nótára s ha valakinek éppen panasza 
van a tőle elfordult hölgyre, az nem egyszer annak abla
kára tehénkedik s olyan keserves gajdolást visz véghez, 
hogy arra a kőnek is meg kellene lágyulnia.

A faluzás tehát nem valami nagy mulatság. Legfeljebb 
pitvarig terjed az, egy kötölőzködő szóra, vagy egy jó 
éjszaka kívánságra. De a ki megtalálta már választottját, 
arra boldogabb sors vár. Az ilyen legény egyedül szokott 
járni, mert a szerelem nem pajtáskodik. Megáll a leányos 
ház előtt és bekopogtat az ablakon.

„Nénémasszony, szabad-e bemenni ?“
Erre a válasz rendesen kedvezően üt ki az uramöcsém 

számára. Ritka eset az, hogy a gavallér első közeledését 
visszautasítsák, habár az nem kedv szerint való is. De 
vannak jelek, a melyekből a legénynek értenie kell. Nem 
a társalgás menete teszi a rósz fogadtatást megfoghatóvá; 
az rendesen lassú, vontatott s unalmas, mint az őszi 
eső; hanem bizonyos formai körülmények magyaráznak, 
így, ha a leány nem kiséri ki a pitvarajtóig a legényt, 
ez világos jele a hidegségnek, vagy ha a legénynek nem 
sikerül a leánytól zsebkendőt elkonfiskálni, amire a fia
talok között rövidesen sor kerül. A meghiúsult keszkenő
rablás már szinte kosár.

Ha erről sem ért a legény, akkor a nénémasszony 
adja be neki az utolsó pilulát, pl. „Ne jöjjön többet hoz
zánk öcsémuram, mert a Lidikának rosszul esik, hogy 
hallgatni kell érte az apjától,“ meg így, meg úgy. Az 
asszonynénémben megvan az az erkölcsi bátorság, a mi 
a magasabb körök hölgyeitől nem telik ki, holott ott 
hatszor nagyobb szükség volna erre. A gavallér azután 
bocsánatot kér az eddigi alkalmatlankodásáért, csendesen 
elballag s átalakul Perottivá.

Már ekkor a kipolyvázás a levegőben van.
Valami csodálatos ösztönnél fogva azonnal megérzik, 

hogy a kalitka szabad s rövidesen bekopogtat egy másik
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legény, szemrevaló fiú, ügyes gazda: a Bükki Jancsi. 
Ez már tetszik.

Nehány nap múlva a hetyke legény lajbija zsebében 
fitogtat egy szépen kivarrott zsebkendőt, a melyen a 
leány nevének kezdőbetűje van kihimezve. Hanem azo
kat a kezdőbetűket nem látja meg senkisem. Az obligó 
elárulása nem kedves dolog a nép között sem, mert a 
legénynek pénzértékét leszállítaná, kivált annak, a ki több 
helyen szeret *apró bevásárlásokat tenni. De ott leskelő- 
dik feje fölött az irigység szelleme.

Egy szombaton este aztán a mint a Jancsit Lidika 
kikisérné a pitvarajtóig s ott sebtiben élénk mézkeres
kedést nyitnak s a legény jól megrakodva, keresztbe 
álló szemekkel lép ki a küszöbön, hát egyszerre nagyot 
fohászkodik a csillagos egekhez s visszaszól :

„Nó Lidika, az áldóját, ki vagyunk polyvázva!“
Szép, polyvából szórt utón mehet el, egészen a laká

sáig ; ott aztán az udvarán megtalálja a kiürített zsákot 
is. Az ő tulajdona volt a zsák is, a polyva i s ; így teljes 
a tréfa.

Nyári időben, ha szikkadt a talaj, még csak felsöpör
heti valahogy, de a nyomát eltüntetni akkor sem lehet, 
sáros időben vagy hó idején pedig napokig úgy marad 
a polyvaut, nincs az a hatalom, mely eltüntesse. Hej, ha 
megtudná Bükki Jancsi a tettest. De annak volt esze 
ügyesen végezni a dolgát, mert ez a játék véres fejre 
megy.

Másnap kora reggel híre kel a faluban a kipolyvázás- 
nak, a kiváncsi népnek van mit bámulni. Lidiké aznap 
ki sem mer lépni a szobából, a Jancsi szivét pedig 
kegyetlenül megdolgozza a közérzület, a mely elölt visz- 
szaszivhatlanul hírbe van hozva a leánynyal.

Világos tehát ennek a szokásnak az az erkölcsi hatása, 
hogy döntő alternatívák elé állítja a gavallérokat. Ebből 
azt gyanítom, hogy asszonyi találmány.
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A községi vadászterületek újjászerve
zéséről.

Irta Lakatos Károly.

A börzespekuláció, tröst, uzsora, a socializmus túl
kapásai — és még egyéb istencsapás gyakran tisztára 
lehetetlenné teszik a tisztességes elvekhez alapított lét
viszonyokat, egyáltalában a biztos és tisztességes meg
élhetés lehetőségét.

Az érték, becsület ma olyan fogalom, mely csak 
bankópénzben vagy csengő aranyakban igazolhatja magát; 
egyébként pedig a mi nem készpénz, annak értékét a

kutyaugatáshoz mérik, mert csak a „pénz beszél“. . . s 
a mi ezen kívül esik, annak értéke hasonló a folyóvíz 
buborékjaihoz, melyek addig úsznak, vergődnek — min
dig csak lefelé, mig terjedelmükben egyre fogyva, apadva, 
végre szertezülnek s a kaján elem telhetetlen bendőjébe 
temetkeznek . . .

Szóval egy alattomos, lét, érték s nemzetgyilkoló áram
lat leng hazánk felett, melynek pusztító lehében elfog 
veszni minden emlék, eszmény az ősi vagyonnal és talán 
a nemzeti becsülettel együtt, hacsak sarkunkra nem 
állva, ésszel és az őserő eszközeivel meg nem küzdünk 
nemzeti létünket és anyagi érdekeinket fenyegető titkos 
célú áramlat vakondoK munkája ellen.

Sem a hely, sem maga a tárgy nem alkalmas arra, 
hogy definícióimat tovább fűzve, kimerítő részletességgel 
foglalkozzam vele, — de a dolog meritumánál fogva, 
mely alábbi indítványom alapját képezi: szólnom kell 
mezőgazdasági érdekeink hovatovább mind nagyobb 
mérvben való mesterséges megbénításáról, sínylődő álla
potba való helyezéséről s ezzel kapcsolatban végleges 
kizsákmányolásáról, a minek vége agrár érdekeinket 
mindinkább fenyegető válságok, a termőföld elértéktele
nedése s a szipolyok horgára jutása, s majd e réven 
a hazaalkotó vérbeli magyarság általános elszegényedése 
s a koldusbot 1 . . .

És aztán mi következhetik még ? . . .
. . . nagy enyészet! — mert meg vagyon írva, hogy: 

„kié a föld, azé a haza". . .
Már pedig a „tejjel-mézzel folyó“ régi magyar Kánaán 

maholnap képtelen lesz eltartani Árpád véreit, mert 
termőerejében kizsarolva, termékének: az „Isten áldá
sának“ értékben való mesterséges lebecsülése folytán 
megszűnik olyan nemzeteltartó törzsalapot képezni, melyre 
a teljes megnyugvás érzetével s a bizalom erősségével 
támaszkodni lehetne. Pedig mi „mezőgazdasági állam“, 
tehát őstermelő ország volnánk, vagy mi?! — Tehát a 
magyar köz csakis annak a rögnek a jóvoltára támasz- 
kodhatik, mely nemzeti sóhajunk szerint: „ápol és 
majdan eltakar". . .

Volt régebben olyan állattenyésztésünk, mely a konti
nensen nagyszerűség tekintetében valóban egymagában 
állott; — azután jött a „tagosítás“, „birtokrendezés“ (1), 
a vizek szabályozásának malasztja s egyéb különleges
ségei a nemzetboldogitó (!) intézkedéseknek, - melyek a 
nagybirtokok érdekeire kedvezőek voltak ugyan, de annál 
kártékonyabban hatottak a közgazdasági érdekekre. Állat- 
tenyésztésünk (s haltenyésztésünk) egyszerre a mini
mumra szállott alá s azóta csak teng-leng, mint Moha
med koporsója a légür kietlenében, s a közmegélhetés 
napról-napra mind nehezebb lesz, mert jövedelmünk 
egyáltalában nem áll arányban a rengeteg, már-már 
összeroskadással fenyegető megterheltetésekkel. S mind
ezek ellen, úgylátszik, nincs arkanum triplikatum, mert 
egyenesen létalapunk életgyökereit támadták meg az 
enyésztés kegyetlen férgei s csak tetézi, egyre tetézi a
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bajt a „papirosbúza“ s minden más börzemanipuláció 
túlkapásai, melyek következményeiben végre is végzetes 
hatással lesznek a magyar mezőgazdaság létére — a 
„lét“ vagy „nem lét“ kérdését állítva élére . . .

És ez ellen, ha már se Isten, se ember nem jön 
segítségünkre: védekeznünk kell! Védekeznünk kell — 
éssze l—  ha már erővel nem lehet! Meg kell ragad
nunk minden alkalmat, mely a nagy nemzetgazdasági 
csődöt hátráltathatja s egyben megélhetési érdekeink 
javára is szolgál: előbbre viszi a csengő „becsület (!)“ 
érdekében . . .

S erre mintegy önként kínálkozik az az angol nemzet- 
gazdasági elv, mely a földbirtok minden módon való 
kihasználását tűzi ki feladatul.

Az angol földbirtokos osztály nagyrésze ugyanis, már 
régen nem támaszkodik a termőföldnek csakis egy
oldalú kihasználására, mint például nálunk ahogy szo
kásban van, — hanem igenis, felöleli üzemében mindazon 
mellékes gazdasági ágakat, melyek művelése az adott 
viszonyokhoz képest üdvösnek, szóval haszonhajtónak 
látszanak. Baromfitenyésztés, nyúltenyésztés, méhészet, 
halászat, vadászat — mind mind gazdasági program- 
mukhoz tartozik — s így, ha nem fizet a mag, kárpó
tolják ezért a gazdát gazdasági üzemtervében felvett mel
lékes gazdasági ágak becses értéket képező „hozamai“, 
melyek egyike-másika, mint például a vadászat és 
halgazdaság: jövedelmezőség tekintetében majdnem egy- 
rangu a növénytermelési ágakkal, sőt sokhelyt a vadá
szat ragadja magához a legelső szerepet, mint Angliában, 
hol roppant béreket fizetnek berendezett vadászterülete
kért, sokkal nagyobbakat, mint a mekkorát legjobb eset
ben is elérhetni kizárólag mezőgazdasági üzem utján.

Ezt jól tudja az angol és okosan ki is használja. Nevel 
vadállományt, berendezi birtokát a vadászat és vad- 
tenyésztés igényeinek megfelelőieg — és e „beruházás“ 
soha sem vész el, jövedelme pedig mindig biztos, nincs 
az időhöz és a börzespekulációk „hangulataihoz“ kötve ; 
emelett pedig a szorosan vett gazdasági veteményekből 
is termelhet annyit, a mennyi szükségletét kielégítheti, 
sőt a fölöslegből még jövedelem is ütheti a markát . . .

Miért ne lehetne a mi gazdaságainkat is ily alapra 
fektetni, mint azt az angol teszi? . . . Sem iparunk, sem 
mezőgazdaságunk, sem állattenyésztésünk ! Miből akarunk 
hát megélni ? !

Elmúltak már azok, a „jó idők“, midőn „saját zsírjá
ban“ fulladozott a magyar . . . Ma már a szegénységtől, 
nincsetlenségtől s ezernyi tehertől fulladozik, s egyre nő 
a proletáriátus fekete tábora, mely a nemzetre és társa
dalomra, de sőt mindenre, a mi eszményileg tisztessé
gest rejt magában : fenyegető, vészthozó irányzatú . . .

. . . Csupán magot vetni s aztán mindent az időtől s 
a jó Istentől várni, felhőnek elébe harangozni s a kupec- 
nek elherdálni azt a csekélységet is, a mit a kizsarolt 
föld alamizsnaképp kivet magából — tengődésre, avagy 
pedig szemfedőre a nagy temetéshez?! . . .

Ne kövessük apáink nyomdokait a létalap kezelésé
ben, mert ez ma már a maradiság korlátáihoz vezet,

I  mert im ott állunk már, hogy ha nem „hatunk, alko- 
I tunk, gyarapitunk" — a haza nemhogy fényre nem 

derülend, hanem inkább egy nagy förgeteg zimankójába 
vész el nyomtalanul — s aztán a fejfánkra bátran ráír
hatják ellenségeink, hogy :

„Élt egy nép a Tisza táján,
Századokig lomhán, gyáván !“. . . .

s végre a saját nemtörődömsége, gyávasága ölte meg !
Az 1883. évi vadászati törvény (XX. törv.-cikk) gon-( 

doskodott ugyan a községi vadászterületek kötelező bérbe
adásáról, — de ezen (és a törvény keretében foglalt 
más) intézkedés nem a birtokosok anyagi érdekeinek 
szem előtt tartásával, hanem a vadászat, illetve a 
vadászati jog védelme érdekében történt, bár ugyan az 
I-ső fejezet 3. §-a kimondja, hogy „az évi tiszta  jö v e 
delem a tulajdonosokat birtokarányban i l l e t i . . 
persze jobbára csak papiroson, mert hogy a vadász- 
területek jövedelmével mi történik ? —- s csakugyan a 
birtokosok javára lesz-e fordítva, teszem például marokba 
olvasva, avagy az adóba beszám ítva  ? arról még senki 
sem hallott valami biztos felvilágosítást; és én úgy is 
vagyok meggyőződve, hogy a községi vadászterületekért 
befolyt bérösszegek: nagyobbrészt a birtokosok érdekei
nek tekintetbe vétele nélkül lesznek felhasználva s 
korántsem „birtokarányban“ kiosztva, avagy valamikép a 
birtokosok való  és nem képzeleti javának előmozdítá
sára fölhasználva.

Hát a törvénynek ez az intézkedése ma már megha
ladott állapot, sőt igazságtalan is.

Ezért kénytelen tűrni a birtokos a birtokjogában való 
megháboritást (a vadászat által ; mig ő a tulajdonos: 
saját földjén még csak egy varjúnak se járhat végére!), 
vetései összegázoJását s a földjein való folytonos ostrom- 
állapotot, hogy végre türelme-dija saját haszna nélkül 
szertefoszoljék, elkallódjék?

Ez így tovább nem lehet!
A közbirtokosság legfőbb érdeke, nagyon is megzilált 

anyagi érdeke: ma már egyenesen megköveteli a mél- 
tányosabb, mindenekfelett igazságosabb elvekre fektetett 
birtokjogi politikát s ebből folyólag érdekeinek minden 
státussal szemben való megvédelmezését s ekként saját 
javának  előmozdítását.

Ez pedig másképp nem megy, mint a jóakaratu poli
tikai tényezők bevonásával az ész és méltányosság  
alapján. Alaposan megváltoztatni kell vadászati törvé
nyeinknek a birtokososztálylyal szemben való igazság
talan paragrafusait — legalább oly módon, hogy a vadá
szati jog épségben tartása mellett a szenvedő alany: 
a birtokos osztály joga, igénye is kielégítést nyerjen a 
türömolaj fejében, azaz, hogy hasznát, igazi s nem kép
zeleti hasznát lássa a birtokjogában való megháboritá- 
sért (a vadászatért) — olyképpen, hogy a befolyt bérlet-
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pénzekből minden egyes birtokost részarány szerint illető 
összeg földadójának törlesztésére fordittassék; az 
esetleges fölös összeg pedig (szintén részarányosán) a 
földtulajdonosok között nemcsak papiroson, hanem tény
leg készpénzben felosztassék

Ez volna az igazságos, és elveinek is megfelelő és 
méltányos eljárás, s bizony, igen sok helyen nagyot 
lendítene a kisbirtokosok anyagi terhén . . .

Hanem — tegyük fel — ha a törvény indítványom 
szellemében intézkednék is, mégis maradna egy oly bibi, 
mely az előbbivel együttesen történő megoldás révén 
biztosítaná csak a minden tekintetben kielégítő anyagi 
s erkölcsi sikerre való biztos kilátást, s ez : a vadász- 
területek értékének emelése rendszeres vadtenyésztés 
utján (a közbirtokosság terhére).

Ki kellene a törvénynek mondani ugyanis, hogy a 
kötelező bérbeadás alá eső községi vadászterületek : 
természeti viszonyainknak megfelelőleg vadtenyész
tésre berendezendők s vadasitandók, ' még pedig az 
adott helyi viszonyokhoz képest vagy csupán apróvad
dal (fácán, fogoly, nyúl), vagy pedig ott, a hol a helyi 
körülmények megfelelőek: fővaddal s őzzel is.

Igaz, hogy ez a rendelkezés némi megterheltetéssel 
járna a közbirtokosságra nézve; — de tekintettel arra, 
hogy berendezett vadászterületért aránylag igen magas 
bérletárakat fizetnének: a beruházási költségek csak az 
előlegezés jellegével bírnának, minthogy azok a sokkal 
magasabb bérletárból már az első bérletidőszakban 
visszatérülnének, szóval a bérlet biztosan kifizetné a be
ruházást, s amellett csak az első évben okozna megter- 
heltetést, a mennyiben a vadászterületek bérszerződésé
ben okvetlen beveendő volna, hogy a bérlet leteltével 
köteles a bérlő a vadászterületet vadállomány tekin
tetében legalább is oly szám- és fajbeli tartal
massággal a község rendelkezési jogába vissza- 
bocsájtani, mint a minővel azt átvette volt, mely 
utóbbinak megállapítása és elismerése a bérlet átvétele
kor hiteles formában történnék a bérlő részéről; egyide
jűleg, a bérlet tartamának idejére, egy meghatározott 
biztosítéki összeg volna letétbe helyezendő, mely a 
bérlet leteltével, természetesen visszaszolgáltatandó volna 
az esetleges kártérítési összeg levonásával, mely a tör
vény, vagy barátságos egyezség útján létrejött megálla
podás szerint volna megállapítandó.

Semmi kétség, hogy a javaslatom szerint kezelt (kellő
leg berendezett s vadasított) községi vadászterületek 
bérletértéke sokszorosan hatványozott mérvet érne el 
rövid idő alatt; attól pedig, hogy idővel a magas bérlet
árak elriasztólag hatnának, nem kell tartanunk, mert jó 
bérletekért a vadászat azon hívei, kik a vadászat fény
űző gyakorlására elég pénzzel és szenvedéllyel rendel
keznek, szívesebben megfizetik a magasabb bérletárakat 
oly területekért, melyek sport tekintetében kielégítőt nyúj
tani képesek, mintsem a kilőtt, vadtalan s így csak unal
mat s bosszúságot okozó területek bármily csekély bér

letét ; különben pedig a versenyt a külföldre is ki lehetne, 
sőt ki kellene terjeszteni. Német, angol ugyanis össze
marakodnék a birtoklás elsőbbsége felett s bizonyára 
szívesen akadnának versengők még a legmagasabb bér
összegek dacára is jól berendezett s vaddús vadászterü
letekért. Az pedig, ha a külföldet betudnék vonni gazda
sági életmozgalmunkba, nem megvetendő erkölcsi és 
anyagi hasznot vonna maga után: nagyobb figyelmet, 
rokonszenvet ébresztenénk, emelnénk idegenforgalmunkat 
s mindenekfeiett egy kis friss pénzmaggal enyhíthetnők 
nagymérvű anyagi megterheltetésünk nyűgét. De másrészt 
javaslatom szerint foganatosított törvényes intézkedések 
folytán nyernének nemcsak egyesek anyagi érdekei, de 
maga a nemzeti vagyon is — azáltal, hogy az ország 
vadállománya eddig soha meg sem közelített tekintélyes 
számra emelkednék a vadászat tisztességes korlátok közé 
szorítása folytán, mert ugyanis manapság az a divat: a 
bérlet lefedésének küszöbén kilőni mindent az utolsó 
ürgéig! — s egyáltalában pusztítani a mi csak él és mo
zog a bérletár fejében ! . . .  így aztán igen természete
sen, vadászterületeink értéke nemhogy emelkednék, de 
évről-évre mind alább száll sokhelyt, a lelkiismeretlen 
kocapuskások és pecsenyejágerek gazdálkodása folytán :

Természetesen a rendezett vadászterületek felügyeletére, 
ellenőrzésére, kezelésére szakképzett egyének alkalma
zása nem volna mellőzhető ; de ez sem ütköznék semmi 
nehézségbe. Itt vannak ugyanis az államilag évről-évre 
fölös számmal gyártott (de alkalmazáshoz nem juttatott) 
erdészeti és vadászati altisztek (erdőőrök és vadőrök), 
kiket kitünően lehetne az említett célokra felhasználni, s 
a kik egyszersmint a vadászterületek s illetve gazdasági 
földek, erdők stb. őrzését is teljesíthetnék a be nem vált, 
és sok helyt egyáltalában igénybe nem is vehető „mező
őrök", mint feleslegesek, helyett. Ezzel a felügyelet és 
szakszerű kezelés kérdése a leghelyesebb megoldást 
nyerné, — másrészt egy oly érdemes testületet juttatna 
kenyérhez, mely nemcsak hogy megérdemli a jóakaratu 
gondoskodást, de felkarolása mintegy kötelessége is az 
államnak, ha már képesítésük folytán belevitte őket abba 
a forgatagba, mely a kenyéraspiránsokat szaporítja* . . .

Tehát a törvényben kimondandó volna, hogy bár a 
községi vadászterületek házilag kezelendők, azonban szak
szerű kezeléssel csakis okleveles erdőőrök vagy vadőrök 
(községi vadászok) bízhatók meg s ez állás csakis pályá
zat útján tölthető be.

Némi nehézséget okozna ugyan a községeknek a törzs
vadállomány (tenyész-anyag) beszerzése, s itt már a sze
gényebb községek okvetetlen a földmivelési kormány jó
akaratára s bizonyos fokú áldozatkészségére volnának 
utalva — ép úgy, mint a hogy az újonan. keletkező 
halgazdaságok ráutalva vannak az állam gyámolítására.

* Már most lehetne úgy intézkedni, hogy „mezőőrök“ alkalmazá
sánál okleveles erdőőrök előnyben részesitendők — s hogy ez állás 
szintén pályázat útján töltendő be. L. K.
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De hiszem, hogy ez nem is maradna el — és annál 
inkább is hiszem, mert az országnak húsvaddal való be
népesítése sokkal nagyobb érdeket képez, mintsem ezt a 
halászat objektuma csak meg is közelíthetné.

Aztán az államnak nem is valami nagy megterhelte- 
téséről van szó apró vadaknál, a mennyiben a tenyész- 
anyag kiosztása kölcsönkép történhetnék, teszem például 
két éven belőli visszatérítés kötelezettségével. így aztán 
az állam magvadkészlete soha ki nem fogyna; idővel 
pedig a felesleget pénzért értékesíthetné ; vagy pedig az 
állami vadászterületek benépesítésére használhatná föl.

Persze a fő- és őzvad kérdése már nehezebben volna 
megoldható s bizony ez egy kis áldozatot követelne — 
egyelőre ép azért, csak készpénzfizetés kötelezettsége 
mellett volnának az állami magvadszállítások teljesíthetők; 
hanem mindenesetre akként, hogy a közbirtokosságnak 
(vagy magánosoknak) súlyosabb megterheltetést ne okoz
zanak, — tehát a több évre felosztott részletes vissza
pótlás révén. — A mi pedig a fő- és őzvad kiosztásra 
szánt állományát illeti, ennek összehozása sem okozna 
túlságos nehézségeket, a mennyiben az állami s közala
pítványi birtokok elég vaddúsak arra nézve, hogy belőlük 
az országnak vadakkal való benépesítését eszközölni le
hetne; különben is szarvassal és őzzel (mint tenyész- 
anyaggal) való ellátása az ország vadászterületeinek — 
úgysem egy-két év keretében volna kivihető, hanem 
igenis, évek során át folytatott fokozatos benépesítési 
terv alapján.

Természetesen, az ily nagyarányú beruházás eredmé
nyeiben teljes és biztos sikert csak úgy Ígérne, ha a cél 
érdeke szigorú törvények által is támogattatnék, s első 
sorban is a vadászati kihágások sokkal szigorúbb el
bírálás alá vonatnának, mint sem az ezidőszerint tör
ténik ; az orvvadászat pedig egyenesen bűnténynek 
minősíttetnék s ehhez képest esnék törvényes elbírálás alá 
a megtorlás szempontjából.

Ha eszmém illetékes helyen méltánylásra találna, erő
sen hiszem, hogy pangó mezőgazdaságunkra rövid idő 
múlva „szebb fény derül".

Szivből kivánom, hogy úgy legyen 1
í f  % $  5 f . ) £ ' f . t f l f  I f i i f i #  ¥  ¥ .,.

Három nap a királyházai rengetegben.
Irta: Kő.

Ott . . . az egymást sűrűn váltogató hegyvölgy képezte 
hullámok közt: ahonnan látszanak a Dunára dűlő hegyek 
és sötétlik a Mátra; ott . . .  . ahol egyidőben Alinak 
ágyúi dörögtek ; ott . . .  . közel Szondy hősi halálának 
helyéhez, Drégely várának szomszédságában, Királyháza.

Történelmi nevezetességű hegyláncolat. Mátyás király 
híres vadászatai alkalmával, a Visegrádról kiinduló vadász- 
társaság kedvenc tartózkodási helye volt. Itt is sokat ült 
az „igazságos“ hosszú méla lesben ; felajzott íjra a gyors 
vad sokszor megjelent. Vaddús vidék volt, most is az. 
Kedvenc tartózkodási helye az erdők büszke koronás királyá

nak — a nemes gímnek. Katlanszerü mélyedéseiben oltal
mat talál a vad mindenkor. De szereti az erdők remetéje 
is, kondákba verődve csatangol bércei közt a „fekete 
csuhás“ — terített asztal várja mindenütt.

A rengeteg sürüsei valóságos tenyészhelyéül szolgál. 
De ott . . .  a vágásokban, a fiatalosokban otthon érzi 
magát és csapatostul szökdécselve játszanak avagy legel
nek az ártatlanság személyesitői, az őzek is. Csend van 
mindenfelé, nem zavarja semmi. A kultúra ördöngős 
gőzkocsija nem sikong, pöffögő füstfelhője nem mételyezi 
meg a balzsamos levegőt. Egy darab az őstermészetből. 
Egy kis királyság. Tényleg az is, csak nem koronázott 
királya van — hanem bérlője. Tulajdonosa: a herceg
prímás. 23—24.000 kát. hold területe vetélkedik Német
ország királyság és hercegségével, de mindenesetre 
nagyobb a bádeni nagyhercegség és braunschweigi her
cegségnél. Ezidőszerinti uralkodója, illetve bérlője /. Lojzi.

I. Lojzi társuralkodója Gálffy uradalmi főerdész, a szintén 
mindenféle vendéglátó zsirral megkent vadász ur. Egyik 
a másikat igyekszik felülmúlni a vendéglátás illetve a 
vendégmarasztalás sokféle furfangjaiban. I. Lojzi becsü
letes neve különben : Szokoly Alajos.

A királyházi uradalom székhelye Bernecén vall. Innen 
intéződik a vadak illetve az erdők lakóinak sorsa is. 
Bernece fekvése nemcsak geográfiái, hanem forgalmi 
szempontból is kies. Az uralkodó székhelye, jobban 
mondva lakhelye, a raffinált ízlés és kényelem minden
féle kívánalmainak megfelelően van berendezve. Olyan

A királyházai vadászlak.

mint egy oázis a sivatagban. Királyházára az ut Berne
cén vezet keresztül. Itt vannak az előőrsök. Itt nem 
ismernek az emberek pardont. Aki itt keresztül utazik
— annak lüttek, hogy: még aznap vadászhasson. Bár
milyen erős idegzetű ember legyen is az illető, de itt
— befucscsol! Ha a gastronomia művészete ellen vala
hogy csak védekezik is, — az isztronomia irányában 
azonban minden ellenállás — kárba vész. Lojzi az alko-
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holt különféle minőségekben fokozatosan szokta vendé
geinek bediktálni. E diktálás eredménye a kéz biztossá
gának elvesztése, szemkáprázás stb., és végre az úgyne
vezett — hlbázás. Az ilyen hibázásokat a vadászok 
rendszerint igen ügyesen szokták indokolni, hogy: sötét 
volt! nem jól állt a vad, futott, ugrott, a fegyver vélet
lenül elsült, rosszul állt az irányzók, nem jó a patron, 
ezer meg ezer okot tud keresni és találni a vadász. Itt 
ezek mind feleslegesek. Itt csak egy ok lehet, még pedig 
az igazi Lojzi barátunk pincéjében keresendő.

Budapestről az ut Királyházáig ép olyan, mintha 
az ember Budapestről — Fiúmén át — Velencéig utazna. 
Fiúméig vasúton, onnan tengeren. Itt is, Ipolyságig vo
naton, innen meg tengelyen, illetve tengeren, jobban 
mondva tengeri betegségen át vezet a kacskaringós 
döcögő's ut Királyházáig. De ha az ember egyszer már 
itt van, még csak akkor kezdődik az igazi hadd-el-hadd!

Ez év első napjaiban : egy szakértekezletet tartottunk. 
Összejöttünk egynehányan. Beszélgettünk, idogáltunk és 
munkaközben : én, Polónyi Dezső és Burgyán Aladár 
elhatároztuk, hogy Királyházán egy alkalmas helyen, 

bár nagy anyagi áldozatokkal jár — zoológiái meg
figyelő állomást fogunk berendezni. Ez az állomás lesz 
hazánkban az első úttörő. A hadügyministerium egyetértőleg 
a honvédelmi ministerium mai, már előzetesen is nagy
mérvű erkölcsi támogatását helyezte kilátásba. E támo
gatásra támaszkodva, egyenkint feltűnés nélkül kitámo
lyogtunk a különféle utipodgyászainknak megfelelő szak
értelemmel leendő csomagolása végett.

Ez a diszkrét távozás igen célszerűnek bizonyult, mi
vel a másnap reggel induló vonatnál nem kevesebb, 
mint 8, azaz nyolc „koffert" kitevő podgyászunk be-

„Kő“ a lövés pillanatában.
rakodásától a legviharedzettebb vasúti bakterek is 
undorral fordultak el, lévén a legkisebbnek is súlya vagy 
60 kiló !

Közelgett az indulás ideje is és a bakterek még min

dig passiv rezistenciáskodtak. Az utolsó pillanatban Polónyi 
Dezső társunk, a ki mellesleg legyen mondva, híres 
athléta is, a leghíresebb műbirkózókat is megszégyenítő 
egy-két fé l Nelson fogással nyakon ragadva kofferein
ket — pillanat alatt beraktározta egész utipodgyászain- 
kat — a velünk utazó közönség nagy gaudiumára.

„Kő“ az eredményt jelenti.
Mielőtt elindultunk volna, nagy hirtelenében egy [for

mális gyűlést tartottunk még. Itt kimondottuk, hogy: 
Polónyi Dezső „elnök“, Burgyán Aladár, mint „szak
értő", én meg mint „tudósító“ fogok szerepelni az expe
dícióban !

Hivatalos minőségünket megtartva, jelt adtunk az in
dulásra is. Az igazság érdekében azonban ki kell jelen
tenem, hogy — ,ezen jelünkre senki sem ügyelt, mert a 
vonat úgy is elindult volna.

El is indultunk, sőt még robogtunk is Párkány- 
nánáig ; innen meg — döcögtünk Ipolyságig.

Estére már a királyházai vadásziakban pihentük ki az 
utazás fáradalmait. Ez a kifejezés pihentük: nagyon tág 
kifejezés és az olvasó könnyen félremagyarázhatja, 
lényegében pedig senki sem pihent, hanem csak „belső 
munkát“ végzett. Olyasféle valamit, mint a mérnökök 
szoktak végezni. Ameddig az idő engedi, kint a szabad
ban végeznek felméréseket — télen meg a fütött szobá
ban feldogozzák, vagyis belső munkát végeznek.

Télen hamar sötétedik, mink is már 5 órakor délután 
hozzáfogtunk a belső munkához és vacsoráztunk éjjel 2 
óráig. Még hozzá egy kicsit az ágyban is diskurálgattunk.

Ne csodálkozzék tehát senki, hogy : reggel 6 órakor, 
a midőn felébredtem, mindenfelől csak horkolást hallot
tam. De azért még sem csüggedtem el, hanem szépen 
kezdtem az alvókat bűbájos csábszavakkal keltegetni. 
Mondhatom, hogy a kísérletem kudarccal végződött. Az 
első, akit álmából felráztam, Polónyi, egy 7 lövetű 
automatikus Browning pisztolyt szegzett a mellemnek, 
ezer szerencse, hogy álmában nem vette észre, misze
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rint a pisztoly — nincs megtöltve. Na, gondoltam, ezzel 
ma nem beszélünk.

Majd megpróbálom, hogy boldogulok a szakértővel. 
Elkezdtem Burgyánt rázogatni, hogy: keljen fel! Szent 
Isten! Ez a nyugodt természetű ember az első szavamra I 
micsoda inparlamentáris kifejezésekei, később fokozott I 
becsületsértő titulusokkal illetett, hogy . . . .  szemem, í 
szám elbámult rajta. A dánosi rablógyilkos cigányokat 
mind felsorolva, Kolompár Balog Tutát a saját szemé
lyemmel szoros összefüggésben kezdte — félre nem 
magyarázhatlanul — emlegetni.

No, jó ! Majd meglátjuk a főerdész uramat. Nem tud
tam biztosan, melyik ágyban fekszik, ezért tapogatózva 
kerestem . . . .  amint keresgélek, kezem egy gyufás 
skatulyán akadt meg, egy sercenés . . .  a gyújtó lángja 
amint fellobbant . . . csak annyi időm maradt, hogy egy 
hirtelen mozdulattal félreugorhatva — kikerülhettem a 
biztos halált. Egy rettenetes hosszú Hirschfänger pengéje 
villant meg szivem tájékán. Ez az ember még csak fel 
sem ébredt; úgy félálmában megtörülte hosszú kését — 
azt gondolta, hogy véres lett, s nyugodtan visszafeküdt.

Az ijedtségtől hófehéren, ijedtségemre támaszkodva, 
balkezembe meg egy még csak félig kiürített konyakos 
(***) üveget ragadva, támolyogtam ki a szobából. Amint 
magamhoz tértem, a kezemben tartott üveg tartalmát 
kiüritettem, nesztelenül, kigyómódra visszacsúsztam a 
szobába és . . . egy likőrrel telt üveget táskámba csúsz
tatva, feltűnés nélkül el — kitávoztam.

Puskámat vállamra véve, a csikorgó havon nekiindul
tam a rengetegnek.

Jó reggelt Nacscságos Uram ! Én vagyok a Náci, a 
vadőr, — köszöntött egy vigyorgó képű kis emberke.

Na, Náci! gyerünk csak neki az erdőnek.
Szokatlan tűzben égett a Náci szeme, hamar barát

ságot kötöttünk. Szaporán beszélte el, hogy tulajdon
képpen ő még csak nemrég lett vadőr, azelőtt más 
pályán volt, szakképzett orvvadász, sok időt töltött már 
az erdőben, a tulajdonos beleegyezése nélkül. Beszéd 
közben előkelő hanyagsággal megemlítette azt is, hogy 
éppen hivatásában többször tetten is érték, sőt az igaz
ságszolgáltatás némi hiányosságaival is tisztában van. 
Ülnökösködött is érte.

Ezen fényes tulajdonságainak elbeszélése közt fel is 
értünk valahogy a bércre, de még mindig nem volt 
eléggé világos, hogy a vadászatot, illetve cserkészést 
siker reményében megkezdhettük volna. Csikorgó hideg
ben, bajuszunkról egész jégcsapok lógtak le. Rettenetes 
csípős északi szél sivitott, jóformán éles késként hasította 
az arcunkat. A kezem majdnem meggémberedett, amint 
a fegyverem tartottam. Egy fa mellé húzódva vártuk a 
nap feljöttét. A haditervemet úgy állapítottam meg, hogy 
felkeresek egy szélmentes vöigykatlant, abban biztosan 
találni fogok valamelyes vadat és távcsöves Manlicher 
Schönaueremmel (Kalib.: 9.) majd a tetőről elfogom 
látni a baját.

Megkezdtük a kanyaritást, meglehetős nehezen ment, 
mert a megfagyott hó erősen csikorgott lábunk alatt. 
Végre, mire teljesen megvirradt, szerencsésen el is jutot
tunk az egyik katlan széléhez. Hasoncsuszva közelítettem 
meg, s amidőn úgy vagy 2—300 lépésnyire a katlan 
fenekén tényleg megpillantottam vagy 12 —15 darab 
összeverődött szarvast — már nem éreztem úgy a hide-

Indulás, a hajtáshoz.

get. Na most! legalább nem jártam hiába. A vezért 
már ki is választottam, arcomhoz emelem a fegyvert, de 
sem a fegyver-távcsövemen, sem anélkül mit sem tudok 
észre venni ; mintha elvesztettem volna a szemem vilá
gát. A hideg széltől szemem könnyezni kezdett és szem
pillámon a könny összeragadva megfagyott. A szemem, 
a távcsövem törülgetve, végre tisztán láthattam a szarva
sokat. Egy dördülés és a vezér egy nagyot ugorva, 
hátulsó lábára sántítva, elkezdett bukdácsolni, a hegyek 
tízszeresen visszaadva dörögték a lövést . . . .  a többi 
szarvasok csak bambán bámulták a sántikáló társukat, 
nem tudták, hogy honnan jő a veszély. Megint befagyott 
a szemem, újra kezdtem a törülgetést, mire elkészültem 
s újra dörgött a puskám, már a szarvasok is mint a 
villám inaltak hegyen-völgyön, óriásit szőkéivé jobbra- 
balra. Hirtelen töltöttem, a vágtató szarvasok közül még 
kettőt megtudtam állítani remek kis fegyverremmel. Há
rom szarvast lőttem, igaz ugyan, hogy az egyik erősen 
vérezve még elbotorkált, de a későbben utánna küldött 
véreb mégis csak lefülelte. Náci gyalázatosán vigyorgott 
rám, látszott a pofáján, hogy meg van velem elégedve. 
Ennek kifejezést is adott, hozzám hajolva, majdnem a 
fülembe súgta: na! nacscságos uram, mi ketten két 
hónap alatt rendbe hoznánk a területet! úgy-e?

Lehet, Náci, lehet, — nyugtatám meg őt.
Az eredménynyel megelégedve vonultam be tiz óra 

után a vadásziakba, ahol is a kompániát, —- már — ’ 
dúsan terített asztalnál találtam reggelizve.

Felcihelődve, elindultunk, hogy résztvegyünk egy nagy
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szabású hajtóvadászaton, amelyen leginkább a „fekete 
csuhásokat" szerettük volna megrendszabályozni. Minek 
Írjam le az egész nap eseményeit? mikor is a szűnni 
nem akaró szél az egész mulatságunkat elrontotta és az 
összes hajtásokban — semmi sem került puskavégre.

A vacsora ismét jól benyúlt az éjszakába, de az előké
születekből mégis úgy vettem észre, hogy másnap reg
gel nem egyedül, hanem társaim kíséretében fogok a 
hajtás előtt egyel cserkészni.

legbájosabb, a legszivélyesebb vendéglátó háziasszonynak 
— Szokoly Lojzi kedves barátunk feleségének szül. 
Berchtold Charlotte grófnőnek — igaz, magyaros ven
dégszeretetében is.

El is felejtettem megemliteni, hogy a velünk vadászott 
fiatal szenvedélyes nimród barátunktól, a kis Borócsytól, 
most már el kellett válnunk, nemcsak azért, mivel mi 
már hazafelé tartva, egy apró vadra való körvadászaton 

j akartunk még részt venni; hanem azért is, mivel kis 
vadásztársunk lakkcipőjét a legnagyobb vigyázat dacára 
is elvesztette. Jövőre már ő is botost fog viselni.

Kedves emlékeink még sokszor felfognak ujulni, nem 
csak azért, mivel már itt a vadászat kapuzárásának 
ideje; hanem azért is, mert most egy jó darab ideig 
újra a mi fővárosi területünkre leszünk utalva és sokan 
társaim közül tanúbizonyságot tehetnek, hogy mostanában 
itt elég gyönge a — felhajtás !

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETE.

Szokoly, Burgyán, Kő és a N áci!

Nem is csalódtam. Másnap az idő is kedvezett, a szél 
teljesen megszűnt. Midőn reggel az öltözködéssel elké
szültem, s óvatosan kilépni akartam, már Polónyit is utra- 
készen találtam. Tekintetéből úgy vettem észre, hogy 
a vadászészjárása egy kissé mintha felsrófolva lenne. 
Mindjárt átláttam a szitán, hogy ez az ember arra speku- j 
Iái, hogy én majd neki hajtani fogok, a vadat megza
varva feléje terelem. Azért várt reám, hogy előbb én 
induljak útnak. Mint később kiderült, számításomban nem 
is csalódtam. Csakhogy e számítását úgy módosítottam, 
hogy majd Ő fog nékem hajtani — én elébe kerülök. 
Ez egy kis róbsiccolás-féle üzlet, amint Náci is fejte
gette, de hát szükség törvényt bont.

A nagy igyekezetünkben aztán el is számítottuk ma
gunkat, állván mindegyik olyan helyre — ahonnan a jó 
szerencsét csak a másik jóvoltából várhattuk. Elég az 
hozzá, hogy nem ütött úgy be, ahogy mi számítottuk, de 
azért én mégis lőttem még egy zavart szarvast és a j 
túloldalon a főszerkesztőnk is elejtett egy szép őzbakot.

Újra rendeztünk egy hajtást, de a hajtásban bár több 
szarvas került —• mind kitörtek, csupán egy öreg tehenei 
tudtunk két lövéssel — helyben marasztalni.

Egész nap a bérceken mászkálva, végre három órai 
gyaloglás után beérkeztünk Bernecére is, ahol újra terített 
asztal várt bennünket, minden jóval ellátva, nemcsak a 
dús lakomában volt részünk, hanem gyönyörködhettünk a

Alapító tagul belépett Stainer Gyula cs. és kir. udv. 
szállító Körmend.

Rendes tagsági dijat fizettek:

1907- re: Antonyi Gyula, borhii Borhy György, Csanády 
László, Jolsva r. t. város, Keiner Viktor, Kiriny Béla, 
Mayer Géza, Mihalik Pál, Pataky József, Przibislawsky 
Adolf, Wölfrám Sándor, Zachár István.

1908- ra: Mitske Gusztáv, Pauks László, Podhradszky 
András, Sándor Imre, Ujfalussy Mihály, Zachár István és 
Jolsva r. t. város.

Az „Erdészek háza“ alapítványra Mitske Gusztáv egye
sületi titkár 1907. évi tiszteletdíját — 200 koronát — 
ismét felajánlotta.

Az általa felvetett szép eszme megvalósulásának alap
kövét ugyancsak ő tette le, a nemes célra 200 koronát, 
mint alaptőkét felajánlván.

Fogadja az alapító páratlan önfeláldozásáért hálás 
köszönetünket.

Ezen összeggel az alapítvány, melyet külön kezelünk, 
522 korona 77 fillérre emelkedett.
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* Kinevezések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 
G erd  Virgil és P a r to s  Vilmos főerdészeket közalapítványi erdőmes
terekké, F erenczfi József erdészt közalapítványi főerdészszé, K la u sz -  
b erg er  Károly erdészjelöltet közalapítványi erdészszé és N á v a y  
Lajos erdögyakornokot erdészjelöltté nevezte ki.

* Himenhir. P . P r u zs in s z k y  Mariska és Z a c h á r  István kir. 
erdőfelügyelő február hó 22-én egybekeltek. Állandó és zavartalan 
boldogságot kívánunk a szép frigyhez.

* K itüntetés. Ő Felsége a király Al/nássy Andor m. kir. erdő
igazgatónak saját kérelmére történt állandó nyugalomba helyezése 
alkalmával, sok éven át teljesített hű és hasznos szolgálatai elisme
réséül a Ferenc József-rend tiszti keresztjét adományozta.

* Nyugalmazások. O sterlam m  Ármin és S ó lti Arnold főerdő- 
tanácsosok — saját kérelmükre — a legfelsőbb elismerés mellett 
nyugalomba vonultak.

* E lő lép te tés a Coburg hercegi érd. szo lgá lat köré
ben. H ensch  Emil erdöigazgatósági főerdész erdőmesterré nevez
tetett ki.

* C satangolás. Szép összejövetelt rendeztek a közalapítványi 
erdőtisztek azon alkalommal, hogy D a p sy  Frigyes erdőtanácsost a 
király őfelsége főerdőtanácsossá nevezte ki.

Hogy a halottaiból feltámasztott ezen állással kapcsolatosan sok 
hiúnak vélt remény is feltámadt: ép oly kétségtelen, mint a mily 
biztosítékot nyújt erre azon rajongó szeretettel párosult tisztelet, mely- 
lyel a közalapítványi erdőtiszti kar uj főnöke iránt viseltetik.

A barátságos vacsora alkalmából elhangzott egy pár komoly fel
köszöntő után több szakszerű fejtegetést is hallottunk Nevezetesen 
szóba került többször az Ocueria dispar (Erdő, erdő, hej de sűrű 
erdő . . .), nemkülönben a jelenlegi nőmozgalomra való tekintettel 
felvetődött a nőknek az erdészetben leendő alkalmaztatását célzó 
eszme (Akkor volna szép az erdő . . .).

Szóba került egyik-másik erdőgondnokság „bogarai“ is s így 
kétségtelen, hogy soká kellett „ballagni“, mig a vacsora a kora 
hajnali órákban véget ért.

Az igazságot szerető, de otthon felelősségre venni szokott férjek
nek kellő mentséget adandó, egy csöpp bort sem ittunk.

*
Unatkozik 1 Arcán kifejezéstelenség ül . . . Szeme a végtelenség 

egy pontjára van meredve . . . Mérget vehetni rá, hogy most sem
miről sem gondolkodik, pedig ez nehéz, erre csak a bizonyos fokot 
már elért életuntak képesek . . .

Egyszerre egy vonás cikkázik át szemöldökén, mintha eszébe ju
tott volna valami . . .  És tényleg . . .

Ásít . . . s azzal ismét az előbbi végtelen nyugalom.
. . .  És a vadorzók ismét lelőttek egy pár erdőőrt . . .  Az erdé

szet szemöldöke, a Magyar Erdész, cikkezik . . . s aztán ismét az 
előbbi végtelen nyugalom.

Izmaiban erőt, mellében feszültséget érző fiatal ember asztalához 
ül és elhatározza, hogy drámát fog Írni. Öt felvonásos drámát . . . 
És főlirja cimül: Achmed !

És azután ir, ir. A harmadik jelenetnél azonban a kürülmények 
oly súlyosakká váltak, hogy Achmed kénytelen magát főbe lőni . . .

De akkor mi lesz a dráma többi részével . . ? A három jelenet
tel nincs kielégítve tettvágya . . 1 De Achmedet viszont nem lehet 
megmenteni . . ?

Eh! Kihúzza az Achmed címet és föléje írja: „Hamid." és 
Achmed marad egyszerűen mellékalak.

A legilletékesebb körök sietnek egy váratlanul jövedelmezőnek 
j bizonyult, támogatásra, fejlesztésre alkalmasnak látszó művelési ágnak, 
| az erdészetnek segítségére.

Jönnek az erdővételek, jön a házi kpzelés . . .  és jön az adó
reform, melynek tervezésénél az erdészet képviselői teljesen mellőz- 
tettek. Achmed marad egyszerűen mellékalak.

•r

Egyes külföldi lapokban hirdetések jelennek meg, hogy egy amerikai 
úri ember korlátlan számban vásárol drága pénzen bizonyos és pon
tosan körülirt, nálunk közönségesnek ismert rovarokat, akár hajó- 

I számra is.
A vén Európa mosolyog: „De bolondok ezek az amerikaiak!"
S a meséje ez :
Amerikában nem ismerték a barackfát. Egy kertész tehát átjön és 

| egy pár barackoltványt átvisz magával. Egyik barackoltvány alsó 
: részén puha, gyapjas fészekben átviszi az Ocueria dispar petéit is, a 
| mi túl az Óceánon szintén ismeretlen volt. És egy pár év alatt az 
j Ocueria dispar annyira elhatalmaskodik, hogy szakértőket kell át- 
J  küldeni Európába pusztításuk tanulmányozására. És elkezdik az eny- 

vezést, pörkölést, tűzgyújtást, peteszedést, szóval mindazt, minek 
! Európában hasznát látták.

De a lepke csak szaporodik ! pedig az idő nem kedvez neki mindig.
És rájönnek, hogy az Ocueria dispart azért nem bírják kipusztí- 

j tani, mert az oda ellenségei nélkül lett behurcolva.
S az a „bolond" amerikai most Tachinákat és Ichneumonokat keres.
* Egyetemes erdökataszter. Az uj tagosítási és arányosítási 

törvény a közbirtokossági erdők uzsora jellegű kihasználásának véget
{ vetett és ezzel aktuálissá vált az egyetemes erdő-kataszter felállítá

sának szüksége. Az előmunkálatok ez irányban már meg is indultak, 
de legalább két három esztendőbe kerül, mig a Magyarországon lábon 

I álló összes fanemeket kellően törzskönyvezik. Ezzel egyidejűleg a 
földmivelésügyi minisztérium módot keres arra, hogy az erdők eddigi 

! árverési módjának megváltoztatásával nagyobb sikerű árverezési rend
szert léptessen életbe. Különös fontosságot ad ennek az, hogy a fa
kereskedők az utóbbi időben erősen szorgalmazzák a szokvány fa
áruk rendes tőzsdei jegyzését. A fatőzsde létesítésére minden szüksé
ges előfeltétel meg van és ez esetben eltérhetnének attól, hogy az 

I erdők árverését eldugott községek székházaiban tartsák, hanem vala
mennyit a budapesti központban ejthetnék meg, ahol a földmivelés- 

J ügyi minisztérium hivatott közegei annak menetét hatásosabban ellen
őrizhetnék. Az ez irányú újítások elrendelése a magyar fakereskede
lemre nézve annál fontosabb, mert így Budapestet nemcsak a ma
gyar, de a romániai erdők eladási központjává lehetne emelni, ami 

: természetszerűleg azzal az eredménynyel járna, hogy a nagy osztrák 
[ fakereskedők szintén Budapestre telepednének át. P . N.

* S ta iner Gyula előnyösen ismert körmendi magpergetőjét a 
tavaszi erdősítések idejének küszöbén, ajánljuk olvasóink figyelmébe.

* A Fertő -tav i halászat érdekében a miniszter újból értesí
tette Sopron vármegyét, hogy mily kiváló gazdasági fontossága van, 
ha halászati társulat alakul. Maga részéről a miniszter kiváló súlyt 
helyez arra, hogy a halak okszerű védelme.és óvása tekintetéből a 
Fertő taván is mielőbb rendezett állapotok keletkezzenek. Fölhívja 
azért a vármegye közönségét, hogy az előkészítő bizottságot műkö
désében sürgesse meg, hogy az a föladatát mielőbb sikeresen be
fejezze s a Fertő-tavi halászati társulat mielőbb megalakuljon, a mely 
hivatva van arra, hogy a tó halászatát uj alapokra fektesse, vagyis 
hogy a törvény idevágó rendelkezései kifogástalanul érvényesüljenek.
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Tekintetes Szerkesztőség!
Különös érzelmekkel olvastam a „Magyar Erdész“ ez 

év február hó 15- iki számában Craus Géza Aladár úrnak 
az Országos Nemzeti Vadásztársaságról irt közleményét.

Nem érzem magamat hivatva arra, hogy az egész 
cikk tartalmát bírálat alá vegyem, de mint a társaság 
pénztárosa, az igazság érdekében kénytelen vagyok szerző 
úrnak néhány állítását helyesbíteni.

Nem áll az, hogy a megalakuláskor a belépni óhajtó 
és belépett tagoknak azt mondtuk vagy írtuk volna, hogy I 
a húsz korona tagdíjat felemelni soh’se fogjuk. Az sem j 
való, hogy a tagdíjak az alakulás első évében pontosan j 
befolytak volna, hisz a Craus Géza úr által toborzott ! 
gárdának zöme adósa a társaságnak. Craus Géza úr is 
tartozott, de mint a társaság megalakítása körül nagy 
érdemeket szerzett alelnökriek hátralékos tagdíjait 1905. 
év novemberében töröltük s tiszteletbeli tagul választot
tuk meg.

Hibául rójja fel Craus úr különösen azt, hogy az
1906. évi közgyűlés felemelte a tagdijakat. Úgy látszik, 
elfelejtette, hogy ő volt az, a ki ezen gyűlésen elnököl
vén, nagy örömmel hirdette ki a gyűlésnek a tagdíjfel
emelésre vonatkozó határozatát. Nem a tagdíjemelés 
ellen zúdultak fel egyesek, hanem az bántotta őket, hogy 
a Craus úr által a társaság részére kibérelt teljesen 
értéktelen vadászterületek súlyos teherként nehezedtek a 
társaság vállaira. E területek kibérelésénél Craus Géza 
úr tanácsadója dr. Vasú Oktávián román nemzetiségű 
képviselő volt, a kit az idei közgyűlés kénytelen volt a 
társaság kebeléből kizárni.

Az sem áll, hogy gyűjtő-ivekkel a tagokat nagyon zak
lattuk volna. Még Craus úr elnöklete alatt elhatároztuk, 
hogy évenkint egyszer fogunk önkéntes adományokat 
gyűjteni. 1906. és 1907. évben igaz, küldtünk szét fel
hívó körözvényt, de azzal nem zaklattuk a t'agokat. Külön
ben is nagyon gyakori szokás, hogy egy újonnan alakúit 
egylet ezen az utón gyarapítja vagyonát. Az idei köz
gyűlésen az évi tagsági díjat 100 koronára emeltük, 31 
szavazattal 7 ellenében. Ezt a társaság és az ország 
legelőkelőbb vadászai helyeselték.

Végül pedig, a mi a kilépéseket illeti, kijelentem, hogy 
a társaság tagjai évről-évre szaporodnak és nem fogynak.

Kiváló tisztelettel maradtam a Tekintetes Szerkesztő
ségnek

Budapest, 1908. február 22-én
kész szolgája

B. Rothermund Gyula,
az O. N. V. T. pénztárosa.

Drótkerítés tegolcsóbb

vj£ ___ 3

S T R D L E R  M I H Á L Y
keritésgyáránál i- ob

BUDAPEST, VI., Váci-körűt 41/13.

Közszáiiitási szabályzat.
A hazai ipar fejlesztéséről szóló 
1907-ik évi III-ik törvénycikk.

Ára 80 fillér.
K a p h a t ó :

Székely és Illés
könyvkereskedésében Ungvárt.
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faárverési hirdetmény.
Libetbánya nagyközség ezennel közhírré teszi, 

hogy a tulajdonát képező erdő I—V. vágás
sorozatán fennálló s érvényben levő erdőgazda
sági üzemterv szerint 1909. évi január hó 1-től 
1913. évi december hó 31-ig terjedő öt (5) év
ben kihasználásra előirt s évenkinti körülbelül 
4199 kát. holdon található, saját s lakosainak 
összes szükségletei után visszamaradt

luc, jegenye, erdei, kőris, juhar, 
épület és műfa-tömegét

1908. évi március hó 12-én ö. e. 10v2 órakor
Libetbányán, a községházánál zárt írásbeli ver
senytárgyalás utján eladja.

Kikiáltási ár 14 cm. mellmagassági átmérő és 
380 méter minimális hossz mellett köbméteren- 
kint 9 korona 50 fillér, melyen alól a fa eladatni 
nem fog.

Ezen vétellel a nagyközség tulajdonát képező 
két keretes gőzfürész bérlete évi 2500 korona 
bér ellenében kötelező.

A zárt írásbeli ajánlatok csak az esetben vé
tetnek figyelembe, h a :

1. a hirdetményben kitűzött óra előtt adat
nak be;

2. ha tisztán kivehető számjegyekkel s egy
szersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák a meg
ajánlott köbméterenkénti faárat és fürészbért;

3. ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kívül az értékesítés tárgyát képező 
haszonvétel megjelölését tartalmazza;

4. ha lepecsételve s ivenkint egy koronás 
bélyeggel adatnak b e ;

5. ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy 
az ajánlattevők az árverési és szerződési felté
teleket ismerik s azoknak magukat alávetik ;

6. ha bánatpénzképen 16.000 kor. készpénzt 
vagy óvadékképes értékpapírt tartalmaznak ;

7. ha úgy vannak aláírva, hogy az aláírásból 
az ajánlattevőnek neve, illetve cége és lakhelye 
világosan kiolvasható.

8. Utó vagy később érkező ajánlatok egyáltalá
ban nem fogadtatnak el. — Az árverési és szer
ződési feltételek Libetbánya nagyközség elöljáró
ságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Libetbányán, 1908. évi február hó 2-án.

jtnszágh gyula, íéo tzk y  Jláníor,
jegyző. 2—2 bíró.

Faeladási hirdetmény.
A Nándra Andronik és társai bajesdi nemesi közbir

tokosság Vulkán község határában fekvő erdejéből a 2. 
és 3. sz. összesen 152 kát. hold kiterjedésű osztagoknak 
37.871 m3 bükk-szénfára becsült összes

faállománya
17.000 korona kikiáltási ár mellett, a vulkáni körjegyzői 
irodában 1908. évi március bó 14-én, délelőtt 9 
Órakor a nagyméltóságu földmivelésügyi m. kir. Miniszter 
úr 1905. évi 7585. számú magas engedélye alapján 
nyilvános árverésen el fog adatni.

Zárt Írásbeli ajánlatok az árverés napján, a szóbeli 
árverés megkezdéséig, az árve'ést vezető elnök kezeihez 
adandók be.

Az árverezni szándékozók kötelesek az árverés meg
kezdése előtt a kikiáltási ár 10 százalékát óvadékképes 
értékpapírban vagy készpénzben az árverést vezető elnök 
kezéhez letenni, vagy zárt Írásbeli ajánlatukhoz azt hozzá 
csatolni.

A zárt írásbeli ajánlatokban az is kiteendő, hogy aján
lattevő az árverési feltételeket ismeri és annak magát 
aláveti.

Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési feltételek a közbirtokossági elnöknél, a 

vulkáni körjegyzői irodában, a petrozsényi magyar királyi 
járási erdőgondnokságnál és a dévai magyar kir. állami 
erdőhivatalnál megtekinthetők.

Bajesd, 1908. évi február hó 7-én.

Fekete Máté közbirtokossági elnök.

Faeladási hirdetmény.
A földmivelésügyi magyar kir. Minisztérium 

23.687—1907. számú engedélyével a gáti volt 
úrbéres közönségnek „Mocsár“ nevű erdő- 
legelő-területén található s megszámozott 167 
darab műszaki célra alkalmas

tö l gyf a
a helyszínén szálanként, a legtöbbet Ígérőnek 
azonnali készpénzfizetés mellett

1908 . évi m árcius hó 5. és 6 -án , d. e. 9 órakor
el fog adatni.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
úgy Gát község volt úrbéresek elnökénél, vala
mint a beregszászi m. kir. állami erdőhivatalnál 
a hivatalos órák alatt betekinthető.

Gát, 1908. évi február hó 19-én.

Gát község volt úrbéres 
birtokosság elnöke.
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Í*CPf1i S ü l j e  Esztergom megyében 50 kát. hold cserhántásra 
í l íH l ld j .  alkalmas erdőterület kihaszná'ásra eladó. Az erdő 

jó közlekedési úttal, a vasút- és gőzhajó-állomástól mintegy 40 perc 
távolságra fekszik. Bővebb felvilágosítás nyerhető dr. P á r is  L a jo s  
ügyvédtől A r a d o n . 2 3

Pályázat.
Tiszolc nagyközség (Gömör-Kishont várm.)

egy erdőőri állás
betöltésére pályázatot hirdet.

Javadalmazás: 432 korona évi illetmény és

íucjenyő-kéreg eladási hirdetmény.
A liptó-ujvári magy. kir. főerdőhivatal hivata

los helyiségében 1908. március hó 16-án 
délelőtt 10 órakor nyilvános Írásbeli ver
senytárgyalás utján eladásra kerül a

I. maluzsinai, III. likavai, és
II. vichodnai, IV. fenyőházai 

magy. kir. erdőgondnokságokban az 1908. év
től kezdődőleg bezárólag 1912. évig, tehát egy
másután következő öt évi vágásokban terme
lendő összes lucfenyő kéreg tő mellett.

Kikiáltási ár az
8 ürm. bükkhasáb tűzifa a lakásra szállítva, és 
az erdei kihágások után, a behajtott kár és 
kártérítési összeg egyharmadrésze.

Pályázhat minden magyar állampolgár, a ki:
feddhetlen előéletű ;
24 évesnél nem fiatalabb, 35 évesnél nem 

idősebb;
az erdőőri szakvizsgát letette ;
és ép szellemi erő és egészséges testalkattal 

biró.
A folyamodványok a nagyközség elöljáróságá

hoz kellően felszerelve március hó 20=ig be
nyújtandók.

Az állás rögtön elfoglalható.
Tiszolc, 1908. február hó 20.

R z  elöljáróság.

Tölgycsemete vétel.
A folyó évi tavaszi erdőmivelési munkálatok

hoz megvételre keresünk 75000 darab két 
éves erőteljes fejlődési! k ocsányta lan

tölgycsemetét.
Ajánlatok alulírott erdőhivatalhoz küldendők, 

hol 20000 darab 3—4 éves feketefenyő és 
10000 darab 3—4 éves átiskolázott lúcfenyő- 
csemete beszerezhető.

Rimabrézón, 1908. évi február hó.

A Rimamurány-Salgó-Tarjáni vasmű-részvénytársaság

Erdőbivatala.

I. csoportnál a mintegy 254’9 k. holdon becsült 13-600 q kéregért 8000
II. „ 143-3 „ „ „ 11-900 q „ 8400
III. „ 150-1 „ „ „ 6-100 q „ 9500
IV. 777-3 „ „ 10-900 q „ 7800

Bánatpénz egy- egy csoportnál 400—400 kor.
Az ajánlat csak Írásbeli lehet, és minden 

eladási csoportra — tehát egy ajánlatban is — 
külön-külön teendő ki a felajánlott vételár.

Az általános árverés és szerződési feltételek 
a liptó-ujvári m. kir. főerdőhivatalnál és a fent 
megnevezett magy. kir. erdőgondnokságoknál 
betekinthetők és megszerezhetők.

Liptó-Ujvárott, 1908. évi február hó 11-én.
jl/íagy. kir. főerdőhivatal.

* I I

IH

Erdei facsemete eladás.
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.
200.000 drb hároméves erdei fenyő 

(Pinus silvestris) csemete.
900.000 drb. 2 éves molyhos tölgy 

esem. Quercus pubescens.
2.000. 000 drb. 1 és 2 éves kocsányos 

tölgy esem. Quercus pedunculata.
200.000 drb. 3 éves fenyő csemete. 

Pinus silvestris.
13.000 drb. 3 éves szilfa csemete. 

Ulmus campestris, átiskolázott.
Az összes csemeték elsőrendű minőségűek

megrendelhetők

JUNGHANS E.
7 _ 7  erdőgondnokságánál 
Lunkaszprie, u. p. Dobrest, Biharm.

IH
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR ERDESZ
ERDÉSZETI ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egje len ik  minden hónap 1-én és 15-én.

F ő s z e r k e s z t ő :

Im ecs fa lv i  I M E C S  B É L A
B o r s o d a p á tf  a lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  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.

V a d á s z a t i  f ő m u n k a tá r s  :

R em ete i  K Ö VÁRY JÁNOS
B u d a p e s te n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész k iadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz e té s i  á r :

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

Előfizetéseket Budapesten elfogad : 
ifj. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

H irde tés i d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fé lo lda l 20 K, negyedolda l 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

Szentannai A lm ásy Andor.

Folyó évi február hó végével négy évtizedet 
meghaladt állami szolgálat után, Almásy Andor 
lugosi m. kir. erdőigazgató saját kérelmére 
nyugdíjba vonult. Ő Felsége ez alkalomból neki 
— buzgó szolgálatainak elismerése mellett — a 
Ferenc József-rend tiszti keresztjét kegyeskedett 
adományozni. Dr. Darányi Ignác földművelésügyi 
miniszter úr a teljes elismerés mellett tudatta a 
hivatalos életből távozóval a legfelsőbb helyről 
jött ezt az elhatározást és kitüntetést.

Almásy Andor hazánk erdészeti ügyeinek 
újjászervezésénél, azoknak felvirágoztatásánál 
hosszú szolgálati ideje alatt egyik hathatós ténye
zőként működött közre s főképen a kincstári 
erdészet terén sikerekben gazdag tevékenységet 
fejtett ki, a mire kiváló ismeretekben bővelkedő 
képzettségén kívül széleskörben szerzett sok
oldalú tapasztalata, fáradhatlan munkálkodása, 
emberekkel s alantosaival szemben tanúsított 
humánus bánásmódja képesítették őt.

Az ország különböző helyén eltöltött szolgálata 
alatt nem csak az erdészeti, hanem egyéb 
körökben az ő nemes tulajdonságaival, kivált
képen erős hazafias érzületével meleg rokon- 
szenvet és általános tiszteletet keltett maga 
iránt. Ez a tisztelet és nagyrabecsülés a múlt 
évben, 40 éves szolgálatának betöltése alkalmá
ból, Lúgoson tiszteletére rendezett jubileumi 
ünnepségen jutott kifejezésre, amelyen nem 
csak Lúgos város, hanem Krassó-Szörény vár

megye társadalmának szine-java csaknem teljes 
számban megjelent, sőt azon a szomszéd vár
megyékből is többen részt vettek. Ezen kívül az 
ország különböző helyeiről különféle módon 
(levélben, táviratilag, emléklappal) meleg hangon 
üdvözölték.

Az erdészeti ügyeken kívül lakóhelyének 
minden üdvös és hazafias mozgalmában tevé
keny, némelyiknél vezető szerepet vitt. Egyik 
főtörekvését képezte e mellett nemcsak a szak
társai körében, hanem másoknál is az összetar
tást hazafias és társadalmi ügyekben fejleszteni 
és istápolni. Ez a törekvése azonban még ide
gen nemzetiségüeknél sem keltett ellenszenvet, 
mivel az sohasem nyilvánult másokat sértő vagy 
bántó módon.

Életrajzi adatai a következők :
Selmecbányán született régi, előkelő, köztisz

teletben álló családból 1841. augusztus hó 4-én, 
hol a főgimnáziumot 1859-ben elvégezvén, ugyan
ott az erdészeti akadémiára iratkozott be s 
ottani tanulmányait 1862-ben végezte, 1863-ban 
pedig Bécsben az erdészeti államvizsgát letette.

1862. augusztus hóban vétetett fel a Selmec
bányái erdőrendezőséghez, de ottan fizetésben 
nem részesülvén, boldogult Wágner Károly 
akkori akadémiai tanár magánhivatalt szerzett 
részére, amelyből 1867-ben tért vissza az állam
erdészethez. 1869-ben a Selmecbányái főbánya- 
grófi hivatalnál fogalmazó, 1871. októberben 
Besztercebányán erdőmester, 1881-ben Zsarnó- 
cán ismét erdőmester és hivatalfőnök lett. Az
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erdészet szervezésekor a ministeriumba beren
deltetvén, 1882. évben főerdőmesterré neveztetett 
ki. A ministeriumból 1897. évben mint erdőta
nácsos a mostani tótsóvári m. kir. erdőhivatal
hoz küldetett ki, annak vezetésével bízatván 
meg. Onnét 1901. év január havában a lugosi 
m. kir. erdőigazgatósághoz helyeztetett át hiva
talfőnöki minőségben erdőtanácsosi ranggal. 1902. 
december havában az erdőigazgatói címet kapta 
1906. junius havában pedig az igazgatói jelleget 
s 1907. évi augusztus hóban erdőigazgatóvá 
neveztetett ki.

1896 óta az erdészeti államvizsga-bizottság
nak tagja. Alapitó tagja az Országos Erdészeti 
Egyesületnek, melynek hosszú évek során át 
igazgató-választmányi tagja is, s annak ügyeiben 
mindig tevékeny részt vett. Tagja ezenkívül még 
számos országos, vidéki és helyi egyesületnek, 
melyeknél mindig lelkes tevékenységet fejt ki.

Óhajtjuk, hogy hazánk, különösen pedig er
dészetünk javára még mint nyugdíjas is teljes 
egészségben működjék! Ad multos annos!

T églás K ároly.
Általános feltűnést keltett s hirtelen villám- 

csapásként hatott a hir, illetve már kész kine
vezés, hogy Téglás Károly egyszerre m. kir. 
főerdőtanácsossá kineveztetvén, a földmivelés- 
ügyi minisztériumba került s tanári székét ott
hagyva, f. év február hó folyamán, mint a kincs
tári ügyosztály vezetője, új állását el is foglalta: 
s vele együtt Kaán Károly m. kir. erdőmester 
szintén berendeltetett.

Ez az intézkedés azt jelenti, hogy a földmi- 
velésügyi miniszter, a mint azt expozéjában is 
kifejtette, a házi kezelés nagyobb mérvű kiter
jesztését tűzvén ki céljául, úgy ehhez, mint az 
erdőknek rendszeres úthálózattal való feltárásá
hoz s általában a belterjesebb kezelés fogana
tosításához — alkalmas fiatalabb s arra termett 
munkaerőket kíván bevonni.

Téglás Károly képzettsége, kitartó szorgalma, 
szakirodalmi munkássága s e mellett határozott 
fellépése, nagy becsvágya s meggyőző ékes 
szólása mindenféleképen arra képesíti, hogy az 
erdészet ügyén nagyot lendítsen. Mind olyan

tulajdonságok ezek, melyekkel az erdészetet 
fölfelé is a megérdemlett kedvező világításba 
helyezni, annak jó hírnevet szerezni, azt meg
tartani s emelni tudja. Bizonyosan e kedvező tu
lajdonságok s képességek mérlegelése vitte rá 
vezető köreinket, hogy őt e fontos állás ellátá
sára behívják.

Az a gyors előmenetel, melyben Téglás része
sült, kevésbbé becsvágyó tisztviselő fejét is 
könnyen elkábíthatná s így nem volna csoda, 
ha sokan, különösen az idősebb szaktársak kö
zött, tán tartózkodó gyanakodással néznék őt 
az első időben, azon meggyőződésben élve, hogy 
nagy fénynek nagy árnyéka van.

Azon tény azonban, hogy régibb tiszttársai s 
egykori alárendeltjei, még akkor is ragaszkodást 
mutattak hozzá, mikor mint tanár rájuk nézve 
közömbös állást foglalt el, kedvező Ítéletre han
golhat. Azonkívül eszessége is — azt hisszük 
— a helyes irány követésére fogja őt sarkalni 
úgy az erdészet ügyével, mint a tisztikarral 
szemben még akkor is, ha majdan elkövetkezik 
az az idő, mikor higgadt, megfontolt tiszttársai 
eltávozni kénytelenek oldala mellől.

Merjük hinni, hogy nyomatékosan kidombo
rodó egyénisége erdészeti szakunkra csak ked
vező bélyegét nyomja rá, s annak minden 
tekintetben való örvendetes haladását, a tisztikar 
megelégedését s fokozott munkakedvét fogja 
előidézni.

Ennek reményében üdvözöljük és jó sikert 
kívánunk működéséhez!
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Gazdasági fellendülés és visszavándorlás.
Lonkay Antal ezen cimü cikkéhez óhajtok röviden 

hozzászólni, mert bár sokban osztom felfogását, azt a 
jelen viszonyok mellett tüzifagazdaságunkra vonatkozólag 
még sem tartom mindenben megfelelőnek.

Tökéletesen igaz az, hogy elérkezett a kedvező idő
pont a házi kezelésre való áttérésre. A házi kezelés 
magával hozza a belterjes kihasználást, s kényszeríti az 
erdőgazdákat az úthálózat kiépítésére, esetleg egyéb szál
lítási eszközök berendezésére. E munkálatoknál sok éven 
keresztül foglalkoztatható a rendelkezésre álló munkaerő.

Veszedelmet látok azonban a mai viszonyok mellett 
azon elv hangoztatásában, hogy ne csak rideg jövedel- 
mezési szempontokat fogadjunk el irányadóul az értékesí
tésnél, hanem nemzetgazdasági elvek szerint járjunk el. 
Nézetem szerint —  evvel ellentétben — csakis azon 
üzletinek nevezhető elvek szerint helyes a gazdálkodás, 
melyet a kétszer-kettő igazol. A viszonyok szerint az 
üzleti szempontok a nemzetgazdasági szempontokkal 
egyezhetnek s ekkor a kétszer-kettő is igazolja a nem
zetgazdasági szempontokat is, midőn azonban ez eset 
nem áll fenn, s az üzleti szempontokat figyelmen kívül 
hagyva, csakis nemzetgazdasági elvek szerint járunk el, 
mindig az erdészetre mérünk egy csapást.

Fentiek igazolására legjellemzőbb példa a tavalyi és 
idei üzletév összehasonlítása.

Tavaly télen helyes volt, s bármikor, ha ismét oly kereslet 
fog mutatkozni a tűzifa iránt, helyes lesz az elsőrendű 
tűzifa távolabb szállítása, s a helyi piac szükségletének 
másodrendű fával való kielégítése. Ez esetben tehát a 
nemzetgazdasági elvek figyelembe vételével a termelő
nek is tisztes haszna marad, vagyis az üzletet a kétszer
kettő is igazolja.

Evvel szemben hogy állunk jelenleg?
Azt hiszem, szaktársaim legnagyobb része azt mondja, 

hogy sok, vagy legalább is elég a szén és fa. Legjob
ban mutatják az árak. Hasábfa ára 100 métermázsán
ként 30 koronával esett; a kereskedők, kik még előbb 
magasabb árakon vettek fát, vonakodnak azt átvenni, a 
vasúti rakhelyek még Budapesthez közelebb is tömve 
vannak tűzifával. Ha most még oly uj tüzifatömegeket, 
melyek eddig helyben a vidéken fogyasztattak el, a 
piacra dobunk, avval a tüzifaárakat oly annyira lenyom
juk, hogy még az elsőrendű tűzifa sem bírja el távolabb
ról a szállítást, mint az néhány év előtt történt. Ez év
ben tehát az elsőrendű fának a szokottnál nagyob mér
tékben a piacra dobását a kétszer-kettő nem igazolja, s 
ha azt a nemzetgazdasági elvek kedvéért ennek dacára 
megtesszük, mi erdészek mérünk nagy csapást az erdé
szetre.

A mai üzleti világot legjobban jellemzik a kartellek. 
Minden termelési ág minden módon igyekszik az árakat 
emelni, fittyet hányva a hangzatos nemzetgazdasági 
elveknek. Ily esetben az erdészet is csak a legnagyobb

üzleti szellem mellett élhet meg, nem pedig nemzet- 
gazdasági elvekkel.

Az erdészetnek is legfőbb érdeke, hogy termelt anya
gát minél drágábban adhassa el. Erdészeknek az erdé
szet érdeke az első, s csak másodsorban lehetünk tekin
tettel másokra.

Az árakban pedig nemcsak a tűzifánál, de a legtöbb 
más keményfa-anyagnál is áresés állott be. A vasúti 
talpfa még majdnem a tavalyi áron van, a német donga 
ára 30%-kal esett; tölgyrönkfát nem keresnek ; bánya- 
támfára a bányatársulatok nem sietnek kötést csinálni, 
az is esni fog. Az áresést a túltermelés és pedig a 
parcellázásra vett birtokok erdejének rohamos kihaszná
lása okozta, mert az ily birtoknál legelső áldozat az 
erdő, s abból a legrövidebb idő alatt pénzelni akar a 
vevő, neki nincs ideje várni. Ezzel szemben az állandó 
erdők birtokosainak feladata a termelést — mig az álla
potok nem javulnak, nemcsak nem emelni, hanem ha 
további áresés állna be, a termelést megszorítani. A 
felhalmozott felesleg 1—2 év alatt elfogy, s akkor ismét 
szilárd áraink lesznek, — de ha mindnyájan túlterme
lünk, akkor a termelt anyagot potom áron elvesztegethet
jük. A fuvar- és munkabérek is túlmagasak, a tömegterme
léssel azokat is csak fokoznánk, pedig itt volna már le
szállításuk ideje. Keressen a munkás tisztességesen, de 
midőn egy ürméter tűzifa termelési bére 1 — 1'25 korona, 
normál vasúti talpfáé 70 f— 1 K 10 f, 1 akó dongáé 
80— 100 f, 1 folyó méter bányatámfáé 5 f, az már túl
ságos, s a fuvaros is egy nap 8— 10 K'-át akar keresni.

Fakereskedelmi, faipari és munkásügyi alosztály fel
állítása, ha élénk üzleti szellemben vezettetnék s tapasz
talatait és adatait szaklapjainkban közzé tenné, igen helyes

volna‘ Rainiss István.

Az adóreformról.
Irta Gálffy István.

Az adózás minden állampolgárnak legsajátosabb köte
lezettségei közé tartozik és annak keresztülvitele a leg
egyénibb érdekeket érinti. A helyes adórendszernek azon 
alapelven kell nyugodnia, a melyet az 1848. évi t.-c. is 
kifejezésre juttat, hogy az állam minden lakosa minden 
közterhet külömbség nélkül egyenlően és aránylagosan 
viselni tartozik. Ez az általános elv a legújabb kor 
szociális felfogása szerint akkép módosul, hogy a leg
szegényebb néposztályok, a melyek a legnehezebben vise
lik az adót, az adózás alól lehetőleg mentesítessenek, 
mig a nagyobb jövedelmek a progresszivitás mértéke 
szerint adóztassanak meg. Ezen elvnek gyakorlati kivitele 
azonban még a legtökéletesebb szervezettel biró államok
ban sem sikerült teljesen, mert a valódi jövedelmek ki- 
puhatolására, a bonyolult életviszonyok miatt, még mindig 
nem állanak elegendő eszközök rendelkezésre. A legrégibb 
adórendszerek a tárgy i adó alanyok megadóztatásán

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



100 M A G Y A R  E R D É S Z 6. szám.

nyugszanak, tehát merev hozadéki adórendszer, a mely 
tisztán az adótárgyhoz simulva, az adózó személyes viszo
nyaival és tényleges jövedelmeivel számot egyáltalán nem 
vetve, az arányos adóztatás elvét nem valósíthatja meg. 
Ezzel szemben a legújabb adótörvények a személyes 
megadóztatás elvén nyugszanak. Ez az adózási rendszer 
leginkább megközelíti az eszményi adózás elvét, azonban 
csak ott vihető keresztül, a hol az adóerkölcs már kifej
lődött, mert alapja az önbevallás, a valódi jövedelmeknek 
becsületes kimutatása.

A mi adótörvényeink még a legmerevebb hozadéki 
adórendszer alapján állanak és még csak nem is nemze
tiek, mert azokat nem a nemzet alkotmányos képviselete 
alkotta meg, hanem az abszolutizmus alatt császári ren
delettel lettek életbe léptetve. Alkotmányosságunk helyre- 
állítása után foglalkozott ugyan törvényhozásunk adótör
vények meghozatalával, ezen törvények azonban inkább 
csak a meglévő törvényeknek a kor viszonyaihoz való 
módosítását célozták, a lényeget azonban a mai napig is 
érintetlenül hagyták. Mindenkori kormányaink állandóan 
foglalkoztak az adóreformmal, de csak a mai nemzeti 
kormánynak volt bátorsága, hogy évtizedek tapasztalatai
nak és adatgyűjtő munkájának eredményét feldolgozva, 
gyökeres változásokat magában foglaló eredeti adójavas
latokkal az országgyűlés elé lépjen. Az adók reformját, 
a fenálló adótörvények hiányainak, aránytalanságainak és 
igazságtalanságainak megszüntetését az ország közvéle
ménye már régóta sürgeti, természetes tehát, hogy az 
adójavaslatok közzététele országszerte a legnagyobb érdek
lődéssel találkozott. Ámde az az öröm és elismerés, a 
mely a közzététel nyomán támadt, múló félben van, mert 
a midőn ezen javaslatokat gazdasági életünk legkülöm- 
bözőbb ágainak szervei tárgyalás alá vették, leszürődik 
majdnem egyhangúlag az a vélemény, hogy a javaslatok 
azt a célt, a melyet tőlük vártak, el nem érték, mert az 
adózást se nem egyszerűbbé, sem igazságosabbá lénye
gesen nem tették. Elvitázhatlan ugyan, hogy egyes terhes, 
és a szegényebb néposztályra nehezedő adók eltörlésé
vel, a létminimum és progresszivitás behozatalával a 
modern szociális követelményeknek megfelelnének ugyan, 
azonban a hozadéki adók fentartásával és a jövedelmi 
adónak a földbirtokra való kiterjesztésével a földbirtokot, 
a többi jövedelmeket messze meghaladó nagyobb adóval 
sújtja, és tulajdonképpen dupla adóztatásnak teszi ki. A 
törvényjavaslatoknak indokolása azt mondja, hogy az 
államháztartás stabilitásának szempontjából okvetlen szük
ség van a hozadéki adók fentartására, mert fejletlen 
gazdasági viszonyaink mellett és az adóerkölcs teljes 
hiánya miatt, tisztán jövedelmi adórendszerre való áttérés 
veszedelmes lehetne az állam bevételeinek biztonságát 
illetőleg.

Ily körülmények között önkéntelenül felmerül azon 
eszme, hogy a jelen időszakot, mint az adóreform meg
alkotására alkalmatlant tekintsük és az egész dolgot 
odázzuk el mindaddig, a mig gazdasági és politikai éle

tünk konszolidációja bekövetkezik, hogy akkor azután 
jobbat és tökéletesebbet alkothassunk. Ez a véleménye 
közéletünk sok igen tekintélyes faktorának, így az 0. M. 
G. E.-nek is.

Ámde úgy látszik az adóreform körösztülvitelét előttünk 
ismeretlen s itt szóvá nem tehető állampolitikai okok 
teszik szükségessé, amennyiben a legilletékesebb ténye
zők nyilatkozatai meggyőzhettek mindenkit arról, hogy az 
adójavaslatok a legközelebbi időben minden körülmények 
között tárgyaltatni fognak és azokból meg az idén tör
vény lesz.

Ily kényszerítő körülmények hatása alatt foglalkozott a 
kérdés részleteivel a földbirtok két legjelentékenyebb 
ágának hivatalos képviselete: az 0. M. G. E. és az 0. 
E. E., és azon elvből indulva ki, hogy ha már a föld- 
birtokos- és gazdaosztálynak, mint a javaslatok által a 
leginkább sújtott osztálynak nem is sikerül a törvény- 
javaslatoknak törvényerőre emelkedését megakadályozni, 
legalább azok érdekeinek megfelelőleg enyhittessenek.

Az 0. M. G. E. határozati javaslata széles alapon, álta
lános birtokpolitikai szempontok tekintetbe vételével 
bírálja a javaslatokat. Eréllyel párosult bátor hangon 
mutatva azon sérelmek mindegyikére, a melyek nemcsak 
a gazdatársadalom összességének, hanem a földbirtokkal 
bármi kapcsolatban lévő egzisztenciáknak érdekeit is 
érinti. Tiltakozik a kataszteri kiigazításoknál tervezett 
azon módszer ellen, a mely nemcsak a művelési ágak
nál beálló változások kiigazítására szorítkozik, hanem új 
kataszteri tiszta jövedelemfokozatok felállítását is tervezi, 
mert ez a birtokosoknak elkeserítő zaklatását és még 
nagyobb szociális ellentétek felidézését okozná. Kívánja 
az eddigi földadó összeg kontingentálását és azt, hogy 
ezen kontingest meghaladó többletek az adókulcs csök
kentésére szolgáljanak. Nem helyesli, hogy a törvény- 
javaslat a földadót a földtehermentesités járulékkal egyesíti 
és azt kívánja, hogy az utóbbi külön kezeltessék, miután 
ezen adóteher az 1888. évi 32. t.-c. értelmében 1958- 
ban úgyis önmagától megszűnik.

Kívánja, hogy a szervezendő vármegyei földadó bizott
ságokban kizárólag birtokosok vágy azoknak megbízottjai 
választassanak, számolni kíván már most a megalkotandó 
mezőgazdasági érdekképviselettel és a földadó bizottsá
gok tagjainak kiküldését ezen testületre kívánja ruházni, 
A jövedelmi adó és az általános kereseti adójavaslatok
nál határozottan követeli, hogy a pénzügyminiszter pót
kivetési joga töröltessék és csak az adóforrások legma
gasabb bevételű összege határoztassék meg. Kívánja, 
hogy az általános kereseti adóból bevett többlet az adó
kulcs csökkentésére, a jövedelmi adóból származó pedig 
a hozadéki adók fokozatos megszüntetésére fordíttassék. 
A jövedelmi adónál a progresszió tervezett mértékét hely
telennek tartja, mert az emelkedés aránya éppen a leg
több bajjal küzdő középjövedelmeket terheli meg túlságos 
mérvben. Követeli még, hogy az adómentes létminimum 
a tervezett 600 korona helyett 800 koronában állapittas-
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sék meg. Az adókivető bizottságokban megfelelő kép
viseletet követel a földbirtoknak és kívánja, hogy tiszta 
jövedelmének megállapítását kizárólag szakemberekből 
álló bizottság végezze. A határozati javaslat kiterjed az 
erdőüzemeknél előforduló kívánalmakra is, a melyeket 
azonban az 0. E. E. határozati javaslata kimerítőbben 
tárgyal. Nagy fontosságúnak és miránk erdészekre nézve 
is érdekesnek kell tartanunk a határozati javaslat azon 
pontját, a mely követeli, hogy a háztartás jövedelméből a 
családtagoknak tőke nélkül szerzett jövedelme, valamint 
a kereset nélküli családtagok után a családtagok számá
nak megfelelő összeg a családfő jövedelmi adójából le- 
vonassék, úgyszintén a gyermektartás és nevelés, a va
gyontalan hozzátartozók eltartása iránti kötelezettségek, 
tartós betegség, eladósodás, valamint különös sorscsapá
sok a jövedelmi adó fokozatának mérséklésére kötelező- 
leg szolgáljanak.

Végül igen helyesen azt kívánja, hogy az egyenesadók 
reformját követőleg a törvényhatósági, községi, egyházi 
pótadók új szabályozása is mielőbb eszközöltessék.

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányá
nak határozati javaslata már nem ily széleskörű, nem 
öleli föl az egész kérdés meritumát, hangja sokkal enge
dékenyebb és alkalmazkodó. Az Országos Erdészeti Egye
sülettől, mint a 'magyar erdészet érdekeinek független 
szervétől a kormányzó hatalommal szemben nagyobb 
önállóságot, erélyesebb hangot várhatnánk el akkor, ami
kor oly kérdésben kell állást foglalnia, a mely mint az 
adóreform is, az ország minden egyes lakójának lét
érdekét érinti, sőt nem egy osztályét egyenesen meg is 
támadja. Máskülönben azonban el kell ismernünk, hogy 
a határozati javaslat a szorosan vett erdészeti érdekek 
körül semmit sem hagy figyelmen kívül és lehetőleg 
megoldást tartalmaz az erdőgazdaság védelmére. A föld
adót szintén kontingentálni óhajtja, a földtehermentesítési 
járulékot attól elválasztani kívánja és javasolja, hogy el- 
térőleg a tervezettől, az egyenesadók reformja is a többi 
törvényjavaslatokkal egyidejűleg lépjen életbe. Kívánja, 
hogy a földadó bizottságokba erdőbirtokosok, erdészeti 
szakértők is bevonassanak, bár nem jelöli meg a módját, 
hogy ez miképpen történjék. Kívánatos lett volna, hogy 
ez ügynél és némileg tájékoztatta volna az Egyesület a 
közönséget, hogy mikép véli az erdészetnek a mezőgaz
dasági érdekképviseletbe való bele illesztését, mert a 
mezőgazdasági önkormányzati érdekképviseleti szerve
zettel szemben nem tartanám célszerűnek, hogy azon 
kérdésekben, a mikor a kataszteri kiigazításokról van szó, 
mint azt a javaslat tervezi, az erdészeti érdek védelme 
csupán a kir. erdőfelügyelőségekre bizassék. Helyes köve
telése a javaslatnak az, hogy adókedvezmények a véd
erdők és új erdő telepítéseken kívül az erdők összes 
állagára és minden elemi csapás esetére kiterjesztes
senek.

Jogos kívánság az, hogy miután a javaslatok a rend
szeres üzemterv szerint kezelt erdőknek a községi pót

E R D É S Z

adók terén élvezett kedvezményét megszüntetik, ezen ked
vezmény a jövőben a földadónál legyen tekintetbe véve.

A jövedelem és általános kereseti adónál ezen javaslat 
nem megy oly messzire, mint az 0. M. G. E. javaslata, 
mert ez csak a pénzügyminiszter jogát nem elutasítani, de 
korlátozni óhajtja. A progresszivitás mértékére nézve ezen 
javaslat is kívánja a jövedelem adókulcsának lassabban 
és egyenletesebben való emelkedését. Szükségesnek tartja, 
hogy az új erdő telepítésekre fordított összeg a nyers 
jövedelemből levonassék, továbbá az erdészeti társládákba 
fizetett járulékok, nemkülönben az erdőfelügyeleti ható
ságok meghagyásából a birtokos akarata ellen eszközölt 
fahasználatok utáni bevétel, mint a vagyon egyrészének 
folyósítása, a jövedelemből szintén levonassék. Múlhatat
lanul szükségesnek tartja, hogy az esetben, ha akár 
szünetelő üzem, akár az erdők fatermésének több évre 
való eladása esetén a birtok bevételei egyes években 
felhalmozódnak, a jövedelemadó ugyan az egész bevé
telnek megfelelő tiszta jövedelem után fizetendő, de 
csupán azon adókulcs szerint, a mely az évi fatermésből 
eredő tiszta jövedelemnek megfelel, végül hogy az erdő- 
gazdasággal kapcsolatos és a birtokos saját termékeire 
szorítkozó félgyártmányokat termelő és fűrészüzem a kere
seti adó alól kivonassák.

A határozati javaslat utolsó pontja azon jogos kívánal
mat tartalmazza, hogy a törvényjavaslat a felesketett 
erdőőröket a jövedelmi adó alól mentesítendő közbizton
sági közegek közé sorozza.

Ezek volnának azon óhajok, kívánalmak és követelések, 
a melyeket a földbirtok hivatott képviselői az adóreform
javaslatokkal szemben fölállítottak. Méltó elismerés illeti 
meg úgy az 0. M. G. E., mint az Országos Erdészeti 
Egyesület igazgató-választmányát azon alapos körültekintő 
és bonyodalmas munkáért, a melyet az adóreform tárgyá
ban oiy lelkiismeretességgel végeztek. A két határozati 
javaslat minden tekintetben megvédi a gazdatársadalom 
érdekeit, és azoknak figyelembe vétele mellett, elviselhe
tővé fogja tenni a meghozandó adótörvények által reá 
háramló újabb terheket. Most csak az a kérdés, mennyi
ben fog sikerülni a törvényjavaslatok tárgyalása alkal
mával érvényre juttatni a határozati javaslatokban foglalt 
elveket, azért minden rendelkezésére álló eszközt meg 
kell ragadni, minden fegyvert felhasználni, hogy az ellen
tétes érdekek sokaságával és hatalmával szemben a cél 
eléressék.
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Az ákácmag forrázása, öntözése s veté
sének mélysége.

Örülök s megnyugtatásomra szolgál, hogy a központi 
erdészeti kísérleti állomáshoz a „M. E.“ utján intézett 
felhívásomat megelőzve Róth Gyula az ákácmag csírá
zására vonatkozó kísérleteit már előbb megtette és az 
„Erdészeti Kísérletek“ 1907. évi egyesített 3. és 4. 
számában a 100-ik s következő lapon közre bocsátotta. 
Én azt állítottam, hogy

1. a forrázott ákácmag az elvetés után 3—5 
napra kicsirázik s azért május 10-ike előtt ne ves
sünk, hogy az elvetett mag kelése közvetlen a má
jus 12., 13. és 14-ére eső fagyos szentek után essék.

2. Hogy forrázás és jó  forrázás között nagy a 
különbség s csak ezen múlik, ha nincs eltérés a fór 
rázott és forrázatlan magvak kelése között.

3. A jó l forrázott ákácmag kikelése egy hét, vagyis 
7 nap lefolyása alatt befejezettnek tekinthető.

Megjegyzem itt mindjárt, hogy én csak a 100° C víz
zel való forrázást ismertem s alkalmaztam s ezt neve
zem én jó  forrázásnak. Ily módon „a csírázás 4 nap 
alatt jóformán be van fejezve“.*

Nézzük már most, mit mutat Róth Gyula kísérlete
zése az 1—2 állításra vonatkozólag. E szerint kikelt 

1000 szem közül:
a 2-ik napon 156 mag
a 3-ik „ 545 „
a 4-ik 81 „

az 5-ik „ 36 n
a 6-ik 12 n
a 7-ik 30 ”

a 8-ik „ 9
a 9-ik 14 „
a 10-ik 4 „
a 11 -ik 3 mag

azután 3—3 napi időközökben már csak 1, 3, 1 és 2 
szem kelt s azután semmi.

Vagyis gyakorlati szempontból a kelést a 7-ik napon 
bátran befejezettnek tekinthetjük, ha a forrázáshoz „lobogó 
forróvizet“ használunk, mint a fenti esetben. Illés 
Nándor „Homokkötés'' című munkájában szintén azt 
állítja, hogy a forrázott mag 7 nap alatt kikel. Ellenben 
Polgáréi Béla által említett esetben a forrázatlan mag 
8 —12 nap alatt kel, a feni kitüntetett 4—7 nap helyett.

Azt hiszem nem tévedek, ha azon gyanúnak adok ki
fejezést, hogy erdészeink féltek a teljes leforrázástól s 
azt azért nem is alkalmazták, s az az oka annak, hogy 
a forrázott mag „ép oly időre kelt, mint a forrázatlan“. 
Maga Róth Gyula is bevallja, hogy „a lobogással forró 
vizet csak kétkedve merte a magvakra önteni.“ A 
közölt kísérletnél a forróvizet öntötte rá s azt „rajta

* L, Róth „Érd, Kíséri,“ 1907. 3, 4. füzet 112. lap.

hagyta 10 mp.-ig, azután leöntötte és 2 perc múlva 
ismét ráöntve, rajta hagyta 24 óráig.“

Illés Nándor „A futóhomok megkötése, befásitása és 
használata“ munkája 56. lapján közlőitek szerint, a forró 
vizet a magon „nem hagyja rajta, hanem tüstént le
öntvén, 5—10 perc múlva öntetjük rá vissza s csak 
akkor hagyjuk rajta teljes kihűlésig“. Én ez utóbbi 
módot követtem, de inkább tartván magamat Illésnek 
ugyanazon lapon később közölt eme tanácsához : „ha a 
mag felpattogzani kezd, a melegvíz róla tüstént leöntendő.“ 

Fekete Lajos „Főbb fanemeink csemetéinek termesz
tése és ültetése“ c. munkája 43-ik lapján szintén nagyon 
óvatos. Mivel a „forró viz megölné a magot“ . . .  a forrá
zást „vigyázatosan kell tenni. Először is nem kell .épen 
buzgó vizet venni", szerinte, s a magot szűrőkészülékre 
téve, azon önteni át a forró vizet.

Nagyon jó szolgálatot tesz tehát a m. kir. központi 
erdészeti kísérleti állomás, ha a jó forrázás módját meg
ismerteti a szakközönséggel.

Annyit már következtet Róth Gy. az általa végzett 
kísérletekből, hogy „a forrázó viz hőfoka tényleg 
nagy szerepet játszik és hogy a forrázás helyes ki
vitelével nemcsak a csírázást gyorsítjuk, hanem a 
csírázó magvak számát is lényegesen fokozhatjuk." 
Továbbá megerősíti azt a tanácsomat, hogy az ákácmag 
leforrázását el ne mulaszszuk sohasem, e szavaival: 
„Tekintettel arra, hogy a fenti kísérletek azt igazolják, 
hogy igen nagy különbség van a forrázott és nem forrá
zott mag csírázása között, helytelennek tartanám, ha az 
időjárás esetlegességei miatt elhagynék a forrázást.“

Az időjárás káros befolyásának ellensúlyozására ajánlja: 
a vetések öntözését és a magvak mélyebb vetését. 
Mind a két ajánlott mód már nem uj előttem.

Az előbb pincében nedvesen tartott zacskókban csíráz
tatott s azután elvetett epermag öntözését már régen 
alkalmazzák s alkalmaztam én is nagyban. E célból a 
csemetekert mellett mindig elég bővizű kút állott ren
delkezésre. A mag öntözésére egy-két heti időtartamra 
vagy nedvesebb idő beálltáig állandó munkást alkalmaz
tam olyképen, hogy az öntözésnél eltöltött órák számá
hoz mérten lett napibére megállapítva, úgy hogy a mel
lett másfelé is dolgozhatott magának. S mondhatom, 
hogy számba sem vehető csekélység az, mit az ember 
ily módon elkölt azokhoz a szép s nagyobb számú cse
metékhez képest, melyek miatt „kitűnő csemetenevelés
ért“ elismerést is kaptam az ezredévi kiállításon.

Az ákácmag mélyebb elvetését szintén jó eredmény
nyel alkalmaztam a futóhomokon.

Tudvalevő dolog, hogy a futóhomoknak csak felső ré
tege, mintegy 5 cmig szárad ki hamar; ez azután oly 
laza lesz, hogy elveszti hajcsövességét s ilyen módon 
védi a mélyebb rétegeket a kiszáradástól, úgy hogy oly 
mélyen s gyorsan nem szárad ki a talaj, mint a kötött 
anyagnál. E körülményt felhasználva, az ákácmagot min
dig 5 cm, mélységig vetettem, úgy, hogy a forrázott
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magnál gyorsan előtörő csira mindig eléggé üde talajba 
ereszthette gyökerét s mélyebbre hatolhatott, mielőtt a 
szárazság utolérte volna.

Az általam említett vontatottságára a forrázatlan mag 
kelésének érdekes világosságot vetnek Róth e szavai: 
„A nem duzzadt magvak korántsem mutattak oly egyen
letes kelést, 4—5 szem naponkint még a negyedik hé
ten is rendesen kél és egy-kettő még a 7—8-ik héten 
is majd mindennap akad valamennyi próbánál." Pedig 
itt nem a kereskedésben vett, hanem friss magvakról 
van szó.

Ezek után nagy érdeklődéssel várjuk azokat a kísér
leteket, melyek „a jövő tavaszon nagyobb mértékben 
fognak folytattatok m d e s  János

•V* óft «Y» »y» «V» «y» «y* â j â(>

Az ákácról.
E lapok legutóbbi számaiban nem csekély meglepe

téssel szemléltem ama értekezéseket, melyekből kétség
telenül megállapítható, hogy a „magyar fa" (t. i. az 
ákác) alapismereteivel mi, magyar erdészek még nem 
vagyunk teljesen tisztában. A magam részéről ugyan 
nem mertem volna ezt az állítást nyilvánítani azok után, 
amiket e téren szakköreink oly páratlan buzgalommal 
felmutattak; hiszen csak nem regen egész irodalma 
keletkezett az ákác ismertetésének, s alig volt magyar 
erdész, kinek vizsgálódását, érdeklődését a széliében 
körözött kérdések igénybe ne vették volna. Ám, ha mégis 
tájékozatlanok vagyunk egyes kérdésekben, nagyon helyes, 
hogy nyilvánosan tisztázzuk azokat. Adja közre mindenki 
tapasztalatait, nézeteit, hogy azoknak egybevetése folytán 
biztos alapokra helyezhessük követeléseinket, mert a XX. 
században ilyen kérdések felett ingadoznunk nem szabad.

Minden külterjes tenyésztésre alkalmas fánál, s igy az 
ákácnál is, legfőbb tudnivalók, hogy:

1. Milyen talajban telepíthető sikeresen?
2. Mi módon telepíttessék?
A közérdekű tanulság céljából e kérdéseket helyezve 

magam elé, azokra, tapasztalataim alapján, következőkben 
fogok megfelelni.

A ákácfa talajigényeinek megállapításánál, de még 
inkább a tenyészhelyek megválasztásánál a legfeltűnőbb 
tévedések tapasztalhatók általában, de különösen az erdé
szek körében. Szaktársaim közül igen sokan azonosítják 
az ákácot a nyirfával oly értelemben, hogy mindkettő az 
igénytelenség típusa, hogy ne mondjam : afféle cigány- 
fajzat, mely mindenütt megél, melyet akarva sem lehet 
sikertelenül tenyészteni. E tévedésből keletkeznek aztán 
a csalódások és ingadozások. Mielőtt valaki az ákác 
szakszerű tenyésztéséhez fogna, tudnia kell mindenek
előtt, hogy ez nem az erdészet fája, hanem egy át
meneti alak a mezőgazdaság és erdészet között, mely 
első sorban arra van hivatva, hogy az időközben érték
telenné, használhatatlanná vált feltétlen mezőgazda

sági területeket közvetlenül és közvetve a mezőgazda
ság javára  ismét hasznosokká alakítsa.

Az ákácfának ezen rendeltetéséről meggyőz bennün
ket az az általános tapasztalati tény, hogy életképes és 
szabályos növekvésü ákácosokat és egyedeket csakis a 
mezőgazdaságok szomszédságában, közvetlen közelében 
találhatunk. Tudom, hogy nincs tétel kivétel nélkül, de 
ezek az általam is tapasztalt kivételek nem alkalmasak 
arra, hogy reájuk tételt alapítsunk.

Tehát szabály gyanánt mondhatjuk, hogy az akácfa 
tenyészigényeinek megfelelő talaj az, amely össze
tételeiben a mezőgazdasági talaj jellegével bir és 
klimatikus tenyészhatdra szintén ott van, a hova 
a mezőgazdasági szemtermelés emelkedhetik. Nagyon 
természetes, hogy amily különbözők a mezőgazdasági 
talajok, éppen olyan különbségeket tüntetnek azon áká- 
cosok is, melyek hol egy elcsigázott szántón, hol víz
mosásos legelőkön, vagy kipusztult szőlő helyén létesül
nek. De arról egyszer s mindenkorra tegyen le minden 
hivatásos erdész, hogy az ákácfával feltétlen erdőtala
jon kísérletezzék, mert ez a Iutrizóhoz tenné őt hason
latossá. Az avatatlan megteheti, de az erdésznek tudnia 
kell, hogy a feltétlen erdőtalajon az ákácfa tenyé
szetét egyetlen tényező sem támogatja.

A második kérdésem, hogy mi módon létesítsük az 
ákácost? Erre a kérdésre m ára „Gazdasági Lapok“-ban 
adtam nem régen feleletet, melyet nagyjában ismétlek e 
helyen is. Nézetem az, hogy akár fasorokat, akár össze
függő zárt állabokat akarunk telepíteni, azt legcélszerűb
ben úgy érjük el, ha faiskolában nevelünk megfelelő 
csemetéket és azokat annak rendje-módja szerint kiültet
jük. Hogy neveljük hát a csemetéket? Természetesen 
a jól kitisztított, porhanyított talajba, még pedig erőben 
lévő s mély talajba elvetjük a magot, a kikelt csemeté
ket kapálgatjuk, gyomláljuk, különösen az első évben 
minél gyakrabban, de még a második évben is egyszer- 
kétszer. Aztán a túlsűrü sorokat időközben kiritkítjuk, 
az elszáradtakat eltávolítjuk, s igy 2—3 év alatt készen 
áll a kiültetésre alkalmas anyag,

De hát éppen itt a bökkenő a munka kezdetén. 
Ugyanis a felett vitatkoznak a szaktársak leghevesebben, 
hogy mikép vessék el az ákácmagot? Az egyik azt 
mondja, hogy forrázni kell; a másik azt, hogy nem kell 
forrázni, úgy is jól kikéi; a harmadik igazat ad mind a 
kettőnek, mert mint mondja, ha nem jó l forráz, akkor 
jobb, ha nem is forráz; s így tovább. Hadd mondjak 
hát én is valamit. Abból indulok ki, amit mindnyájan 
jól tudunk, hogy t. i. az ákác, mint apró csemete igen
igen kényes portéka: elég neki egy kis dér, egy kis 
fagy, s aztán vethetjük újra az ágyát 1 Ezért bevett 
szokás és erdészeti szabály, hogy az ákácmagot a tavaszi 
fagyokra való kilátás legutolsó határideje előtt, vagy után 
egy-két nappal kell elvetni, amint éppen azidőtájt alkalmas, 
enyhe idő mutatkozik, hogy mire 5—6 nap múlva a kis 
csemeték kibújnak, túl legyenek a legfőbb veszedelm én,
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Ez az észszerű tapasztalati szabály szülte aztán azt a 
jó szokást, hogy az ákácmagot forrázva vetjük el, ami
nek folytán tényleg 5—6 nap alatt ki is kél. Ily biztos 
tájékozódást és sikert a forrázatlan maggal elérni teljes 
lehetetlenség! Nem mondom, hogy a forrázatlan ákác- 
mag egyáltalán nem kél ki, de tény az, hogy a száraz, for
rázatlan ákácmag a legkedvezőbb körülmények között 
is nagyon hiányosan és megállapíthatatlan időközökben 
kél. Végeredményében a két eljárás között oly nagy a kü
lönbség, mintha a való tény és a legkétségesebb eshe
tőség értékét mérlegelnék. És amig az ákácfa jelentősé
gével tisztában nem voltunk, illetve mig azzal csak 
felületesen foglalkoztunk, az elvetendő mag forrázása 
lehetett csupán szokás; miként fentebb is neveztem, — 
ma azonban tapasztalati tájékozottságunk, — kétségtelen 
meggyőződéseink alapján a jövő számára bátran szabály 
gyanánt állíthatjuk fel.

A ki az ákácmagot forrázva veti el, az ugyanis: tneg- 
puhitja a mag kemény kérgét és a meleg nedvesség 
által életre kelti az alvó csirát, mely így a földbe 
ju tva , a talajnedvesség folytatólagos behatása köz
ben azonnal életműködésbe lép, áttöri a puha mag
héjat és az ujjnyi vastag földtakaró alól csakhamar 
mint kész kis csemete búvik elő. Azért is, a ki forrázott 
magot vet, az vékonyan takar!

De hogy annak a bizonyos harmadiknak is megfelel
jek, tehát igazolom, hogy csakis a jó forrázás ér valamit, 
mig a rossz gyakran tönkre teszi a magot is.

Helyesen említi ez a vitázó a 100° Celsiust. Ezt azon
ban nem kell oly nagy pontossággal vizsgálni, mert 
hiszen igen egyszerű ez az egész művelet. Ugyanis 
az elvetésre szánt ákácmagot, vagy annak megfelelő 
részletét az elvetés előtti este rátesszük egy sűrű ros
tára, vagy szitára s ezt egy nagyobb edény felett két 
kézben tartja egy ember. A másik ember pedig a tűz
helyen vizet melegít mig az erősen felforr, aztán ezt a 
forróvizet (5— 10 litert) részletekben rázuhintja a szitá
ban lévő magra, miközben a szitát is mozgatni kell, 
hogy a mag minden oldalról érintkezzék a forró vízzel. 
A szita alatt tartott edényből a vizet ismét fel lehet 
önteni, mig csak a kéz könnyen ki nem bírja a mele
gét ; aztán a szitára egy zsákot vagy valami ruhát terí
tünk, hogy a mag a gőzben maradjon, de ezalatt több
ször fel kell rázni, vagy átkavarni. Ha már nem gőzö
lög, akkor a magot egy zsákra, vagy ponyvára öntjük 
és vékonyan szétterítjük. Másnap reggel elvetés előtt ki
tesszük a napra és megszárítjuk annyira, hogy össze 
ne ragadjanak. Az így megduzzasztott magot hegyes kis 
kapákkal készített sekély barázdákba ujjaink között egyen
letesen pergetjük be, vagy vetőgéppel is elvethetjük. A 
kapával készített barázdákat a gereblye hátával kell be
takarni, de csak igen vékonyan, legfeljebb egy cm. por
hanyó földdel. (A rossz és veszedelmes forrázás abban 
áll, hogy a magot beletesszük egy tálba, vagy teknőbe 
S aztán tele öntjük az edényt forró vízzel és ott hagyjuk

—- mint némelyek szokták — 24 óráig. Az így agyonbol
dogított ákácmagból aztán nem sok kél ki, mert a csira 
belefullad és elpusztul éppen úgy, mint mikor az erdei 
csemetéket némely ültető munkás — hogy a gyökere el 
ne száradjon, — vizbeállítja s ott hagyja, mig rá nem 
kerül a sor. Többször tapasztaltam már efféle szeren
csétlen jóakaratot, a mi néha ugyan gonosz lustaságból 
származik, hogy a csemeték ideiglenes földbe takarásával 
ne kellessen bajlódni.)

A forrázás akkor mondható sikerültnek, midőn utána 
a mag kétszeres nagyságára megdagad, szép zöldes
barna színű és ujjaink között nyomogatva rugalmas tapin- 
tatu. A hibás, léha mag nem dagad meg a forró vízben 
sem és többnyire vizen úszva marad, mig a jó mag 
elmerül.

Ha így előkészítve vetjük el az ákácmagot kertünkben, 
csakhamar látni fogjuk a kis csemetéket, melyek főkép 
az első évben igényelnek gondozást, védelmet a gyom 
és gaz ellen. Aki az ákácsemetéket az első évben három- 
szor-négyszer megkapálja és ugyanannyiszor meg is 
gyomlálja, annak később kevés dolga lesz, mert a gon
dozott, tisztán tartott kis ákáccsemete oly rohamosan nő, 
hogy a második évben már nem él meg közte a gaz. 
De azért még a második évben is kapáltassuk meg 
legalább egyszer, mert a talajporhanyítás nagyon ked
vező hatással van a fejlődésére.

Folytatólag szólanom kell még a faiskolában felnevelt 
ákáccsemeték kitelepítéséről is. E tekintetben csak a 
saját megszokott és sikeresnek tapasztalt eljárásom is
mertetésére szorítkozom.

Ha ugyanis teljesen zárt állományú ákácost akarok 
létesíteni, akkor a jobb növésű, egy cm. vastag cseme
téket alkalmazom.

Az ültetés csakis tavaszkor történik, a fagyok múltá
val. Kiültetés előtt a csemetéket 20—30 cm-nyire vissza
vágjuk, mellékágaitól megtisztítjuk, hosszú, fás gyökereit 
megkurtítjuk. Sor- és csemetetávolság egyéves csemeték
nél egy-egy méter. Az ültetést laza talajban mélyen 
követelem, jóval felül a gyökérzeten. Fás legelők létesí
tése céljából én mindig három éves, 4 —5 cm. vastag, 
válogatott fácskákat ültetek, természetesen szintén tavasz
kor. Ezeket 5—50 méter sor- és csemetetávolságba he
lyezem e l ; 2 méter magasan vágom vissza; törzsét, 
gyökérzetét tisztogatva, ismét csak minél mélyebben 
ültetem. (Homoktalajban 20—30 cm.-t a törzsből is 
föld alá eresztek.) Ilyen erőteljes ákácok körül mindig 
készíttessünk tányérgödröket az esővíz felfogására, ami 
elengedhetetlen föltétele a gyors és biztos fogamzásnak. 
A fás legelőket lábas jószágtól 4—5 évig tilalmazni kell.

Erdészek részére írott ezen értekezésemben apróbb 
részletezésre szükségtelen kiterjeszkednem.

Még csak azt jegyzem meg, hogy aki az ákácfát fel
tétlen erdőtalajon ülteti, az legtöbbször azt fogja tapasz
talni, amit egyik szaktársunk panaszosan leír: „megered, 
de a növekvés gyenge, a törzs silány, mohos és néhány
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évi tengődés után kipusztul." Én ellenben legkedve
sebb gyönyörűségemet ákácosaimban találom. Hogyne, 
midőn pl. a múlt tavaszkor (forrázva!) vetett magomból 
olyan csemetéim vannak, hogy 6O°/0 egy méternél maga
sabb, de van köztük 180—200 cm-es is! Kiültetett fáim 
pedig általában évenkint 1 — 1 '/* métert nőnek magas
ságban és 1 — 1 Vi cm. a vastagsági gyarapodásuk. Pedig 
nem valami búzatáblán, hanem a reám bízott erdőségek
nek olyan részein, amelyeknek talajában egykor bizo- 
-nyára turkált az eke. Lehet, hogy ugyanott az erdei 
fenyő s más egyéb is diszlenék, de én ezen erdei fák
nak más rendeltetést szántam. Mert ámbár 100— 150 
méter tengerszinfeletti magasságban láttam én már gyö
nyörű lúcerdőket, sőt ugyanott 20—25 méter magas 
vörös fenyőket is, mégis nemde a szaktársak mosolyog
nának, ha valakinek alföldi erdősítésre e fanemeket 
ajánlanám.

És éppen abban rejlik szakunk legjelentősebb feladata, 
hogy az egyes fanemeket ismerjük alaposan; ismerjük 
nemcsak látszatból, de valódi rendeltetésök szerint is.

S., főerdész.

A Pseudotsuga Douglasi és a Pinus 
Banksiana.

A „Fricks Rundschau“ január hó 20-ik száma közli a 
douglas fenyővel tett legújabb kísérleteknek eredményét. 
Ausztriában, a hol nagyobb területeket ültettek be ezzel 
az értékes fenyővel, arra a tapasztalatra jutottak, hogy e 
fanemet nem csak gyors növéséért, de fájának kitűnő 
minőségéért is érdemes nagyban meghonosítani. Azon
kívül egy olyan, — mondhatni szerencsés — tulajdon
sággal bir ez az amerikai jövevény, milyennel európai 
rokonai egyáltalán nem dicsekedhetnek. Azt állítják ugyanis 
róla, hogy ha vezérhajtása (csúcshajtása) megsérül, a 
helyett azonnal mást növeszt.

Ismerve ezen fanemnek itt felsorolt jó tulajdonságait, 
egyik németországi cég: Heins Söhne, a douglas fenyőt 
nagyban termeli. Árjegyzékében azt mondja, hogy belőle 
háromfélét tart csemete-kertjében. Az egyik Délamerika 
partvidékéről származik, nagyon gyorsan nő, a másik 
Brit-Columbiának éjszakibb vidékéről való, végül egy 
harmadik faj, egészen sziklás hegységből ered. Ez utóbbi 
zöldes-fehér tűkkel bir; a nagy teleket és a korai fagyo
kat jól kiállja. Nem nő ugyan olyan gyorsan, mint a dél
amerikai partvidékről származott testvére, de számos 
kísérletek arra vallanak, hogy növekvésben ő is jóval 
túlhaladja a mi lucfenyőnket. Ott, a hol fagykároktól 
kevésbbé lehet tartani, az első, vagyis Délamerikának 
partvidéki hegységeiből származó, zöld tűkkel biró douglas 
fenyőt ültessünk, mig nagyobb, kopárterületek erdősítésé
nél a sziklás hegységekből származót. E kettő között 
mintegy átmenetet képez a Fráser folyam vidékén nőtt 
brit-columbiai faj, a mely a korai fagyoktól szintén nem

szenved. Mind a három, tűinek sajátságos szép színeze
tével, kellemes benyomást tesz a szemlélőre, különösen 
a sziklahegységből származó fehéreskék szinü sűrű koro
nával biró faj. Kaliforniától éjszakra, a Pacific tenger
parton a douglas fenyő az összes fenyőfélék között a 
legfontosabb fanem.

Oregon államban dr. Mayr tanár akkorra douglas fenyő
példányokat talált, melyeknek magassága 80—90 métert 
is elért s törzsük vastagsága mintegy két méternyi volt. 
Ha ilyen hatalmas példányokat Európában nem is sikerül 
nevelnünk, annyit az eddigi kísérletekből megállapítha
tunk, hogy a douglas fenyő tömeggyarapodásra nálunk 
is jóval felülmúlja az európai fenyőféléket.

A Pinus Banksiana néhány jó tulajdonságairól szintén 
elismeréssel ir e „Heins Söhne“ cég. Több hozzáküldött 
levelet tesz közzé, melyek e fanem tulajdonságaira vonat
koznak. Érdekes a tartalma egy Pommerániából érkezett 
levélnek, mely körülbelül igy szól;

„A múlt tavaszon egy éves P. Banksianakat kap
tunk önöktől, melyek akkor érkeztek, midőn még nagy 
hó borította vidékünket. E miatt 14 napig pincében kel
lett tartanunk a csemetéket, csak azután ültettük ki gyér- 
zárlatu vágásterületek pótlására. Egy 5 éves fiatalost 
azelőtt hiába ültettünk be erdei fenyővel, az erdősítésnek 
semmi eredménye nem volt.' Március hó utolsó napjai 
és ápril hó elején Pinus Banksianat ültettünk oda. Hus- 
vét harmadnapjától, mikor is egy kevés esőnk volt, jun.
11-ig, tehát 55 napon át az ültetés egy szem esőt sem 
kapott; nagyobbrészt sorvasztó szárazság uralkodott. Ilyen 
mostoha viszonyok mellett is, — értem a kedvezőtlen 
időjárást, a csemetéknek 14 napig pincében való heve- 
rését, a sovány rossz talajt, melybe ültettünk — nem 
találtam egyetlen egy csemetét sem, mely elpusztult 
volna.

Ez a rendkívüli siker arra késztet, hogy más hasonló 
ritkás fiatalosaimat is ezzel a szívós fanemmel egészítsem 
ki. Szomszédaim közül az ültetést sokan megtekintették 
s elragadtatással beszélnek róla; igy bizonyos, hogy közü
lök is nem egy fog önnél P. Banksiana csemetét 
rendelni.“

Egy csehországi rendelő ezeket írja: „Március 22-én
érkeztek meg a P. Banksiana csemeték; helyenként 
hó borította a talajt, mely április közepéig oly fagyos 
volt, hogy a csemetéket beföldelni sem lehetett, annál 
kevésbé kiültetni. Április 19-én ültettük ki a csemetéket, 
addig becsomagolva hevertek az eresz alatt. Egy részét 
a csemetéknek sovány homoktalaju, gyérzárlatu erdei 
fenyvesnek kifoltozására használtuk, másik részével kí
sérletezésül beültettünk egy már teljesen elsoványodott 
kilugzott szántóföldet. A csemetékből alig pusztult el 3°/o, 
pedig a nyár száraz volt s a többi csemetékből (lúc, 
vörös fenyő, erdei fenyő) e miatt sokkal több ment 
tönkre.“

Két másik, 1904. augusztus hónapban kelt, a Pinus 
Banksiana csemeték fejlődésére vonatkozó jelentés ugyan
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csak hasonló elismeréssel szól e fanem erős életképes
ségéről.

„Valamennyi az idén ültetett 1 és 2 éves erdei fenyő 
a roppant szárazság következtében tőnkre ment. A Bank- 
siana fenyők a legsoványabb talajon is egészen jó álla
potban vannak."

„Banksiana fenyőcsemetéim a roppant szárazságban j 
is egész jól fejlődnek, mind megfogantak, hasónloképen 
a szitka fenyők és a japáni vörösfenyők is.“

Egy másik tudósítás a következően hangzik:
„Öt év óta nagyobb mennyiségben ültetem a Pinus 

Banksianat. Legtöbbnyire kopár futóhomoktalajon nagyobb 
tisztásfoltok kiegészítésére, valamint egy rossz fejlődésü i 
18 éves erdei fenyves utánpótlására használtam a Pinus 
Banksianat. Az erdei fenyőt alsó száraz gályáitól meg
tisztítottuk s a két éves iskolázott Banksianakat 40 Cm. 
mélységű árokba ültettük. Nagyobb kiterjedésű szántó
földeken is ilyenformán ültettünk 1—2 éves Banksianat 
s fejlődése a csemetéknek mindig jobb volt, mint az erdei 
fenyőké. Futóhomokon is, a hol az erdei fenyő egyálta
lán nem sikerült, ez az amerikai fanem egészen jól 
bevá't. A beárnyékolást is jól tűri s idősebb fiatalok után
pótlására — különösen az erdei fenyőt értem — két 
éves korában nagyon alkalmas.“

Imecs.

A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.

Irta Enyedi János. 19

8. Vadászat.
A diósgyőri erdőgondnokság két vadászterületre oszlik 

s mind a kettő bérbe van adva. ■' . ' •■: . ;
A nagyobb rész —• vagyis 6307 K hold — nem 

önálló egész, hanem az ujhutai erdőgondnokságból is 
hozzá van csatolva 178 k. hokh minélfogva az alábbi kimu
tatásban 1-el jelölt vadászterület egész, kiterjedése 7808 
■kát. hold.

A kisebb rész pedig, melyet az alábbi kimutatásban 
Ilivel jelölök, az ujhütai’ és parasznyai erdőgondnok
ságok területeiből van 'kiegészítve i 23580 k. holdnyi 
vadászterületté.

Ennélfogva nem mutatható ki, hogy a lelőtt vadmeny- 
nyiségből csupán a diósgyőri erdőgondnokság területére 
mennyi esik.

A lelőtt vad 
megnevezése

I. | 11.
v a d á s z t e r ü l e t

1904 1905 1904 1905
évben 'elejtett vadak ’darabszáma

Szarvas bika ... . .. 12 5 1 8
„ tehén . ..  . .. 42 25 15 19

borjú ... 5 — — .
Őzbak ;..L- 14 19 33 30
Őzsuta _ ... • — 6 13 6 : '
Vaddisznó...  . ..  _ 4 ■— 5 10
Mezei nyúl ... . .. — — 62 4
Császár fájd . ..  . .. — ' — " 2 . —- ■
Erdei szalonka ... — ■■— ■ — 86 110
Róka ... . .. . .. . .. 9 — ■ 37 7
Vadmacska • ... .— — 5 1
Nyest... ... . .. —_ 1 — — —
Héja, karvaly 13 — 15 2
Kóbor eb . . .  . ..  — 7 13 7

„ macska ... — r. ^-1 2 —
Borz .... . .. . .. 5 — 3 ,2
Kisebb ragadozó — , — 2 —

Összesen ... 118 62 287 200

A többi évekből nem áll rendelkezésemre adat s így 
azokat nem közölhetem.

Hasonló okból nem közölhetem a vadállomány nagy
ságát és azt sem, hogy az 1906/7. évi szigorú tél 
mennyi1 kárt okozott a vadállományban.

Érdekesnek tartom megemlíteni Márki . Sándor leírása 
nyomán, hogy a szabadságharc leverése után a magyar 
hadsereg élelmezésére szánt, de őrizet nélkül maradt 
birkákra a diósgyőri erdőségekben jó ideig vadászgattak 
egyesek.

9. Halászat.
A 1 rriint fentebb előadtam, a halászatnak ma csak 

múltja Vah, de jelene nincs. A jövő évtől‘kezde azonban 
á rendszeres haltenyésztés' munkája megkezdődik.
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10. Munkásviszonyok.
A munkásviszonyok kedvezőtlenek s ; a munkaerő 

hiánya miatt az erdőgondnokság a múlt évi hozamát 
sem volt képes kitermelni.

A munkaerő hiánya főképen az amerikai kivándorlás 
miatt következett be. Ennek folytán az utóbbi években 
a  munkabérek igen jelentékenyen emelkedtek, a miről 
meggyőződhetünk az alábbi, adatokból :

A munkabér

A munka neme 1886 1893 1898 1905 1906 1907

években
fillér

Egy ürms kemény 
hasábfa termelése

44—
72 64 70 80 100 132

Egy ürms kemény 
selejt tűzifa termelése

3 4 -
64

54—
58 ' 70 70 80 120

Egy iifm3 kemény do
rong tűzifa termelése

24—
62 44 54 66 76 110

1 q. faszén előállítása 4 0 -
60 54 54 “ 60 72

Ezer drb. 18  ni. hosz- 
szu szőlőkaró készít. 500 600 900 1100 1400 1650

Egy drb. kemény 
bányafa termelése - - 16 20 20 33

Férfi napszám 100—
160 160 160 240 300 385

Női napszám 60—
100 90 100 120 140 176

Gyermek napszám 3 0 -
60 54 .0 100 100 143

Kétfogatu fuvar (igás) 
napszám

400 - 
700 450 640 800 1000 1320

1 q. faszén szállítása -  . 9 0 -
110

8 0 -
110

8 0 -
100

9 0 -
140

110 -  
154

Ezer drb. 1-8 m. hosz- 
szu szőlőkaró száll. - 500 1160 1160 1160 1540

Egy drb. kemény 
bányafa száll.

36 -  
60

36—
60

36 -  
60

49—
77

A diósgyőri uradalomban 34 állandó kincstári munkás
állás van rendszeresítve és pedig oly módon, hogy a 
létszám 20%-a a mesterek, 70%-a legények és 10%-a 
az inasok osztályába van sorozva. Valamennyien a diós
győri kincstári erdészeti társpénztár kötelékébe tartoznak.

A társpénztári intézmény már nagyon régi és való
színűleg a fennállott hámori vasművek üzembe helye
zésével egyidőtájban, az 1779. évben keletkezett azon 
általánosan ismert célból, hogy a szolgálatra képtelenné 
vált munkások, azok özvegyei és árvái a társpénztár 
jövedelméhez képest megfelelő ellátásban, segélyben 
részesüljenek.

A diósgyőri m. kir. erdőhivatalnak 1878. évi május 
hó 10-én 475. sz. a. kelt és az óbudai jószágigazgató
sághoz intézett jelentéséből az tűnik ki, hogy az első

nyugbérszab.ályzat 1779. év i, szeptember 3-án . bocsát
tatott ki.

Ez azonban áz idők folyamán valószínűleg megválto
zott. Erre lehet következtetni abból, hogy a m. ,kir. pénz
ügyminisztérium 1880. évi 31252. sz. rendeletében arról 
értesítette az óbudai jószágigazgatóságot, hogy a diósgyőri 
kincstári munkások nyugbérét szabályozó 1842. évi 6939. 
sz. udvari rendelet sem eredetiben, sem másolatban fel 
nem található.

A társpénztár tagjai eredetileg csak egy ágazat köte
lékébe tartoztak, mert a szénégetők és szénfuvarosok 
is a. bánya, illetve a vasgyár munkásai voltak. A diós
győri bányatárspénztár 1870. évi pénztári naplójából meg
állapítottam, hogy az erdészeti munkások 1870. évi jul. 
hó 31-én váltak el a bányászati és kohászati ágazattól, 
de a társpénztári járulékot még tovább is a bányatárs- 
ládába fizették az 1900. év végéig.

Időközben a vasgyári munkások 1882. évi január hó 
1-től kezdve új, kedvezőbb társládai alapszabályt kaptak, 
mig az erdészeti munkásokra tovább is érvényben ma
radt a bécsi cs. és kir. pénzügyminisztérium 1866. évi 
25768. sz. rendeletével jóváhagyott nyugbérszabályzat. 
Ennek értelmében az erdészeti tag nyugbére az alábbi 
fokozat szerint szabatott ki.

Szolgálati 
évek száma

Évi nyugalombér

,a kincstári 
erdészettől a társládától Összesen

tói ig K f K | f K . | f

8 20 24 96 18 ; 96 43 92

20 30 24 96 26  16 51 12

30 40 24 96 33  | 60 58 56

40 — 122 40 122 f . 4 0 2 44  i 80

Az özvegy pedig, tekintet nélkül a férj szolgálati ide
jére vagy nyugbérére, a kincstári erdészettől egy évre 9 
K 36 f-t, a társládától. 16 K 80 f-t, tehát összesen 26 
K 16 f-t kapott éventé.

Az árva pedig a kincstártól 3 K 12 f-t, a társládától 
pedig 5 K 52 f-t, tehát összesen 8 K 64 f-t kapott.

A közös társpénztár az 1900. év végén megszűnt s 
1901. év január hó 1-től Darányi miniszter úr életbe 
léptette a diósgyőri kincstári erdészeti társpénztárt, mely 
a munkások helyzetét lényegesen javítja.

(Folytatása következik.)
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Vihar után.
Mögöttünk hát a válság, a legutóbb múlt hónapok 

viharos eseményei után bekövetkezett megint a várva 
várt nyugalom.

Igaz, megtépázott bennünket a vihar alaposan, de | 
egyúttal -— mint minden vihar —■ meg is tisztította a { 
levegőt; elsöpört egy csomó céget, melyek már régóta 
rászolgáltak az elpusztulásra.

Ma már átestünk a válságon és a pénzvilág ismét' 
kedvezőbben Ítéli meg a fakereskedelmet. A túlságos 
hitelezési félelem és a tavaly szeptemberben bekövetke
zett rendkívüli pénzviszonyok már a pénzdrágulás legelső 
idejében megingatott több céget. A versenycégek persze 
éltek az alkalommal, jobban mondva visszaéltek vele az 
által, hogy alig folyamodtak az ingadozók hitelezőikhez 
halasztásért, rögtön csődjük hírét terjesztették, a mivel 
halálra rémíttették azokat a bankokat, melyek pénztárai I 
fakereskedők elfogadványaival voltak zsúfolva.

Legeslegelső rendszabálynak a hitelfelmondással kezd
ték és közvetlenül utána a rögtöni hitelmegvonás követ
kezett, tehát mindjárt bevezetésül olyan alapos eljárás
sal, melyet nyugalmas időkben csak nagy óvatossággal 
és csak fokról-fokra, eljárással, de semmi esetre sem elő
készítés nélkül szabad tenni és tesznek is, még kevésbé | 
pedig terjesztenek ki egy egész szakmára.

Veszett hire kelt mindennek, ami csak némi vonatko
zásban állott a faszakmával; a legnagyobb, legtekintélye
sebb, legvagyonosabb cégeket szinte kiebrudalták a bankok
ból és magukra hagyták őket; boldoguljanak ahogy 
tudnak.

Hogyne következtek volna be ennek a meggondolatlan 
kizárásnak rossz következményei ? Bizony seregestül jött 
hire a legjóravalóbb cégek összeroppanásának; volt köz
tük olyan is nem egy, melynek nagy készletei vagy 
erdővállalatainak értéke öt-hatszor fölülmúlta tartozásait.
De fizetésképtelenné kellett válnia, mert nem volt rá 
mód, hogy készpénzhez juthatott volna.

A válság persze nemcsak a faszakmát sújtotta, hanem 
ráfeküdt a többi iparágra is ; legerősebben azonban a 
faszakma tagjait dézsmálta meg ; vagy hatvan magyar 
fakereskedő céget Toppantott össze, köztük bizony sok, 
nagyon sok jobb sorsra érdemeset.

És mindamellett van egy körülmény, mely mégis azt 
bizonyítja, hogy fakereskedelmünk alapja egészséges, és 
ez az, hogy a magyar fakereskedelem legfontosabb, 
legnagyobb ága a puha műfa ára a nehéz válság 
dacára sem hanyatlott semmit, egy hajszálnyit se !

Ma is ugyanaz az ára, ami ősszel volt.

Kell-e ennél jobb bizonyíték? •
Hogy miért vannak épen a fatermelők leginkább a 

pénzintézeti hitelre szorulva, jobban, mint más iparág, az 
| nem titok. A termelési üzlet sajátossága hozza magával, 

hogy a beleruházott befektetések a legjobb esetben is 
csak mintegy másfél év múltán szabadulnak föl, mert 
hiszen az erdővétel után következik a döntés, kikészítés, 
tutajozás és hajón való (tehát időjáráshoz kötött) szállí
tás. De az erdők nagy terjedelme és a magas munka
dijak ezenkívül szükségessé teszik a kitermelésnek több 
évre való elosztását is, úgy hogy a vételkor befektetett 
nagy összegek legtöbb esetben csak évek múltán térül
nek meg lassan-lassan. Az ilyen termelési üzlettel biró 
vállalkozókat -természetesen katasztrófaszerűen érte a 
hitelmegvonás.

Először úgy próbáltak magukon segíteni, hogy meg
szorították a termelést, vagy pedig erőltették az eladást. 
A kisebbek, azok, akik már magát az erdőt is hitelre 
vásárolták és minden üzleti tőke nélkül dolgoztak, persze 
nyomban „letörtek“. Ilyen van a tönkrejutottak között 
vagy harminc. Közéjük sorolandók azok is, akik felhasz
nálták a kínálkozó alkalmat arra, hogy a „zsíros oldalakra“ 
bukjanak. De van a bukottak között 15—20 komoly, 
törekvő cég , is, kik, ha méltányosan bánnak velük a 
bankok, minden bizonnyal megmenekülnek a meg nem 
érdemelt veszedelemtől.

És bizony megérezték a fizetésképességben maradt 
cégek is a válságot, még pedig elég érzékenyen. Ezek 
egymást segítgették ki a hínárból, mikor egyiket- 
másikat baj fenyegette (ha váltóik esedékessége nap
ján nem volt együtt a szükséges készpénz). Most ocsúd
nak fel lassacskán, hogy véget ért a veszély; üzemeik 
ezidőszerint már megint teljesen rendben működnek.

Szorosan véve tehát azt látjuk, hogy tulajdonképen 
csak a gyenge alapokon állott elemek pusztultak el és 

[ ebből a szempontból tekintve a dolgot, a válság tisztító 
hatásának épen a faszakma saját érdekében csak örven
deni lehet. Ezenkívül azonban még egy másik haszna is 
van az elmúlt veszedelemnek, az, hogy a fakereskedők 
okultak és most már (tudva azt, hogy baj idején ma
gukra hagyják őket) előkészülnek minden eshetőségre.

Ez pedig olyan nagy eredmény, hogy szinte megéri 
azt az áldozatot, melyet a szakma hozni kényszerült 
egynéhány jobb sorsra érdemes szaktárs elvesztése által.
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BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETE

Rendes tagsági díjat fizettek:
1907- re : Kovács Cusztáv, Matavovszky Árpád.
1908- ra: borhii Borhy György, sipeki Balázs Lajos, 

Áronffy Ernő, Matavovszky Árpád, Okolicsányi Lajos, 
Pauchly Rezső, Kovács Gusztáv.

— A Magyar Erdész eredeti tárcája. —

Az áldatlan 1850-ik esztendő március havának utolsó 
napjaiban Kerecsényi Imre volt honvédtüzérhadnagy, ki 
hónapok óta az Ilkey családnál rejtőzött, menekülni volt 
kénytelen.

Valaki feljelentette a zsandároknak. Annak a szomorú 
időnek legnyomoruságosabb, legundoritóbb hajtása a kém 
volt.

Este hat órakor történt, hogy egy fiatal szabómester, 
Kiss Pál, benyitott az Ilkeyék nagy fehér házába, mely 
a város szélén a Kőrösparton terült el. A tornácon Ilo
nával találkozott, Ilkey Péter hajadon leányával.

— Kisasszony, mondotta a fiatal szabómester, azt 
hiszem, ösmer engem?

— Igen, hangzott kissé határozatlanul.
— Én Kiss Pál vagyok, szabómester, nagyon fontos 

üzenetet hoztam.
— Kinek?
— Az önök ispánjának . . . tetszik érteni ?
Kerecsényi Imre mint ispán tartózkodott Ilkeyéknél, s

többnyire a tanyán volt Ölyvéd mellett a három Kőrös 
összefolyásánál.

A fiatal leány félhomályban is látta, hogy Kiss Pál 
arcát nyugtalanság önti el. A hangja is tompán csen
gett, mint a megriadt embereké. Megsejtette a veszedel
met. Gyorsan, energikusan intézte a kérdést:

— Valami baj fenyegeti az ispánt?
— A legkomolyabb baj, kisasszony. Feljelentették s a 

zsandárok már talán útban is vannak üldözésére.
— Jézus Mária.
— Kisasszony, mondotta a fiatal szabó, itt az imád

ság nem használ. Meg kell menteni az ispán urat, azért 
jöttem.

Ilona kezét nyújtotta.
— Köszönöm.
— Arra még ráérünk . . . tudom, hogy ön a menyasz- 

szonya . . . hol van a kedves uraatyja.
— Nincs itthon, csak holnap estére várjuk.
A szabó közelebb lépett.
— Akkor nekünk kell cselekedni . . . Hol van az 

ispán úr?
— Bent a dohányzóban.
— Annál jobb . . . menjünk hozzá.
Kerecsényi nyugodtan ült a dohányzóban, hol két 

gyertya mellett egy nagy angol újságot olvasott. Mikor 
meghallotta, hogy miről van szó, mosolyt erőltetett arcára. 
Meg akarta menyasszonyát nyugtatni.

— Teringettét, mondotta, ha igy áll a dolog, akkor 
egy házzal odább kell állani.

— Felkelt és Ilona vállára tette a kezét.
— Már harmadszor esik meg velem, hogy a rejtekhelyei 

el kell hagynom. Megtanultam a bujdosás fortélyait. 
Különben is zsebemben van a külföldre szóló útlevél. 
Ne félj, Ilona, itt csak arról van szó, hogy az ember 
ne veszítsen el egy pillanatot sem. Hamar magamra ka
pom ezt a jó báránybőrbekecset.

— A fiatal szabó elébe állt.
— Megálljon ispán ur, ezt a bekecset én veszem 

magamra.
— Ön?
— Én. A kucsmát is. Termetünk meglehetősen egy

forma.
— De mi célja annak?
— A fiatal szabó arcán fájdalmas vonás húzódott 

végig. Tekintetéből, hangjából különös szomorúság áradt.
— Ne kérdezze, mondotta tétován, nekem önt meg 

kell mentenem. Meg, minden áron, még az életem árán 
is. Ehhez szükségem van a bekecsre és a kucsmára. A 
zsandárok a nagy füzestől egész a szalontai erdőig engem 
fognak üldözni . . . .  Ön siessen azalatt menekülni.

— De nem lesz önnek ebből baja?
— Semmi, mindenre gondoltam . . .  Ne huzzuk be

széddel az időt.
Azzal gyorsan magára kapta a báránybőr bekecset és 

kucsmát.
— Isten önnel, mondotta az üldözött honvédtisztnek 

és mielőtt még egy kérdést is intézhettek hozzá, elrohant.
— Három órával később a félhold sugara két zsandár 

szuronyból csalt ki apró sugarakat a kígyós mizsei or
szágúton. Az egyik zsandár értelmes, magas homloku 
ember volt, tömött szőke bajuszszal. Társa, ki mellette 
haladt, alacsony zömök férfiú volt, degenerált, közömbös 
arccal, melyből a ferde nagy orr ijesztően emelkedett ki.

— Bizonyos, kérdezte az alacsonyabb zsandár, hogy 
erre szökött meg?
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— Egész bizonyos, válaszolt a másik. A pék látta. 
Már tegnap óta leselkedik utána.

— Komisz ember az a pék, mondotta a butaképü 
zsandár.

A másik vállat vont.
— Hát igen, kém, spicli . . . Olyannak is kell lennie.
Nekünk mindenesetre megkönnyítette a munkánkat.

Pontosan leírta, hogy milyen báránybőr bekecs és milyen 
kucsma van rajta. Az idő sokkal hűvösebb, semhogy 
útközben levethetné . . . Azt hiszem, holnap délre már 
vason kisérjük vissza.

Az értelmes arcú zsandár jóslása nem vált be. Ez az 
ember nem szívesen teljesítette azt a szolgálatot, mit 
hivatása elébe szabott. Nem törődött volna vele, sőt 
talán örült volna titkon, ha az üldözött honvédtiszt meg
menekül a nélkül, hogy őt, a zsandárt, szolgálati mu
lasztás terhelte vona. De a szolgálatot szigorúan értel
mezte. Már éjjel volt, mikor a csorvási csárdást felzör
gette . . . Valószínűnek tetszett, hogy az üldözött ember 
itt tartja az első pihenőt.

A csárdás sietve nyitott ajtót a hatalom rettegett fegy
veres embereinek. Arra a kérdésre, hogy nem volt-e ott 
estetájt egy báránybőr bekecses és kucsmás uriforma 
ember, sietett a következőt válaszolni:

— Dehogy nem, nincs egy óraja sem, hogy itt járt. 
Piritost evett és három félmeszely bort ivott. Egy kis 
szalonnát is vitt magával az útra.

— Hát arról nem beszélt, fakgatta a zsandár, hogy 
honnan jön és merre igyekszik ?

— De igen, válaszolta a csárdás. Elmondta, hogy a 
bicsei tanyáról jött, amelyik az Ilkey uraságé, hogy ott 
ispán volt, de most valami baj miatt el kellett gyünnie. 
Az éjcaka Csabán fog meghálni, ott sok az ösmerőse. 
Emlegetett valami Rolkót . . .

— Rolkót?
— Igen.
Hajnalban a két zsandár Csabán volt, hol az ott állo

másozó zsandárok segélyével megtalálták Rolkó házát. Az 
öreg ur már ébren volt és készséggel adott választ a 
zsandároknak.

— Kerecsényi urat keresik? Itt volt. . .  Félórája sincs 
hogy elment . . . kocsit kerített és áthajtott Gyulára . . . 
Azt mondta, hogy sürgősen kell beszélni Mitvay Sámuel 
szűrszabóval, kinek a fiával együtt szolgált.

Negyedóra múlva a két zsandár forspontos kocsin ült 
és egy jó óra múlva már ott álllak a Misvay szűrszabó 
udvarán. Az atyamester csodálkozva válaszolt a zsan
dárok kérdésére:

— Hát nem tetszettek vele találkozni a vármegye- 
ház-utcában . . . Nincs negyedórája sem, hogy innen el
ment . . . Valami sürgős dolga van Kétegyházán, az oláh 
papnál . . .  az öreg Argyellánnál.

A zsandárok délben ott voltak Argyellán tisztelendő 
urnái, egy patrialkális szakállu öreg papnál, ki nyíltan, 
egyenesen válaszolt. Hogy láttam-e ? Persze hogy láttam.

Itt szdvoriumoztunk jó félóráig. Meg is dicsérte a szilvo- 
riumomat. Csak azt apprehendáltam, hogy nem akart 
ebédre itt maradni.

— Hova ment ?
— Sarkadra, a Bajcsy urasághoz . . .
Bajcsy, egy vidéki kis földbirtokos, ki nagyot hallott, 

hosszasan mondta el, hogy az üldözött ispán mikor 
érkezett és mikor indult el. Úgy tudja, hogy Szalontára 
ment . . .

Szalontán is megtalálták nyomát a bekecses, kucsmás 
embernek. Nagyváradon is, egy nappal később Belénye- 
sen is . . . Mindenütt előttük járt, de elfogni nem tudták.

Ez az embervadászat a jóindulatú zsandárt is izgalom
mal, dühvei töltötte el. Az embertelen foglalkozás meg
fosztotta nemesebb tulajdonaitól. Szitkozódott, károm
kodott .............

— Ha utolérem, agyonlövöm, mint a kutyát. . .
De nem érte utói . . .  Az erdélyi határon elenyészett 

minden nyom . . .  A két zsandár agyonhajszolva, elke
seredve tért vissza a kétheti eredménytelen embervadá
szatból.

*
Az üldözött szabó egy nappal hamarabb ért viszsza. 

Lelkesség sugárzott az arcáról. Erezte, hogy hőstettet 
vitt véghez.

Késő este volt, mikor beállított Ilkeyék házába. Átadta 
a kisasszonynak a kucsmát és bekecset. Hálásan szo
rongatták a kezét. Az öreg Ilkey megölelte.

— Derék fiú vagy öcsém.
A fiatal szabó nagyot sóhajtott.
— Kénytelen voltam az lenni, mondotta szemét le

sütve, mert az áruló a feleségem nagybátyja volt, ha 
elfogták volna, akkor agyonütöttem volna a spiclit . . .

Országos Nemzeti Vadásztársaság.
A „Magyar Erdész“ 4-ik számában a fenti cim alatt, 

Craus Géza Aladár aláírással egy oly közlemény jelent 
meg, a melyet szó nélkül nem hagyhatok. Tartozom ezzel 
az igazságnak, az Országos Nemzeti Vadásztársaságnak 
és a Nagysinken lakó Craus Géza Aladár barátomnak.

Mindenek előtt neki gyónom meg a bűnömet, mert 
határozottan vétkeztem ellene, mikor csak egy percig is 
azt mertem gondolni, hogy a közleményt ő irta. De hát 
tévedni emberi dolog. Az aláírás, a cim és a cikknek 
az eleje határozottan megtévesztettek ; annál is inkább, 
mert január hó elején Géza barátom bekért tőlem lőjegy- 
zéket és mindenféle más kimutatásokat, hogy a mint ő 
irta : a társulat érdekében és a belépésre való ösztön
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zőül egy szép cikkben felhasználhassa. Mikor tehát a 
lapot kezembe vettem: nagy örömmel láttam cikkének 
elolvasásához. Szolgáljon azonban mentségemül, hogy a 
tévedés nem tartott sokkal tovább egy percnél. A mint 
egy jót hörpintettem a közleményből, azonnal láttam, hogy 
nem ő a szerző; hanem hogy vagy két Craus Géza 
Aladár van a világon, vagy pedig a társaságnak valami 
esküdt ellensége vissza élt az ő nevével. A Marosvásár
helyen lakó Craus Géza Aladár kuruc barátom, a ki az 
Orsz. Nemz. Vadásztársaságnak alelnöke, — a ki Nagy- 
sinken a tagdijat felemelte, — a ki 1906-ban a tagdíj
emelés szükségét hangsúlyozta, a ki állandóan lelkes, sőt 
több Ízben tapsoló tagja volt a társaságnak, ezt a cikket 
nem Írhatta.

Azon reményben, hogy az én Géza barátom meg
bocsátja tévedésemet, hogy őt a szerzőséggel meggyanú
sítottam : most már neki megyek az ő és a mi ellen
ségünknek, annak a másik Craus Géza Aladárnak, s ütök 
egy-kettőt a sisakján az igazság buzogányával.

Azt mondja a szerző, hogy „az Erdélyrészi (most or
szágos) nemzeti vadásztársaságnak főcélja a nemzeti 
gondolat istápolása volt s csak véletlenül jutott a vadá
szattal egy kalap alá.“

Hát kérem alásan, ez hamis. A jelenlegi Orsz. Nemz. 
Vadásztársaság eleinte minden cim és hazafias gondolat 
nélkül, tisztán zergevadászat céljából alakult. Valami 
15-en voltunk tagok 10 korona tagdíjjal. Területünk pár 
ezer hold volt minden felügyelet nélkül. 1903-ban hosz- 
szas ösztökélésemre Craus Géza barátom megalakította 
az Erdélyrészi Nemzeti Vadásztársaságot 20 kor. tagdíjjal. 
Megindult a toborzás s gőzerővel gyűjtöttük a tagokat, 
hogy terjeszkedhessünk. A Nagysinken székelő vezetőség 
minden befolyó összeget be is fektetett a bérletekbe, úgy, 
hogy rövid idő alatt egész szép területtel rendelkezett a 
társaság. Területünk volt, de vadunk nem. Vadőrökre 
ugyanis nem telvén, a vadorzók, vagyis a lakosság, min
dent ellőtt az orrunk elől.

Végtelenül bántott a dolog — nemkülönben Géza 
barátomat is, és kellő megfontolás után 1905-ben Nagy
sinken a közgyűléssel felemeltette a tagdijat 40 koronára 
(én már akkor 100 koronát indítványoztam), a tagdíj
emeléssel megszállta a társaságot a nagyzás kóbortja. A 
helyett, hogy a meglévő területet védelem alá helyezte 
volna, vagy csak egy kis gunyhót épített volna, bérelte 
tovább nyakra-főre a területeket. Egy steier vadászt 
alkalmazott ugyan nagy nehezen, de már ez adósságra 
ment. Volt tehát már egy vadőr is ; de mit tudott csi
nálni 70000—80000 holddal egy vadőr.

Craus Géza barátommal, mint lelkes vadászszal, kifőz
tük azután, hogy így ez nem mehet tovább; át kell 
tenni a székhelyet Budapestre, — fel kell emelni alapo
san a tagdijat s szaporítani a tagokat, hogy karba helyez
hessük a területünket s esetleg elcsíphessünk valamit a 
magyarfaló német szomszédból Florschtádttől, a ki a kincs
tári területeket bérelte s nagy szakértelemmel, költséggel

gyönyörű vadállományt teremtett. Hogy őt egészen kiszo
rítsuk, arra komolyan gondolni sem lehetett. A német 
győzte pénzzel, nekünk meg egy gunyhóra, pár vadőrre 
sem tellett, sőt adósságunk volt. Tehát Florschtädt ellen 
sem a hazafiság tüzelt bennünket, hanem gazdag zerge- 
állományára fájt a fogunk. Az Erdélyrészi Nemzeti 
Vadásztársaságnak különben is semmi kifejezett nemzeti 
missió nem volt a zászlajára irva. Az alapszabályokban 
meghatározott minden cél, a vadászat fejlesztése, a v. 
törvény ismertetése körül forgott. Nem mondom én azt, 
hogy mi ketten Géza barátommal mint igazi kurucok 
nem ábrándoztunk szebb jövőről, a 48-as eszmék dia
daláról, meg hogy nem búsultunk azon, hogy Fogaras- 
ban s a többi megyékben egyetlen egy paraszt nem érti 
a nyelvünket, hogy ott még a varjuk is oláhul vagy szá
szul kárognak. Azt se mondom, hogy nem gondoltunk 
arra, hogy egyszer, ha sok pénze lesz a társaságunknak, 
azt hazafias célra fordítjuk. Sőt bennem már az is meg
érlelődött, hogy utat mutatva a kormánynak, a leghatha- 
tósabb formában, óvodák alapításával fogjuk feleslegün
ket a hazafiság, a nemzet oltárára lerakni. Géza barátom
nak is voltak bizonyára ilyen forma gondolatai, de hogy 
ő milyen irányban akarta a magyarságot szolgálni, azt 
nem tudom, mert erről sem nékem, sem másnak 
soha nem szólt egy szót sem. Azt csak nem tehetem 
fel róla, hogy ő „nemzeti célokat“ vélt azzal meg
valósítani, hogy kibéreltük egy csomó havasnak a vadá
szati jogát. Hiszen ezzel inkább a románság érdekeit 
szolgáltuk, vagyonosodását, erősödését mozdítottuk elő. 
Eddig az oláh a saját pénzén vadászott; a mint az Erdély
részi Nemz. Vadásztársaság akcióba lépett, a vadászat 
nem került nekik semmibe, sőt szép összeg pénz is folyt 
be vadászbér címen a községek és magánosok pénz
tárába. Más változás nem történt. A varjak még mindég 
csak idegen nyelven kárognak s nem akad egyetlen 
ember a nép közül, a ki azt megértené, hogy jó 
napot.

A mint már említém, eljött a szüksége annak, hogy a 
tagdijat ismét emeljük s változtassunk az alapszabályokon. 
Craus Géza teljhatalmú alelnökünk össze is hívta 1906 
február elejére a közgyűlést Budapestre s a meghívóban 
fel is tüntette a tárgysorozatot tagdíjemeléssel, alapszabály
változtatással egyetemben. A közgyűlés szabályszerűen 
meg is tartatott s az elnöklő alelnök meleg hangú aján
latára a jelenlévők nemcsak hogy egyhangúlag megsza
vazták a 10 koronás tagdíjemelést, de többen a tagdíj
nak 100 koronára való emelését hangsúlyozták és köve
telték. Azzal a váddal szemben, mintha a közgyűlést 
összehívó Craus Géza barátom mulasztást követett volna 
el akkor, a midőn a tagok beleegyezését nem kérte ki 
előzetesen a tagdíjemelésre, hanem csak a tárgysoro
zatba vette fel az emelést: kénytelen vagyok őt védel
mezni. Nevezetesen ő nemhogy mulasztást követett volna 
el, de felesleges dolgot is cselekedett, mikor a tagdíj- 
emelést a tárgysorozatba felvette, mert az alapszabályok
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világosan kimondják: „hogy a közqyűlés évről-évre álla
pítja meg a tagdijat.“

„Az új vezetőség — szól tovább a vád — felemelte 
a tagdijat, de megfeledkezett a társaság eredeti és valódi 
céljáról s erejét a vadászterületek karbahelyezésére for
dította.“

Tessék csak összehasonlítani a régi és az új alap
szabályokat. Ép az új vezetőség domborította ki a haza
fias célokat, midőn a többi között azt is zászlajára irta, 
hogy „szolgálja a hazafias kultúrát s a hazára szégyent 
hozó vadászirodákat s a hazát gyalázó, a vadállományt 
pusztító külföldieket kiszorítja — ha t. i. módjában lesz 
— a hazai bérletekből."

Az ilyen külföldiek alatt pedig nem az én Géza bará
tom vörös posztóját: Florschtädt lovagot értettük, mert 
akár mint vadász, akár mint nemzetgazda, sokkal szíve
sebben látjuk a hazai bérleteket olyan külföldi kezében, 
a ki külföldi pénzen tenyészti, szaporítja a vadat, a ki 
egy kipusztult területen gazdag vadállományt teremt, 
nagyban növelve annak értékét — mint egy jó nevű 
magyar mágnás kezében, a kinek a kezei között tönkre 
megy rövid pár év alatt egy gazdag vadállomány. Már- 
maros, Ung, Bereg, Zemplén sokat és tanulságosat regél
hetnének ez irányban. Vajon megtanult-e ebbe a megyékbe 
a magyar vadászbérlő hatása alatt a rusnyák magyarul? 
Dehogy tanult. Zsidóul tud, de magyarul azt sem érti, 
hogy : „kenyér“ mit jelent. Hasznot tehát a magyar bérlő 
a magyarságnak nem hajtott, ellenben tönkre tetté szak
értelem híján a kerekvilág leghíresebb szarvasállományát, 
a magyar — hétvilágra szólló — nemzeti kincsét 1

Nem feledkezett meg az új vezetőség ép az általa 
kifejezésre juttatott nemzeti gondolatokról, de elsősorban 
címének óhajtott megfelelni, eleget tenni. Címe pedig 
nem országos magyar kultur és nyelvészeti egyesület, 
hanem „Országos Nemzeti Vadásztársaság.“ Hozzá látott 
tehát az új vezetőség a társaság óriás területének rendbe
hozásához — úgy okoskodván, hogy ha már az összes 
tagdijakat bérletekbe öljük, ne legyen az a sok ezer korona 
ablakon kidobott pénz, — legyen belőle nekünk is valami 
hasznunk, örömünk, ne csak a vadorzóknak. Az önkéntes 
adakozás útján összegyűlt pénzből és a tagdíjból maradt 
csekély feleslegből 5 db. 2 szobás vadászházat építte
tett, hogy a vadászni szándékozó tagoknak ne kelljen a 
szabad ég alatt tanyázni, — ügyes és tanult steier vad
őröket hozatott, a kik rövidesen leapasztották a vad
állományt pusztító vadorzók, farkasok és kóbor kutyák 
óriási számát.

Jelenleg 6 ügyes vadőr fáradozik a vadállomány eme
lésében ; még pedig nem híjába, mert rövid 2 év alatt 
annyira elszaporodott a hasznos vadállomány, hogy iga
zán öröm lemenni — s idestova nem lesz mit irigy
kedni a Florschtädt volt területére, különösen ha az új 
bérlő tisztán hazafiságból, mármarosi mintára, ellenkezőleg 
kezeli, mint ő kezelte.

Az idei közgyűlés, hogy a régi vezetőség által terem

tett terhektől szabaduljon s hogy vadászati kötelezettségeit 
szarvas és esetleg kőszáli kecske telepítésével teljesen 
lerója, felemelte 1908/9. évre a tagdijat 100 koronára. 
Jövőre majd ismét lefogja szállítani, úgy azonban, hogy 
azért hazafias céljaira is maradjon, hogy ezen a téren 
is megtehesse az első lépést. A közgyűlés teljes tudatá
ban volt annak, hogy sokan kifognak válni 2 év múlva 
a társaságból, nem annyira a 100 koronáért, mint azért, 
mert lejár a köteles 6 évük, s mikor beléptek, nem a 
maguk jó szántából tették. Ezeknek a távozó és rossz
fizető tagoknak a helyére már új tagok jelentkeztek, még 
pedig olyanok, a kik nem sokalják a 100 koronát és azt 
be is fizetik. Talán leapad a tagok száma 70-re (most 
130), nem baj ! Azért nem esünk kétségbe. 70, de mond
juk 50 tag 100 koronával mindég jobb, mint 100 tag 
olyan 50 koronával, a mit perelni kell. Számban talán 
megfogyunk, de anyagilag és erkölcsileg megerősödünk 
s a kis vitéz csapat 3 szinü lobogóját diadalról-diadalra 
fogja vinni ellenségeinek s irigyeinek nagy bosszúságára.

Gyöngyöshalászi Takách Gyula,
az O. N. V. T. ügyvezető alelnöke.

A vadász-vizsla nevelése és idomftása.
Egy régi vadászmondás azt tartja, hogy eb a vadász, 

kutya nélkül! E mondásban nagy igazság rejlik. Minden 
vadász, aki az apró vad utáni jártában-keltében a vadá
szat gyönyöreit is élvezni akarta, csakhamar rájött, hogy 
ennek teljességéhez első sorban is okvetlen egy jó  va
dászkutya kívántatik. Hangsúlyoznom kell, hogy — jó, 
mert ha a kutya meg is van és annak a jelzője nem 
jó, hanem — rossz, akkor a vadászat nem mulatság, 
nem szórakozás, nem sport, hanem valóságos gyötrelem !

Ki ne látott volna már olyan vadászt, a kinek a ked
ves Nérója ne mindig a sarkában okvetetlenkedett volna? 
Ez a Nero a gazda szemefénye, a család kedvence, 
hogy úgy mondjuk, valósággal a család esze; minden
féle csalafintaságok tudora. A gombostűtől elkezdve egész 
a karos székig mindenféle tárgyakat bámulatos pontos
sággal aportiroz, anélkül, hogy erre -valaki által is biz- 
tattatnék. Leveszi a táskát a falról, gazdájának oda hozza 
a papucsot, fogvájóját, vagy amire szüksége van ; elő 
nem lehet sorolni hamarosan fényoldalait, valóságos 
magántudós. Ismeri mindenki, utcán és vonaton egyaránt, 
akár mint egy — detektívet. Büszke is rá a gazdája.

Irigyli tőle minden vadász. Tudja ezt Nero, ellen
súlyozza is tőle telhetőleg.

Ez a kedves dög, mihelyt vadászatra indul, mintha 
kicserélnék; pedig van neki, hogy is mondják csak? 
pedigreje. Papája, mamája, előkelő családi összekötteté
sekkel dicsekedve, a legelső Lordokkal áll szoros össze
köttetésben. Albion ködös tájékán ringatták az ősök 
bölcsőjét, hamisítatlan „dnglilis“ vér csergedez ereiben 
és hogy e jellegét a neve is nem bizonyítja, annak oka
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egyszerűen csak abban keresendő, hogy a gazdájának 
családi hagyományai is e névhez fűződnek.

Elég az hozzá, hogy: Nero a szabadban érezve magát, 
rögtön versenyparipává vedlik, összeszaladgálja az egész 
területet, bohókás játékot kezd a pacsirtákkal, fölényes 
nyugalommal halad el a meglapuló foglyok mellett, 
versenyt szalad a rejtekéből kiszökkenő nyulakkal és a 
midőn az előirt kilométereket pontosan befutotta, a tor
pedó és más fajtájú füttyek hivó szózatára végre előke- 
rülend, bámulatos pontossággal megközelíti a gazdáját 
egészen 80 lépésig. Ebből a távolságból — nincs földi 
hatalom, egy, csak egy lépést is engedne. Nem pedig 
azért, mivel jól tudja, nemcsak ösztönéből, hanem tapasz
talatából kifolyólag is, hogy a rögtönvaló megközelítése 
— hatalmas veréssel is járna. Kénytelen a gazdája is 
ebbe belenyugodn1 és észre sem veszi, hogy már vagy 
10 perc múlva a Nero közvetlen sarkában kullog. Most 
megfenyíteni már úgy sem lenne érdemes, mert akkor 
Nero egész nap saját szakállára cserkészne, illetve bok- 
rászna.

Ez a kutya mintaképe egy olyan kutyának, amelyik 
egyedül csak arra való, hogy a vadászat minden örömeit 
megkeserítse. A gazdája azonban a világ legjobb kutyá
jának tartja. Egyáltalában szokás, hogy kutyát becsmé
relve az ember, a gazdát sérti. Minden vadász a saját 
kutyáját tartja legjobbnak; ha szemmel láthatólag is jobb 
a másik kutya, akkor a gazda még mindig talál a saját 
kutyájában valami különleges kiválóságot.

Minden vadászkutyának — különösen a vizslának — 
veleszületett ösztöne van a vadászatra. Némely fajoknál 
ez ösztön kevésbé, vagy jobban van kifejlődve. A legjobb 
kutya is elromolhatik a felületes vadász kezén. A gyakor
lati vizsla kiválasztása a fődolog. Jó ösztönü és hajlamú 
vizslának az idomítása majdnem másodrendű, hogy úgy 
mondjam — játékdolog. Ellenben vadászatra nem alkal
mas, rossz hajlamú kutyának az idomítása kárbaveszett 
fáradság és hasztalan munka, hiába való vesződtség. 
Láthatjuk, hogy ha egy jó kutyára akarunk szert tenni 
és azt akarjuk, hogy az idomítássai járó fáradság ne 
vésszen kárba, akkor első sorban is arra kell töreked
nünk, hogy az idomításra egy teljesen alkalmas kutyát 
választhassunk ki a magunk részére.

E kiválasztásra útmutatást adni igen bajos és hossza
dalmas lenne; bízzuk azt egy tapasztalt vadász ismerő
sünkre, ha ez nem lenne, szerezzünk kutyakölyköt lehe
tőleg onnan, ahol úgy az apa, mint az anyja rendszeres 
vadászattal, nem pedig házőrzéssel foglalkozik. Ilyen 
kölyökre könnyen lehet szert tenni, mert minden vadász, 
akinek engedelmes, szófogadó jóravaló vadász szuka 
kutyája van, igyekezik kutyáját hasonló hírnevű kutyával 
párosítani, már' csak azért is, mivel az ilyen házasságból 
származott kölykök üzleti szempontból is — haszont 
nyújtó kereslet tárgyát képezik. Ha azonban ilyen ismerő
sünk nem lenne, ne sajnáljunk egy pár forintot az oly 
kutyatenyésztőtől, a ki nem heted-, hanem legalább is

„másodizileg" kimutathatja a szülők „foglalkozását." 
Tapasztalataim szerint is elsősorban „e kutyafoglalkozá
sok“ mivolta lévén a legjobb útmutatója a vizslák vadá
szatra való rátermettségüknek.

Ha alkalmas példányt találunk az idomításra, akkor... 
itt álljunk meg egy kissé . . .  az idomítás játékdolog, 
nagyképüsködő szószátyárokra ne adjunk semmit; ido
mítsa minden vadász maga a saját kutyáját. Megteheti 
ezt akármilyen nagy vagy kis úr, már csak annyival is 
inkább, mivel ez nem dolog, hanem játék és szórakozás. 
De az a vadász, aki hirtelen természetű, dühbe jövő, 
magán uralkodni nem tudó, erőszakos természetű — 
az ne idomítson vizslát, sőt ne is tartson, vadásszon 
egyedül úgy, ahogy tud, mert az ilyen vadász nem hogy 
semmiféle eredményt sem fog elérni, hanem még a jól 
idomított kutyát is elrontja.

A vizslát idomítani játszva lehet és kell. A fenyíté
ket alkalmazni is lehet, de csak akkor, a mikor az 
idomítandó kutya az első hibát követi el és akkor sem 
gorombán, hanem határozottan és feddőleg. Magunktar- 
tása és arcjátékunk fejezze ki a tetszésünket és nem 
tetszésünket. Kényeztessük és simogassuk a kutyát akkor, 
amikor valamit tetszésünkre tesz, de ne folytonosan, 
hogy e kényeztetés valósággal megszokottá váljék. A 
kényeztetés és elismerésnek magasabb foka az állat 
kedvenc eledelének az adagolása. Fenyíték : a hangozás, 
pisszegés, a fenyítő vessző vagy korbács suhogtatása, a 
verés és végre az élelem megvonása.

Az idomítás természetesen már a kölyök kutyánál 
kezdendő el, úgy három hónapos korában. Ez az ido
mítás jóformán nem is idomítás, hanem csak a rend
szeres etetésnél való felügyelet. A betanítandó kis kutyát 
egy. kiválasztott helyen, ahol más ember vagy állat által 
zavarva nem lesz, egy kis tejjel naponként megetetjük, 
anélkül, hogy bármiféle tanítást eszközölnénk. Egy hét 
alatt megismeri teljesen a helyet, ahol etetjük, megismer 
minket és midőn már a megszokott rendes etető helyére 
közeledünk, úgy tekint ránk, mint aki nekie valami ked
ves dolgot cselekszik.

Midőn már tudja, hogy őtet etetni visszük, és örömé
nek kis ügyetlen forgolódásával ad kifejezést, akkor el
kezdjük a tanítás legelemibb részét, az engedelmeskedés 
betanítását.

Ez a tanítás arra szorítkozik, hogy a kis kutya min
denekelőtt megtanulja a hasrafekvést, lefekvést, vagy 
vadásziasan kifejezve — droppolást.

Ez úgy történik, hogy : a kis kutyát, a midőn hozzá 
eresztenők a nekie kikészített tejhez és ő sietve oda
menne, a kutyácskát gyöngéden leszorítjuk, illetve le
nyomjuk, lenyomva tartva, az orra előtt ujjunkkal fenye
getve, folytonosan pisszegve dropp ! vezényszót hallatunk.

Ez a vezényszó lehet magyar is, hogy: feküdj! Ma
gyar ember azonban kutyával magyarul nem igen szeret 
beszélgetni, ha azonban a nemzetközi kutya-anglomán 
szavakat még sem akarjuk vele megértetni, még mindig
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hátra van a kutyák által is igen előnyösen ismert német 
kommandó, ami széltében-hosszában is dívik.

Ezt a droppolási eljárást naponként ismételjük mind
addig, míg a kutya ezen eljárásunk ellen láthatólag nem 
idegenkedik. Mihelyt észre vesszük, hogy a kutya lenyo
másunkra nyugodtan marad, elkezdjük dicsérgetni, simo
gatni és eledeléhez engedjük közelíteni.

Egy pár nap múlva a gyakorlatnál a lenyomás után 
kezünket felvesszük a kutyáról ; ha nyugodtan fekve 
marad, megdicsérjük, simítgatjuk; ha pedig kezünket 
levéve róla, az eledeléhez szalad, újra lenyomva tartjuk, 
mindaddig, mig azt meg nem szokja, hogy engedelem 
nélkül az eledeléhez ne közeledjék. Ezen tanítás közben 
természetesen folytonosan hangoztatjuk a — psszt! 
dropp ! vezényszókat.

Midőn már a kis kutya ezen vezényszavunkat ismeri 
és reá droppol, akkor rá szoktatjuk, hogy huzamosabb 
ideig is fekve maradjon, sőt tőle eltávozva, őt ujjunkkal 
fenyegetve erre rá is kényszerítjük. Természetesen nem 
egyszerre hagyjuk hosszabb ideig feküdni, hanem csak 
fokozatosan.

Az etetésnél, már amidőn a fekvést megszokta és jól 
csinálja, napközben is tehetünk vele kísérletet és mind
annyiszor, ahányszor ezt jól csinálja, egy-egy kedvenc 
falattal a kutyát meg is jutalmazzuk és meg is simogatjuk.

Ez a methodus, amelyet Fónagy József honosított 
meg nálunk, a gyakorlatban kitünően vált be, mert a 
gyakorlati vizsla idomításánál a „lefekvés,1' illetve azál
tal a feltétlen engedelmeskedés megszokása képezi a 
vizslaidomítás alapját, vagyis jobban mondva az abc-jét.

Midőn tanítandó vizslánk a „lefekvés“ mesterségében 
a teljes jártasságot elsajátította, az idomító tetszésétől 
függ azt bármilyen vezényszóra, hangszerre, vagy jelre 
való fekvésre betanítani. Mindenesetre ügyelni kell arra 
is, hogy a vizsla nem csak vezényszóra, hanem jelre, a 
felemelt kéz vagy kar látására is azonnal lefeküdjön, 
így folytatva a tanítást, később kezünkbe egy gyutacscsal 
ellátott pisztolyt veszünk és karfelemelésünk alkalmával 
a gyutacsot elsütve, játszva tanítjuk meg kutyánkat, hogy 
a lövés hangjára azonnal le is feküdjön. Beláthatja min
denki, hogy ezen eljárásunkkal elérjük azt, hogy egy en
gedelmes kutyát nevelve, nem leszünk annak kitéve, 
hogy vadászataink alkalmával a vadra tett lövésünk 
után vizslánk a hetedik határba rohanjon, hanem szé
pen a lövés elhangzásával hasra fog vágódni és úgy 
várja be a további utasításainkat.

Ugyanezen módszer szerint taníthatjuk meg kutyáin
kat az „ülésre" is, vagy más tulajdonságra, mint pl. a 
vadászt való követésre, a bal láb mellett való menésre, 
hívásra való engedelmességre stb.

Az apportirozásra is szüksége lévén a vadásznak, ez 
még könnyebben elsajátítható a kutyával. A fiatal vizsla 
játékos természeténél fogva is szívesen szaladgál bár
milyen guruló tárgyak után, azt felkapva, szájába veszi 
és céltalanul hurcolja. Ezt a kedvét az idomító játszva

kihasználhatja. Egy zárt helyiségben — még pedig azért 
kell zártnak lenni, hogy az apportírozandó tárgyat el ne 
hurcolja, — veszünk valami puha tárgyat, lapdát, vagy 
összegöngyölt rongydarabot, a mivel legjobban szeret 
játszani, azt eldobjuk, a kutya utána szalad, mi biztassuk, 
apport-apport! A felvett tárgyat vegyük el tőle, dicsérve 
simogassuk, — add ide, tedd le — vagy ahogy kinek 
jól esik szavakkal. Ezt is ismételjük, mint az előbbieket, 
midőn már jól csinálja a dolgát; akkor elkezdhetjük — 
a fektetést. Eldobjuk az apportírozandó tárgyat, midőn 
kutyánk utána szaladna, pisszentünk neki, egy szóval 
fektetjük — kitartva, megsimogatjuk és csak azután biz
tatjuk az apportirozásra — mit ha jól végez, újra dicsér
jük és simogatjuk. Vigyázni kell az apportirozás tanítá
sánál, nehogy fenyítéket használjunk, mert azt könnyen 
úgy értené, hogy azért van, mivel az apportot csinálta 
és a tanítás helyett ép az ellenkezőjét érnők el, — hogy 
vizslánk az apporttól való félelmében attól teljesen eli- 
idegenedne. Ha nem megy a tanítás, hagyjuk félbe, pró
báljuk későbben vagy máskor, egyáltalában legyen jel
szónk, hogy: ne sokat, hanem inkább sokszor foglal
kozzunk a vizslákkal !

Ezen dressurát még kiegészítenünk kell azzal is, hogy 
a vizslánkat betanítjuk szépen vezetéken járni. így zsinó
ron vezetve, vele sétákat teszünk a szabadban, midőn 
már vezetéken engedelmesen halad mellettünk, akkor 
megpróbáljuk vezeték nélkül is. Hívásra engedelmeskedve, 
megdicsérjük. Vigyázzunk arra is, hogy vezeték nél
kül ne futkározzon messzire, ha mégis el menne, újra 
zsinórra kötjük, és szóval megfedjük, esetleg gyöngéden 
egy suhogó vesszővel vagy korbácscsal. Ujabbi próbán 
engedelmeskedve — megdicsérjük.

(Folytatása következik,)

* Á th e lyezések . A m. kir. földmivelésügyi miniszter Szenes 
József m. kir. föerdötanácsost Budapestről Lúgosra áthelyezte.

* K in evezések . A m. kir. földmivelésügyi miniszter Gózsy 
Gyulát erdőszámvizsgálóvá, Balázsovits Kornélt miniszteri szám
ellenőrré és Kovács Ferencet erdőszámellenőrré nevezte ki.

* A hó h aszna a  kertekben. Már a régi józan gondolkozó 
gazdaemberek is azt tartották s majdnem példabeszéddé vált, hogy 
a hó trágyázza a földet. S habár ez a köztudatba rég átment 
igazság meg nem cáfolható, mégis azt tapasztaljuk, hogy napjaink
ban minden előrehaladottság mellett is lépten-nyomon vétenek a 
kerttulajdonosok s gazdálkodók ezen rég beigazolt tapasztalat ellen. A 
hó jótékony hatása a különféle növényekre részint abban áll, hogy 
ez a meleg takaró mig egyrészt megvédi az alatta lévő növényze
tet a fagy ellen, másrészt mintegy tartaléknedvességgel látja el 
a talajt.

Másik nevezetes hatása a hónak abban áll, hogy hasonlóan mint
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az esővíz, magába gyűjti a levegőben lévő ammoniakot, ezt a növé
nyek trágyázásánál olyan fontos nitrogéntartalmú vegyületet, s a 
talajba juttatja azt.

Azonkívül épen úgy, mint az esőviz, a levegőben hemzsegő 
miriádnyi porszemecskéket magába szivja s azokat mint értékes 
trágyát apró növények gyökereihez juttatja.

* Kataszteri b irtokivek be jegyzéséért dij nem szedhető. 
A m. kir. belügyminiszter körrendeletét bocsátott ki, melyben meg
hagyja a törvényhatóságoknak, tegyék közhírré az érdekeltekkel szem
ben, hogy a birtokváltozások átvezetéséért dijakat a községi és kör
jegyzők nem szedhetnek.

* Pálm aerdők Európában. Elche község (Spanyolország) 
közelében van Európa legnagyobb pálmaerdeje. Messziről ez a pálma
liget sűrű lúcfenyőerdőnek látszik, s ha közelebb megyünk, látunk 
csak különböző korú végtelennek tetsző pálmasorokat, melyeknek 
karcsú törzsén kecsesen himbálja a szellő a hatalmas, sűrű koroná
kat, azoknak összeverődő öles hosszúságú, csillogó fényű zöld levei 
sajátszerű susogást okoznak. Halványkék lombozatu, tűzvörös virá
gokkal hintett gránát-almafák fedik sűrűén a pálmaliget talaját, 
melyek a pálmák magasbatörő sátra alatt előszeretettel tenyésznek. A 
pálmaerdőn keresztülviláglanak Elche házacskái, melyek valóságos 
mór városka benyomását teszik a szemlélőre, jóllehet a mórok, kik 
a pálmákat elültették, már régen eltűntek Spanyolország földjéről. 
Az erdő területe három óra járásnyi és körülbelül százezer törzset 
számlál. Az erdőt tápláló vizet a közeli hegyekből csörgedező Vina- 
lopó szolgáltatja, melynek homokos medre azonban Elchénél telje
sen kiszáradt, mert vize a városka fölött egy még a mórok által 
épített hatalmas medencébe a „pantano de Elche“-be gyűl össze. 
Innen tömlőkön keresztül jut a vízcsatornákba, melyek a pálmaerdőt 
behálózzák s eléggé nedvessé teszik a pálmák talaját. Az elchei 
datolyapálmák 15—20 méter átlagos magasságúak és minden évben 
dúsan gyümölcsöznek. A datolyákat Spanyolország lakói fogyasztják 
el, mig a kereskedelemben leginkább csak a fehérített pálmalevelek 
kerülnek, melyekből egész hajórakományokat szállítanak a virág- 
vasárnapi körmenetekre Alicante és Santa-Pola kikötőiből Por
tugáliába, Irlandba, Angliába és Nyugatfranciaországba. Az elchei 
pálmaerdőhöz képest azok a pálmaligetek, melyek Dél-Olaszország- 
ban Terracinában, továbbá a Riviera környékén és San-Remo és 
Ventimigla között tenyésznek, ugyancsak szegényes benyomást tesz
nek, mert a legnagyobb közülök is alig számlál négyezer törzset.

Igen tisztelt Főszerkesztő U r!
Legrégibb vadászati folyóiratunkban mostanában olvas

tam egy közleményt; — ha jól emlékszem — ez volt a 
címe: „Vadászati magyar szakirodalom." Erre akarok 
itt e lapokban nehány észrevételt tenni.

Azt mondja a közlemény írója, hogy milyen elszomo
rító dolog az, midőn az ember egy-egy nálunk ismertebb 
vadásznak az irodalmi munkáját külföldi lapban olvassa. 
Megemlíti még a közlemény azt is, hogy a németek 
egészen másképen fogják fel a dolgukat. Ok vadász
lapjaikat ellátják kellően szellemiekkel s a sokszámu 
vadászujság mind érdekes dolgot közöl, mert a német 
semmiből is tud érdekest, élvezhetőt csinálni. Ott pártolja

E R D É S Z

mindenki a szakirodalmat. Nálunk — egy kevés kivé
tellel — a nagy urak, vagy jobban mondva akiknek 
módjukban áll a vadászatot anyagilag és szellemileg 
istápolni, mitsem törődnek a vadászati szakirodalommal. 
Nem könnyű dolog vadászati írónak lenni — ilyen for
mán mondja a közlemény — mert annak nem csak a 
szépirodalmat kell hogy ismerje, hanem még megkiván- 
tatik tőle, hogy ne csak a tollat tudja forgatni, hanem 
a puskát is ; egyszóval gyakorlati vadász is kell hogy 
legyen. A vénekre már úgy sem igen lehet számítani, 
elő a fiatalokkal, vagy ha ezek nem lennének — jók 
lesznek a műkedvelők is.

Emlékezetből idéztem szerzőnek kesergéseit, nem szó- 
szerint, de az értelme körülbelül ugyanaz, ahogy leírtam.

Nemcsak én, hanem minden magyar vadász, ki a 
magyar vadászat ügyét csak egy kicsit is szívén viseli 
— a közléménynyel egyet ért. Mindenki azt gondolja: 
biz igaz ez, teljesen így van!

De hát igen tisztelt Főszerkesztő Úr, bocsásson meg 
nekem, és kérem, ne méltóztassék velem egyetérteni, mert 
én csak látszatra értettem egyet a közlemény t. Írójá
val, magamban biz én azt gondoltam, hogy: haza 
beszél ez az ember! E lapot, a Magyar Erdészt, meg
jelenése első pillanatától kezdve élénk figyelemmel kisér
tem, de az igazat megvallva, merész vállalatnak tartot
tam mindig kiadását s nem hihettem komolyan, hogy 
az a második évet is megéri, pedig lám, már a VIIl-ik 
évfolyamba lépett. Önzetlen munkásai is lehettek elegen 
a lapnak, de tudom másoktól, hogy a legkisebb közle
ményt is csengő pénzzel díjazták — ha az megfelelt. 
És itt lehet a dolog elevene, veleje, mert hát hiába, 
szép szóval, panaszokkal lapot jól szerkeszteni nem lehet.

Magam is régen elhaladtam a „svábkor“ kapuja 
előtt, az üstököm is megkopaszodott; van is emberisme
retem, de még olyan vadászati szakírót nem láttam, 
a ki a puskát is, meg a tollat is ingyen, egyformán 
forgatná.

Ismerek egynéhány igazán aranytollu vadászati irót 
és hogy ezek az úgynevezett „urak“ nyilvánosan nem 
kéregéinek, csak annak köszönhetik, hogy a szaklapok 
szerkesztői a legutolsó percben még mindig tudnak a 
sok tolakodó fecsegések között lapjukban egy kis díjazott 
rovatot a számukra fentartani. De ezeknek aztán a 
„fegyverforgatáshoz“ bizony semmi kedvük sincsen. Nem 
azért nincsen, mintha öregek volnának, hanem egy
szerűen azért, mert a kevés keresetükből biz azoknak 
„puskaporra“ nem igen telik. De nem itt gyökerezik a 
bibi ; máshol kell azt keresni. Szörnyű mód nagyra nőtt 
nálunk a feje annak a hidrának, amit úgy neveznek 
hogy a „verseny“, vagyis „féltékenység“.

Mindig sírunk, sopánkodunk, hogy így, meg úgy kül
földön, egészen . . . másképen van . . . nem úgy mint 
nálunk ! Hát igen tisztelt Főszerkesztő Uram, nem minden 
arany, ami fénylik és nem minden igaz, amit a szegény 
papír betűinek világgá kürtölnie kell. Én eléggé ismerem
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a németeket, irodalmukat is, mert laktam Hamburgban 
éveken keresztül, de a sógornál az a féltékenység, az 
az agyarkodás, ami nálunk némely szaklapnál divatba 
jött, ismeretlen fogalom.

Ha nálunk egy vadászati iró, vagy mondjuk valame
lyik sportíró valamelyes szakmunkát ír és a napisajtóban 
a „hagyományos zsidó gyerek“ felületesen, vagy egyál
talában meg sem emlékszik a munkáról — senki sem 
csudálkozik, mert ezen körülmény nemcs.-k a verseny 
rovására, hanem a tájékozatlanságnak, a tudatlanságnak 
tudható be. De ha egy szaklap a körébe vágó szak
munkát még csak meg sem emliti, bárha annak a 
könyvnek életrevalóságát, szükségét, ezer meg ezer vadász 
nyugtázza: akkor azt hiszem, hogy nem Németország
ban, hanem inkább itthon kellene a bajnak orvossá
gát keresni.

Fogadjunk — egy csomó kéziratba, igen tisztelt Főszer
kesztő Úr, hogy a mit állítok — az igaz ! és a ki ellene 
mond, annak szava a biblia szerint: vox elamantis in 
deserto!

Vadászüdvözlettel igaz hive :
Zergevadász.

Esztergom megyében 50 kát. hold cserhántásra 
I ld iiU td  alkalmas erdőterület kihasználásra eladó. Az erdő 

jó közlekedési úttal, a vasút- és gőzhajó-állomástól mintegy 40 perc 
távolságra fekszik. Bővebb felvilágosítás nyerhető dr. P á r is  L a jo s  
ügyvédtől A r a d o n . 3 - 3

A lit  ^5 a c’me egy uj képes hetilapnak, melyet egy nem- 
zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő

városi tanár szerkeszt, a f r 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 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 mutatvány- 
számot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, And- 
rássy-ut 97.

641—908.

B ü k k f a e l a d á s .
A volt 13. számú román-bánsági határőr

ezredből alakult vagyonközség erdőbirtokából 
Teregova község határában fekvő 2000 01 kát. 
hold erdőterületen levő

bükkfatömeg
tövön terület szerint fog eladatni.

A zárt és 22000 (huszonkétezer) K bánat
pénzzel felszerelt írásbeli ajánlatok a vagyon
község gazdasági hivatalánál Karánsebe- 
sen — hol a részletes faeladási feltételek meg
tekinthetők — legkésőbb

1908. évi április hó 10-én d. e. 10 éráig
nyújtandók be.

1274/1908. sz. A rimaszombati járás főszolgabírójától.

faárverési hirdetmény.
Gömör-Kishont vármegye közigazgatási erdé

szeti bizottságának 926/1908. érd. számú hatá
rozata alapján Keczege község volt úrbéresei 
erdejének esedékes vágásterületén fennálló és 
kijelölt 73 drb. tö lgy  mintegy 105 m3

m űfa-töm ege
Keczege (Gömör-Kishont v m ) községházánál 
1908. évi április hó 8-án délelőtt 9 órakor
nyilvános szó és írásbeli árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár köbméterenként 22 korona 50 
fillér, azaz huszonkettő korona 50 filiér.

A szerződési időtartam 1909. évi február hó 
végén jár le.

A becsáron felüli legmagasabb ajánlattevő
vel a szerződés nyomban meg fog köttetni, az 
árverés érvényességéhez felsőbb jóváhagyás 
szükséges. Utóajánlatok el nem fogadtatnak.

Bánatpánzképen kettőszázharminchat (236) 
korona készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban leteendő.

Zárt írásbeli ajánlatok lepecsételve, kellően 
felbélyegezve és bánatpénzzel is ellátva, a szó
beli árverés megkezdése előtt nyújtandók be.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
Nyústyán a szolgabirói hivatalban és és a m. 
kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák 
tartama alatt megtekinthetők.

Nyústyá, 1908. március hó 9-én.
M olitórisz,

tb. főszolgabíró.

Drótkerítés legolcsóbb

S T A D L E R  M I H Á L Y
keritésgyáránál 2-eg

BUDAPEST, VI., Váci-körűt 41/13.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).

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



V III. évfolyam. Budapest-Rimabánya, 1908. április 1. 7. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  m inden hónap 1-én é s  15-én.

Főszerkesztő:
Im ecs fa lv i  I M E C S  B É L A

Borsodapátf alván.

Felelős szerkesztő:
M I T S K E  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.

Vadászati főmunkatárs :
R em ete i  K Ő VÁRY JÁNOS

Budapesten.

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész kiadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

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

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

H irdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fé lo lda l 20 K, negyedolda l 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

Újabb adalékok a k ivándorlás és 
v isszaván d orlás kérdéséhez.

Irta dr. Farkas Pál.

I.

Úgy a kivándorlás, mint a visszavándorlás 
kérdésének tárgyalásánál izolálni kell magunkat 
mindazoktól a véleményektől, amelyeket állan
dóan hallunk.

Mig a kivándorlás megítélésénél rendesen in
dokolatlan pesszimizmus érvényesül, a mostani 
visszavándorlást egy éppen annyira indokolatlan 
optimizmussal Ítélik meg. A valóság az, hogy a 
kivándorlók nagy része éppen olyan kevésbbé 
hazafiatlan és hazátlan nemzetközi, mint ami
lyen kevéssé letört, bűnbánó és lerongyolódott 
alakok a most hazatérők. Az amerikai kiván
dorlás a múlt század utolsó évtizedeiben, a köz
lekedési eszközök nagy átalakulása folytán, telje
sen elveszti régi természetét. Amerika most az 
olasz, az osztrák, a magyar munkakereső sze
mében mint kedvező munkapiac jelentkezik, 
amelyen aránytalanul nagyobb munkabéreket 
tud elérni anélkül, hogy önfentartási költségei 
nagyobbak volnának. Ehhez képest Amerika az 
egyedüli hely, ahol néhány év alatt egy oly 
összeget takaríthat, amelylyel idehaza vagy gaz
daságát rendbehozhatja, vagy gazdaságot alapít
hat. Szem előtt kell tartanunk, hogy a magyar 
kivándorlók kilenctizedrésze földmunkás vagy 
kisgazda, akik a hazaküldött pénzt előbb teher
mentesítésre, később ingatlanvételre fordítják.

Tudjuk, hogy 1907-ben 300 és 400 millió K 
között küldtek haza. Legutóbb két megye, Zó
lyom és Szepes vette fel körjegyzőségenként az 
amerikai pénz hovafordítását. Az adatok itt van
nak, és megerősítik az előbbi képet. Zólyom- 
megyében a kivándorlás újabb keletű, mint 
Szepesben. Ehhez képest Zólyomban harminc
hét válasz közül harmincegy azt mondja, hogy 
a pénzt tehermentesítésre fordítják. Szepesben 
szintén harminchét válasz közül huszonkettő 
ingatlanvételről számol be. Ez már nem lehet 
véletlen, hanem világosan mutatja a kivándor
lás következményeinek egymásutánját.

Ami a visszavándorlást illeti, megbízható sta
tisztikai adataink alig vannak. A közigazgatási 
tisztviselők személyes impressziója az, hogy a 
kivándoroltak igen nagy része nem marad to
vább két-három évnél. Megerősíti ezt a felfogást 
a clevelandi „Szabadság“ most megjelent nap
tára, amely panaszkodik, hogy az amerikai 
magyarok csak gyárakban és bányákban dol
goznak, a földet egészen figyelmen kívül hagy
ják és nem telepednek le állandóan, sőt még a 
mi igen hiányos statisztikai adataink is azokra a 
megyékre, amelyekben a kivándorlás nem újabb 
keletű, az átlagnál jóval magasabb visszaván- 
dorlási arányszámokat adnak.

Ami azonban a most folyó visszavándorlást 
illeti, annak különös jelentőséget tulajdonítani 
nem szabad, dacára az utolsó hónapoknak, az 
amerikai kivándorlás úgy általánosságban, mint 
hazánkat illetőleg különösen az 1907-ik évben

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



7. szám.118 M A G Y A R

emelkedett. Amerikai hivatalos adatok szerint 
1907-ben 163,521. harmadosztályú utassal volt 
több, mint az 1906-ik évben. Igaz, hogy a 
visszavándorlás 204,006 emberrel haladja meg 
az 1906-ik számát. Ugyanezen adatok szerint 
magyar kivándorló lett volna körülbelül 200,000, 
amely számból New-Yorkra esik 176,230, a 
többi megoszlik Boston, Baltimore, Sarleston 
New-Orleans, Manella és Argentína között. Ma
gyar visszavándorló lett volna 55—60,000. E 
magas számnak három oka van. Először a ren
des visszavándorlás, amely az előző évek ki- 
vándorlási arányszámainak megfelelően emelke
dik. Másodsorban oka a nagy amerikai gazda
sági válság. November 1-től december 14-ig 
97 amerikai nagy ipartelep szüntette be az üze
mét és összesen 129,085 munkást bocsátott el. 
Ez a nagy üzemmegszorítás összefüggésben áll 
a visszavándorlás harmadik okával, a jövő évi 
elnökválasztással, amely Amerika egész politikai 
és gazdasági életét annyira leköti, hogy minden 
más kérdés teljesen háttérbe szorul.

Küzdelem
az egyenes adók átalakítása körül.

Irta Földes János.

Alig volt törvény, mely annyira felkavarta volna a 
közvéleményt s oly általános, majd minden foglalkozási 
körre kiterjedő megvitatás tárgyát képezte volna, mint 
az új adótörvényjavaslatok s ezek között különösen „a 
földadókataszter kiigazításáról és a földadó száza
lékának megállapításáról", valamint „a jövedelem- 
adóról" szóló tervezetek.

S mivel ezek által minden egyes ember, köztük a 
tisztviselő, zsebe érdekelve van, nem csoda, ha mindenki 
hozzászólni kíván és.— Wekerle szavai szerint— „egy
szerre keletkezett egy csomó adótudós“.

Igen beható tárgyalások folytak a Orsz. Magyar Gaz
dasági Egyesület kebelében a „Köztelken“, s közgazda- 
sági szakosztályának f. é. január 25-én tartott ülésére az 
erdészet is kapott meghívást Bund Károly személyében, 
ki talpra esett hozzászólásával az erdőgazdaság érdekét 
méltóképpen képviselte. Az egész vitaanyag a „Köztelek" 
cimü lap 1908. évi 6., 9. és 19. számaiban lett közölve. 
Erdészeti szempontból tárgyalták az ügyet Bund Károly, 
Kaán Károly, Babos József, az Orsz. Erdészeti Egye
sület igazgató-választmányi ülése, az „Erdészeti Lapok“
1907. évi XXII., XXIV. és 1908. évi III. és V. füzetei
ben, valamint e lapok f. évi 6. számában Qálffy István. 
Az itt lefektetett bő anyag felhasználásával kívánom én

E R D É S Z

is a t. olvasó közönséget az alábbiakban tájékoztatni. A 
törvények jó és rossz oldalait tömören magában foglalja 
az O. M. G. E. határozati javaslata , melyet itt leközlök 
s annak keretén belől az Orsz. Erdészeti Egyesület hatá
rozati javaslatát is.

I. Az OMGE helyesléssel veszi tudomásul a m. kir. 
kormánynak az egyenes adók reformjában megnyilatkozó 
azon törekvését, hogy a hozadéki adók aránytalanságai
nak kiküszöbölésére, a személyi adók rendszerét óhajtja 
nálunk is meghonosítani.

II. Helyesléssel fogadja, hogy:
a) a legkisebb adóalanyokat legsúlyosabban terhelő

II. oszt. kereseti adó eltöröltetni javasoltatik;
b) a családtagok utáni fejadó minden vonalon 

töröltetik;
c) az igazságtalan és aránytalan általános jövedelmi 

pótadó helyett arányosan fokozódó (0'7—5°/o) adó 
létesittetik (progressivadó);

d) a jövedelemadóról szóló törvényjavaslat adómentes 
létminimumot állapít meg. (4. §. 7.)

III. A földadókataszter kiigazításáról és a földadó 
százalékának megállapításáról szóló törvényjavaslatot 
az egész gazdaközönségre sérelmesnek tartja, mert elejti:

a) a földadókontingenst;
b) a földtehermentesitési járulék kontingensét; 

ellenben
c) a mutatkozó aránytalanságok megszüntetésére nem

csak a mivelési ágváltozások kiigazítását, hanem új 
osztályba sorozást és új kataszt. tiszta jövedelmi 
fokozatok felállítását is tervezi (1. §. 2.), mi egészen 
új kataszteri munkálat készítésével egyenlő, holott annak 
eredménye nem állana arányban a reáfordítandó költ
ségekkel és e mellett a birtokosoknak elkeserítő zakla
tását és még nagyobb szociális ellentétek felidézését 
okozná.

Kívánjuk ennélfogva:
1. hogy a földadó legfeljebb 52 millió korona ösz- 

szeggel kontingáltassék;
2. hogy a törvényjavaslat az új osztálybasorozás és 

új tiszta jövedelmi fokozatok felállításának elhagyá
sával (1. §. 2.), a mivelési ágváltozások kötelező 
felvételét és kataszteri tiszta jövedelmének megálla
pítását (1. §. 1.) rendelje el;

3. hogy a földadókontingensnek megfelelő földadó 
— tekintet nélkül a kiigazítási munkálatok állására — 
a többi egyenes adók reformjáról szóló törvényjavas
latok életbeléptetésével egyidejűleg léptettessék életbe.

4. Nem helyeselhető, hogy a földadó százaléka a 
földtehermentesitési járulékkal egyesítve 251/«°/n-ról 
20%-ra szállíttatik ugyan le s így a földtehermentesitési 
járulék, mely 1958-ban önmagától megszűnnék, perpat- 
váltatnék;

5. Követeli ennélfogva, hogy a földtehermentesitési 
százalék, a tényleges szükségletnek megfelelőleg, csak 
1958-ig szedessék, midőn az 'önmagától megszűnik ;
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6. Kivánja, hogy a vármegyei földadóbizottság tag
ja i (10. §.) csakis a birtokosok közül választassanak 
mindaddig, mig azokat a létesítendő kamarák nevezik ki;

7. Az országos földadóbizottságokba ellenben, a 
kamarák létesítéséig, a földmivelésiigyi minister nevez
zen ki megfelelő számú tagot.

IV. Helyesli, hogy az I. oszt. kereseti adó kategóriá
jába tartozóknak a jövedelmi adót fizetők közé besorozá- 
sával és a II. oszt. kereseti adó eltörlésével, a kereseti 
adó egyszerüsíttetik és annak adókulcsa lO^lo-ról 
<5°/oi illetőleg az értelmi osztályok kereseti adója, a szol
gálati viszonyból eredők kivételével, 4°j)-ra csökkentetik. 
Kívánják azonban, hogy a kereseti, valamint a jövedelrm 
adó kivető bizottságban a gazdasági érdekeltség 
szintén képviseletet nyerjen.

A kereseti és jövedelmi adóknak évenkinti össze
írását és kivetését igazságos adózás végett célszerű
nek Ítéli.

V. A jövedelmi adónál, a tervezett adótéteteket 
magasnak tartja és az emelkedés arányát helyte
lennek.

A progressió legmagasabb tétele 5°/o, ugyanannyi 
mint a gazdagabb Ausztriáé, s ránk nézve azért sokkal 
súlyosabb, mert a középjövedelmet terheli meg túlsá
gos mértékben. Szükségesnek tartja, hogy az adómen- 
mentes létminimum a tervbe vett 600 K helyett 800 
K összegben á/lapíttassék meg és az adó fokozatának 
emelkedése a 10,000 /C-ig terjedő jövedelemig lassúbb 
legyen, a 120,000 K-nál az 5°/o-ot elérje és azontúl 
változatlan maradjon.*

Szükségesnek tartja, hogy a porosz és az osztrák 
jövedelmi adótörvények mintájára a háztartás jövedel
méből a családtagoknak tőke nélkül szerzett munkajöve
delme, valamint a kereset nélküli családtagok után a 
családtagok számának megfelelő összeg a családfő 
jövedelmi adóalapjából levonassék, úgyszintén az 
osztrák jövedelmi adótörvény mintájára a gyermek- 
tartás és neveltetés, a vagyontalan hozzátartozók 
eltartása iránti kötelezettségek, tartós betegség, el
adósodás, valamint különös sorscsapások a jövedelem 
adófokozatának mérséklésére kötelezőleg szolgáljanak

A jövedelemadó-javaslatnak azon rendelkezését, hogy 
az állandó lakással nem biró és évenként meghatáro
zandó időn át az országban nem tartózkodó ingatlan- 
tulajdonosok jövedelem-adója kétszeresen számíttassák, 
az abszentizmus méltó ellenértékének tartják.

VI. Kivánja az OMGE, hogy az egyenesadók reformját 
követőleg a törvényhatósági, községi, egyházi pótadók 
új szabályozása is mielőbb eszközöltessék.

Az Orsz. Erdészéti Egyesület határozati iavaslata
odasimul az előbbihez.

* A törvényjavaslat szerint (24. §.) 200,000 K-án túl a fokozatok 
' 10,000 K-ként emelkednek, az adótétel pedig fokozatonként 5°/0 
marad.
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Az I. és II. szakaszt egészen, a III. szakaszból pedig 
az a), b) és c) pontokat elejti. Szintúgy elejti részben a 
IV., V. és egészben a VI. szakaszt. Ellenben elfogadja 
a III. szakasz 1—7. pontjait, az erdészet érdekének meg
felelő módosításokkal. Ezek a módosítások a következők :

a) az erdők kataszt. tiszta jövedelménél mutatkozó 
esetleges aránytalanságok kiigazítása az erdők eddigi, 
kereken 20 millió korona kataszt. tiszta jövedelmének 
keretein belül foganatosíttassák; az új osztályba sorozás 
az eddigi kataszt. tiszta jövedelmi fokozatok keretei kö
zött maradjon ;

b) az erdőtörvény 4. és 5. §. alá eső irtások átmeneti 
jellegű változásoknak tekintessenek és midőn a katasz
terben eddig erdőként nyilvántartott területek mivelési 
ágbeli változásának felvételéről van szó, a kir. erdő
felügyelőségek véleménye meghallgattassék;

c) a véderdőknek és új erdőtelepítéseknek biztosított 
adókedvezmények fenntartásán kivül az erdőt érő elemi 
csapások esetén nyújtott adókedvezmény ne csupán 
tűzkár esetére vonatkozzék, de más esetben is, pl. kul
túráknak és fiatal erdőknek jégverés vagy szárazság 
által 10 holdat meghaladó területén történt tönkretétele 
vagy károsodása esetén, általában bármely korú erdőnek 
szél- vagy hótörés útján való károsodásánál, ha legalább 
5 holdon, habár nem is összefüggően elpusztult, vagy 
oly mértékben sérült meg, hogy több évi /lövedék 
kárba vész.

d) A rendszeres gazdasági üzemterv szerint kezelt 
erdőbirtok a hozzátartozó havasokkal együtt a föld
adónak legalább 30°/a-áig terjedő állami adókedvez
ményben részesüljön.

Ha e kért kedvezmény nem nyújtatnék, az 0. E. E. a 
jelen állapot fenntartásához ragaszkodik.

e) A jövedelem  és kereseti adónál a pénzügyminister 
pótkivetési joga lényegesen korlátoztassék.

f) A jövedelemadó kulcsa lassabban és egyenlete
sebben emelkedjék, mivel a közép erdőbirtokos van 
fakészletétől legnagyobb mértékben megfosztva.*

g) A jövedelemadó-törvényjavaslat 12. és 14. §-ai 
módosításával az erdőtelepítésre fordított összeg, mint 
a nyers jövedelemből levonható tétel felsoroltassék;

h) szintigy levonható legyen az elemi csapások követ
keztében hatósági meghagyás folytán eszközölt fahasz
nálatok bevételei és a 12. §. 6. pontjában az erdészeti 
társládákba fizetett járulékok is figyelembe vétessenek, 
ne csak a bányászatiak.

j) A 16. §. átszövegezésével az erdőgazdaságra 
vonatkozó rendelkezések lehetőleg külön szakaszba 
foglaltassanak.

A szünetelő üzem szerint egyszerre befolyó több évi 
nagyobb bevétel után eső jövedelemadó ne a nagyobb

* Az OMGE határozati javaslatának V. szakaszával részben egye
zik, de a létminimumot és a családnak nyújtandó kedvezményeket 
tárgyaló részt ejti el, mely pedig a tisztviselői karra nézve is fontos.
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progressió, hanem csak azon adókulcs szerint fizettessék, 
mely az évi fatermésből eredő tiszta jövedelemnek 
megfelel.

k) A birtokos saját termékeire szorítkozó erdei és 
rakodói szénités, dongakészítés és az erdőben készülő 
más faragott és hasított faválasztékok termelése, nem
különben a közönséges metszett árut előállító fűrészüzem  
a kereseti adó alól kivonassák.

e) A jövedelemadó alól mentes közbiztonsági köze
gek közé a javaslat 5. §. 9. pontjában az erdőőrök is 
felvétessenek.

m) Az OMGE határozati javaslata IV. szakaszával egybe- 
hangzólag szükségesnek tartja az 0. E. E., hogy az adó
kivető bizottságban az erdőgazdaság is képviseletet 
nyerjen oly helyen, hol az erdők területe 15°/o át vagy 
annál nagyobb részét teszi az összterületnek s a két ren
des és két póttag egyike az erdőgazdálkodással fog
lalkozók köréből neveztessék ki.

Itt megint kimaradt a tisztviselőket érdeklő ama 
passzusa az OMGE határozata IV. szakaszának, hogy az 
értelmi osztályok kereseti adója 10°/o-ról 4()lo-ra csök
kentessék.

E határozati javaslatot az Orsz. Erdészeti Egyesület 
igazgató-választmánya 1908. évi február 9-én tartott ülé
sében elfogadta és felkérte az elnökséget, hogy ennek 
megfelelően irjon fel az országgyűléshez, továbbá a pénz
ügyi és földmivelésügyi minister urakhoz.

(Folyt, köv.)

*¥• *v* *̂* *̂ *¥* *̂* *¥* *¥* •ty**y*

A kincstári erdők 1907. évi költség- 
vetéséhez.

A kincstári erdők rendes kiadásai az 1908. évre 
13.647,403 K-val vannak a múlt évi 11.744,008 K-val 
szemben előirányozva. Az 1.903,395 K többletből 126,086 
K esik személyi járandóságra, 1.303,789 K favágatás és 
szenítésre, 100,092 K az üzleti épületek és szállítási 
eszközökre, 79,550 K az erdőmívelésre.

A rendes bevétel az 1907. évben 19.542,501 korona 
az 1908. évben 22.025,049 korona 

tehát 4- 2.482,548 korona.
A kincstári erdőbirtok 1’4 millió hektár területe ezek 

szerint hektáronként közel 6 K  tiszta jövedelmet hoz. 
A kincstári erdők jövedelmének ezen emelkedését öröm
mel veszszük tudomásul, mert abból azt látjuk, hogy a 
kincstári erdészet céltudatos munkával előre tör, a föld
mivelésügyi minister urnák a házi kezelésnek az egész 
vonalon való behozatala pedig beválik.

Csak nem érthetünk mi sem egyet az indokolás ama 
részével, amiről az E. L. f. évi II. füzetében is meg
emlékezik, hogy „Az állami erdőgazdálkodás minél 
belterjesebbé váló irányára való tekintetből“ tíz uj 
számtiszti állás szervezését helyezi kilátásba, a helyett, 
hogy a produktiv szerveit az állami erdészetnek szaporí

taná. Ámbár erre sem lenne szükség, ha a kincstári 
erdészet tulajdonképeni működő karján ólomsulyként 
nem nehezedne a bürokrácia. Ha azt állítjuk, hogy min
den kezelőre két és fél (2'5) központi tisztviselő jut, ak
kor azt hisszük, eléggé megvilágítottuk azt, hogy agyon 
vagyunk ellenőrizve, agyon vagyunk nyomorítva a bürok
ráciától.

Minden központi a maga tudományának kíván érvényt 
szerezni a kezelőnél. Mennyivel egyszerűbb lenne ezzel 
szemben, ha a sok Írni való helyett a főnök és helyet
tese, az erdőszámvevőség vezetője künn forognának, és 
szemeikkel látnák azt, a mit tudni akarnak, a helyszí
nén a kezelővel megbeszélnék a szükséges intézkedése
ket, a minek végrehajtására a gondnokot fel is hatal
maznák! .

A mostani központosított rendszer az erdőgondnoknak 
hatáskört nem ad, a központi tiszt meg felelősséget nem 
vállal.

Úgy vagyunk mi ezzel, mint a napi lapok egyike 
mondotta, hogy az orosz autokráciának mindig sürgősebb 
volt a büntetés, mint a jutalmazás.

Hogy ez a rendszer az ország kárára van és a tiszt
viselői kar elkeseredését, elégedetlenségét szüli, azt to
vább azon okból fejtegetnünk nem kell, mert erről úgy 
e lapok, valamint az E. L. elégszer Írtak. Talán e sza
vunk sem fog az illetékes helyre eljutni; de kötelessé
günknek tartjuk a ministeriumnak figyelmét felhívni arra, 
hogy ha az országnak százezreket akar megtakarítani, 
hívjon össze egy ankettet a künn működő szervekből, 
hallgassa meg véleményüket a kezelés bajairól. Adjon a 
művelt nyugoti államok fejlett erdőgazdaságánál divó 
hatáskört és valósítsa meg a nemzeti kormány program
jának azt a részét, a mely a tisztviselők és állami al
kalmazottak pragmatikájáról szól.

A 10 számtiszt helyett szervezze az állami erdő-al
tiszti személyzet statusát, hogy legyen a kezelő erdő
tisztnek segítő ereje, mert a mostani kaptafát-elhagyta 
altiszti személyzettel a házikezelés ügyét előbbre vinni 
nem lehet.

A favágatás és széntermelés rovatán felvett 1.303,789 
K többkiadás mérséklőleg fog hatni a magas kőszén
árakra ; jótékonyan fog kihatni az erdei munkások anyagi 
viszonyaira.

Az üzleti épületek és szállítási eszközök rovatán 
felvett 100,092 K-nyi többlet nem áll arányban a favága
tás és széntermelés rovatán felvett összeggel, mert a 
nagyobb termelés nagyobb tevékenységet kíván az üzleti 
épületek és szállító eszközök megteremtésében, ha csak 
azok újból való építésére a beruházások rovatán elő
irányzott 145,000 K-án kívül nem gondoskodik más ösz- 
szegről, mert bizony e tekintetben némely helyen még 
sok kívánni való van hátra.

Örömmel látjuk, hogy az erdőmívelés rovatán 79,550 
K emelkedés mutatkozik, ámbár ez összeg elenyésző 
csekély a felújításoknál és fiatalosok tisztításánál; de ha
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közlekedési eszközeinkre több gondot fogunk fordítani, 
hogy a fiatalosokból kikerülő rőzse és egyéb alárendelt 
faanyag értékesíthető lesz, vagy ha azt a minister úr a 
munkásnépnek a munka ellenében ingyen odaadja, e 
címen eddig kiadott sok ezer koronát fogunk megtakarí
tani. E rovat tárgyalásánál nem mellőzhetjük az E. L. 
95. lapján tett ama megjegyzését, hogy „Az egyes kerü
letekben az erdősítés terén különféle okokból fennálló 
nagy mértékű erdősítési hátralékok, a melyek a kincs
tári erdőgazdálkodást nem éppen kedvező színben 
tünteti fe l .“ Ez a vélemény már átment a köztudatba, 
hasonlót hallottunk főiskolánk egy tudós tanárától is, aki 
vagy húsz év előtt kincstári erdőgondnok volt.

A nagymérvű erdősítési hátralékok okát egyrészt a 
munkás és a kellő felügyelet, munkavezető személyzet 
hiányában és másrészt a mag és csemete hiányában 
kell keresnünk.

A munkáshiány mindenki előtt ismeretes, de a vissza- 
vándorlás által a helyzet remélhetőleg javulni fog.

A kellő felügyelet és munkavezető személyzetre nézve 
az a megjegyzésünk, hogy azon könnyen segíthető oly 
módon, hogy az erdősítés tartama alatt, a mi 4—5 hétig 
tart, miután elegendő gyakornokkal nem rendelkezünk, 
osszák be a főiskola II. éves hallgatóit az erdőgondnok
ságokhoz erre a rövid időre. Az illető erdőgondnok azon
ban vezesse be őket a munkába és adja meg a gyakor
lati utasításokat. A munka felvigyázóknak meg az erdőőri 
szakiskolák növendékei lennének kirendelendők.

Dacára annak, hogy a kopár területek befásítására szük
séges csemeték nevelése alól a k. erdőgondnokok fel 
lettek mentve, még sincs elegendő csemete, minek okát 
ismét csak rendszerünkben kell keresni, s ez az, hogy a 
midőn van elegendő vetőmag, azt összegyűjtve, csemeté
ket elegendő mennyiségben nevelhetnénk: nincs ele
gendő pénz; a midőn már lenne pénz, akkor nincsen 
mag. Ezzel szemben miért nem lehetne egy szűk mag
termő évben az erdőmfvelés hitelén ezen okból meg
takarított összegeket egy bankba gyümölcsözőleg el
helyezni és azt akkor elővenni, amidőn van elegendő 
mag arra, hogy a hátralékos erdősítéseket pótoljuk, hogy 
vágásaink el ne gyomosodjanak, ami azután az erdősí
tés sikerét kétessé és költségessé teszi ? Az erdészetet 
nem lehet az irodából ügyiratokkal igazgatni!

Hol van az az idő, midőn vezetőink a magyar erdé
szet fájának gyökereit a szabad természet ölén a mély 
televénydús földbe ültették be ?

Miért nem tartják fenn vezetőink az érintkezést a 
külső közvetlen szervekkel; miért nem igyekeznek a 
korona és gyökér között az egyensúlyt fentartani ? Hisz 
e nélkül a magyar erdészet törzse sem fog gyarapodni, 
hanem betegeskedni!

A kopár, futóhomok és vízmosásos 
területeken teljesített erdősítések állami 

segélyezése.
A m. kir. földmivelésügyi minister az elmúlt évben 

úgy mint a megelőző években is, azokat az anyagilag 
szorultabb helyzetben levő birtokosokat, kik a közgazda- 
sági érdekből beerdősítendő kopár, futóhomok és víz
mosásos területeken az 1907. év folyamán sikerrel erdő
sítettek, állami segélyben részesítette.

Összesen 870 birtokos részére mintegy 3802 k. hold 
kiterjedésű kopár területeken teljesített erdősítések után 
104,495 korona állami pénzsegély utalványoztatott ki.

Ebből az összegből még az 1907. évben 243 birtokos 
részére, kik állami kezelésbe vett kopár területeiken 
(1143 k. holdon) erdősítéseket létesítettek, 25928 korona 
oly módon utalványoztatott, hogy az erre különösen rászo
rult birtokosok a kiutalt államsegélyt a beerdősítés sikeres 
teljesítésének a kezelő m. kir. erdőtiszt részéről történt 
igazolása után azonnal felvehették.

Hasonlóképen még az 1907. évben 53928 korona állam
segély utalványoztatott ki közvetlenül az illető kezelő 
erdőtisz^ek kezéhez abból a célból, hogy ezen állam
segély felhasználásával, 240 kisebb birtokosnak tulajdonát 
képező, állami kezelés alatt álló veszélyesebb jellegű és 
mintegy 1483 k. hold kiterjedésű kopár terület a kezelő 
erdőtiszt közvetlen felügyelete és vezetése mellett sürgő
sen s biztosabb sikerrel államköltségen beerdősíttessék.

Végül a folyó hó elején 24,639 korona pénzsegély 
osztatott ki utólagosan 387 olyan magánbirtokos között, 
kik az 1907. évben összesen 1177 k. hold kiterjedésű 
kopár területet önként és sikerrel beerdősítettek s kiknek 
az államsegély adományozása az erdősítések sikeres léte
sítése esetére még az 1907. évben kilátásba helyeztetett.
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A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.

Irta Enyedi János. 20

E szerint a munkások a következő nyugalombérre 
jogosultak :

Betöltött 
szolgálati 
évek után

N y u g a l o m b é r  é v e n k i n t

az
 al

ap
bé

rn
ek

 
szá

za
lék

a

mesternél legénynél inasnál

K f K f K f

8 - 1 5 30 144 — 108 — 72 —

16 32 153 60 115 20 76 80
17 34 163 20 122 40 81 60
18 36 172 80 129 60 86 40
19 38 182 40 136 80 91 20
20 40 192 — 144 — 96 —

21 42 201 60 151 20 100 80
22 44 211 20 158 40 105 60
23 46 2 2 0 80 165 60 110 40
24 48 23 0 40 172 80 115 20
25 50 24 0 — 180 — 120 —

26 53 25 4 4 0 190 80 127 20
27 56 26 8 80 201 60 134 40
28 59 283 20 212 40 141 60
29 62 297 60 223 20 148 80
30 65 31 2 — 23 4 — 156 —

31 68 326 40 24 4 80 163 20
32 71 3 40 80 255 60 170 40
33 74 355 20 266 40 177 60
34 77 369 60 277 20 184 80
35 80 384 288 — 192 —

36 84 40 3 20 302 40 201 60
37 88 422 40 316 80 211 20
38 92 441 60 331 20 22 0 80
39 96 46 0 80 345 60 230 40
40 100 480 360 — 24 0 —

Az állandó munkás özvegye, ha nyugalombérre jogo
sult, a férje beszámítható alapbérének egy negyedére 
tarthat igényt. Tehát a mester özvegye 120 K-t, a legé
nyé 90 K-t és az inasé 60 K-t kap évenkint.

A társpénztár kötelékébe tartozott munkások után hátra 
maradt és törvényes házasságból származó, vagy utólag 
törvényesített árvák szabályszerű koruk eléréséig — 
vagyis fiúgyermekek 14 éves korukig, leánygyermekek 
pedig betöltött 12 éves korukig — nevelési pótlékban 
részesülnek. Ennek kiszabása a következő rendelkezések 
szerint történik:

a) ha az atya hal el, ki társpénztári tag volt, utolsó

A nyugalombéren kívül még másféle kedvezményeket 
is nyújt a társpénztár. Ilyenek az ingyen orvoslás úgy a 
társpénztári tagok, mint ezek családtagjai részére ; továbbá 
ingyen gyógyszer a tagok részére; kórpénz betegség 
esetén; temetkezési segély; kölcsönök és visszafizetési 
kötelezettség nélküli pénzsegélyek.

A társpénztári tagok kötelesek keresetük 6%-ával hozzá 
járulni a társpéqztár bevételeihez. A kincstár pedig szin
tén ugyanakkora összeggel járul a társpénztárhoz, mint 
a mennyi a társpénztári tagoktól járulék címén befolyik. 
Az orvosok fizetése szintén a kincstárt terheli.

A társpénztári kiadások fedezése aképen van biztosítva, 
hogy mindaddig, mig a társpénztár összes valódi bevé
teleiből az összes kiadásokat fedezni képtelen, a kincs
tár fedezi'a mutatkozó hiány felét véglegesen, a másik 
felét pedig kamat nélkül előlegezi azon feltétel alatt, 
hogy az előlegezett összegeket a társpénztár első sor
ban térítse vissza, mihelyt a társpénztárt jövedelmi feles
lege erre képessé teszi.

A társpénztári vagyon kezelésére, ellenőrzésére és az 
alapszabályok szoros alkalmazására a befolyás a kincs
tári erdészetet és a társpénztári tagokat illeti, mely 
mindkét részről az igazgató-tanács által gyakoroltatik.

All pedig ezen tanács: a tótsóvári m. kir. erdőhivatal 
által időről-időre kijelölt három kincstári erdőtisztből, 
akiknek egyike egyszersmind elnök; továbbá a közgyű
lés által választott hat választmányi tagból (munkásból).

Ezen kívül Tótsóváron egy társpénztári kezelő-hivatal 
is van szervezve.

Az 1901 — 1906. években befolyt összesen:
1. a tagok járuléka címén ... 8371 K 04 f.
2. a kincstár „ „ ... 8371 „ 04 „
3. „ „ végleges segélye 7512 „ 04 „
4. „ „ ideiglenes „ 7512 „ 04 „

Mindösszesen ...  31665 K 16 f.
Az 1901—1906. években kiadatott összesen:

a) nyugalombérek címén ... 28090 K 77 f.
b) gyógyszerekért... _   674 „ 49 „
c) kezelési költségekre . ..  2900 „ — „

összesen ... 31665 K 26 f.
A nyugalombérben és nevelési pótlékban részesülők 

száma az 1906. évben 30 személy volt.
Meg kell említenem továbbá azt is, hogy azon erdő

munkásokat, a kik nem tagjai a társpénztárnak és három 
hónapon túl terjedő időre alkalmaztatnak, a kincstár a 
saját költségén íratja be a a Gazdasági Munkás és 
Cselédsegélyző-pénztár kötelékébe rendkívüli tagokul, ha 
maguk nem hajlandók rendes tagokul belépni.

Az állandó kincstári munkások, a kik a társpénztár
beszámítható alapbérének Vi2-ed része utalványozandó ;

b) ha pedig az árva szülőtlen, ugyanezen alapbérnek 
2/io-ed része jár.

Az évi alapbér a mesternél 480 K, a legénynél 360 
K, az inasnál 240 K,

tagjai, a szolgálati és munkarendszabályzat hatálya alatt 
állanak, a mely szerződésszerű jelleggel bir. E szerint 
úgy a munkásnak, mint a kincstárnak biztosítva van a 
felmondás joga.

Az állandó munkások a szolgálati szabályzatban rész-
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letesen felsorolt vétségekért szóbeli megdorgálással, pénz
bírsággal, lefokozással vagy a szolgálatból való elbocsátás
sal büntethetők, de a lefokozás, vagy a szolgálatból való 
elbocsátás csak fegyelmi ítélet alapján foganatosítható.

11. Kegyúri jogok és terhek.
Kegyuraság alatt azon jogok és kötelmek összeségeit 

értjük, melyek egyrészt valamely egyház létének fentar- 
tására, másrészt különösen ezen javadalom betöltésére 
gyakorolt lényeges befolyásra vonatkoznak.

Ezen jogok és kötelességek úgy, amint azok a gyakor
latban kifejlődtek, az egyházlátogatási jegyzőkönyvben 
(canonica visitatio) vannak felsorolva.

Az egyházi hatóságok a felekezeti iskolákat a parochiák- 
hoz tartozóknak vitatván, a canonica visitatiokba az isko
lák és tanítók anyagi viszonyai is felvétettek, s így a j 
hosszas gyakorlat folytán a kegyuraság az iskolákra is 
kiterjedőnek tekintetett. De mivel hazai törvényeink ' 
iskolai kegyuraságot nem ismernek, az iskolai terhek a 
földesúri viszony maradványaiként származtak át a kegy- 
uraságra. Ezen különbség megnyilvánul a kinevezés j 
gyakorlásában is, amennyiben a plébánost az egyház
megye feje, a tanítót pedig a minister nevezi ki.

A kincstári kegyúri plébánia javadalmára pályázók 
közül az egyházmegye feje hármat kijelöl és a m. kir. 
földmivelésügyi minister úr ezek egyikét jogosult kegy- 
úrilag bemutatni az egyházmegye fejének kinevezés vé
gett. Ennélfogva a kincstár mint kegyur, a plébánia
javadalom adományozásánál nem a kinevezés, hanem a 
bemutatás (praesentálás) jogát gyakorolja. Ellenben a 
tanítói állások betöltése alkalmával a tanítót az egyház- 
megyei hatóság és a kir. tanfelügyelő véleményének meg
hallgatása mellett kinevezi.

Az itt előadott gyakorlat hatálya alá tartozik az alsó
hámori plébánia, valamint az alsó- és felsőhámori iskola.

Az alsóhámori plébánia-épületet, templomot, iskolát 
és tanítói lakásokat, valamint a felsőhámori iskolát a 
kincstár köteles fentartani és helyreállítani, de a szük
séges kézi- és igás napszámok szolgáltatása a hitközsé
geket terheli.

A kegyúri személyzet javadalmazása készpénzből és 
tűzifából áll.

Az alsóhámori r. kath. plébánosnak, az ottani kántor- 
tanitónak, továbbá a tanítónak és iskolának évenkint 
összesen 175 ürm3 bükk hasáb és 27 ürm3 bükk dorong 
tűzifa szállítandó. A felsőhámori róm. kath. tanítónak 
pedig évenkint 61 ürm3 bükk hasábfa szolgáltatandó ki 
az erdőn kitermelve. Ezenkívül a diósgyőri r. kath. plé
bánosnak, a diósgyőri kántortanitónak, a miskolci mind
szenti plébánosnak és a miskolci minorita-rendnek éven
kint összesen 306 ürm- bükk hasáb tűzifa szolgáltatandó 
ki az erdőn, a termelési költségek megtérítése ellenében.

A kegyúri személyzet készpénzfizetése évenként 3725 
korona 22 fillér.

(Folyt, köv.)

Prüszögés.
Irta Pauchly Rezső.

A Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesületé
nek közgyűlése által kiküldve, szerencsés voltam ezen 
egyesület választmányának Jólsván, 1907. évi december 
havában megtartott ülésén részt venni.

Ez az ülés oly magasan állott az ilyenfajta ülések 
köznapisága felett, oly kellemes, meglepően tanulságos 
és érdekfeszítő volt, hogy igazán elragadott. Mert 
hiszen csak elragadtatásomban tehettem kedves szer
kesztő barátom felhívására oly meggondolatlan ígéretet, 
hogy hát „majd Írok én is a „Magyar Erdész“-be“.

Bizony-bizony eldobtam a sulykot, mert hát „Írni" . . . 
már mint én . . . az lehetetlenség!

De hiszen nem is akarok^, én írni, . . .  én csak 
prüszögni fogok, . . .  azt meg megtehetem, mert jogcí
mem van hozzá! Egy „magyaros“ meghűlés és a „ma
gyarnak“ mindig háta megett ólálkodó „német" — beteg
ség (influenza) úgy a négy fal közzé szorított pár napra, 
hogy reáérek 'kedvemre prüszkölni.

E prüszögésből egyet — bemutatok.
Úgy esett, hogy a residenciális konyhának „rolló“-ra 

volt szüksége; fűszeres egri bikavérben főzött vaddisznó- 
húsra !

A egri megvolt, a fűszer is megvolt, az elkészítéshez 
szükséges konyhaművészeti tudomány is megvolt, csak 
épen még a vaddiszdó hiányzott.

„Meg kell tehát lőni az 50 kilós vadmalacot!“ „Nehe
zebb ne legyen, mert akkor nem oly porhanyó a húsa, 
legakurátosabb és a legkiadóbb az 50 kilós!“

„Miután pedig a vadmalacok születése, nevelése, jó
karban tartása és megmázsálása az erdőmester resortja : 
azok lelövése csak úgy illeti meg az erdőmestert, mint 
i betűt a föléje helyezendő pont, . . . lőjje meg az erdő
mester !“

. . . Következett az erdőőrök összeboronálása, majd a 
nyomozás, azután meg az elállás és végül a hajtás; 
mindezek pedig derékig érő hóban és 12 fokos hideg
ben. Jött is az őz, a szarvas csapatostól, csak épen 
hogy vaddisznó nem jött még egyesével sem ; persze a 
vén Károly erdőőröm, akit ez a vadászat kizavart féli 
szendergéséből, rögtön tudta az okát, mert hát nem is 
lehet most oly könnyen disznót lőni, mert hát nagyon 
jó komócióban (értsd kondíció) van most a disznó, meg 
hát korán mozdul, mielőtt még elállanánk stb.

Jött azután a harmadik hajtásban, de nem disznó, 
hanem hatalmas, metsző északi szél a Pozsáló felől, 
hozta az influenza bacillusait és úgy megdermesztett.
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megfagyasztott mindnyájunkat, hogy a kályhák melege 
otthon alig tudott kifagyasztani. Egy hétre lesz szükségünk, 
a mig — a befagyott rozsnyói vízvezetékhez hasonlóan 
— „kiengesztelődünk!“

A püspöki asztalról tehát e farsangban elmaradt a 
„rolló“, én meg betegségem miatt elmaradtam a püspöki 
asztaltól.

Ez a fagyasztás pedig azon helyen esett meg velem, 
a hol 150 ezer lúcfenyőcsemetém várja tavaszkor a fel
támadást.

Ez megest úgy esett, hogy az 1907. évi március hava 
nálunk szokatlan melegséggel rontott be oly annyira, 
hogy már március második felében hozzá akartunk fogni 
az erdősítéshez. Sürgönyöztünk az állami csemetekertek
nek Liptóba, hogy küldjék azonnal a megvett csemeté
ket, mert hát nálunk nyoma sincs a hónak, fagynak — 
mi már erdősíteni akarunk. A jó állami csemetekertiek 
mosolyogtak, nem hittek nekünk és küldtek . . . hivata
los levelezőlapot, hogy ezidőszerint szó sem lehet a 
csemeték szállításáról.

Nekünk volt igazunk, mert hogy tényleg elkövetke
zett az ültetés ideje, bebizonyították a garami tót ültetők, 
akik március 28-án beállítottak gyökérkapával és üres 
tarisznyával. Már pedig ezek időjósok; jobban megérzik 
az eljövendő időt, mint őszkor a fecske, vagy tavaszkor 
a medve; ösztönük addig nem engedi ki őket falujukból, 
a mig a fagy nem mond véglegesen búcsút az örök
zöld fenyveseknek.

Garami munkásaim tehát megjöttek; a püspökség 
számlájára megtöltötték a tarisznyáikat, magukkal vitték az 
egy heti élelmet, a métermázsákra szóló kenyeret, szalon
nát, lisztet, babot, darát, dohányt és a mindeneket 
éltető piritlist; ültető tehát bőven volt — 118 ember, — 
de a csemeték nem jöttének. Feláldoztam csemetekertjeim 
két éves csemetéit, amelyeket pedig még egy évig helyü
kön akartam hagyni, hogy erősödjenek és csak az 1908. 
év tavaszán kívántam őket kiszedni, — de hát szükség 
törvényt bont, — ültettük ezeket.

Csemetéim napról-napra fogytak és a melegség is 
fokozódott, de a megrendelt csemeték még április 20-án 
sem érkeztek meg.

„Most már nem kellenek“ — gondolám magamban s 
megírtam a „lerendelést“. Igen ám, de jött a válasz, 
még pedig „sürgönyi“ válasz, — érdekes, hogy a leve
lezőlapon közölt levelezésre sürgönyválaszok szoktak ér
kezni, ellenben a sürgönyi kérésekre hivatalos levelező
lapokon felelgetnek —- hogy a „csemeték elindíttattak“.

Tényleg április 26-án jött az „aviso", és az estéli vonat
tal a várva várt csemeték Liptóból. Remekül néztek ki, 
szépségük, erősségük, sötétzöld színük boldoggá tett 1 De 
kedveztem is nekik; a szó szoros értelmében kiudvarol
tam őket.

Este érkeztek vonaton és már éjjel — nehogy beszep- 
lősítse őket a nap — friss levegőn megkocsikáztattam 
kedveseimet hét kilométernyire s már másnap a harma

E R D É S Z

tos reggelen kiköltöztetve szegényeket fadeszkás, úti lak
osztályukból, az Ízléses és ügyesen megszerkesztett fa
ládikákból, százával nyújtózkodhattak a gyepszőnyegen.

Délben már 400 ezer főből álló csemete-ármádia 
páros sorokban fel volt állítva a hegyi csermely partjain.

Megtartottam a fővezéri szemlét, elléptem a sorok 
előtt s kiadtam a parancsot: „A csemetekertjeim lakói
nak további kitelepítése haladéktalanul beszüntetendő és 
az érkezett liptóiak kora reggeltől késő estig való csata- 
sorba-állítása fáradtság nélkül eszközlendő!“

Megadtuk a módját minden egyesnek; megjelöltük 
egész életükre szóló tartózkodási helyüket, jól felporhanyí- 
tottuk nekik az élet-halál-harchoz majdan szükséges 
talajt, igaz szívvel elrendeztük gyökérfegyverzetüket és 
hogy búskomorakká ne váljanak, — no meg hogy az 
őzek és szarvasok által megfogyasztva a rajvonal mégis 
eléggé tömött legyen, hogy az egyik kidültével a másik 
még mindig megvédhesse a talaj-hazát, — hármasával 
helyeztük el őket egy-egy családi fészekbe.

Remekül ment a dolog két hétig. Dehát semmi sem 
tarthat örökké; az ültetési időszaknak is vége szokott 
lenni! A nap egyre melegebben sütött és ennek behatása 
alatt a liptóiak kezdtek érzékenyedni, rügyeiket kibontot
ták s nyújtogatták édes csókra friss hajtásaikat a nap 
sugarainak.

Kedveseimnek ez a bizalmaskodása, a nap sugaraival 
való flirtelés bántott és fájt. Féltékeny lettem a napra!

Szemrehányást tettem a liptóiaknak: „Hát ezért hozta
lak ide; ezért dédelgettelek, naponként gyöngypatak 
vizével ezért mosdattalak, hogy most cserben akartok 
hagyni ?

Mindez nem használt; ők tovább mosolyogtak.
Amikor azután a garami ültetőim is itt hagytak, okul 

hozván fel a krumpliültetés idejét, — végleg elkesered
tem és a patakparton megmaradt liptóiaknak rakásra 
hányását és feltüzelését határoztam el.

A halálos Ítéletet másnapra kívántam végrehajtani; ezt 
a napot már előre aláhúztam a naptáramban és korán 
hajnalban elindultam az öldöklés színhelyére.

Útközben dolga akadt a Schönaueremnek; sikerült 
egy közepes hatos bakot elejtenem. Megérkezvén a 
vesztőhelyre, erdőőröm először a bak kizsigereléséhez 
látott, én pedig az utolsó szemlét kívántam megtartani a 
halálraítélt 150 ezer liptói felett.

Szerencsétlenek, ők még ekkor is mosolyogtak! Mo
solygásuk szivemig hatott és én megértettem őket. Meg
értettem szavukat, bocsánatkérésüket, a mikor elénekel
ték azt az igaz, mélabús nótát: „Lúcfenyőnek megtiltani 
nem lehet, — hogy ne nyíljék, ha jő a szép kikelet.“

Megkegyelmeztem nekik, lemondtam megsemmisítésük
ről és gondolkoztam, mikép lehetne e szerencsétleneket 
megmenteni, megmenteni az életnek?

Gyorsan határoztam és erdőőrömmel hozzáláttam a 
munkához. Fenyők árnyékolta zúgban, két patakág által 
képezett kis szigeten négy — egyenként 5 méter hosszú
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és 60 cm. széles árkot ástunk; több helyünk e kicsi 
szigeten nem is volt. Ezekben az árkokban helyeztük el 
a 150 ezer három éves lucfenyő-csemetét. Egy-egy 100 
darabból álló köteget két kezemben szétszedve, meg
lazítva, a csemetéket végigfektettem az árok szélességi 
oldalán, olyaténképen, hogy a gyökerek az árokba ke
rüljenek s az elrendezésnél arra figyeltem, hogy a cse
meték ne egymáson feküdjenek, hanem mindegyik da
rabnak a gyökere az árok falának talajával érintkezzék. 
Az igy elrendezett csemeték gyökereit azután — az ár
kokból kikerült s vastag péppé gyúrt földdel, két ujjnyi 
vastagságban betakarva a földet kézzel, jó erősen lever
tem. A kézzel levert földtakarón — a már elmondott 
módon — elhelyeztem a második köteg 100 drb cse
metéit s ezt folytattam, a míg csak a csemetékben 
tartott.

Mire meghallottuk a rozsnyói bőrgyár delet jelző kürt
jét, a csemeték el voltak rakva, nagy becsvágygyal, de 
minden esetre nem teljes reménynyel a jövendőben való 
életben maradásukhoz.

Nyáron gyakran meglátogattam őket s örömmel láttam, 
hogy továbbhajtottak, — mert hiszen elrakásuk idején 
már mindannyian ki voltak pattogva, — megtartották 
egészséges sötétzöld színüket, jól fejlődtek és ma már 
semmi kétségem az iránt, hogy megvannak mentve, 
hogy joggal várhatják tavaszra a feltámadást, a mikor 
kárpótlásul összezsúfoltságukért, tágas teret, beárnyékol- 
tatásukért délkeleti fekvést, az elszenvedett nedvességért 
kőgörgetegben szárazságot kapnak.

Ezt a leegyszerűsített áterdőlési módot, — ha újból 
ilyen kényszerhelyzetbe jutok, mint tavaly — mint kipró
bált módszert újból alkalmazni fogom.

A vörös tinamu és meghonosítása.
Irta Gy. Gy.

Körülbelül másfél évtizeddel ennekelőtte kezdett a 
vörös tinamu vagy inambu, a Rynchotus rufesceus, Közép- 
európában s így hazánkban is ismeretessé lenni; ám 
ahhoz képest, hogy mennyire Ízes húsú szárnyasvad s 
hogy a vadászata révén szerzett vadászélvezet épen nem 
áll a fácánvadászatoké mögött, aránylag hazánkszerte 
még vajmi kevéssé ösmert szárnyasvadként szerepel. 
Gudéra Károly brunni tenyésztelepe volt az első, a mely 
a 90-es években a tinamut nemcsak hazánk egyes 
vadászterületein, hanem Franciaországban, Oroszország
ban, Németországban és Ausztriában is meghonosítani 
kezdte.

A majdnem félméter hosszúságú erőteljes szárnyasvadat 
vörösessárgaszinü, itt-ott feketésen gyűrűzött szép rajzu 
tollazata fölötte tetszetős külsejű vadászobjektummá teszi. 
Erőalkatban leginkább a fácánkakast közelíti meg. Test
súlya T2— 1'5 kilogramm között váltakozik. Feje a sza
lonkáéra, nyaka a gyöngytyukéra emlékeztet. A magas 
fűvek közé örömest rejtőzik; hosszú nyakát időnként 
ki-kinyujtogatja onnan, hogy a fenyegető veszedelmek 
felől mindenkor kellő időben tájékoztatást szerezhessen. 
A veszedelem láttára aztán villámgyorsan meglapul s 
nesztelen óvatossággal tud a fűvek vagy cserjések leg- 
sűrűiben elrejtőzni.

Gyanakvó, bizalmatlan természete miatt, szerfölött 
nehéz feladat őt meglepni, legkivált akkor, a midőn a 
növényzet hervadni, fakulni kezd s a midőn a szárnyas 
tollazata akárhányszor teljesen egybeolvad a rög vagy a 
sárguló-barnuló növényzet színezetével.

Még leginkább ragyogó, eleven, mozgékony szeme az, 
a mely jelenlétét a vizsgaszemü vadász előtt is legha- 
marább elárulhatja. Fölrebbentéskor erőteljes szárnysuho
gással hasítja a levegőt, a nélkül azért, hogy szárnyait 
csattogtatná. Egyenletes közökben s elég magasan szokott 
tovahúzni.

Tojásai barnásak, némi violaszin-árnyalattal. A tojó 
évente körülbelül 40 tojást rak. Az első kiköltés mintegy 
tucatnyi csibenemzedékét a gondos tinamukakas veszi 
védszárnyai alá, mig a tojó, elvégezvén a költés fárad
ságos feladatát, ez a kikelt nemzedékkel többé vajmi 
kevéssé törődik, sőt e helyett inkább megint újabb ud
varlók után szaladgál.

A tenyésztelepeken, a hol eddig a tinamuval meg
próbálkoztak, a kikelt csibenemzedék gondozása és föl
nevelése vajmi csekély fáradságot igényelt.

Fejlődésük mesés gyorsaságú; a 8 napos tinamucsibe 
már egymagában kapargál s keresi hasznothajtó módon 
bőséges rovartáplálékát. A pelyhes első tollazat 14 nap 
múltán már rendes tollazattá kezd kialakulni, 2—3 hónap 
leteltével aztán a szárnyasok új nemzedékét teljesen 
sorsukra lehet bízni.

Azok a betegségek, a melyek az oly kényes fácánfélét 
gyakorta tizedelgetni szokták, a tinamunál is jelentkez
nek ugyan, ám a szárnyas, erős ellentálló képességénél 
fogva, legritkább esetben kerül veszedelembe. Azok a 
féregfélék, a melyek főként a fácáncsibék légzőszerveibe 
fészkelőévé, sok bajt és kárt okoznak, a gyorsan fejlődő 
erős szervezetű tinamucsibénél, a légcső öblösebb alka
tánál fogva, alig járnak veszedelemmel.

A kiválóan izes húsú szárnyasnak egyik különösen 
megbecsülendő tulajdonsága még az is, hogy tenyészhelyei- 
ről, a hol létköreit biztosítani tudjuk, tovavándorolni nem 
szokott s így a fácánvadászat mellett, változatosság szem
pontjából is, mindenkor érdekes szárnyasvad-objektumot 
fog nekünk szolgáltatni.

/H f
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Kelt Jólsván, 1908. évi február hó 10-én.
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S zén á sy ,  erdőrendező.
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Az erdei szalonka.
Irta: Sólyom.

Mindannyiszor, a midőn az erdei szalonka tavasz 
hírnökeként kárpátalji hazánk tájain virágfakadás bekö- 
szöntével megjelenik, vitára szállunk, ha nem mással, 
hát önmagunkkal a fölött, vájjon vadászhoz illő dolgot 
mivelünk-e azzal, hogy üldözőbe vesszük a titokzatos 
hosszucsőrüt akkor, a midőn tavaszi átvonulásával úgy
szólván csupán vendégszeretetet élvez itt minálunk, a 
hol aztán, bizonyára nem alaptalanul, az üldözők kegyet- [ 
lensége is hozzájárul ahhoz, hogy számban erősen meg
fogyatkozva kerüljön tőlünk északra eső fészkelő helyei 
otthonába! Meg-megujuló aggályainkat rendszerint azzal [■ 
szoktuk végezetül eloszlatni, hogy a tőlünk délre eső J 
népek amúgy is ezrével pusztítják a szalonkafélét vándor- 
utja első szakaszaiban, vajmi csekély szerepet játszik 
tehát az a körülmény, hogy tavaszi húzásuk közben 
nehány százat, hagyományos magyar vendéglátásunk J 
csalfa bizonyitgatásaként, itt fogunk belőlük! — A rendel- j 
kezésünkre álló hivatalos évi lőkimutatás idevágó tételei, | 
a szalonkák százainak vajmi csekély számaival kedves- | 
kednek nekünk manapság. Vajmi gyönge vigasztalásunk | 
az, hogy a szalonkaáldozatok száma, a szárnyas van- j 
dór távol keleti útjaiban, főként a görög, albán és olasz j 
partmellékeken megdöbbentő arányú apadást mutat. Az 
állat- és illetőleg madárvédelem ügyében ismételten meg- | 
tartott kongresszusok határozatai, kötelező nemzetközi 
erejük dacára sem képesek a szalonkatömegpusztitásnak [ 
mindott útját állani, a hol kultúrában hátramaradottabb 
népek a törvény szabványait nem tisztelik. Ahol a nép 
a maga törvényeit sem rettegi, hogyan lehet attól el
várni, hogy nemzetközi becikkelyezéseket tiszteletben 
tartson ?

Az a nehány szolid keretű szalonkales, a melylyel 
évente hazánk nehány pontján oly szivrepesve várjuk 
a hosszucsőrüeket, vajmi kevéssé fogja immár befolyá
solni magát a szalonka-összállományt ! Még pedig nem 
befolyásolhatja a következő két oknál fogva: elsőbben is 
a szalonka általában csak szórványosan jelentkezik ha
zánk területein ; tömeges szalonkajelentkezésről a régibb 
kor monografusai sem tesznek említést; másodsorban 
pedig túlnyomólag a hevesvérű kakasok azok, a melyek 
fegyverünk elé kerülnek, mig az óvatosabb tojó rend
szerint valahol alantabb bujkál olyan helyeken, a hol 
teljes biztonságban érzi magát.

A szalonka érkezése és távozása egyaránt nesztelen, 
majdnem észrevétlen. Már ez a körülmény is bizonyos 
előkelőséget kölcsönöz a szalonka egész lényének. Ezt 
az előkelőséget meg is őrzi még akkor is, amidőn asz
talra kerül, a hol kiválóan értékes és ritka csemege 
marad ő még a legelőkelőbbek társaságában is !

Szórványosan megesik azért, hogy kárpátvidékeink 
egyes pontjain alkalmas fészkelő helyet talál magának ; 
ám azért mégis csak a magas észak vizenyős s emellett

erdős otthonai azok, ahol legörömestebb fészkel és költ ; 
bizonyára sokkalta háboritlanabbul mint minálunk, avagy 
éppen a velünk szomszédos déli és keleti tartományok
ban. A tundra mocsarak és erdők rejtelmes, hozzáfér
hettem de egyben féregdús területei azok, ahol szalon
káink legörömestebb ütnek tanyát.

Az erdőkkel itt-ott tarkított vizenyős tundratájak pom
pásan terített asztalt szolgáltatnak a szalonkafélének. A 
föld kerekén sehol egyebütt nincs oly temérdek meny- 
nyiségű szúnyog, mint éppen a tundrákon. A szúnyog 
és egyéb kellemetlen röpke rokon atyafisága, álcáival,, 
pondróival egyetemben szolgáltatja a szalonkának és 
gyorsan fejlő nemzedékének a megfelelő, bőséges főtáp
anyagot. A szalonkagyomor a legtelhetetlenebbek közé 
tartozik; ám a tundrákon, a költés és a finevelés szaká
ban is, képes messzemenő gyomorigényeit a legteljesebb 
mértékben kielégíteni. Érthető tehát, ha sehol a föld ke
rekségén magát oly otthonosan nem érzi, mint a tund
rákon, a melyeket jórészben édes szülőhazájának tekint
het ! Bőségesen dús táplálkozás és fitáplálás mellett 
képes a szalonka itt, az aránylag rövid nyár szakában, 
pelyhes apróságait csodálatos rövid időn belül röpképessé 
nevelni, hogy aztán velők együttesen keljen őszi nagy 
vándorutjára akkor, amidőn az észak zord szele meg
hozza a kellemetlenül beköszöntő hóviharokat. Ám illik 
is korán útra kelni, hiszen Ázsia és Afrika napsugaras 
rónái a tundraotthontól ugyancsak távol esnek. Az új 
nemzedék egyébként útközben is izmosodik. Hogy okkal- 
móddal beosztott rövidebb hosszabb pihenőt tartanak 
néhol, azt kétségtelenül igazolja az elindulásuk és dél
vidéki érkezésük között lefolyó hosszabb időköz, amely 
az aránylag eléggé gyorsröptű szalonkánál nem volna 
indokolt, ha kényelmes beosztású pihenőket nem tartana 
még őszi húzások idején is. Ennek köszönhetjük azokat 
a közbeneső állomásokat is, amelyeket ősz idején betart 
akkor, a midőn vándorcsapatainak egy része, hazánk 
vadászvilágának örömére, pihenőt tart a Kárpátok ölén s 
a Duna-Tisza völgyeiben. Úgyszólván erőt gyűjtenek itt 
a Kárpátok közt s lentebb a Balkánon, hogy azután, 
pihent szárnynyal vágjanak a hosszadalmas tengeri át
vonulás fáradalmai elé.

Avifenologiai megfigyelések, főként Rossiten és Hel
goland madárbiologiai állomásai, felvilágosítanak arról is, 
hogy a tengereken átvonuló szalonka, az átvonulás első 
idején fölötte magasan húzva vonul tova, ám minél tovább 
tart az átvonulás a tenger vize fölött, annál alacsonyabban 
húz. Ki-kimerülő szárnyuk a végén úgyszólván söpri a 
sós elemet; akárhányszor végerőmegfeszités árán poty- 
tyannak holtra fáradtan egy-egy a vízből kiálló szirtre 
vagy fövényzátonyra. Ilyenkor a kevésbé ellentállani ké
pes anyagból temérdek elpusztul a sós elemben, mielőtt 
még mentő partot ért volna. Partot érve, néha órák 
hoszszat pihennek lihegő mellel, addig, amig némi erő
höz juthatnak, hogy azután elsőbben is lázas mohósággal 
élelem után lássanak! Partravergődésük olyan helyeken,.
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ahol a nemzetközi madárvédelem dacára, lelketlen és 
kapzsi tőrvetők várakoznak rájuk, nem egy tájékon vég
pusztulásukat jelenti. Légióként a görög és az olasz 
partvidékek lakói azok, akik nem egy helytt busás zsák
mányt szereznek ilymódon nemcsak az egyébkor vajmi 
hozzáférhetlen szalonkából, hanem a vándorszárnyasok 
valamennyi fajtájából, nevezetesen a leghasznosabb ének- 
lőkbőlj: a fecskéből, sőt a csalogányból is!

A mi a vándorszárnyasfélét, s igy közöttük a szalon
kát naptári telünk végén újabb vándorútra készteti, az 
nem csupán a tél vége, s az északon beálló tavasz kez
dete, a mely egyébként összeesik náluk a nemi ösztön 
ébredésével is, hanem egyben a délvidék klimatikus vi
szonyai azok, amelyek őket tovavándorolni késztetik. 
Délvidéken rendszerint akkor, a midőn nálunk és fen
tebb északon a tavasz közeledik, beáll a száraz évszak, 
ez pedig egyértelmű a madársereg előtt a kínos kopla
lással. A délvidék vizei, erei, a száraz évszak beálltára 
kiapadnak, kiasznak. Ezzel lépést tart a szárnyasnak 
melléktápszert adó zsengébb növényzet elszáradása, s 
a madárseregnek főeleséget szolgáltató rovarvilág pusz
tulása. Kiaszott területen szúnyog, légy, féreg, rovarféle 
nem akad, a szalonkának tehát éhen kellene pusztulnia, 
ha útra nem kelne oda, ahol reá frissen terített dús 
asztal vár, t. i. a feslő tavaszszal új életre kelő észak 
felé!

A szalonkák életében kétségtelenül legdöntőbb té 
nyező a tenger s a tengeri átvonulás. Azok az évek, 
amelyeket idehaza minálunk kedvezőtlen szalonkaévek
nek minősítünk, magyarázatukat abban lelik, hogy a 
szalonka átvonultában a tengerek fölött, kedvezőtlen idő
járásra akadt. Elkésetten jelentkező váratlan hózivatarok, 
orkán, sőt ciklonszerü szelek borzalmas csapásokat mér
nek egyes években a szánandó vándorszárnyasra éppen 
akkor, amidőn a végtelen vizek fölött áthúzva, legtöbb 
erőfeszítésre volna szüksége! Ezek azok az esztendők, 
amidőn aztán a szalonkacsapatok keservesen megtizedelve 
érkeznek hozzánk, mi pedig még keservesebben feljaj- 
dulunk, hogy rossz volt az idei szalonkahúzás, — még 
hírmondót sem láttunk belőlük!

Világító tornyok éber őrei, távol tengerpartvidékeken, 
borzalmas dolgokat mesélhetnek nekünk a tenger hullá
main úszkáló élettelen vándorszárnyasok rengeteg töme
géről. Nem mindig tehát egyes vidékek lelketlen parti 
lakói, hanem az elemek is azok, a melyek a vándor
szárnyasban s közöttük a szalonkában is, borzalmas 
pusztítást okozhatnak. Egy-egy csalóka magányos szirt- 
ről a magasba emelkedő világító torony reménysugara 
temérdek holtra fáradt szárnyasfélét vonz fénykörébe, 
hogy azután csalódottan s végkimerülten hulljanak a szár
nyasnak vendégotthont nyújtani képtelen kopár szirtre 
avagy a sós habokba, a kapzsi tengeri halak kívánatos 
prédájának. Tengereken átvonuló hajók fedélzete is nem 
egyszer szolgál a végleg kimerülő vándorszárnyasnak pihenő 
helyül. Sajnos, a legtöbb hajó személyzete korántsem

kívánatos vendégmarasztalásban részesíti a kedveltebb 
s egyben élvezhető húsú vándorszárnyasokat.

A szalonka rendkívül szívós természete mellett szól 
az a körülmény is, hogy vándorútjában tengerpartvidékre 
érve, holtrafáradt állapotából egy-kettőre életre kel, úgy 
hogy aránylag rövid két-három napi pihenő és élelmezés 
után, teljesen helyreálltán, új erővel kelhet szárazföldi, 
korántsem veszélytelen s még eléggé hosszadalmas to
vábbi útjára.

Biológiailag beigazolást nyert az is, hogy az a sok
féle féreg és rovarnemü, a mely egyebek közt a szalon
kának főtápszeranyagául szolgál, holdtölte idején szembe
ötlően elevenebben nyüzsög; holdfényes éjszakák, főként 
telihold idején legalkalmasabb időpontot szolgáltatnak 
tehát a vadásznak a szalonkalesekhez. Ilyenkor az örökké 
falánk és telhetetlen szalonkának bőséges alkalma akad 
kedvelt csemegeféléiből temérdek mennyiségűt fellakmá- 
rozni. Egy-egy ilyen holdfényes éjét követő nap alkonyán, 
a midőn a szalonka — a mint mondják — rogyásig tele
tömte bendőjét, legharparább fogjuk a szokottnál valami
vel nehézkesebb röptű szárnyast fegyver elé kapni.

A vadász-vizsla nevelése és idomítása.
(Folytatás.)

Ha az előbbeni tanítással sikert értünk el, akkor 
elmondhatjuk, hogy: van egy kitűnő úgynevezett „szo
batudós“ kutyánk! Minden vadásznak azonban az a 
főtörekvése, hogy nem szobatudós, hanem jó gyakorlati 
vizslája legyen. Ennek elérésére szolgál és a vizslaido- 
mítás főtényezőjét képezi a — bevezetés.

A bevezetés, a területre mindig olyan helyen kell 
hogy történjék, a hol — vad egyáltalában nincs! 
Kivezetve az ebet, biztatgatjuk keresgélésre; természe
tesen az eb céltalanul ide-s-tova keresgélni kezd, ekkor 
veszi kezdetét a tulajdonképpeni tanítás; a midőn a 
vizsla már előre halad vagy 30'—40 lépést, élesen 
ráfüttyentünk, a vizsla önkénytelenül visszafordul és ekkor 
jön az előbbi tudományának az ismétlése. Kezünkkel és 
szóval is jelt adunk a droppolásra. Ha engedelmeskedik, 
megdicsérjük, ha nem; akkor- ismételjük, esetleg korhol
juk. Ezt az eljárást ismételjük mindaddig, mig ebünk azt 
teljesen jól nem csinálja. Jól fekve, füttyszóval hívjuk 
magunk után és azáltal mintegy uj vezényszóra tanítva őt.

Az előbbeni tanítási módozatokat különféleképpen 
mindaddig és annyiszor ismételjük, mig végre az eb 
teljesen olyan kezesen nem viselkedik — mint otthon.

Ily vadnélkül helyen a fektetést ajánlatos minden 5— 
10 percben legalább egyszer megismételtetni. Ha már 
itten a vizslánk engedelmesen viselkednék — akkor 
kiviszszük olyan helyre, ahol elegendő vad van, de a 
vadász fegyvert legalább is az első két-három bevezetés 
alkalmával vaddús területre — ne vigyen ki magával.

Itt is az első a droppolás, hogy az eb azonnal észre-
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vehesse, miszerint felügyelet alatt á ll! Ezután keresésre 
biztatjuk, a vad, szagát, megérezve, az eb zavarba jön, 
természetszerűen állni fogja, mely esetben rögtön mellé 
sietünk -és minden figyelmünket az ebre fordítjuk, a 
vadat kizavarjuk és a vizslát droppolásra kényszerítjük, 
természetesen utána megsimogatjuk, és megdicsérjük. A 
vadra való húzásnál, ha az eb tüzesnek látszik, pisszen
ésse l mérsékelni igyekezzünk. Ha pedig észre vesszük, 
hogy ebünk orrában a vad szimatja van, igyekezzünk 
vele együtt a vadat beközelíteni, az ebet megállásra bírni 
és előtte a vadat kizavarni, a kizavarással egyidejűleg 
droppoltatni. Ezeknek egypárszori ismétlése után, kivi
hetünk magunkkal lőfegyvert is, azonban a vizslára 
folyton vigyázzunk, különösen arra, hogy nyúl után ne 
szaladjon, friss nyomot ne vegyen fel és a meglőtt nyu- 
lat, tanítandó vizslával soha sem apportiroztassuk.

Ezeknek szem előtt tartása mellett minden vadász 
könnyen és játszva idomíthat magának egy olyan vizslát, 
milyenre ép szüksége van.

Természetesen ez az idomítás a gyakorlati, vagyis 
használati vizslára vonatkozik, amilyenre minden vadász
nak a vadászat gyakorlásánál azért van szüksége, hogy : 
a vadászatot — vadásziasabbá — kellemesebbé, hasz
nosabbá, élvezetesebbé tegye. Az idomításnak nem az a 
célja, hogy tudós és művész-kutyákat képezzünk, ez j 
mutatványos kutyaembernek hatáskörébe tartozik és a 
magasabb kutyatudományok körébe vág, mire sem az 
idomitónak, sem a vadásznak szüksége nincs.

A vizslának három kutyakötelessége van : a vadat 
felkeresni, jelezni és elhozni. Ezeket neki megtanulni 
muszáj, még pedig jó l!

A tanítás célja az,, hogy: a kutyával ezen vele
született tulajdonságokat felébressze; a mennyiben 
ezek maguktól nyilvánulnának, kifejlessze, támogassa 
és a kutyát egyidejűleg engedelmességre szoktassa!

Az engedelmességnek e nemét, kutyanyelven — Appell- 
nek mondjuk.

Az idomítás alapja a nevelés, a házi dressura, mely 
rendszerint a fiatal vizsla anyjától való elválasztásának I 
idejétől 7—8 hónapos koráig tart.

Az elválasztás ideje rendszerint magától történik, a 
mennyiben a fiatal ebet 5.—6-ik hetében az anyja már j 
csak éjjelre szokta felkeresni és igy a fiatalnak ételre I 
való szoktatása mi nehézségbe sem ütközik.

A vizslák sem fejlődnek egyformán, ép úgy, mint az 
emberek, egyik szellemileg, másik testileg marad hátra 
a fejlődésben. Általában bevezetésre legalkalmasabb a 
9—10 hónapos vizsla. Az első évben teljesen kiképzett 
vizslát nyerni úgy sem lehet; szükséges az adott mód
szer szerint a gyakorlati tanítást a második évben is 
folytatni. Teljesen képzett és nyugodt természetű, a sze
lességről is leszokott vizslát csak a 3-ik életévében kap
hatunk.

A vizsla tanítási módszerének egy egész külön irodal
ma v^n; nagyon természetes, mindegyik külön-külön az j

ő methodusát tartja a legcélszerűbbnek. Ezen itt közölt 
rendszer azonban mindegyikével megegyez, ha a vadász 
törekvése oda irányul, hogy elsősorban is egy gyakorlati 
vadásztársra óhajt szert tenni, nem pedig valami művé
sziesen képzett négylábú szaktekintélyre — akkor a 
közölt módszer szerinti kis fáradtsággal járó tanítás soh’ 
sem fog kárba veszni.

Milyen fajtájú vizsla a legjobb? Erre a kérdésre nagyon 
bajos lenne őszinte] vagyis igaz feleletet adni; mert a 
vizslák fajtájuk és jellegük szerint igen külömbözők. Nem 
is annyira a vizsla fajtája, mint inkább a vadász igénye, 
illetve kívánsága az irányadó a gyakorlati vizsla kiválasz
tásának Egyik vadásznak a német, másik vadásznak meg 
inkább az angol felel meg. Viszont egyik a hosszú, má
sik a rövidszőrü vizsla barátja, aszerint, am int vizi, vagy 
száraz területre, esetleg mindkettőre óhajtja kutyáját 
bevezetni.

A vizslák ismertetéséül az alábbiakat soroljuk fel:

Ä német hosszú szőrű vizsla.
Termete középnagyság, erőteljes, kissé hosszúra nyúlt. 

Nesztelen, könnyű járású. A nyak és feje felálló.
Feje hosszúkás, széles koponyával.
Fülei középhosszúságú, szélesek, végükön lekerekítve.
Szemei tiszták és tojásdadok, a szem színe a szőrözet 

színének megfelelően sötétebb vagy világosabb.
Nyaka a közepesnél hosszabb és erős.
Törzsének háta széles, a fara rövid, kissé lecsapott.
Farka középhossúságu, zászlós szőrei a középen leg- 

hosszabbak, vége felé egyenletesen rövidülnek.
Lábszárai egyenesek, erősek és izmosak, a rajta lévő 

ujjak jól zárnak.
Szőrözete selyemszerű, hosszú, puha, fénylő és gyengén 

hullámos, de nem göndör.
Színe egyszínű sötétbarna, világos vagy sötét szemek

kel és néha keskeny fehér mellcsikkal; fehér barna fol
tokkal vagy barnán pettyezett. A fekete, sárga, tiszta 
fehér és vörös szintiek hibásnak számítandók és 
azok elvetetniük.

Angol setter.

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



7. szám. 131M A G Y A R  E R D É S Z

Termete középnagyságú, szép, finom alkotása kissé 
félénknek tetsző.

Feje középhosszúságu, könnyed, nagy orral és széle
sen álló orrlikakkal.

Fülei a koponyához mélyebben illeszkedik, mint a 
német vizslánál és nem elálló.

Szemei a szőrözet színéhez mérten világos vagy bar
nább, ténylő és intelligenciára vallanak.

Nyaka  hosszú.
Háta egyenes, fara kissé csapott.
Farka nem nagyon hosszú, zászlós szőrei a fark tö

vénél leghosszabbak.
Lábai nem nagyon hosszúak, izmosak és a lábujjak 

közt szőrözött.
Szőrözete puha, selyemszerü és nem göndör.
Színe fehér feketével keverve, pettyezett; fehér fekete 

foltokkal, fehér sárgával, fehér barnával.

Gordon setter.
Termete az angol setternél nagyobb és erősebb.
Farka rövidebb
Szőrözete durvább.
Színe sötét fekete, az álián, a szemei fölött és a test 

álsó részén mahagóni vörös jellel.

Ir-setter.
Termete karcsú, de azért erős és élénkséget árul el.
Feje keskeny és hosszúkás.
Szemei barnák.
Farka mélyen ered, erősen szőrözött, a zászlója külö

nösen a középen erős.
Szőrözete nem oly tömött, mint az angol setternél, 

de durvább.
Színe sötétvörös.

(Folytatása következik.)

* Kitüntetések. Ő Felsége Russek Ferenc és Kttb Miklós 
urad. erdőtiszteknek, az erdőgazdaság terén szerzett érdemeik el
ismeréséül az arany érdemkeresztet adományozta.

* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister az állam- 
erdészeti tisztviselők egyesített létszámában Wérey János, Glock 
Géza, Nagy László, Fridrik Árpád, Zavicsa József, Papp Gusztáv, 
Schaáb Bálint, Rusznyák Győző, Bartók Ernő, Héj] János, 
Matherny Róbert, Nagy Imre és Paksa Endre m. kir, erdőgyákor- 
nokokat, valamint Gógl Adolf, Nagy Pál, Loványi Heribert és 
Móré László okleveles erdészeket m. kir. erdészjelöltekké, Thegze 
László urad. erdőgyakornokot, Kakódy Dániel urad. segédtisztet, 
Vagács Sándor, Szilvay József, ifj. Briestyanszky Endre, Sar- 

jánszky  Kálmán, Jónásch Kornél és Orosz Zoltán végzett érd. 
főiskolai hallgatókat ideiglenes minőségű m. kir. erdőgyakornokokká, 
a számvevőségek egyesített létszámában pedig Pornbszky József 
fizetéstelelen számtisztet,1 Tessényi Károly, Inkei Ödön, Haszt Ala
dár számgyakornokokat számtisztekké és Horváth Fülöp szám
gyakornokot ideiglenes minőségű számtisztté nevezte ki.

* Áthelyezés. A m. kir. földmivelésügyi minister Krajcsovits 
Ferenc m. kir. főerdészt az orsovai erdöhivatal kerületéből a lippai 
főerdőhivatal központi szolgálatához helyezte át.

* Erdély. Most jelent meg a 17-ik évfolyam 1—2. száma, hogy 
hazafias kitartással folytassa azt a nemzeti missziót, melyet az Er
délyi Kárpáti Egyesület hivatalos közlönyeként az erdélyi részek 
ismertetése és idegenforgalma érdekében maga elé tűzött.

Az uj füzet tartalmának mintegy programmszerűségét kölcsönöz 
az a körülmény, hogy jóformán „székely“ számnak felel meg, a 
mennyiben a cikkelyek túlnyomó része székelytárgya. A vezető ‘cik
kely József kir. hercegnek, az E. K. E. védőjének, az első hóról irt 
hangulatos rajzát foglalja magában, majd Téglás István tanfelügyelő 
a zsidovinai óriás cimen torda-aranyosi népmondát, Herza Gyula 
szerkesztő egy a Szovátáról a Bucsinon át a Gyilkostóhoz tett 
gyergyói kirándulását ismerteti. Harmath Lujza a székely folklóré 
körébe tartozó népies gyűjtéséről, Kovács József a székelyeknél divó 
gilicselésről illetve csáklyázásról, mint néprajzi érdekességekről' ad
nak számot. A nagyobb cikkelyek sorát M. Kovács Géza közlése 
fejezi be, mely egy régi székely verses dalgyűjteményből ad szemel
vényeket. Az apróbb költemények tarka mozaikja után a héromszék- 
megyei osztály újjászervezése tűnik ki, mint az egyesületi élet újabb 
jelentős mozzanata. A csinos füzetet 9 sikerült illusztráció díszíti

Az „ Erdély “-t az E. K. E. tagjai 6 korona évi tagdíj ■ fejében 
ingyen kapják. Minden újonnan belépő tag a Gyilkos tó vagy Remetei 
sziklaszoros színes nagy aquerel képét kapja díjtalanul.

* Csatangolás. — Szabad a kezét megcsókolnom ?
— Hogyne, itt van !

Ott is megcsókolom, de feljebb szeretném.
— Hol?
— Itt a könyökén.
— Oh hogyne! Semmi sem jogosítja önt fel arra,, hogy ilyen

kérdést kockáztasson meg velem szemben. ,
— Semmi sem jogosít fel ? Hát mérhetetlen szerelmem semmi!
— Szerelme lelkiismeretem és a világ előtt akkor adhat erre 

jogot . . . .
— Tudom, igaza van, de hát ügye megengedi, hogy az üterére 

nyomhassak egy csókot a legelső alkalommal.
— S mikor lesz az ?
— Amikor maga akarja, például most igazítsa úgy a gallérját, 

hogy ütere körülbelül az ajkam közelébe legyen.
— No jó ! De aztán vigyázzon ! , . . .
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— Nem haragszik, hogy nem az üterét, hanem a vállát csókol
tam meg ? . . . . *

. . . .  Favágatási javaslatomat nem hagyták jóvá, mert a felvett 
holdankénti erdőlési faanyag az üzemterv szerinti előírást többszörö
sen felülmúlta. Hiába 1 nem lehet. — Be lett tehát jelentve az előirott 
holdankénti fatömeg, és ki lett vágva a szükségszerű többszörös fa
tömeg. És rendben volt 1 Hol volt itt a copf ? Világos, hogy nálam, 
ki először ragaszkodtam ahhoz, hogy a bejelentés a kivágandó fa
tömegnek megfelelő legyen. *

Egy erdőőr találkozik egy ismert fatolvajjal, ki egy háti teher 
szárazfát visz és rákiált: maga tolvaj, hát megint fát lop! Mielőtt 
azonban még feljelenthette volna, már egy járásbirósági idézést kap.

A járásbíróság a fatolvaj kérelmére az erdőőrt becsületsértés vét
ségében bűnösnek mondja ki s kellően meg is bünteti és indokolja 
azzal, hogy a feljelentőt a „tolvaj“ kifejezés tényleg becsületében
sértette meg, miután ő csak „kihágó“ volt.............És a bakter
lámpával nézi a napórán, mennyi az idő . . .  .

*
Az 1907. esztendő a faértékesítés tekintetében arany betűkkel 

lesz bejegyezve. Minden elkelt, ami eladásra került.
És Rosevelt elkezd harcolni a trösztök ellen a távol Ameriká

ban. Egyszerre csak nincs pénz, nincs hitel és a . . . varannói 
tölgyfaárverés eredménytelen marad.

Mi köze Roseveltnek Varannóhoz ? Mi köze Petőfi szamarának a 
juhász babájához ?

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Tekintetes Szerkesztőség!
Ha az embert személyében megtámadják, köteles ma

gát védeni; még pedig — igen természetesen— ott kell 
magát védeni, a hol megtámadtatott. Ezért végtelen 
sajnálom, hogy a M. E. jobb s érdekesebb ügyet váró 
lapjait ily semmiségekkel kell lefoglalnom s szíves olvasóit 
ezekkel terhelnem; — a tekintetes szerkesztőségnek és a 
mélyen tisztelt olvasóknak is kegyes bocsánatát kérem 
e miatt — Ígérve, hogy e témára többé visszatérni nem 
fogok.*

E lapok febr. 15. számában — a „nagysink járási“, 
később „erdélyrészi nemzeti“, végül „országos nemzeti 
vadásztársaságáról — sok tagjának hozzám, — mint e 
társaság megalapítójához — intézett interpellációjára s 
kérdőre vonására az ujabbi 100 °/o-os tagdíjemelés miatt, 
— a társaság életéről egy dióhéjba foglalt minden tekin
tetben hű leírást nyújtottam — a társaság, annak tagjai 
és saját reputációm érdekében. De azért is, hogy ezen 
lapok igen tisztelt olvasóközönsége — a mely annak 
idején itt e helyen a megalakulást is figyelemmel kísérte, — 
hírt vegyen arról, hogy hát mire is jutott ezen vadász- 
társaság s így közvetve lássa hazai vadászati ügyünknek 
egy fázisát, melyből bizony sokat lehet okulni!

* Ebben a kérdésben tovább vitázni mi is teljesen céltalannak 
tartjuk. Szerkesztőség.

Ezen leírást B. Rothermund Gyula jelenlegi pénztáros 
űr jónak látta személyesíteni s a leírásban foglalt tár
gyilagos, — személyt nem érintő — adatokat a hátamra 
téve, azok mellett, cinikus „nem áll“, „nem igaz,“ „nem 
való“ stb. merész apostrofálásokkal kedvelteti magát.

A világért sem akarok több helyet innen elrabolni, 
mint a mennyi feltétlen szükséges, hogy magam meg
értessem s ezért igen rövid leszek. Nem terjeszkedem ki 
Rothermund úr röpke tagadásainak bizonyítására, csak 
egyszerűen helyesbitem a tárgy komolyságához nem mért 
s nem tudom honnan „ad hoc“ előszedett nézeteit.

Többek között azt mondja: „Nem áll az, hogy a meg
alakuláskor a belépni óhajtó és belépett tagoknak azt 
mondtllk, vagy irtuk volna, hogy a 20 korona tagdijat 
felemelni soh’ se ionjuk." Ebben a mondatban állítottak 
igazságát én is készörömest elismerem. Mert Rothermund 
űr a megalakuláskor mindenütt és minden lehetett, csak 
nem a társaság kebelében és nem annak tagja. Tehát 
a magát beleszámított többes számú állítás a tény való
ságának megfelel. Ha azonban azt akarja tudni, hogy 
az általam áhítottakat ki és mikor mondta, hát olvassa 
el a „Vadászlap“ 1903. évi számát s ott megtalálja.

Hogy az 1906. évi tavaszi közgyűlésen, én mint elnök 
nagy örömmel hirdettem volna ki a 10 koronás díjeme
lést, ezt nem irom alá; mert ha Rothermundt úr kissé 
jobban vissza emlékezik — az akkor még boldog időre, — 
lehetetlen, hogy eszébe ne jusson, hogy én egyedül akkor 
sem tartottam jogosnak és méltányosnak a díjnak ezen 
csekélységgeli felemelését sem, a nélkül, hogy az összes 
tagok véleménye legalább körlevél utján ki ne kérettessék.

Hogy a tagok nem a díjemelés miatt zúdultak fel, ha
nem a miatt, hogy az általam kibérelt „teljesen érték
telen" területek bére súlyos teherként nehezedett a vál
laikra, ez már csakugyan túlfüllentett állítás.

Először is jöjjünk tisztába ama területek „teljesen ér
téktelen“ voltával! Erre vonatkozólag csak annyit jegyzek 
meg, hogy ha értékelés alá vesszük azt, hogy az ama 
területekeni vadászathoz, midőn azokat még nem enged
tem át a társaságnak, mennyien kértek s könyörögtek 
tőlem engedélyt s átolvassuk a szaklapokban, többek kö
zött e lapok 1904. évi 17. számában’ is, közölt eredmé
nyeket, rögtön tisztába fogunk jönni az iránt, hogy táma
dónak említett megjegyzése s jobban mondva alkalmazott 
jelzője, milyen távol áll a jóhiszemüspg jellegétől!

Már most az állítást magát illetőleg s jogosultságának 
elbírálását az igen t. olvasókra bízom a következő kis 
statisztika adatainak felhasználásával. A területekért, — na
gyobb részt személyi ismeretség utján poton áron sze
reztem őket, — alig fizettünk — pontosan nem emlékszem 
— 1500— 1600 koronát. 80 tag után akkor befolyt 3200 K. 
Ebből láthatólag „súlyos teherként“ nem nehezedhetett 
semmi, senki vállaira.

E kérdésnél azonban még van megjegyezni valóm, a 
mostani 100 koronás díjemelésre nézve. A társaság Nagy- 
küküllői 8 községét 1907 tavaszán elvesztette, a bérlet
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lejárása folytán. Ezen területek bérlete az összesnek leg
alább is felét képezte ; úgy, hogy a megmaradt terüle
tekért most nem hiszem, hogy 8—900 koronánál többet 
kellene fizetni. A tagok száma 120 lett. Ezek évdija 
100 koronával 12000 korona! Váljon miért kellett a dijat 
emelni ?! Különösen ha tekintetbe vészük a társaság 
megalapításának célját s eredeti funkcióját: az idegen
honos vadászbérlők kiszorítása terén ; a mely jelige alatt 
lépett be a tagok 3A része!

Azt feleli rá Rothermundt úr s illetve felelete már 
előre bennt van a cikkében, hogy a díjnak 100 koronára 
emelését „az ország legelőkelőbb vadászai helyeselték“ ! 
Ezt megengedem, de kérdem, hogy jönnek a társaságnak, 
az abba csakis és egyedül a már sokszor említett nem
zeti cél istápolása végett belépett, nem legelőkelőbb, 
tehát nem dúsgazdag, szegényebb sorsú, de hazafias ér
zelmeik folytán utolsó garasukat is a haza oltárára aján
dékozó tagjai ahhoz, hogy „az ország legelőkelőbb vadá
szainak helyeslésével" 100 koronák fizetésére pressionál- 
tassanak akkor, midőn különösen ennek semmiféle nem
zeti célját s eredményét nem tudják, nem lá tják  ? /

Valószínűnek tartom, hogy a társaság jelenlegi nagy 
qualitású vezetői, a még meglevő területeket prima va
dászhelyekké kívánják tenni, az anyagiak felhasználásá
val, de erre ismételten meg kell jegyeznem, mint azt a 
társaság megalakulása idején, s azóta kiadott összes fel
hívások, beszámolások, úgy az 1906. évi tavaszi köz
gyűlésen kifejtett programm is tartalmazta, hogy bár a 
régi vezetőség is, a rendelkezésére maradt hitelen 
belül, e téren minden lehetőt megtett, a társaságnak 
egyáltalán nem az az egyedüli célja, hogy tagjainak 
kényelemmel berendezett vadaskertek gyönyöreinek élve
zetét nyújtsa, ami már csakugyan a „legelőkelőbb vadá
szok“ tehetségéhez tartozhatik csak, hanem célja s fel
adata az, amelyet alakulásakor zászlajára irt, amely 
zászló alá azután a mai tagoknak háromnegyed 
része sorakozott!

Csak az eredeti álláspontot kell mindig szem előtt 
tartani. E zen  társaságnak nincsen erkölcsi joga ahhoz, 
hogy azon állásponton változtasson. Ha ezt tenni akarja, 
előbb fel kell oszolnia s azután az uj kívánalmak alap
ján újra alakulnia!

Az emberi természet önzését is tekintetbe véve, amely 
mindenikünkben többé-kevésbbé meg van, a józan ész 
is, egy csepp gondolkodás után rá fog arra jönni, hogy 
csak azért, hogy ismeretlen vadász uraknak pompás él
vezeteket szerezzek, a saját és egy-két buzgó társam 
éjjeleit és nappalait lázas, megerőltető s meglehetős 
anyagi kiadásokkal kapcsolatos munkában töltsük el egy 
társaság alakítása körül és még saját ritka vadászterüle
teimet, is e célra átengedjem, mikor a bérletek csekély
sége mellett azokon gond nélkül évezettel vadászhatom, 
nem háborgatva senki nyakatekert szabályaival, mint 
ahogy barátaimmal megelőzőleg 12 éven keresztül min
dig vadásztam is.

Ha tehát ezen testi s lelki fáradtságot megtettem s 
megtettük, tettük azt bizonyára valamely fontos cél ér
dekében ; ami jelen esetben a nemzeti gondolat istápo
lása volt!

Az idegen honos vadászbérlők kiszorítása célzatával 
minden évben terjeszkedtünk is. De a fővárosi gyűlés 
idejétől kezdődőleg e téren, — pedig ez a társaság alap
jának tere, •—■ nemcsak semmi nem történt, hanem a 
területek ellenkezőleg évről-évről fogynak!

Azt állítja még Rothermundt úr, hogy Dr. Vasú Ok- 
távián ügyvéd (nem képviselő) úrnak tanácsára s infor
málása nyomán béreltem területeket! Kacagva engedem 
meg ezen odavetett gondolatot. Bizonyára cikkírónak már 
semmi egyéb nem jutott eszébe, hogy cikke kiteljék. A 
hit boldogít. Legyen vele ő is boldog.

Hiszen az ügyvéd úr egy teljesen fiatal ember s midőn 
én a társasági zergésterületek alapját s bázisát képező 
ezen helyeket először kibéreltem, akkor az ügyvéd úr 
még csak oktávocska volt s a gimnázium szellőzétlen, 
poros osztályaiban faricsgálta fejérvári bicskájával a vén 
padok korhadt fáját! Mióta pedig felnőtt, azóta évente 
legfeljebb egyszer vesz puskát a kezébe, hogy megjárja 
magát. Nem is tudok arról, hogy valaha valamit lőtt 
volna. De Rothermundt úrnak ezt a kacsáját, hiszem, 
hogy ő is eltreffelné!

Végül, még a régi vezetőség alatt belépett s a mostani 
tagok 3/4 részét képező vadász urak nevében vissza kell 
utasítanom Rothermundt úrnak, az őket „toborzott 
gárda“ lekicsinylő, gúnyos névvel apostrofált nyilatkoza
tát. Azok épp oly gentlemenek, mint Magyarország, sőt 
a nagy külföld bármely vadásza. S ha netán Rother
mundt úrnak csak a 9 ágú koronától felfelé vannak 
elismerései, — hát ilyen is volt köztük tizennégy !

*

Végül pedig még gyöngyhalászi Takách Gyula bará
tomnak e lapok legutóbbi számában megjelent s ide 
vonatkozó felszólalására röviden csak azt jegyzem meg, 
hogy az ilyen fajta hosszabb vitát a lap kerete amúgy 
sem engedi, de nem is lenne annak célja, sőt szükség 
sincsen rá.

A rekriminációk rövid tartalma és essenciája t. i. az, 
hogy — saját szavaival élve cikkírónak — „az erdély- 
részi nemzeti vadásztársaságnak semmi k ife jezett 
nemzeti missió nem vo lt a zászlajára Írva “ —- és 
azután, hogy a nemzeti missió eszméjét 1905-ben cikk
írótól vettem át.

Hála a közmondás igazságának, a mely szerint: „Verba 
volant, scripta manent“ !

Eltekintve attól, hogy ezen, — valószínűleg csak a 
szorultság adta — ráfogások helytelenségét, minden — 
a kezdet kezdetén kelépett — tag tudja s arra tanuul 
is szolgál; és hogy e ráfogások ellenkezője már a tár
saság fenti címében is kidomborítva van ; és hogy vagy 
200 levelem is van, a melyek képesek a valót igazolni,
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említett kacagtató állításokat egyszerűen s frappánsan 
megdöntik mindazon cikkek, felhívások, melyek a társa
ság megalakításának körülményei és céljai nyilvánossá 
tétele érdekében, a „Vad. Lapban“, — ezen becses 
lapokban — az „Erdészeti Lapok“-bán, a „Vadászat és 
Állatvílág“-ban, még 1902., 1903., 1904-ben megjelentek 
és melyek következményeként, ezen lapok t. főszerkesz
tője is niég 1903-ban, oly szép sikerű agitációt fejtett 
ki a társaság megalakítása érdekében, — a nélkül, hogy 
végtelen szerénységében csak egy szót is szólana, 
-4 hogy annak létesülését, 40°/o-ig bátran neki lehet 
köszönni !

Tehát a fenti cikkben meggondolatlanul és igazolat
lanul', — valószínűleg csak a hatás kedvéért, — oda 
dobott azon állítást, hogy az eredeti adataim ,,hamisak“, 
mint méltatlant és igaztalant, szintén a leghatározottab
ban vissza kell utasítanom. Komoly beszédeimben és 
irataimban, még eddig soha hamis kifejezést nem tettem 
és senkinek kedvéért soha tenni nem is fogok, mert 
nem tartom a férfijellemmel összeegyeztethetnek. Lel
kem minden tekintetben teljesen tiszta és még hál’ 
Istennek mindenkinek nyíltan merek szemébe nézni.

Természetes, hogy az itt elmondottak nem zárják ki 
azért azt, hogy a mennyiben cikkíró, magának vindikálja 
1905. évben, az én 1902 — 3. évi eszméimet s céljaimat, 
s illetve, ha a hazafiságban dicsőséget lát, a mi szerin
tem mindegyikünknek egyforma kötelessége, hát azt neki 
levett kalappal, ezennel teljes szívvel átengedem. Utó
végre is, teljesen közömbös az, hogy egy hazafias eszme 
kitől ered. Fő az, hogy hazánk javára megvalósuljon !

Craiis Géza Aladár.

Faeladási hirdetmény.
Melylyel közhírré tétetik, hogy Rafajnaujfalu 

község tulajdonát képező „Sas“ erdőben kijelölt 
526 drb. kiválóan műszaki célokra alkalmas

tölgyfa
folyó évi április hó 9. és következő nap
jain d. e. 9 órakor a helyszínén szálankint 
azonnali készpénzfizetés mellett el fog adatni.

Részletes árverési és szerződési feltételek úgy 
a bótrágyi körjegyzőségnél, valamint a bereg
szászi m. kir. erdőhivatalnál a hivatalos órák 
aíatt betekinthetők.

Kelt Rafajnaujfalu, 1908. március hó 25-én.

Községi elöljáróság.

Drótkerítés legolcsóbb

S T A D L E R  M I  H R LY
keritésgyáránál 3-6s

BUDAPEST, VJ„ Váci-körut 41/13.

Pályázat erdőőri állásra.
A meszicsi gör. kel. szerb Zárdánál egy

"1 y y  • / 1 1 /erdoon alias
azonnal betöltendő. Javadalmazás: Évi fizetés 
600 korona.

Természetbeni lakás és konyhakert. A szük
séghez képest tűzifa. 1 (egy) k. hold föld fel
szántva. Égy drb. tehén téli és nyári eltartása. 
Három drb. szarvasmarha nyári legelője. A be
jelentett és behajtott erdei kihágásokból Vs rész 
jutalom.

A harminc éven alóli pályázók felhivatnak, 
hogy sajátkezüleg írt kérvényüket, erdőőri szak-; 
vizsgái, erkölcsi és szolgálati bizonyítványnyal 
kellőleg felszerelve, legkésőbb április 10-ig 
nyújtsák be a meszicsi gör. kel. szerb. Zárda 
főnökségéhez Meszicsre, u. p. Versec.

Pályázótól megkivántatik a szerb vagy román 
nyelvnek szóbeli bírása.

Meszics, 1908. március hó 16-án.

Zárdafőnök.

Ó riás i p e k in g i kacsa-
és aranysárga Orpingtontyuk tenyészto jás

rendelhető

FEDÁK ISTVÁNNÁL KcTÉ“ "'
U. p. T apolyhanusfa lva .

Á r jegyzék  ingyen.  4 —5

J
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yírlejtési hirDetmény.
Az ókemencei magyar kir. erdőgondnokság- 

hoz tartozó „Szirova" völgy felső részén és 
a bercsényifalvai erdőgondnoksághoz tartozó 
„Inóc“ hegység alatt elterülő erdőrészekben az 
1908. évi május hó elsejétől kezdődőleg 5 (öt) 
éven keresztül termelendő mintegy 60.000 
(hatvanezer) drb. bükk vasúti talpfa, továbbá 
mintegy 220.000 (kettőszázhuszezer) ürméter 
bükk tűzifa, végül mintegy 10.000 (tízezer) 
métermázsa bükkfaszén előállításának és a Bant- 
lin-féle vegyigyárak részvénytársaságának pere- 
csenyi, illetve a m. kir. államvasutak ugyan
ottani telitő-telepe rakodójára leendő szállításának 
vállalatba adása iránt az ungvári m. kir. főer- 
dőhivatal tanácstermében

folyó évi április hó 29-én első,
ennek eredménytelensége esetén ugyancsak

folyó évi május hó 18-án második
nyilvános szóbeli versenytárgyalás, mindkettőnek 
sikertelensége esetén pedig ugyanazon hó 29-én 
alkutárgyalás fog tartatni délelőtt 10 órakor.

Kikiáltási egységárak:
a) Egy (1) ürköbméter I. osztályú bükk- 

hasábtüzifa termelése, csúsztatása, illetve köze
lítése és a rakodóra való szállításáért, osztályo
zásáért és felrétegeléseért 3 K 75 f (három 
korona hetvenöt fillér) ;

b) Egy ürköbméter vegyes tűzifának ugyan
ezen munkáiért 3 K 60 f (három korona hat
van fillér) ;

c) A már kitermelt és csúsztatott, illetve 
közelitett 1. osztályú hasáb vagy vegyes tűzifá
nak a rakodóra való szállításáért, osztályozásá
ért és felrétegeléseért ürköbméterenként 1 K 
70 f (egy korona hetven fillér) ;

d) A már kitermelt I. osztályú vagy vegyes 
tűzifa csúsztatása, illetve közelítése, a rakodóra 
való szállítása, osztályozása és felrétegeléseért 
ürköbméterenként 2 K 50 f (kettő korona ötven 
fillér);

e) Egy (1) métermázsa jó faszén kiállítá
sáért, a vasúti kocsikba leendő felterheléssel 
együtt 3 K 20*f (három korona húsz fillér) ;

f) Egy (1) darab I. rangú méter hosszú

ütköző és közbenső bükk talpfa kiállításáért 1 
K 85 f (egy korona és nyolcvanöt fillér);

g) Egy (1) darab II. rangú 2 20 méter hosszú 
ütköző és közbenső bükk talpfa kiállításáért 1 
K 30 f (egykorona harminc fillér);

h) A Góliáth (27 méter hosszú) talpfák 
kiállításáért az f) alatti bér 10 (tiz) %> magasabb 
bér fizettetik ;

i) A már kitermelt és közelitett 27  és 2 V2 

méter hosszú talpfáknak a telitőtelepre való 
szállításáért és ott leendő osztályozása és 
máglyázásáért darabonként 33 (harminchárom) 
fillér;

k) A már kitermelt és közelitett II, rangú 
talpfáknak i) alatti munkájáért darabonként 30 
(harminc) fillér ;

l) A már kitermelt 27  és 2 lA méter hosszú 
talpfáknak az erdei pályához való közelítéséért, 
a telitőtelepre való szállításáért és ott leendő 
osztályozása és máglyázásáért darabonkint 93 
(kilencvenhárom) fillér;

m) A már kitermelt II. rangú talpfáknak az 
erdei pályához való közelítéséért, a telitőtelepre 
való szállítása, osztályozása és máglyázásáért 
darabonkén 80 (nyolcvan) fillér;

n) A már kitermelt és közelitett polygo- 
noknak a telitő telepre való szállításáért és ott 
leendő máglyázásáért osztálykülömbség nélkül 
40 (negyven) fillér darabonként annyiszor, a 
hány darab talpfát tarlalmaz egy-egy polygon ;

0 ) A már kitermelt polygonoknak az erdei 
pályához való közelítéséért, a telitőtelepre való 
szállításáért és ott leendő máglyázásáért 1 K 
25 f (egy korona huszonöt fillér) darabonként 
annyiszor, a hány darab talpfát tartalmaz egy- 
egy polygon.

Az árlejtésben részt venni kívánók 2000 
(kettőezer) koronányi bánatpénzt kötelesek az 
árlejtés megkezdése előtt az árlejtést vezető 
bizottságnak átszolgáltatni.

Határozottan kijelentetik egyúttal, hogy a 
kincstár feltétlenül kíván abbeli jogával élni, 
mely szerint a teendő ajánlatok között — tekin
tet nélkül az ajánlat magasságára — szabadon 
választhasson, hogy továbbá utóajánlatok el nem 
fogadtatnak.

Az árlejtési és szerződési feltételek az ung
vári m. kir. főerdőhivatalnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Kelt Ungvárt, 1908. évi március hó.

fi  m. kir. jőeröőhivatal.
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Faárverési hirdetmény.
A Knyazsa községi volt úrbéres birtokosság 1908. 

évi április  hó 24-én délután 3 órakor a birtokosság 
elnökének házánál tartandó nyilvános szó- és Írásbeli 
árverésen eladja a tulajdonát képező erdőnek a 105975. 
I/A—2. 1907. sz. F. M. rendelettel kihasználásra enge
délyezett 202’18 k. hold kiterjedésű, rendkivüli fahasz
nálati területén tövön álló

33604 drb lúcfenyőnek
11238-70 tm3. mű- és 3806'89 tm3. tűzifa és kéregre, 
valamint

16543 drb jegenyefenyőnek
8706’24 tm3. mű- és 181438 tm3. tűzifára becsült 
fatömegét. Kikiáltási ár 126248'82 korona. Kiszállítási 
határidő: bezárólag 1914. évi március hó 1-ig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a 
hirdetményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be; b) ha 
tisztán kivehető számjegyekkel s egyszersmind betűkkel 
is kiírva tartalmazzák a megajánlott összeget; c) ha az 
ajánlat szövege, valamint annak boritéka kivül az 
értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szó- 
szerint tartalmazza, úgy a mint az a hirdetményben 
foglaltatik; d) ha lepecsételve és ivénkint 1 koronás 
bélyeggel ellátva adatnak be; e) ha tartalmazzák azt a 
nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési 
feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen aláveti; f) 
ha bánatpénzképen 12630 koronát tartalmaznak; g) ha 
úgy vannak aláírva, hogy az aláirásból az ajánlattevő
nek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan 
kiolvasható ; és h) ha a borítékon kivül „Ajánlat a Knyazsa 
községi volt volt úrbéres birtokosság 1908/1914. évi 
rendkivüli vágásából eladandó fakészletre“ felírással van 
ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. 
Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtó
jára azonnal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság 
jóváhagyása után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltételek az alsó- 
kubini m. kir. áll. erdőhivatalnál, az annak alárendelt 
alsókubini m. kir. járási erdőgondnokságnál és a birtokos
ság elnökénél tekinthetők meg naponta 11 - 1 2  óra 
között.

Alsókubin, 1908. évi március hó 28-án.

M. kir. járási erdőgondnokság.

Pályázat.
A besztercebányai m. kir. erdőigaz

gatóság kerületében megüresedett egy  
I-ső osztá lyú  altiszti és k étll-o d  
osztá lyú  altiszti, előléptetés esetén 
három erdőlegényi, illetve segéd- 
erdőőri állomásra az állományszerü 
illetményekkel pályázat nyittatik.

Az ezen állomásokra pályázók föl
hivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. 
t.-c. 37. §-ában körülirt szakképzett
séget, az állami erdészet szolgálatába 
újonnan belépni kívánók ezenfelül még 
ép és erős testalkatukat, különösen jó 
látó, beszélő és halló képességüket, 
kincstári erdészeti orvos, vármegyei 
főorvos avagy honvéd törzsorvos által 
kiállított bizonyitványnyal, valamint élet
korukról és illetőségükről, eddigi alkal
maztatásukról, nyelvismereteikről, kato
nai kötelezettségükről szóló bizonyítvá
nyokkal felszerelt és sajátkezüleg irt 
kérvényeiket

1908. évi április hó 20-ig
a besztercebányai m. kir. erdőigazga- N  

tóságnál nyújtsák be. ------

Besztercebánya, 1908. 
évi március hó 17-én.

M. kir. Erdőigazgatóság.

Vadászok figyelmébe!
Fegyverek, revolverek,

30—50 százalékk al olcsób
ban kaphatók nálam, mintha má
sutt rész let f i zetésre  vásárolna
Kárjé ingyen és bérmentve legújabb árjegyzékem et!

Halászati, vadászati, torna, vívó és egyéb sportcikkek állandó raktára.
T^rjC*T T ------fegyver- és sportcikkek üzlete

r U L r U E f O l  1-r. BÚD AP E ST , VIL, Rákóczi ut 6.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI 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 egjelen ik  m inden hónap 1-én és  15-én.

F ő s z e r k e s z t ő :

Im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A
B o r s o d a p á tf  a lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  G U S Z T Á V ,  u. p. R I M A B Á N YÄ
hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

V a d á s z a t i  f ő m u n k a tá r s  :

R em ete i  KŐVÁRY JÁNOS
B u d a p e s te n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész k iadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz 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. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

H irdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fé lo lda l 20 K, negyedolda l 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

Ä közbirtokosságok  
m egszüntetéséről és a pusztuló magán

erdők m egm entéséről.
Irta Elek István.

A levegő tele van tavaszi sejtésekkel. Ilyen
kor az ember lelke fogékonyabb az ábrándok 
iránt, inkább hajlik az idealizmus felé s öntudat
lanul is vár valamit. Várja azt a nagy változást 
a természet rendjében, a mi felszabadítja az 
eddig szunnyadó erőket, rügyet, virágot, reményt 
fakaszt, s ennek nyomán majd megérik a valóvá 
vált remény — a gyümölcs.

A természet sohasem csalja meg az embert; 
ha nem is mindenben és egyformán, de mégis 
beváltja ígéretét, minden évben nyújt valamit, 
bimbót fakasztó langyos esőt, gyümölcsöt érlelő 
meleg napsugárt.

Nem így van ez a társadalom rendjében. De 
sok remény, de sok ígéret marad itt megvaló
sulatlanul. Pedig az emberek megélhetése, bol
dogulása első sorban is társadalmi berendezke
désünktől függ. Hasztalan pazarolja ránk az ős 
természet áldásait, ha nem vagyunk képesek 
erőit javunkra fordítani, a termelt javakat fel
használni és szétosztani, beköszönt ott az ínség 
és nyomor, még ha tejjel-mézzel folyó Kánaán 
földjén laknánk is.

A társadalmi rend fejlődése nincs évszakhoz, 
sőt időhöz sem kötve. Évezredekig is stagnálhat, 
néha pedig erős rázkódtatással s rövid idő alatt 
is nagyot szökik előre, és mégis, mintha az em

berek fogékonyabbak volnának a társadalmi kér
dések rendezése iránt is, ha a tavaszi enyhe 
fuvalom reményeket ébreszt, vágyakat gerjeszt 
a lelkekben.

A mi szőkébb társadalmi világunkban, az 
erdőgazdaság körében is ismét új reményeket 
ébreszt a tavasz. A M. E. előző száma már is 
beszámol egy jelentős szolgálati változásról, a 
melytől egy új rendszer születését várja. Adja 
Isten, hogy reménykedése valóra váljon !

Én pedig ezt a tavaszi hangulatot alkalmas
nak tartom, hogy ismét szót emeljek a pusztuló 
magánerdő megmentése s a közbirtokosságok 
megszüntetése érdekében.

Ez idő szerint Magyarország még kizárólag 
ős termelésre utalt ország. Ha ez így van, ak
kor ennek az országnak eminens érdeke a gaz
daságilag való megerősödés. Erdőgazdaságilag 
csak úgy erősödhet, ha a magán erdők is be
vonatnak a rendszeres termelés objektumai közé, 
és a kis parasztgazdaságok életképességét a 
közös legelők és közös erdők ügyeinek szeren
csés megoldásával biztosítjuk. A földmivelés- 
ügyi minister 1907. évi jelentése szerint Ma
gyarországon az összes erdők területe az 1906. 
évben 7.482.709 hektár volt, ebből tervszerű 
kezelésre kötelezve 4.751.043, teljesen szabad 
gazdálkodás alatt pedig 2.731.666 hektár terü
leten volt.

Mit jelent ez a szabad gazdálkodás? Azt, 
hogy ezen erdőterületeken a fakészletek előbb- 
utóbb teljesen elpusztíttatnak és segítve a szét-
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parcellázás és szétosztás által idővel értéktelen, 
bozótos, bokros legelőterületekké válnak.

Még az sem áll, mintha ezekre az erdőből lett 
legelőkre állattenyésztési érdekekből szükség 
volna, mert ezeken a legelőkön nem okszerű 
állattenyésztés, hanem rabló legeltetés (rendsze
rint birkákkal) folyik, minek nyomán nemcsak 
a fű pusztúl ki, hanem a termő talaj is elköl
tözik a tenger fenekére.

Ha rendszeres kezelés mellett hektáronként 
10 K értékű fahozamot tételezünk fel, ezen 
erdőterület évi rendes fahozamának az értéke 
mintegy 27 millió korona volna.

A kipusztított, kizsarolt erdők hozama azon
ban mi lehet? Bajos volna reális számítást tenni!

Úgy tapasztalom, hogy a magánkézen levő 
erdők ha egyszer kihasználtattak, aztán már 
sohasem részesülnek nemhogy gondozásban, 
sőt kíméletben sem, úgy, hogy itt még csak 
valamelyes tőkekészletnek a felszaporodását 
sem lehet remélni; ellenkezőlég, amit csak lehet 
elvonni attól az erdőtől, azt még ezután is fel
tétlenül kihúznák belőle; így az teljesen kigyérül, 
kiritkul, a megmaradt fácskák elcsenevészednek, 
vagy értéktelen fanemek közül valók tengőd
nek csak ott.

Azt hiszem, nem térek el nagyon a valóság
tól, ha azt mondom, hogy egy ilyen bitang sorsra 
jutott erdőterület hozama nem ér fel egy ugyan
oly területű, rendszeresen kezelt erdőnek mel
lékhaszonvételeivel (gyérítés, áterdőlés, makkol- 
tatás, vadászat stb.)* Ha ezt a feltevést el
fogadjuk, akkor a rendszeres fahozamot egé
szen a veszteségszámlára kell írnunk.

Nem állítom, hogy általában magánerdőink
nél a fent leirt állapot már teljesen bekövetke
zett volna, de a pusztulás folyamata megállapít
ható. Ezen alapon, ha most még nem is, de 
idővel 27 millió korona évi termelési többlettől 
esik el az ország. Ezt megakadályozni, ha nem 
csalódom, egy kicsit közgazdasági érdek! Olyan 
a magánerdők sorsa, mint egy égő városé. 
Minél előbb fogunk az oltáshoz, annál többet 
menthetünk meg, de ha egyáltalában nem ol
tunk, leég az egész város.

* Nem számítva ide a legeltetést, mit sohasem fogok elismerni 
az erdő jogosult mellékhasználatának.

Az is elég baj, hogy az oltás miként való 
megkezdése tekintetében sem vagyunk egy véle
ményen. így például az E. L. szerkesztője minis- 
téri rendeleteket s szigorú rendszabályokat kíván, 
— mig én községi kisajátítást. Úgy látszik, neki 
van igaza, mert az általa ajánlott tanács a mi
nisten körrendelet (F. M. 105821/907.) tényleg 
már meg is jelent. Ennek pedig a legelső ered
ménye az lehet, hogy a magánerdők ügye egy 
jó időre ismét ad akta kerül.

Épen ez egyik oka jelen felszólalásomnak, 
hogy legalább e lapok tartsák felszínen a kér
dést, mert olyan ez, mint a moly-ette ködmön, 
hogy minél többet forgatjuk, annál több lyukat 
fedezünk fel rajta.

Másik kiszámíthatlanul nagy vérveszteség éri 
az országot azáltal, mert a parasztgazdaságok 
alig termelőképesek, és nincsenek okszerűen 
támogatva legelő- és erdőgazdaság által.

Hogy a parasztgazdaságok nem eléggé ter
melőképesek, oka a szerencsétlen birtokmegosz
lás és az egyes gazdaságok szétdaraboltsága. A 
föld oszthatóságának nincs határa. S így kelet
keznek oly törpe gazdaságok, miknek művelése 
nem nyújthat egy család fentartására elegendő 
hasznot. Sőt a kinek a gazdálkozás vitelére 
elegendő földje volna, annak is szétszórva fek
szik birtoka az egész község határában, sokszor 
egymástól több kilométer távolságokban.

Az a törpe birtokos ragaszkodva földjéhez, 
nem megy se cselédnek, se ipari munkásnak, 
helyhez köti őt az a pár öl széles földecske, 
amibe krumplit vagy babot ültetett s minthogy 
ebből meg nem élhet, tehenet vagy kecskét 
akar tartani, — de miből?

A nagyobb területtel biró gazda, egyik föld
jétől a másikig való járkálással tölti el legtöbb 
munkaidejét. Hogy tartson ő itt be váltórend
szert? hogy trágyázza földeit? hogy neveljen 
marhát? — hiszen mig földjein kint jár, ki 
gondozná, etetné az otthon maradt jószágot, s 
ha vetne is nyári takarmányt, ki hordja azt 
haza sokszor több kilométer távolságról?

Természetes hát, hogy a kisgazda is, ha a 
marhatenyésztésre gondol, mindent csak a 
közlegelőtől vár, nyári takarmányozás szóba se
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jöhet, elég gondot okoz neki a téli takarmány- 
behozatala.

Azzal pedig tisztában kell lennünk, hogy 
legelőink, eltekintve a havasi legelőktől és az 
alföldi sikes legelőktől, tehát az elő- és közép
hegységi legelők nagyrésze, nem is alkalmas a 
legeltetésre. Elegendő táplálékot a marha itt nem 
talál, legfeljebb csak a birka élhet meg azokon, 
a minek tartását pedig ezen az elő- és közép
hegységi legelőkön közérdekből kellene eltiltani, 
mert a birkatenyésztés ilyen legelőkön, szerin
tem, rablógazdaság, s a legelő kizsarolása, a 
termőföld örökre tönkretétele jár nyomán.

Nem az a baj itt, hogy a legelőterület kevés, 
mert ha még annyi volna is, mit ér, ha április
ban még —- s júliusban — már nincs rajta 
mit legelni s ha egyszer már átlegelt rajta a 
marha, utánnövekvése a fűnek jóformán semmi 
sincs. Az a törekvés is, hogy erdőterületek 
engedtessenek át legelőnek, nem indokolt, mert 
az csak épen olyan hasznot nem hajtó terü
letté válna, mint a mostani legelők. Igen, mert 
a domborulati viszonyok teszik alkalmatlanná 
ezen területeket a legeltetésre. Legtöbbnyire 
annyira meredekek, hogy a tavaszi és nyári 
esők vize csak lerohan azokról, a nélkül, hogy 
a földet megáztatná, ellenben a hol belekapnak 
a talajba, ott aztán azt költözteti lefelé. Viszont 
a legelőterületnek az istállóktól távol esni nem 
lehet, mert a legeltetés mellett még takarmá- 
nyozni is kell, és az ide-oda járással a marha 
csak csigázódik, tehát a távoli legelő értéke egy 
a semmivel. Ez is igazolja, hogy a legelőt az 
erdő rovására terjeszteni akarni nem indokolt, 
Végül, ha számítást teszünk, hogy ezek a terü
letek miként hajtanának több jövedelmet, úgy-e 
mint legelők, vagy mint jókarban tartott erdők, 
a számítás erősen az erdők javára üt ki.

Itt vázolt okokból ha a parasztgazdaságok, 
termelő képességét, illetve az állattenyésztés 
felvirágzását óhajtjuk előmozdítani, akkor hamis 
jelszó után indul, a ki azt kiabálja, hogy több 
legelőt a népnek, mert egyedüli üdvös teendő 
volna a gazdasági erdők célszerű csopor
tosítása.

A kötelező tagosítás ingyenes keresztülhajtá- 
sával e cél elérhető. Képessé kell tenni a föl-
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des gazdát arra, hogy a termőföldjeinek hoza
mát jó részben marhatenyésztésre és nevelésre 
fordíthassa, a legelő így ne minden reménysége 
és mentsvára, hanem csak épen segítsége 
legyen.

Harmadik szerencsétlensége közállapotaink
nak, hogy a parasztgazdaságok támogatására 
hivatott legelők és erdők legtöbbször közös bir
tokosok tulajdonában vannak, vagy a mi még 
rosszabb, telekkönyvileg egyénenként felosztott, 
de közösen használt területek. Ez utóbbiaknál 
rendszerint egy-két jobbmódu gazda zsarolja ki 
a legelőt a többi rovására, birkanyájak tartá
sával, s a fát pedig vágja, dönti, ki a hol éri.

Mikor kimertem mondani, hogy a közösségek 
ügyvitelének az 1898. évi XIX. t.-c. által való 
rendelése mit se ér, nem egyszer az erdészeti 
közrend és béke felforgatójának lettem kikiáltva; 
most nagy elégtételemre szolgál, hogy dr. Sebess 
Dénes kir. táblabiró, az Orsz. magyar gazdasági 
Egyesületben tartott felolvasásában szintén sür
gősnek tartja ezen közösségek megszüntetését.

Ez érthető is, mert semmiféle törvény sem 
képes gazdasági rendet teremteni oly birtokok
ban, a mihez, ha a haszon elvételéről, vagy 
felosztásáról van szó, akkor mindenki jogot for
mál, ha pedig a terhek viselése, a területek 
ápolása, mivelése stb. következnék, akkor min
denki félre áll.

Sebess Dénes dr. a szövetkezést tartja célra
vezetőnek. Magam is ezen a véleményen vol
tam sokáig, mert hiszen ez adta az impulzust 
az „Erdőgazdaság szociális alapon“ című fel
olvasásomra, de nem hiszem magam sem, hogy 
a mai társadalmi viszonyok között ez az eszme 
megvalósítható lenne. Van azonban ennek köny- 
nyebb megoldása is. A „M. E .“ 1907. évi 16. 
számában megirott módját tartom egyedül cél
ravezetőnek, melylyel a fentebb tárgyalt összes 
bajok együttes orvoslást nyernének:

1. Törvényt kell alkotni a kötelező ingyen
tagosításról, illetve egy űj birtokrendezésről.

2. Megállapítandók volnának a birtokmini
mumok, melyeknek további oszthatlansága s 
hitbizományi jellege biztosíttatnék.

3. Ezen újabb birtokrendezés alkalmával le
gelőjogosultságot csak olyan nagyobb gazda
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ságok részére lehessen külön kihasítani, amelyek 
önállóan s nagyobb marhatenyésztéssel kapcso
latosan használhatnák, külön pásztortartással, 
stb. legelőjüket, tehát, mondjuk minimális 100
k. holdas, vagy ezt meghaladó gazdaságok 
részére.

4. Az erdőjogosultságot csak olyan egyéni 
birtokosok részére kellene külön kiadatni, akik 
önálló erdőgazdaság vitelére, tehát szakértő er
dőtiszt tartására is stb. képesek volnának. Az 
igy külön kiadott erdőbirtokok tulajdonosai 
rendszeres erdőgazdaság folytatására volnának 
kötelezendők.

5. Az ezen minimumokon alul maradó legelő 
és erdőjogosultságok egyesítendők volnának a 
községek, mint erkölcsi testületek tulajdonában.

6. Az igényjogosultak a községek által kárta- 
lanitandók volnának.

7. A kártalanításhoz szükséges tőke ép úgy, 
mint a birtokelkülönítések idején a földteher
mentesítés, vagy később a regalemegváltás, az 
állam által kibocsátandó értékpapírok' vagy köt
vények, avagy sorsolási jegyek utján volna 
megszerezhető, s a községek rendelkezésére 
hosszú lejáratú kölcsönképen adható.

Bár nem kicsinylem a folyamszabályozás és 
lecsapolási munkálatok közgazdasági jelentőségét 
sem, de ha ezen, csak vidékenként fontos köz- 
gazdasági teendő végrehajtására meg volt a 
hosszú időre kidolgozott tervszerűség és szük
séges pénz, — akkor mennyivel inkább kívá
natos, hogy a csaknem az egész ország terü
letére terjedő s a földmivelő nép anyagi bol
dogulását közvetlenül előmozdító, ilyen tervszerű 
birtokrendezés végrehajtassák.

Nem máról-holnapra kell ennek a kérdésnek 
megoldódni, hanem egy hosszú időre, mondjuk 
50 évre kidolgozott terv szerint.

A magyar nép legnagyobb jóltevője lesz, a 
ki a már elviselhetetlenné vált birtokviszonyok 
rendezését megvalósítja, miáltal az ország köz
termelési képességei hihetetlen módon emel
kednének.

Vájjon ezen kérdés megoldását illetőleg mikor 
jön meg a tavasz?

Újabb adalékok a k ivándorlás és 
v isszaván d orlás kérdéséhez.

Irta dr. Farkas Pál.

II.

Nagy tévedés volna azonban, ha azt hinnők, 
hogy ezek a hazatérők bűnbánóan, betegen és 
megtörve érkeznek meg. Nem mondom, akad 
ilyen is akárhány, de még azok is, akik Fiúmé
ban kötnek ki, többnyire pénzzel érkeznek és 
előzetesen is már meglehetősen sokat küldtek 
haza. Pedig Fiume felé a hosszabb és olcsóbb 
utat azok válasszák többnyire, akik odakinn ke
vesebbet kerestek. Esetleg éppen konzuli költ
ségen jönnek. Az északi kikötő felé nem tudnak 
ellenőrizni, de abban a helyzetben vagyunk, 
hogy az utolsó négy Cunárdhajóval érkezettek
ről egy meglehetősen sokoldalú statisztikát vé
tettünk fel. E statisztika, melynek kérdőíveit és 
egyes lapjait ezennel bemutatom, a következő 
eredményeket adta:

Az Ultónián volt 295 magyarországi utas. 
Ebből férfi 282. Magyar 179, tehát 65%. A többi 
különféle nemzetiségű. Legtöbb a román: 49. 
Magyarországon közülük földmives volt 260. 
Amerikában ipari munkás 266. Magukkal hoz
tak bevallásuk szerint összesen 38.773 koronát. 
Átlag 120 korona; küldtek haza 302.918 koro
nát, átlag 1100 korona. A legkisebb napibér 
volt künn 1 dollár 25 cent. Legmagasabb 3 dol
lár, átlag 1 dollár 75 centa =  8 korona 75 fillér.

A Pannónián volt magyarországi férfi-utas 73. 
Ebből magyar 51, Magyarországon földmives 
volt 59. Amerikában ipari munkás 70, maguk
kal hozott pénz összesen 11471 korona. Átlag 
157 korona Hazaküldtek 70295 koronát. Átlag 
962 korona. Egész átlag 1119 korona.

A Kárpáthián volt 972 magyar alattvaló, köz
tük 97 nő és gyermek, a hátralévő 385-ből 
188-an megtagadták a feleletet, ennek folytán 
197 férfival volt a statisztika csak felvehető. A 
188-ból magyar volt 65. Magyarországon föld
mives volt 171. Amerikában ipari munkás 180. 
A hazatértek közül földet venne 42. A 197 utas 
magával hozott 21337 koronát. Átlag 109 K-át. 
Hazaküldtek 279.875 koronát. Átlag 1534 K.

A Caronián 354 magyar alattvalóval lehetett
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a statisztikát felvenni. Egy 60 tagból álló csapat 
megtagadta a választ. A 354 közül 19 nő volt. 
A 335 férfi között magyar volt 244. Tehát 72% 
Magyarországon földmives volt 309. Amerikában 
ipari munkás 331. A napi kereset átlaga 1 dollár 
74 cent. A napi kiadás átlaga 45 cent. Maguk
kal hoztak 42920 koronát, tehát 1300 korona 
átlagot. Hazaküldtek 460875 koronát, tehát 1250 
koronát személyenként. Az egész átlag szemé
lyenként 1380 korona.

Ezek az adatok nem olyan kisméretűek, hogy 
strucmadár-politikát lehetne űzni velők. S ezért 
nem volna szerencsés gondolat a kivándorlásnak 
közigazgatási megnehezítése sem, amely minden
féle administrativ akadályt próbálna a munka- 
keresés és Amerika közé állítani. Mert az az 
ember, aki ki akar menni, talál módot, hogy i 
átszökjék a határon, amint hogy a titkos kiván
dorlás a mai napig is igen jövedelmező üzlet. 
Csak azt érjük el, hogy az ily módon kimenők 
elkeseredéssel és gyűlölettel gondolnak hazájukra 
és főleg tisztviselőikre és hatóságaikra. Ez pedig 
az egyik oldalon megnehezíti a visszavándorlást, 
másrészt a hazatérőkben megteremti azokat az 
érzelmeket, amelyeket nem egyszer hibásan 
Amerika kedvezőtlen sociális hatásainak tulajdo
nítanak. S ne felejtsük el, hogy az utóbbi évek
ben mindig nagyobb számban vándorolnak be a 
magyarok Kanadában és aki ott letelepedett, 
végleg elvész.

Gazdasági fellendülés és visszavándorlás.
Irta Lonkay Antal.

A M. E. folyó évi 3-ik számában e cim alatt meg
jelent közleményemre Rainiss István kijelenti, hogy bár 
sokban pártolja felfogásomat, azt a jelen viszonyok mel
lett tüzifagazdálkodásunkra vonatkozólag nem tartja min
denben megfelelőnek. Veszedelmet lát a mai viszonyok 
mellett azon elv hangoztatásában, hogy ne csak rideg 
jövedelmezési szempontokat fogadjunk el irányadóul az 
értékesítésnél, hanem nemzetgazdasági elvek szerint jár
junk el. Nézete szerint csakis azon üzletinek nevezhető 
elvek szerint helyes a gazdálkodás, melyet a kétszer
kettő igazol.

Kifogásolt közleményemben abból a reánk nézve igen 
fontos körülményből indultam ki, hogy az amerikai óriási 
túltermelés miatt a spekuláción alapuló iparvállalatok 
sorra buknak s az így megbukott iparvállalatok kereset 
nélkül maradt munkásai tömegesen vándorolnak vissza. 
E visszavándorlás amily kívánatos és örvendetes jelen
ség, épp oly mértékben aggodalomkeltő s gyors cselek
vésre és segítésre serkentő; hisz a munka és kereset 
hiánya volt a kivándorlásnak megindítója s ha a tömeges 
visszavándorlás bajait elkerülni óhajtjuk, feltétlenül és 
azonnal munkáról és keresetről kell gondoskodnunk, 
hogy a hazavándorlók visszatérve szülőföldjükre, kenyér 
nélkül ne maradjanak, s arra az esetre, ha a viszonyok 
Amerikában megjavulnak, újabb kivándorlásra ne gon
doljanak.

A visszavándorlás eléggé nem mérlegelhető nemzet- 
gazdasági fontossággal bir s indokolt, hogy e népmoz
galomnak javunkra való fordítására ne csak rideg jöve
delmezési szempontokból, de nemzetgazdasági szempont
ból is induljunk ki.
4j Azt fejtegettem, hogy a kínálkozó munkaerőt ki kell 
használni még akkor is, ha hamarjában, a tömeges 
visszavándorlás okozta hirtelen meglepetésünkben, csak 
olyan munkát végeztethetünk, amely tiszta jövedelmet nem 
biztosít, legfeljebb a költségeinket téríti m eg; de ide 
rögzíti a sorsa felett kétségbeesett bujdosót, ki teljesen 
munka és kereset nélkül maradván, talán csak azért 
tért vissza hűtlenül elhagyott hazájába, mert inkább 
reméli kolduskenyeren honfiai között eltengethetni nyomo
rult életét, mint idegenek között. Azt azonban nem aján
lottam egy erdőbirtokosnak se, hogy a visszaván
dorolt munkásokat még az esetben is foglalkoztassa, ha 
e foglalkoztatás kifejezett kárral járna.

Amikor cikkemet megírtam, a tüzelőfa még igen élénk 
keresletnek örvendett; azért a például felhozott munka- 
alkalmak közé a tüzelőfa termelésének nagyobb mérvű 
kiterjesztését is ajánlottam s különben megjegyeztem, 
hogy vidékenként más és más formában egyre-másra 
kínálkoznak a feldolgozás alkalmai, amiket elmulaszta
nunk nem szabad, ha arról van szó, hogy honfitársain
kat munkával kell ellátni.
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Különben cikkem megírásakor inkább a kincstár nagy
szabású erdőgazdálkodása lebegett szemem előtt. Az 
államkincstár van első sorban hivatva nemzetgazdasági 
érdekek kielégítésére. A fémbányászatot az államkincs
tár tisztán nemzetgazdasági szempontból határozott vesz
teséggel tartja fenn, miért ne adhatna — ha esetleg töme
ges munkaerőnek azonnal való foglalkoztatásáról van 
szó — bár jövedelemre való kilátás nélkül, de tényleg 
veszteséggel nem járó munkát az erdőmunkásoknak is ! 
Nemzetgazdasági szempontból a munkabér is nemzeti 
vagyont képez, ebből fizeti a munkás közvetlen és köz
vetett adóját, ebből szerzi be életszükségleteit s emeli a 
belfogyasztást.

Hogy a kincstári erdőgazdálkodás köréből vegyek pél
dát, hivatkozom a máramarosszigeti m. kir. erdőigazga
tóság gazdálkodására. Országosan elismert mintagazda
ság ez, hatalmas arányokban. Hosszú ideje életbelépte
tett házikezelésével elsőrendű erdei munkássá nevelte 
a népet, melyet, mint ilyent, nagy tömegekben szerződ
tetnek el úgy bel- mint a külföldön erdei munkára, úgy 
hogy a megyében alig marad annyi munkás, amennyi 
elég az erdei termények főválasztékainak kitermeléséhez. 
Évenként kerekszámban 200.000 m3 fenyő-építőfát termel 
ki az igazgatóság, de az évenként 75'—80.000 m8-re 
tehető fenyőcsúcsfa értékesítlenül az erdőben marad, 
egyszerűen azért, mert nem áll rendelkezésére az a 
munkaerő, mely a fenyőcsúcsfát is képes volna feldol
gozni s biztosíthatok mindenkit, hogy az esetben, ha a 
szükséges munkaerő meg volna, a fenyő hulladékfa fel
dolgozatlanul nem maradna. S most kérdem, vájjon 
nemzetgazdasági szempontból — ha feles számú mun
kások foglalkoztatásáról lehetne szó — nem volna-e 
helyes a fenyőcsúcsfát még akkor is feldolgoztatni, ha e 
munka tiszta jövedelmet nem hozna, csakis a ráfordított 
költséget térítené meg, s nem volna-e helyes dolog magá
nak a helyi gazdálkodásnak érdekében egy olyan munkás
tartaléknak a lekötése, mely adandó alkalmakkor, ami
kor fontosabb gazdasági érdekek nagyobb munkaerő 
foglalkoztatását követelik, mindenkor mozgósítható volna?

A kincstári erdőbirtokok túlnyomó részén a házikeze
lés még nem vert gyökeret, tövön adják el a fát a fa
kereskedőknek, kik a fakitermelésnél rendszerint saját 
begyakorolt munkásaikat alkalmazzák. Ha az ily vidékre 
visszavándorol a munkásnép, melynek talán éppen az a 
kényszerűség adta kezébe a vándorbotot, mert sovány 
hegyvidéki földje nem volt képes az életét fentartani, a 
folyton váltakozó s idegen munkásokkal dolgoztató fa
kereskedők miatt pedig elesett az őt joggal megillető 
erdei munkától és keresettől: nem helyes dolog-e a 
kétszer-kettőt sutba dobni s momentán, ahol csak lehet 
— még a tiszta jövedelem feláldozásával is — a hazá
tól kenyeret kérő népet oly faválasztékok termelésével 
foglalkoztatni, a melyeket eddig nem értékesítettünk ; nem 
helyes dolog-e az ilyen, hazai földjéhez csak lazán le
kötött munkásnépet állandó foglalkoztatással s a biztos

megélhetésre való kilátással végkép otthonához kötni s ha 
már biztos, állandó munkásunkká lett, vele a házikeze
lésre s a minél belterjesebb kihasználásra áttérni ?

Bármiféle gazdasági tevékenység sikeréhez három 
tényező szükséges: a szakértelem, a tőke és a munka
erő. Kincstári gazdálkodásunkban a két első tényező 
meg van, de a harmadik tényező, a munkás, jórészt 
hiányzik. Erdőmunkás Magyarországon kevés van s nem 
is lesz addig elegendő, mig állandó és folytonos erdei 
munkával az erdőmunkások megélhetését feltétlenül nem 
biztosítjuk. Ez a legsürgősebb teendőnk, e nélkül a mai 
kor igényeihez mérten gazdálkodásunkat a mostani mér
téken túl ki nem fejleszthetjük.

Rainiss István felszólalásának igen örvendek; foglal
kozzunk minél többen gazdasági kérdésekkel, annál 
gyorsabban belevisszük azok fontosságának megismeré
sét inkább és inkább távolabbi körökbe; e téren az élénk 
eszmecsere, a vita folyamán az igazság, a helyes irány 
kijegecesedése csak üdvös eredményeket hozhat. Tisztel
nünk kell a munkát, akár tollal, akár fejszével végzik azt 
s a köztől semmi se igényelhet oly feltétlen támogatást, 
mint a becsületes munka, különösen ha arról van szó, 
hogy e támogatással sorsuk felett kétségbe esett s bár
mikor kivándorolni kész honpolgárokat rögzíthetünk az 
erdőhöz. És egyedül ezzel az igyekezettel, ebben a 
talajban fog nagygyá nőni a magyar erdészet fája, mely
nek gyümölcse a legbeiterjesebb gazdálkodás utján a 
közvagyonosodás, a közjóiét eddig nem ismert emelke
dése lesz.
^ T p p p ^ ^ ^ ^ t p p ^ - p p p p p ^ í p ^ ^ s p c i f i p p p í c p p p ^  -

Küzdelem az egyenes adók átalakítása 
körül.

Irta Földes János. 2

Az Orsz. Gazdasági Egyesület határozata nem lett oly 
simán elfogadva, a minek gróf Zselénszky Róbert rend
kívül érdekes és jól megindokolt állásfoglalása volt az 
oka, ki ez által az egész vitának, melyben az agrárius 
országgyűlési képviselők élénk részt vettek, egész más 
fordulatot adott. Rámutatott ugyanis, hogy az országos 
gazdasági kongresszusok kimondották, miszerint az 
egyéni megadóztatás nem terjeszthető ki a föld
adóra. Poroszország is áttért a tárgyi adókról a szemé
lyes adókra, de ugyanakkor a földadót megszüntették 
s csak kis hányadát adták át a községeknek. Ha azon
ban nálunk a tervezett módon a ház- és földbirtok
nál nagyon terhes hozadéki adót betetőzik egy 
személyes adóval, ez olyan igazságtalanság, a mely
nek párját csak Ausztriában találhatjuk, a hol szintén 
általános az elégedetlenség az adóreform miatt. Nálunk 
a jövedelmi adót behozni vérmes reményekkel nem 
lehet. Az adóbeszedést vexatoriussá teszik az évenkénti 
adóbizottságok. Hogy mennyibe fog kerülni a jövedelmi 
adó behajtása, azt mutatja Ausztria példája, hol a sze
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mélyzetet meg kellett kétszerezni s a segédszemélyzetet 
nagy mérvben megszaporitani. De különben a minister 
sem bízik az adóreform könnyű keresztülvitelében, mert 
felhatalmazást kér 40°/o-ig terjedő pótadó kivetésére.

A progressiv adóra nézve kinyilatkoztatja gróf Zse- 
lenszky, hogy nem barátja e szocialista irányú adónak, 
s csak gazdag országban érvényesítené. Erre nézve így 
nyilatkozik :* „De hogy néz ki a progressivitás a javas
latban : éppen a nagy vagyonok vannak teljesen ki
hagyva  a progressi vitásból és a közép jövedelemnek 
200,000 K-ig vannak progressive megadóztatva, 200,000 
K án  túl megszűnvén a progressivitás. Az O. M. G. 
E. tanácsának javaslatát nem fogadhatom el, mely sze
rint a progressiv kulcs már 120,000 K-nál megszűnik.

Ha már igen ragaszkodnak a progressióhoz, ezt meg
kezdeném 5000 K-nál és egy pár milliónál érném 
el a maximum kamatozást.

Befejezés előtt legyen nekem szabad egy példával 
illustrálni, mikép fog működni a tervezett adóreform, ha 
életbe lépett.

Hasonlítsuk össze adóterhét egy 20,000 korona jöve
delemmel biró birtokosnak és gyárosnak. Majorsági 
gazdálkodás mellett körülbelül 1000 kát. hold közepes 
minőségű föld szükséges ahhoz, hogy 20,000 korona 
jövedelem fölött rendelkezzék egy birtokos. Egy 1000 
kát. holdas birtokon fog fizetni földadót kb. 2000 koronát, 
jövedelmi adót 800 K-t, összesen 2800 K-t, egyéb adók
ban és pótlékokban ennek 50°/o-át, vagyis 1400 K-t, 
mindössze tehát 4200 koronát, vagyis 21°/o-ot.

Egy 20,000 K jövedelem felett rendelkező gyáros 
fizetni fog 5°/o általános kereseti adót**, azaz 1000 K-t, 
3°/o jövedelmi adót, azaz 600 K-t, egyéb adókban és 
pótlékokban ennek 50%-át, vagyis 800 K-t, mindössze 
tehát 2400 K-t, vagyis 12°/o-ot.

Hát igazság ez? Hát ilyen adóreformba bele mehet 
még általánosságban is az O. M. G. E. ? Én, tisztelt 
szakosztály, kijelentem, hogy általánosságban sem megyek 
bele ezen adóreformba.

Nagyon ügyes volt a pénzügyminister részéről, hogy 
látszólag leszállította a földadót és kimutatta, hogy 
minden birtokos adója végeredményében kevesebb lesz. 
Igen ügyesen tévútra vezette a többi kereseti ágakat is, 
nemcsak a . gazdákat, s ezen ágak tagjai azzal támad
ják az adójavaslatokat, hogy azok a gazdák 
érdekében valók s mivel a legtöbb ember jelszavak 
után Ítél, a gazdaközönség elhiszi, hogy a reform, ha 
nem is előnyére, de hátrányára nem lesz és bele nyug
szik abba.“

Igen érdekes számadatokkal támogatja gróf Zselensz- 
kynek f. é. január 25-én előadott példáját egy egészen 
pártatlan ember, Vidor Ede nyug. számellenőr a „Pesti

* L. „Köztelek“ 1908. évfolyam 203. lap.
** Az O. M. G. E. határozati javaslat IV. szakasza u. i. a mint 

látjuk, az adókulcsot 10°/Q-ról 50/„-ra kívánja leszállítani maga is.

Hírlap“ február 21-iki számában, melyre gróf Zselenszky 
hivatkozik a Gazd. Egyesület orsz. szövetségének febr. 
25-én tartott bizottsági ülésén („Köztelek“ 1908. évf. 
487. szám). Minthogy ez még rikítóbban tünteti fel az 
adóterhek közötti aránytalanságot, ide iktatom az össze
hasonlító kimutatást:

Összehasonlító táb láza t
a fö ld b irto ko t és a haszonhajtó fog la lkozásoka t te rhe lő  

összadók között.

T
Haszon-Föld- ■-= s •J= = gyobb te-

Tiszta
jövedelem

birtok hajtó fog
lalkozások

her a föld
birtok tér- f i i

adóterhe* c '5, adóterhe i' hére pénz-
3= & ben

korona korona % korona \ korona ?/« °/o

1. A je len leg i törvények alapján.
3,000 823-65 336 — 487-65
4,000 1,647-30 672-— 981-30

10,000
20,000

4,093-25
8,236-50 í 41

1,080-—
3,360-— 46-8 2413-25

4876.50 V24-2 >45
50,000 20,591-25 9,400-— 12191-25

100,000 41,182-50 ) 16,800- — 34382-50

2. A re fo rm javas la t alapján.
2,000 638-— 32 155*— 8 483-— 24 301
4,000 1,368- — 34 340'— 9 1,028-— 25 300

10,000 3,630 — 36 981-50 10 2,649-— 26 370
25,000 7,460-— 37 2,080-— 10-5 5,380-— 26-5 288
50,000 19,150-— 38 5,525-— 11 13625’— 27 246

100,000 38,800-— 39 11250*— 11-25 27550-— 27-7E 245

Ebből világosan látható, hogy mig a jelenleg érvény
ben levő törvények . szerint a földbirtok adója a tiszta
jövedelem 41°lo-át, a haszonhajtó foglalkozásoké annak 
csak 16‘80/o-át teszi.

A reformjavaslatok szerint a földbirtok adóterhe még 
mindég 32—39%, mig a haszonhajtó foglalkozásoké 
11250/o; vagyis a földbirtok adója jelenleg 24\2%-kal, 
a reformjavaslatok szerint pedig 24^—27'75°lo-kal na
gyobb, mint a haszonhajtó foglalkozásoké.

Ha e két foglalkozás adóját viszonyba hozzuk egy
mással, akkor még óriásibb a külömbözet, a mennyiben 
a földbirtok jelenleg 145°lo-kal, a reformjavaslatok 
szerint 301— 245°lo-kai nagyobb terhet visel, mint a 
hasznothajtó foglalkozások.

Méltán megbotránkozhatott tehát közlő azon nyilat
kozaton, mit az építőiparosoknak f. évi február 15-én az 
adóreform ügyében Aradon tartott országos gyűlésén e 
testület titkárja, mint előadó tett, hogy: „a földadó
kontingentálása a leszállított adókulcs mellett más adó
fizetők nyakába fog több adót sózni!“

S méltán nyilatkoztatta ki Weckerle Sándor minister-

* A pénzügyminister u. i. a földbirtoknál a jövedelemadó 
minimális összegét a kataszt. tisztajövedelem 2*/8-szeres összegével 
veszi fel.
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elnök úr a főváros képviselőinek szintén az adóreform 
tárgyában 1908. évi márc. 10-én tartott értekezletén, 
általános derültség között, hogy „a kereskedelem és 
ipar az adó jövedelemnek 7°/o-át szolgáltatja egyenes 
adóban és legalább 70°/o-nyi lármát csinál."

Gróf Zselenszky Róbert határozati javaslatában vissza
utasítja az adóreform javaslatait, mivel azok merő ellen
tétben állanak mindazon határozatokkal, miket az OMGE 
az utolsó 10 évben hozott.

Az általa felállított főbb elvek a következők :
1. Adót lehetőleg a tárgyra, nem a személyre kell 

kivetni és pedig csak egyszer, ha tulajdonost nem 
cserélt.

2. Semmiféle jövedelem az adófizetést ki ne 
kerülje.

3. Minden adónál 600 K-nds jövedelem minimum 
legyen csekély százalék adóval megróva.

4. A töke adója jobban megadóztatandó, mint a 
kereset.

5. A személyes adókra csak akkor történjék az 
átmenet a hozadék adóról, ha ennek törlését nagyobb 
részt a budget megengedi.

6. A földadó 50 millió K  bán kontingáltassék s 
a jövedelemtöbblet az adókulcs csökkentésére for- 
dittassék.

7. A külföldi honosok s a belföldi absensek némi 
pótlékkal sujtassanak.

8. A házadó kulcsa 20°la-ró110°/0-ra szállíttassék le.
9. A bánya adókulcsa 70%.
10. Üzemadó lesz a III. és I. oszt. keresetadóból, 

beleértve szellemi foglalkozáson alapuló üzeme
ket is.

A gyári vállalatok adója maradjon 7ö°/o- os, a 
többi üzemeké 6%-os.

E kívánság helyes, ha látjuk, mennyivel kevesebb 
adót fizet a gyáros a földbirtokossal szemben a reform- 
javaslatok szerint.

11. Az alkalmazottak adókulcsa 6°/o os.
12. Jövedelmi adó. Ilyet fizetne mindenki, a ki a 

fennti adónemek egyikét sem fizeti. Adókulcs Oo/o. Ilyet 
fizetne pl. egy igazgatótanácsos és mindenki, ki tőkék 
felett rendelkezik.

Ez az adónem volna hivatva megadóztatni mind
azokat a jövedelmeket, melyek eddig az adó alól 
kibújtak.

A tervbe vett költséges és vexatórius adóbehajtási mód 
helyett azt ajánlja Zselenszky, hogy az egyenes adók 
kivetése az adóhivatalokban történjék az adófizetők 
által benyújtandó vallomdsi ivek alapján. A ki igazolat
lanul elmulaszt vallomási ivet benyújtani, annak adóive 
hivatalból állíttatik ki.

A kirovás felebbezhető a közigazgatási bizottság
hoz és pénzügyi bírósághoz.

Az adóhivatal évenként kimutatásokat küldene az 
adózóknak.

E R D É S Z

A felszólalók többsége általában gr. Zselenszky fel
fogása felé hajolt.

Löherer Andor azt a nézetét fejezte ki, hogyha a 
földadó nem kontingdltatik, akkor inkább Zselenszky 
gróf álláspontjára kellene helyezkedni.

Emődy, Biró és Kállay mind a két határozat kinyo- 
matása és sorra tűzése mellett van.

Bartal Béla szintén Zselenszky gróf határozati javas
latával azonosítja magát, s az abban kimondott elvet, 
mint első pontot, általános kijelentésképpen fel kellene 
venni. Sőt Blaskovics Ferenc, habár a kormány intencióját, 
a hozadéki és jövedelmi adó kombinációját, egyelőre 
elfogadja, azt hiszi, hogy el fog következni az idő, 
midőn teljesedni fog Zselenszky gróf óhaja. Ham
mersberg Jenő hasonlóképpen úgy tekinti a kormány 
mostani reformtörekvéseit, mint átmeneti intézkedést.

Ezen a véleményen van Hertelendy Ferenc is. Több 
nyomós érv emeltetett az OMGE határozati javaslata
III-dik szakasz ama pontja ellen, mely dz osztályba 
sorozás kijavítását nem helyesli, nevezetesen Löherer 
Andor, Lázár Pál, Blaskovics, Hammersberg és Mezey 
Gyula részéről.

E kívánságokat leginkább kifejezi a Lázár Pál, or
szággyűlési képviselő által benyújtott határozati javaslat, 
mely ekképen hangzik :

Mondja ki a t. szakosztály:
Elfogadjuk az I. és II. szakaszt változatlanul (a törv. 

javaslatokat helyeslő részek), a III. szakaszban elejti a 
c.) pontot (mely az osztályba sorozás s új kataszt. tiszta 
jövedelem fokozatok elejtéséről szól) és az 1., 2., 4. és
5. pont helyett a következő pontokat fogadja e l:

1. hogy az összes földadó revisió alá vétessék s 
mindenütt, a hol a kataszt. tiszta jövedelem  az eddig 
alapul szolgált összegtől fel- és lefelé több mint 20 
°lo-kal tér el, kataszt. kiigazítás és új tiszta jöve
delem fokozat felállítása rendeltessék el;

2. hogy a földadó kontingáltassék és az esetleges 
több jövedelem a legkisebb adóalappal — egész 300 
K kát. tiszta jövedelemmel — biró földbirtok adókul
csának csökkentésére fordittassék.

Az előadójavaslat 3., 6. és 7. pontját elfogadja, úgy
szintén a IV. szakaszt a maga teljességében. Az V. 
szakasznál a progressio legmagasabb tétele 10°lo-nak 
feleljen meg, úgy hogy a 120,000 koronánál az 5%-o7 
elérje és azontúl 10%-ig emelkedjék.

Hammersberg Jenő szintén felvétetni kéri, hogy
200,000 koronán felüli jövedelemnél is folytattassék a 
progressio és kevesli az 5%-os alapprogressivitást, 
mert ez a középfokon nagyon erős, a felső fokon 
pedig felmenne 10— 15°/o-ig is. Ugyancsak Hammers- 
bergnek a jövedelmi és kereseti adó kontingentálá- 
sának elhagyására vonatkozó kívánsága, elnöki kije
lentés alapján, a felterjesztésbe be fog  vétetni.

Végül Szilassy Zoltán előadó ajánlja a szakosz
tályi javaslat elfogadását azzal a hozzáadással, hogy
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az itt elhangzott megjegyzések és kívánságok, melyek 
a javaslatban nem foglaltatnak, a kormányhoz inté
zendő felterjesztésbe bevétessenek.

Ennek alapján és többek felszólalása után Dessewffy 
Aurél gróf elnök 1908. február 25-én kimondotta a 
végrehajtó bizottság határozataként, hogy a közgazda- 
sági szakosztály határozati javaslata elfogadtatik 
azzal, hogy a javasla t szellemével kongruens indít
ványok is felvétessenek a ministerhez intézendő fel- 
terjesztésbe.

A diósgyőri
m. kir. erdőgondnokság ismertetése.

Irta Enyedi János. 21

12. Érték és jövedelem.
A diósgyőri erdőgondnokság ingó és ingatlan állam- 

vagyonának értéke az 1906. év végén 1.463,987 K. 
volt. Mivel az évi tiszta jövedelem átlag kerek számban
30.000 K, ennélfogva a fenti tőke évenkint átlag 2°/o 
tiszta jövedelmet hoz, illetve a birtok holdankinti tiszta 
jövedelme 2'4 K-ra tehető.

Az erdőgondnokság évi szükségletéről és ennek fede
zéséről tájékozást nyújt az 1908. évi előirányzat. 

Kiadás.
Személyes járandóság _ ... — —
Jutalmak és segélyek ... . .. .... —
Irodai költségek ...  . .. — —
Lótartási és utazási költségek
Kezelési épületek fentartása _ —
Perköltség . ..      „ .  — —
Vegyes kezelési kiadások ... ... —
Tűzifa termelés és szállítás ... . .. —
Épületfa termelés és szállítás . ..  ....
Fagyártmány termelés és szállítás 
Faszén termelés és szállítás ... . .. ...
Erdőmivelés . . .  . ..  . ..  . .. ...
Mellékhaszonvételek ... . .. . .. ...
Üzleti épületek fentartása ... ...
Leltári tárgyak
Vegyes üzemi kiadások . ..  . . .  ...
Adó és közköltség...  ..  . ..  . . .  . ..
Egyházi és jótékonycél . ..  . ..  . .. —

Összesen
Bevétel.

Tűzifa
. Épületfa .... . .. . .. .
Fagyártmány ... . ..  .
Faszén ... . ..  . ..  -
Mellékhaszonvétel . ..  .
Egyéb üzemi bevétel . 
Perköltség . ..  . . .  .
Egyéb kezelési bevétel.

Összesen

12500 K
500 K
188 K

1700 K
684 K
100 K
20 K

56976 K
1175 K

75 K
9700 K
3210 K

300 K
5050 K

304 K
30 K

18357 K
4326 K

115195 K

104863 K
18317 K

365 K
11250 K
10203 K

342 K
960 K

75 K
146375 K

13. Személyi ügyek. Hatáskör.

Az erdőgondnokság vezetése egy erdőtisztre van bízva, 
a ki alá 9 altiszt van rendelve. Egy közülök állandóan 
irodai munkát végez.

Az erdőgondnokság összesen 8 védkerületre oszlik, 
melyek közül a legkisebb 536 kát. hold, a legnagyobb 
2679 kát. hold kiterjedésű.

A kincstári erdőgondnokságok hatásköre nincs irás- 
belileg és egyöntetűen szabályozva. „A magyar állam 
erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása“ szerint 
az erdőgondnokságok kezelői átruházott hatáskörben mű
ködnek és pedig oly mértékben, a mint ezt az erdő
hatóság főnöke saját hatáskörének átruházásával meg
engedhetőnek tartja.

Ennélfogva a diósgyőri erdőgondnokság vezetője is csak 
abban a szűk hatáskörben intézkedhetik, a melyet ré
szére az eddigi gyakorlat biztosit.

Befejezés.
A diósgyőri m. kir. erdőgondnokság egyike azoknak, 

a melyek munka tekintetében nagyon terhesek. Ezért a 
leírásom csak akkor lesz hű, ha erről is tájékozást nyújtok 
s felsorolom azon munkálatokat, a melyeket az erdőgond
nokság vezetőjének el kell végeznie.

A munkálatok két nagy körben csoportosíthatók, úgy
mint: az irodai és a külső teendők.

Az irodai munkálatoknál különösen ki kell emelnem 
a bárcázást és az erdei kihágási ügyeket. Az értékesí
tési viszonyok ismertetésénél közölt táblázatból kitűnik, 
hogy míg az 1885. évben csak 252 bárcát kellett kiállí
tani, addig a múlt évben 4056 darabot. Sőt miután hár
mas rendszerű bárcát használunk, tulajdonképpen a múlt 
év folyamán 12168 darab bárcát állítottak ki. Sőt ennél 
is többet, mert ehhez még hozzá számítandó 581 darab 
kettős rendszerű legeltetési bárca, minél fogva a múlt 
évben kiállított bárcák száma 13330 drb volt.

Az erdőkárok ismertetésénél közölt kimutatás szerint 
pedig az erdei kihágási esetek száma is jelentékenyen 
szaporodott, mert míg 1880-ban csak 417 eset jelente
tett be, az 1906. évben 2159 volt a kihágási esetek 
száma.

Tehát úgy a bárcázásnál, mint az erdei kihágásoknál 
megállapítható a munkának jelentékeny mértékben való 
szaporodása.

Ha figyelembe veszem, hogy az erdőgondnoknak 1000— 
1200 ügyiratot kell évente elintéznie és ennek tisztázását 
aláírnia; ha a békés utón befizetett erdőkárok után ki
állított nyugták aláírását és más egyéb aláírásokat is 
számításba veszek: alig tévedek, ha azt állítom, hogy 
az erdőgondnoknak évenkint csak a nevét kell legalább 
tizennyolcezerszer leírnia. Pedig ezzel még nem végzett 
érdemleges munkát. Mert a munka érdemlegessége abban 
áll, hogy az aláírni valókat megvizsgálja, vájjon helyesen 
vannak-e szerkesztve. Csak úgy vállalhat azokért fele
lősséget.
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Az erdőkár-tárgyalásoknál a kincstárt az erdőgondnok 
képviseli, tehát évenkint legalább harminc tárgyalásnál 
jelen kell lennie. Ez pedig sok idejét veszi igénybe.

Az erdőgondnok maga köteles vezetni az anyagnapló
kat és elkészíteni az anyagszámadást; vezeti a pénznap
lókat; nyilvántartja a hámori kis kertek és más bértár
gyak haszonbéreit, valamint a háztaksákat; elkészíti az 
építkezési, erdőmívelési és évi költségvetéseket, valamint 
az ezekre vonatkozó számadásokat és évi jelentést; ve
zeti az üzemnyilvántartásokat; ellenőrzi a bérjegyzékek, 
elárusítási jegyzékek, erdőkárnyilvántartás szerkesztését; 
elkészíti a favágatási és mellékhasználati terveket; nyil
ván tartja a mészkemencék építésére és kiegészítésére 
adott engedélyeket; vezeti a leltárt és az erre vonatkozó 
számadást; nyilván tartja a szigorú elszámolás alá nem 
eső nyomtatványokat; jelen kell lennie havonkint kétszer 
a bérfizetéseknél; a kerületébe tartozó községek képvi
selőtestületi gyűlésein gyakran kell részt vennie és a 
kegyúri iskolák évzáró vizsgálatain meg kell jelennie.

A külső mukálatok a következők ;
Az erdőgondnok kitűzi a vágásokat; kijelöli a mag

fákat, vagy ellenőrzi a kijelölést; kijelöli a szerződés 
szerint eladott műfát; részt vesz ennek felmérésénél és 
ellenőrzi átadásánál; ellenőrzi a bárca utján eladott épü
let- és műszerfa felmérését; intézkedik a bányafa, szőlőkarő, 
tűzifa és faszén termelései, valamint szállítása iránt és ellen
őrzi rendelkezéseinek a foganatosítását; vezeti, illetve ellen
őrzi az erdőművelési és csemetekerti munkálatokat; az 
engedélyezett épületjavitások és úthelyreállítási munká
latok végzéséről gondoskodik és ellenőrzi a foganatosí
tást ; a mészkemencék felmérését felülvizsgálja; részt 
vesz a kitermelt tűzifa ellenőri átadásánál; megvizsgálja 
a védkerületeket az erdei kihágások tekintetében ; ellen
őrzi a bárca szerint értékesített anyagok kiszolgáltatását, 
valamint a bárca szerint jogosultan legelő jószágok szá
mát; megbecsüli a kaszálók fűtermésének, valamint a 
makknak, gubicsnak, őszi legelőnek az értékét és részt 
vesz az ezekre vonatkozó árveréseken; megvizsgálja a 
lakásokat, hogy jó karban és tisztán tartják-e azokat a 
lakók.

Ezek a munkacímek elég bizonyságot tesznek arról, 
hogy az erdőgondnokság vezetőjét mekkora munkának a 
súlya terheli. De ennek teljes nagyságát csak az tudja 
mérlegelni, a ki az egyes rövid munkacímek fogalmát ismeri. 
Azt a munkahalmazt, mely a diósgyőri m. kir. erdőgond
nokság vezetésével jár, csak az a tehetséges, szakkép
zett, nyugodt, komoly és erőteljes tisztviselő képes némileg 
elvégezni, a kinek szórakozása és öröme a munka, és a 
ki az elvégzendő munkálatokat helyesen be tudja osztani, 
illetve a külső teendők végzését céltudatosan csoportosí
tani képes.

A diósgyőri erdőgondnokság vezetőjére valóban ráillik 
Madách szállóigéje: „Ember küzdj, és bízva bízzál!“

(Vége.)

Könyvvitel egy fakereskedelmi iroda 
részére.

Irta Csorna Gusztáv.

Értekezésünk- tárgyául azon feladat megoldását tűzzük 
ki, hogy egy uradalom Budapesten fakereskedelmi iro
dát, itt a vidéken néhány faraktárt nyitni akarván, hogyan 
rendezné be a könyvvitelt az irodában a francia kettős-, 
a raktárak részére pedig az egyszerű könyvvitel szerint.

Előre kell bocsátanunk, hogy szándékunk az alábbi 
üzlettervben. nem annyira a számok nagy tömegével 
hatni, mint ■ inkább rámutatni főbb vonásokban azon 
logikus gondolatmenetre a könyvelésnél, melynek alap
ján a berendezkedés megtörténhetik annak szem előtt 
tartásával, hogy az idegen vagyon kezelésnél megköve
telt szigorú határ az enyém és tied között az egész vona
lon betartassák.

A feladatot megoldandók, tegyük fel, hogy a kereske
delmi iroda az A-i és B-i fűrész termelvényeinek értéke
sítése végett raktárt rendez be az A-i és B-i fűrészen, 
Budapesten, C és D-ben s bizonyos időszak folyamán 
következő összevont üzletesemények fordultak elő.

1. Kezdő tőkéül kap 100.000 koronát és ezt a pesti 
magyar kereskedelmi banknál folyó számlára helyezi el.

2. Ebből átutal saját pénztárába 5000 koronát folyó 
kiadásokra.

3. Átvesz az A-i fűrészen számla szerint 40.000 korona 
értékű árút.

4. Ezt az A-i raktárban helyezi el 48.000 korona el
adási értékkel.

5. Átvesz a B-i fűrészen számla szerint 30.000 korona 
értékű árut.

6. Ezen árut a B raktárban helyezi el 36.000 korona 
eladási értékkel.

7. Az A raktárból budapesti raktárába szállíttat A-i 
eladási árral számított 11.600 korona értékű árút.

8. Az A-i raktárból a C-ben levő raktárban szállíttat 
ugyanúgy 6000 korona értékű árút.

9. Az ■ A-i raktárból a D-ben levő raktárba szállíttat 
ugyanígy 10.000 korona értékű árút.

10. A B-i raktárból a budapestibe szállíttat a B-i 
raktári eladási árakkal számított 14.000 korona értékű árút.

11. Tengely- s vasúti szállításért fizet 2650 koronát,
12. A budapesti raktárban az A-ból szállított árunál 

felemeli az eladási árakat összesen 1.000 korona értékkel.
13. A budapesti raktárban a B-ből szállított árúnál 

felemeli az eladási árakat 1300 korona értékkel.
14. C-ben levő raktárban az A-ból szállított árúnál 

felemeli az eladási árakat 300 korona értékkel.
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15. A D raktárban az A-ból szállított árúnál felemeli 
az eladási árakat 500 korona értékkel.

16. Budapesti raktárbérrészlet fejében fizet 440 koronát.
17. Az A fűrész pénztárának 40.000 koronát küld a 

pesti magyar kereskedelmi bank utján.
18. A B főrész pénztárának ugyanígy küld 30.000 1 

koronát.
19. Elad közvetlenül az A raktárból N. N.-nek Tornal- 

lyán 1860 koronáért, árút, mely ezen raktárban 1.7 00 
korona értékkel szerepe:.

20. Ezen árú szállításáért fizet 160 koronát.
21. A C-i raktárkezelő kicsiben való eladásból befolyt

&
5790 koronát küld a pesti magyar kereskedelmi banknál 
levő folyó számla javára.

22. A D-i raktárkezelő ugyanígy beküld 8940 koronát.
23. N. N. Tornallyáról kiegyenlíti számlatartozását a 

pesti magyar kereskedelmi banknál 1860 koronával.
24. A kereskedelmi iroda elad a B raktárból X. Y- 

nak Ipolyságon — helyt raktár — 2.000 korona ér
tékű árút.

25. A budapesti raktárkezelő befizet a pénztárba, 
kicsinyben való eladásból befolyt 20.900 koronát.

26. A B raktárkezelő befizet a pénztárba ugyanily 
cimeri 13.800 koronát. *
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* Az árút kiadó raktár a saját feladási áraival számított részletes jegyzéket küld a kereskedelmi irodának, az a margóra elő- 
jegyzi a felemelt árakat, a jegyzék tételeit részletezve átvezeti az árijt átvevő raktár árúkönyvébe s azután kiadja utóbbi raktárnak a rak
tárkönyvbe való, szintén részletezett bevezetés végett. ** -
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27. A kereskedelmi iroda fizet személyzeti kiadásokra 
2000 koronát.

28. X. Y. Ipolyságról kiegyenlíti számlatartozását a 
pesti magyar kereskedelmi banknál 2.000 koronával.

29. A kereskedelmi iroda fizet a Pesti magyar keres
kedelmi bank utján 100.000 korona kezdőtőke után 
kamatrészletül 750 korona.

30. Küld a központi pénztárba készpénzszállítmányúi 
3000 koronát.

Ezen üzleteseményekkel zárjuk üzlettervünket és
31. a zárlatnál a mutatkozó nyereségből a megállapí

tott hányadot jutalékszámlára, a többit „tartaléktőkeszám
lára“ Írjuk.

A könyvelés módjának vázolása előtt megjegyezzük, 
hogy a fűrészgondnokságok számadásvitele semmiben 
sem változik, mert az árút további értékesítés végett a 
kereskedelmi irodának számla mellett adják át. Szüksé
ges azonban, hogy a fűrészgondnokságok is ugyanazon 
méretekre kiszámított köbözési táblákat használjanak, mint 
a kereskedelmi iroda és raktárai, hogy a csatlakozási alap 
egy legyen.

A raktárkészletek könyvelése végett minden raktár 
két, egymással egyező könyvet kap : az egyiket, a raktár
könyvet vezeti a raktárkezelő, a másikat, az áruköny
vet a kereskedelmi iroda.

A raktárkönyv „tartozik“ lapjára lesz bevezetve min
den, a raktárnak .részletekben átadott árú eladási árak
kal számított pénzértékekkel, „követel“ lapjára a raktár
ból történt elszállítások értéke szintén az eladási árakkal 
számítva és a készpénzfizetések. Az árúkönyv pedig 
„követeli" mindazt, mivel a raktárkönyv „tartozik“, és 
„tartozik“ minden oly értékkel, melyet a raktárkönyv 
ettől „követel“. Mindkét könyvet havonkint zárjuk le s 
az egyenleget mint árumaradványt hozzuk át a jövő 
hónap elejére.

Ezen könyvek alaki berendezése a 147. oldalon lát
ható — egy zárlat feltüntetésével.

Rendes tagsági dijat fizettek:
1907- re: Bradofka Károly, Podhradszky Pál, Szilvássy 

László.
1908- ra: Bánik György, Bradofka Károly, Szilvássy 

László, Antony Károly, Gintner Bálint, Kostenszky Pál, 
Pékh József, Podhradszky Pál.

Borsod-G öm ör-Hevesm egyék Erdészeti Egye
sülete 1908. évi közgyűlésének sorrendjét az előkészítő 
bizottság április hó 5-én Rozsnyón megtartott értekez
letén a következőkben állapította meg.

1908. évi május hó 23-án este 8 órakor választ
mányi ülés Rozsnyón, a püspöki erdőmesteri hivatal 

[ helyiségében.
Május hó 24-én reggel nyolc és fél órakor találkozás 

Rozsnyón a Rákóczi-téren, onnan kocsikon Krasznahorka- 
váraljára. A Mausoleum megtekintése után a Kraszna- 
horka várban a közgyűlés kezdete d. e. 11 órakor.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése.
3. Titkári jelentés.
4. Pénztáros jelentése. Pénztár megvizsgálása.
5. Gróf Andrássy Dénes hitb. uradalma erdőgazda

ságának rövid ismertetése. Előadja: Mayer Géza urad.
| erdőmester,

6. Védekezés a házigomba ellen. Előadja: Dénes 
Géza urad. erdőfelügyelő.

7. Erdészeti részletfelmérésekhez átalakított mérőasztal 
ismertetése. Bemutatja : Szénássy Béla hgi erdőrendező.

8. Indítványok.
D. u. 2 órakor közös ebéd a vár alatti tölgyesben. 4 

órakor kocsikon a Rimamurány-Salgó-Tarjáni Vasmű 
: Részvénytársaság rozsnyói bányatelepére.

Este nyolc és fél órakor Rozsnyó város fürdőjében az 
„Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
Borsod-Gömöri Osztálya“ tagjaival közös Vacsora.

Május hó 25-én reggel 8 órakor indulás kocsikon. 
Rozsnyóról gróf Andrássy Géza gócsi-szuiyovai vadász- 
kastélyába. Útközben:

1. Tölgyesnek lúcfenyővel való áttelepítésének meg
tekintése.

2. Bemutatása a vadrágások ellen való védekezéseknek.
3. Gróf Andrássy Géza hitb. uradalma erdőgazdasági 

viszonyainak rövid ismertetése. Előadja: Gintner Bálint 
urad. főerdész.

Ebéd a szulyovai uradalmi vadászkastélyban.
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Este visszatérés Rozsnyóra. A kik a további kirándu
lásokban részt nem vesznek, 6 óra 50 perckor elindul
hatnak Veszverés állomásról.

Május hó 26-átl. Reggel 6 órakor indulás Rozsnyó
ról vasúton Pelsőcre onnan kocsikon az aggteleki csepp
kőbarlanghoz. Visszatérés d. u. 3 órakor Pelsőcre ott a 
„Gömöri Faipar Részvénytársaság“ fafeldolgozó telepeinek, 
azután az „Első Magyar Papíripar Részvénytársaság“ 
özörényi cellulóse gyárának megtekintése. Elutazás Özö- 
rény állomásról e. 7 óra 11 perckor.

A közgyűlésen és a kirándulásokon való részvétel leg
később 1908. május hó 15-ig Panchly Rezső püsp. 
erdőmesterrel, Rozsnyó, közlendő.

¥¥¥¥¥¥

Ibolyanyiláskor.
Irta Szalagyiné Sárkány Piroska.

Itt a tavasz újra! A sejtelmes, édes, sokatigérő tavasz
nak első napja! Mindenütt virág fakad, szép fehér, sárga, 
de főként sötétkék apró virágok, miknek illata bebalzsa
mozza a levegőt; a játszi szellő pedig elviszi minde
nüvé, hogy mindenki élvezze azt, a szegény épp úgy, 
miként a gazdag.

Egy nyaraló verandáján két férfi ül komoly beszélge
tésbe merülve. Az idősebbik olyan közönyös, érdeknél
küli tekintettel néz a messzeségbe, mintha a gondolatok 
súlya alatt szenvedne. Arcvonásain meglátszik, hogy 
most nem ura magának, hanem gondolatai, emlékei 
ragadják magukkal, mint a könyörtelen őszi szél ar szá
raz falevelet.

— Látszik, hogy Ön az élettől nagy dolgokat vár, — 
fordult mellette ülő társához, aki dicsőítette a tavaszt és 
fiatal lelke szédítően merész álmokkal volt tele.

— Mikor annyi sok szépet igér az élet!
Ebben a fel-kiáltásban benne volt a fiatalság minden 

reménye s az ifjú szinte átszellemülve néite a tavasz 
ragyogó pompáját.

— Igen, az élet rendszerint nagyon sokat igér és 
keveset á d ; avagy beváltja az Ígért sokat, de a másik 
oldalról elvesz mindent. Mennyiért nem adnám, ha még 
most is tudnék örülni a tavaszjöttén! De a természet 
ezer változatú pompája ma már nem tudja gyönyörköd
tetni ielkemet. Keresek valamit és — nem találom. Úgy 
vagyok én is mint talán más is, hogy mindig azután 
vágyom, a mi hiányzik s ha nehéz küzdéssel elértem azt, 
akkor már a lelkem mélyén támad egy újabb kívánság. 
És ez addig tart, mig egyszer az emberi test vétót mond 
s azután vihetjük a legujahb vágyunkat a másvilágra.

E R D É S Z  ,

— Más utón keressük az örömet, boldogságot, külön
féle célokért küzdünk, fáradunk és későn vesszük észre, 
hogy e lázas, nyugtalan keresés közben szivünket a leg
igazibb boldogságtól fosztottuk meg. Hangja szomorúan 
csengett, homlokán élesen kivált a két mély barázda, 
mit az élet a sok küzdés és nehéz előretörés közben 
vésett oda.

— Ön mondja ezt ? Az irigyelt nagy ember, akit 
dicsőítenek, felmagasztalnak? — kiáltott fel csodálkozva 
s némi szemrehányással hangjában a fiatalabbik.

Az irigyelt nagy ember pedig végig simította őszülő 
haját, maga elé nézett s kissé gúnyosan mondá:

— Persze ön is azt hiszi, mint annyian, hogy a dicső
ség utján egyszerre a Parnasszus tetejére táncol. Ilyen 
nagy ugrás még sincs az életben. Az odavivő utat is 
meg kell találni és az út göröngyei megölik az ember
ben a hitet, a lelkesedést.

— Egy ilyen szomorú monda beszél a vándorról, aki 
az ideálok templomát a hegység ormán kereste s midőn 
összetörve, elfáradva, megöregedetten följutott odáig, 
akkor hallotta, hogy a templom lent van a róna köze
pén ; ajtaja éjjel-nappal nyitva van s bemehet rajta min
denki. Eszembe jutnak a reményekben, csalódásokban s 
végre a diadalokban gazdag évek. Mint valami köd- 
fátyolkép vonulnak el előttem a nyomorúság napjai ; 
mikor hiába küzdöttem, fáradtam; azután pedig első 
igazi sikerem, mikor nevem ismertté lett s az újságok 
is egybehangzóan elismerték, hogy nagy ember vagyok, 
aki . . . itt egy csomó a közönség elé dobott üres frá
zisok, a mik csodálatosképen akkor, amikor már meg
érdemelném a dicsőítést, hidegen hagyják a szivemet.

— Emlékeim közül most már annak a szép szőke 
kis lánynak a képe nyomul előre. A doktorék kis leánya 
volt; Ibolykának hívták. Valóban olyan is volt ő, mint 
egy üde tavaszi ibolya. A hangja, a termete, a kerekre 
nyílt szép kék szeme csodálatos hűséggel rajzolódik elém 
régi emlékeim közül. Mintha csak most látnám, amint 
pajkosan, incselkedve néz rám, én pedig tele szórom az 
arcát, aranyos haját illatos kék ibolyával. Nem mondtam 
soha hogy szeretem, azt sem Ígértem neki, hogy eljövök 
érte, de azért tudom, hogy visszavárt engem, és kitudja, 
mi lett vele a nagy várakozásban ? Elhallgatott és el
gondolkozva nézett maga elé.

A nyüzsgő sokasággal telt utcáról felcsendül a járó
kelők vig beszéde, a leányok, gyermekek boldog kacaja. 
Ma mindenki siet ki a szabadba; apraja-nagyja s örül a 
napsugárnak.

— Ha nem venné rossz néven, kérdeznék valamit, 
szólalt meg rövid szünet után kissé félénken a fiatalabbik. 
Egy bátorító fejbólintásra azután folytatja:

— Miért nem keresi fel őt, hátha ez megnyugtatná, 
elcsöndesítené a fájó emlékeket?

— Gondolkoztam már ezen, de nem lehet, — vála
szolta csöndes, álmodozó hangon. Azt sem tudom hol 
keressem, de ha megtalálnám is, ki tudja milyen lenne
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a viszontlátás? Lehet, hogy családja van, amely meleg 
szeretettel veszi körül s én csak durván feltépném gyó
gyuló sebéről a jótékony, puha vattakötést. Vagy pedig 
megtudnám azt, hogy már meghalt, egyedül, elhagyatva 
s egész élete örömtelen sivár várakozásban telt el, ez is 
elviselhetetlen lenne rám nézve. Pedig sokszor azt hi
szem, hogy most már mennem kell őt felkeresni; kivált 
ilyenkor ibolyanyiláskor úgy elfog a vágyódás utána, 
hogy szinte gyermekes félénkséggel gondolok arra : váj
jon megismerne-e, örülne nekem, nem felejtett e el, úgy 
mint én őt egyideig elfeledtem s vájjon ott lakik-e még? 
Vinnék neki sok-sok ibolyát. Tele szórnám az arcát, a 
haját és megkérdezném tőle: vannak-e ezek az ibolyák 
is olyan szépek, illatosak, mint egykor a pelyhesállu 
legénykéé ?

— És hátha már kiment oda lakni, a hol olyan nyugod
tak az emberek s csak alusznak csöndesen, mozdulatlat- 
nul és álmodnak szépet arról a másik világról, ahol 
nincsen hiú előretörés, hazug ragyogás?

—- Valami benső sejtelem űzi kergeti előre az embert 
s mikor már fönn van a Parnasszus tetején, akkor veszi 
észre, hogy az élet sokkal szebb odalent. A létért küzdő 
emberiség itala édesebb, öröme tisztább és hamar múló 
élete percei nem szülnek unalmat, hazug mámort.

— Ha hátratekintünk az áthalad utakra, akkor lát
juk, hogy itt is volt egy szép virág, amott is, és mi ezt 
mind elfelejtettük leszakítani a nagy előretörésben. Ragyogó 
tájakon haladtunk át, észrevétlen hagyva a kínálkozó 
örömet s mikor már elértük a célt, amiért feláldoztunk 
mindent, akkor csalódottan nézünk magunk elé, hogy hát 
érdemes is volt ilyen áron azt a nagy áldozatot hozni, 
hogy közömbösen végighaladjunk ama napsugaras, gyö
nyörű tájon, a hol a tavasz tele marokkal szórja a virá
got. És mi ezt mind nem élveztük, elmulasztottuk, nem 
volt tavaszunk, ifjúságunk.

Annyi szomorúság érzett ki a hangjából, hogy fiatal 
társa örökké mosolygó arca is elborult s részvéttel nézi 
az irigyelt nagy embert, aki önmaga előtt milyen kicsi, 
szánalmas alakká törpült.

Sötét bánat nehezedett mindkettőnek a lelkére, pedig 
a természet tavasza, a fehérköntösü kacagó leány ott fut 
körülöttük s tele marokkal szórja édes gyönyörűséggel, 
fáradhatatlanul csak szórja a sok illatos virágot, — az 
ibolyát . . . .

Nagybőjti prédikáció minden jószívű 
vadászhoz.

Aki a vadakat szereti nemcsak pecsenyének, de eleven 
jólétben is látni, annak rövidesen ismét elmondom, hogy 
mit kell csinálnia most a tavasz és majd a nyár folya
mán, ha vadjainak télire terített asztalt óhajt biztosítani. 
Már a múlt évben is szóltam én erről, de jó magyar 
szokás szerint aligha jutottam messzebb a papírkosár 
csendes fenekénél. Pedig én meg is ittam azt a vizet, 
amit prédikáltam! És prédikálni fogok ezentúl minden 
tavaszkor éppen a nagyböjt idejében, hogy eszébe jusson 
minden igaz vadásznak az a szomorú tény, hogy a lelki 
üdvösségünk érdekében sem könnyű a koplalás, de száz- 
szőrta kínosabb éhezni akkor, midőn nincs mit enni s 
hozzá még velőkig hat a zord tél gyötrő hidege és min
den fordulónál leskelődik a halál az étien, elhagyottan, 
vergődő nyomorult vadakra.

Vannak emberséges vadászok, a kik minden nógatás 
nélkül úgy gondoskodnak a szegény vadakról is, mint 
egyéb házi állataikról. Ezek érdemesek, méltók arra, 
hogy részük legyen a vadászat nemes élvezetében. És 
ezeknek van is élvezetük nemcsak a lövöldözésben és a 
vadászati dinum-dánumban, hanem abban is, hogy vad
jaiknak jólétében gyönyörködhetnek.

A ki vagyonilag képes arra, hogy vadászterületet bérel
jen, fegyvereket tartson, drága muníciót fogyasszon, és a 
vadászattal járó számtalan fő- és mellékes kiadást fedez
zen, annak számadásában a vadak téli gondozása alig 
okoz észrevehető többletkiadást. Hasonlókép nagyon 
csekély áldozatot igényel ez a humánus kötelesség azok 
részéről, a kik hivatásuk körében foglalkoznak a vadá
szattal és a vadakkal.

A mit e téren tapasztaltam : néhány ledöntött fa, széna, 
répa, csicsóka, egy kis oesu s más efféle, mind igen jó 
szolgálatot tesz és sokszor a pusztulástól menti meg a 
drága vadállományt. Ezekről azonban már annyit írtak, 
hogy újdonságot nem tudok róluk mondani. A mi iránt 
jelenleg ismételten akarok figyelmet kelteni, az az úgy
nevezett takarmánykáposzta, vagy mint a gazdasági 
árjegyzékek nevezik: leveles, vagy marhakáposzta.

Ez a kevésbé ismert és még kevésbé felkarolt gazda
sági növény elsőrendű zöldtakarmány a szarvasmarha 
részére is ; ez irányú jelentőségével azonban nem célom 
ezen a helyen foglalkozni. Én kizárólag a vadaknak 
tenyésztem s hogy mily rendkívüli hálás sikerrel, arról 
írom meg tapasztalataimat.

Már a magárjegyzék azt mondja, hogy „az ezerfejíi 
marhakáposzta 3—4 lábnyi magasra nő, igen sok dús,
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levelet hajt és a legkeménvebb hideget is jó l ki
állja“ . „az öles marhakáposzta l yU—2 méter 
magasra is megnő, a hidegtől nem szenved . . . “ És 
az árjegyzék ezen reklámszerű dicsérete szóról-szóra 
igaz valóság!

Egy élelmes vadásznak elég annyit mondani, hogy 
létezik olyan dúslevelü káposzta, mely embernyi nagy
ságra nő és a legkeményebb hideget is kiállja. Ebből 
már nagyon könnyű levonni azt az alapos következtetést, 
hogy ez a növény rendeltetve van arra, hogy minden 
gondozott vadászterületen meghonosíttassék, illetve te- 
nyésztessék. így okoskodtam én is és következőleg tet
tem vele kísérletet.

Hozattam V2 kg. magot (2.30 K.) s azt április hóban 
elszórtam a- kertemnek egyik darabka felásott porhanyó 
földjébe; az elszórt apró magot gereblyével takartam 
föld alá. Mikor a palánták' már arasznyi nagyra nőttek, 
akkor a gondjaimban lévő vadászterületen több kisebb- 
nagyobb mély fekvésű  tisztást felszántattam, porhanyóra 
megboronáltattam és egy jó májusi eső után, minden 
nap csakis délután 4 órától kezdve (mert forró nap 
alatt nem tanácsos!) 50—50 centiméter távolnyira ki
ültettem a palántákat, kis lyukütő fácskák segélyével. 
A 1/a kg. magból kelt palántákkal éppen egy kát* hold 
területet bírtam bepalántázni. A palántákat háromszor 
kapáltattam meg, mindig a mikor nagyon gazasok vol
tak ; szeptemberben utoljára. Azontúl aztán már csak 
gyönyörködtem bennük, mert minden egyéb gondozás 
nélkül csodálatosan növekedtek. A tél beállta előtt azon
ban nagyon gyanúsnak tűnt elő az a tapasztalatom, hogy 
vadakat sohasem láttam a káposztában, de még közel 
sem. Szinte attól tartottam, hogy a vadak ösztönszerű- 
leg félnek tőle valami elhallgatott káros tulajdonsága 
miatt; rágásnak, kóstolásnak nyoma sem volt sehol. 
Október hó végén volt nálam a Grófom először fácá- 
nozni s ekkor észrevéve az ember magasságú káposzta- 
rezulát, nagyon melegen érdeklődött iránta s megígérte, 
hogy majd a tél derekán is meglátogat a kísérlet tanul
mányozása céljából. Ez persze még inkább növelte kíván- [ 
csiságomat, de a teljes csalódásra is el voltam készülve, 
mert biz én soha életemben sehol sem láttam még ilyen 
káposztát, de még csak nem is hallottam felőle mástól, 
mint egyedül az én udvari magkereskedőmtől, annak is 
csupán árjegyzéke révén.

Vártam hát türelmetlenül és nem egyszer töprengtem 
a felett, hogy miképen tudnám megértetni vadjaimmal, 
hogy a káposzta mégis csak jobb, mint a sárgult 
fű, meg a fonnyadt lomb, tehát iparkodjanak meg
kóstolni. Mielőtt azonban ennek a módját kitalálhattam 
volna, egyszerre csak beállott a fagyos tél s a november 
meghozta az első havat is. És uramfia, a merre csak 
nézek, az én kedves jó őzikéim mind a káposztán legel
nek és gyönyörű kis pofáikkal mintha mondanák, hogy 
hiszen tudtuk mi jól, hogy ez a káposzta felséges eledel, 
de éppen azért tiltogattuk tőle magunkat, hogy akkorra

maradjon, mikor már a fonnyadt gyepet, lombot is el
rabolja tőlünk a kegyetlen tél.

Volt aztán örömöm, kárpótlásom bőven, mert nap-nap 
után fogyott a káposzta és közötte ugyanolyan mértékben 
szaporodott az egészség és jólét kétségtelen bizonyítéka: 
a töméntelen őz- és nyúlhullaték.

December végén jött hozzám ismét a Gróf úr és a 
kellemes látványtól szinte meghatottam szép tanúságát 
adta nemes érzületének a következő szavakban; „Látja 
barátom, maga itt az erdő magányában ugyanazt cse- 
lekszi ezekkel a szegény vadakkal, mint a jó emberek 
a városok zajában, midőn fölös garasaikat ingyen tej és 
kenyér alakjában nyújtják az éhezőknek.“

És elmúlt a hosszú, zord tél és vele együtt elfogyott 
a káposzta is hegyétől tövéig minden szála. De az én 
vadjaim vígan is vannak, mint még soha; mert míg 
ezelőtt minden tavaszkor 10— 15 drb. őzet s megannyi 
nyulat találtunk elpusztulva, most egyetlen egyet sem !

Más teleken is adtam én vadjaimnak eleséget: szénát, 
lóhert, vadgesztenyét stb., de a mostanihoz hasonló jó 
sikert csak akkor értem el, midőn szekérszámra szedet
tem nekik a fagyöngyöt (Viscum). Ezt is úgy szeretik, 
mint a káposztát, mert ez is éppen olyan célszerű téli 
takarmány, mint amaz, minthogy nem csak tápláló, íz
letes eleséget nyújt, de a szomjúságot csillapító ned
vességet is tartalmazza, a mi télen a vadakra nézve 
létkérdés! Mert ha a vad ugyanis száraz takarmányt 
kénytelen enni, arra nagyon szomjazik és vagy nem talál 
vizet, vagy ha talál is, jeges hideget, melytől átfázik, 
sőt igen gyakran halálosan meg is betegszik. És a sze
gény pára jól tudja ezt, azért a száraz takarmányhoz 
csak végszükségben nyúl s ha van vadszederlevél, fa
gyöngy, vagy pláne káposzta, akkor amazt sohasem eszi 
meg.

Már ez oknál fogva is szinte kötelessége volna min
den okos vadtenyésztőnek, hogy a takarmánykáposztával 
behatóan kísérletezzék, mert ez a növény célszerű jó 
tulajdonságaival busásan meghálálja a csekély áldozatot 
mindenütt, a hol megfelelő talajban tenyésztetik, s ilyen 
talaj a legtöbb erdőségben feltalálható : nedves, laza föld 
neki a legkedvezőbb.

Reményiem, hogy a jövő évi nagyböjtben már tanít
ványaim is segíteni is fognak ezen üdvös prédikációban ! (?)

5.
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Német vadász-statisztika.
Ilyen cimmel olvassuk a Budapesti Hírlapból az aláb

biakat: „Egész Németországban hatszázezer ember, vagyis 
minden százból egy vadászni jár. A múlt évben három
százhatvanezer vadászati jegyet adtak ki, közte száz
nyolcvanezer napi jegyet és hatvanezer adómentes jegyet 
erdészeknék és vadőröknek. A vadászati jegyekből az 
államnak hat millió korona bevétele volt. A rengeteg 
vadász huszonöt millió kilogramm vadat ejtett el, ugyan
annyi millió korona értékben. És pedig lőttek: 25.500 
szarvast, 13.500 dámvadat, 190.000 őzet, 14 000 (?) vad
disznót, 4 millió nyulat, félmillió tengeri nyulat, 15.000 
fajdot, négy millió foglyot, 150.000 fürjet, 250.000 fácánt, 
65 000 erdei szalonkát, 400.000 vadkacsát, 1300 darvat,
80.000 vizi szalonkát és 2 millió fenyőmadarat. Az elej
tett szarvasok és őzek agancsa egy millió korona értékű. 
Az ehető vadon kívül prémje miatt 130.000 rókát, 8.000 
vidrát. 1000 vadmacskát, 17.000 menyétet, 36.000 nyes- 
tet lőttek. Ezek négy millió koronát értek. A községek
nek is óriás bevételük van a vadászat béréből. A múlt 
évben 54 millió hektárt adtak bérbe 40 millió korona évi 
bérért. Tizenöt millióba került a vadászoknak a vadász- 
terület jókarban való tartása és a vadőrök fizetése. Ezen
kívül kétszázezer vadászkutya van Németországban, a 
melyek etetése, tanítása, az egy milliónyi kutyaadót 
beleszámítva, tizenöt millió koronába kerül. Nyolcszáz
ezer vadászfegyver van használatban, ebből évenkint 
átlag tiz százalékot kiselejteznek s ilyen módon nyolc
vanezer uj puskát vásárolnak legalább is négy millió K 
értékben. Elhasználnak még 28 millió töltést is, a mi 
szintén 2 millióba kerül. Ily módon Németországban a 
százhatvan millió koronára becsült vadállomány mellett 
a vadászat évente százharminc millió korona forgalmat 
okoz." Idáig a „B. H.“ hire. Ezek szerint ugyancsak 
van a magyar vadásznak mit irigyelni a némettől. De 
hogy milyen reális alapja van a fenti számadatok össze
állításának, kitűnik azonnal, a mint elolvassuk. Számít
sunk egy kicsit: 130 ezer róka préme ä 5 K annyi 
mint 650 ezer K, a 8 ezer vidra préme a 24 K 192 
ezer, az ezer vadmacska 5 ezer K, a 17 ezer menyét 
és 36 ezer nyest pémje árában számítsunk 500 ezer K-át, 
akkor az említett 4 millió koronának még mindig két 
millió 636 ezer korona a hijja, pedig magasabb árakat 
a lipcsei piacon sem igen adnak mostanában. Lehet, 
a többi adat is így közelíti meg a valóságot, azért a 
hozzáértő ember mindig fejcsóválva olvassa a napilapok 
szaktudósításait. /mecs Bé[a

A vadász-vizsla nevelése és idomítása.
A német rövidszőrü vizsla.

Termete középnagyságú, a szukáé valamivel alacso
nyabb. Nyugodt járása van. Arckifejezése is nyugodt és 
barátságos.

Feje középnagyságú, koponyája széles, kissé domború.
Fülei középhosszuak, előre huzva körülbelül a száj 

szegletéig érnek.
Szemei tiszták, középnagyság és tojásdad alakúak.
Nyaka középhosszúságu, a nyak alsó részén lebeny 

nincs.
Háta széles és egyenes.
Farka közepes hosszúságú, egyenes, vagy gyengén 

hajlított, tövében vastag, lassan vékonyodó, anélkül, hogy 
hegyesen végződnék, keresés közben vízszintesen tartja.

Lábai egyenes és izmos, talpa nagy és durva, a kar
mok görbültek.

Szőrözete nagyon sűrű és durva.
Színe egyszínű sötétbarna, fehér vagy barna foltokkal; 

fehér-barnával, vagy szürkés-barnával pettyezett. Rende
sen az e színűek felelnek meg a használati eb kíván
ságának.

A német szálkás szőrű vizsla.
Termete közepes, a szuka valamivel alacsonyabb. 

Alakja erőteljes, de nem nehézkes. Arckifejezése a bo
zontos szemöldöke miatt — komor.

Feje közepes, koponyája kissé domborodott, középen 
legmagasabb.

Szemei gyengén tojásdadok, a körülvevő szemöldöke 
erősen kifejlett és bozontos.

Szőrözete 4—5 cm. hosszú, a testtől kissé elálló, 
fénytelen, kemény és durva tapintatu, a nyakon, a törzs 
alsó, a lábak hátsó részén és a farkon kissé hosszabb. 
A végtagok mellső részén mindig sima. A fej felső 
részén a szőrözet sima ; az arcorron a hosszabb szőrö
zet bajuszt képez, az orr felsőrészén rövid és durva, soha
sem hosszú, a füleken valamivel hosszabb, mint a rövid 
szőrű vizslánál.

Színe barna és fehér vegyítve, látszólag szürkés-bar
nára átszőve, vagy nagyobb barna foltokkal.
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Az angol rövidszőrü vizsla (pointer).

Termete 50—65 cm. magasságban váltakozik. Test
alkatában az erő finomsággal párosul. Ha a teste nehéz
kes —- gyenge vázzal — hibának számítandó.

Feje meglehetősen széles, a nyakszirtcsont bütykéje 
kiálló. Arcorra hosszú, széles és tompa.

Szemei nagyon okosak és a szőrözet szinéhez mérten 
sötét vagy világosabb.

Nyak, lebeny nélküli, szép hajlású hengeres.
Törzse szép izomzatú, a mellkassá nagyon mély, de 

nem széles, nehogy ez által a sebesség befolyásoltassék.
Farka tőben vastag, vége felé hegyesedő rövid. Mélyen 

erednie és görbülnie nem szabad.
Hátsó végtagjainál térd kissé kifelé álló.
Szőrözete puha, rövid, az egész testén egyenlő és 

elég tömött — a víznek ellentáll.
Színre nézve legkedveltebb és leggyakoribb is a fehér, 

barna foltokkal.

A griffon.

Termete 55—60 cm. magas, a szuka valamivel kisebb.
Feje nagy és hosszú, durva, de rövid szőrrel borítva, 

nagy feltűnő bajusz és szemöldökkel, arcorra hosszú és 
négyszegletes, orra barna.

Szeme intelligens kinézésű, barna vagy sárga szinű, 
nagyok, szemöldöke nem fedi, mint a német szálkás 
szőrű vizslánál.

Nyaka meglehetősen hosszú és lefelé lassanként 
szélesedve.

Termete erős, a mellkassá mély, de széles, valamint 
a bordái sem nagyon hajlítottak.

Farka egyenes vagy kissé felfelé hajló durva szőrű, 
de nem zászlós.

Lábai erősek, egyenesek és durván szőrözöttek.
Szőrözete sodronyszerü, fénytelen durva, nem hullá

mos és nem göndör. A durva fedő szőrözete alatt, puha 
gyapjuszerü szőrözete van.

Színe acélszürke barna foltokkal, egyszínű barna, 
némelykor szürke szőrökkel vegyítve; fehér barnával és 
fehér sárgával.

*
Némely vadászok, a vizslának — természetesen kölyök 

korában — megszokták csonkítani a farkukat, hogy a 
midőn felnőtt korában bokros helyen vadászik és kere
sés közben a szokásos farkcsóválást végzi, ki ne verje 
magát. Ez a megcsonkítás úgy történik, hogy az állat 
két végső farkcsigolyáját levágják. Ezen kurtítás által, a 
hogy az állat elcsufittatik, ép oly kevés gyakorlati haszna 
is v an ; mert ha az eb töviskes, bokros helyen keres
gél, hiába van neki a farka levágva, mert úgyis kiveri 
az ág, avagy tüske. De különben az angol telivér vizs
lának többnyire rövidebb farka is van és azért a végső 

| farkcsigolyájára már csak azért is szüksége van, mivel a 
farka végén lévő kis szőrözet rezgéseivel — állás közben 
-— valósággal megmutatja nemes tüzét.

A kölykök és a nagyok is sokféle betegségnek van
nak kitéve; a kinek valami drágább kutyája van, az 
nagyon okosan cselekszik, ha a mindenki által különféle 
módozatokban ajánlt kanaforiákat nem véteti be a sze
gény kutyával; hanem egy ahoz értő állatorvoshoz viszi, 
mivel igy első alkalommal majdnem minden nagyobb 
kutyabetegség elhárítható, a gyors segély nyújtásával. 
Tény azonban az, hogy : okszerű és rendszeres etetés, 
itatás, valamint tisztántartás által majdnem minden 
kutyabetegség elkerülhető.

Az összes kutyafajták között a vizsla a legintelligensebb 
és mégis e nagy intelligenciánál fogva ő az, aki min
denféle rossz társaság iránt hajlamöt mutat ; minden 
vizsla felett gyámkodni kell; jól betanított vizslát, enge
detlen rossz hajlamú más vizslával nem csak hogy 
barátkozni hagyni nem szabad, hanem ilyfajtáju döggel 
még társaságban egy területen sem szabad vadásznia, 
mivel annak minden rossz tulajdonságát csakhamar el
sajátítja és nekünk fölösleges vesződtséget okoz. Sőt a 
vizslakisasszonyokra is nagyon kell vigyázni, különösen 
tüzelési idejében, mert ilyenkor könnyen elcsavartatja a 
fejét akár egy kuvasz seladonnal is, és az ilyen mesal- 
liancekből származó egyedek még házőrzésre valók sem 
lennének.

A vizsla ivadékai rendszerint öröklik a szülők, de 
különösen az anyjuk jó vagy rossz tulajdonságait; ezért 
párosodáshoz olyan kan választandó ki, amelynek tulaj
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donsága esetleg az anya rossz tulajdonságát ellensúlyozná. 
Gyors, heves, ideges szukához nyugodt, csendes tempe- 
ramentumu kan eresztendő és viszont megfordítva.

Végül megemlítjük azokat a hibákat, a melyek a vizs
lát teljesen, vagy csak részint használhatatlanná teszik.

N a g y o th a llá s  és ro s s z  o rr  többnyire veleszületett 
betegség, az ilyen vizslákkal fáradni és kínlódni nem 
érdemes.

Szófogadatlanság, vad üzése, figyelmetlenség, lövésre 
való beugrás, nem apportirozás, lövéstől való félelem, 
rossz keresés, a vad jelzése, de meg nem állása és a 
vad szándékos kiverése: mind lényeges hibák, de csak
részben, mivel egy kis utánjárás, fáradtság és szorgalmas 
idorriítás által e hibákat kijavítani lehet.

Hivatásos idomítóknak ez csak játék — műkedvelőnek 
azonban feltétlen türelem kell hozzá, a mi ha megvan, 
a siker elmaradhatlan. Egy jó vizsla a vadásznak igaz 
barátja és társa, a rossz meg ellensége. Jó vizslával 
vadászni gyönyör és élvezet, rossz vizslával ellenben kín 
és pokol. Azért ne sajnáljuk a fáradtságot, ha egy jó. 
vizslát akarunk magunknak idomítani, mert régi igazság 
van abban, hogy: eb a  v a d á s z  k u ty a  n é lk ü l!  *

* Változások és k itünte tések a Coburg hgi erdészeti 
tisztikarban. Przibislawszky Adolf murányi erdőhivatali főnök fize
tése I. oszt. erdőmesteri fizetésre emeltetett.

Brodszky Gyula főerdész erdőmesterré, Benckó József erdész 
főerdészszé neveztettek ki, eddigi helyeik megtartásával.

Krausz János csábrághfüleki erdőhivatali segédtiszt erdészszé ne
veztetett ki és a csábrághi erdőgondnokság vezetésével bízatott meg.

Járulékfelemelésben részesültek Pilz Ottó csábrághfüleki erdő
mester, Neuenschwander Jenő szittnya uradalmi érd. pénztárnok, 
Szatmáry Lajos csábrághfüleki erdőhivatali gyakornok.

Jutalomban részesültek azonkívül: Hering Samu erdömester,
Csorna Gusztáv, Hankó Pál, Lux János, Holécy Gusztáv és Lányi 
Aladár főerdészek.

Keiner Viktor fűrészkezelő erdész szolgálata alól felmentetvén 
(Dobsina város erdőmesterévé választatott), helyébe Aschner István 
főerdész helyeztetett át.

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister Karvas 
Emii m. kir. erdőmestert Budapestről Besztercebányára, — Héjas 
Kálmán m. kir. erdőmestert .Kaposvárról Budapestre, — Kováts Béla 
m. kir. erdőmestert és Irinyi Aurél m. kir. erdészt a vezetése alatt j 
álló ministeriumból, a besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság kerü
letébe, — Kostenszky Béla m. kir. föerdészt Nagybocskóról Mára- 
marosszigetre helyezte át.

Nagy Imre lemondva m. kir. erdészjel ölti állásáról, Vépre (Vas 
m.) uradalmi erdőrendezővé neveztetett ki.

* Halálozások. Id. Mikolás Vince nyug. urad. főerdész múlt 
hó 14-én Siófokon 71-ik életévében elhunyt. Nyugodjék békében !

Szepesházy Kálmán hgi főerdészt mély gyász sújtotta le, amennyi
ben neje szül. Egly Margit f. hó 3-án 36 éves korában rövid szén- [

védés után elhunyt Felsőbalogon. Bánatos férjén kívül öt gyermeke 
gyászolják.

* Egy szer a fák sebei ellen. A nemrég megtartott gyümöl- 
csészeti szakosztályi gyűlésen dr. Fischer Samu „Karbolineum tanul
mányok“ címmel egy igen érdekes és szakembereket közelebbről is 
érdeklő felolvasást tartott. Oly annyira, hogy voltak, a kik mellette és 
ismét mások, a kik ellene nyilatkoztak a hallottakról. A karbolineu- 
mot szerző szerint az 1900. esztendőben Németország szabadalmazta 
s ezen szabadalom a mész és a karbolineum vegyületéből állít
tatott elő és arra szolgál, hogy vele a gyümölcsfákat és a szőlő
vesszőket bekenve, a jelentkező rovarokat és gombákat elpusztítsa. 
Ezt a szert a szabadalmazás előtt legelőször egy németnyelvű szak
lap 1899-ik évben ajánlotta olvasóinak s csak azután, mikor a vé
lemények a szer használhatósága mellett nyilatkoztak, szabadalmaz
ták, a melyet azután a szaklapok ép úgy, mint a könyvek egész 
sorozata felkarolt. A felolvasó itt elmondotta, hogy a karbolineum 
miből, is áll, hogyan keletkezik és minő hőfok folytán, valamint 
bizonyos anyagok hozzáadása utján nyerik a karbolineumot, a mely 
a fák sebeinek, valamint a vértetü irtására, gyantásodása ellen .stb. 
stb. sikeresnek 'mutatkozik. Szerző itt felsorolta mindama tényeket, a 
melyek a karbolineum használhatósága mellett szóltak és egyben 
azokat a nyilatkozatokat is kivonatosan ismertette, a melyekben az 
egyes kísérletezők az eredményről beszámoltak. Végezetül azzal a 
kéréssel fordult a szakosztályhoz, hogy nagyon üdvös és célravezető 
dolog volna, ha a tanulmányt az egyesület fölterjesztené a föld
mivelésügyi ministerhez azon sürgős kérelemmel, hogy tekintve, mikép 
a kísérletek nagy részben csak a tél folyamán végezhetők eredmény
nyel, hogy ágy a karbolineummal, mint a tiszta karbólsavval a 
kertészetben, gazdaságban és szőlészetben széleskörű kísérleteket 
végeztessen és tanulmányoztassa, bevállás esetén pedig az érdeklődő 
közönséggel tudassa az eredményt.

* Csatangolás. Az Istenért mit akar csinálni, csak nem akarja 
a legszebb erdőrészt áterdőlni ? Hisz az egész erdő annyira rendbe 
van már szedve, hogy szarvasaim futva menekülnek ezen undorítóan 
tiszta, képtelenül rendes helyekről. Sehol egy szárazfa, egy korhadó 
fatörzs, sehol egy rejtekhely nincs már. Ha egy-egy újonc ide be
téved s meglátja a sorba ültetett, gályáktól letisztított, csaknem 
egyenkint megszámozott törzseket, ha látja, hogy itt nincs egyetlen 
felesleges fadarab sem és csak az van, a minek lenni kell, hideg 
borzongás fut át tagjain és oly ijedve távozik e helyről, mintha rém
képeket látna felvonulni. Hisz itt nem lehet megmaradni, itt folyton 
törzseket számoznak, mérnek ; ha egy ág ma lehajlik. melyről egy 
pár rügyet le lehetne csipniök, az már holnap le lesz vágva, fel lesz 
aprózva, meglesz számozva és ki lesz fuvarozva. Ha itt-ott kidönt 
egy törzset a szél, mely mögött úgy társaságban oly jól esne a 
délutáni pihenés, már jön az erdőőr : felméri, felvágatja és kiviteti. Ha 
valahogy felvergődik valami gaz, melyben oly jó bujkálni, az már 
holnap ki lesz irtva. Gondosan ügyelnek arra, nehogy valahol egy 
tisztás keletkezzék, hol szarvasaim ellegelnének, őzeim eljátszanának.

így fakadt ki a vadászbérlő, midőn megtudta, hogy ezen egye
düli erdőrész is át lesz erdőivé, mely eddig érintetlensége, vadsága, 
őserdőszerüsége miatt már az egész gondnokságban egyedüli, tartóz
kodó helye a vadaknak.

A mai erdész már nem érti meg a vadászt. Amint kicsavarták az 
erdész kezéből a vadászfegyvert, az erdészet nem törődve a vadá
szattal, továbbhalad a maga útján, s ha a két érdek már össze nem 
egyeztethető, mindig az erdészetnek lesz igaza.

A napokban is volt egy hasonló csatája. Azt mondta neki egy 
szép asszony:

— Megengedem, hogy megcsókoljon.
— Nagyságos asszony, szavai tőrként érik szivemet. Ne kívánja 

ezt az áldozatot tőlem. Hadd maradjon meg maga az én szememben 
annak, mint ami most, és maradjak meg én is magának az, a mije 
most vagyok. Én kegyedet egy tiszta, becsülni való asszonynak tar
tom, szememben kegyed egy örökös ideál, ki mindig eszembe jut, 
ha eszményit akarok képzelni. Minek rontsam le oltárképemet!
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Kegyed engem egy bolondos fiúnak tart, kivel némelykor talán 
jól el is lehet mulatni, kinek mindenütt hasznát lehet venni, s ki 
soha még egy halvány célzást sem tett, hogy mindezekről nagyobb 
jutalmat is kérhetne holmi mosolyoknál és ártatlan kézszorításoknál.

Kegyed most azt hiszi, hogy bolonddal van dolga, ki mikor egy 
oly elragadóan szép asszony, mint kegyed, megengedi, hogy meg
csókoljam, azt feleli : Ugyan hagyja nagyságos asszony. Nem! Tel
jesen eszemnél vagyok és ki fogom magam magyarázni. Hisz tudja, 
hogy az én rajongásom még diákkoromban kezdődött. Maga volt az 
első ideálom. Eszményem volt 1 Szerettem mint az anyát, mint a 
hazát lehet szeretni. Még annál is jobban, százszor jobban, úgy, a 
hogy csak egy diákember tud szeretni. Tisztán annyira, hogy soha 
eszembe sem jutott semmi mellékgondolat. Maga volt az én oltárké
pem, kihez imádkozni jártam. S ez a rajongásom megmaradt bolyongva 
az életben, sőt minden sikerült kalandom után uj erővel tört ki. 
Láttam, hogy szerelmeim az első csókkal elmúltak, akit imádtam, a 
kitől térden állva koldultam szerelmet, az első csókkal elvesztette az 
ingert, melyet reám gyakorolt. Elvesztette érdekességét, leszállt az 
angyalok karából s lett belőle : asszony, egyszerűen olyan asszony, 
mint a többi . . . S nekem ez kimondhatatlanul fájt.

Csak egy asszony maradt meg oltáromon, ki mint eszmény kisér 
gyermekkorom óta. S ez az asszony maga nagyságos asszonyom ! . . .

. . . Nos ! Akarja, hogy megcsókoljam ?

. . .  Az erdőlés be lett állítva . . .

. . .  A mit egy szép asszony kiván, nem mindig kivihetetlen.
*

N. gróf előnyös üzletet kötött. Erdejének összes fatömegét el
adta. Öt év alatt ki is lett termelve, s most már csak legelőnek 
használja. Elhatározza, hogy az erdőtalajt is eladja. A község, mely 
hosszú éveken át vágyó szemmel nézi a szép legelőt, megveszi azt, 
s mikor marhaállományát készül behajtani, tudja meg, hogy mig 
azelőtt nem volt szabad itt a legeltetés, mert az a másé volt, most 
azért nem szabad, mert az övé. Persze áldják a törvényt. Pedig a 
törvény világos. A nyúl ingatlan amíg fut, és ingóvá válik, ha már 
nem tud mozogni. Ebből csak könnyen ki lehet sütni, hogy mikor 
az enyém, ha a földem vadászata bérbe van adva.

^  ̂  ̂  ̂  ¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ^ ̂  ^ ^ ^  ̂

Igen tisztelt Főszerkesztő Úr!
A „M. E.“ folyó évi 6-ik számában olvastam „Zerge

vadász“ levelét, melyben a magyar vadászati szakiro
dalomra vonatkozólag nagyon az elevenére tapintott azok
nak, a kik szép és hangzatos frázisok köpönyege alatt 
szeretnék a honfiúi lelkesedés tüze mellett sütögetett 
szalonna lecsepegő zsírjának még az illatát is beraktá
rozni a saját számukra a nélkül, hogy a sült szalonna 
beszerzési árára is gondolnának. Nagyon szépen akartam 
magamat kifejezni — nagyságos vagy tekintetes főszer
kesztő úr! — de öreg embernek ez nem mindig sikerül, 
ezért aztán egy kicsit érthetetlen a bevezetésem, de hát 
majd kimagyarázom valamiképen magamat.

A napokban bekopogtatott nálam egy ember, a kinek 
szakálla volt kender és egy fekete szegélyű úgynevezett 
vizit kártyát adott át, a melyen a neve alatt az volt

irva, hogy: „Jagdschriftsteller.“ Én bizony, ha szégyen 
is, de bevallom, hogy egy kukkot sem tudok németül, s 
így hát csak magyarul, próbáltam megértetni magamat, a 
mi úgyan nehezen ment, de mégis sikerült. Az a vizit
kártyás úraság kéregető volt és vadászatig szakiró is 
egy személyben. Elbámúltam, hogy még Ausztriából is 
hozzánk jönnek kéregetni, meg is mondtam neki. De 
még jobban csodálkoztam aztán, a midőn megtudtam, 
hogy az az ember nem Ausztriából való, hanem Nyugot- 
magyarországból és évek előtt lapszerkesztő is volt. A 
lelkére beszéltem neki — úgy láttam megértette :—- hogy 
ez a házalás szégyen, mikor annyi szaklapunk van ne
künk, és ha csakugyan szakíró és túd is írni, csak dol
gozni kellene, mert szívesen megfizetik a munkáját. Ha 
németül ír — használható okos dolgot —■ azt magyarra 
fordítják s felhasználják szaklapjaink.

Erre a német megrázta gyérülő üstökét s azt vágta 
vissza: hogyha nem is érti jól anyanyelvűnket, érdek
lődik ő a magyar vadászati irodalom és szaklapjaink 
iránt, de neki megbízható emberek mondották, hogy 
hiába is fordul valamelyik szerkesztőséghez, mert ott 
annyi a kézirat, hogy akár egy egész évfolyamra való 
számokat lehetne belőlük menten összeállítani.*

Erre már csakugyan rámeredt szemem a sógorra, s 
visszagondolva arra, a mit eddig vadászlapjainkból olvas
tam, bizony igazat kellett adnom neki. Nem akarom a 
M. E.-re is vonatkoztatni azt, de a „Vadászlap"-ra 
s másokra is bátran elmondhatjuk, hogy alig olvas az 
ember oktató szakközleményt. Kevés velővel biró, több
nyire hig lére eresztett s sokszor rossz magyarsággal, 
pongyolában olyan olvasni valót tálalnak elénk, hogy 
szinte émelyeg a gyomrunk. Elmondja mindenki, hogy 
lőtte meg az első szalonkáját, vadlibáját, milyen társa
ságban vadászott, sőt néha még egy-egy valódi gróf is 
leírja, miként küldte a főerdészét (?) meg nem tudom 
micsoda személyzetét a sajátkezüleg megsebzett vad
disznójának — a kinyomozására. Még a rendőrkutya 
tenyésztését is ismertetik, nem is számítva a baromfi 
meg a lövés teknikájának változatos számadatait.

Ez látszatra a milyen örvendetes, épen olyan elszo
morító is. Elszomorító azért, mert a vadászok zömét az 
efféle dolgok nem érdekelhetik, örvendetes pedig 
azért, mivel ez a mód a szerkesztést nagyon megkönnyíti, 
hogy úgy mondjam nem teszi költségessé, mivel a szer
kesztőnek az újságját megcsinálja ingyen maga az olva
sónak- egy kis hányada. Ezeknek a munkatársaknak 
minden ambíciója— közleményüknek nyomtatásban való 
megjelenésével — kielégítést is talál . . .  A szerkesztő 
meg nem utasíthatja vissza jóakaróinak eme adomá
nyait, mert ha azt tenné, könnyen megharagudnának 
érte és nem küldenének több szép elbeszéléseket és 
akkor vagy a szerkesztő úrnak kellene Írnia, vagy fizet- *

* A „M. E.“-nél ez a szerencsés állapot sajnos nincs meg s nem 
is volt meg soha. Főszerkesztő.
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nie az ahhoz értő Íróknak, a mely körülmény minden
esetre nehezebb lenne, mint az előbbi, de későbben 
meghozná gyümölcsét is, és nem kellene folyton a nagy 
közönséghez szives pártfogásért jajgatni s könyörögni, a 
mit különösen a „Vadászlap“ csinál már évek óta. Párt
fogolná a szaklapot amúgy is az olvasóközönség, mert az 
emberek manapság úgy gondolkodnak, hogy ha pénzért 
(előfizetés) vesznek valamit, hát — természetesen ellen
értéket is követelnek.

Ezekkel nem azt akarom mondani, hogy : az én 
„Jagdschriftsteller“-em valami vértanú lenne, korántsem, 
már csak azért sem, mivel nem tud magyarul. Hanem 
érdemesnek találom megemlíteni, hogy nevezett kéregető 
úr felvilágosítást kért tőlem Lakatos Károly, Gyulai 
György, Köváry János és a főszerkesztő úr anyagi 
helyzete felől. Sajnálom, de az említett úrakat— kivéve 
önt — személyesen nem ismerem ; de úgy tudom, hogy 
azok is mesteremberek és csak a pennájok után élnek. 
Különben azt is ajánlottam neki, ha egy jó ebédet akar 
élvezni, akkor ne restelje a fáradtságot s keresse fel a 
főszerkesztő úrat, egy pár napig ott is csak majd kerül 
valami a ház körül.*

A mint említettem is, sajnos, a megnevezett'szakíróin
kat személyesen nem ismerem, de azzal nem a munkás
ságukat akartam érinteni; mert azokat nagyon jól isme
rem és ismeri velem együtt minden magyar vadász, a 
ki a vadászat ügye iránt csak egy kis érdeklődéssel is 
viseltetik. Lakatos a természet szépségeinek csodás leiró 
mestere, Gyulai (Sólyom) komoly irányú közleményei, 
Kővárynak (Kő) meg csillogó és változásokban gazdag 
és egészséges humora, mellyel még a száraz szakdolgo
kat is olyan élvezetesen tudja feltálalni, — minden va
dásznak élvezetére szolgál. Vannak még többen is, a kik 
a „M. E.“-ben jó segítségére vannak a szerkesztőségnek 
s hosszúra nyúlna a teljes névsort itt összeállítani. Tudom 
azt is, hogy a főszerkesztő azokat is szívesen fogadja, a 
kik vezetésre szorulnak s nem dobja az első kísérletező 
közleményt azonnal a papírkosárba. És azt helyesen is 
teszi, mert jobb szolgálatot teszen ezzel a vadászati ügy
nek, mintha ő is ridegen elutasítaná a kezdő irót. 0 
inkább megjelöli a kezdőnek azt az .irányt, melyben 
próbálkoznia kell s ez így van helyén. Azok a főuraink
hoz való siránkozások nagyon émelygősek már ; ha ők 
maguk nem járulnak tudásukkal a vadászat közérdeké
nek fellendítéséhez, akkor a panaszos hahgok sem jut
nak el hozzájuk mindaddig, a mig csak egy is akad 
köztük olyan — pedig sok van — a ki ázemélyzetének 
és hozzátartozóinak nemcsak a rideg elzárkozódásra ad 
utasítást, hanem még a tapasztalatok forrására is külön 
őrt állíttat, nehogy egy csöpp is valahogy mások oku
lására nyilvánosságra kerülhessen!

A vadászat a mennyire kezd közgazdasági tényező 
lenni, épeti oly mértékben kezd lukszussá is válni. Ha

* Szívesen látom még a németet is. Főszerkesztő.

pedig már fényűzés is, akkor érdemes vele bővebben 
foglalkozni A tudomány világit, a butaság meg sötétséget 
terjeszt. Mindenki a maga utján haladhat. Ha mi is a 
kijelölt utainkon haladunk, úgy biztosíthat mindenkit az 
a tudat, hogy •— célhoz is érünk. Isten Önnel!

Hazafias üdvözlettel

a vén vadász.

Közszállitási szabályzat.
A hazai ipar fejlesztéséről szóló 
1907-ik évi 111-ik törvénycikk.

ftta 80 fillér.
K a p h a t ó :

Székely és Illés
könyvkereskedésében Ungvárt.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).

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



VIII. évfolyam. Budapest-Rimabánya, 1908. május 1. 9. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  m in den hónap 1-én és  15-én.

F ő s z e r k e s z t ő :

Im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A
B o r s o d a p á tf  a lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  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.

V a d á s z a t i  f ő m u n k a tá r s  :

R em ete i  KŐVÁRY JÁNOS
B u d a p e s te n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész k iadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz 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. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fé lo lda l 20 K, negyedolda l 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

DARÁNYI IGNÁC

Április 10-én ünnepelte az ország Darányi 
Ignácot tiz éves ministerségének fordulóján. 
Azért mondom az egész 
ország, mert agrárállam
ban a földmivelési tárcá
nak mikénti vezetését a 
legszegényebb napszá
mostól föl a milliomosig, 
megérzi a társadalom 
legkülönbözőbb osztályá
nak minden tagja. Nem
csak a földmivelő, az 
erdőgazda, a szőlőbirto
kos, a kertész, a méhész, 
az állattenyésztő, a se
lyem-, a dohány-, a 
gyapjú- és gyümölcster
melőt érinti közvetlenül a 
földmivelésügyi tárca szö
vevényes ügyeinek mi
kénti vezetése, de kihat 
az az iparos, a keres
kedő, a katona, a hivatal
nok s minden-más téren 
foglalkozó emberek meg
élhetésére, kik vala
mennyien — ha csak 
közvetve is — érintkeznek a termelőkkel. Midőn 
tehát a mező- és erdőgazda, a ki tiz év óta

lépten-nyomon csak azt látja és tapasztalja, hogy 
ministere egyebet nem tesz, hanem az ország 

érdekében fáradhatatla
nul folyton dolgozik, sziv- 
vel-lélekkel ünnepeli őt 
ministerségének tiz éves 
fordulóján, öntudatlanul 
sorakozik az ünneplők 
sokaságához az ország 
minden más foglalkozású 
lakója is.

Darányi Ignác most 
másodszor ül a ministeri 
székben. Először hat év
nél tovább működött, az
tán két évi megszakítás 
után ismét rábízták a föld
mivelésügyi tárcát. Bá
mulatostevékeny munka
erejének, kifogyhatatlan 
cselekvési vágyának kö
szönheti ismert nép
szerűségét. E tiz év alatt 
—* mikor politikai éle
tünkben közjogi harco
kat folytatunk Ausztriá
val, s osztályokra kü

lönválva az idegen nemzetek épülésére egy
mást marjuk. — Darányi Ignác annyit dolgozott,

Irta Im ecs  Béla .
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fáradozott, tárcájának legkisebb ágazatán is, 
amennyit talán elődjei együttesen sem tettek. S 
ha a földmivelési tárcának minden részletében 
nem ért el akkora sikereket, milyeneket soha 
nem nyugvó lángelméje maga elé szabott, az 
mindig más okok miatt, de soha sem az ő jó
akaratán mullott. De tartsunk csak szemlét a 
minister sáfárkodásán,

*

Elévülhetetlen érdemek s talán legnagyobb 
sikerek kisérik a ministert közgazdaságunk leg
fontosabb ágában, a mezőgazdaság terén. Az 
állattenyésztést elsőrendű tenyészanyag be
szerzésével s külföldi marhafajok meghonosítá
sával máris olyan fokra emelte, a milyenre a 
legvérmesebb reményű gazdáink sem gondoltak. 
Ennek folytán a tejszövetkezetek az utolsó 10 
év alatt 31-ről 650-re emelkedtek s arányosan 
szaporodott azoknak bevétele is, A lótenyésztés 
is hatalmas lendületnek örvend. Gödöllőn és 
Kolozsvárt két aj állami ménest szervezett a 
minister. A kisgazdák részére leszállittatta a 
régebbi magas fedeztetést dijakat, minek révén 
a lóállomány minősége az országban minden
felé javult. Baromfitenyésztésünk s a méhészet 
is szépen haladnak előre fejlődésükben. A 
selyemtenyésztéssel ma már 16 olyan vár
megyében is foglalkoznak, melyekben azelőtt az 
eperfa hasznát egyáltalában nem is ismerték. 
Mig 1895-ben a selyemért összesen 3 millió 
koronát fizettek ki, ma az országban évenként 
termelt selyem beváltási értéke öt millióra emel
kedett. A mezőgazdaság fejlesztését azzal is 
fokozta, hogy a 133 parasztmintagazdaságot 
rendeztetett be az ország különböző részein, a 
hol a kisgazdák az egyes vidékek különleges 
viszonyainak megfelelően folytatott rendszert 
megismerhetik s elsajátíthatják. A gazdasági 
vetőmagvak nemesítése s vetőmagkiosztása is 
az ő nevéhez fűződik.

A filloxera által elpusztított szőlők ujjá- 
ültetése is Darányi érdeme. Maholnap több bor 
terem az országban, mint a filloxera-vész előtti 
időben.

Folyóink árvédelmi szabályozását úgyszól
ván teljesen befejezte már s most azon dolgo
zik, hogy azokat hajózhatóvá is tegye, ami

megint uj korszakot jelent gazdasági és ipari 
fejlődésünkben.

A halászat is csak Darányi alatt fejlődött 
közhasznú gazdasági tényezővé. Azelőtt rend
szeres tógazdaságot alig folytatták, ma már 7244 
kát. holdon gyakorolják azt. Az állami telepítési 
munkálatok is serényen haladnak előre. 45 ezer 
holdon 1500 családnak van otthona, két egész 
uj község létesült és 14-ben a magyar szó 
dominál.

A rutén- és székely akció eredményei ki
számíthatatlanok, nemcsak nemzetgazdasági, de 
emberbaráti tekintetben is. Mig a ruténokat el
látta iskolákkal, fogyasztási szövetkezetekkel, 
marhával, földet s legelőt juttatott nekik, ki
emelte földhöz tapadt szegénységükből s a vért
szopó uzsorás kazárok körmei közül kiszabadí
totta.

A székely is kezdi megbecsülni kevés föld
jét, legelőjét s a Romániába való vándorlás 
sokkal gyérebb, mint azelőtt.

A tömeges kivándorlás okozta munkahiány 
miatt beállott kedvezőtlen gazdasági munkás- 
ügyeket is rendezte. Szervezte a cselédsegély
pénztárakat. Állami támogatásban részesülnek 
az épülő munkáslakások is. Százezreket osztott 
ki a hosszabb ideig egy helyben szolgáló cselé
dek jutalmazására. Kétezer népkönyvtárat 
létesített, népies gazdasági előadásokat ren
deztetett s az eddigi 34 ezer előadást 2 és fél 
millió ember hallgatta. Szaporította a jöldmi- 
ves iskolák számát, a kísérleti ügyeket is 
oda fejlesztette, hogy e téren is teljes ön
állóságra jutottunk; a budapesti mezőgazda- 
sági múzeumunk páratlan gazdag gyűjtemé
nyével egyedül áll a maga nemében az egész 
világon. Egy gazdasági főiskola létesítésén is 
fáradozik s e kérdés tanulmányozására már is 
folynak az előmunkálatok. Élénk tevékenységet 
fejt ki a minister a gazdasági egyletek keletke
zésében is. Temérdek uj gazdakör alakult 
ministersége alatt; a gazdaszövetségnek Károlyi 
Sándor gróf elhunyta óta ő az elnöke, az Orsz. 
M agyar Gazdasági Egyletnek egyik tevékeny 
vezetőembere. A Magyar Gazdák Értékesítő 
Szövetkezete szintén Darányinak köszönheti létre- 
jövetelét.
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Egyszóval: nincs a mezőgazdaságnak egy még 
oly kicsi és jelentéktelennek látszó ága, mely 
zseniális, éberszemü ministerünk figyelmét el
kerülte volna. Az erdőgazdaság fontosságát 
annyira mint ő, talán egyik elődje sem ismerte 
fel, s ott is minden vonalon gyümölcsöznek már 
áldásthozó alkotásai. A nemzeti vagyont kiterjedt 
erdőbirtokok vásárlásával folyton gyarapítja, 
különösen a határszéleken. így szerzett tekinté
lyes értékű birtokot az állam részére: Krassó- 
Szörény és Szepesmegyében és Háromszéken; 
legutóbb Sárosmegyében a lengyelhatáron vette 
meg a Rákócziak ősi fészkét, a történelmi neve
zetességű zborói kastélylyal. Az 1898. évi 
X IX . törvénycikk életbeléptetésével a községi, 
úrbéri, közbirtokossági és némely más erdők és 
területeknek állami kezelését rendelte el s így 
azokat szakértői vezetés alá vette. Tudjuk, hogy 
ezen területeken körülbelül 3 és fél millió hol
don azelőtt nagyobbrészt rendszertelen rabló
gazdaság folyt, melynek a törvény vetett gátat. 
Hogy annak rendelkezései minden vonalon nem 
váltak úgy be, mint előre remélték, az más 
lapra tartozik, sokoldalú jó hatását azonban el
vitatni nem lehet. Az elkopárosodott, többnyire 
legelöteriiletek befásítása rohamos lépéssel 
halad előre. A megszaporított állami csemete
kertekből évenként sok millió csemetét oszt ki 
díjtalanul kis- és nagybirtokosok részére a mi
nister.

Darányi első ministersége alatt megszüntette 
Q kincstári erdei termékek eladásánál lábra- 
kapott visszaéléseket is. Hat külföldi bécsi fa
kereskedőnek (fabáróknak) kezéből kivette az 
erdőkincstár famonopóliumát s elrendelte, hogy 
a kitermelt faanyagot kisebb részletekben kell 
eladni, nyilvános írásbeli zárt ajánlatok utján. 
Ezáltal a faárak helyenként 80— 100 °/o-kal 
emelkedtek s a mellett, hogy a kincstár jó üzle
teket csinált, sok kisebb tőkével biró belföldi 
kereskedő és iparos egyenesen a termelőtől, te
hát olcsóbban szerezte be a faanyagot, mint 
azelőtt. Ezzel, egy csapással letűnt a fabárók 
csillaga, kik hogy az elvesztett Édent kárpótol
ják, rávetették szemüket — vagy talán jobban 
mondva — karmukat a községi és úrbéri 
erdőkre. Hogy aztán ott se élősködhessenek,

alkotta meg Darányi az előbb említett 1898. évi 
XIX. törvényt.

A sok port felvert erdélyi erdőpanamáknak 
is Darányi vetett véget.

Megalkotta s életbeléptette az 1900. évi 
XXVIII. törvénycikket az erdőmunkásokról; 
elválasztotta az erdészeti társpénztárakat a 
bányászatiaktól, a selmeci erdészeti akadé
miát főiskolára emelte, s az erdészeti alsó 
szakoktatás reformálását is elrendelte. Sokat köl
tött a kincstári erdei utakra s más szállítási 
eszközökre, helyenként villamos és gőzerőre be
rendezett vasutat vezetett be az erdők előnyö
sebb kihasználása érdekében ; a kincstár némely 
területén havasgazdálkodást létesített. Fenkölt 
gondolkodását az is jellemzi, hogy legnagyobb 
királynénknak emlékét sok millió Erzsébet 
királyné emlékfa ültetésével a legszélesebb kö
rökben megörökítette.

Igen nagy súlyt helyezünk a ministernek azon 
legújabb intézkedésére, mely szerint a kincstári 
erdőkben fokozatosan mindenhol az úgynevezett 
házi kezelésre akar áttérni. Ennek a fontos 
újításnak annyi előnye, oly sok jó oldala van, 
hogy azokat mind felsorolni lehetetlen s röviden 
csak az említjük meg, hogy a kincstári erdők 
jövedelme az által nagyot fog emelkedni.

A vadászat, mind jövedelmet adó közgazda- 
sági ág, Darányi alatt szintén emelkedett. Mi 
ugyan nem voltunk soha hive annak, hogy a 
kincstári erdőkben a vadászati jogot bérbe ad
ják, mert sok oknál fogva az volna helyén, ha 
azt maga az erdőtisztikar gyakorolná, de ha 
már bérbe adják, akkor a nyilvános árverésen 
való értékesítés a leghelyesebb, a mint az jelen
leg is szokásban van.

*

Ezekben igyekeztünk olvasóinknak Darányi tiz 
éves ministeri működéséről beszámolni. Tudjuk, 
s érezzük is, hogy ez a vázlat hiányos. Tárcája 
alá annyi különféle ágazat tartozik, hogy szinte 
lehetetlen valamennyi nevezetesebb intézkedé
sét, újítását felsorolni. Mint minden magas állás
ban, a hatalom polcán levő embernek, úgy 
neki is lehetnek ellenségei. Hogy voltak a rutén
akció kezdetén, azt ország-világ tudta, de 
hazaszeretete, kristálytiszta jelleme s kötelesség
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érzete legyőzte a szennyes áramlatot s ő haladt hű 
zászlósával, boldogult Egánnal tovább s kiragadta 
rabszolga sorsából a szegény rutén népet. Ettől 
az időtől fogva népszerűsége folyton nőtt, s 
általános közbecsülés tárgya az egész ország
ban. Az a meleg és őszinte ováció, melyben az 
ország gazdatársadalmának szine-javából álló 
300 tagú küldöttség a ministert, Dessewffy Aurél 
vezetésével múlt hó 10-dik üdvözölte, az az 
igazán érző szívből fakadó ünneplés, melyben 
őt a földmiv. ministérium tisztikara Mezőssy 
Béla államtitkárral az élén részesítette, azt mutat
ják, hogy nem mindennapos sablonos ünnepel- 
tetések voltak azok, a milyeneknek inkább csak 
a külső fény szokott némi értéket adni,' hanem 
a határtalan tisztelet, őszinte ragaszkodás meg
nyilatkozása egy nagy ember iránt, kinek 
kiváló egyéni tulajdonságai mindenkit bámulatba 
ejthetnek.

Ezen ovációkat megelőzte Ő felsége legfelsőbb 
kézirata, mely így szól:

Kedves Darányi! Azért a kiváló és eredményes 
közreműködésért, a melyet Ön a monarchia két állama 
közti gazdasági viszonyoknak hosszabb időtartamra 
történt szabályozása körül kifejtett, Önnek köszönete- 
met és teljes elismerésemet fejezem ki.

Kelt Bécsben, 1908. évi március 30.
FERENCZ JÓZSEF  s. k.

Wekerle Sándor s. k.

Mi is szivünk egész őszinteségével köszöntjük 
Darányit, ki hazája, egész nemzete érdekében 
eddig is soha el nem múló érdemeket szerzett, 
s kívánjuk, hogy a hazaszeretet, a becsület és 
az igazság utjain még sok éveken át világítson 
neki a szerencse csillaga, s hosszú ideig mun
kálkodhasson Pannonia földjének felvirágozta
tásán.

Ottlik Iván
földm ivelésügyi állam titkár.

A nemrégiben elhunyt Balogh Vilmos, kiváló 
érdemeket szerzett földmivelésügyi államtitkár 
utódjául, Ottlik Iván ministeri tanácsost nevezte 
ki a minister előterjesztésére királyunk kegye.

Az új államtitkár több mint két évtizedet meg
haladó munkásságára tekinthet vissza a minis- 
tériumban; tehát nem új ember, annyira nem, 
hogy eddig is hét földmivelésügyi minister alatt 
teljesítette szolgálatát. A hivatali ranglétra min
den fokán keresztül ment ; széles látköre, lelki- 
ismeretes munkálkodása s kiváló tehetsége ter
jes garanciát nyújtanak arra nézve, hogy e fon
tos állásban is sikeresen fog működni. Kiváló 
szolgálatokat tett a külállamokkal kötött keres
kedelmi és vámszerződések létrejövetelénél. 
Részben az ő érdeme, hogy az olasz vám- és 
kereskedelmi szerződésből a magyar borterme
lésre annyira sérelmes vámklauzulát törölték.

1905-ben Rómában a nemzetközi kongresz- 
szuson ő képviselte a ministert, a Wekerle-Beck- 
féle kiegyezési tárgyalásokban is ő volt Darányi 
megbízottja.

Több ízben tett külföldi tanulmányútjain igye
kezett tapasztalatokat és ismereteket szerezni. 
Bejárta Angliát, Franciaországot, Német- és 
Olaszországot, s a chikágói világkiállítás alkal
mával kiküldetést nyervén, az Egyesült Államok
ban is gyarapította széleskörű ismereteit.

Ottlik Iván trencsénmegyei ősrégi nemes csa
lád sarja ; atyja felsőozori és kohanoci Ottlik 
Géza volt országgyűlési képviselő. Az új állam
titkár 49 éves, tehát még a férfikor teljes erejé
ben van.

Mi is melegen üdvözöljük őt új méltóságában 
s kívánjuk, hogy fontos és széleskörű munkál
kodásában hazánk javára minél sikeresebben 
működjék.

I. B.
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Újabb adalékok a k ivándorlás és 
visszaván d orlás kérdéséhez.

Irta dr. Farkas Pál.

III.
A kivándorlás és visszavándorlás teljesen 

helyes képét azonban, ismétlem, a mai statisz
tikai adatokkal megállapítani nem lehet, és ezért 
feltétlenül módot kell találni arra, hogy ezek az 
adatok hitelesen felvétessenek. Éppen úgy szük
séges volna, hogy valaki a kanadai telepeken 
megállapítsa, hogy a telepesek az ország mely 
részéből jöttek, és milyen indokok folytán mond
tak le végképp a hazatérés gondolatáról. A 
nevek: Eszterháza, Kaposvár, különben dunán
túli eredetre mutatnak.

A közfelfogás mostanáig mindig módokat 
keresett, hogy a kivándorlást megakadályozza. 
Pedig ez egy oly természetű gazdasági folya
mat, hogy a beavatkozás majdnem lehetetlen. 
Sokkal fontosabb és hasznosabb volna, ha az 
egyik oldalon bizonyos pozitív intézkedésekkel 
változtatnánk azon gazdasági előfeltételeken, a 
melyek most a kivándorláshoz vezetnek, más
részt az amerikai magyarok között szabályoz
nák és irányítanák a visszavándorlást és mind
azt, a mi azzal karöltve jár, első sorban a föld
vételt. Mindkét irányban ma alig történik valami. 
Láttuk, hogy a hazaküldött pénzt tehermente
sítésre fordítják, mert a mai kisbirtok a mai 
művelési módok mellett nem hozza és nem 
hozhatja azt a jövedelmet, a melyből élni és 
még adósságot is törleszteni lehessen. Ha 
nagyobb szabású kölcsönökre nem is gondolok, 
alig hinném, hogy a föld hozadékfokozására ne 
lehetne igen gyökeres javításokat tenni. Viszont 
Amerikában ma minden visszavándolási iroda 
vagy szervezet hiányzik. Hiányzik azért, mert 
kímélni akarjuk az Egyesült Államok érzékeny
ségét. De ez nem lehet szempont. A mit az 
angol irodák megtesznek Kanada számára, azt 
nekünk is meg kell tenni. Annál is inkább, mert 
csakis ilyen módon lehetne a kivándorlók sok
féle kiuzsorázásának bizonyos gátat vetni.

Ez a kiuzsorázás az egész vonalon folyik, 
kezdve a pillanattól, hogy a kivándorolni szán
dékozó uzsorakölcsönt vesz fel házára, vagy 
éppen eladja, egészen addig, a mikor újabb,

E R D É S Z

hallatlan uzsorakamatokkal ismét visszaveszi, 
esetleg új területet szerez. Minden területen, a 
hol amerikai kivándorlás van, a földárak lehe
tetlenül felszöktek. Az erre vonatkozó adatokat 
már könyvemben közöltem. Azóta újakat kap
tam. Beregmegyéből például az ilosvai főszolga
bíró jelenti, hogy a földek értéke 1900 óta 
100—400 százalékkal emelkedtek. A beregszászi 
főszolgabíró szerint ugyanezen idő alatt a föl
dek értéke 100 százalékkal emelkedett. A szoly- 
vai főszolgabíró jelenti, hogy 1900 óta a földek 
holdankint 400—500 koronával emelkedtek. Ver- 
hovinai földekről van szó. A mezőkaszonyi fő
szolgabíró 110 százalékos, a vereckei főszolga
bíró 50 százaléktól 300 százalékig terjedő emel
kedésről tud. Hasonló adatokat mutatok be Nagy- 
küküllő-, Moson-, Krassó- és Szörénymegyékből.

Ennek a földuzsorának oka az egyik oldalon 
az általánosan virágzó magánparcellázás, más
részt az emberek erős konzervatív hajlama, 
a mely nem akar másutt földet vásárolni, mint 
régi tartózkodó helyén és minden árt megad. 
A földet azonban éppen olyan kevéssé lehet és 
szabad uzsoraügyletek tárgyává tenni, mint bármi 
mást, és ezért megfontolandónak látszik, hogy 
egyrészt a parcellázási üzletek szabályozás és 
ellenőrzés alá kerüljenek, másrészt a világos 
földuzsora az uzsoratörvény határozmányai alá 
kerüljön.
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A murányi fensik legszebb virágszála.
Valamikor Széchi Mária, a murányi vár világszép asz- 

szonya volt: a „Murányi Vénus.“
És mintha ennek a tündérnek nyomában áradt illatár 

terjedne a levegőben, mikor tavaszszal a murányi vár 
szikláin pompázó virágok nyílása lép nyomába az alig 
elmúlt zimankós téli világnak.

Illatterhes Primulák és Dianthusok között díszeleg ilyen
kor egy Daphne, örök sötétzöld, fényes levelei között 
rejtve sötét rózsaszínű illatos virágbokrétáit. — Ez a 
Daphne faj a murányi fensik legszebb virágszála.

Csodálatosképpen csakis a murányvári és a legközelebb 
eső meredek és hozzáférhetetlen sziklákon tenyész, mintha 
igazolni akarná, hogy a „Murányi Vénus“ csak egy volt 
— régen, — s csak egy van most: és ez Ó.

Dr. Richter Aladár, a kolozsvári tud. egyetem tanára 
volt az első, a ki e ritka növényfajt, mint különlegessé
get felfedezte és külön faját megállapította. Azt mondja, 
hogy „ez a remekbe menő s örökzöld növény a magyar
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föld egyik legritkább növényfaja, növénygeografiai uni
kum, a melyet Daphne Cneorum név alatt ismertek a 
botanikusok.“

Mint kezdő növénygyűjtő, ő ezt külföldre, mint csere
példányt küldte el, a hol is gr. Celakovsky L. prágai 
cseh botanikus egy gyűjteményben felfedezte, le is írta: 
„Über eine mittel-europische Daphne“ cím alatt, a cseh 
tudományos társulat ülésén ; leírása meg is jelent 1890-ben.

Dacára ennek, dr. Richter Aladár e növény élö pél
dáit kísérte figyelemmel ; így jutott arra a meggyőző
désre, hogy ez a növény nem csak fajilag, de genus 
szerint is, új a magyar flórában, miért is Rozália arbus
cula A. Richter névvel jelölte meg.

Azt a mondát, hogy valamikor ezt a növényt a mu
rányi sziklák közé átültették, Richter alaposan megcáfolja. 
Ez a faj ősidőktől fogva otthonos a murányi sziklák 
között, bizonyítják erős, elbokrosodott példányai; oly 
régiek, hogy azon időből valók, midőn ezen növény meg
határozása iránt talán senki sem érdeklődött. Dé külön
ben is a murányvári Daphnek oly falmeredek, majdnem 
hozzáférhetetlen sziklákon díszlenek, a hová virágot ül
tető kéz el nem érhetett soha, de eszébe sem jutott 
volna senkinek ilyen hegyre telepíteni egy esetleg ked
venc vagy kényeztetett virágfajt s azt a biztos pusztulás 
veszélyének kitenni.

Növése igen lassú, évelő; sziklák repedékeibe kapasz
kodó erősebb példányai több száz évet élhettek.

A magyar botanikusok ezt a Rozáliát tényleg Magyar- 
ország egyetlen más helyén sem találták fel eddig.

Dr. Richter Aladár meg is adja e növény leírását latin 
nyelven, melyet e helyen mellőzök. (Megtalálható: „Egy 
magyar természetbúvár úti naplójából“ című művében.)

A „Rozália“ nevet a meghatározó édesanyjáról nevezte 
el, örök gyermeki szeretetteljes kegyelettel:

„Quam ob rem hanc plantam novi eiusdam generis 
esse arbitror, eamque Rozáliám (vel: Rosalia m.) no
mino ad aeternam memoriam clarissimae matris Ro
zália Kriek (viduae Viti Richter f  anno 1894.) . . . 
cuius ossa sub monte calcareo Muranyiensi ad oppidum 
Nagyrőce sunt sita.“

. . .  Ha meglátogatjátok Murány vár omladékáit, ha 
az ott pompázó virány felett elsuhanó szellő sóhajtása su
sog rég elmúlt időkről, ragyogó dicsőségről, várat ostromló 
szerelemről; ha van erős szívetek meglesni a Rozália 
arbuscula virágzását a szédítő meredeken: soha el nem 
múló érzelemmel távoztok onnét, hol a Murányi Vénus 
fogalommá vált babonás szépsége kísért. Ott a múlandó
ság, s nyomában a viruló élet, a serdülő tavasz örök 
változata, az elmúlás fájó érzete s az életben maradás 
gyönyöre, boldogabb jövő reménye töltik be a természet
imádó fogékony keblét. . . .  c , . n .,} Szenassy Béla.

Küzdelem
az egyenes adók átalakítása körül.

Irta Földes János. 3

Az előbb előadott nagyon tanulságos határozatokhoz a 
magam részéről kívánok még egyet-mást megjegyezni.

Köszönettel tartozunk az Orsz. Erdészeti Egyesület 
állásfoglalásának.

Egyet azonban sajnálattal veszünk tudomásul, t. i. azt, 
hogy az Orsz. Gazd. Egyesület határozati javaslata V. 
szakaszának azt a pontját, mely a családos ember nyo
morúságain segíteni óhajt, hallgatással mellőzi. Ezt any- 
nyival is inkább fájlaljuk, mivel a többnyire birtokosok
ból álló OMGE. érdemesnek tartotta figyelmét erre is 
kiterjeszteni s a többnyire e pont alá foglalható tisztvi
selőtagokkal rendelkező Orsz. Erdészeti Egyesület pedig 
átsiklik rajta.

A jövedelemadóról szóló törvényjavaslat 14. §-a 6. 
pontjáról van szó, mely így hangzik: „A nyers jöve
delemből nem vonhatók le különösen azok a költsé
gek, melyeket az adókötelezett háztartására, hozzátar
tozóinak, valamint a háztartásában alkalmazott szolga- 
és egyéb személyzetnek tartására és ellátására, eset
leg a saját gazdaságából vagy üzletéből vett termékek 
és cikkek fogyasztásában fordít, nevezetesen lakásra, 
élelmezésre, ruházatra, kiszolgálásra, gondozásra, 
neveltetésre, illetőleg általában a személyes szükség
letek kielégítésére felhasznál. A háztartásra fordí
tott ezek a kiadások együttes adózás esetén akkor 
sem vonhatók le, ha az eltartás még külön jogcímen 
is biztosítva van.11

Ez a szigorú . rendelkezés annyival inkább fájhat a 
polgári tisztviselőnek, mivel a törvény 4. §-a 8. pontja 
szerint, a fegyveres erőhöz tartozó összes tényleges, 
szabadságolt és nyugdíjazott tisztek mentesek a 
jövedelemadó alól.

És igaza van Szilassy Zoltánnak előadói tervezetében, 
hogy akkor, a midőn egyenes adórendszerünket a porosz 
és osztrák minta szerint a jövedelemadóval egészít
jük  ki és tökéletesítjük, tekintettel kell lenni nekünk is 
azokra a súlyos sociálpolitikai indokokra, a melyek alap
ján nemcsak az ezen jövedelmi törvényekben létesített 
adóminimum elvét óhajtjuk megvalósítani; hanem egy
úttal a mérsékléseket is életbe kell léptetnük, a 
melyek által ezen adóminimum alsóhatára kitágítható és 
ez által a gyengébb adóalanyok teherviselő képessége 
kímélhető.“

Rámutat arra, hogy mig a külföldi államokban a 
progressio kezdetben egész 20000 koronáig enyhe, 
addig Magyarországon (0'7—5%-ig) az kezdetben 
gyorsabban emelkedik, a minek „következménye felette 
káros lesz, mert éppen azt a középosztályt fogja . . . 
legsúlyosabban terhelni, a mely a birtokosoknál, iparo
soknál, kereskedőknél és a szellemi munkásoknál amúgy 
is a legnagyobb mértékben van állami és társadalmi
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közterhekkel sújtva, amely középosztály pedig magyar 
nemzeti szempontból a legnagyobb kíméletet igényli, mert 
pusztulásával együtt a magyar állam magyar nemzeti 
jellege is a hanyatlás útjára terelődik.“

A külföldi jövedelem-adótörvények a háztartás meg
adóztatásából származó terhet kétfélekép könnyítik. Az 
eqyik a „gyermekparagrafus“ a porosz jövedelemadó
nál. E szerint, ha a családfő jövedelme a 3000 márkát 
meg nem haladja, a 14 éven alóli családtag után 50 
márkát vonnak le az adóból, ha pedig 3 vagy több 
nem önállóan adózó ilyen családtag van, akkor legalább 
egy adófokozattal való mérséklésnek van helye.

\  könnyítésnek egy másik módja Bádenben van, a 
hol a nőnek 600 márkát meg nem haladó keresete csak 
'li-ed részben számítható a férj jövedelméhez. Ausztriá
ban, mely után indulunk, mind a két kedvezmény el 
van fogadva. Az ausztriai jövedelemadó 173-ik szakasza 
ugyanis akként rendelkezik, hogy abban az esetben, ha 
a háztartás évi jövedelme 4000 koronát meg nem halad 
(a mi egy VIII. fizetési oszt. tisztviselő fizetésének felel 
meg) a) a feleség vagy egy kenyéren élő családtag 
tőke nélkül szerzett keresete a családfő jövedelméből 
levonandó, de e levonás 500 koronánál nagyobb nem 
lehet. E levonás akkor is megvan, ha a családtag fizetés 
mellett szolgálja a családfőt;

b) ha a feleségen kívül kettőnél több oly családtag 
van, kiknek keresete nincs, ezek után fejenként a jöve
delem 'j-io-ad része levonandó. A porosz törvény 20-ik 
szakasza szerint a 9500 márkánál nem nagyobb jöve
delem esetén az adófokozatoknak legfeljebb 3 fokozat
tal való mérséklésére szolgálnak még az ilyen körül
mények : a gyermekek eltartása és neveltetése foly
tán felmerült rendkívüli terhek, a vagyontalan hozzá
tartozók eltartása iránti kötelezettség, tartós beteg
ség, eladósodás, valamint különös sorscsapások.

E mintát átvette Braunschweig és átvették a többi szö
vetséges német államok. Ausztria ugyanezt az állás
pontot fogadta el 10000 korona jövedelmen alól, a mi 
egy VI fizetési oszt. tisztviselő fizetésének felel meg, sőt 
az esetek számát a katonai szolgálatra történt be
hívással még növelte. Mennyivel inkább helyén 
valók volnának nálunk a könnyítések, hol úgy a kézi, 
de még inkább a szellemi munkások jóval csekélyebb 
kereset fölött rendelkeznek s a megélhetés mostohasága 
miatt, mifölött kormányunk már ankettezik, az adósság 
hínárjába sülyednek, illetve kivándorolnak.

S midőn a segítségre szorultak újabb megterhelte- 
tése ellen nincs szavunk, addig — a mint ezt gróf 
Zselenszky nyílt őszinteséggel kinyilatkoztatta -— a leg
gazdagabbakat a további progressiótól mentesítik.

Ha a jövedelemadó-törvényjavaslat 24. §-ában felállí
tott adófokozatot nézzük, azt látjuk, hogy „200,000 koro
nán túl a fokozatok 10,000 K-ként emelkednek, az adó
tétel pedig fokozatonként 5% “ ; tehát itt megszűnik a 
progressivitás.

A mi érdekünkben tehát az áll, és a pénzügyi bevé
telekre is előnyösebb, ha elfogadtatik gróf Zselenszky 
javaslata, hogy a progressio kezdődjék 5000 koroná
nál és a tetőpontot ne hány milliónál érje el; ha 
elfogadtatnék Lázár Pál és Hammersberg javaslata, kik 
szerint a progressió ne 5^/o-nál, hanem 10— 15°/o-nál 
érje el tetőpontját.

Továbbá azt javasolnám, hogy a progressio 200,000 
K-án túl ne 10,000, hanem 5000 K-ként emelkedjék; 
azt javasolnám, ne kontingáljunk se földadót, se föld
tehermentesítési járálékot, hanem hagyjuk szabadon be
folyni azt a jövedelemtöbbletet, mely az új osztályba 
sorozás folytán azon szép összegre rugó területek után 
fog befolyni, melyek erdők, terméketlen mocsarak és 
nádasok voltak s melyek helyén most olyan szántóföldek 
keletkeztek, hogy hellyel közel 1000 korona jövedelmet 
is hoztak holdanként; sőt emeljük fel annak a gyáros
nak adókulcsát, ki a földbirtokoshoz képest oly arány
talan kis összeget fizet.

S az így befolyó jövedelemtöbbletből fordíthat azután 
a kormány az égető szükségletek fedezésére, melyekhez 
tartozik a katona- és polgári tisztek fizetésjavítása is, 
mert mint Szilassy országgyűlési képviselő, mint előadó 
mondja: „ezt az adóreformot a törvényhozás, a kormány
nak szándéka — és mondjuk talán nyomása alatt — 
okvetlen el fogja fogadni“, és annál inkább el fogja fo
gadni, ha a szükségletek még nagyobb fedezésére, még 
bővebb adóforrásokat nyitunk meg a fennt előadottak 
alapján.

•X-l-g’k k k z 'v k k k k 'k k -k k k -k 'k k k k 'k k k k -k k -k -k -k 'k 'l -X

Hová ültessünk kőrisfát?
A közönséges kőrisnek telepítésére vonatkozólag érdekes 

útbaigazítást ad Neumann-Stolp erdőmester. A Frankfurt
ban megjelenő „Allgemeine Forst- und Jagdzeitung“ egyik 
legutóbbi számában szerző többek között azt mondja, 
hogy a kőris megtelepítését akkor biztosítjuk leginkább, 
ha őt természetének megfelelő helyen ültetjük. Különösen 
megfelel a kőrisnek a folyamok mentén levő lápföld, laza 
televényföldes nedves üde talaj, míg kötött agyagtalajban- 
zsíros fagyagban ép oly kevésbbá fejlődik, mint a száraz 
sovány homokban és a túlnedves savanyu gyepi mohá
val benőtt rétségen. Fagykároknak kitett helyeket ne vá
lasszunk a kőris megtelepítésénél s általában ott, a hol 
más fanem nem díszük, a kőrisnek sincsen helye.

Elegyetlen állományok képzésére a kőris nem alkal
mas. Ott, a hol elegyetlen kőriserdők vannak, a magas
sági és vastagsági növekedés sok kívánnivalót hagy hátra 
s a mellett a talaj termőereje is veszít jóságából. Ezek 
a kedvezőtlen állapotok akkor is megmaradnak, ha a 
kőrist más fanemmel sorokban felváltva ültetjük, sőt az 
sem változtat a dolgon, ha az idegen fanemből több 
sort ültetünk két sor kőris közé, ha a másik fanem idő
sebb is mint a kőris, mert ez gyors növésénél fogva, 
erős koronájával a másik fanemet gyorsan elnyomja.
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Ezért ajánlatos a kőrist tölgy, bükk és éger közé úgy 
elegyíteni, hogy a fanemeket csoportokban ültetve elkü
lönítsük. Célszerű még a kőrist a bükk közé egyenkint 
szórványosan ültetni.

A kőrist leghelyesebb, ha 5—6 éves korában ültetjük 
ki, mert azt 1—2 éves csemetéket a fű könnyen elnyomja 
s a fagykár iránt is érzékenyebbek a kis csemeték. Mi
vel a kőris a világosságot kedveli, egyik suhángot a má
siktól 3—4 méterre ültessük. Helyesen tesszük, ha a 
kőris ültetése alkalmával talajjavító fanemről is gondos
kodunk. A természetes úton keletkezett 1—2 éves kőris
csemeték nagyon alkalmasak az átiskolázásra, sőt az erő
sebb példányokat bükkösök közé egyenkint ki is ültethetjük-

A vadkárok iránt ezen fanem igen érzékeny s azért 
lehetőleg óvjuk meg őt mindennemű, de főként a fővad-
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Erdészek, hogyan legyünk fakereskedők?
Biok Zoltán szaktársunk e lap folyó évi 5. számában 

egy igen komoly, megszívlelendő eszmét tárgyal, a mely 
nemcsak az ■ erdésznek, hanem a birtokosoknak is mai 
mondhatni már életkérdése.

A munkás- és fuvarbérek nemsokára nálunk is amerikai 
színvonalon állnak, az adó kisebb soha nem lesz, hanem 
nagyobbodik minden teher, a személyzet az egész vona
lon kedvetlenül dolgozik, mert az élet drága stb., a jö
vedelem nem emelkedik arányosan, s a mi fő: a régi 
őserdők fogynak, apadnak.

Biok — német példára — kimondja a jelszót; legyünk 
fakereskedők.!

Sajnos, nem oldja meg: hogyan, miként? pedig ez a 
„hic Rhodus, hic salta.“

Én sem fogom megfejteni; de a kérdés oly nagy hord
erejű, hogy kell róla gondolkodni, hozzá szólni, ki hogy tud.

Az erdész kétfélekép lehet fakereskedő:
1. mint a birtokos képviselője,
2. mint önálló üzletember.
Lehet pedig dacára annak, hogy még az én időmben 

is, az akkori Selmecbányái akadémián, majdnem kizárt
nak tekintették az erdész feladatai közül a kereskedelmet.

Lehet pedig ezért, mert hiszen a Biok által említett 
fa-bárók és milliomosok nem erdész-akadémián tanulták 
a kereskedelmet, hanem az életben.

Hiszen sok fakereskedőt ismerünk, kik — nem is oly 
régen — szegény alkalmazottak (Bestellter — Beamter)- 
ként tűntek fel s ma már önállóak, és ha nem is egész, de 
0'5 zárlatú milliomosok.

„Tisztelet nekik!“ mert — bár rovásunkra — megmu
tatták az utat, melyen haladnunk kellene, jobban mondva 
kellett volna régen.

Tettük-e? Az ő hibájuk-e, hogy mostanig nem tanultuk 
meg, hogy miként kell nélkülözések árán megszerezni 
az első embrioszerű tőkét, melylyel — példájok nyomán —

egy kis üzletet kezdhetünk, mely nem inkompatibilis 
s mely nem ártva a munkaadónak, önállósította fejlődé
sében az alkalmazottat! Ha az ügyes, élelmes volt, hány 
esetben lett később társa munkaadójának s mindketten 
boldogultak.

A mi rovásunkra megy ez még ma i s ; értem pedig 
úgy a birtokost, mint az erdészt.

Miért nem lehet a közvetítő nagy fakereskedő 
20—25 °/o-nyi haszna a birtokos és erdész jövedelmed!

Hic Rhodus, hic salta!
Tény, hogy a mai főiskolát végzett erdőmérnök urakat 

is éppen úgy kell, hogy megtanítsa első principálisuk anbri- 
kálni, mint bennünket is „anno dazumal.“ Pedig mi is 
tanultunk erdőműtant, sőt ha kedvünk volt, még erdé
szeti géptant is, de fogalmunk sem volt arról, hogy mi 
a fakereskedelemben az „üszánsz“, mi különbség van az 
„akcept“ s az azt követő „respiró“ közt.

Pedig ezek komoly dolgok az életben.
Tessék megkérdezni egy 16— 17 éves felsőkereskedel

mit végzett tanulót, mily módon árusítják a váltót ezen 
vagy azon a kereskedelmi piacon: vagy tudja, vagy ha 
nem : bukik. Fog beszélni arról is, hogy Triest-Fiúme 
és Altona-Hamburgi piacra honnan hozzák, mint csoma
golják, mint mérik, hová adják el az árút, mik a szokások.

Ha pedig megkérdjük az érettségizett és négyéves fő
iskolát végzett „erdőmérnököt“, mi a különbség a ma
gyar és porosz fürészárú méretei közt, nem fogja tudni, 
hanem beszélni fog, hogy mily nagy különbség a régi 
Tofám és újabb Vorsan rendszerű keretek fogazási ka
pacitása közt.

Pedig — sok éven át voltam fürészkezelő — nyugodtan 
mondhatom, hogy ez nemcsak a deszkának, hanem az 
azt vásárló fakereskedőnek is mindegy.

De igen is életbe vágó dolog volt az, mikor — több 
éve már annak — magyar fakereskedőink sorra fizetés- 
képtelenséget jelentettek be, mert itthon rossz termés 
után szünetelt az üzlet, külföldre pedig nem szállíthat
tak, mert tönkjeik a mi méreteinkben voltak termelve 
s nem feleltek meg a külföldieknek.

Ezért volt az, hogy a közelmúlt erdőkincstári árlejté
sein, az eredmény a becslést 30—80°/o-kal haladta meg, 
a tövön eladásnál.

A fakereskedőnek kiválóan fontos, hogy mindenkor 
oly árút termelhessen, fűrészelhessen, mely kurrens, 
melynek ártöbbletével fedezheti a vételártöbbletet, para
lizálhatja a kihozat apadását.

Már pedig a tönktermelés külterjes gazdálkodásánál 
is legtöbb esetben az erdész feladata, •— kinek keze meg 
van kötve szerződésekkel: évekre, — rendeletek által : 
óráról órára.

Ezért van az, hogy a fakereskedő legszívesebben veszi 
meg az erdőt tövön és bámulatba ejti magas áraival a 
becslőt s a birtokost, ki a becsárat maximálisnak tudta.

Ezért kell fakereskedőknek lennünk ; ezért szükséges, 
hogy főiskolánkon nehány elvont tárgy helyett a fake
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reskedelmet tanítsák, ismertetve az árúméreteket, minő
séget, piacokat, azok szokásait; egy szóval:, kerüljenek 
ki onnan kevésbbé tudós, de praktikusabb erdészek!

Nehány év előtt egy osztrák fakereskedő — akkori
ban — horribilis áron vásárolt tölgyfákat, megörvendez
tetve a birtokosokat.

Én is adtam át neki fát s faggattam, mit fog csinálni 
belőle, hogyan értékesíti ? természetesen nem állt kötél
nek; annyit megtudtam, hogy Németalföldre fogja kül
deni, állítólag gömbalakban; azt hiszem, megállt ő félúton, 
s sziléziai fűrészén — hogy ne lássuk —- feldolgozta 
a fát s a félgyártmányt, vagy kész árút vitte csak a 
hosszú vasúti vonalon. ■

Eltűnődtem rajta, mily könnyen lenne megoldható mun
kásmizériánk, ha a birtokosoknak megmaradhatna a 
közvetítői dij! Miért nem tudjuk mi legalább azt: 
mit keresnek a piacokon, minek ára oly magas, hogy 
meg tudnák ítélni, nem volt még a kapott ár is kevés.

A fakereskedő versenytársa az erdésznek más t.éren is : 
a munkás- és fuvarbérekben.

Nem tudtam favágókat kapni.
A szomszédos "községék "s Birtokosok eladták erdejüket 

tövön; ott vígan folyt a munka, volt ember, fuvaros elég, 
természetesen magasabb ár mellett.

Meginterpelláltam az egyik kereskedőt, hogy adhatja 
meg ez árakat? ne rontsuk egymást, állapodjunk meg.

Elég őszinte volt, megmondta nem csak azt, hogy nem 
köti le magát, hanem, ha én feljebb megyek, ő is fel
megy a bérekkel.

De hát az Isten is megáldja, miért?
Lássa uram :— mondta — én kölcsönpénzzel dolgo

zom s nekem érdekem azt minél gyakrabban megfor
gatni; most egy igen jó üzletet köthetek, ha pénzem itt 
rövidesen, felszabadul; nekem tehát ezt mielőbb, esetleg 
még haszon nélkül is, le kell bonyolítanom.

Tessék versenyezni! Az erdésznek üzemterv szerinti 
marsrutája van ; többet nem vághat, nem forgathatja a 
forgalmi , tőkét, hanem az évi vágásterületből, mely évről- 
évre ugyanaz, kellene évenként többet és többet ki
hozni,

. Fentihez hasonló esetben várnunk kell, míg amaz be- 
végzi munkáját, tovább megy; pedig versenyez velünk 
— előbb lévén készen — a piacon is, felhasználhatja a 
kedvező „konjunktúrát“, s mi telt raktáraknak fogjuk kí
nálni a fát.

A vágás-terület megmarad, de nem az állabok, ezek 
évről-évre rosszabbak.

A házi kezelés — ott hol már régebben meg van — 
a mostani alapon jövedelemgyarapodást nem helyezhet 
kilátásba a növekvő terhekkel szemben: érdek-házasságra 
kell lépjen a kereskedelemmel; a zöld hajtókás, büszke 
nyakak , nem tekinthetik kizárólagos hazájoknak már a 
„fenséges, szabad természetet“ ! meg kell ismerkednünk 
a fakereskedők börzéjével s jó lesz ellátogatnunk a „Ve- 
néziába“ egy-egy.alsósr^.

Fakereskedőknek kell lennünk!
Ezt parancsolja önérdekünk, jövőnk.
A kérdés: hogyan?
Magyarországon a jelszók kimondása szokásos^; a lel

kesedés meg van a dikciók határán belül; de a jó Isten 
tudja, miért van az, hogy oly sok üdvös törvény papifon 
marad csak, sok hasznos indítvány, vállalat elposványo
sodik. Tán azért, mert a keleti népek élénk felfogását, 
éles eszét, kiváló tehetségét a sors keze meglehetős 
mennyiségű nembánomsággal toldotta meg?

Nehéz, messze terjedő ennek tárgyalása s nem helyén 
való.

Legyen bármint: számolnunk kell mind nehezebb 
helyzetünkkel, mert kénytelenek vagyunk vele; szá
molnunk kell pedig az adott körülmények közt.

Tehát fel „Venéziába“ !
Legtermészetesebb folyamata a dolognak, ha az erdész 

a birtok képviseletében lesz fakereskedővé.
Ez lehetséges! Ha a bányászat mellett a kohászat, 

mint eminens kereskedelmi ág lesz ápolva, fejlesztve 
ugyanazon alma mater csarnokaiban, mely bennünket, 
erdészeket ápolt és . . . nevelt: kell, hogy megvalósuljon 
az erdészet kohászata: a nyers anyagot feldolgozó, 
értékesítő osztálya az erdészetnek! Ennek, mint pár
huzamos ágnak, kell helyet foglalni főiskolánkon.

Hogy nincs meg, ennek nem az az oka, hogy főisko
lánk Selmecen van.

A vaskohászok fizetése itt kint a gyakorlatban mértani 
arányban haladja meg az erdészekét ma is, mert mi a 
fakohászatot átengedtük a nagykereskedők nehány 
osztályt végzett alkalmazottjainak; kik jövedelem dol
gában mint múlják felül a ,,nagyságos“ főerdészeket, 
arról jobb nem szólni.

A fatermények — közvetítést kizáró — értékesítésének 
igen lényeges kelléke a hitel s a bizalom.

A hitelt megkívánja a „detail“ kereskedő (bocsánat, 
nem tudok rá helyes magyar kifejezést, a „kis“ szó nem 
felel meg) esetenkint 7 hóra is.

A bizalomra szüksége van a kezelő tisztnek.
Mindkettő a birtokos kezében van.
Ha a birtokos a 3A évi várakozást nem bírja ki, még 

nem ok arra, hogy a közvetítők hasznáról lemondjon; 
mert ha nagykereskedőink, kik bankpénzzel dolgoznak, 
kibírják, furcsa lenne, ha a nagybirtokos ugyanazon bank
tól, mely a — birtoknélküli — nagykereskedő elfogadmá- 
nyait leszámítolja, nem kaphatna hitelt (leszámítolást) 
birtokával fedezve, azon váltókra, melyeket úgy mint a 
nagykereskedő, a detailkereskedőktől kap.

A helyzet mai napon ez : a nagy fakereskedő átveszi 
az árút; a felszámítást (számlát) bemutatja bankjának, 
ez folyósítja az összeget s megkapja percentjeit; a nagy- 
kereskedő eladja árúját a detailosnak elfogadmány elle
nében, melyet ugyan csak bankjánál eskomptált, ismét 
kellő percentek mellett.

A banknak kettős haszna van, a nagykereskedő is
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meggazdagodik; a ki pedig küzd az élet nehézségei
vel, az a birtokos s még inkább erdő-tisztikara.

Ez egy cirkulus viciozus!
Ennek meg kell szűnni, mert vagy átveszik a birtoko

sok a fanagykereskedők szerepét, vagy tönkremennek 
idővel, a nagyobbodó terhek súlya alatt.

Ék a két érdek közt az erdész.
Őt szorongatja a birtokos jövedelemért, őt jelenti fel 

az átvevő túlszigorú osztályozásért, Ő oka a kis jöve
delemnek, míg a másik rész a nagy árakért szidja stb. 
stb.

Küszöbölje ki a birtokos a szenzált, engedjen teret 
a közvetlen kereskedelemnek — hiszen nem lehetetlen — 
s meg lesz oldva a kérdés; nagyobb lesz a jövedelme, 
fizetheti a munkája arányában az erdőtisztet is.

Ha annak a kezelő tisztnek nem lesz gond ja  arra, \ 
hogy miből fogja nevelni gyermekeit, fizetni mészá- \ 
rost, kereskedőt : teljes erejét hivatásának szentelheti j 
és keresheti a módot, mellyel kenyéradója jövedelmét 
fokozhatja, különösen ha tudja, hogy a többlétből neki j 
is van része, mint a kohászoknak, kik tandemekben s 
ezen felül még percentekben is részesülnek.

Igen nagy igazság rejlik e szállóigében: „Csak szabadon 
és menten „az élet nyomorúságai “-tói fejlődhetik a szel
lem, a közönséges kenyérkereset mellett el keli sat- j 
nyúlnia!“

A bizalomban — sajnos, inkább a birtokos kárára — 
nem sok részünk van.

Önállóan kezelő erdő-tiszt üzletet nem köthet, fel kell 
azt terjesztenie X +  1 fórum élé ; mire javaslata vissza 
jön, a kereskedő sok esetben azt mondja: köszönöm, 
nem várhattam, máshelyt szereztem be szükségle
temet.

Tragikomikus esetek is fordulnak elő.
Az erdész bizalomnak „örvend" és előterjesztéseit ren

desen változatlanul hagyja jóvá felsőbbsége; akad egy j 
alkalmi eladás, felterjeszti s bízva az eddigi bizalomban, | 
megköti az üzletet, mert sürgős; mikor megjő a 4-dik { 
vármegyében székelő főhatóságtól az elintézés, látja, hogy 
az ár felemeltetett. Tabló! Ha nem nagy az összeg: 
megfizeti a különbséget, ha nem bírja, pirulhat a vevő 
előtt.

Nehéz kérdések ezek, melyek megoldandók!
Ha hazánkban hosszabb utat teszünk vasútón, jegyün

ket unos-untalan, éjjel úgy mint nappal, előkérik a kalau
zok, ellenőrök; külföldön ez nincs meg s nem buktak 
meg vasutjaik.

Keresni kell, meg kell találni a módot, a mely e 
kérdéseket megoldja, mert be fog  állni az eset, hogv 
a szakképzett erdőtisztek végre elkeseredve elhagy
já k  rosszul fizetett pályájokat, s az erdészeti fa- 
kereskedelem másik ágához: az önálló fakereskede
lemhez pártolnak.

Ha a nagykereskedők alkalmazottjai — kik nem tanul
tak iskolákban fakereskedelmet — rövidesen önállóságra

tudnak vergődni, miért ne sikerülne az erdészeti főiskolai 
képzettséggel, bíróknak is?

Tény, hogy fiatal, kezdő erőkben nagy a hiány ma 
pályánkon, mert — még nyugdíj nélkül is — jobban 
boldogul: ügyvéd, orvos, mérnök, kereskedő.

E hiányon erdőgondnokságok összevonásával, személy- 
zet-apasztással mai nap segíteni nem'lehet már, mert 
ez a külterjes gazdálkodást vonná maga után az 
az erdőgazdaságban.

Ha pedig a birtokosnak ez jobb, akkor létjogosult
ságot nyert és életképes a másik je lszó : erdészek! 
legyetek önálló fakereskedök, s legalább a kínál
kozó hasznot ne engedjétek át a faszakmásoknak.

Szontagh Andor.
•»' v  V V v  V *V* ¥  *V* n» *V» *>' *Y* “V* *V* 'V * V •¥* v  V V v •'*»

Könyvvitel
egy fakereskedelmi iroda részére.

Irta Csorna Gusztáv. 2

Az adatok kezelése akként történik, hogy a fűrész- 
gondnokság időről-időre megküldvén az átadott áruról 
szóló számlát a kereskedelmi irodának, ez annak margó
jára vezeti rá az árszabály szerinti eladási árakát az 
egyes választékokhoz s árukönyvébe átírja a „követel“ 
lapra a számla összes tételeit az eladási egységárakkal 
együtt, ezután elküldi a számlát a raktárkezelőnek, ki 
raktárkönyvébé a „tartozik“ lapra irja át a számlát éppen 
úgy. A raktárból való minden kiadás és eladás az el
adási árakkal számított értékkel vezettetik be időrendben 
úgy a raktár-, mint az árukönyvben. A leltározás tehát 
bármely időpontban megtörténhetik; leltározván a raktár
ban levő árukészleteket az eladási árakkal számítva az 
értékeket s lezárván a két könyvet, a mutatkozó áru
maradvány értékének egyeznie kell a felvett leltár érté
kével.

Az előadottakhoz még azt fűzzük hozzá, hogy ha 
valamely választéknál árleszállítás szüksége merül fel, 
ez esetben azt leltározzuk s a talált mennyiségre kiszá
mított értékcsökkenést a raktárkönyvben ennek javára 
Írjuk, míg esetleges áremelés esetén a szintén leltározás 
által meghatározott értéktöbblet a raktárkönyv terhére 
esik. -— Az árukönyvben s a főkönyvben ezt képviselő 
„Áruszámlán“ ezen tételeket conform könyveljük.

A kereskedelmi jroda francia kettős könyvvitellel aláb
biak szerint könyveli él a példánkban adott üzletesemé
nyeket.

Ezen üzletterv alapján elkészítettük a zárlatot, hogy 
bemutassuk a csatlakozást egyik évről a másikra.
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Q.
A tartozó számla 

A követelő számla 
Az üzl. esetn. jelz.

Pénztár Napló
>
C:0

Tartozik
(Bevétel)

Követel
(Kiadás)

(Hitel-
tétel)

z *oCl K f K f K f

1 Pesti magyar kér. bank 
Tőkeszámlának

kezdő tökéért 100000
2 Pénztárszámla

Pesti magy. kér. bnak 
készpénzért 5000

3 Áruszámla
A. fű-ész pénztárának 

számla szerint 400CO
4 A raktár

Áruszámlának
áruért 48000

5 Áru számla
B. fűrész pénztárának 

számla szerint 30000
6 B. raktár 

Áru számlának
áruért 36000

7 Budapesti raktár 
A. raktárnak

áruért 11600
8 C. raktár 

A raktárnak
áruért 6000

9 D. raktár 
A, raktárnak

áruért 10000
10 Budapesti raktár 

B. raktárnak
áruért 14000

11 Üzleti költség számla 
Pénztár számlának

teng. s vasúti sz. 2650 _

12 Budapesti raktár 
Áru számlának

A. rkr. áru árem. 1000
13 Budapesti raktár 

Áru számlának
B. áru árem 1300

14 C. raktár 
Áru számlának

A. áru árem. 300
15 D. raktár 

Áru számlának
A. áru árem. 500

16 Üzleti költség szia 
Pénztár számlának

bpesti rktbérl. 440
17 A. fűrész pénztára

Pesti magy. kér. bknak 
készpénzért 40000

18 B. fűtész pénztára
Pesti magy. kér. bknak 

készpénzért 30000
19 N. _N. Tomallyán 

Áru számlának
áruért 1860

19,'a Áru számla 
A. raktárnak 
N. N. elad. áru rakt. ért. 1700

20 Üzleti költség szia 
Pénztár számlának 
N. N. elad. áru száll. 160

Tétel 5000. - 3250 372260 -

CL
A tartozó számla 

A követelő számla 
Az űzi. esem. jelz.

Pénztár N a p ló

CL
>x
c:0

Tartozik
(Bevétel)

Követel
(Kiadás)

(Hitel
tétel)

CÖz =o
Cl K f K j f K j  f

Áttétel 5000 — 3250 — 372260 —

21 Pesti magy. kér. bank 
C. raktárnak

készpénzért 5720
22 Pesti magy. kér bank 

D. raktárnak
készpénzért 8940

23 Pesti magy. kér. bank 
N. N. Tornaiján

készpénzért 1860
24 X. Y. Ipolyságon 

B. rktnak
áruért 2000

25 Pénztár számla 
Budapesti rktnak

készpénzért 20900
26 Pénztár számla 

B. raktárnak
készpénzért 13800

27 Üzleti költségszámla 
Pénztár számlának

személyz. fizet. 2000
28 Pesti magy. kér. bank 

X. Y. Ipolyság
készpénzért 2000

29 Kamatszámla
Tőkeszámlának

100,000 K kamatja 750
29/a Tőke számla

Pesti m. kér. bknak
készpénzért 750

30 Központi pénztár
Pesti m. kér. bknak 

készpénzért 3000
31 Zármérlegszámla 

7 számlának vagyonért 
Pénztár számlának 
Pesti magy. kér. bknak 
Budapesti raktárnak
A.
B.
C.
D.

34450 -
39770
5250

14960
4960
500

1170
31 3 számla

Zármérlegszltól teherért 
Tőkeszámla 
Jutalék számla 
Tartaléktőke szia

100000
400
660

31 Veszteség-nyereség szia 
10 szltól veszt, s leírásért 
Budapesti raktárnak
A.
B.
C.
Ál-
Üzleti költség szia 
Központi pénztár 
Kamatszámlának 
Jutalékszámlának 
Tart. tőke számlának

1750
3740
1240

80
390

5250
3000
750
400
660

-

31 1 számla
Veszteség-nyer. színak 
Áru számla

■
17260

Összesen 39700 - 39700 - 599470 -

(Folytatása következik.)
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BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETE

Meghívó
Borsod— Gömör— Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete
1908. évi május hó 24, 25 és 26-árv megtartandó köz
gyűlésére, melynek sorrendje:

Május hó 24-én találkozás Rozsnyón d. e. nyolc és 
fél órakor a Rákóczi-téren, onanan kocsikon Kraszna- 
horkaváraljára, boldog emlékű Andrássy Franciska grófnő 
Mausoleumához. D. e. 11 órakor a krasznahorkai vár
ban közgyűlés; tárgysorozata:

Visszatérés d. u. 3 órakor Pelsőcre, ott a „Gömörí 
Faipar Részvénytársaság“ fatelepeinek .és fafeldolgozó 
műhelyeinek megtekintése.

Pelsőcről kocsikon az „Első Magyar Papíripar Rész
vénytársaság“ özörényi cellulózé gyárába.

Elutazás Özörény állomásról Bánréve felé este 7 óra 
11 perckor.

Az elszállásolás és a kirándulások rendezésének akadály
talan lebonyolithatása céljából a jelentkezés a résztvevők 
számának és a résztvétel megszakításának, esetleg egyéb 
kívánalma megjelölésével legkésőbb 1908. május‘hó 15-ig 
Pauchly Rezső püspöki erdőmester Rozsnyó címére meg
küldendő.

Rimóca, u. p. Rimabányá, 1908. április hó.
Elnöki megbízásból;

Mitske Gusztáv,
titkár.

1. Elnöki megnyitó.
2. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és 

hitelesítése.
3. Titkári jelentés az egyesület működéséről.
4. Pénztáros jelentése és pénztárt vizsgáló bizottság 

kiküldése.
5. Gróf Andrássy Dénes hitb. uradalma erdőgazda

ságának rövid ismertetése. Előadja: Mayer Géza urad. 
erdőmester.

6. Védekezés a házi gomba ellen. Ismerteti; Dénes
Géza urad. erdőfelügyelő...........

7. Erdészeti részletfelmérésekhez átalakított mérőasztal. 
Bemutatja: Szénássy Béla hgi .erdőmester.

8. Indítványok.
D. u. 2. órakor közös ebéd a vár alatti tölgyesben. 4 

órakor kocsikon a Rimamurány-Salgótarjáni vasmű Rész
vénytársaság rozsnyói bányatelepére.

Este nyolc és fél órakor „Az Országos Magyar Bányá
szati és Kohászati Egyesület Borsod-Gömöri Osztálya“ 
tagjaival közös vacsora Rozsnyó város fürdőjében.

Május hó 25-én indulás Rozsnyóról kocsikon reggel 8 
órakor gróf Andrássy Géza gócsi-szul-yovai vadászkasté
lyába. Útközben;.

1. Tölgyesnek lúcfenyővel való alátelepitésének meg
tekintése.

2. Bemutatása a vadrágások ellen való védekezéseknek.
3., Gróf Andrássy Géza hitb. uradalma erdőgazdasági

viszonyainak rövid ismertetése. Előadja : Gintner Bálint 
urad. főerdész.

Ebéd a szulyovai uradalmi vadászkastélyban.
Este visszatérés Rozsnyóra. A további kirándulásokon 

részt nem vevők d. u. 5 óra 38 perckor indulhatnak 
Veszverés 31. sz. őrháztól Bánréve felé.

Május hó 26-án indulás Rozsnyóról reggel 6 órakor 
vasúttal Pelsőcre, onnan kocsikon az aggteleki cseppkő
barlanghoz. Ebéd a barlang. bejáratánál étlap szerint.

Az erdők megrontója.
Irta Blattny Tibor.

Dunántúl nem jártam ezelőtt; soha. Az erdős bércek, 
,1a felvidék gyermeke vagyok; a fenyvesek balzsamos lég
körében teltek el gyermekéveim. Rövidnadrágos korom
ban már fegyverrel a vállamon bújtam a rengeteget; 
nem féltem az egyedülléttől, a végeden csöndtől, hisz 
ismert engem ott minden faóriás, minden zuzmólepte 
szikla! . . . Kamaszkoromban sokszor töltöttem erdőn 
az éjt, sátram a mohos lúc lombsátora volt. Csend, ho
mály vett körül . . . fejemet odahajtottam öreg barátom 
mohos ölébe s úgy szenderegtem.; álmom fölött ő őrkö
dött s ha a hűs hajnali szellő gyöngében súgta: itt a 
virradat, ő zizegte fülembe az ébresztő dalt.

. . . Megismertem s megszerettem a természet e cso
dás szentélyét már ekkor. Segítője voltam bajában. Ha 
gaz nyomta földre a kis csemetét: kiszabadítottam s oly 
jóleső érzés fogott el ilyenkor, hiszen egy életet men
tettem meg! Mily csekélység ez az előtt, ki nem érez a 
természettel ! S mily boldog" voltam, ha az erdeifenyő 
tűiről kénes gyufával néhány száz hernyót égethettem 
le . . . pedig mily semmiség ez azok millióihoz képest! 
Ádáz haraggal nyomtam szét botommal egy-egy, a fák 
törzsén megpihenő szürke lepkét, melynek hernyójáról 
tudtam, hogy káros. Száz meg száz ily apróság, mind 
megannyi emlék fűzi össze gyermekkoromat az erdővel! 
Nem jártam ám sem madártojást, fészket .szedni, nem 
lőttem parittyával, flóberttel halomra: pintyet, harkályt, 
cinegét! Szerettem azt, a mi az erdőnek hasznos, üldöz
tem, gyűlöltem a kártevőit! Nekem ez volt a kedvtelé
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sem, örömöm. Nem voltak pajtásaim, mégsem éreztem 
magam soha egyedül.

. . . S mily komorak, méltóságteljesek azok a fenyve
sek ! s mekkora aristokraták! ? A büszke törzsek nem 
tűrnek meg maguk közt jövevényt, s ha mégis odame
részkedik egy-egy nyír vagy nyárfa, elzárnak előle min
dent : levegőt, napot, eleséget és — lassú, de biztos 
sorvadás, halál a sorsa! Minek is tolakodik a pór a 
főnemesek közé?! De amennyire büszkék, annyira egy
szerűek is, virágos szőnyeg nem kell a lábuk alá : fű 
nem is nő, virág nem nyílik lombjuk alatt, csak tisztes 
ruhájuk régi foszlányait hullatják időnkint maguk alá. 
Madárdal ritkán zavarja a fenyves komor nyugalmát; ne 
hidd azért, hogy néptelen s kihalt! Komoly munkával, 
bölcs munkafelosztással serénykednek az erdő apró nap
számosai gazdájuk jólétén. Cinkék, fakúszók serege né
hány harkálytól kisérve, gyakran tart szigorú szemlét az 
erdő felett. Sorra kérdik halk csipegéssel: ki beteg ? hol 
fáj? A harkály: mint jó belgyógyász sorra kopogtat min
den törzset s ezalatt kis famulusai (mind ügyes, szemes 
legények 1) alaposan megnéznek, megvizsgálnak minden 
rügyet, tűt és kéregcserepet; ha nem látnak jól így, 
fordulnak fejjel lefele s jaj annak a zsiványnak, a melyik 
elibük kerül: kihallgatás nélkül halálra lesz ítélve 1 S igy 
vándorol kis begyükbe az a temérdek, káros apró féreg, 
rovar álca, a mit a folytonos, fáradhatatlan kutatásnál 
találnak.

Az erdő ez apró, kedves jóltevőit nézni, munkájukban 
gyönyörködni, oh mily élvezetet szerzett is ez nékem 1

Azóta is jártam az erdőt, szolgálatába is szegődtem, 
hozzá kötöttem sorsomat, jövőmet! Tágabb ismeretkörrel, 
igaz buzgalommal dolgozom jóvoltán : az erdőé vagyok 
szívvel, lélekkel 1

*

. . . Visz a vonat délre, Magyarország tündérkertjébe: 
Dunántúlra! Vágytam látni azt a paradicsomot, melyről 
annyi tündérmesét regéltek már nékem 1 Talán a vé
letlen hozta magával, hogy erdészembernek a véle
ményét nem igen hallottam róla, — vadászvéleményt 
annál többet. Nem csoda tehát, ha csalódtam 1

Alig vártam azt a pillanatot, hogy közelről gyönyör
ködjem a természetben s — amiért épen jöttem — az 
erdőben. Nem kerestem itt zord fenyveseket, sem havasi 
tájat; erdőt kerestem: a tölgy birodalmát s ehelyett 
többnyire a növényvilág mihaszna kozmopolitáit találtam, 
melyek békés egyetértésben bitorolják annak a földnek a 
termőerejét, mely valaha büszke tölgyek életadója volt.

Mintha elhanyagolt botanikuskertben járnék, honnan a 
valamire való törzset a fatolvaj vitte el, a lerághatót a 
legelőmarha tette tönkre.

A Mecsek, Bakony, Vértes verő-oldalai bizony siralmas 
képet nyújtanak 1 Önkénytelenül eszembe jut a felvidék: 
csodás havasaival, üde páradús völgyeivel, itt m eg: a 
tikkasztó, perzselő nap hevétől forró dolomit, mész és 
bazaltsziklák közt sínylődő törpe fák keserves kínlódása 1

Nem érhet senkit a vád, hogy ez így van. A televény- 
szegény, kopár mésztalajon, sziklákon senki sem fog 
akarni rendes tölgyest teremteni. A déli verőfénynek kitett 
oldalaknak, a rossz mésztalajoknak is megvannak rendes 
benépesítői: a cser, molyhos tölgy és virágos kőris; itt 
láthatók még a szömörce, hólyagos mogyoró, som, vad
rózsa és iszalag. Ily helyeken televényről, földről szó alig 
eshetik; az u. n. „posztóid", mely Veszprém és Haj
máskér környékének jó részén egyedüli ujjnyi takarója a 
dolomitsziklának — a legsilányabb termőtalajok egyike, 
ha úgyan terem rajta nagynehezen valami.,A cser, moiy- 
hostölgy és virágos kőris még eltengődnek imitt-amott 
kisebb-nagyobb csoportokban, de magas fává alig nő 
egy is. És ha meg is nő, rögtön akad, a ki levágja; 
utódról persze csak a természet gondoskodik: elbokro- 
sodó sarjakat eresztve az anyatuskó.

Pénzzel, fáradsággal, óriási igyekezettel és körültekin
téssel buzgólkodik itt az erdész, hogy e silány avaron 
erdőt teremtsen. Saját magára van szorulva, akadály, 
ellenség számtalan 1 Az akác, a kopárok e megbecsül
hetetlen fája, az erdeifenyő, mely még a futóhomokkal 
is megbarátkozik — itt megtagadja a szolgálatot. Egy 
fafajjal boldogulnak csupán : a feketefenyővel.

Nincs azonban mindenütt poszföld, silány, száraz 
kopárság; üde, mély televénytalaj is nagyon sok van ám. 
S ez a tölgy kedvenc termőtalaja. Sajnos azonban, több 
ily helyen is ugyanaz a kép tárul elénk, mint a legsi
lányabb talajokon. Ez már nem a természet műve, de 
az emberé, akár közvetlenül, akár közvetve.

Sohasem felejtem el azt a látványt, mikor egy lankás, 
gyertyánnal borított domboldalon felkapaszkodtam s egy 
fensikra érve : somerdő terült el előttem. Most már úgy 
rémlett, hogy nem egy elhanyagolt, de jól gondozott 
díszkertben járok s minden percben azt vártam, hogy 
szemben találom magam a'kertészszel, ki ollóval kezé
ben épen most nyesegeti ily szép piramis és gúlaalakura 
a som- és gyertyánbokrokat.

Láthattam ott mindenféle gruppot, gömbformán, gúla
alakura nyirottakat, spaliert, élősövényt. .

Kertész sem végezhette volna jobban feladatát!
— Már hogy engedhetnek ennyi szarvasmarhát ide, 

— mondám méltatlankodva, — hol a legszebb tölgyest 
lehetne teremteni?!

— Valószínűleg találkozunk is a csordával — felelte 
titkolt mosolylyal kísérőm.

Alig haladtunk száz lépést, előbukkant a csorda — 
hát uramfia: teméntelen szarvas! — Erre már kísérőm
nek is megeredt a nyelve, nem mosolygott már, de az 
elkeseredés beszélt belőle.

— Ezek tesznek minket tönkre, ezért nincsen nekünk 
erdőnk, ezért nem megy itt sem a vetés, sem az ültetés . . . 
ha százszor kihajt a csemete, százszor visszarágja s ha 
meg is marad : örökké korcs, törpe, satnya 1 Ezek uram 
a mi ügyes kertészeink!

Lépteink zajára dehogy is iramodtak e l; lépésben
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haladva, — néha vissza-visszanéztek, — legelészve meg- 
megálltak, hogy a még rejtve maradt tölgycsemete fiatal 
hajtását letépjék.

Oh ! mint fájt a szivem, reszkettem a felindulástól . . . 
nem a vadász láza, felindulása volt ez, mikor nagy vadat 
lát. Fegyver után vágytam . . .  — nem lőfegyver után 
— de mészáros-bárd után, melylyel addig vagdalózhat- 
nék közöttük, mig irmagnak is alig maradna belőlük!

Ne Ítéljetek el vadászok. Az erdőnek, a természetnek 
ily siralomházát nem egy helyütt szemléltem elkeseredve; 
bejártam a Bakonyt, Vértest, láttam szép tölgyek korhadt 
tuskóit; ezek jelezték még, hogy itt erdő volt valaha, 
most — bokros, gazos, ciheres.

Ily ellenségekkel szemben tehetetlen az erdész, min
den fáradozása hiábavaló!

Nincs szilfa távol a vidéken, melynek törzse korhadt 
ne volna; valamennyi tövétől 2—3 méterre is fel van 
hasítva: ezek a bélkorhadt fák is szenvedő tanúi a 
szarvasok munkájának.

Vén tölgy-magfák állanak itt-ott, hogy bő makkhul
lásuk által csemetékkel népesítsék be környezetüket; ott 
állanak már jó ideje, megvannak már 200 évesek is, 
terebélyes koronájuk sokszor tömve makkal, de még nem 
serdülhetett fává alattuk a tölgy csemete. E helyett gyer
tyán, bükk és virágos kőris lepi be ezt a drága földet, 
hol ezelőtt a tölgy uralkodott.

Szomorú látvány tárult elém, a merre néztem, csak 
itt-ott derült fel tekintetem, látva egy-egy sikerült tölgy
ültetést, magasba törekvő fiatalost, hová nem juthatott el 
az erdők e megrontója, mert útját állotta — a drótkerítés.

. . .  Oh mint vágytam vissza az én fenyveseim közé. 
Ha bántott valami, felejteni jártam oda; ide derült ke- 
délylyel jöttem s bosszúsan, elkeseredve térek vissza.

Dolgozz! te erdő napszámosa, ültess, vess, óvd cse
metéid fagy, nap heve ellen; taposhatod a hernyókat, 
állíthatsz madárfészkeket ezerszámra: küzdelmed meddő 
marad egy nagyobb hatalommal : a vadászszal szemben!

. . . Mikor hazajöttem, vidámabb hangulatban néz
tem ki az erdőre. Vájjon mit is csinálnak tavasz óta az 
én csemetéim? nem ártott-e meg nekik a fagy? kap
tak-e elég erőt? Hát az én kis őzikém pettyes gidáival, 
mily rég nem láttam őket!? bizonyára jócskán megnőt
tek azóta?! S alig v^rom az estét, hogy lássam drága 
kis jószágaimat figyelmes anyjukkal a forrás vizéhez jönni.

Nyulbefogás.
Irta G y. G y.

A vadat, főként pedig a nyulat, a vadkereskedelem 
s kivitel utján ma már több uradalomban elevenen be
fogott állapotban is értékesítik. A befogásra alkalmas 
hálószerkezetet ma már több nevesebb uradalom be
szerezte magának, úgy hogy az elevenen tovaszállított 
tömeges nyulkivitel révén itt-ott tisztes jövedelmet tud
nak fölmutatni.

A nyulak eleven befogásának és tovaszállításának 
módszere aránylag kevéssé ösmert s miután a Magyar 
Erdészben idevágó közlemény eddig meg nem jelent, 
részletesebben óhajtom leírni azt.

A befogószerkezet egy háromszoros háló. A két szélső 
hálófal négyszögalaku hálószemekből áll. Az ezek kö
zött levő középső hálózat, 4 cmnyi nyílású szemeivel, 
sokkal sűrűbb a külső hálónál. Ennek az a célja, hogy 
a nyúl a külső szerkezetek tágasabb szemein könnyebb 
szerrel átvergődjön, s így aztán a belső sűrűbb szemek 
tömött labirintjéből el ne menekülhessen.

A hálószerkezetet egy méter távolságban megfelelő 
vastagságú fakarókhoz erősítik. Néhol vasrudat használ
nak, habár a fakaró, főként az akácfából készült, cél
szerűbbnek bizonyult. A fakarók a hálózattal együtt 
amolyan körsövényfélét képeznek, a mely a hajtás alatt 
álló terület egy-egy megfelelő részét körülkeríti.

A hálórészeket erős zsineg szorítja a földbe mélyesz- 
tett fakarókhoz. Maga a vadbefogás az egész szerkezet 
előrészén történik. A háromszöget alkotó előrész csúcsá
ból kiindulva a hálószerkezet, mindkét oldalon fokozato
san nyílik kétfelé.

Az egész szerkezet egymással egyenlő nagyságú háló
mezőkre oszlik, amelyeket aránylagos távolságban a 
földbe illesztett fakarók választanak el egymástól.

Ha a hálózat kissé lazább is, az még jobb, csak a 
fakaróknak kell annál szilárdabbul állani, mert máskü
lönben a szerkezet, a tömegesebben jelentkező s a hálóba 
került nyulak rugkapálózásainak nem tudna ellentállania.

A hálószerkezet apró szemeit fahorgocskák segélyével 
még külön is odaerősítgetik a talajhoz. Különösen szük
séges ez a szerkezet legbelső sűrűbb részénél, a mely
ből aztán hiába iparkodik a végveszedelembe került tapsi
füles kivergődni.

A hálószerkezetnek nekiszaladó nyúl, a szerkezet bizo
nyos rugalmasságánál fogva, a hálózat felső feszesebb 
részéről úgyszólván visszapattan, de éppen a pattanás 
erejénél fogva lepottyan a hálózat belsőbb sűrű szemei 
közé, amelyekből aztán rendszerint nem tud többé ki- 
evickélni.
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A hajtószemélyzet közül rendszerint 2—3, a fogás 
mesterségében gyakorlottabb, a hálószerkezettől megfelő, 
mondjuk 60—70 lépésnyi távolságban, lehetőleg fedett 
helyen, lesben várakozik.

A mint a felvert nyúl a hálónak tart, a hajtósereg 
igyekszik minden lehetőt elkövetni, hogy a vad irány- 
változás nélkül egyenesen a felállított hálószerkezetnek 
rontson.

A nyúl vaktában is a hálónak veszi útját; de mihelyt 
abba belekerült, tüstént iparkodik is abból kiszabadulni. 
Ebbéli iparkodása közben, a belső hálószerkezet hor
gocskáinak egy része kikapcsolódik, miáltal az eddig 
feszes belső hálószerkezet felszabadul, a vad pedig abba 
csak jobban és jobban belegabalyodik. Minél kétségbe
esettebben igyekszik aztán a veszedelmes szövevényből 
kijutni, annál sűrűbben körülhálózza az őt minden oldalról.

Most már itt az ideje a személyzet közbelépésének. 
A gyakorlott kezű hajtók egy-kettőre kigombolyítják a 
tehetetlenül ide-oda kapálódzó tapsifülest és gyors kéz
zel a már készenlétben tartott zsákokba dugják. Egy-egy 
megfelelő nagyságú zsákba rendszerint két nyúl szokott 
egybekerülni. Hogy meg ne fulladjanak, a zsákok köze
pét is átkötik; ezáltal egy zsákrekeszbe csak egy nyűi 
kerül.

A hajtók gondja, hogy a felhajtott nyulak oldalt ki ne 
törjenek, mielőtt még a hálószerkezethez értek volna. 
A felhajtandó terület nagyságához, s a vadászterület 
nyulbőségéhez mérten, rendszerint több-kevesebb hajtóra 
van szükség. Általában ajánlatos nagyobb hajtószemély
zetről gondoskodni. Minél több a gyakorlott hajtó, rend
szerint annál több nyúl kerül a hálóba.

Ha a hajtással elkészültek s a hálókba került vadat a 
zsákokba helyezték, megkezdődik a vad elcsomagolása, 
illetőleg elhelyezése megfelelő ládákba, olyképen, hogy 
az eleven vad árúszállítmányként vasútra kerüljön.

Az ilyesmivel foglalkozó vadkereskedő cégek e célra 
nagyobb faládákat bocsátanak rendelkezésre. E ládák 
több rekeszre osztvák. Az egyes rekeszeket deszkafal 
választja el egymástól. A rekeszek függőlegesen vannak 
egymás fölé helyezve. Az egyes rekeszeket két részre 
lehet osztani, s akkor egy-egy ilyen exportládában 
egyszerre nagyobb mennyiségű eleven nyúl elszállítható. 
Az egyes nyulak számára fentartott ilyen rekeszek hossza 
60 cm., szélességük mintegy 22 cm. Állatvédelmi szem
pontból ez a rekesz kissé szűknek tetszik, de nem sza
bad figyelmen kívül hagynunk azt a körülményt, hogy a 
nyúl folyton izgékony-mozgékony állat s mint ilyen 
a tágasabb rekeszben ide-oda ütődik s könnyen sérülé
seket szenved már a szállítás közben, Szűkebb helyen 
kétségtelenül kissé csöndesebben fog viselkedni. Ha a 
nyulat a zsákból kivesszük, legcélszerűbb hátsó lábainál 
fogva elérántani, a derekát erősen leszorítani s egyben 
két fülén csípni. így elég gyorsan áthelyezhető a kes
keny farekeszbe, még pedig fejével befelé fordítva. Ha 
a fej egyszer bent van, a nyúl amúgy is magától gyor

san behúzza jókora lábait s tüstént igyekszik a maga 
módja szerint a szűk helyen is a lehető legkényelmeseb
ben elhelyezkedni. A rekeszek alját rendszerint szalmá
val szokták kialmozni. Utravaló takarmányként leg
ajánlatosabb holmi felaprózott répaféle, legfőként sárgarépa 
s zab. Ha egyes rekeszek nyílását leszögezik: vigyázni 
kell, nehogy a rekeszekbe kiálló szögek maradjanak.

Egy-egy megfelelő arányú hálószerkezettel egy és ugyan
azon napon, helyes beosztás mellett, a vadászterület több 
pontján is lehet működni. Az eljárás ugyanaz, amint azt 
az imént ismertettük.

A befogott nyulak értékesítésével foglalkozó vadkeres
kedő és vadkiviteli cégek bármelyike, gyakorlott szak
embert is küld egyes nagyobb uradalmak részére. A ki
küldött a vadbefogás csinyját-binját ösmeri s a személy
zetet hamarosan kioktatja. Ellátás és útiköltségen kívül 
az illető mitsem igényel, ha egyebekben a hálószerke
zetet a cégtől rendelik s a vadat is maga az illető cég 
értékesíti. A hálószerkezet rendszerint díjtalan, de a háló
szerkezetért esetleges rongálás, pusztítás, kártételeiért a 
vadászterület tulajdonosa szavatol. A finom művű szer
kezetet különösen óvni kell a nedvesség ellen.

Nevesebb vadkiviteli cégek kiküldött megbízottja a 
befogott s átvett nyulak értékét megállapodás szerint 
a helyszínén szokta leszámítolni.

A vadkiviteli cégek, az elevenen befogott nyulakat, 
nemre való tekintet nélkül elfogadják, bár kétségtelen, 
hogy a nőstény nyúl értéke valamivel több, mint a kané.

A farekeszeknél figyelemmel kell lenni arra is, hogy 
a rekeszek válaszfala legalább 2 ctm. vastagságú fából 
készüljön; a vékonyabb deszkát a nyúl könnyen átrágja 
s akkor szabadulhat.

Az exportládák rekesznyilását erős, vastag lécekkel 
szokták leszögezni. Az egyes lécek közt legalább 4 cm. 
távolságot kell hagyni, hogy a nyúl a szűk helyen ele
gendő friss levegőhöz jusson. Ennél szélesebb nyílást 
hagyni nem ajánlatos, az állat esetleg a rések közé is 
szorulhat. A mennyiben több láda kerül egymás fölé, az 
egyes ládák közé legalább 2 hüvelyk szélességű erős 
lécet szögez, hogy az egyes ládák közt maradjon némi 
levegőjárat.

Általában az ilyen export-faládák mérete a következő; 
Magasság 25 cm., hosszúság 125 cm., szélesség 95 cm. 
A ládák aljára alomul szalmát hintenek. Erről és az 
útravaló eleségről rendszerint a feladó gondoskodik.

Az eleven vadnak befogása nálunk még nem emel
kedett a népszerűségre. A vad úgyszólván túlnyomó rész
ben elejtve kerül a vadpiacra. Hogy eleven vadat a fo
gyasztó közönség a vadpiacon nem talál, sőt nem is 
keres, annak oka legfőként a következő:

A vadbefogás mint ilyen, vadászszempontból nem nép
szerű, így tehát ilyesmiben az érdeklődők is tájékozatlanok. 
A vad elevenen nem kerül vadpiacra egyszerűen azért, 
mert a befogás útján való értékesítést sok helyütt nem 
vadászhoz illőnek tekintik!

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



172 M A G Y A R  E R D É S Z 9. szám.

Hazánkban az egyik gróf Esterházy uradalom, mint
egy két évtizeddel ennekelőtte hozzákezdett a vadnak, fő
ként a nyúlnak ilyetén való értékesítéséhez. Az uradalom 
e réven nem egy szemrehányást volt kénytelen eltűrni. 
A szemrehányások közül bizonyára legkevésbbé fájt neki 
az, a mi őt a tőrvető és hálóval dolgozó nyulvadász- 
vadorzók részéről érhette! Hálóval most már több ura
dalom dolgozik hazánkban. Hiszen azért alkalom nyílik 
a hálókból ki-kisz*abaduló nyulakat, közben lepuffantani.

A vadorzók nem egy helyt elkeseredetten szidják azt 
az átkozott „németet“, a kinek hálószerkezete tönkre
teszi olyannyira a vadállományt, hogy abból a „szegény 
nép“-nek mi sem jut többé! A kezdeményező Esterházy 
uradalom más véleményen volt; mert míg előző évek
ben nyulállományának értékesítése révén rendszerint kész 
kiadásai sem nyertek fedezetet, az elevenen eladott nyu- 
lak árából az évi jövedelemtöbblet jóval nagyobb volt,

Azért a nyulbefogás mellett a vadász is kiveheti ré
szét a zsákmányból, vadászhoz illő élvezettel 1 Célszerű 
beosztás mellett bizonyos százalék mindenkor lövésre 
kerülhet; másrészt a befogott állománynyal nagyobb 
arányú szaporítást, sőt vérfelfrissítést eszközölhetünk; a 
túlszaporodott kanok számát tetszés szerint csökkenthetjük; 
végül a nyulbefogásnál egyben teljes tájékoztatást nyer
hetünk az állomány minősége és mennyisége felől, első 
sorban pedig elérjük azt, hogy a fölösleget a legmagasabb 
áron értékesíthetjük.

A véreb és idomítása.
A nagy vad vadászatánál a véreb a vadásznak nélkü

lözhetetlen segítsége; rendezett vadászterületeken, hol a 
nagy vad vadászata gyakoroltatik, a véreb nélkül való 
vadászat el sem képzelhető.

A véreb arra való, hogy; a nem halálosan sebzett, 
illetve meglőtt vadat, úgy a véres, mint a száraz csapán 
kövesse, a vadászt oda vezesse; az esetleg megiramodó, 
de megsebzett vadat megállítsa, fekheklyét, sebágyát 
jelezze, még ha a lövés ideje óta huzamosabb idő 
(néhány óra) telt volna is el.

Célszerű a véreb tartása oly helyeken is, ahol sok őz 
van, mert nem minden vad esik össze a tűzben, és így 
a megsebzett vad könnyen csülökre kapva, magát vala
melyes sűrűben vagy bozótban meghúzva, hamarosan 
döggé válik. Ezáltal nemcsak kárt okoz a vadásznak, 
hanem kárára lesz a területnek is, mivel elhullva, mi 
magunk nyújtunk mesterséges utón alkalmat a ragadozók 
oknélküli táplálására.

Rőt-, dám- és sertevad vadászatánál tapasztalhatjuk, 
hogy: számtalan esetben a legjobb és a legszebb körül
mények között leadott lövéseinkre sem esik össze tűzben 
a vad, hanem lábra kapva, ösztönétől is mintegy biz
tatva, menekülni igyekszik a lövés színhelyétől mentül 
távolabbra. Az ilyen megsebzett vadat a vadásznak azon

nal üldözni vagy nyomozni — nem szabad. Időt kell 
engedni a vadnak, hogy menekülésében megpihenve — 
elvérezhessen. Igen, de a vadászt is hajtja, űzi szenve
délye, tudni akarja, mi történt megsebzett vadjával ? 
Túlságos időt engedve a vadnak, azt gondolja, hogy 
nyomai, a sebesülés jelei elvesznek, vagy láthatatlanná 
válnak. Innen van aztán, hogy a megszebzett és azonnal 
nyomozott vad — ha nem halálos a sebesülése — idegen 
területre vált át, vagy nyoma vész. Mindkét esetben ká
ros, úgy a vadászra, mint a területre nézve is.

Véreb, ha van kéznél,' a nyomozással sietni nem kell, 
mivel a vad, ha csak nem könnyedén sebesült meg — 
okvetlen kézre kerül.

A véreb tartása már csak annyival is inkább kifizeti 
magát, mivel az idomítása nem túlságos sok gondot 
igényel, korántsem jár annyi bajlódással, mint a vizsla 
idomítása.

A véreb egyedüli feladata, hogy : szabadon vagy veze
téken kövesse a megsebzett vadat; a sebesült és mene
külő vadat hangos csaholással hajszolja, a véres fekvés
ben levő vadat megállítsa, — anélkül, hogy azt lerántaná, 
— a megdermedten találtat pedig hangos csaholással 
jelezze!

Ezek a tulajdonságok, már mint a nyomozás, hajszolás 
és csaholás, jóformán az ebbel veleszületett tulajdonsá
gok ; az idomításnak lenne célja, hogy az eb ezen tulaj
donságait a gyakorlati vadászatnak megfelelően a vadász a 
saját könnyebbségére, értékesíthesse.

A véreb általában középnagyságú, egészben a könnyű 
és karcsú testalkat jellemzi; hátulsó része csekély mér
tékben emelkedő ; fejtartása mérsékelt magasságú, farkát 
vízszintesen vagy rézsutosan fölfelé tartja, arckifejezése 
jellegzetesen komoly. Mellső végtagjai erősebbek, mint a 
hátsók. Tömött, erős és rugalmas, halvány fényű szőrö- 
zete van, a rőtvad téli szőrözetéhez hasonló színben. 
Hibásnak számítjuk a fehér és sárga jelűeket szín tekin
tetben, valamint a doggszerű keskeny, igen hegyes, vagy 
nagyon görbült orruakat, melyek a homlokig egyenlően 
szélesek. A jó vérebnek az orra széles, fekete, de vörös 
is meg van engedve, az orrháta, a szemek előtt kes- 
kenyedő vagy szűkülő, oldalról nézve gyengén domborúl 
vagy majdnem egyenes, de soha sem görbült, mint a 
kosoknak. Az orr töve és a homlok között az átmenet 
egyenletes; a szemöldökök erősek és kiállók; az arcörr 
tompa; a piszlék mérsékelten lelógók és a szájszögletben 
mérsékelt ráncot képeznek.

Tiszta szem.
Hosszú erős, mellfelé szélesedő nyak.
Tiszta és csengő hang.
A véreb használatánál tekintettel kell arra is lennünk, 

hogy tulajdonképpen milyen teritoriumon és hogy kíván
juk használni a vérebet.

Magas hegységekben olyan vérebre van szükségünk, 
amely nem annyira a véres csapának szijjon való kidol
gozására van szokva, mint a tulajdonképpeni véreb,
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hanem inkább olyanra, a melyik szabadon keres, csaholva 
hajt és dermedtre csahol. Ilyen vérebeket azonban mostaná
ban már nem igen használnak, hanem e nehézséget úgy 
szüntetik meg, hogy: magas hegységekben való vadá
szathoz alkalmas könnyebb vérebeket tenyésztenek, mivel 
a közönséges véreb testalkata, nagy ereje, a hegységben 
való vadászatnál csak akadály és az eb az ilyen terep- 
viszonyok nehézségeit ki sem bírja. A régi nehézkes 
hannoveri véreb helyett jelenleg inkább a kisebb testal
katú, könnyebb, fürgébb, de mindamellett elég erős bajor 
vérebet tenyésztik, amely mindenféle terepviszonyoknak 
meg is felel.

A véreb tenyésztése és annak módozatainak leírása 
nem tartozik ez ismertetés keretéhez, itt csak általános
ságban a véreb használhatósága és a feltétlen szükséges 
idomítás útmutatásával foglalkozunk. A véreb használ
hatóságával a magyar vadászok nincsenek tisztában, meg
magyarázhatatlan idegenkedéssel viseltetnek -iránta. A

A véreb.

vérebet jóformán csak uradalmak és szakvadászok hasz
nálják. Számtalan nagy vadterület-tulajdonos, dilettáns 
vadász még csak hírből sem ismeri. Pedig a véreb fel
nevelése semminemű nehézségbe sem ütközik, táplálék 
tekintetében semmi különös gondosságot sem igényel. A 
vizsla felnevelése sokkal több gonddal és bajjal jár.

A fiatal vérebet engedelmességre szoktatjuk, különösen 
ügyelünk arra, hogy az engedelmességet megtanulva egy 
helyben visszahagyható legyen.

Ép úgy, mint a vizslát, megtanítjuk pórázon — nyaklón 
— vezetékszíjjon való nyugodt járásra.

A tanítás maga csak arra való, hogy az állatban a 
veleszületett természetes hajlamait fokozza, felélessze, 
vagyis tökéletesítse. Az ebbel megértetjük, hogy az 
egészséges nyomon néma maradjon — azt jelezze — de 
soha se kövesse!

Természetesen a tanításhoz szükséges egy terület is, 
ahol nem naphosszakat kell egy-egy nagy vad után 
kóborolni, hanem hamarjában rá is akadhatunk.

Ha ily területünk nem lenne, kár az idomítással ve
sződni, oda kell adni valamelyik szakvadásznak, aki 
lelkiismeretesen az . ilyen ebet be is vezeti.

De ha alkalmas területünk van, akkor: nem nagyon 
nedves napon kora reggel, hajnalban olyan helyre megy 
ki a vadász,, ahol hamarosan lövéshez is juthat és egy 
kiválasztott vadat, — ha csak lehetséges — egy úgyne
vezett „májlövéssel“ megsebesít. Ily lövésnél szokott a 
vérzés legnagyobb lenni.

(Folyt, köv.)
4 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

* Személyi hírek. Személyem körüli magyar ministerem 
előterjesztésére Mezőssy Béla földmivelésügyi államtitkárnak az 
Ausztriával kötött gazdasági kiegyezés létrejötte körül szerzett kiváló 
érdemei elismeréséül, Lipótrendem középkeresztjét díjmentesen ado
mányozom.

Kelt Bécsben, 1908. évi március 30-án.
FERENCZ JÓZSEF s. k.

Zichy Aladár s. k.
Magyar földmivelésügyi ministerem előterjesztésére Ottlik Iván 

ministeri tanácsost államtitkárrá kinevezem.
Kelt Bécsben, 1908. március 30-án.

FERENCZ JÓZSEF s. k.
Darányi Ignác s. k.

* Nyugalmazás. A m. kir. földmivelésügyi minister Derecskéi 
Károly m. kir. erdőmestert — sok éven át teljesített hasznos szol
gálatainak elismerése mellett — állandó nyugalomba helyezte.

* Az erdészeti állam vizsga-bizottság tag ja i 1908—1913. 
évekre Almássy Andor nyug. m. kir. erdőigazgató, Bund Károly az 
Orsz. Érd Egy. titkára, Csík Imre m. kir. főerdőtanácsos, Fekete 
Lajos ministeri tanácsos, Garlathy Kálmán nyug. m. kir. erdő- 
igazgató, Havas József ministeri tanácsos, kir. erdőigazgató, Jankó 
Sándor főiskolai tanár, Lászlóffy Gábor m. kir. főerdőtanácsos, 
Laitner Elek min. tanácsos, m. kir. erdőigazgaíó, Muzsnay Géza 
főiskolai tanár, Nagy Károly m. kir. főerdőtanácsos, Rónay Antal 
min. tanácsos, m. kir. erdőigazgató, Scholtz Ottó urad. főerdőmester, 
Tavi Gusztáv min. tanácsos, urad. igazgató, Téglás Károly, m. k. 
főerdőtanácsos, Tomcsányi Gusztáv m. kir. erdőigazgató, Tom- 
csányi Gyula min. tanácsos, Török Gábor őrs. erdőmester, Vadas 
Jenő m. k. főerdőtanácsos, főiskolai tanár.

* K itüntetés. Őfelsége a király Bradvarovics Márkus delibláti 
föerdőőrnek nyugdíjaztatása alkalmából, sok évi buzgó szolgálata el
ismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet adományozta.

* Hálálozás. A m. kir. bányászati és erdészeti főiskola tanári 
kara őszinte fájdalommal és megilletődéssel tudatta, hogy Kristen 
Adolf főiskolai tanársegéd, oki. erdész, szép reményekre jogosító 
pályafutása elején, életének 26-ik évében, hosszabb súlyos szenvedés 
után múlt hó 23-án meghalt.

* Sajtóhibák. A 8. számban „A közbirtokosságok megszünteté
séről és a pusztuló erdők megmentéséről“ című cikkben a 139. old. 
bal hasáb alulról 4-ik sorban „erdők“ helyett erők; felülről 5. sor
ban „sikes“ helyett szikes; jobb hasábon felülről 17-ik sorban 
„rendelése" helyett rendezése; a 138. oldal bal hasábon felülről 
23-ik sorban „kihúznák“ helyett kihúzzák olvasandó.
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2471/1908. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A feketegaramvölgyi korlátolt közforgalmú 760 

mm. nyomtávolságú gőzüzemű erdei vasúthoz 
szükséges

jármüvek szá llításá ra
nyilvános versenytárgyalást hirdetek.

A szállítás tárgyát képezi:
a) 3 darab személyszállító kocsi 24 személy 

befogadására, beállítható tengelyekkel és kézi 
fékkel,

b) 2 darab fedett (zárt) fékes teherkocsi 6 
ot. hordképességgel,

c) 15 darab erdei vasúti kocsi 6 ot. haszná
lati hordképességgel, forgó zsámolylyal, kézi 
fékkel és biztonsági rakonca kicsatolással,

d) 15 darab erdei Vasúti kocsi, mint az előbbi 
c) pont alattiak, de fék nélkül.

Az ivenkint egy koronás bélyeggel ellátott, s 
a pályázati feltételekben körülirt módon kiállított 
ajánlatok a besztercebányai m. kir. erdőigaz
gatóságnál

]. é. május hó 27-ikén délelőtt 11 óráig
nyújtandók be.

Az ajánlatok akár az a—d) pontok alatt fel
sorolt összes vasúti járművekre, akár pedig 
külön-külön az alábbi két csoportra és pedig 
külön a személy- és fedett teherkocsik és külön 
az erdei vasúti kocsik szállítására tehetők meg. 

Az ajánlatok alapjául szolgáló pályázati fel

tételek, a kötlevél, ajánlati minta és az egyes 
tárgyak leírását tartalmazó részletes szállítási 
feltételek a besztercebányai m. kir. erdőigazga
tóság (székhelye: Besztercebánya, IV. Béla
király tere 8. szám) hivatalos helyiségeiben a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetőleg 
ugyanott minden egyes csoportra nézve 5 (öt) 
koronáért megszerezhetők.

Besztercebányán, 1908. évi április hóban.

j l  kir. €rdőig azgatóság.
106/1908. szám.

Pályázati hirdetmény.
864 korona készpénzfizetés, szabad tüzelővel 

és a havason természetbeni lakással javadalmazott

erdőőri állásra
keresek egy igen megbízható ép, erős, egészsé
ges, józan, lehetőleg vizsgázott erdőőrt.

Előnyben részesül a havasi erdőgazdaságban 
jártas. A kinevezett egy évi próbaszolgálat letel
tével nyugdíjintézményünk tagja lesz.

Keresek továbbá lk —egy évi időtartamra fa- 
usztatásban jártas, oly bizalmi férfiút, a ki a vál
lalkozómat ellenőrzi. Javadalmazás a folyamodó 
képzettségéhez képest megállapodás szerint.

Mindkét állásra a pályázati kérvények Fábry 
Hlajos főerdész címére Petrozsénybe küldendők.

Petrozsény, 1908. április 18-án.

F Á B R Y ,
főerdész.

Vadászok figyelmébe!
Fegyverek, revolverek, 

30—50 százalékkal olcsób
ban kaphatók nálam, mintha má
sutt ré sz le t fize tés re  vásárolna
Kérje ingyen és bérmentve legújabb árjegyzékem et!

Halászati, vadászati, torna, vívó és egyéb sportcikkek állandó raktára.
------fegyver- és sportcikkek üzlete
B U D A P E S T ,  VII., Rákóczi ut 6.FOLDESI L.
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Faárvcrési hirdetmény.
A Vanyovka községi volt úrbéres birtokosság 1908. 

évi m ájus hó 18=án déle lő tt 11 ó rak o r a babini 
volt úrbéres birtokosság elnökének házánál tartandó nyil
vános szó- és írásbeli árverésen eladja a tulajdonát ké
pező erdőnek az 1908. évi 28649. I/A—2. sz. F. M. ren
delettel kihasználásra engedélyezett 17'7 k. holdnyi rend
kívüli vágásterületen tövön álló 12919 drb. lúcfenyőriek 
5251-83 tm3 mű- és 1312-98 tm3 tűzifa és kéregre, va
lamint 1678 drb, jegen y efen y ő n ek  412-75 tm-! mű- 
és 45'85 tm3 tűzifára becsült fatömegét. Kikiáltási ár 
44949-78 korona. Kiszállítási határidő: bezárólag 1909. 
évi április hó 1-ig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a 
hirdetményben kitűzött óra előtt nyújtatnak b e ; b) ha 
tisztán kivehető számjegyekkel s egyszersmind belükkel 
is kiírva tartalmazzák a megajánlott összeget: c) ha az 
ajánlat szövege, valamint annak boritéka kívül az 
értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szó- 
szerint tartalmazza, úgy a mint az a hirdetményben 
foglaltatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás 
bélyeggel ellátva adatnak be; e) ha tartalmazzák azt a 
nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési 
feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen aláveti; f) 
ha bánatpénzképen 4500 koronát tartalmaznak; g) ha 
úgy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevő
nek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan 
kiolvasható; és h) ha a borítékon kívül „Ajánlat a Va
nyovka községi volt volt úrbéres birtokosság 1908. évi 
rendkívüli vágásából eladandó fakészletre11 felírással van 
ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. 
Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtó
jára azonnal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság 
jóváhagyása után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltételek az alsó- 
kubini m. kir. áll. erdőhivatalnál, az annak alárendelt 
alsókubini m. kir. járási erdőgondnokságnál és a birtokos
ság elnökénél tekinthetők meg naponta 11 -12 óra
között.

Alsókubin, 1908. évi április hó 23-án.
M. kir. járási erdögondnokság.

A Selmecbányái magyar királyi bányászati és erdészeti főiskola rektora.__

739. szám.
PHLYHZHT.

A Selmecbányái m. kir. bányászati és erdé
szeti főiskola erdőhasználattani tanszékénél fel
merülő tanársegédi teendők további ellátása cél
jából egy a X. fizetési osztályba sorozott, évi 
egyezerhatszáz (1600) korona fizetéssel, az 1904. 
évi I. t.-c. alapján járó négyszáz (400) korona 
személyi pótlékkal, négyszázhusz (420) korona 
lakpénzzel és ötvennégy (54) ürköbméter tűzifa
járandósággal javadalmazott

asszisztensi állásra
ezennel pályázatot hirdetek.

Felhívom ennélfogva mindazokat az okleveles 
erdészeket, a kik a jelzett állásra pályázni óhaj
tanak, hogy a nagymélt. földmiv. m. kir. minister 
úrhoz címzett, kellőleg felszerelt és szabálysze
rűen bélyegzett folyamodványaikat, ha állami 
szolgálatban vannak, felettes hatóságuk, külön
ben pedig az egészségi állapotuknak közhatósági 
orvos által való igazolás mellett az illető főispán 
— székesfővárosi főpolgármester — utján jelen 
pályázati hirdetménynek a „Budapesti Közlöny“- 
ben való első megjelenéstől Számított két (2) hét 
alatt a Selmecbányái m. kir. bányászati és er
dészeti főiskola rektorához nyújtsák be.

Elkésve érkezett, avagy kellőleg nem okmá
nyolt kéivények nem fognak figyelembe vétetni.

Selmecbányán, 1908. évi április hó 15-én.
A főiskola ezidőszerinti rektora:

Herrmann.

Faárverési hirdetmény.
A turócszentmártoni v. urb. birtokosság Turócszentmártonban 1908. évi május hő 15-én d. e. 9 

órakor a m. kir. járási erdőgondnokság irodájában tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja a tulaj
donát képező erdő 1907. és 1908. évi vágásterületén található 5271-75 m3 (tömörköbméternyi) 49850 korona 02 
fillérre becsült 11386 darab lúc, jegenye és erdei fenyőfa törzset.

Becsár 49850 02 korona. Kiszállítási határidő bezárólag 1909. év április hó 1-éig.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be; 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 tárgyát képező haszonvétel megjelölését szószerint 
tartalmazza, úgy a mint az a hirdetményben foglaltatik ; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva 
adatnak be; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri 
és azoknak magát teljesen aláveti; f )  ha bánatpénzképen a megajánlott összegnek legalább 10°/o át készpénzben 
tartalmazzák; g) ha úgy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) 
világosan kiolvasható; és h) ha a boríték kívül „Ajánlat az 1907/8. évi vágásból eladandó fakészletre“ felírással 
van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára 
azonnal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini m. kir. állami erdőhivatalnál, a turócszent
mártoni m. kir. járási erdőgondnokságnál és Simko János Klanica úrbéri elnöknél tekinthetők meg naponta 11 — 12 
óra között.

Turócszentmártonban, 1908. évi április hó 26-án.
A m. kir. jár. erdőgondnokság: IirdŐdi G yörgy, m. kir. erdőmester,
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Drótkerítés legolcsóbb
C ............................ .... .........»

'tC

S T A D L E R  M I H Á L Y
k e rité sg y árá n á l s-Btr

BU D H PEST, VI., V áci-körut 41/13.

KITÜNTETÉSEK
B R U N N  1894. T R O P P A U  1895

Jtóöcr V. és f ia
Jenő főherceg udvari szállítója

= = ^  frcuDenthal (Osztr. szilézia).

Vaöászati . . . .  
ékszerkülönlegességek

(H u b e r tu s -S c h m u c k )  szarvas- és 
rókarogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí- 
.......................... fásban.............................

Ékszerek, arany- és ezüst
árúk, C h inaezüst-c ikkek és 
m űöntvény-tárgyak gyára és 
................rak tá ra ........................
K é p e s  á r je g y z é k e t  k í v á n a t r a  in g y e n  

é s  b é r m e n v e  k ü ld ü n k .

A cím p o n to s  m e g a d á sá t kérjü k . 
Szarvas- és róka fogak e lőze tes bekül
dés m e lle tt a legm agasabb árakban 

m egvétetnek.

a a n

AH Tisztelt olvasóink becses 
J l l d g j d r  U U I I U I L  figyelmébe ajánljuk a Bu
dapesten, Vili., Főherceg Sándor-utca 30. sz. alatt levő 
M agyar O tthon Penziót. Mérsékelt árban elegánsan 
bútorozott, különbejáratu szobákat lehet ott bérelni s eset
leg teljes ellátás is kapható. Csoportos jelentkezőknek 
megfelelő kedvezmény. Szigorúan családi otthon.

------- * * 7R o essem an n
és

K ü h n e m a n n
Koppel Arthur-féle vasutak
mezei és helyi érdekű vasutak, villanyos 

• =  és sodrony-kötélpályák gyára ~

BUDAPEST
V I., V áci-út 113/115.

Elvállalja erdei vasutak  nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz

nált vasutak bérbe adatnak.

3355/908. SZ. Brassó vármegye alispánjától.

Pályázati hirdetmény.
Brassó rendezett tanácsú szabad királyi vá

rosnál üresedésben levő

segéderdészi állásra
az alább felsorolt feltételek mellett pályázatot hir
detek s felhívom pályázni szándékozókat, hogy 
az 1879. évi XXXI. t-c. 36. §-ában előirt mi
nősítésüket, életkorukat, eddigi alkalmaztatásukat, 
nyelvismereteiket, valamint egészségi állapotukat 
igazoló okmányaikkal felszerelt kérvényüket leg
később 1908. évi május hó 15-ig hozzám 
nyújtsák be.

Később beérkezett pályázatokat nem fogok 
figyelembe venni. A segéderdészi állás javadal
mazása: 1800 korona évi fizetés, igényjogosult
ság a szabályszerű ötödéves korpótlékokra, 500 
korona lakpénz és 800 korona utazási átalány.

Kelt Brassóban, 1908. évi március hó 31-én.
Brassó vármegye alispánja.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  minden hónap 1-én és  15-én.

F ő s z e r k e s z t ő :

Im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A
B é la p á tf a lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  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.

V a d á s z a t i  f ő m u n k a tá r s  :

R em ete i  KÖVÁRY JÁNOS
B u d a p e s te n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész kiadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz 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. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési d ija k : Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, fó lo lda l 20 K, negyedolda l 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

Ä v o lt úrbéresek közös 
erdőbirtokainak gazdasági állapota.

A kinek alkalma nyílt a közösségek — úr- 
bérességek, közbirtokosságok stb. — zavaros 
ügyébe betekinteni, az minden nagyobb előre
látó képesség nélkül megjósolhatta, hogy ezen 
közösségek jelenlegi állapotukban fenn nem 
tarthatók.

Nekünk, — akiket a sors ezen közös erdők 
kezeléséhez vetett — bőven kijut a közösségek 
ügyeiből, s így tisztában vagyunk azzal, hogy e 
rozoga bástyát mielőbb le kell dönteni.

Jóleső érzéssel olvastam Sebes Dénesnek az 
„Erdészeti Lapok“ IV. füzetében erre vonatko
zólag megjelent cikkét, amely élénken meg
világítja az erdő- és a legelő-közösségek jogi 
lehetetlenségét.

Nem szándékom a cikket magát bővebben 
tárgyalni, csak arra a tényre akarok utalni, 
mely ezen birtokok jogi szempontból is lehetet
len állapotát jellegzi, s mely állapotnak termé
szetes következménye az, hogy ezen közössé
gek gazdasági' fejlődése megakad.

Az első az arányrészek megállapítása és nyil
vántartása, a másik pedig az állag feletti ren
delkezés korlátozása.

Mielőtt azonban ezekkel gazdasági, neveze
tesen erdőgazdasági szempontból foglalkoznék, 
legyen szabad a volt úrbéres közösségek erdei
ről néhány szót szólanom.

Utalok Sebes cikkében kifejtett azon alap

igazságra, hogy az erdő- és legelőterületek ok
szerű kihasználásra csak mint területegységek 
alkalmasak a népesség céljaira.

Sajnos, ezt az igazságot vezetőink későn is
merték fel és miután a közös birtokok ennek 
tekintetbe vétele nélkül alakultak, az egészséges 
alap hiányában, ezen intézmények további fej
lődése, kiépítése is nélkülözte a biztos alapot.

Az úrbéri erdő- és legelőelkülönítést, törvé
nyeink rendelkezése szerint — a terület nagysá
gára való tekintet nélkül — kellett keresztül 
vinni, s ezen kihasított közös birtok számba 
veendő helyen már kiterjedésénél fogva sem 
felelhet meg rendeltetésének. Ha még tekintetbe 
vesszük azt, hogy úrbéri erdő- és legelőillető
ségként a határban szerte fekvő mindén árok 
és hasznavehetetlen kis térség hasíttatott ki, és 
azt, hogy sokhelyt már az úrbéri elkülönítést 
megelőzőleg a volt földesúr az úrbéri közös 
illetmény gyanánt kihasítandó területen a faj
zást és legeltetést minden rendszer nélkül, — a 
rablógazdaság összes módozatainak alkalmazá
sával — végeztette, a mire példát még az 1899. 
évben is találtam, tisztában lehetünk az úrbéri 
közös területek gazdasági állapotával. Ha az el
különítés az 1880. évet megelőzőleg történt s a 
terület hozzáférhető helyen volt, a rablógazda
ság rögtön kezdetét vette.

Az 1879. évi XXXI. t.-cikk a már elkülöní
tett erdőket legtöbbhelyt szánandó állapotban 
találta s ahelyett, hogy úgy azokat, mint a még 
kihasítandókat bizonyos területmaximumig, ille-
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tőleg az erdőként rendszeresen kezelhető terü
let minimumáig egyszerűen az 5. §. alá sorozta, 
illetőleg a másnemű mivelésre alkalmas terüle- 
letektől, mint fentartandó erdőterületektől el
tekintett volna, azokat a talajra és kiterjedésre 
való tekintet nélkül a 17. §. alá sorozta, mint 
rendszeres gazdasági terv szerint kezelendő terü
leteket.

A rendszeres erdőgazdaság elveit elméletben 
a kisbirtokra is lehet alkalmazni, de hiába az 
élet és a valóság a rideg számításnak sem en
ged, s a felállított egyenes arányokat sokszor 
megfordítja, s a kis birtokra erőszakolt gazda
ság rendszeressége a valóságban eltörpül. De 
nem is lehet az másként. Sok kiadásunk olyan, 
mely a kisgazdaságnál is elkerülhetetlen. De 
még a területaránynak megfelelő adaggal sem 
fedezhető, s viszont sokkal kedvezőbbek a ter
melés és értékesítés esélyei a nagybirtoknál. A 
kiadás tehát a birtok kiterjedésének apadásával 
nő és a bevétel apad. Egyszóval beigazolást 
nyer az a tény, hogy az erdők okszerű kihasz
nálásra csak mint területegységek alkalmasak.

A hiba megtörtént akkor, amikor az úrbéri erdők 
feltétlen kihasításának gondolata agyban meg- 
fogamzott, s ha már kihasíttattak, azokat — ha 
más célra nem alkalmasak, még áldozatok árán 
is fönn kell tartani.

A helyes vezetés és megfelelő ellenőrzés ezen 
kisbirtokokat is — némi áldozattal — mint 
gazdasági alanyokat idővel oly karba hozhatja, 
hogy közgazdaságunkban a mainál jóval nagyobb 
figyelemben lesznek részesíthetők. A birtokjogi I 
jelen állapotnak azonban meg kell dőlnie, mert 
ha valamely birtokot a gazdaság számottevő 
tényezőjévé akarunk tenni, akkor legelső sorban 
a birtokos életre való képessége szükségeltetik. 
Az úrbéresek testületének életre való képességé
hez pedig sok szó fér.

A kisbirtokos jelen alakját Sebes jogi szem
pontból letárgyalta, vizsgáljuk annak gazdasági 
kihatását.

A birtok a volt úrbéresek közös tulajdona, 
a részesedés — mely csak a terheket és járan
dóságokat érinti — arányszámokkal fejeztetik ki.
A birtokosok arányrészei már az úrbéri elkülö
nítéskor nem egy helyt három számjegyből álló

nevezővel szerepeltek, de az már azóta meg
nagyobbodott.

Ha nehéz az arányrészek kezelése jogi szem
pontból még nehezebb az gazdasági kihatását 
tekintve.

Nem restellem bevallani, hogy néhány évvel 
ezelőtt, a névjegyzékek összeállítása idejében, 
az egyik névjegyzék összegezésével — hol a 
közös nevező a tizmilliót meghaladta — öt napig 
bajlódtam, de mindig más eredménnyel végez
tem, a különbség ugyan csekély volt, de az 
eredmények még sem voltak egyezők; s hiába, 
le kellett tennem még egy próbaösszegezésről, 
hiszen más munka is vár reánk.

Most is itt fekszik előttem az egyik névjegy
zék. Az idei tüzifafelosztásról van szó, s az 
egyiknek például a kitermelt famennyiségből egy 
ürméter V32o-od része jut. Ugyan kérem, tessék 
azt kiosztani.

Ha az arányrészek nyilvántartásában jogi 
szempontból maholnap eligazodni nem lehet, 
akkor a természetbeni járandóságoknak az arány
részek szerint való igazságos kiosztása lehetet
lenség.

■ Ugyanaz áll a közös terhek kivetésénél is.
Már most kérem, tessék a hegyek közé elrejtő

zött falukba elmenni és lesni, amig ott az elnök 
erdőgazda stb., a kiknek a névaláírás is alapos 
gondot és munkát ad — a közterheket és a 
természetbeni járandóságokat az arányrészek 
figyelembevételével behajthatja, illetőleg kiadja. 
Nem jó lenne az eredményt fölülvizsgálni, ha 
arról maradandó emléket hagynának.

Ha pedig az úrbéresektől administrativ dol
gaiknak csupán a lehetőségig való kifogástalan 
keresztülvitelét követeljük, az oly személyi ki
adásokkal járna, hogy az összes kiadások 10 
év alatt nemcsak a csekély jövedelmet, de ma
gát a birtokértéket is fölülmúlnák. Ma pedig — 
a nehéz megélhetési viszonyok között — ne 
várjuk azt, hogy az önfeláldozó és közös ügyek
nek életöket felszentelő, — kellő képességű lel
kes férfiak csapata feltámadjon, — akik nem
csak hálát nem remélve, de önzetlen munkáju
kért rágalmazást is elviselni hajlandók, csakhogy 
az úrbéresek ügyét függő helyzetéből a szintes 
felé tereljék.
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Elméletben sok minden jó és könnyű, a szá
mok oszthatók, de a kinek csak halvány sej
telme van arról, hogy földi javaink csak bizo
nyos részekig oszthatók és csak bizonyos mini
mumig értékesek, használhatók és felelnek meg 
rendeltetésöknek, az tisztában van azzal, hogy 
e közösségek fenn nem tarthatók.

Az állagfeletti rendelkezés korlátozásának ki
hatása nem is annyira jogi, mint tisztán gazda
sági hátrány. Ezen birtokok közösben és eredeti 
alakjukban való lehető fentartásának biztosítá
sára éppen a jó eljárás megszorítása válasz
tatott.

Pedig hát minden változik az ég alatt; amit 
az úrbéri elkülönítéskor talán a legjobbnak ta
láltak, az esetleg már akkor sem volt jó, vagy 
pedig az idők folyamán lett azzá. De a birtok- 
viszonyon változtatni az állagfeletti rendelkezés 
korlátozásából kifolyólag nagyon nehéz, — amit 
Sebes cikkében teljesen kifejtett, és példák fel
hozásával is csak ismétlésekbe bocsátkoznám.

Mindannak mi a természetes következménye?
A közösséggel való elégedetlenség, aminek 

kárát csak a közös birtok látja, mert azzal csak 
mint elkerülhetlen rosszal foglalkozik mindenki 
és valósággal mostohagyermek legtöbb helyt.

Ha tehát ezen elhagyatott birtokokon segíteni 
akarunk, ha azokat gazdaságunk számottevő 
alanyává akarjuk tenni, a régi rendszerrel 
szakítanunk kell, — a volt úrbéresek rozoga 
bástyáját le kell rombolnunk.

Miután ezen birtokok legfőbb hivatása a helyi 
szükséglet legalább részben való fedezése, is
mét csak azt látnám legcélszerűbbnek, ha azok 
a községeknek mint erkölcsi testületeknek adat
nának át. Az átadás akár a községnek nyúj
tandó segélyekkel a hivatalosan megállapítandó 
érték egyszerre való kifizetésével, akár pedig a 
községek által kibocsátandó kötvényekkel lenne 
megvásárolható.

A helyes átadás módját könnyen meg lehetne 
állapítani, csak a lehetőség legyen meg.

Fagus.

-

Mérőasztalműszer 
erdészeti részletfelméréseknél.*

Irta Szénássy Béla.

Minden felvétel ■— bármely műszerrel történjék is az 
és bármely ágába tartozzék is az a mérési műveletek
nek — akkor mondható befejezettnek, ha a már kész 
térkép, vázlat vagy bárminemű tervezet megszerkesztve, 
megrajzolva kidolgozottan előttünk fekszik.

A felvétel pontossága és megbízhatósága jó  műszert 
feltételez, mint elengedhetlen feltételt.

Evvel kapcsolatosan valamely műszer akkor nevezhető 
jónak, azaz akkor elégíti ki a hozzáfűzött igényeket, ha 
a reánk bízott feladatot vele a kellő pontossággal, 
minél rövidebb idő alatt s minél kevesebb költség
gel és fáradsággal tudjuk elvégezni.

Valamely műszerrel elvégzendő mérési művelet csak 
kétféle lehet, u. m. :

1. vagy eredeti felvétel, amidőn a terep, vagy vala
mely felvételi tárgyról még semmi nemű térkép, vagy 
helyszinrajz, vagy tervezettel nem rendelkezünk, ez eset
ben a szó szoros értelmében felvételt végzünk, vagyis 
nagyból dolgozunk kicsibe ;

2. vagy egy már meglevő térkép, vagy tervezet ido
mait kell a természetben kitűznünk a már papiroson 
meglevő kisebbített mérték szerint, vagyis ez esetben 
kicsiből nagyba dolgozunk.

Az első esethez tartoznak valamennyi részletfel
méréseink, melyek az erdőrendezés körébe vágnak s a 
melyről szólni jelenleg főleg szándékom, bár a második 
pontban felsorolt munkák amavval szorosan egybe függe
nek s köztük szigorú határt vonni nem lehet. Azért az 
értekezés folyamán erre is kiterjeszkedem.

Az érd. részletfelvételeknél általánosan a Reichenbach- 
féle optikai távolságmérésre berendezett déllősítö mű
szert használták és használják jelenleg is, mert ezen 
műszerrel — mindig fedett területet tartván szem előtt — 
a felvétel, ami a legdrágább, gyorsan eszközölhető; a 
műszer könnyen kezelhető, szemben a mérőasztallal, 
mely nehézkesebb voltánál fogva, fedett területen eddig 
kevéssé, vagy egyáltalán nem is nyert — főleg épen a 
részletfelvételeknél — alkalmazást.

Evvel szemben, tekintve az előbb elmondottakat, neve
zetesen, hogy a felvétel csak a kész térkép, vagv 
tervrajz elkészültével nyer tulajdonképen befejezést, 
tárgyalom a mérőasztalműszerek közül a részletfel
vételekhez átalakított kis mérőasztalműszer alkalmazá
sát a déllősítő műszerrel elért eredmények ellenében.

Ennek megvilágosítására lássuk a két műszer alkal
mazásánál elfogadott elveket egyenkint, ezek közül 
első sorban azt, mely kimondja, hogy a felvétel gaz

* Szerző a műszert Borsod-Gömör- Heves megyék Erdészeti 
Egyesüleletének f. hó 24-én a krasznahorkai várban megtartandó évi 
közgyűlésen bemutatja.
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daságos (gyors) keresztülvitele valamely műszer alkal
mazhatóságának legelőnyösebb kelléke.

Kérdés, mitől függ a műszernek ezen tulajdonsága ?
A déllősítő műszerrel való felvétel gyorsasága két 

tényezőtől függ, eltekintve a műszernek a fellállítására, 
szintezésre, szóval az irányzat pontos felvételére való 
alkalmassá tételétől, még pedig :

1. mily gyorsan képes a távolságmérő lécet hordó 
segédmunkás (magyarul „alakonc“ (!) a figuráns fordításá
ból) egyik pontról a másikra általmenni, ideértve az 
irányzat esetleges — jobban mondva rendes — ki
tisztogatását is ;

2. mennyi időt vesz igénybe az említett műszerfel
állítás, szintezés és leolvasásokon kivül, az adatoknak 
(távolság, magassági szög, E—D iránytűállás, főleg pe
dig a pontos vázlatrajznak) a felvételi könyvbe való be
jegyzése.

Az előbbi a figuráns munkabíró képessége — fizikai 
erejétől, — az utóbbi a felvevő mérnök ügyességétől és 
gyakorlottságától függ, megköveteli azonban minden 
esetben az irányzatnál valamennyi adat leolvasásának 
ellenőrzését, vagyis a másodszori leolvasást, kapcsolato
san a jegyzőkönyvvi bejegyzések ismételt áttekintésével.

E felvétel gyorsaságát egyrészt a léctartó segéd
munkás gyorsasága, másrészt pedig a működő mérnök 
ügyessége szabályozzák.

Minden részletfelmérőnek egyrészt előbb meg kell 
várni, mig a figuráns egyik pontról a másikra áthalad, 
másrészt pedig az adatokat ezen idő alatt, vagy pedig 
esetleg a figuráns megvárakoztatásával, jegyzőkönyvébe 
feljegyezni, végül magának is műszerestől az ugró állo
másra által menni.

Gyorsabban tehát semmi szín alatt sem haladhat, 
mint a mig az uj irányzatot a felvételre alkalmassá nem 
tette vagy nem tétette, továbbá mig a léctarló az egyik 
pontról a másikra által nem ment, végre, mig a „hátra“ 
és „előre“ irányzatok adatai a felvételi könyvében 
minden kétséget kizárólag rögzítve nincsenek.

A felvételek befejezte után, tudjuk, jön a szobai 
munka a felvételek felrakása — megelőzve az irányza
toknak a vízszintesre való átszámításával — a csatolási 
pontok közé való beillesztés — mind megannyi hiba
forrás — végül a záróhibák kiigazítása szerkesztési utón, 
vagy valamely redukáló műszer segélyével.

Ez a munka pedig, a mellett, hogy az egyhangúsága 
miatt lélekölő és fárasztó, tetemes időt is vesz igénybe 
a téli hónapok alatt; s közvetve bár, de ezáltal szintén 
a felvételt drágítja, mert a térkép teljes elkészülté
hez feltétlenül szükséges.

Mivel pedig tudvalevőleg ezen felrakásnak ismét sok 
a hibaforrása s ez által a felvétel pontosságát kétségessé 
teszi, gyakran oly mérvben, hogy az egész felvételt a 
szabadban újból el kell végezni, a jegyzőkönyvi fel
jegyzésekbe becsúszott s a déllösítövel végzett fe l
vételek alkalmával ellenőrizhetetlen hiba miatt; azért

egy oly műszer, melylyel a szobai munka hátrányait 
ki lehet kerülni, vagyis a térképet a felvétellel egy
idejűleg lehet megszerkeszteni ugyanazon idő alatt, 
ezen műszerrel szemben elvitázhatatlan előnnyel bir.

Mert ha a felvevő mérnök — ismételve hangsúlyozom 
— Ugyanazon idő alatt, a mig a déllösítövel a fel
vételeit és feljegyzéseit kint megejti, valamely mérőasztal
műszerrel ugyanazon felvétel idomait is már a hely
színén megszerkesztheti és készen megkaphatja, akkor 
oly műszerrel rendelkezik, mely a déllösítövel eddig elért 
és megszokott eredményeket, nem csak a munkálat 
mennyisége, hanem megbizhatósága tekintetében is túl
szárnyalja.

Szaklapjainkban többször volt különféle műszer le
írva, melyeknek célját a felvétel gyorsítása — köny- 
nyebb, vagy önszintezés, könnyű kezelhetés, a sikszögek- 
nek grafikus felvétele stb. — képezte; a mérőasztal 
alkalmasságát azonban mindegyik kerülte, eltagadhatat- 
lan, s ki nem küszöbölhetönek vélt hátrányainál fogva.

Ez előítélet; elvégre is nem az a cél, hogy a felvé
telt minél gyorsabbá s könnyűvé tegyük —- a pontos
ság rovására —, hanem a felvétel pontos és megbízható 
eredménye; a jó térkép.

Az Elek-féle erdőmérő (lásd M. E. 1906. évi 17-ik 
számát) a mérőasztallal való felvételt már megközelítette, 
mert a szögeket grafikus utón veszi föl, a távolt azonban

1. ábra.

a helyett hogy felrakná, a szögek száraira jegyzi. Biz
tosítom, hogy ugyanazon idő alatt és egy fáradsággal 
a távolokat is felrakhatta volna körzővel.

Ha Elek egy lépéssel tovább megy s megmagyaráz- 
hatlan előítéletnél fogva nem fél a mérőasztaltól — mint 
ördög a tömjéntől —, hanem ezt geniálisan megszer
kesztett távolságmérőjével látja el s a térképet kint 
azonnal be is fejezi, még nagyobb és pontosabb ered
ményt ért volna el, mint én az alábbiakban leírandó 
kis mérőasztalműszer segítségével, melynek épen a 

t
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részletfelmérésekhez való alkalmassá tételénél úgy a 
pontos és gazdaságos munkára, főleg pedig annak meg
bízhatóságára és biztos ellenőrzésére voltam tekintettel.

A z erd észet i  r é s z le t fe lm érés ek h ez  á ta lak íto tt  k is  
m érő a sz ta lm ű s zer  leirása.

Az asztaltábla 45—53 cm. nagyságú, tehát oly nagy, 
hogy reá egy fé l kataszteri szelvény (a kellő szélek
kel) reáfér.

A tábla paránycsavarral ellátott, fordító korongra he
lyezett kereszten nyugszik a Starke-féle mérőasztalnál 
alkalmazott állványfőhöz hasonlóan. Ezen beállító készülék 
a felfüggélyezésnél 8 cmnyire elmozdítható; szerkezete

Ezen rézlapon, mint alapon nyugszik a B—B i rézlap, 
melyhez a delejtűt üveg alatt rejtő C szelence van 
csavarokkal mozdulatlanul rögzítve s evvel együtt, az F 
pont tengelyében, az A lapba fúrt rézcsap körül a víz
szintes síkban 20°-nyira elfordítható. Az elfordítás cél
jára a B rézlap az E—Ex csavarok alatt, ezek vastag
ságának megfelelő bevágással van ellátva az F pontnak* 
mint középpontnak megfelelő ívben; s ha az E—E \ 
csavarokat meglazítjuk, a 20°-kal való elfordítás meg
ejthető, a delejtű pontos bevágatása után pedig ugyan
ezen csavarok megszorításával a B lap, evvel a C sze
lence az A laphoz mozdulatlanul leszorítható.

A hasábalakú delejtű 75 hosszú, üveg fedé

2. ábra. Alaprajz. Term. nagyság.

az ábrából világosan kivehető, de különben is ösmeretes.
Az aszlaltábla hosszoldalán a kataszteri szelvény 

valódi déllőjének tengelyében (vagyis a keskenyebb 
— 20 hüvelykes — oldalának megfelelően) egy szelen- 
cés delejtíít alkalmaztam (2—3-ik ábra), mely az 1.,
2., 3. csavarokkal oly módon van az asztallap alsó 
oldalába vésett megfelelő mélyedésbe lecsavarva (a 2-ik 
ábrán az a—a i szakadozott vonalig), hogy az eset
leg felette elvezetett tácsöves vonalzót az ide-oda való 
mozgatásban ne akadályozza ; tehát a szelence vastag
sága kisebb az aszcallapénál. (3-ik ábra, a—a i az asztal
lap felső szintje.)

A 2-ik és 3-ik ábrán, mely a szelencés delejtűt alap- 
rajz és oldalnézetben tünteti fel, A jelzi a 145 ‘>njm 
hosszú és 57 %  széles rézlapot, mely a mint emlí
tem, az 1., 2., 3. csavarokkal az asztallap alsó szintjé
ben van megerősítve.

alatt F acéltengelyen rubinba csiszolt csapban mozog, 
mozgása C csavar utján, a H  emeltyű karral a hasz
nálat után csapjából kiemelhető s az üveglaphoz rög
zíthető.

A fokbeosztás fél fokos, s a szelence bármely pillanat
ban széjjel szedhető.

A műszer háromlábú állványa a Starke-féle mérő
asztaléhoz hasonló.

A műszerhez való távcsöves vonalzó a 4-ik ábrában 
feltüntetett szerkezettel bir.

A távcső hosszlibellával van felszerelve; a vízszintes 
forgó tengelyen hasonlóképen egy libella van alkalmazva; 
van azonkívül a távcsőnek magassági köre s ennek meg
felelően paránycsavaros mozgásra alkalmas szerkezete. 
A látcső távolságmérője 100-as beosztású, tárgylencséje 
18 '“im-es, 23-szoros nagyítással, nem más, mint a dél- 
lősítő műszer távcsöve a vonalzó állványára téve. A vo-
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4. ábra.

182

nalzó hossza, a fél kát. 
szelvény átlója, szóval 
60'5 c/m hosszú, 57 nlfm 
széles.

A távolságmérő léc 
beosztása számnélküli, 
az egész léc szélességét 
igénybevevő beosztás
sal.

A 10— 10 öles be
osztás fekete-fehér, a 
középen az 5—5 öl 
beosztásnak megfelelő 
(az ábrán vonalozott) rész piros-fehér, végül az ölek válta
kozva ismét fekete-fehérek.

Miután a mérőléc 9'4 cjm széles, azért e beosztások 
igen nagyok; nem oly vakító és szemrontóak, mint a 
pusztán fekete és fehér beosztással bíró lécek, melyeken 
azonkívül a rendesen előfordulni szokott számsorok a 
léc félszélességét elfoglalják, minélfogva a beosztásuk is 
kisebb. Természetes tehát, hogy ugyanazon távolság 

nál az elébb leirt léc ponto
sabb, könnyebben és éleseb
ben leolvasható adatot nyújt, 
de előnye az is, hogy az 1—2 
tizedöl pontosságig menő leol
vasás nagyobb távolságra is 
elérhető.

A 10 és az 1-es ölek közé 
iktatott, 5—5 ölenkint váltakozva 
piros-fehérrel színezett beosztás 
a leolvasást élesbiteni és meg
könnyíteni van hivatva; a szám 
azért van mellőzve, mert a 
tisztán távolságmérésre beren
dezett lécnél a szám csak za
varólag hat, esetleg levonási 
hibát is okozhat. A használat
nál az ellenőrzés úgy történik, 
hogy az egész távolság meg
figyelésekor a félpókszállal való 
leolvasást is megfigyeli az em
ber, vagyis valamely pókszál 
(alsó vagy felső) és a középső 
pókszál között foglalt beosztá
sok képét kettővel megszorozza 
s a kapott eredménynyel ösz- 
szehasonlítja az egész leolva
sott távolt.

Gyors és biztos módszer a 
leolvasásnál becsúszható hiba 
elkerülésére.

A leolvasás hibája az 1%-on 
alul marad, sőt legtöbb eset-

5. ábra. % nagyság. ben alig ad észrevehető elté

rést. Semmi esetre sem éri el azonban a 2%-ot, amint 
azt Elek állítja a M. E. 17-ik számában „Erdőmérő“ 
című cikkében.

A távolságnak azonnal való felrakását nagyon meg
könnyíti az a mérce, mely a D cos2 a szerint van 
beosztva s mely ennélfogva a leolvasott ferde távolok
nak vízszintesre való átszámítását fölöslegessé teszi.

Leírását itt mellőzöm, mert ezt leírta Csorna Gusztáv 
a M. E. 1906. 14. számában: „Lépték szerkesztés a
Reichenbach-féle távolságmérővel megmért ferde vona
laknak vízszintesre való átszámításához“ cím alatt.

Az elmúlt télen a déllősítő műszerrel eszközölt felvéte
leinket, minden átszámítást mellőzvén, ezen mérce segít
ségével raktuk fel teljes sikerrel.

A felvételekhez szükségelünk még szögtükröt, Winkler 
féle irányzó tűt, szakaszkörzőt; továbbá, ha kitűzési fel
adatot, vagy alap (csatolási) vonal felmérést végezünk, 
10 öles acélmérő szalagot s 3 —4 kitűző rudat.

A kitűző rudak piros-fehér beosztása a távolság
mérőnek megfelelő, (10 öl leolvasást nyújtó) vagyis 
18'96 cfm-nyi legyen. A szalaggal lemért távolságok mé
rése alkalmával a munkás ellenőrzésére, továbbá kitűzé
seknél ez a beosztás igen előnyös, gyakorlati értékét 
alkalmazásakor maga igazolja.

A műszernek két asztallapja van ; ezekre a felvételt 
megelőzőleg ragasztjuk fel a papírlapot, ha az egyik 
asztallap telve van, az állványfőről egyszerűen levesz- 
szük és a tiszta lappal kicseréljük.

Helyénvalónak tartom itt megemlékezni, hogy a papirost 
akként ragasztjuk fel az asztallapra, hogy arra az időnek 
semmiféle befolyása ne lehessen, vagy legalább is na
gyon csekély, mely a további felvételt nem zavarja.

Ez pedig fontos, mert e műszer alkalmazásától leg
inkább azért idegenkednek, mivel „a papiros nedves idő
ben felhólyagzik."

Természetes, sok függ a papiros minőségétől is. A 
valódi angol Whatman rajzpapirosnál jobbat nem ismerek.

Az asztallapot előzőleg közönséges konyhaszappannal 
bedörzsöljük, hogy a szappan a fa likacsaiba behatoljon 
s hogy a ragasztó anyag vizét ne szívhassa egyszerre 
magába.

A rajzlap nagyobb legyen az asztallapnál annyira,
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hogy az a szélén túl lehajtható s gummiarabikummal 
vagy tésztával az asztallap széléhez jól leragasztható legyen.

A sarkokon a bevágott (és nem kivágott) szélek egy
másra hajtassanak és így ragasztassanak le.

Magának a papírlapnak a ragasztóanyaga keményre 
felvert tojás fehérje, a mit a felvételi laptól nem kell- 
sajnálni, de vizet semmi szín alatt bele nem keverni.

A bekenés gyorsan eszközlendő, nehogy a papirosnak 
ideje legyen a tojás fehérnye nedvességét magába szívni.

A tiszta kendővel közepétől kifelé lesimított lapnak 
széleit azonnal leragasztjuk s nehány napig szikkadni 
hagyjuk.

A lap széleinek az asztalhoz való leragasztásával el
érjük azt, hogy légbuborékok nem juthatnak a lap alá 
s nedves időben a felhólyagzás meg van ez által aka
dályozva; a szappannal bekent asztallaphoz pedig nincs 
rá eset, hogy a rajzlap annyira hozzáragadjon, hogy azt 
leszakítani kényszerüljünk, mert a szappan túlságosan 
oda ragadni nem engedi.

Ha az asztallap felragasztása sikerült — a mi némi 
gyakorlat után biztos — akkor a nedves idő nem árt 
neki, különösen ezen kis mérőműszernél nem, az asztal
lap kicsiségénél fogva.

(Folyt, köv.)

A cserebogár és kártételei.
Irta Gy. Gy.

Erdőinknek épen nem utolsó ellensége, a gyökerekben 
érzékeny, számottevő károkat okozó cserebogár és 
pajorja. Közönséges cserebogarunknak, a Melolontha 
vulgárisnak, fehéres-sárga, tömzsi, aránylag nagy fej- 
alkatu pajorját az erdő- és a mezőgazda egyaránt jól 
ösmerik. Kártételeivel szemben vajmi gyönge vigasztalá
sunkul szolgálhat az a körülmény, hogy a növényzet 
gyökerében károkat okozó egyedek száma általában nem 
nagy, mindazonáltal az az egy-két rovarfaj is, a mely 
a mező- és az erdőgazdaságnak, a gyökérzet pusztítása 
által, károkat okoz, eléggé érzékenyen sújthatja kultúráin
kat ahhoz, hogy azokkal időnként kissé részletesebben 
foglalkozzunk.

Manapság, a midőn hazánk erdőkulturája rengeteg 
kiterjedésű befásításokkal igyekszik újabb és újabb erdő
területeket teremteni, korántsem lehet előttünk közömbös 
egy-egy olyan ellenség, a mely, épen mint a cserebogár 
és pajorja is, legfőként a zsengébb és így nagyobb vé
delmet igénylő ültetvényekben és ezek gyökérzetében 
tesz nekünk számottevő károkat.

A cserebogár-pajor, ott ahol azt nagyobb mértékben 
elszaporodni és garázdálkodni hagyjuk, messzemenő 
fáradozásainkat aránylag rövid idő alatt semmivé teheti; 
bizonyára üdvös dolgot mívelünk tehát akkor, ha a 
cserebogárról, valamint pajorjainak életéről és garázdál
kodásáról kissé részletesebben megemlékezünk.

A rovarvilág túlnyomó többsége, kisebb-nagyobb mér
tékben egyik-másik kultúránknak kárára van; mégis, az 
erdőket számbavehetőbben pusztító rovarfélék száma, be
leértve a pajort is, általában nem túlnagy, vagy leg
alább is kártételük nem terjed túl bizonyos területek 
határvonalain; a kártételek tehát, főként ha kellő idő
ben iparkodunk ellenük védekezni, minden esetben el
szigetelhetek lesznek azon egyszerű oknál fogva, mert 
nem minden terület nyújtotta létfeltételképes egyben a 
pajor és az egyéb ültetésekben károkat okozó rovarféle 
létköreit biztosítani ott is, a hol egyes területek nyújtotta 
létfeltételek, a kártékony rovarvilág elhatalmaskodására 
kedvezőek ; részben túlszáraz évszakok, túlforró nyarak, 
részben pedig túlkemény zord telek sietnek időnként az 
ember és kultúráinak segítségére, vagy legalább is köny- 
nyítenek feladatainkon mindott, a hol a túlszaporodó 
kártevőkkel szemben foganatosított óvintézkedéseink már- 
már elégteleneknek bizonyulnak.

A cserebogár pajorja, a körülbelül 15—30 cmnyi talaj
mélységbe rakott petékből 4- 6 hét alatt szokott kikelni. 
A kikelt nemzedék a föld mélyében fokozatosan tenyészt; 
persze az első két esztendőben számottevőbb károkat még 
nem okozhat. Ilyenkor csupán a föld mélyében levő, kor
hadásnak induló növényi részek puha anyagából táplál
kozik s csakis léte 3-dik esztendejében teljesen, kifejlett 
rágó szervekkel fölfegyverkezetten kezd aztán a mező-
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és az erdőgazdaság kultúrnövényeinek gyökérzetében 
egyaránt érzékeny károkat okozni. Életének ebben az 
időszakában,- épen a zsenge, legkényesebb hajszálgyökér- 
zet az, a melyet fellakmároz. Ez a kártokozó állapot a 
pajornál eltart a harmadik, esetenként a negyedik élet
év őszéig, a mikor is a mintegy 40 milliméternyi hosszú
ságúra fejlett pajor mélyebbre hatol a talajba, hogy ott 
végleges kifejlődésének bekövetkeztéig, simára kitapaszt- 
gatott apróbb földüregecskékbe vonuljon. Ősztől tavasz 
kezdetéig tart itt nála az átalakulás folyamata; rendsze
rint virágfakadásos április—május hónapjaink szakában, 
teljesen kifejlett cserebogárként okozza aztán nekünk 
ismételt kártételeit, immár persze nem a növények zsenge 
gyökérzetében, hanem a nem kevésbé kényes rügyben, 
bimbóban, virágban és levélhajtásban egyaránt. Ez az 
állapot nála a rajzás időszaka, a mely többé-kevésbbé 
késedelmeskedő tavaszi virágfakadásaink szakához mér
ten, április hó végétől néha junius hó derekáig terjedő 
határon belül szokott rendszerint lefolyni.

A nőstény cserebogár csápjainak kisebb alkatánál 
fogva is párjától szembeötlően megkülönböztethető. A 
földbe rakott peték száma 70, a melyek 10—30 darab
ból álló petecsoportokban, bizonyos távolságban egymás
tól helyezkednek el a föld mélyében. A petelerakás és a 
röpképessé vált cserebogár rajzása között, a már vázolt 
átalakulások közepette 3—4 évi időköz szokott eltelni. A 
4 évi időköz, hazánk enyhébb tájain 3 évire redukáló
dik; mig ugyanis a Kárpátok északibb zord hegyvidékei
nek vagy a hazánktól északra eső európai államok 
cserebogárjának nemzedékről-nemzedékre való megúju
lása, az éghajlati eltérések következtében lassabb és így 
esetleg 4 évet is igényel, addig enyhébb tájakon, vala
mint a tőlünk délre eső országok enyhe vidékein, a csere
bogarak szokásos tömegesebb jelentkezése rendszerint 
minden 3-ik esztendőre tehető. Ilyen volt pl. egyes helye
ken a tavalyi 1907-iki tavasz cserebogárrajzása. Való
színű, hogy a természetszerűleg 1906— 1907. évek telét 
követő rajzás is meg fogja sínyleni az említett zord 
tél súlyos következményeit s igy az a várható rajzás 
a szokottnál gyengébb lesz; a mi csak az erdő- és a 
mezőgazdaságnak fog bizonyára javára szolgálni.

Az erdőkulturában a teljesen kifejlett cserebogár, raj
zása idején, kétségtelenül számottevő károkat okoz nekünk 
azáltal, hogy fáink közül májusban a tölgy, a nyír, a 
nyár, a bükk, a vadgesztenye és az erdőben szerteszét 
díszlő, virágzó gyümölcsfák zsenge hajtását kisebb-na- 
gyobb mértékben fellakmározza, miáltal a fejlettebb pél
dányok termőképességét, a zsengébbeknek pedig létfel
tételeit fogja megsemmisíteni.

Persze a cserebogár garázdálkodása, a fák rügyein, 
virágján, levélhajtásain, ha tetetemes kárt is okoz azok
ban, a növényegyedet végleg tönkretenni alig képes; 
mig ezzel szemben, a föld mélyében, a zsenge gyökér
zet szálai közt gonosz aknamunkáját végző cserebogár
pajor kártétele hasonlíthatlanul mélyebbreható és így az

a növényegyedre végmegsemmisítő hatású is lehet. E 
tekintetben legtöbbet szenvednek az olyan erdők ültet
vényei, a melyeket előzőleg szántóföldekül használt terü
letekre ültetünk, vagy legalább is amelyek az ilyenek 
közelében feküsznek.

A fiatal csemeték gyökerén a pajor rágcsálásainak 
nyomát egyéb kárttevőfélékétől azáltal is meg lehet külön
böztetni, hogy a rágott helyek sebének felülete ez eset
ben sohasem sima, hanem inkább kissé rostos külsejű. 
Ott, a hol a pajorok kártételeit statisztikailag hozzá
vetőleg megtudták állapítani, megdöbbentő adatok szo
morú eredményeihez jutottak; így nevezetesen Francia- 
ország egyes, pajorok által megszállott és kipusztított 
erdő- és mezőterületein, hektáronként átlag 300.000 
darab cserebogárpajor jelenlétét lehetett megállapítani. 
Volt egy-két olyan pajorban bővebb esztendő is, amidőn 
azok kártétele több száz millió frank összeget képviselt.

A cserebogarak és pajorjaik kártételei ellen folytatott 
védekezésünk többféle. Elsőbben is kétségtelenül leg
gyökeresebb eljárás az, ha cserebogárrajzáskor magát a 
rovart pusztítjuk.* Másodsorban földmunkálatok alkalmá
val a szántás, a kapálás és az ásás nyomán felszínre 
kerülő cserebogárpete, pajor és álca megsemmisítésével 
kell igyekeznünk a kártevők ellen gyökeresen föllépni. A 
sertéskondák igénybevétele is esetenként segítségünkre 
van; túrásuk által ezek úgy az erdő-, mint a mezőgaz
daságnak alkalmas időben és helyen mindenkor jelentős 
szolgálatokat tettek eddig is és tesznek nekünk ezentúl 
is, akár belgazdaságaink házisertéséről, akár pedig az 
erdőkulturának is bizonyos határokon belül itt jelentős 
szolgálatokat teljesítő vaddisznókondák kétségtelenül üd
vös turkálgatásairól legyen szó.

Kétségtelen, hogy időszakonként maga a bölcs anya- 
természet is segítségünkre siet azáltal, hogy túlzord tele
ket küld, vagy esetleg épen a cserebogarak rajzása, ille
tőleg párosodása idején kedvezőtlen hideg, esős, olyan 
időjárással kedveskedik, a mely aztán a cserebogarak 
nemi életének és létfeltételeinek sehogysem kedvező. 
Végül maguk a pajorok is némileg kezünkre játszanak 
határtalan falánkságuk révén az által, hogy az erőtelje
sebb pajor az útjába tévedő gyöngébbet egyszerűen fel
falja. A pajor csak oly mohósággal táplálkozik saját faj
belijeivel, mint a növényzet nedvdús gyökérzetével.

Végezetül, a mint hogy a szerves lények valamennyi 
fajtáját különféle betegségek veszedelme tizedelgeti, úgy 
ez alól a cserebogarak nemzetsége sem képez kivételt; 
különösen egy élősdi penész gombafaj, a Botrytis tenella 
az, a mely egyes években a földben élő, még fejlődés 
alatt levő cserebogárfajzatban nagyobb arányú pusztításai
val, közvetve, időnként nekünk is jelentős szolgálatot tesz.

Franciaország, Belgium és Svájc egyes erdőkulturáit

* A cserebogarak irtására követendő Útmutatóval szolgál a „M. 
kir. állami Rovartani Állomás“, melyet a m. kir, földmivelésügyi 
ministerium kívánatra díjtalanul megküld. Szerk.
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azzal igyekeztek a cserebogárrajok végzetesebb pusztí
tásai elől megóvni, hogy a megóvandó kultúrákat fiatal 
nyircsemetékkel szegélyezgették. A zsenge nyir, a csere
bogárnak egyik legkedveltebb csemegéje, a hol erre 
rátalál, ott egyéb kultúrnövényre ügyet se fog vetni. A 
nyíreket ellepett cserebogárrajokat azután haladéktalan 
gyorsasággal igyekeztek mindenütt összegyüjtögetni és 
megsemmisíteni.

A mezőgazdaságban a répafélék, a repce, a mustár, egy
szóval a becős termékek gyökérzete, a cserebogarak pajor
jainak legkedveltebb fogyasztóanyagát képezi; az ilyenek 
helyenként való ültetgetésével s e területeknek utóbb 
felszántásával, hamarosan igyekeztek a pajorok és azok 
atyafisága által megszállott terület veszedelmein segíteni.

A rajzáskor összegyüjtögetett cserebogarak tömege a 
gazdaságban is értékesíthető; részben a sertés és a 
baromfi fogyasztja azt örömest, részben pedig szárított 
és porrázúzott állapotban elsőrangú haltápszerként szere
pel az, bárminő halgazdaságban. Nagyobb mennyiségben 
összegyüjtögetett cserebogarak tömege, dús nitrogén I 
tartalmánál fogva, megfelelő mészanyag hozzáadásával, j

kiváló minőségű trágyaszerként is felhasználható. Körül
belül 1000 darab cserebogár 1 klgramnyi ilyen trágya
szert szolgáltat; miután 10 fillérért a falvak, tanyák, 
majorok gyerek serege szívesen gyűjtöget ezer darabot, 
az ilyen elsőrangú trágyaszer kilogrammjának beszerzése 
épen nem mondható költségesnek.

Bizonyos előzetes óvintézkedésül tekinthető még a 
a talaj helyes megmunkálása is. Ott, ahol az ebbeli 
munkálatok felületesek, hanyagok, ott mindenkor tág 
tért nyithatunk a cserebogár pusztításainak s egyben 
majdnem magunk terjesztjük azok létfeltételei számára, a 
meg nem engedhető határokat.

Ott, a hol az erdő- és a mezőgazdaságban az úgy
nevezett cserebogaras esztendőben lelkiismeretes gonddal 
iparkodnak a cserebogarakat pusztítani s a hol egyben 
a cserebogarat legörömestebb fogyasztó állatvilágot, 
nevezetesen : a cickányt, a borzt, a vakondot, a rókát, 
a vetési varjut, a bagolyféléket és a seregélyt kisebb- 
nagyobb védelem részesévé tesszük, ott a cserebogarak és 
alsóbbrendű ivadékuknak, a pajornak garázdálkodása, 
sohasem fog érzékenyebb károkat okozni.
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(Vége.l

FAKERESKEDELEM .

Könyvvitel egy fakereskedelmi iroda részére.
Irta Csorna Gusztáv. 3

F Ő K Ö N Y V .
Tartozik. Pénztár-számla. Követel.

Pesti magy. kér. bknak készpénzért 5000 Üzieti költségszltól szállít k. . . . 2650
Budapesti raktárnak „ 20900 — „ „ bpesti rkt bérlet 440 —
B. . 13800 — N. N. árú száll. 160 —

„ személyzet fiz. . 2000 —
Zárm érlegszám lától..................... ' 34450

39700 — 39700 -

Előmérlegszámlának..................... 34450 —
2 2
Tartozik. Tőke-számla. Követel.

Pesti magy. kér. banknak készp. . 750 Pesti magy. kér. bktól kezdő tőke . 100000
Zármérlegszámlának..................... 100000 — Kamatszámlától kamatrész . 750

100750 - 100750 —

Előmérlegszámlától . . . . . 100000 —
3 3
Tartozik. '  Pesti magyar kereskedelmi bank. Követel.

Tőkeszámlának kezdő tőkéért . 100000 Pénztárszámlától készpénzért . . 5000
C. raktárnak készpénz . . . . 5720 — A. fűrész pénztárának készpénzért 40000 —
D. „ ............................. 8940 ---. B. „ 30000 —
N. N.-nek Tornallyán készpénz . 1860 — Tőkeszámlától készpénzért . . . 750 —
X. Y.-nak-Ipolyságon 2000 — Központi pénztártól készpénzért . 3000 —

Zármérlegszámlától . . . . . < -39770 —

118520 — 118520 —

Előmérlegszámlának..................... 39770
4 4
Tartozik. A. fűrész pénztára. Követel.

Pesti magy. kér. bknak készpénzért 40000 Árúszámlától árúért számla sz. 40000

40000 — 40000 —

5 5
Tartozik. B. fűrész pénztára. Követel.

Pestimagy. kér. banknak készpénz 30000 Árúszámlától árúért . . . . . 30000

30000 — 30000 —
I
I
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Tartozik. Árú számla. Követel.

A. fűrész pénztárának árúért . 40000 ■ ■ ;
A. raktártól áruért . . . 48000

B. „ . . . . 30000 — B. „ .................................. 36000 —

A. rktnak N. N. elad. árú . 1700 — Budapesti rktól A-i árú-árem. 1000 —
Veszt.-nyereség színak . . . . 17260 — „ .. B - i ...................... 1300 —

C.  .. A-i „ 300
D.  .. A - i ...................... 500
N. N.-től Tornaliyán árúért 1860 —

88960 — 88960 -

7 7
Tartozik. Budapesti raktár. Követel.

A. raktárnak á r ú é r t ........................ 11500 Pénztárszámlától készpénz . . . 20900
B. „ ................................... 14000 — Zárm érlegszám lától........................ 5250 —
Árú;számlának A-i árú-áremel. 1000 — Veszt.-nyeres. számlától leírás 1750 —

‘ „  B-i 1300

27900 — 27900

Előmérlegszámlának........................ 5250

8 8
Tartozik. Ä . raktár. Követel.

Árúszámlának á rú é rt ........................ 48000 Budapesti raktártól árúért . 11600
— C. .. 6000

D. ....................... 10000 —
Árúszámlától N. NE elad. árúért . 1700 —

\ Zárm érleqszám lától..................... 14960 —
Veszt.-nyeres. számlától leírás 3740

48000 — 48000 —

Előmérlegszámlának..................... 14960

9 9
Tartozik. B. raktár. Követel.

Árúszámlának á rú é rt..................... 36000 Budapesti raktártól árúért . . . 14000
-------s . X. Y. Ipolyságon........................... 2000 —

Pénztárszámlától készpénz . . . 13800 —
Zárm érlegszám lától..................... 4960 —
Veszt.-nyeres. számlától leírás 1240

36000 — 36000 —

Előmérlegszámlának..................... 4960 —

10 10
Tartozik. c raktár. Követel.

A. raktárnak á r ú é r t ..................... 6000 Pesti magy. kér. banktól készpénz 5720
Árúszámlának A-i árú-áreme! . 300 — Zárm érlegszám lától...................... 500 —

Veszt.-nyeres. számlától leírás 80 —

6300 — 6300 —

Előmérlegszámlának..................... 500 — '
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11 11 
Tartozik. D raktár. Követel.

A. raktárnak á r ú é r t ..................... 10000 Pesti magy. kér. banktól készp. . 8940
Árúszámlának nagyr. árú-áre mel. . 500 — Zárm érlegszám lától..................... 1 170 —

Veszt.-nyeres. számlától leírás . 390 —

10500 — 10500 —

Előmérlegszámlának..................... 1170 —

12 12
Tartozik. N. N. T o rn a lly á n . Követel.

Árúszámlának á rú é r t..................... 1860 — Pesti magy. kér. banktól készp. 1860 —

1860 — 1860 -

13 13
Tartozik. X. Y. Ipolyságon. Követel.

B. raktárnak á r ú é r t ..................... 2000 — Pesti magy. kér. banktól készp. 2000 —

2000 — í 2000 —

#

14 14
Tartozik. Üzleti költség-számla. Követel.

Pénztárszámlának szállít k.
„ bpesti rktbérl. . 
„ N. N. elad. áru száll. 
„ személyzet fiz. .

2650
440
160

2000
—

Veszt.-nyeres. számlától . . . . 5250 —

5250 — 5250 —

1
15 15
Tartozik. Központi pénztár. Követel.

Pesti magy. kér. banknak készp. . 3000 — Veszt.-nyeres. számlától . . . . 3000 —

3000 — 3000 —

16 16 
Tartozik. Kamat-számla. Követel.

Tőkeszámlának kamatrészl. 750 — Veszt.-nyeres. számlától . . . . 750 —

750 — 750 —
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17 17

18 18

19 19
Tartozik (Vagyon). Zármérleg-számla. (Teher) Követel.

Pénztárszámlának..........................
Pesti magy. kér. banknak . . . 
Budapesti ra k tá rn ak .....................
A. ..................................
B. „ .....................
C. ..................................
D.

34450
39770

5250
14960
4960

500
1170

—

Tőkeszám lától................................
Ju ta lékszám látó l...........................
Tartaléktőke számlától . . . .

100000
400
660

-

101060 — 101060 -

20 20
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A főkönyvi számlák forga lm i összegeiből a „Zárm érleg-szám la“ és a „Veszteség-nyereség-szám la“
fe lá llítása.

Számla forgalmi Zármérleg-számla Veszteség-nyereség-
CL összeg számla

Főkönyvi
számla> Követel

Tartozik Követel Jegyzet Tartozik Követel
:0 (Vagyon) (Teher) (Veszteség) (Nyereség)

Uh K f K f K f K f K f K f

1 Pénztár-számla 3 9 7 0 0 __ 5 2 5 0 __ 3 4 4 5 0 _ V a g yo n
2 Tőke-számla 750 - 100750 — 100000 — Marad teh er
3 Pesti magy. kér. bank 118520 — 7 8 7 5 0 — 3 9 7 7 0 — V a g yo n
4 A. fűrész pénztára 4 0 0 0 0 — 4 0 0 0 0 —
5 B. 3 0 0 0 0 — 3 0 0 0 0 —
6 Árú számla 7 1 7 0 0 — 889 6 0 — 17260 - Nyers jövedelem

7000főkönyvi egyenleg-
17260

7 Budapesti raktár 2 7 9 0 0 — 2 0 9 0 0 — 525 0 — * 1750kivetett % leírása 1750 —
7000 - 5250 marad vagyon 

18700
8 A. 4 8 0 0 0 — 293 0 0 — 14960 — * 3740 374 0 —

18700 - 14960
6200

9 B. 3 6 0 0 0 — 2 9 8 0 0 — 49 6 0 — * 1240 1240 —
6200 — 4960 ff 

580
10 c. 630 0 — 5 7 2 0 — 500 — * 80 8 0 —

580 — 500
1560

11 D. 10500 — 894 0 — 1170 — * 390 39 0 —
1560 1170 „

12 N. N. Tornallyán 1860 — 1860
13 X. Y. Ipolyságon 20 0 0 — 20 0 0
14 Üzleti költség-számla 52 5 0 — V e sz te sé g 5250 —
15 Központi pénztár 30 0 0 — 30 0 0 —
16 Kamatszámla 750 — 750 —
17
18

Jutalék
Tartaléktőke

400
660 ! Egyenleg mint nyereg 1060 —

4 4 0 2 3 0 4 4 0 2 3 0 101060 — 101060 — 17260 17260117260 — 117260

* A raktár- és árukönyvek egyidejű z árlatánál az ezekben mutatkozó árumaradványok teljes (a mérlegben dűlt számokká 
kitüntetett) összegükben vitetnek át a következő időszak (év) elejére; fenti mérlegben azonban csak a saját érték bzereptel vagyon gya
nánt, az árura kivetett °/0-ot leirjuk. A következő év naplójának és főkönyvének megnyitása után ezen leírásokat az illető raktárak terhére
s az „Áru-számla" javára ismét előírjuk.

Végül megjegyezzük, hogy a raktárakban levő válasz
tékokról még oly jegyzéket kell vezetni, hogy a keres
kedelmi iroda hétről-hétre vagy bármely időpontban 
tudja, mely választékból mily mennyiség áll rendel
kezésre.

A házi kezelésre berendezett erdőgazdaságban való 
ilyen berendezkedés lenne a házi kezelés koronája. Mint

ahogy a gépészmérnök a gőznek expansiójával az egész 
munkateljesítmény nagy részét az expansió törvényének 
felhasználásánál hozza ki, úgy értékesítheti a magyar 
erdész a nemesebb célok szolgálatában a pénz expan
dáló erejét az erdőgazdaságban, hogy az ezer éve fen- 
álló magyar államok fentartó erények kultuszának lángját 
működési körében éleszteni segítse.
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BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETE.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete f. 
hó 24, 25 és 26-án megtartandó közgyűlésén leendő 
tárgyalásra benyújtott, s már ismertetett indítványokon 
kívül eddig még Imecs Béla a következő indítványt 
küldte b e :

1. Nem tartja-e a közgyűlés szükségesnek azt, hogy 
egyesületünk a magánerdők mindenfelé tapasztalt pusz
tulása érdekében mozgalmat indítson, s ha igen, akkor 
a közgyűlés bízzon meg egy szűkebb körű bizottságot e 
kérdés tanulmányozásával.

2. Nem látja-e a közgyűlés szükségét annak, hogy a 
magánszolgálatban lévő erdészeti tisztviselők sorsát fel
karolva, széleskörű mozgalmat indítson helyzetük javítása 
érdekében ?

Egy karácsonyi vadászat élményei.
Irta Peklényi.

A városi ember — sok minden egyébtől eltekintve — 
még abban is különbözik a falusi embertől, hogy az esős 
és a havas időt nem szereti; mikor sűrű pelyhekben 
szállingózik a hó, akkor a városi otthon ül, a falusi em
ber pedig szánkába fogat és elmegy barátkozni. A városi 
emberek legnagyobb részének halvány sejtelme sincs 
arról, hogy mi az a falusi barátkozás, nekem azonban 
nemcsak hogy fogalmam van róla, hanem őszintén el
mondhatom, hogy életemnek azok voltak a legkelleme
sebb percei, a mit falun, az én kedves jó barátaimmal 
tölthettem. Ezek után vágyódtam teljes életemben, de 
sajnos, hivatalom a városhoz szögezett s igy ritkábban 
volt alkalmam közöttük lenni, hacsak a nászom meg 
nem könyörült rajtam s egy-egy pompás vadászat kelle
mességének élvezetében nem részesített. Szegény váro
siak ! de kevesen tudják, hogy mi az a vadászat, sőt 
akik azt hiszik, hogy ők vadászok, azok is egy pár ron
gyos nyúl és fogoly lepuffantására vannak szorítkozva, 
soha sem élvezhették az erdők koronás királyának, a 
szarvasnak fenséges megjelenését, a sűrűkbe bujkáló 
remete kanok komor tekintetét, a remek karcsú őz ke

cses ugrásait, az erdő változatos szépségeit és a vadá
szatot fűszerező barátkozást. Nekem sokszor részem volt 
benne s nem lesz talán érdektelen, ha elmondom, hogy 
jutottam hozzá.

Keserves esztendő volt az 1878-iki, kutyasoron vol
tunk a boszniai hadjáratban, rettenetes sokat áztam, 
fáztam, fáradtam és éheztem, de még ezenfelül minden 
percben életveszélynek voltam kitéve, mégis örömmel 
gondolok vissza rá, mert ott szereztem egy nemeslelkü 
kedves jó barátot, kivel a tuzlai sánc ostroma hozott 
össze.* Mindketten handzsárvágástól erősen sebesülve 
feküdtünk a sánc tövébe s egymás mellé kerültünk a 
kórházban is, a hol a legbensőbb barátságot kötöttük és 
nászoknak fogadtuk egymást. 0  akkor erdészakadémikus, 
én pedig jogász voltam, tehát felgyógyulásunk után uta- 
ink szétváltak s évek hosszú során nem láttuk egymást. 
A gondviselés mégis úgy irányította sorsunkat, hogy az 
én kedves nászom, szülővárosomhoz közelfekvő faluba, 
egy igen nagy uradalom erdőmestere lett s igy régi ba
rátságunkat megújítva, gyakran örvendhettünk egymás
nak. Sok, nagyon sok kellemes napot töltöttem kiválóan 
kedves családja körében s ő valósította meg ifjúkorom 
ábrándjainak ama nehezen elérhető részét, hogy nagy 
vadra vadászhassam.

Gyerekkorom óta rajongtam a vadászatért, ezért a 
legférfiasabb kedvtelésért, s ime egyszerre megnyílt előt
tem a rengeteg erdő, tele nemes vaddal és még neme
sebb baráti fogadtatással. Nemcsak hogy minden na
gyobb, hanem minden szűkebbkörű vadászaton ott vol
tam s mondhatom, hogy derekasan kivettem a részem 
belőle és mindig olyan jóleső meleg érzés fogott el, 
valahányszor egy-egy nagy vadat leteritettem. Ez pedig 
nem ritkán történt meg, mert vadász-szerencsém soha 
el nem hagyott. Ha egy pár nagy vadra volt szüksége az ura
dalomnak, nem a személyzettel lövette a nászom, hanem 
kimentünk hárman s azonnal kilőttük a kívánt mennyi
séget. A harmadik társunk is közös jóbarátunk, az ura
dalom egyik kasznárja, Jóska volt, a ki igen jó puskás 
és velünk hasonérzésű jóbarát, tehát vele alkottuk 
meg a mindenkitől irigyelt „Hármak“ vadásztársaságát. 
Volt azonban minden évben úgy karácsony táján egy 
nagyobb szabást) vadászat is, melynek egyik célja a vi
dék előkelőségének a megvadásztatása, másik célja pedig 
a vadak nagyobbszámu lelövése volt, hogy ezáltal az 
uradalom szükséglete is fedeztessék és az előkelőségek, 
valamint az uradalmi tisztikar, az ünnepekre vaddal 
láttassék el.

Az ilyen karácsonyi vadászatok mindig érdekesek és 
mulatságosak voltak, ezekből akarok egyet megismer
tetni a t. olvasóval.

A kitűzött napon reggel 7 órakor volt a találkozó, az 
erdőmesteri lakásban. Én egy kicsit megkéstem, mert a

* Az ostrom leírása: „Karcolatok a boszniai háborúból" című 
könyvemben részletesen van tárgyalva.
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kocsi késő jött értem s igy a társaság legnagyobb részét 
ott találtam. Alig hogy körülnéztem, önkénytelen elmo
solyogtam a sok uj holmin ; látszik, hogy a vendégek 
túlnyomó része erre az alkalomra szerezte be szükség
letét, legalább ezt bizonyította a sok uj botos, uj vadász
ruha, az uj bokrétás kalapok, uj tarisznya, uj puskaszíj, 
sőt egyik-másiknál a vadonatúj fegyver is. Ezenkívül 
kettő vagy három tiszti ruhában — persze kard nélkül — 
akarta a vadakat aranyzsinóros mentéjével ijesztgetni. 
Ilyen vadászoktól — hármunkon és a pénzügyigazgatón 
kívül — nem sok eredményt lehetett várni. Minthogy 
igaz is lett azzal a kis igazítással, hogy volt a vadonatúj 
puskások közt egy pestmegyei szolgabiró, a ki nagyon 
kitett magáért és csak azért hozott uj puskát, mert még 
golyós 'fegyvere nem volt, tehát jövet Budapesten vett 
egyet, mivel azt hitte, hogy az itteni vadászok mind 
golyós fegyverrel lesznek felszerelve s jó vadász létére 
nem akart tőlük hátr^maradni.

Úgy 8 óra tájon megindultunk s a tett helyre érkezve, 
a fővadász megkezdte a rangszerinti állítást a következő- 
képen : méltóságos főispán ur, — méltóságos ezredes ur,
— nagyságos képviselő ur (azóta kegyelmes ur lett,) — 
nagyságos kir. tanácsos tanfelügyelő ur, — nagyságos 
törvényszéki elnök ur, — nagyságos pénzügyigazgató ur,
— nagyságos főügyész ur, — nagyságos főszolgabíró ur,
— főtisztelendő plébános ur stb. No gondoltam magam
ban, ha ezek a kocapuskások elfoglalják a legjobb állá
sokat, akkor édeskeveset lövünk, pedig a jószágigazga
tóságtól ki volt adva, hogy 25 őzet és 8 szarvast ok
vetlen lőni kell, mert annyi a szükséglet. Én a hajtás 
végére jutottam, utánam még egy erdőőr állt, de úgy 
néztem, hogy annak jobb helye van, ott ligetesebb az 
erdő, azért helyet cseréltem vele s ezt jól is tettem.

Kezdődött a hajtás. Az idő kedvezett. Tiszta, borús, 
de kemény hideg, a cirmos hó pompásan ragyogott a 
hajtők lábai alatt, s jött a vad mint az ítélet. Elhangzott 
az első lövés, utána ropogott a puska úgy, hogy aki 
nem ismerte a társaságot, azt hitte volna, hogy itt hír
mondója sem marad a vadnak. Reám három őz jött, 
abból kettőt letartóztattam, a harmadik azonban elmene
kült, mert a puskámnak csak két csöve volt, drillinggel pedig 
nem szoktam vadászni, mivel azt komoly puskának nem 
tartom. A hajtok közeledtével még egy eszterházi nyúl 
jött rám, s ezt is — mint itt nagy ritkaságot — lepuf- 
fantottam. Ebben a hajtásban összesen esett 1 szarvas, 
5 őz és egy nyúl. A szarvast Jóskánk, egy őzet a nászom, 
egy őzet az ujpuskás szolgabiró lőtt, egy őzet pedig a 
főügyész vallott magáénak, de az egyik szomszédja ebbe 
egy cseppet sem volt belenyugodva.

Következett a második hajtás. Ugyanazon rend, azzal 
a különbséggel, hogy a pénzügyigazgató ellépett az elő
kelőségek sorából, mert ő kivételesen a pénzügyigazga
tóknak azon ritka fajtájához tartozott, hogy nem csak 
szeretett, de tudott is lőni s igy nem akarta, hogy az általa 
lőtt vadat megint magáénak vallja a főügyész. Abban

az időben én beteges voltam s szerettem volna a völgy
ben maradni, de a rendező fővadász, ki irigy természe
ténél fogva minden jó puskásnak ellensége volt, ezt 
nem engedte, hanem vitt ki a lápán fel a hegyre. Tör
tem a kemény havat, de már erőm fogyatékán volt, mi
kor Jóskát elállitotta, azért kértem Jóskát, hogy én ma
radhassak ott, de ő vadászbabonából nem engedett s 
igy minden erőmet összeszedve ki kellett másznom 
a hegyre. A hogy kiértem, kilelt a hideg mind
addig, mig jobboldalt ki nem tört mellettem egy ren
geteg kan, melyet hirtelenében úgy agyonlőttem, hogy 
a lábát megrázni sem volt ideje, hanem abban a pilla
natban elterült a havon. Szomszédom kalapjával üdvö
zölt, mit én boldogan viszonoztam s nem éreztem többé 
sem fáradságot, sem hideglelést. Hanem annál inkább 
lelte a fővadászt a hideg, mikor meglátta az óriás vad
kant, mert azért hozott a hajtás szélére, hogy ne lőhes
sek semmit, de terve nem sikerült. No de Jóska sem 
lőtt semmit, így büntette meg a végzet azért, mert ve
lem nem akart helyet cserélni. A pénzügyigazgató jól 
járt, mert az általa lőtt szarvashoz senki sem tartott 
igényt. Lőtt még egy szarvast az ujpuskás szolgabiró 
és a nászom leduplázott két őzet.

Innét vonultunk a tanyához, a hol egy tisztás köze
pén lobogó nagy tűz mellett várt a sódar, hideg májas, 
füstölt szarvasnyelv és minden jóféléből álló ebed, mely
nek koronáját képezte az öreg Dónát kerülő vezetése és 
felügyelete alatt nyárson sült két malac, melyek oly mű- 

; vészileg voltak ropogósra sülve, hogy ha a hátába szúr
tuk a kést, a bőre úgy repedt szét mint az üveg. Na
gyon értett ehhez az öreg Dónát, nem híjába ünnepelte 
meg a múlt évben malacsütésének 200-ik fordulóját. A 
tűz körül volt rakva boros üvegekkel, melyeknek kitűnő 
tartalma vig kedvre hangolta a társaságot, én pedig pi
pára gyújtva hallgattam, hogy ki hol és mit hibázott, 
mert minden puskásnak, — már t. i. a ki hibázott — 
volt valami kifogása, egyik sem akarta elismerni, hogy 
bizony ez neki nem kenyere.

Egy órai barátkozás után indultunk az utolsó hajtásba, 
melyben egy remek szép bakot úgy elhibáztam, hogy 
gyönyörűség volt nézni. Szörnyen resteltem a dolgot, 
mert életemben először történt velem. Mit mond most 
Jóska, meg a nászom? ez bántott nagyon, de nemsoká 
töprenghettem rajta, mert jött egy özvegy tehén, a min 
hamarosan kitöltöttem a boszumat. Ebben a hajtásban 
Jóska is lefordított két őzet, az ujpuskás szolgabiró is 
egy őzet, egy őzhöz pedig hatan is formáltak jogot, de 
a tettest kinyomozni nem sikerült.

Ezzel be volt fejezve az első napi vadászat, s a kik 
a másnapi vadászattól sem várhattak jobb sikert, azok 
egy része a holnapi sok dolog ürügye alatt haza ment, 
mink pedig bevonultunk a vadászházba, hol jó meleg 
szobák kellő kényelemmel vártak bennünket.

Az előkelőség be vonult a belső szobába, hol a kép
viselő tartotta őket szóval, mink pedig vagy nyolcán
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összeültünk a nagy társalgóba, itt azonban eszmecserét 
nem válthattunk, mert Dezső bátyánk letette a garast 
s tőle senki fia szóhoz nem juthatott. Egy dara
big udvariasságból tűrtük ezt az állapotot, de midőn 
láttuk, hogy több kettőnél, akkor kénytelenek voltunk 
behozni a gyertyarendszert, a mely abból áll, hogy 
a szónoknak kezébe nyomtunk egy szál égő gyertyát 
akként, hogy a markából az égő gyertyának egy ujjnyi 
része látszott ki, s addig beszélhetett, mig a kiálló gyer
tyarész elfogyva nem perzselte a kezét. A ki hossza
sabban akart beszélni, annak sietve kellett, mert körmére 
égett a gyertya s egyik-másikon igen jól mulattunk, a 
mint hadarva fejezte be a mondatot, hogy gyenge bőrét 
meg ne égesse a gyertya lángja.

így telt az idő, a meddig vacsorálni nem hívtak s a 
nagy ebédlőbe mindnyájan össze nem jöttünk. A vacsora 
felséges töltött káposzta, hurka, kolbász, frissen sült vese- 
pecsenye, pompás túróscsík és egyébb csemegéből állott, 
melyet jó étvágygyal elfogyasztva, rágyújtottunk és élvez
tük a házigazda kitűnő borát.

Az asztalfőn ülő képviselő azonban kijelentette, hogy 
ő szívesen elbarátkoznék velünk, ha bármiféle savanyú
víz volna, de ő a nélkül nem képes a bort meginni. 
Ez egy kicsit furcsa kívánság volt, a legközelebbi ember
lakta helytől 17 kilométernyire a rengeteg közepén, de 
az én élelmes nászom ezen is tudott segíteni. Nem szólt 
semmit, hanem szépen kiment és meghagyta a fővadász
nak, hogy két olyan kristályvizes üvegből, melynek az 
oldalán a papírnak a nyomai még láthatók, öntse ki a 
bort és hozza tele vízzel, s az egyiket a képviselő ur 
elébe letéve jelentse ki, hogy kristályvíznél egyéb sava
nyúvízzel szolgálni nem tud. így is történt s volt is 
öröm Izraelbe, mert ennek nem csak a képviselő, hanem 
az asztal másik végén ülő főhadnagy is nagyon meg
örült, mert savanyúvíz nélkül ő sem tudta inni a bort, 
a hozott savanyúvizzel pedig nagyon jól Ízlett neki, a 
min mink pompásan mulattunk, mert minden kvaterká- 
nál — a mi elég sűrűn járta — felkelt s a hosszú szo
bát végig menve, a képviselő előtti üvegből töltött a 
borába, holott ezt minden fáradság nélkül ültő helyé
ben is megcselekedhette volna, mert az előtte álló korsó
ban is épen olyan forrásvíz volt, mint a melyért oly 
sokszor és sokat fáradozott.

Tíz órakor takarodót fújt a kürtös, mi pedig lehever
tünk, hogy a mai nap fáradalmát kipihenve, újult erővel 
mehessünk a holnapi hajnali hajtáshoz. Reggel négy 
órakor felharsant az ébresztő s ki-ki igyekezett felkészülni, 
mert innét a hideg és sötét éjszakába, kemény dió volt 
az első hajtáshoz elmenni. Egy csésze tea elfogyasztása 
után neki indultunk az éjszakába s úgy hat óra tájban 
elértük a vágás szélét, melyben a szarvasok még akkor 
javában lakmároztak.

Én rendkívül bágyadt voltam, erősen gyötört a láz 
egész éjjel s ez arra kényszerített, hogy megkértem a 
rendező fővadászt, hogy engem a völgyben állítson fel, a

mit ő mindaddig nem akart teljesíteni, a mig kereken 
ki nem jelentettem, hogy semmi Szin alatt sem bírok az 
oldalba kimenni. Erre aztán elővette a ravasz eszét és 
megállított egy rengeteg sziklafal tövébe, a hová vad a 
legjobb akarat mellett sem jöhetett, mivel egyik sem oly 
bolond, hogy fővel a sziklának szaladjon. Ebben a bántó 
tudatban vártam a hajnal pirkadását, melynek már nem
sokára be kellett következni. Úgy hét óra tájban kezdett 
derengeni, a mikor megszólalt az első lövés, melyet 
kisebb-nagyobb időközökben követett a többi, a mely 
később valóságos ropogássá változott s mindezt nekem 
fájó szívvel kellett volna hallgatnom, ha egy szarvas
tehénnek eszébe nem jut a lövések zajától előttem lefelé 
menekülni, de ezen szándékában golyóm megakadályozta. 
Ez a szarvas beigazolta, hogy nincs rossz állás és ezzel 
nekem fényes elégtételt szolgáltatott.

Hajtás után ballagtam felfelé azon hiszemben, hogy
8—10 szarvas elesett. Hát uramfia! az én szarvasomon 
kívül csak egy szarvas esett s azt is egy öreg alföldi 
puskás, Stofi bácsi lőtte, a ki különben rá is szolgált 
erre a dicsőségre, mert két álló napig 85 golyós töltényt 
cipelt a tarisznyába, mivel azt hitte, hogy itt is úgy fogy 
a töltés, mint az alföldi körvadászaton. Ebben a hajtás
ban Jóska egy tarka őzet lőtt, a mely valószínűleg nyá
ron tiszta fehér lehetett, legalább e mellett bizonyítottak 
a tűzvörös szemek.

A hideg és a sok ácsorgás nagyon megviselt bennün
ket, azért igyekeztünk a reggelihez, a mely forró tea, 
párolgó tormás virsli* és egyéb kitűnő hideg ételekből állt.

A kik eddig nem lőttek semmit, azoknak még volt egy 
kis halvány reményük, hogy a következő és egyszersmind 
utolsó hajtásban, hibájukat jóvátehetik. Ebben is elég jól 
ropogott a puska, azonban a vadak legnagyobb része 
visszatört, ezekből gyújtott le két őzet és egy szarvast a 
nászom, a ki szélső puskás volt, én pedig, a szomszédja, 
nem láttam semmit.

Mikor már a hajtők jól elhaladtak, mi is indultunk a 
puskásvonalon lefelé s valahány puskással találkoztunk, 
mind örömmel jelentette, hogy egy szarvast löt. Ezek 
előadása nyomán már hat szarvast számoltunk össze 
midőn a főügyészhez értünk, a ki az ezredessel vitat
kozott egy szarvas felett, melyet mind a ketten magu
kénak vallottak. A nászomén kivül ez lett volna a hete
dik szarvas ebben a hajtásban, csakhogy a valóságban 
nem így volt, hanem a hét szarvas összezsugorodott egy 
bornyura, az igénytartó urak orra pedig megnőtt egy 
araszra, mert az egyetlen-egy bornyuról kisült, hogy sem 
egyik, sem másik igénylő, hanem tisztán a fővadász lőtte.

A dolog úgy történt, hogy a fővadász a jelzett bornyut 
megsebezte, de lövése nem okozott rögtöni halált, tehát 
a sebzett vad végig rohant a puskásvonalon, a hol nyol
cán is rá lőttek s midőn az ezredest meghaladta, neki

* Bocsánatot kérek Imecs Bélától, mint a „Róbsic" írójától, de a 
virslinek a magyar nevét kinyomoznom nem sikerült.

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



194 10. szám.M A G Y A R  E R D É S Z

fordult a hajtóknak, de már akkor végkimerülésben volt, 
s a hajtók lefülelték. A hajtők lármáját hallván a puská
sok, mind azt hitte, hogy az a szarvas van meg, amelyre 
ő puskázott s az ő lövésétől esett el, azért jelentkezett 
mindegyik, hogy egy szarvast lőtt. A szarvas megvizs
gálásánál azonban napnál fényesebben kiderült, hogy azt 
csak maga a fővadász lőtte, mert Mannlicher-fegyvere 
másnak nem volt, a szarvas pedig egyetlenegy Mannlicher- 
golyóval volt lőve.

Innét leballagtunk ebédelni a tanyára, ahol rendkívül 
nagy tetszést aratott a füstölt kolbász-sütés, amely abból 
áll, hogy egész szál kolbászt erősen becsavarják újság- 
papirosba, a két végét besodorják és parázstűz közé 
teszik s mintegy 10 percig sülni hagyják. A papírnak csak- 
a felső rétege ég el, a többi pedig megSzenesedve mint
egy tokot képez körülötte, melyből a kolbászt úgy ki le
het húzni, mint a kardot a hüvelyből, Melyben nemcsak 
hogy meg nem ég, hanem a zsírját és levét sem ereszti 
át a szénburkolat s ez felséges izt ad a remek pirosra 
megsült kolbásznak. A résztvevők közül kevesen láttak 
és ettek még ilyet s nem győzték dicsérni annak a 
zamatát.

Mivel pedig a vadászat be volt fejezve, számba vettük 
az eredményt, a mely egy vaddisznó, huszonegy őz, nyolc 
szarvas és egy nyúlból állott, melyből a nászomra egy 
szarvas, öt őz, Jóskára egy szarvas, három őz, én rám 
egy disznó, két szarvas, két őz és egy nyúl, a szolga- 
biróra egy. szarvas, két őz, a pénzügyigazgatóra egy 
szarvas, Stofi bácsira egy szarvas, az erdészeti sze
mélyzetre pedig egy szarvas és hat őz jutott. A felma
radó három őznek a többi tizenegy puskás közötti fel
osztását a t. olvasóra bízom.

Annyi azonban bizonyos, hogy otthon senki sem mondta, 
hogy nem lőtt semmit, sőt alapos a gyanúm arra is, 
hogy a főügyész még az én vadkanommal is eldicse
kedett, pedig azt elevenem nem is látta, de hát nem 
tehet róla, hogy mindent ő szeret meglőni.

Elbúcsúztunk és a „tengelyre magyar" jelszó elhang
zása után kocsira kapva, azzal a kellemes tudattal indul
tam útnak, hogy ilyen fejedelmi mulatságot csak a nászom 
tud rendezni.

Vadászati irodalmunk.
Az „Öreg vadász"-nak ama levelére, melyet lapunk 

idei 8. számában közreadtunk, az ország minden részéről 
megnyilvánult az érdeklődés. Egy jó csomó levelet kap
tunk már eddig is, melyeknek irói kivétel nélkül mind
nyájan egyetértenek az Öreg vadászszal abban, hogy va
dászati irodalmunk nem lépett még a fejlődés helyes 
útjára. Azok, akiknek leginkább volna kötelességük ebben 
az irányban —- ha némi anyagi áldozatok árán is — 
valamit tenni, a komoly és céltudatos cselekvés helyett 
sokszor a bosszantásig gyatra, üres tartalmú holmikat tá
lalnak elénk s amellett folyton siránkoznak, hogy nin
csenek a vadászati irodalmunknak támogatói, pártfogói stb.

A sok levél közül érdekes az, melyben egyik kiváló 
munkatársunk, Gyulai György tanár, jól ismert szakírónk 
válaszol az „Öreg vadászinak. Levelének tartalma 
körülbelül e z :

Mélyen tisztelt Uram !
Az elismerés szavai, amelyekkel szerény irói munkál

kodásomat is megtisztelte a M. E. április 15-iki számá
ban — bevallom bűnömet — jól estek, mert hát szak
avatott előkelő helyről eredtek azok.

Az elismerést el is kell fogadnom úgy a többi szakíró- 
társam, mint a magam nevében is, mert hisz az az 
elismerés elsősorban annak a nemes törekvésnek szól, 
mellyel hazánk vadászati ügyét szorgalmunk, tehetségünk 
szerint tőlünk kitelhető módon igyekezünk előbbre vinni. 
Az elismerés szavai buzdítóink lesznek a jövőben is.

Egyebekben pedig mind az, amit levelében oly magya
ros nyílt őszinteséggel kifejteni méltóztatott — sajnos — 
nem ismeretlen dolgokat tár fel előttem, aki tíz év óta 
mint szakiró forgatom a pennámat. Az összes magyar 
vadászati szaklapoknak munkatársa vagyok : így a Va- 
dászlap-nak, Vadászat- és Állatvilág-nak, a Nemzeti 
Sport- és Automobil-nak, az Erdészeti Lapok-mk, Az 
Erdőnek s végül a Magyar Erdész-nek is. Tudvalevő 
dolog, hogy valamennyi díjazza a használható közleménye
ket. Kétségtelenül legméltányosabban honorál az a három 
lap, amely egyúttal az erdészettel is foglalkozik. Nemcsak 
én tudom, de más is, hogy a Vadászlap, mely az 0.
V. E. hivatalos közlönye, szereti, sőt dédelgeti az ingye
nes s így gyakran selejtes, értéktelen közleményeket. Az 
okot nem kutatom s Ízléstelenség volna ennek a hivata
los orgánumnak — mely vezérszerepet kellene hogy vi
gyen — kulissza mögötti dolgait nyiltan tárgyalni. Nem 
is személyes panaszként említem fel amit e lapról mon
dok, de éppen, mint mélyen tisztelt Uram is tette, azért, 
mert nem szolgálja úgy azt a szent célt, melynek szol
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gálatába szegődött. Neki a szó teljes értelmében Vadász- 
lap-nak kellene lenni; hisz ő az egyedüli lapjaink közül, 
mely csupán csak a vadászattal foglalkozik, s az elő
fizetőknek nemcsak méltányos, de jogos kívánságuk az, 
hogy ez a lap mindegyiknél tartalmasabb közleményeket 
tálaljon elénk.

Azt azonban konstatálom, hogy nálunk általában job
ban fizetik a szakírók munkásságát, mint az idegen föl
dön. Ezt azért hangsúlyozom, hogy ama „Jagdschrift
steller“ űr állításait megdöntsem. Hál’ Istennek annyira 
vagyunk szakirodalmunkkal, hogy munkálkodásunknak 
erkölcsi és anyagi elismerése mellett az olyan megalázó 
kéregetésekre nem szorulunk. Ez a mily szomorú, ép oly 
érthetetlen is, s ha előfordul, annak mindig az az illető 
maga az oka, ha ennyire sülyed.

Fogadja mélyen tisztelt Uram kiváló tiszteletem és 
nagyrabecsülésem kifejezését. Gyulai György

Az „Uj Idők“ vadászati rovata.
A vadászat ügye hazánkban szemlátomást kezd fellen

dülni. Ez az idők jele. Eddig csak panasz hallatszott 
mindenfelől, hogy: a vadászati irodalom pang, nem gya
korolják eléggé, nem pártfogolják, nem istápolják stb. Az 
„Öreg vadász“ is megemlítette, hogy: még Jagdschrift- 
stellereink is jobb ügyre méltó buzgalommal adatokat 
gyűjteni járnak az ország határain belül — hihetőleg 
egy megírandó „magyar vadászati irodalomtörténet" meg
alkotásához. E munka közben ne vegye tőlünk rossz 
néven senki, ha kéregetéssel párosulva cserkészik is be 
a kínálkozó médiumot. A históriai adatok, úgy látszik, az 
én személyemmel is összefüggésbe jutottak. Előre is 
tisztelettel kijelentem, hogy „kéregetési ügyben“ még nem 
sportoltam, a „Jagdschriftsteller“ kartársamat— ha esetleg 
felkeresne — „tisztelet nélkül“ fogadnám, másodsorban 
meg, a kilátásba helyezett látogatását óhajtanám elkerülni, 
— ezért, ezt megelőzendő, ez utón hívom fel mindenféle 
ambiciós és ambíció nélküli irótársaim becses figyelmét 
jelen közleményemnek a címére.

Még nem tudom biztosan, állandó lesz-e ezen rovat — 
vagy nem? de mindenesetre újdonság, ami megérdemli, 
hogy róla bővebben foglalkozzunk. Az „Uj Idők“ iro
dalmi és társadalmi hetilap olvasói is a leginkább a „szép- 
nemüek“ közül kerülnek ki, tehát érdemes a képzeletet 
is egy kissé felcsigázni, hogy: kik is fogják olvasni — amit 
Írunk. Ha megható közlemények látnak napvilágot, akkor 
a rovat is állandó lesz. Már pedig ez az „állandóság" 
egy új keresetforrást jelent és lehetővé fogja tenni, hogy 
ebben a szép „vadászati eldorádóban“ — még a Jagdschriít- 
stellerek sem fognak kéregetni.

Természetesen, a megható elbeszélések előnyben fog
nak részesülni.

Hogy szakíróink is tájékozva lehessenek az irodalmi 
formákról — hát megemlítem, hogy az „Uj Idők" f. évi

18. számában megjelent első közlemény cime : „Az öreg 
Nimród temetése."

Nem akarom a kundvári kastélyt és az azzal kapcso
latos vadászterületet ismertetni, röviden csak azt említem 
meg e közlemény tartalmából, hogy: az öreg Nimród 
(hihetőleg az öreg vadász jó ismerőse) — a kinek 
temetését az iró leírja — a kundvári kastély ura volt.

Embermagasságnyi hóban folyt le a temetés és ami
dőn a sírbolthoz értek, a szemközti cserjés hófödte bokrok 
közül tizennégy hatalmas szarvas törtetett elő. Gyászolni 
jöttek. Jól ismerték az öreg Nimródot. A szarvasok körül 
állták a koporsót és egy tizennyolcas bika intésére egy
szerre lehajoltak és enni kezdték a koszorút, virágait, 
leveleit. Azután megint eltűntek. Az emberek egymásra 
néztek. Végre messziről egy hatalmas sas is érkezett, 
rászállt a sírra s ott maradt mozdulatlanul. Lehet, tán 
még most is ott van.

Ez a kivonata az „Ujidők" szép közleményének. Úgy 
tudom, igaz történet, az irója nem látta a temetést, de 
becsületére legyen mondva, hogy előre kijelentette, hogy 
ő nem hiszi, bár a kitől hallotta, nagyon szavahihető 
ember.

Sok szép dolgokat hallottam és tapasztaltam a szarvasok
ról, de mondhatom, hogy ez a részvét engem is 
meghatott.

Töprengésem közben eszembe jutott, hogy jó lesz ezt 
az esetet vita tárgyává tenni. Mindenki tudhatja, — aki 
valamelyes lapnak dolgozik — hogy a vita csak addig 
vita, mig a főszerk. vagy fel. szerk. bele nem szól. 
Most is úgy történt, hogy: tudomására jutott főszerkesz
tőnknek ez a temetési história — és szeget ütött a 
fejébe . . .  azt meg mindenki tudhatja, hogy akinek szeg 
van a fejében — az nem nyugodhatik. 0  sem nyugod
hatott. De nagyon egyszerűen meg is oldotta a kérdést. 
Engem küldött ki, hogy interjúvoljam meg a temetésen 
részt vett valamelyik szarvast. Önfeledt pillanatomban 
vállalkoztam is rá. Nehéz munka volt, de sikerült. Minek 
Írjam le, hogy mennyi fáradtságomba került, mig egy 
okos szót válthattam az egyikkel — a tizennégy közül.

Elég az hozzá, hogy — sikerült. Sikerült pedig azért, 
mert jó ajánlóleveleim voltak. A kundvári uradalom fő
erdésze először bizalmatlankodott s illetlennek tartotta, 
hogy szarvasait meginterjúvoljam. Sőt, hivatkozott holmi 
etetőkre is, a mely a koszorú felfalását lett volna hivatott 
ellensúlyozni. Végre sürgős teendőre is hivatkozva, enge- 
delmet kért, hogy nem kalauzolhat ezen utamban — a 
főerdész úr, és feltűnés nélkül eltávozott. Én meg egye
nesen a sírbolthoz zarándokoltam. A sast már nem talál
tam ott, a sírbolt előtt azonban a talaj még most is 
összetaposva volt, erős csapák árulták el, hogy az erdők 
büszke koronás királyai még most is hódolnak a kegye
let szokásának, úruk sirját most is felkeresik. Lesbe áll
tam tehát én is. Nem sokáig kellett várnom. Egy hatal
mas öreg bika bandukolt a sir felé. Szemei könnyeztek. 
Szégyenlősen nézett jobbra-balra, mintha félne, hogy
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valaki meglátja. Volt is mit szégyenlenie. Nem volt fent 
az agancsa és nagyon komikusán nézett ki, rossz volt 
már a télikabátja is. Na! ha ezt most megszólítom, szé
gyenében rögtön elrohan. Gondolkoztam, mitevő legyek. 
Kissé elköhögtem magam és halkan az állatok hangját 
utánozva, azt kérdeztem :

— Ismeri-e Ön a marha-káposztát?
— Nem.
— Akkor, nem is tudja, hogy mi a káposzta rezula ?
— Nem, feleié halkan.
— Ismeri-e ön a fagyöngyöt? (Viseum) — kérdém 

lágyan az öreget.
A hang felé fordulva — egészen elérzékenyedett és 

hamiskásan mosolygott felém és csak annyit mondott: 
erről már cseveghetünk.

Ezt az elérzékenyedett pillanatot felhasználva, bemutat
tam magam, hogy: én a Magyar Erdész főmunkatársa 
vagyok. Ha engem nem is, de e lapot ismerheti.

Igen, igen, jár hozzánk is, jó hogy eszembe juttatta, 
mert amint tudom, az előfizetése is lejárt már, meg kell 
újítanunk.

— Kérem . . . kérem . . . nem ez irányban bátorkodom 
alkalmatlankodni, inkább az „öreg nimród“ temetésére 
vonatkozólag óhajtanék némi felvilágosítást. Mi igaz azok
ból a koszoruhistóriákból ?

Az öreg mintha undorral fordult volna félre és ha nem 
csalódom, hát kiköpött . . . megvetően röviden csak azt 
mondá mérgesen: . . . komisz dolog volt.

— Hogy-hogy ? kérdem.
— Egyszerűen keserű volt és ízléstelenül összeállítva, 

borostyán- és* babérlevélből; már pedig a nóta is azt 
mondja, hogy :

Keserű a borostyánfa levele,
Hej ! de sokkal keserűbb . . .

— Tehát akkor igaz az egész história?
— Igaz biz’ az, — feleié az öreg —- de hozzá teszem 

azt is, hogy nem mi, hanem a íőerdész úr volt oka az 
egésznek. A nyomorúság, a sztrájk, a munkabércsök
kenés vitt rá bennünket erre a gyalázatosságra, hogy jó 
urunk koszorúját is lerángattuk a nagy éhségtől, mert 
egész télen üresen álltak — az etetők.

Külömben tisztelem az egész t. szerkesztőséget, de 
most már mennem kell, mert még észre találja venni a 
főerdész úr, hogy így bizalmaskodunk. A múltkor is na
gyon neheztelt ránk, de fátyolt a múltra. Ami volt az 
elmúlt, a voltra még — a mádi ember sem ad semmit. 
Kérem, ne említse meg, legfeljebb a főszerkesztőnek, hogy 
így nyilatkoztam. Tudja, még félreérthetnének, mindig 
hallottam boldogult jó urunktól, hogy „különbözők az 
emberek és különbözők azok felfogásai is“ . . .

Ezzel a kopottas tavaszi felöltőben szerénykedő szarva
som faképnél hagyott, én pedig teljesítettem — nem az 
ő kérését, de — a főszerkesztő kivánsáqát.

Kő.

* Halálozások. Battyel Miháiy, az egri főkáptalan erdőtisztje, 
40-ik szolgálati évében meghalt; életének utolsó napjáig az erdészet 
hű és nemes munkása volt.

A gödöllői m. kir. erdőhivatal tisztikara mély megilletődéssel és 
őszinte fájdalommal tudatta felejthetlen kartársának Ónodi Ferenc m. 
kir. erdőmesternek folyó évi május hó 9-én, életének 52. évében, 
hosszas súlyos szenvedés után bekövetkezett elhunytét.

* Kitüntetés. Rauch János, Coburg hercegi erdöőr f. é. április 
hó 1-én töltötte be szolgálatának 41-ik évét, mely páratlan nagy idő 
alatt buzgón, híven, kitartással és nagy igyekezettel szolgálta kenyér
adóját. Beteg ezen idő alatt sohasem volt, s dacára 67 éves korának 
— szolgálatának 42-ik évét ép egészséggel kezdte meg. Rauch erdőőr 
kedvence Szász Cuburg góthai Fülöp hercegnek, most is igen szeret 
vele szarvasokra cserkészni, kinek kíséretében több mint egynegyed 
század alatt jelentékeny számú fővadat sikerült terítékre hoznia. 
Mindezen érdemeinek elismeréséül a múlt őszön a Fenséges Úr saját 
kezűleg tűzte fel hű emberének mellére a cóburgi érdemkeresztet, 
április hó 26-án pedig a kormány 40 éves szolgálati érmét adta át 
Rauch Jánosnak a garamvölgyi járás főszolgabirája a garamszécsi 
hercegi erdőhivatal tisztikarának és az ágostonlaki erdőgondnokság 
valamennyi erdőőrének jelenlétében egy alkalmi beszéd kíséretében; 
az erdőhivatal főnöke méltatva a kitüntetett érdemeit, erdőőrtársai- 
nak buzdító példa képen állította fel a régi, hűséges és kitartó Rauch 
János ténykedését, kinek nyomdokait követve találhatják meg azt az 
utat, miként kell a reájuk bízott nagy vagyont védeni, óvni és ápolni 
az ünnepelt előtt pedig azon kívánságának adott kifejezést, vajha 
mindenesetre szép, de felette fáradságos és nehéz szolgálatában ezen 
kettős, kitüntetést további kitartás és teljes egészség mellett viselhesse 
még számos éven át.

* A selm eci irodalm i botrány. Mig e kellemetlen ügyben az 
illetékes fórumok döntését nem ismerjük, nem óhajtunk a fölháboro- 
dás amúgy is lobogó tüzére olajat önteni, de hogy több oldalról hoz
zánk intézett kérdezősködéseknek megfeleljünk közöljük a „Pesti 
Napló“ március 19. és 20-iki számában megjelent híradásait: „Sel
mecbányái tudósítás alapján keddi számunkban hirt adtunk arról, 
hogy az ottani bányászati és erdészeti főiskola egyik tanára egy 
növénytani könyvet adott ki, mely „kézirat gyanánt a szerző minden 
jogát fentartja“ jelzéssel forgalomban is van, a könyvről azonban 
kiderült, hogy az tulajdónképen Eduard Strassburger német szakiró 
egyik munkájának szószerinti fordítása. E hírre vonatkozólag ma 
táviratot kaptunk dr. Kövessi Ferenctől, a Selmecbányái bányászati 
és erdészeti főiskola rendes tanárától, a melyben kijelenti, hogy a 
fentemlített könyvnek ő a szerzője; a könyv csupán a főiskolában 
való házihasználatra készült, füzetekbe nyomott, a könyvpiacon meg 
nem jelent, kéziratnak jelzett vezérfonal, nem befejezett és nem ki
adott munka s így kritika tárgyát annál kevésbé képezheti, mert a 
felhasznált forrás megnevezését a munka végére tervezte; ezért a 
plágium vádja idő előtti. — Selmecbányáról jelentik nekünk még, 
hogy a plágiumról szóló hir megjelenése után a szóbanforgó füzetet 
bevonatták, de azért a bevonás nem sikerült teljesen, mert több pél
dány ma is forgalomban van.“ — „Jelentettük, hogy a Selmecbányái 
plágium kiderítése után a szóban forgó füzeteket bevonták a forga
lomból. Erre vonatkozóan ma dr. Kövessi Ferenc annak kijelentésére 
kér, hogy a füzetek bevonására szükség sem volt, mert azokból 
mindössze 125 példány volt forgalomban. Ezeket a példányokat csak 
a főiskola hallgatói használták a tanév alatt. Az esztendő végén azon
ban még ezeket a künn levő példányokat is visszakérte, a mi leg
jobb bizonysága annak, hogy a munkával nem pályázott a nyilvános
ság elismerésére.“

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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vágó gyűjtőnév alatt több apróságot közölt, mi
hez néhány szilánkkal kívánunk hozzájárulni.

*

A „M. E .“ 5. számában Biók Zoltán „Az 
1886. évi XX. t.-c. erdészeti szempontból“ cí
men nagyon meggyőzően fejtegeti, mennyire 
szükséges, hogy a városok erdőtisztje ne es
sék minduntalan választás alá, hanem az örö
kös legyen. Érdekében áll ez nemcsak az erdő
tisztnek, de az erdőtulajdonos városnak is.

Ezt az elvet azonban minden más birtokosra, 
sőt az államra szintén helyt állónak kell elis
mernünk.

Már egyszer rámutattunk, hogy mennyire elő
segítik Angliában az állami tisztviselőnek holtig 
egy helyben maradását, megengedvén neki, 
hogy hivatalos óráin kívül tetszése szerint gon
doskodjék a maga jobb megélhetéséről s jó 
szemmel nézik, ha ingatlanságot szerez s az 
által jobban odakapcsolódik szőkébb körű hazá
jához. Ez egybe is vág avval a korlátlan egyéni 
szabadsággal, mellyel az angol polgár fel van 
ruházva. Hivatalos óráin kívül a maga ura 
mindenki. Ünnep- s vasárnapokon nemcsak a 
hivatalok, de minden üzlet büntetés terhe alatt 
zárva van. Nálunk csak most határozta el a 
szegedi tisztviselői kongresszus, s emlékiratába 
is felvette, hogy a vasárnapi munkaszünet kö
telező legyen és a hivatalos órán túl való

munka külön dijaztassék, ahogy ez meg van 
már a legutolsó napszámosnál is.

Nálunk leginkább a hivatalok élére kerülő 
tisztviselők vannak oly mozgósításnak kitéve, 
hogy a legellentétesebb viszonyok közé kerülnek.

Mit tapasztalunk ? Valamely hivatalnál, pl. le
gyen az városnál, magánosnál vagy államnál, 
a vezető és annak helyettessé egyaránt hosszú 
ottlétük alatt a helyzet magaslatára emelkedtek, 
a kezelőszemélyzettel összecsiszolódtak, óra
pontossággal simán megy minden.

A dolog most sokszor úgy fejlődik, hogy a 
helyi hivatáskörébe belenőtt egyik vagy másik 
tisztviselőt kiszakítják e körből s áthelyezik egy 
általa kevésbé ismert vagy vadidegen helyre s 
megbízzák a vezetéssel. S bár az ügyesség, ké
pesség megvan benne, de nem lévén az egybe
nőtt kapcsolat, sőt más — gyakran gyanús 
— szemmel nézvén mindent, a hozzá alkal
mazkodni akaró személyzet mindjobban bele
zavarodik dolgaiba, azokat nem megszokott ön
állóságával s helyi ismeretével, hanem a vezető 
elütő gondolkozás módja szerint, tétovázva végzi, 
aminek vége az, hogy az alkalmazottak egész 
serege, Biók szavai szerint — „elveszti azt a 
vidám és igazi munkakedvet, mely a jó  
hivataloskodást kellemessé és egyúttal hasz
nossá is teszi.“

*

Sok szó esik a házikezelésről, bár a „Gazda
sági Lapok“ 13. számában „Egy erdőbirtokos“ 
szemünkre veti, hogy keveset foglalkozunk azzal.
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Van reá gondunk! Igen ám, de oly régen 
eltértek e kezelési módtól, oly kevesen vannak 
már, kik abban részt vettek s ahoz értenek, 
hogy előbb körültekintőleg meg kell ahhoz 
tenni az előkészületeket, mert különben úgy 
járhatunk, hogy költjük a tömérdek pénzt a ki
kezelésre és az anyag a nyakunkon marad.

Csak akkor látni a sok nehézséget, mikor az 
ember hirtelen hozzáfog.

A hivatalos eljárást is egészen másként kell 
a házikezelésre szervezni.

Furcsán hangzik, de tény, hogy azóta panasz
kodnak legtöbbet az irodai túlterhelésről, mióta 
nincs házikezelés. Az ember pedig azt hihetné, 
ha nincs házikezelés, nincs munka sem. Annyi 
bizonyos, hogy sokat lehetne és kell is segí
teni e bajon, ha sikert akarunk bemutatni, mert 
annyit tapasztalásból mondhatunk, hogy házi
kezelés mellett a kezelő, sőt sokszor az ellen
őrködő, legkevesebb időt tölthet az irodában. 
Az irodai dolgokat ez esetben a vezető fel
ügyelete alatt ügyes altisztek végezhetik a 
gyakornok bevonásával.

Dr. Detre László „A közigazgatás egyszerű
sítése“ cimű javaslatában szintén nagyon helye
sen azt a meggyőződést hangoztatta külföldön 
szerzett tapasztalatokból, hogy az irodai mun
kák nagy része kisebb képzettségű személyzet 
által, mely a kiválóbb altisztekből kikerül, ki
fogástalanul elvégezhetők s a tisztviselő maga
sabb képzettségének megfelelőbb módon, sokkal 
hasznothajtóbban működhetik.

*

A vadászat gyakorlásával rosszul áll a sze
mélyzet nemcsak az államnál, de mindenütt, 
hol kezéből kivették azt, s ha így tart soká a 
mostani állapot, általánosítani lehet megboldo
gult Rudolf trónörökösünk a „ Tizenöt nap a 
D unán“ cimü munkájában egy különleges eset
ből kifolyólag kimondott azt a nézetét, hogy „a 
magyar erdész rossz vadász, de rossz er
dész is."

Azt hihettük, ki tudja mit nyer az állam a 
vadászatok általános bérbeadása által. A bérlők 
alatt azonban legtöbbször nem hogy szaporodna 
a vad, de apad, mig az orvvadászat a bérlő

által nem kellőleg őrzött területeken s minde
nütt lábrakap. Ezért helyenként kézzel-lábbal 
igyekszik a bérlő vadászterületétől megszaba
dulni. Az erdészeti személyzet meg elkedvet- 
lenkedik, a vadászattól egészen elszokik. Az 
átengedett területre is annyira kötött kézzel 
kerül ki, hogy nemcsak kedvét veszíti el a 
vadászathoz, de helyenként a legrosszabb terü
let jutván ki neki, egészen lemond az élvezetről.

A vadtenyésztésnek, helyzete bizonytalansága 
miatt sem fekhetik neki egész lélekkel.

Van rá eset, hogy az erdőgondnok saját jó
szántából gyönyörű vadállományt nevelt, amit 
megneszelvén nagyobb urak, bérbe vették a 
területet, azután mikor jóformán kiirtották a va
dat, szép szerével kibújtak a vadászatbérlet alól.

*

Az állami erdőgondnokoknak megadták a két 
lóra való átalányt (1200 korona), de azon ki
kötéssel, hogy a központi közeget együttes ki
rándulásnál magukkal kell vinniök.

Vannak azonban olyan kerületek, melyekben 
előbb küldföldre szóló útleveleket kell váltani, 
hogy kerületébe jusson az erdész, hol oly tá
vol helyek vannak, hogy két nap kell oda, 
kettő vissza, egy a dolog elvégzéséhez, össze
sen öt nap. Itt vendéglők nincsenek, csak ló
háton mehet, az egyik lóra felrakja élelmiszereit, 
cókmókját, a másikra önnön magát. Hová 
teszi most már a központi közeget?

Minthogy azonban ez az útiszabályzat csak 
ideiglenes, valószínű, hogy ezen s ehhez ha
sonló rendelkezéseket a véglegesítésnél mellőzni 
fognak.
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Egyszerűsítés és újjászervezés.
Irta Praetor.

A M. E. múlt évi október 15-ik számában „Bürokra
tizmusunk“ cím alatt Márton Sándor válaszolt egy cik
kemre s egyúttal azt a felszólítást intézte hozzám, adjam 
elő én is nézeteimet. Bárcsak sok Márton Sándorunk 
volna a központban is — gondoltam magamban — ak
kor bizonyosan nem kellene sokáig várnunk arra az 
egész országban óbajtva-óhajtott megoldásra, mely a 
maradiságból a haladás mezejére vezetne. Szívesen 
válaszoltam volna azonnal, de vártam, hogy tán még má
sok tollából is fogok kérdésemre vonatkozó választ kapni.

Márton Sándor cikkéhez alig kell valamit hozzátennem, 
hacsak részletkérdésekbe nem bocsátkozom. Rövid mon
datokban minden szükségeset felsorolt s én csak azt 
hangsúlyozom, hogy haladéktalanul első teendőnk az 
újjászervezés, de ezt azonnal kövesse erdőtörvényeink 
revíziója, mert bölcselkedő bürokrata-megjegyzésekkel — 
melyek után a megjegyzést tevő pár évre elhallgat, 
mintha ezzel a magyar erdészetet mentette volna meg 
— nem megyünk előre egy lépést sem. Csak, ha a 
sokat emlegetett gyökeres átalakítás beállott, mondhatjuk 
el, hogy most hozzáfoghatunk a magyar erdőgazdaság 
fejlesztésének megkezdéséhez.

Mindenki tudja már, hogy papíron erdőt nevelni nem 
lehet. A legtekintélyesebb napilapok hasábjain hangzott 
el a panasz a fennálló erdészeti törvények ezer és ezer 
bajai ellen ; maga a központ nem egyszer tett már lépé
seket, melyektől haladást vártunk — s ime, nem is oly 
régen — a központi sajtó hasábjain felhangzik egy uj 
műdal, hogy a törvény nagyon jó, csak szépséghibái 
vannak. Azokat, kik nem a papír mindent eltűrő hasáb
jairól, hanem a gyakorlati élet nehézségeiből merí
tett tapasztalatokkal szálltak síkra a képtelen álla
potok meg-szüntetése érdekében, azzal vádolja a köz
ponti sajtó, hogy nem tudtak megállapodásra jutni ! 
Vájjon kinek feladata a felmerült vitákból egészséges 
nézetet leszűrni : a vidéki vitázóknak-e, vagy a „vezető 
köröknek“ ? Nézetem szerint nem oly égetően fontos 
egy lap hasábjain azon kérdésnek eldöntése, vájjon az 
erdőgondnokságok központosíttassanak-e, vagy sem ? Az 
állami kezelés szervezetét teljesen újjá kell alkotni helyes 
beosztással! Ez a fő és első feltétel. Nem lehet sem az 
erdőtömeget, sem a birtokszámot, vagy egyéb statiszti
kába való tényezőt egyes-egyedül alapul venni, hanem 
ez összes tényezők ismerete alapján kell beosztani a 
kerületeket. Mindenesetre oly beosztás mellett, mint — 
nagy átlagban — a mai, helyesen, eredménnyel dolgozni 
nem lehet. Kívánatos, hogy az uj beosztást ne a dédel
getettek védőangyalai csinálják s ezt ne a Zoltán-utcai 
szent szobák bezárt falai között állapítsák meg, hanem 
az összes erre hivatottak beleszólása biztosítva legyen. 
Vannak oly példák is, hogy egy egész állami erdőhiva
tal kerülete egy bizonyos vármegyében úgy birtokszám,
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mint elszórtság és erdőterület tekintetében alig nagyobb, 
mint egy más vármegyének egy erdőgondnoksága.

Ha a beosztás protekciómentes légkörben megtörtént, 
könnyű annak eldöntése, hogy az erdőgondnokságok 
központosíttassanak-e vagy sem ? Sok érvet lehet mellette 
és ellene úgy az egyik, mint a másik esetben felhozni. 
Én a nagy kerületek központosításának nem vagyok 
barátja s az újjászervezést a következőleg tervezném:

Azzal a formai változtatással kezdeném, hogy a „gond
nokság“ szót eltörölném ; meghagynám ezt a kifejezést a 
tömeggondnokoknak és egyéb kurátoroknak. Állami erdő
hivatalokat és királyi erdőfelügyelőségeket alkotnék. A 
hol a szükség úgy kívánná, ott egy mostani erdőgond
nokság lenne egy erdőhivatali kerület; máshol két gond
nokságot is összefoglalnék. Ha az erdőhivatali kerület 
nagysága a birtokok egymástól való nagy távolsága 
miatt úgy kívánná, nem tisztán egy, de két, sőt három 
erdőtisztet is beosztanék — a rangidősebb mindig a 
hivatalfőnök volna — s a hatáskört maguk között közös 
megállapodással határoznák meg. Statisztikailag ezen 
hatáskörök nem szerepelnének. Ez megfelelne körülbelül 
a járásbirósági beosztásnak, ahol az albiráknak megvan 
az önálló hatáskörük — egyik itél polgári peres ügyben, 
a másik bűnügyben, sőt ha egyikből aránytalanul több 
ügy fordul elő, mint a másikból, még a fel- vagy alpe
res nevének kezdőbetűje szerint is történik beosztás; 
azért az ítéletet mindig az x-i kir. járásbíróság, de N. N. 
albiró kidolgozásával hozta. Ha tehát én egy fentebb 
vázolt reorganizált állami erdőhivatal főnöke vagyok, 
melyhez még két erdőtiszttársam volna beosztva, közös 
tanácskozáson állapítanánk meg, hogy kinek mely közsé
gek essenek hatáskörébe; természetes, hogy az egész 
kerület ellenőrzésén kivül magam is elvállalnám néhány 
község ügyeinek rendezését, különben még annyi dol
gom sem volna, mint most sok hivatalfőnöknek. Az ily 
erdőhivatalokat zöldkönyvkezelési, erdőkezelési, rendező- 
ségi stb. beosztással tarkítani merő képtelen állapotot 
teremtene. A községi s egyéb erdőknél az erdőrendező 
mozdulni sem tudna a kezelő nélkül s mindegyik kerü
lete az egész kerület volna (csak különböző hatáskörrel), 
könnyítve a munkakörön így sem volna s az eljárás 
sem volna olcsóbb; már pedig az állami kezelésnél, 
illetve ennek újjászervezésénél a főcélnak okvetlen an
nak kell lennie, hogy az erdőbirtokok minél gyakrabban, 
de főleg az erdősítési és áterdőlési rövid időszakban 
kellő időben bejárhatók legyenek. Egy ily erdőhivatal 
kerületében a beosztást mindenkor a hivatal kebelbeli 
ügyének kellene tekinteni, s akkor akár szabadság, akár 
betegség vagy más egyéb akadály esetén az ügymenet 
fennakadást nem szenvedhetne.

Ily szervezést a legegészségesebb megoldásnak tar
tom, hangsúlyozva azt, hogy nem a mostani állami 
erdőhivatalok kerületeit venném alapul, hanem meg
felelő összevonások és kiterjesztések után a mai erdő
gondnokságokat.
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A magyar nép boldogulása, jólétének emelése a tör
vényhozás kezében van. Elvárhatnánk már, hogy ne 
félve kacsintgasson a magánbirtokok kellő ellenőrzésére 
is. A balatonmenti kopárok épúgy, mint az erdélyi tönkre
ment legelők, a felvidéki égbekiáltó vízmosások épúgy, 
mint a magyar alföldvidék puszta, sivár homokterületei 
nemcsak birtokosait, hanem annak szomszédjait is 
szegényíti. A sokat hangoztatott bérletrendszer létrejöve- 
telét nem csekély mértékben az teszi lehetetlenné, vagy 
legalább is nehézzé, hogy a sok helyen elég nagy birtok
ból hasznavehető föld vajmi kevés van. Ha továbbra is 
tétlenül nézzük, mint omlik össze holdszámra az alá
mosott termékeny föld; mint pusztul az élet, mint ég 
ki a fű a kopár mészsziklákon s mily lehetetlen módon 
kíván az erdélyi nép uj legelőt nyerni a tönkretettek 
helyett: — hatszor körülkacskaringózott paragrafusjelek
kel sem mentjük meg az ország elszegényedését. Az az 
egyszerű bolgár kertész, aki •— most már majdnem 
országszerte — pár holdon vagyont szerez annak dacára, 
hogy helyenkint holdankint száz korona, vagy tán még 
nagyobb bért is fizet, útmutatónk lehetne, mint kell 
megbecsülni minden tenyérni földet. Mig ő vízlevezető 
árkának még a lejtőjét is kihasználja, gondosan meg
választva melyik kerti növény tűri el a több s melyik a 
kevesebb vizet, melyiket ültesse az árok lejtőjén a viz 
színéhez közel s melyiket a földhányás élére az árok
parton, addig száz és száz hold televényétől megfosztott 
magyar földön öli ki a nap heve az utolsó zöld fűszálat.

Nem akarom megfosztani szaktársaimat s magamat 
attól az illúziótól, hogy a mezőgazdasági enciklopédiá
ból merítettünk egy kis gazdasági ismeretet, de föltétle
nül szükségesnek tartanám, hogy az újjászervezendő kir. 
erdőfelügyelőségekhez, — melyek kerülete a mainál 
jóval kisebb, de a mai állami erdőhivatalokénál esetleg 
nagyobb lenne, — egy okleveles, tapasztalt állami gazda
tiszt is osztassák be. Ezen gazdasági szakértő szakközege 
lenne a kir. erdőfelügyelőségeknek, kit azonban nem 
volna szabad agyonnyomorítani filoxeraolvasással és 
egyéb statisztikai meddő munkákkal, hanem feladata 
volna a föld kellő kihasználásának ellenőrzése. Ezen 
gazdasági szakközegnek ezen irányban is rendkívül szép, 
hasznos és nem csekély feladata volna. Nem egy, gaz
daságilag igen fejlett vidéken, látható, hogy a nép mit 
sem törődik a legelőkön fejlődő gyomok, tövisek irtásá
val. Ha árok mentén vezető útja egy-egy helyen bedől, 
másik nyomot kezd, s nem egyszer rövid idő alatt né
hány állatot foszt meg táplálékától a gondatlanság. Vize
nyős, ingoványok magukra hagyatnak, a közlegelőn 
aránytalan nagy mennyiségben tartanak legelő állatot, 
a legeltetést túlkorán kezdik stb. Volt alkalmam meg
győződni, hogy egy község száraz esztendőben cse
kély költséggel a Nilus áldását vezethette volna rétjére 
a közeli folyóból, de nem tette s roppant sarju meny- 
nyiséget veszített, mert csak a folyó melletti rész ter
mett valamit. A bérlők sok helyen zsarolják, ölik a föl

det, a könnyelmű földbirtokos fülig eladósodva mitsem 
törődik vele. Legelő, erdőtalaj töretik fel, melyen soha
sem fog gabona teremni. Ezek oly dolgok, melyeken a 
gazdasági tudósítók nem segíthetnek s a ministerium 
gazdasági osztálya erről nagy ritkán csak a hírlapokból 
értesül. Ezen és egyéb közgazdaságilag fontos esemé
nyekre nézve a kir. erdőfelügyelőségekhez beosztott gaz
dasági szakközeg esetről-esetre eszközölhetne ki orvos
lást. A feltétlen erdőtalaj megállapításánál, az elhanya
golt legelők jókarba hozatalánál javaslattal szolgálna stb. 
Azt hiszem, ez egészségesebb gondolat volna, mint az a 
néhány év előtti terv, hogy az erdészeti hatóságokhoz 
jogászokat oszszanak be.

Ezen beosztásnak kimondhatatlan áldása volna a föld 
népére,' eltekintve attól, hogy megszűnnék az erdélyi 
mintára termett súrlódás a mező- és erdőgazdák között. 
Bizonyára emlékeznek még szaktársaim arra, hogy mily 
homlokegyenest ellenkező vélemények hangzottak fel az 
erdélyi legelőügy rendezésénél!? A ministerium ekkor 
pár hétre küldött egy állami erdőtisztből s gazdatisztből 
álló úgynevezett bizottságot, kik jöttek-láttak, de hogy 
a rendelkezésükre álló aránylag rövid idő alatt minden
hová mentek és mindent láttak volna — kötve hiszem. 
Vagy az ország túlsó részéből Erdélybe küldött szak
közegek képesek lettek volna pár hét alatt a viszonyokat 
teljes alapossággal tanulmányozni ? Ez a kirándulás elég 
lehet egy vélemény beterjesztéséhez, de bírálja meg 
mindenki, mennyi idő kell hozzá, hogy egy ily fontos 
kérdés tényezőit megismerjük és — a mi a fő —- orvos
lásához megfelelő eljárást hozzunk javaslatba.

Nem kívánok tulajdonképpeni tárgyamtól még mesz- 
szebb elkalandozni, de még azt egész határozottsággal 
kell kijelentenem, hogy a legelőhiány rendezése a kecske 
és káposzta meséjének sem felel meg. Erdők szabadit- 
tattak fel legelőnek a megengedhetőség határán nagyon 
is túl, aminek következménye az lett, hogy a legelőte
rület a statisztikában gyarapodott, a valóságban azonban 
csak az erdőterület fogyott; a legeltethetőség ki van 
zárva s az erdők elszegényedése okvetlenül bekövetke
zik és igy a káposzta is elfogy és a kecske elpusztul.

Egészséges gazdasági életet csakis a mezőgazdasággal 
karöltve egy mindent felölelő szervezettől várhatunk. Itt 
krajcároskodni nem lehet; a ritka rongyos hálóból kibújik 
a lepke is. Az államerdészet szervezetét úgy terítették 
erre az országra, mint a gyermek a rongyos hálót a 
lepkére a réten, aki utólag csapkod a tenyerével arra a 
helyre, ahol a lepkéje kiröpült. A kincstári erdők házi ke
zelése is csak a jövő század regénye. Halljuk, hogy a 
házi kezelés a kincstár javára fog szolgálni — s ezen 
épp észszel nem is lehet kételkedni — mégis ez irány
ban is csak bölcselkedéseket, szédítő magasból leszálló 
elmefuttatásokat hallunk, vagy tán „dolgozik már rajta az 
ügyosztály?“ Hiszen Groedelék már kitakarodtak a kincs
tári erdőkből, mi hátráltatja tehát a házi kezelést ?

Úgy az 1879. XXXI. mint az 1898. XIX. t.-c. csak
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kacérkodik a magánbirtokok ellenőrzésével. Nincs még egy 
életbevágó törvényünk, mely oly kevéssé volna végre
hajtva, mint ezek. A külföldi erdőbirtokosok jágerjai a 
magyar erdőtörvényeket még hírükből sem ismerik. Föl
tétlenül megkövetelendő volna már, hogy a magánbirto
kosok erdeikel kivétel nélkül magyar erdőtiszttel kezel
tessék; ha ezt erdeje jövedelmezősége nem engedi meg, 
tartson erdőőrt, de erdejét az újjászervezendő kir. erdő
felügyelőség még külön erdőtiszt tartása esetén is ellen
őrizze.

Természetes, az ellenőrzés alatt nem zaklatást értek, 
hanem oly eljárást, mint nehány általam is látott helyen 
a kir. erdőfelügyelőség ma is követ a hitbizományi és 
egyéb birtokokkal szemben.

Az 1879. XXXI. t.-cz.-nek a feltétlen erdőtalajra vonat 
kozó intézkedése is csak olyan „halva született nagymama“ 
meséje. Sok nagybirtokon folyik a rablógazdaság, az 
erdősítés elmulasztása, a feltétlen erdőtalaj teljes semmibe
vétele s mikor már a nagy terület teljesen elhanyagolt 
állapotban van, jön a vizbeesett uto|só szalmaszála; a 
parcellázás. Ezen rossz terület egy részét megveszi pél
dául egy község, vagy közbirtokosság, vagy egyesek. 
Eddig senkinek sem tűnt szemébe, most egyszerre ráüti 
az 1898. XIX. t.-c. a bélyegző vasat s mig eddig nem 
volt intő tanácsadója e földnek, most egyszerre „atyja“ 
lesz az állami kezelés.

A mi az állami kezelésnél az erdőőri szervezetet illeti, 
szintén nem tartom megfelelőnek. Az erdőőrök nagy része 
irni-olvasni alig tud tisztességesen s igy nem alkalmas 
ana, hogy a kevés idővel rendelkező erdőtiszt kioktassa 
őket. Az erdőőri szervezet államosítandó s megfelelő fize
tési fokozatok állítandók fel, hogy e szolgálatra a mainál 
jobb, lehetőleg szakiskolás erőket nyerjünk. Az erdő
szolgákat ne a község válassza, hanem a kir. erdőhivatal, 
vagy a közig, erdészeti bizottság nevezze ki, hogy függet
lenek legyenek a község lakóitól.

Az állami erdőhivatalokat lássák el rendes műszerekkel. 
Alig van erdőhivatal, melynek kerületében egy megbíz
ható, használható műszer van, mert az „államilag segélye
zett műszerek“ alig rövid használat után felmondják a 
szolgálatot. Helyes volna, ha az erdőhivatalok a mai 
silány buszszola-műszer helyett egyetemes teodolit- 
buszszola műszerrel és a hozzá szükséges segédműsze- 
fekkel lennének ellátva, hogy az erdőtiszt a sokszor fel
merülő szükség esetén pontosabb munkát is végezhessen.

A mi a bürokratizmust illeti, minden nehézség nélkül 
lehetne azt legalább felényire redukálni. Pedig ez nagyon 
kívánatos, mert míg egyrészt bürokratizmusunk mesés 
módon nőtte ki magát s emiatt néhol 3 —4 éves üzem- 
lervi és üzemátvizsgálási munkálat-hátralékok nyugtala- 
nitják az erdőtiszt éjszakai nyugalmát, másrészről a ma 
végzett irodai munkának fele legalább is minden, még 
statisztikai értéket is nélkülöz. Sylvaticus egy ízben 
azzal vigasztalta magát, hogy „si duo facionti idem, non 
est idem." Ez igaz, de hozzá ke.ll tennünk, hogy az állami

kezelésnél nincs kettő, aki ugyanazt tenné. Az 1898. 
XIX. t.-c, oly bő anyagot nyújt, hogy mindennek meg
felelni nem tudván, mindenki magához ragad egy vezér
eszmét s azt követi.

Ismerek kerületet, ahol bevezették a birtokos számára 
a költségvetés készítését 1 Máshol oly statisztikát vezetnek, 
hogy azt hinné az ember, nem erdőhivatalban, hanem 
egy statisztikai hivatalban van. Felhozok néhány példát, 
hogy lehetne egy és más eljárást tényleg egyszerűsíteni. 
Ott van az erdei kihágások bejelentése, nyilvántartásba 
vezetése, bejelentése a szolgabirósághoz s az eredmény
nek ismét a nyilvántartásba vezetése. Ismerek oly kerü
letet, hol ez a folyamat a munkaidő felét magában véve 
egyedül igénybe veszi. Az erdőőrtől beérkezik a rovatos 
napló, ebből az erdőtiszt bevezeti a nyilvántartásba, le
másolja s kiszámítja, s átküldi a szolgabirósághoz; az 
utóbbi a tárgyalás napját, majd az ítéletet közli az erdő
gondnoksággal, amely ezt ismét nyilvántartásba vezeti.

Kérdezem, mire jó ez a sok nyilvántartásba vezetés ? 
Ha kellőleg kioktatott erdőőreink vannak, miért ne lehetne 
az erdei rovatos naplómintát úgy szerkeszteni, hogy az 
egyúttal bejelentésre s a szolgabirőságnak az ítélet beve
zetésére is szolgáljon ? Az erdőőr rovatos naplójában 
minden számozott lap után lehetne két kiszakítható lap, 
melyeken a bejegyzett kihágási eset indigopapir-lenyomattal 
volna olvasható. Ezen lapok egyike kidolgozva a szolga- 
bíróság irattárában maradna vissza, a másika a ráveze
tett Ítélettel az erdőgondnoksághoz kerülne vissza, hol 
aztán statisztikai igények szerint volna csoportosítható
u. m.: elmakacsolás, felmentés, felebbezés stb. Ez az el
járás már magában véve is nagy könnyítés volna.

Nem csekély egyszerűsítés volna továbbá elérhető az 
értéktelen munkatervek és munkakimutatások eltörlésével 
is, mert dacára annak, hogy magam is sokat foglalkoz
tam ezen rovathalmazzal, sohsem tudtam elképzelni, hogy 
mi értéke van ennek gyakorlatilag s mi értéke van sta
tisztikailag.

Még kevésbbé tudom elképzelni, hogy ezen munka
kimutatásnak nevezett s agyonrovatozott papir alapján 
hogy tud magának a központ képet alkotni akár a külső 
szolgálatról, illetve az erdőtiszt munkásságáról, akár pe
dig a kerület viszonyairól? hozzáteszem még azt is, hogy 
dacára az e tárgyban kiadott, pár ívre terjedő rendelet
nek, majdnem minden hivatal máskép használja s így 
aztán egyik kihoz tízszer akkora számot, mint a másik, 
s csak feleannyit dolgozott a külső szolgálatban. Mert — 
hogy csak egy példát említsek — a „határbiztosítás fo
ganatosítandó X holdon“ rovatban kimutathatok ezer hol
dat is és mégis csak feleannyit dolgoztam mint az, aki 
száz vagy ötven holdat mutat ki.

És ezekkel a munkatervekkel és munkakimutatásokkal 
mennyi idő megy veszendőbe a külső hivataloknál és a 
központban is. Mennyivel helyesebb volna, ha ezen és 
más időrabló munkálat helyett a központiak az erdőhiva
talokat, ezek kerületeit vizsgálnák felül, hogy a külső
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szolgálat való képéről szerezzenek meggyőződést maguk
nak s a külső szolgálatot -— mire oly nagy szükség volna — 
megismerjék. A mai rovathalmaz helyett pedig egy oly 
nyilvántartást fektetnék fel, mely minden birtokon az 
összes teendőt s észrevételeket tartalmazza oly módon, 
hogy még áthelyezés vagy helyettesítés esetén is azonnal 
világos képet nyújt a teendőkről s nem kell az uj erdő
tisztnek a sötétben tapogatni. Ezen nyilvántartásból az 
erdőtiszt a szükségeseket minden kiszállás alkalmával 
egyúttal az erdőőr hasonlólag birtokcimenkint vezetett 
nyilvántartásba is bevezetné s a birtokos képviselőjével 
aláíratná s így nyoma volna az elrendelteknek anélkül, 
hogy az erdőtiszt számtalan írásbeli felhívást volna kény
telen kiadni. Ezen nyilvántartás körülményesebb volna, 
mint a mai munkakimutatás, bevezetése mégsem róna 
újabb feladatot ránk, mert — mint meggyőződtem — ma 
is vezeti minden kezelő erdőtiszt, csakhogy saját szükség
letére magánjegyzet alakjában.

Nem fárasztom példa felhozásával olvasóinkat, azt hi
szem ez fölösleges is, de azt még megjegyezni kívánom, 
hogy ha ezt a nyilvántartást — mint nehány kerületben 
láttam — kellőképpen vezetjük s az üzemtervi munkála
tok egy házi példányát az irodánkban tartjuk és abba az 
erdősítéseket, használatokat, rendkívüli használatokat stb. 
pontosan bevezetjük s esetleg még a térképen is jelöl
jük, kívánatra bármely statisztikai kimutatás alaposabban 
és gyorsabban állítható össze, mint a ma vezetett leg
több kimutatás alapján és a mellett fele annyi időt és 
papirt pazaroltunk. Kívánatos volna még az üzemtervek 
kellő átalakítása s reálisabb nyilvántartási mintákkal való 
ellátása.

Azt hiszem nem túlzók, midőn azt állítom, hogy csak 
ezen felhozott esetekben is pár hónap megtakarítás volna 
elérhető, illetve pár hónap szabadulna fel a tolikoptatás 
rabigája alól, mely idő azután a ma annyira elhagyatott 
külső szolgálatban volna értékesíthető.

További egyszerűsítésként szükségesnek tartanám, hogy 
a reorganizált állami erdőhivatalok által készített összes 
üzemtervi munkálatok jóváhagyási fóruma a kir. erdő
felügyelőség utján a közig, bizottság legyen s csak feleb- 
bezés esetén a ministerium.

A rendkívüli használatokat csak felebbezés, vagy egy 
meghatározott nagyobb eladás esetén kellene a föld- 
mivelésügyi ministeriumba felküldeni, hogy a hónapokra 
nyúló huza-vonák megszűnjenek. Egy-egy kutágas, hid- 
láb, vagy dögtér bekerítéséhez szükséges csekély faanyag 
rendkívüli kihasználását engedélyezhesse a kezelőtiszt is 
és erdőápolás vagy tűzveszély szempontjából szükséges 
jelentéktelen tisztításokat, fűhasználatokat ne fujjuk fel 
rendkívüli használóinak.

Az erdőtisztek kapjanak kerületüknek megfelelő utazási 
átalányt s csak a napidij legyen felszámítás tárgya, hogy 
a nyári hónapokban 1— IV2 napot elrabló s elbeszélés 
alakjában irt utinaplók szerkesztésétől is megszabadítsuk 
az erdőtiszteket. Az utiátalányra vonatkozólag egy ízben

azt a megjegyzést olvashattuk, hogy a felszámítás jobb, 
mert az sarkalja az erdőtisztet az utazásra. Ezen nem 
hízelgő, de felfogást jellemző hivatalos megjegyzésre 'az 
a válaszom, hogy egy kellő mértékben a kerülethez 
arányított utiátalány mindenkinek kellemesebb lehet, mint 
a felszámítás. Ezen átalány megállapításánál természete
sen tekintetbe veendő az is, hogy például, ha az erdő
tisztnek vasúton teendő utjai vannak, azt nem teheti meg 
lóval, vagy csak sokkal hosszabb idő alatt s igy ezt a 
lótartási átalányból nem fedezheti, továbbá az erdőtiszt, 
ha hosszabb útra indul, lovai számára nem vihet magá
val egy hétre szóló takarmányt s igy külön kiadásai 
vannak. A mi a kilométerpénzt illeti, tekintettel a drága 
fuvarviszonyokra, nem igen sarkalja az erdőtisztet utazásra.

Meg-vagyok különben is győződve arról, hogy ha a 
magyar erdőtiszti karnak módot nyújtunk arra, hogy ügy
buzgalmát kifejthesse s valóban erdész, ne pedig iroda
moly legyen s a természet nagy kertjében kifejtett mun
kájának gyümölcsét a valóságban is szemlélhesse — 
nem lesz szükség kilóméterpénzes mézes madzagokra s 
zöldkönyvek és agyonvonalzott papírok helyett gondozott 
erdő fogja borítani a ma csak papíron beerdősített terü
letek helyét. A központi vezetőségnek pedig az 1 koro
nás rendkívüli használatok felülvizsgálása helyett alkalma 
nyílik felszabadult idejét az erdőtörvény rég óhajtott re
víziója és egyéb hasznos általános jellegű újítások feletti 
elmélkedésre és a külső szolgálat időközi felülvizsgálására 
fordítani, hogy aztán egyúttal minél előbb vége legyen 
annak az állapotnak is, melyre Márton Sándor is célzott, 
hogy t. i. a hatásköri beképzettségben szenvedők ne 
nyomorgassák szaktársaikat türelempróbáikkal és a lefelé 
basáskodó, felfelé dicshimnuszokat zengedező uszályhor
dozók a komoly munka terére lépjenek.
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Két cikk a fák és az erdők fontosságáról.
Irta Díváid Béla.

I. „A sáskairtás és a fa- s madárvédelem.“
(P. dr.) jegy alatt a B. H. április 12-én kelt ilyen cimü 

cikkére akarom e lapok t. olvasóinak figyelmét felhivni.
Miután a földmivelési minister a sáskairtáshoz a múlt 

évben a kincstári altiszti személyzet egy részét is kiren
delte munkafelvigyázóknak, érdekkel bir reánk nézve, 
hogy e kirendelésnek, a sáskairtásnak mi az eredménye. 
A fenti cikkből megtudjuk, hogy a magyar alföldet, főleg 
Hajdú és Szabolcs megyéket a múlt években ellepte 
sáska irtása kevés sikerrel járt, mert a sáskát nagyon 
kifejlett lárva állapotban, vagy már egészen kifejlett korá
ban irtják ki. Ezzel ebben az időben a benne kifejlődött 
Sarcophaga lucenta külső és a vörösatkák (Acarisca) 
belső élősdeit pusztítják el. Már pedig ezen paraziták 
okozta bajok kényszerítették Rossikov szerint a sáskát 
tenyésző helyeiről való kivándorlásra. „Tehát a vándorló 
sáska ellen való küzdelemben a fiatalabb lárvák megölésére 
kell törekednünk: a többire nézve pedig a természetnek, 
illetőleg a paraziták munkásságának kell szabad folyást 
engednünk“ — ajánlja a cikk. A még ki nem fejlődött 
lárvák elpusztítására schweinfurti zöldnek porhintőkkel 
való elszórását javasolja.

(P. dr) cikkében továbbá azt mondja, „hogy az emberi 
munkával párhuzamosan kellene haladnia a madarak 
munkájának. Ez azonban egy másik nagy feltételtől függ, 
a fásítástól, az erdősítéstől."

Ezzel szemben azonban, sajnos, a mi népünk még nem 
bir érzékkel. „A nomád nem tűr fát, növényt a maga 
pusztaságán: neki akadálytalan körültekintésre van szük
sége minden irányban. De nem tűr a magáén kívül 
semmiféle állatot vagy madarat sem ; mert mindez az ő 
csendjét háborgatja. A falusi legénynek fő virtusa az, hogy 
az utszéli fákat letörje.“

E szavak szomorú igazsága megerősítést nyer vidé
künkön az Erzsébet királyné emlékére ültetett fák s az 
ut szélére ültetett gyümölcsfácskák és a kereszt mellé 
ültetett nyárfák letördelésével.

Ki ne ismerné a falusi fiuk ama szenvedélyét, a mely 
a madárfészkek megrablásában nyilvánul, ki ne tudna a 
városi zsentri-fiuk flobertozásáról, a kik nem azt nézik, 
hogy hasznos vagy kártékony-e a madár, hanem hogy a 
lövésben bizonyos ügyességre szert tegyenek, a fecskét is 
célba veszik.

Már pedig ha tudnák, hogy a madárvédelem a gyü
mölcstermelésre kártékony rovarok elszaporodása ellen 
minő nagy befolyással van, bizony cserjéket ültetnének, 
fészekodukat állítanának kertjeikben, gyümölcsöseikben. 
Azon kertekben, azon gyümölcsösökben, a hol a madár 
kellő védelemben részesül, ott hernyózni nem kell, elvég
zik azt a madarak.

A fenti kettős nomádszenvedélyt a tanügyi kormány 
az úgynevezett madár- és fanappal akarja kiirtani,

A fenti cikk Írója ezen bajok orvoslásain azonkívül 
ajánlja, hogy a községeket kell felelősségre vonni az utak 
fásításáért, a fairtókat pedig kegyetlen büntetéssel, pénz
bírsággal kell sújtani. Ugyanígy kell elbánni a madár
pusztítókkal. A fiobertpuskát meg fegyver- és vadász
engedélyhez kell kötni, és a hasznos madaraknak ezzel 
való pusztítását éppen úgy kell büntetni, mint a fészek
rablókat.

„A fő pedig a nagymértékű fásítás és erdősítés,* 
mert a sokszoros aszályban szenvedő nagy Alföldnek leg
nagyobb része fátlan. Jásznagy-Kun-Szolnok megye egész 
területének csak 72%, Békés, Csongrád, Csanád megyék
nek csak 1% erdősített.

A debreceni Hortobágynak 54,000 k. hold területe van; 
ebből csak 6000 kh. áll eke alatt, a többi legelő. Ezen 
óriási területen 15.000 db. szarvasmarha; 5—6000 ló; 
4—5000 sertés és 60.000 juh tengődik. Tengődik, mert 
legelő csak júniusig van, mert nincsen fa, a mely meg- 
védené a kiszáradás ellen. A Hortobágynak, az Alföldnek 
egyes részeit erdősíteni és öntözőcsatornákkal kell el
látni. „Akkor kellő oltalom mellett a hasznos és kedves 
madárvilág is meghonosodik a most sivár területeken; 
légköri csapadék, eső is több lesz s a védekezés is 
könnyebb lesz a sáskák ellen.“

A második cikk ugyancsak a B. H. f. évi április hó 
22. számában jelent meg e címen :

II. „Kíméljük az erdőt.“
E cikk az erdő nagy közgazdasági jelentőségét tágyalja 

és reá mutat az erdőpusztítás legvégső fokára Kínára, 
állítván, hogy azok, a kik Észak-Kina hegyvidékein utaz
tak, nem győznek elég sötét képet festeni az ottani tájék 
vigasztalan, szomorú voltáról. S ennek fő oka az erdő 
tökéletes kiirtása.

A cikkíró reá mutat Dalmácia, Írországra, a mely 
utóbbi szegénysége dacára 25 millió koronát ad ki évente 
épületi fára; már pedig minden kétséget kizáró dolog, 
hogy hajdan erdő borította területét.

Írország területének U/s %  erdő és ez is jó részt bokor. 
„Magyarország erdőség dolgában meglehetősen elől jár 
az európai államok között, de azért nagyon is helyén 
való volna egy olyan, az egész társadalomra kiterjedő, 
tevékeny és befolyásos egyesület, mely az erdőnek, a 
zöld fának védelmét, kultuszának terjesztését tűzné ki 
feladatául.“

Az itt idézett két cikk a mellett tesz tanúságot, hogy 
kezd már a nagyközönség tudatába, vérébe átmenni a 
fa, az erdő szeretete; kezdi már méltányolni az erdő nagy 
közgazdasági jelentőségét; kezd már a nemzet arra ébredni, 
hogy az erdőkultura a műveltség hévmérője; kezd már 
tudatára jönni annak, hogy az erdőnek, a fának pusztí
tása ősi nomád szokásainkra emlékeztetnek; tudatára 
ébred annak, hogy csak akkor számíthatjuk magunkat a 
művelt nemzetek közé, ha az erdő-, a fakulturának ter
jesztését tűzzük ki feladatunkul,
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Faforgalmunk alakulása az 1906. évben.
Irta: Polgárdi Béla.

Az „Erdészeti Lapok“ idei VI. és Vil. számú füzetei 
bemutatják faforgalmunk statisztikai mérlegét és hatal
mas számsorokat közölnek róla. Ezen számok az egész 
vonalon híven tükröztetik vissza fakereskedelmi politi 
kánkat. Úgyszólván minden számsor nagysága az 1905. 
évinek kétszeresére nőtt meg.

Behozatalunk ugyanis 5'7 millió métermázsáról 13.2

millió métermázsára s értéke 52'5 millió K-ról 90 9 mil
lió K-ra, a kivitel pedig 11 '6 millió métermázsáról 20 
millió métermázsára s annak értéke 105 millió K-ról 
193'6 millió K-ra emelkedett. A kiviteli többlet 6 millió 
métermázsáról 6'5 millióra, értékben pedig 52 8 millió 
K-ról 102'7 millió K-ra szökkent fel.

Kis mértékben megnagyobbodott a vámbelföldnek a 
vámkülföldre való kivitele is, mely 259'6 miiló K érték
ben 42.6 millió métermázsa volt.*

Az 1906. gazdasági év tehát élénk faforgalommal záró
dott le, ami magában véve örvendetes jelenség és első 
látszatra kielégítőnek mutatkozik. De ha faforgalmunkat 
behatóbban vizsgáljuk meg, a csalóka látókör elhal
ványul.

Tüntessük ki részletezve az egyes államokkal való 
faforgalmunkat:

Ország Behozatal K i v i t e 1 Behozatali többlet Kiviteli többlet Észrevétel
q K q K q K q K

Ausztria Boszniával......... 9.871,474 79 191,820 8.409,880 70.023,049 1.481,594 9.168,771 - -
Súly és értek szerint 
passzív. Behozatali 

egységár 8.00 K Kivi
teli 8.32 K.

Németország..................... 30,984 1.363,950 3.680,675 42.925,675 - - 3.649,691 39.245.000
Súly és érték sz. aktiv.

Behozatali egységár 
4.40 K. Kiviteli 11.66 K.

Olaszország . . . . .  . ... 14,427 418,381 2.367,752 19.797,494 - - 2.353,325 19.379,113
Súly és érték sz. aktiv. 

Behozatali egységár 
29 K. Kiviteli 8.36 K.

Franciaország ... .. ... 6,596 243,489 1.273,319 18.824,690 - - 1.266,723 18.581,201
Súly és érték sz. aktiv.

Behozatali egységár 
36.9 K. Kiviteli 14.7 K.

Nagybrittánia ... ......... 5,969 255,535 854,397 9.659,884 - - 848,428 9.404,349
Súly és érték sz. aktiv.

Behozatali egységár 
42-8 K. Kiviteli 11.3 K.

Belgium ... ... ... 20 2,325 371,204 6.570,470 - - 371,184 6.568,145 »
Hollandia . 263 10,223 391,733 5,489,768 - - 391.470 5.479,545 ..

221 14,737 328,261 4.467,724 327,740 4.452,987

Súly és érték szerint
Románia . . ... ............. 3.068,509 6.372,575 702,089 4.164,166 2.366,420 2.208,409 — - passzív, Behozata'i 

egységár 2.08 K. Kivi
teli 5.90 K.

Afrika... ... ... ......... ... 10,214 759,977 291,519 2.862,934 — 281,305 2.102,957 Súly és érték szerint 
aktiv.

Szerbia ... . . . . .  . ... 48,305 508,608 183,615 1.006 490 - - 135,310 497,882 -

Kis-Azsia.................... . ... 16,661 483,030 51,385 529.874 - - 34,724 46,844

A többi országokra esik 80,616 1.290,925 787,043 12.292,907 - - 706,427 11.001.9S2

A kérdés már mostan az, váljon ezen szokatlanul 
megnagyobbodott faforgalmunk gazdasági viszonyaink
nak haladását és javulását is jelenti-e egyúttal?

Sajnos, ha forgalmunkat ausztriai és vámkülföldi viszony
latában boncolgatjuk, ezen kérdésre kielégítő választ 
nem adhatunk.

Bár végeredményében faforgalmunk mérlege aktiv, 
Ausztriával és Romániával szemben erősen, mondhatni 
károsan passzív •— (Romániából nyers épület — és műfából 
a behozatal 2.903,350 q, 5.810,869 K értékben volt.)

* Öest. Forst- und Jagd-Zeitung 1907. évi 21. $z,
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Ausztriai behozatalunk összes behozatalunknak súlyra 
75°/o-át, értéke 87.1%-át képezte, mig Ausztriába való 
kivitelünk összes kivitelünknek súlyra 42,7°/c-át, értékre 
pedig 36-l°/o-át tette ki.

Faforgalmunk legtekintélyesebb részét tehát ismét csak 
az Ausztriával folytatott árucserénk alkotja és onnan 
származik fabehozatalunk legnagyobb része. Már pedig 
Ausztriának a mi fánkra fogyasztási szempontból nincs 
szüksége, mert fatermése 1905-ben 14.961,869 m3 műfa, 
5.970,518 ürm. kemény és 9.560,139 ürm. puha tűzifa 
azaz összesen 26.809,847 m3 volt,* 0.76%-os szaporo
dás alapul vétele mellett pedig kiszámított lakossága 
1905-ben 27.144,435 lévén, fejenkénti átlagos faszükség
letül 1 m3 fa jutott.

Fenyőfürészárut csak Ausztriából hozunk be. Az 1906. 
évben 14.9 millió korona értékben jött be fenyőfürészáru 
és a számításba nem jövő 5022 koronától eltekintve, 
ezen egész behozatal Ausztriára esik. Ausztriának fűrész
ipara hatalmasan fejlődik és gőzfűrészeinek száma 1900- 
tól 1906-ig 106-al szaporodott meg.**

Épen ilyen viszonyt találunk a faáruknál, melyeknél a 
27.8 millió korona értékű behozatalból 26.0 millió kor. 
ismét Ausztriára esik.

Ezen számok kétségtelenül igazolják, hogy faiparunkat 
Ausztria uralja és az ausztriai közösség sok millió munka- 
veszteséget jelent az országnak.

Ausztriai főkivitelünk tehát úgy régen, mint mostani 
megnövekedett állapotában két célt szolgál. Nyerster
ményeink egy részének ipari átalakítását, más részének 
pedig Németországgal való közvetítését. Teljesen igazolja 
ezt az a ténykörülmény, hogy a mig Magyarország német- 
országi fakivitele csak 3'7 millió métermázsára, rúgott, 
addig a vámbelfölddé 22'4 millió métermázsa tehát hat
szor annyi volt.

Osztrák szomszédaink teljes tudatában vannak kivált
ságos helyzetüknek és alaposan kiaknázzák közgazda- 
sági iskolázatlanságunkat. így a nálunk is elterjedt Öester. 
Forst- und Jagd-Zeitung 1907. évi szeptember hó 27-iki 
számában megcáfolatlanul cikkezett a kiegyezésről. „Eddig 
az osztrák kormányok mindig rneghátráltak Magyarország 
jogosulatlan (!) követelései előtt. Eddig és ne tovább! 
Magyarország a kvóta mérsékelt felemelése ellenében 
fogyasztási adóvonal felállítását és a németországi vasutak
kal való annabergi csatlakozást, mint nyílt kiviteli kapu
nak létesítését követeli. Ez által Magyarország jelentősen 
felszabadulhatna Ausztria gazdasági nyomása alól. Ezen 
csatlakozás — úgymond — Ausztria kárára és Magyar- 
Országnak óriási előnyére válnék, mert az osztrák vasúti j 
tariffák független megállapításával teljesen uraljuk Magyar- 
ország fő kiviteli útjait.“

így az osztrák lap. Sajnos, utóbbiakban tökéletesen igaza 
van osztrák laptársunknak és csak hálásak lehetünk fel-

* Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbauministeriums III. Heft. 
** Öest. Forst- und Jagd- Zeitung 1907. évi jul. 19. sz.

világosításaiért. Nyilvánvaló, hogy ausztriai faforgalmunk 
túlnyomó részben a Németországgal való közvetítő keres
kedelmet szolgálja. Fakereskedelmünk legnagyobb hasz
nát tehát itt is Ausztria látja. Legfőbb kötelességünk volna 
ezen kérdéseket folyton napirenden tartani, mert csakis 
így várható az egészséges közvélemény kialakulása. Saj
nosán kell azonban tapasztalnunk, hogy míg Ausztriában 
a szaklapok egyre foglalkoznak és irányítják a közös 
vámterület fakereskedelmi politikáját, addig minálunk 
abszolút csend és közöny uralkodik e téren.

Nagybritánia után Németország Európa legnagyobb 
importőr állama. Az 1906. évi fabehozatala 259'6 millió 
korona értékben 42'6 millió métermázsa volt, melyből 
csak fenyőfürészárura 100 millió koronánál több esik.

Ha Ausztriától függetlenül köthetnők meg Németország
gal kereskedelmi szerződésünket, avagy ha legalább a 
szerény óhajtásként táplált annabergi csatlakozás mintá
jára direkt közlekedhetnénk Németországgal, fűrésziparunk 
elképzelhetetlen lendületet nyerne és kivitelünk súlyban 
és értékben óriásilag megnövekednék. Hiszen még így is 
az ausztriai és németországi kivitelünk faanyagaink méter- 
mázsánkénti árkülönbözete kereken 3 K volt. Német
ország legtöbb fapiacát teljesen uralhatnék, míg ma te
hetetlenül kell elszenvednünk az évről-évre fokozódó orosz- 
országi versenyt. Hogy mennyire érint bennünket Német
ország fafogyasztása, azt éppen az 1906. évi megnöve
kedett faforgalom tanúsítja, melyet elsősorban annak 
köszönhetünk, hogy ez évben Németországban, főképpen 
Berlinben óriási mérvben folytak az építkezések. Amint 
pedig a múlt évben először a berlini épitőmunkások nagy
arányú sztrájkja, azután pedig az amerikai pénzválság 
folytán a németországi építkezések mecsappantak, meg
rokkant minálunk is a fakereskedelem.

Változatlanul kell tehát fentartanom múlt évi (Érd. 
Lapok XXII. f.) következtetéseimet, melyek szerint fa
forgalmunk legnagyobb részének hasznát Ausztria dédel
getett ipara húzza.

Nem nézhetjük tovább tétlenül a romániai fabeözönlést 
sem. Erdély erdőgazdasága nagyon is megsinylené. Ezt 
annál könnyebben tehetjük, mert románia évről-évre 
erősebb védvámokkal sújtja a mi fánkat. Románia fa
behozatala az 1905. évihez képest 1 millió korona értékű 
0'8 millió métermázsával emelkedett. Hogy ezen beho- 

! zatal mennyire nehezedik Erdély erdőgazdaságára, azt 
i bárki beláthatja, ha rámutatunk arra, hogy ezen számot

tevő fabehozatal métermázsánkénti egységára csak 2.08 K 
volt.

Németország után leginkább érdekel bennünket Olasz
országgal való faforgalmunk. Olaszország 1906. évi fa
behozatala 125‘3 millió K értékben 10'4 millió méter
mázsa volt és ezen tekintélyes összegben Magyarország 
csak 19'8 millió K értékű 2 4  millió métermázsával sze
repel, mert kedvező geográfiái fekvésünket kiaknázni 
nem tudjuk.

Kiváló érdeke erdőgazdaságunknak, hogy fiumei fa

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



206 M A G Y A R  E R D É S Z 11. szám

kivitelünket emeljük és olcsóbbá tegyük és ha már a 
nagyfontosságu annabergi vasúti csatlakozásról le kellett 
mondanunk — hiszen előrelátható volt, hogy a gazda
ságilag erősebb Ausztriával való küzdelemben a rövideb- | 
bet mi huzzuk — legalább ezen második kiviteli út
vonalunkat kell minden áldozat árán, mielőbb fejleszte
nünk.

Nagybrittánia az 1906. évben idomított és fűrészelt 
fából 658.6 millió K értéküt importált. Ezen viszony
latban is csak 9'7 millió koronával szerepelünk. Ha si
kerülne Nagybrittániába direkt vasúti tarifákat létesíte
nünk, ezen fakivitelünk is áttörhetné mai szerény kere
teit.

Az 1906. évi megnövekedett faforgalmunk tehát a 
régiekhez képest kedvezőbb pénzügyi előnyöket rejteget 
ugyan, de közgazdasági bajainkra és betegségünkre eny
hülést éppenséggel nem hozott.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETE.

Az egyesület, az e helyen előre jelzett időben és tárgy- 
sorozattal, május hó 24—26-án megtartotta évi rendes 
közgyűlését igen nagy részvétel és érdeklődés mellett.

Az úgy szakszempontból, mint társadalmilag is minden 
részleteiben sikerült közgyűlésnek részletes leírását a 
következő számainkban fogjuk közölni, jelenleg csak annyit 
említünk meg, hogy a résztvevők soha el nem hala- 
ványuló kedves emlékekkel távoztak, a tartalmas tárgy- 
sorozattal egybefüzött páratlan szépségű kirándulások 
helyszínéről.

TÁRCA .

Vadászat a Karston.
Irta Nyitray Ottó,

Megyek a „Bujmica-k“-ba vadászni.
Hogy a t. olvasó megértse, mik azok a bujmicak, leirom 

itt röviden. A Karston vannak elég sűrűén tölcsérek, haj
tások, melyekbe aztán a hegyoldalakból a föld a viz által 
lehordva összegyűl. Itt van a karstlakó szántója, rétje, kertje. 
Ilyen tölcsér, mélyedés, mely néha egy kilométer hosszú, 
északkeleti oldalán rendesen be van nőve tölgycserjéssel 
és mogyoróval s ezt nevezik itt „bujmica“-nak. íme 
képben is bemutatjuk.

Bujmica.

A nagysága e bujmicáknak váltakozik, van akármennyi 
csak nehány négyzetméter kiterjedésű. Zengg fölött mint
egy 400—500 m. magasságban van két ilyen nagyobb 
mélyedés, megszakítva apróbb tölcsérek által s ezekben 
az említett tölgy és mogyorócserjés. Hát ezekbe mentem 
vadászni. Miután köröskörül minden puszta, a vad rende
sen ezekbe szokott visszahúzódni száraz időben. Már 
nehány ilyen cserjést kutattak át a tacskóm és daksbra- 
kom, de semmi hang, semmi nesz — semmi vad. No 
hol vannak a nyulak? csaknem mentek vendégszerepelni 
más vidékre? mert hát lőttem én már bujmicákban egy
magám öt-hat nyulat egy nap, a mi pedig a Karston 
nagyon szép eredmény. Tovább megyek egy új bujmicá- 
hoz és felállók a felső végére, „Móric“ a tacskó eljön
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hozzám és elkezd pogányul ugatni, de nem megy a 
cserjésbe, erre beleszól a vizslám, a mely zsinóron volt, 
ujfent dühösen ugatva, a mely koncertbe az időközben 
szintén visszaérkezett daksbrakni „Bulla“ is belevegyük 
Mi lehet itt — gondolom magamban, — leoldom a vizs
lát, becsületes nevén „Schuft“, és beküldőm a cserjésbe; 

'a  másik két kutya követi, erre erős csaholás, majd dühös 
ugatás, aztán csend, én lőkészen állok. A dolog meg
ismétlődik egykét lépéssel tovább, erre mellettem kiugrik 
egy nyúl, lelövöm, de mi a csoda, a kutyák nem jönnek 
ki, hanem most kezdenek csak hajtani. Lepillantva az 
árokba, nagy csodálkozásomra egy erős borz töri magát 
a kutyák előtt s ezek minduntalan beleharapnak inaiba. 
A hátizsákot ledobva a nyulra, nyargalok én is a kutyák 
után, a borz kiugró sziklát talál, nekiveti a hátát és 
nekivicsorítja a fogait a kutyáknak, ezek körül állják dühö
sen ugatva, én meg nem lőhetek, mert tartok tőle, hogy 
a sörét visszapattan a szikláról. Nem marad más hátra : 
addig uszítani a kutyákat, mig ki nem zavarják innen, a 
mi egypár közös harapás után sikerült i s ; most következ
tem én egy lövéssel s ámbár a lövés nem volt halálos, 
a kutyák elvégezték a többit, s mondhatom, a borz még 
ekkor se adta olcsón az életét, bizony alaposan helyben
hagyta őket. Segíteni a kutyáknak egy második lövéssel 
nem lehetett, mert borz, kutya egy csomó volt.

Lefújtam ! Elég volt mára, a kutyák úgy sem fognak 
keresni, erősen sántított mind a három. Együnk és men
jünk haza. Teljesen meg voltam elégedve az eredmény
nyel, nem úgy a hátizsákomat vivő gyerek, nyomta a 
borz a hátát erősen. Zúgolódott is, de hát persze ez nem 
használt, mert a hagyományos megállapodás az volt, hogy 
a mit lövök, vinnie kell Zenggre, kap ezért pedig enni, 
szívni és 1 K 60 f-t. Az „Ősije polje“ (szamárföld) végén 
megint van egy ilyen bujmica s alig érünk a szélére, 
Móric besántikál és egy helyen erősen ugat. A vizslám 
szabadon lévén, rögtön ott terem, egy perccel később 
„Bulla“ is ott van, megcsendül a koncert. Mi az ördög, 
csak nem megint borz ?

Bizony az volt. Bemenni a sűrűség miatt nem lehetett, 
így hát várni kellett, de nem sokáig. Jön egyenest felém 
a borz, egy lövés és ő is bevégezte földi futását. Az én 
gyerekem meglátva az új zsákmányt, ledobja a hátizsá
kot és ott hagy mint Szent Pál az oláhokat. No ez szép 
dolog, most én vigyem a két borzot és egy nyulat 
Zenggre, inkább itthagyom.

Szerencsére jött egy ember öszvérrel. Zenggre ment 
és így hamar megalkudtunk. Feltettük a zsákmányt az 
öszvérre és szerencsésen megérkeztünk Zenggre, dacára, 
hogy az öszvérnek sehogysem tetszett az új teher s út
közben próbálgatott is megszabadulni attól.

A két borzot odaajándékoztam egy zenggi úriembernek, 
a ki szereti a borzpecsenyét. Meg is ette jó étvágygyal.

Mindezt pedig azért irom le, mert ez eset ellenkezik 
a borz életmódjával: mindkettő egy-egy bokor alatt feküdt 
olyan fekvő helyet csinálva magának, mint a nyúl.

Védekezés vadrágás ellen.
Irta lmécs Béla.

A németek már eddig is annyiféle szert, annyi külön
féle eljárást ajánlottak a vadrágás elleni védekezés cél
jából, hogy ha azokat mind könyvbe összefoglalva ismer
tetnek, egy vaskos kötet sem lenne elég. Úgy vannak 
német szaktársaink a vadrágás elleni védekezéssel, mint 
az orvosok egynémely betegség gyógyításával. Ők is 
ép oly buzgalommal csinálnak, kevernek össze különféle 
bűzös illatu mikszturát a vadrágás ellen, mint a milyen 
fáradhatatlanul kotyvasztanak orvosok, gyógyszerészek 
újabb és újabb, — de mindig kevés gyógyerővel biró — 
kenőcsöt némely betegség, mondjuk például a csúz 
gyógyítására. Ha volna egy univerzális gyógyszer e beteg
ség ellen, akkor minden orvos csakis ezt az egyet ren
delné betegének, s hasonlóan az erdészek is csak egy 
radikálisan ható szert használnának a vadrágás ellen. De 
mivel ilyen nincsen, most még csak kísérleteznek ők is, 
mint az orvosok.

A csehországi német erdészeti egylet hivatalos közlö
nyében, Hassmann erdőgazda, megint egy új védekezési 
módot ismertet és ajánl a vadrágás ellen. A feltaláló 
ezeket írja: Készítsünk erős zsákvászonból 10—12 
széles, körülbelül 70—80 cJm hosszú szalagokat s erősít
sük azokat egy hat méter hosszú rúdra, olyképen, hogy 
ha a rudat két ember leeresztett karral vízszintesen tartja, 
a vászon a földet jól érje. A vászonszalagokat mártsuk 
egy folyadékba, mely a következőleg készül: Öntsünk öt 
liter olcsó bűzös petróleumhoz két deciliter kátrányt s 
keverjük a keveréket addig, mig a kátrány a petróleum
ban teljesen feloldódik, vagyis a mig az edény fenekére 
semmi üledék le nem száll. Az így nyert folyadék színe 
zöld, szaga erős, kellemetlen. A munkások e keverékkel 
a rúdra megerősített vászonszalagokat jól beáztatják s a 
vágás területét vagy a fiatalost bejárják, úgy, hogy a be
járásközben lehetőleg a csemeték hajtásait, leveleit, a 
gyepet megérintik a szalagokkal.

Hassmann azt állítja, hogy az ilyen módon beszago- 
sított területet a vad kerüli s olyan idősebb fiatalosokba 
vált át és keres ennivalót, melyben a csúcshajtásokat 
már einem éri, vagyis a hol számbavehető kárt már nem 
tehet. Két ember egy nap alatt bejárhat két hold terü
letet s a költség lehető csekély a mibe ez a védekezés 
kerül, mert a petróleumból a legolcsóbbat használjuk, a 
kátrány értéke pedig alig több a semminél. Ősztől tava
szig 3—4-szer kell az eljárást ismételni s azt mindenkor 
száraz időben végezni.

*
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Hogy Hassmannak fentebb röviden ismertetett mód
szere mindenhol beválik-e, azt természetesen csak a 
későbbi kísérletezések fogják megmutatni. A petróleumot, 
de különösen a kátrányt, már igen sokan alkalmazták a 
vadkárok elleni védekezésnél, tehát Hassmann nem új 
szerrel kísérletezik, de tagadhatatlan, hogy eredeti és 
célszerűnek látszik az a módszer, a mit ő a kísérletezés 
keresztülvitelénél követ. Nem mondja ugyan határozottan, 
mibe kerül egy holdnyi területnek az egyszeri beszago- 
sítása, de valószínűleg sokkal kevesebb költséget emészt 
az fel, mintha valamely más, körülményesebb eljárással 
a fiatalost bepermeteztettük volna, vagy a csemetékre 
ecsettel kenik rá a miksztum kompozitumot.

Valahányszor német szaklapban olvasok egy újabb — 
a Hassmannéhoz hasonló — védekezési módról, mindig 
eszembe jutnak azok a kisebb terjedelmű fiatal fenyve
sek, melyeket Németország különböző vidékein láttam a 
vadrágás ellen megvédeni. 1903-ban a „Rauhe Alp“-nak 
nyugoti részén egy pfalzi erdésszel néztük meg az Ulm- 
stuttgarti vonalon néhány szerény kiterjedésű vegyes fiatal 
fenyvest, a mit 1902. év őszén a „Lanz“-féle rügyvédő vas
lemezekkel láttak el. Ugyancsak akkoriban Wiesbaden vidé
két is érintve, a Wetterau lombfákkal vegyes fiatal feny
veseinek azon részét is megtekintettem, melyet szarvas
rágás ellen valami bűzös enyves keverékkel mázoltak be. 
A Lanz rügyvédőivel valami hét kisebb beültetett tisztás 
fenyőcsemetéi voltak felszerelve mintegy öt kát. holdon, 
a másik terület sem haladta meg a négy holdat. Sze
rettem volna a mi fogalmaink szerint egy nagyobb össze
függő s már megvédett területet, főként tölgyes vágást 
látni — a mennyiben idehaza magam is sokat küzdöt
tem a szarvaskárok ellen, — de egy 80— 100 holdas 
területre rá akadni nem tudtam.

Lanz rügyvédőivel én is megpróbálkoztam. Nekem is 
sikerült egy három holdas lúcfenyvest eme éles kis leme
zek segélyével a szarvasrágás ellen megmenteni, de töl
gyes vágásaimban semmi hasznát sem vettem s két évi 
kísérletezés után felhagytam a velük való vesződéssel.

Nem szándékom most ezen védőlemezkék összes hát
rányait és előnyeit felsorolni, csak azt jegyzem meg 
róluk, hogy tölgyesekben, a hol sok a sarjból fakadt haj
tás, a csemetékre való ráerősítés rendkívül körülményes 
és hosszadalmas munka. Fenyőfélék megvédésére azon
ban már egészen jól alkalmasak.

Fiatal fenyvest vadrágás ellen különben is mindig sike
resebben védhetünk meg valamely keverék alkalmazásá
val is, mint bármiféle hasonló korú lomberdőt. Az enyves 
vagy kátrányos védőszer, a fenyőknek sűrűn álló tűire 
jobban rátapad mint a lombfának simakérgü vékony 
törzsecskéjére. Az időjárás változásai, eső, hó, köd, szél 
stb. a fenyőről nem koptatják el oly gyorsan a folyadé
kot már azért sem, mert a fenyőfácskára természetszerű
leg is többet juttatunk, miért aztán a szag is intenzivebb 
és tartósabb a fenyvesben.

Ha vadrágásról beszélünk, akkor rendszerint a szarvas

vad által okozott károkat értjük, mert hazánkban alig van 
olyan nagyobb kiterjedésű erdő, melyben az őz érzékeny 
kárt csinálna. Általános erdőgazdáink körében az a nézet, 
hogy azokat a kiterjedt tölgyes- sőt fenyvesvágásokat is, 
melyekben a fővad akkora károkat okoz, hogy felújításuk 
e miatt úgyszólván lehetetlenné vált, semmiféle mester
séges folyadékkal vagy kenőcscsel többé meg nem ment
hetünk. Az ilyen területek felújítását csak úgy biztosíthat
juk, ha azokat megfelelő kerítéssel vesszük körül, vagyis 
gondoskodunk arról, hogy a fővad addig, mig a fiatalos 
meg nem erősödött, hozzá ne férhessen. A kincstár is 
ezen védekezési módot tartja leghelyesebbnek s azért a 
haszonbéri szerződésben kötelezi némely fővadas terü
leten a vadászati jog haszonbérlőjét arra, hogy az évi 
vágásterületeket alkalmas kerítéssel lássa el. Csak az a 
kár, hogy ez csupán papiroson elfogadott kötelezettség, 
mert nincs tudomásom róla, hogy valamelyik bérlő a 
szerződés eme feltételének valamikor eleget tett volna. 
Pedig: kiszámíthatatlan az a kár, a mit a túlszaporodott 
fővadállomány némely kincstári erdőben okoz s minden
esetre kívánatos volna, hogy énnek végre gátat vessenek, 
s a bérlőket ott, a hol szükséges, a fiatalos bekerítésére 
szorítsák. Elhibázottnak tartottam mindig azt az elvet,, 
mely szerint a kincstár némely birtokán a vadgazdaságot 
bérlet utján hasznosítsa, mert ennek mintegy természetes- 
folyománya, hogy ezáltal kiadván kezéből a szabad ren
delkezési jogot, a vadállomány nagyságának szabályozá
sára mit sem tehet. Vagy ha már bizonyos „magasabb 
szempontok“ miatt csakugyan bérbe kell adni a kincs
tárnak valamelyik fővadas területét, akkor ott, a hol a 
szarvasok nagymérvű károkat okoznak, az erdő fenntar
tása érdekében mondjon le a kincstár arról a néhány 
ezer korona évi jövedelemről, amit a vadászati jog haszon
bérbeadása által kap és saját maga keríttesse be a vágá
sokat. így ha némi áldozatok árán is, de megmenti erde
jét, holott pedig ha az eddigi szokást követi, papíron 
ugyan lesz jövedelem a költségvetés „vadászat“ rovatá
ban, de hogy a mellett milyen területű s értékes erdők. 
pusztulnak el, erről a helyszínén szeretném erdészetünk 
legfőbb vezetőemberét meggyőzni . . .

*

Végül még visszatérek a Hassmann által ajánlott véde
kezési eljárásra. Amint már említettem, régebben én is 
mindenféleképen védekeztem a szarvaskárok ellen, de a 
rosztalaju kiterjedtebb tölgyesvágásaimat máig sem tud
tam a csapás ellen megvédeni. Sekély, száraz, köves 
talajban a tölgy különben sem nagyon gyarapszik, hátha 
zsenge hajtásait évről-évre mindig lerágja a fővad! Van
nak olyan 16—20 éves, bunkós forradásoktól, sebektől 
eltorzított tölgyfáim, hogy tudom első dijat nyernék vala
mely olyan kiállításon, a hol a rendellenes növésű fákat 
díjaznák. Azokból ugyan nem nevelnek utódaink műfá
nak valót !

Védekezésem alatt az lebegett szemem előtt nekem is, 
— de talán másnak is — hogy a főkellék az, hogy .a
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lehető legerősebb szagu keveréket használjuk, mert amig 
kellemetlen bűzös szag van a fiatalosban, addig a fővad 
elkerüli azt. Egyik tavaszon megint foltozgattam olyan 
vágásban, a hol az ültetést a fővad már háromszor 
tönkretette. Azelőtt úgy védekeztünk, hogy híg meszes 
agyagos pépbe belé kevertünk friss marhaganéjt s min
den 25 literhez hozzáadtunk még egy liter közönséges 
kátrányt is. A frissen elültetett csemetéket s a közöket 
ezzel a hig folyadékkal bemeszelték. A bemeszelést nem 
kell szószerint érteni, mert a meszelővei nem kenték be 
a csemetéket, hanem csak rájuk fröcscsentették a hig 
keveréket s ez a munka aránylag elég gyorsan ment 
végbe.

Ennek az első tavaszi védekezésnek legtöbbször meg 
is volt a sikere. A szarvas a füves vágásokban a mint 
mindenki tudja, a frissen ültetett csemetéket is kihuzo- 
gálja s ezt a kátrányos keverék megakadályozta. De a 
téli károsítások ellen ilyenképen nem tudtam védekezni. 
Hosszúra nyúlna elmondani most miért, miért nem, de 
gondolhatja mindenki, hogy fagyos, havas hideg időben 
az efféle munkát 300—400 holdon végeztetni nem épen 
csekélység.

A mint mondám, egyszer megint ott foltoztunk, a hol 
a már megeredt csemetéket a fővad télen földig lerágta. 
Szerettem a vadat, most is bolondulok érte, de akkor 
szörnyen megharagudtam szarvasaimra. Az ültetés köze
pén vezetett át egy főváltójuk a szomszéd rudas erdő
részbe. A váltó környékét már legelső Ízben is kétszeres 
adaggal szagosítottam, de hiába. A rákövetkező éjjel 
szarvasaim átgázolták a friss ültetést, később húzogattak 
is ki a csemetékből. Elfogott a keserűség, de mint ami
kor valakinek valami jó gondolata támad, hirtelen rászó
lok egyik erdőőrömre s meghagyom neki, hogy néhány 
munkással csináltasson azonnal vagy 80—100 drb. 1 Vi 
mir. hosszú lábvastagságu karót, mert még ma szükség 
lesz rá. Egy fiú beszaladt a faluba s a konvenciós cigány 
vak lován, illetve szekerén, kihozott egy akó kátrányt. 
Egy csomag drótszeget és a mi cukorkötő spárga volt a 
három keresztény és nem keresztény boltban, azt is 
hűségesen magával hozta. Az ültetéssel felhagytunk s 
mindenki utasításaimat követte. A vad váltóját az ültetés 
között körül karózták húsz öl szélességben, aztán két 
méter magasságig 8 szál spárgával behálózták. Sűrű kát
ránnyal jó vastagon bekenettem a karókat, s végre a 
spárgára annyit rászenteltek, hogy csak csüngött róla 
mintha szilvaizes makarónival aggatták volna tele. Estére 
elkészültünk mindennel. Hazafelé indulván, szél támadt s 
a kellemes szagu levegőt egy félkilométernyire is élveztük.

T íz napig feléje sem mentem az ültetésnek. Addig a 
kerületi erdőőr öntudatosan jelentette, hogy a kátrányos 
kerítés áll „rendületlenül“. Tiz nap múlva beállt az esős 
idő s két napon át szüntelenül folyt az ég csatornáiból. 
Mikor kiderült, lóra kaptam, megnézni megáztak-e cse
metéim. Örömmel győződtem meg az áztató eső hatásáról; 
itt-ott megeredt csemetét is találtam, de nem kis bosszú

ságomra a fővad váltójának kapuja is tárva, nyitva állt. 
Csúffá tették a szarvasok kátrányozott kerítésemet. Mintha 
összeesküdtek volna, alig volt ép darab a spárgából s 
hogy nem emberek vagy manók űztek gúnyt velem, arról 
tanúskodtak a látható friss szarvasnyomok. A darabokra 
tört kátrányos hordó dongái fekete ábrázatukkal szemre
hányóan tekintettek rám, mintha mondták volna: „kár 
volt ezért szétszedni minket, abroncsok között még el
szolgáltunk volna néhány évig. Nem sokat ér a tudo
mányod.“

Azóta nem nagy bizodalmám az ilyen szagos miksztu- 
rák iránt. A Hassmannéval sem fogok kísérletezni. Tegye 
más, hátha másvidéki szarvasok érzékenyebbek a kát
rány illata iránt.

A véreb és idomítása.
(Vége.)

A lövés helyét egy letört galylyal megjelöljük. Ez után 
nehány óra múlva kihozzuk a vérebet és a nyomra 
állítjuk. Legcélszerűbb az ebet úgy állítani a nyomra, 
hogy az eb teste a csapa irányával párhuzamosan 
legyen, az orra pedig a nyomon. Az eb vezetőszíjját a 
nyaklónál rövidre fogjuk, az ebet biztatjuk, hogy „keres
sen“ seb ze tt! A fiatal eb, a vele született hajlamánál 
fogva tényleg kissé izgatottan keresni is fog ; ekkor meg
dicsérjük, simogatjuk és egy kis darabig engedjük, hogy 
a nyomot kövesse is.

A fiatal eb csakhamar zavarba jön a nyomon; ekkor 
levesszük a nyomról és visszavezetjük a kiindulási pont
hoz, a lövés helyéhez. Megjegyzem azonban, hogy vissza
vezetni sohasem szabad a nyomon, hanem mindig a 
kiindulási helyről ujjonan kell kezdeni.

A nyomon rendesen haladva „helyeslő“ kifejezésekké 
kell biztatni az ebet; ellenben ha sietne, izgulna, csilla
pítani kell „lassan", „vigyázz /“ vezényszavakkal.

A nyomon haladva, ha az elejtett vadhoz érünk, 
vigyázni kell, hogy az eb az elejtett vadhoz hozzá ne 
férjen, nehogy megtámadja, esetleg szaggassa, kegyelem
lövéssel, vagy kegyelemdöféssel ki kell hamarosan vé
gezni és az ebnek megmutatni. A vadat kizsigereljük és 
ekkor a vérebet úgy kötjük meg, hogy ez a zsigerelést 
ne láthassa. Elvégezve a zsigerelést, az ebnek okvetlen 
juttatni kell egy kis aludt vért, az úgynevezett „kapzsira 
adást. „Ha a fiatal eb nem akarja a nyomot keresni, 
vagy egyáltalában a nyomot megtartani; akkor már egy 
idősebb vérebre van szükségünk. Ezzel a nyomot kidol
goztatjuk, a fiatal ebet pedig egy kisegítővel vezettetjük 
az öreg után, a sebzett vad letarkózása után a fiatal 
ebet újra a nyomra vezetjük, esetleg onnan levesszük és 
újra próbáljuk, míg az eb az elejtett vadhoz nem jut. 
Ennek az esetleges ismétlései adják meg aztán a helyes 
gyakorlatot.

Természetesen ezeknek gyakorlását az eb jó tulajdon
ságaihoz mérten változtatnunk is kell. Meleg nyom után
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jön a hideg nyom gyakorlása, úgy, hogy az időköz sok
szor 24 órát is ki kell, hogy tegyen. Éhez a tanításhoz 
is azonban türelem kell, erőszakoskodni nem lehet, az
után még szükséges a sikeres tanításhoz egynéhány vadat 
is elejteni.

Ahol fővad és őzvad vegyesen fordul elő, a tanítást 
mindenesetre a szarvason kell kezdeni, mivel köztudo
más szerint az őz nyoma nagy ingerrel van a vérebre, 
érte szívesen letér még a meleg szarvasnyomról is ; de 
ha a szarvasnyomot jól tartja, akkor már őzre beve
zetni játék dolog. Fiatal ebnél vigyázni kell arra is, hogy 
csak magános nyomot kövessen, ahol több nyom keve
redik össze, az csak zavarólag hat a tanításra és az ily 
nyomon kezdő vérebet dolgozni hagyni nem szabad.

A nyomok fokozatos megválasztása is fontos dolog. 
Először jó nyomon dolgoztatunk, csak ha ezen teljesen 
működik az eb, próbáljuk a gyengébb nyomokat is. 
Minden vezetésnél szegi előtt kell tartani, hogy a véreb 
nem szemmel — vágyig látható csapán •— kell, hogy 
jól dolgozzon, hanem az orrával.

Megtörténik, hogy csapán vezetve az eb idegen, 
keresztező, esetleg frissebb "ad nyomát veszi fel, ezt az 
idomító vadásznak kell azonnal észre venni és az ebet 
vezetékszíjjal a másik nyomról feddő, dorgáló vezény
szavak kíséretében azonnal le venni és mint előbb 
említve volt, újra a kijelölt eredeti nyom kiindulásához 
vissza vezetni.

Természetesen nagy előny és ha csak lehetséges, min
dig igénybe kell venni, hogy az ebbel, különösen fiatal 
vérebbel széllel dolgoztassunk, nehogy a levegő áramlata 
által a vadról szimatot kapjon; az ebet a nyomhoz kell 
tartani és ezért az orrát többször a nyomhoz is le kell 
nyomni és biztatni az ebet, hogy: mutasd! mutasd!

Ezért célszerű az erdőben csak akkor dolgozni fiatal 
vérebbel, midőn már a vad szőrét egészen levedletté, 
mert ellenkező esetben a bokrokon ragadt lehulló friss 
vadszőr szimatja az ebet könnyen hátrányosan befolyá
solná.

Amint a fiatal eb tökéletesbedik, aszerint kell őtet 
régebbi nyomon is dolgoztatni, ennek a célja, hogy az 
egyszer felvett nyomot mindvégig megtartani elsajátíthassa.

Természetesen szarvasra való vadászatnál az ebet be 
kell tanítani, hogy az agancsár hideg nyomát jelezze, mig 
a tehénét nem. Ez nem valami ördögi mesterség, mert 
a vadász ismeri fel, illetve nekie ismernie kell a nyomot, 
és az ebét, eszerint dolgoztatja. Még pedig úgy, hogy az 
ebbel oldalugrást tétet, mihelyt tehén nyomát keresz
tezve, azt felveszi, vagyis az agancsár vissznyomán egy 
pár lépésnyire dolgoztatva, az ebet vissza a nyomra, 
vezényszóval a szarvas nyomán tovább dolgoztatja. Ezen 
eljárást megkönnyíti a szarvasnál azon körülmény, is 
hogy az agancsárnak egészen más szimatja van, mint 
a tehénnek. Természetesen, ha az eb ezekre jól elő van 
készítve, akkor a véres csapán való dolgoztatás igen 
könnyű dolog. Véres csapán dolgoztatva az ebet, időt

engedünk neki, hogy az esetleges véres szőrt, véres 
cseppeket, vagy véres galyakat jól megszagolhassa, biz
tatjuk, dicsérjük, kérdezgetjük tőle, hol a vér? hol a 
vér?  mintegy megértetni akarjuk az ebbel, hogy vért 
akarunk látni 1 Itt is, ha letér a vérnyomról, orrát a 
vérhez nyomjuk és úgy biztatjuk, hogy keressen. Ha 
szeles az ebünk, arra való a vezetékszíj, hogy egy-egy 
rántással őt figyelmeztessük higgadtságra, természetesen 
szóval is biztatjuk, hogy ; lassan, lassan 1

így vezetve a nyomon, közeledünk a dermedt vadhoz; 
mihelyt megpillantjuk a vadat, „hajrá" ! uszítani kezdjük 
az ebet, de a vezetékszijjal visszatartjuk, sőt ha a nyom
ról le vesszük az ebet, ezzel még fokozzuk is az ingert, 
egy szóvai ezáltal is csaholásra ingereljük. Csahol az 
eb, a vezetékszíjról leoldjuk és hozzá engedjük a vad
hoz, de nem engedjük, hogy tépni kezdje, hanem csak 
csaholásra biztatjuk. Ha az eb mégis a vadhoz nyúlna, 
ügyesen hozzá kell férkőzni és a vad lábával, vagy 
agancsával az ebet jól oldalba ütjük. Az ebet eltávolítva, 
adjuk meg neki a már említett kapzsit. Az előbb emlí
tett csaholásra úgy kell az ebet ingerelni, hogy lehetőleg 
a csaholás a vad fejénél történjék, az által megtanulja 
az állóra csaholást és elkerüli egyúttal a vad lerántá
sát is, mi rendszerint a vad hátulsó lábainál szokott 
történni.

Szabadon eresztés alkalmával az eb csaholva egyes 
hangokat időközönként hallat. Szemre hajtva  csaholása 
folyton hangzik és csengő. Mérges és fokozottabban 
mérges, egy helyről hallatszó csaholását a vérebnek — 
állóra csaholásnak mondjuk.

Az uszításnál vigyázni kell, hogy nagyon tüzes ebeket 
lehetőleg csak szükség esetén uszítsunk, akkor is erős, 
nagy vadra, nehogy ezáltal a lerántást megszokhassák. 
Egyáltalában az uszításra minden véreb igen nagy hajla
mot és kedvet mutat, de az uszításnál mindig szem előtt 
tartandó, hogy a véreb első kötelessége a jó nyom tar
tása és keresése.

Bátran állíthatom, hogy a véreb idomítása — minden 
oly vadásznak, akinek területén nagy vad fordul elő és 
tartózkodik — semmi különös nehézségbe nem ütközik, 
egy kis türelemmel és utánjárással igen hasznos és a 
nagy vad vadászatánál majdnem nélkülözhetlen segítő 
társra tehetünk szert egy használati vérebben.

(K ő .)
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Löjegyzék
az „Országos Nemzeti Vadásztársaság“ fogarasmegyei 
területén 1907. évben terítékre került hasznos és kár

tékony vadakról.

I. A társulat 8 tagja lőtt 14 drb. zergét.
II. A társulat vadóvó személyzete lőtt: 4 farkast, 28 

rókát, 2 vadmacskát, 2 görényt, 6 kopót és 26 más 
kóbor ebet.

III. A vadorzók lőttek : 20 drb. vaddisznót és 5 drb. 
zergét.
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Szakirodalom.
Jó reggelt kívánok ! Ne csudálkozzék senki, hogy megint | 

(hogy is mondják csak?), — tollat ragadtam — de hát 
furcsa dolog is ez az irás mestersége. Egész életemben 
mindig csak a más írását olvastam nyomtatásban és 
most . . . ehun . . . van ni 1 a saját írásomat is olvasha- 
hatom. Furcsa érzés, mondhatom! Amilyen jól esik látni 
az én ákum-bákum bötüimet, szép sorban összeállítva, 
a nagy betű mellett a kis betű, mintha igazodna a sok 
kis katona. Tényleg is azok. Csakhogy ólomból. Ez a 
jól eső érzés azonban rövid ideig tart. Kiábrándulok. 
És keserű a csalódás.

Hogy hittem a nyomtatott bötü szentségében, azt gon
doltam minden szava szinigazság. És im, az én levele
met is kiszerkesztik. Mikor megláttam, azt gondoltam, 
hogy mindenki rám ismer és kikacagnak érte engem, 
aki soha senkit meg nem bántottam, hivatásomnál fogva 
még jóformán az emberekkel is, ha érintkezem, hát — 
ünnepszámba megy. Milyen véleményt mondhatok én, a 
világtól is elmaradott ember, hogy alakulhat ki az én 
helyes véleményem ? Csak nehogy valaki elolvassa, ha 
már kinyomtatták. Izgatottan vártam a másik számot.

N a! mikor láttam, hogy válaszolnak az öreg vadász
nak — hát uramfia! igazat adtak nekem, még Kő sem 
állította biztosan, hogy: ismerem az öreg Nimrod-oi.

Legyen nyugodt! Ismerem. A kundrán uradalomban 
most is úgy áll az etetők sora, hogy nem merném oda 
helyezni a Jagdschriftsteller által részemre nyújtandó 
cserfakoszorut.

De hát nem azt akarom én most megírni, hanem 
csak azt akarom mondani, hogy tudok ám én most már 
magam is úgy írni, hogy igazat adjanak nekem. És ami 
a fő — kinyílott a szemem, nem lehet már nekem min
denfélét kinyomatni. Eddig elhittem, de most már utána 
járok a dolognak és ami nem igaz, azt úgy kiszerkesz
tem — hogy ha a tekintetes szerkesztőség megfizeti a 
postaköltségemet — hát egy kis gyakorlat után még 
Lakatos öcsém is azt mondaná reá, hogy e mán csak
ugyan a „sárréti garabonciás diák“ lehet.

A napokban is vitatkoztunk egy szomszédommal (három 
óra j_árásnyira lakik tőlem), hogy hány szöm sörét mehet 
egy jó fajtájú 16-os puskába, amilyent én szoktam hasz

nálni télviz idejében a négylábú apró vadra, ha jól tu
dom, az új számítással 2 (kettő) szárnya van neki.

A szomszédom „pásztor" ember, ne tessék félre érteni 
„lelkipásztor“, és így szereti az apró lábas jószágot is; 
jár neki egy lapja, amely nemcsak baromfitenyésztéssel, 
(sok apró baromfihirdetése van), hanem vadászattal és 
az állatvilággal is foglalkozik.

Megmondom én neked barátom akurát, megvan ebben 
az én kis újságomban minden pontosan — mondta a 
szomszédom, — mindjárt kikeresett egy számot, ha jól 
emlékszem, a f. évi 6-ik szám volt az.

Meg is volt abban írva, még pedig valami Dr. T. V. 
irta, úgy látszik orvos volt, mert grammokban beszélt, 
hogy: 10 gr. sörétben 43 szöm sörét van a 2-ös 
számúból.

Azelőtt elhittem volna, de mióta az én bötüimet is 
láttam nyomtatva — nem hiszek semmit.

Jól van, gondoltam, hazamenet benéztem a komámhoz 
— aki meg patikáros — ez aztán le is mérte nekem 
akurát!

Hát azt mondom, hogy valótlanság az egész, mert én
2-ős számú sörétet 29—30 gr.-t használok a régi 16-os 
puskámba és ez a súly 44—45 szem sörétet tesz ki, 
akkor igazság szerint 30 grammban 129szömnek kellene, 
hogy legyen. Ez is szakirodalom és hozzá még nyomtatva.

A viszontlátásra:
„Az öreg vadász.“

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister Véssei 
Mihály m. kir. erdészt, Cseleji József m. kir. erdészjelöltet, Puksa 
Endre m. kir, erdőgyakornokot Lúgosra az ottani m, kir. erdőigaz
gatósághoz, és Braxator Hellmuth kir. erdészt a vinkovcei kir. 
főerdőhivatal kerületébe helyezte át.

* Halálozás. A segesvári m. kir. állami erdőhivatal tisztikaia 
fájdalomtelt szívvel tudatta, hogy szeretett kartársa, Sifft Ágost m. 
kir. főerdész, a segesvári m. kir. járási erdőgondnokság vezetője, 
május hó 11-én, hosszas szenvedés után, életének 44-ik évében el
hunyt. Nyugodjék békében !

* Csatangolás. Egy feminista-felolvasáson az összes hallgatók 
fel lettek „világosítva“. Csitri lányok meg tudták többek közt, hogy 
a férfiúnak sohasem a felesége az első szerelme.

Ugyan, ugyan, mire volt jó annak a sok ott lévő menyasszony
nak lerombolni oltárképét, melyet vőlegénye szeretetében körül
rajongott ?

. . . Április 7-én a földmivelésügyi ministerium elnöki osztályában 
tűz ütött ki, s azt Írják a lapok, hogy semmiféle fontos irat nem 
hamvadt el.

Ugyan, ugyan, mire volt jó nyilvánosságra hozni, hogy az elnöki 
osztályban oly irat is van, amely nem fontos ?

*

A szaklapokban folyton van alkalmunk olvasni, hogy X, erdő
gondnokságban a tölgy-cserfa ily áron lett értékesítve, bükk-tüzifa
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pedig amolyan áron kelt el. És mily jó, hogy nem közük egyszer
smind, mily távol fekszik az eladási hely a vasúttól, hajótól, piactól, 
mert még kiszámíthatnék, mi is ma az értéke a fának?

Skatulya svédgyufa nélkül 1

. . . Egy szépen berendezett fővárosi irodába belép a sürgöny
hordó. N. meghalt . . .  A gyászos sürgöny kézről-kézre jár . . .  a 
szivekbe szomorúság költözik, s a gyászlobogót — nem tűzik ki.

Ez egy biztositó társaság irodája.
Az erdőben kanyargó utón egy kocsi halad megrakodva fával. A 

kis erdei lovak könnyedén rángatják ki egy-egy kátyúból a kocsit, 
mert a szokottnál kisebb terhet visznek. A gazdájuk a kocsi után ballag.

Egyszerre lehull egy hasáb a kocsiról.
Az ember keresztül lép rajta és a hasábot — nem dobja a 

kocsira.
Ez az ember faraktárba fuvaroz.
. . . Egy másik szépen berendezett fővárosi irodába szintén be

lép a sürgönyhordó . . . N. nagybácsi meghalt . . .  Az arc redöi 
elsimulnak s az előbb még gondterhes szemekben öröm honol s a 
kalapra gyászfátyol kerül.

Ez egy unokaöcs rosszul jövedelmező irodája.
Az erdőben kanyargó utón ismét egy kocsi halad megrakodva 

fával, és a kis erdei lovak ugyancsak erőlködnek, míg a szokatlan 
terhet egy-egy kátyúból kirángatják. A gazda a kocsi után ballag . . . 
Egyszerre meglát az utón egy hasábfát feküdni . . . felemeli és a 
már úgyis jól megrakott kocsira azt is feldobja.

Ez az ember magának fuvaroz.
* Külömbségek a fatömeggyarapodásnál. Fankhauser 

összehasonlítást tett arra nézve, mekkora külömbség van a szabad 
állásban és a teljes zárlatban felnőtt fáknak fatömeggyarapodása 
között. Erre a célra két egyforma magas törzsű lucfenyőt választott 
ki, melyek meglehetős közel állottak egymástól. A fákat ledöntette 
s a pontos köbözés után kisült, hogy a szabadállásban nőtt 80 éves 
lúcnak köbtartalma 4-25, mig a zárt állásban nőtt ugyanoly korú 
lúcé csak 0'40 köbméter volt. Fankhauser a tűknek súlyából meg
közelítő (?) pontossággal azt is meghatározta, hogy a szabadállásbap 
levő lúc 137 millió tűt nevelt, mig a másik csupán 14 millió 
tűvel birt.

* Égési sebek gyógyítása. Azon temérdek sok háziszer 
közül, melyet égési sebek gyógyítására használnak, a leggyorsabban 
hat a ketted szénsavas nátron, az úgynevezett szoda bicarbonát, 
amelyet manapság minden háztartásban tartanak. Ha ezen sónak 
vízzel való oldatával egy darab vásznat megnedvesítünk s az égési 
sebet vele gyakran borogatjuk, a fájdalom azonnal megszűnik s a 
seben hólyagok sem támadnak.

* Sajtóhibák. A 10. számban „Könyvvitel egy fakereskedelmi 
iroda részére" cimü közleményben a 190. oldalon levő táblázatban 
a 14., 15., 16. fők. lapsz. jelölt számlák „tartozik" összegei a „Zár- 
mérlegszámla" „tartozik" rovatába dü.t betűkkel (helyesebben: ki
írva és áthúzva) szedetten beletartoznak. Ugyanezen oldalon — jobb 
hasáb — alulról az 5-ik sorban „felhasználásánál" helyett felhasz
nálásával, alulról a 2-ik sorban „államok" helyett államot olvasandó.

* Meghasadt porcellánedényeket, hogy könnyen el ne 
törjenek, a következő eljárással óvhatjuk meg. A megrepedt tányért 
vagy tálat beletesszük egy nagyobb főzőedénybe s arra annyi tejet 
öntünk, hogy a megrepedt edény egész alámerüljön benne, aztán a 
tűzre állítjuk az edényt s 3—4 órán át forrni hagyjuk a tejet, aztán 
levesszük az edényt a tűzről s lassan kihűlni hagyjuk a tejet. Ha 
a tej egészen kihűlt, az edény hasadása úgy összeforrt, hogy nem 
könnyen törik el.

* Ahol a leány a kérő. Általában az a szokás az egész vilá
gon, hogy a férfi kéri meg a választottja kezét. Ez a szokás még a 
vad törzseknél is. De némely helyen mégis eltérnek tőle s a leány 
adja tudtára a kiszemeltjének, hogy bizony hajlandó volna férjéül 
fogadni. Természetesen a legény az ajánlatot el is fogadja, vagy el

utasítja. Morvaországban a cigányoknál soha sem merne udvarolni a 
férfi a leánynak, ha nem kapna tőle bátorítást. Ott a cigányleány 
kalácsot süt, amelybe pénzdarabot dagaszt. Ezt a kalácsot éjjel el
helyezi a kiválasztott kunyhója előtt. A legény, ha a fiatal leány 
hívását elfogadja, megeszi a kalácsot, ha nem, ott hagyja. De ha 
egyszer elfogyasztotta a nászkalácsot, akkor testestül-lelkestül a 
leányé lett s jaj neki, ha hűtlenségen érik. A hagyomány szerint 
különös módon büntetik az ilyen hűtlenséget. Először felszólítják 
a feledékeny szeretőt, hogy térjen vissza menyasszonyához. Ha 
ellenkezik, a lábába és a karjába golyót röpítenek. A mi cigányaink 
azt is megengedik a megcsalt leánynak, hogy jelen legyen a bünte
tés végrehajtásánál. Bírósághoz e miatt sohasem mennek, s ezért 
van, hogy erről a kegyetlen szokásról alig tudunk valamit. Monte
negróban a fiatal leány, mihelyt megvarrta kelengyéjét, az ablakba 
állítja a szerelem lámpáját. Kis tükör segítségével, amelyet reflek
tornak használ, arra a legényre veti a lámpa fényét, a kit férjül 
kíván. Az andaluziai szépek meg szivük választottjának fél citromot 
küldenek. Ha a férfi megeszi a citromot, beleegyezik a házasságba, 
ha nem, a leány visszakapja a fél citromot, amelylyel azután addig 
próbál szerencsét, mig az igazira rá nem akad. Spanyolország déli 
részén a parasztleány a hajszalagját küldi el a legénynek; ha a 
legény a következő vasárnap ezzel a szalaggal a kalapján jelenik 
meg a bikaviadalon, akkor a frigy meg van kötve. Különös az a 
szokás, amely Mexikó benszülöttei között terjedt el. Mikor a fiatal 
leány tizenötödik életévét befejezte, körülnéz a legények sorában, (ha 
ugyan már előbb meg nem tette), s kiszemeli a neki valót. Válasz
tása után legfőbb törekvése, hogy a fiatal ember figyelmét felköltse. 
S hogy ezt elérje, táncol előtte, de táncközben hátat fordít neki 
Tánc után a földre teríti széles köpönyegét, letelepedik rá s méla
bús nótába kezd. Ha a legény nem akarja a közeledést elég gyor
san észrevenni, apró kavicsokkal megdobálja a leány. Ha a legény 
a kavicsokat visszadobja, rendben van minden. A fiatal leány föl
emelkedik helyéről, odanyujtja kezét a férfinak. Ettől a perctől fogva 
nyilvánosan el vannak egymásnak jegyezve.

* Nem fizető előfizetők figyelmébe. Eddig általános volt az 
a felfogás, hogy a ki nem rendelt meg valami lapot, vagy nem 
kívánta, hogy az neki az előfizetés lejárása után is küldessék, nem 
tartozik érte megfizetni. A legfőbb bíróság azonban kimondta, hogy 
mindenki, ki valamely újságot huzamosabb ideig elfogad a kézbesítő 
postától, érte fizetni is tartozik. Csak ha a példányokat felbontatlanul 
és felvágatlanul, hiány nélkül vissza tudja adni a bíróság előtt, akkor 
nem kötelezhető fizetésre, de a kiadott bélyeg költségét köteles meg
téríteni az újság-kiadónak. A bíróság indokolásában azt mondja, hogy 
„újságot épp úgy Írásban kell lerendelni, mint ahogy levélben meg
rendelik. A fizetés elmulasztása lehet elfelejtésből is."

* Országos rózsa- és pelargoniumkiállítás Budapesten.
Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Budapesten a városligeti 
nagy iparcsarnok helyiségeiben f. évi junius hó 17 —21-ig nagyszabású 
országos rózsa- és pelargoniumkiállítást rendez. A kiállításon nem 
csupán kertészek, hanem a magánkertészek, virágkedvelők, amateurök 
is részt vehetnek, a kik részére külön dijakat tűzött ki a bíráló bi
zottság. A virágkedvelők maguk között, a kertészek is maguk között 
versenyeznek. A kiállítás gazdag programmjából kiemeljük a levágott 
rózsák csoportját, a melyekben különös súlyt helyeznek a hazánkban 
előállított rózsafajtákra. Kiállíthatók a legkülömbözőbb rózsafajták 
levágva és cserepekben nevelve. A pelargonium, a muskátli egyik 
speciális növényünknek, nagy tért szánt a rendezőség s azok díjazá
sára számos dijat tűzött ki. A kiállításnak egyik különlegessége lesz 
a balkon és ablak-diszítés. Virágkiállításainkon erre eddig nem fek
tettek kellő súlyt, most azonban különös figyelemben részesítik és 
nem csak érmeket, hanem pénzdijakat is tűztek ki. Összesen 78 
állami arany, 153 állami ezüst, 20 állami bronz, 1 ocker arany, 1 
ocker ezüst, 19 ocker bronz emlék-érem, 36 egyesületi arany érem, 
91 egyes, ezüst 116 e. bronz érem és 67 elismerő oklevél áll a bíráló 
bizottság rendelkezésére a díjazásnál. A kiállítás programmjával,

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



ll. szám. M A G Y A R  E R D É S Z 213

valamint felvilágosítással bárkinek szívesen szolgál az Orsz. Magyar 
Kertészeti Egyesület titkársága Budapesten, IV. Koronaherceg-utca 
16. szám.

* A birtokrendezési javaslat. Günther Antal igazságügymi- 
nister javaslatot nyújtott be, melyben az egész országra kiterjeszti a 
birtokrendezés reformját. A javaslat címe: „Törvényjavaslat a birtok- 
rendezést, különösen az úrbéri elkülönítést, arányosítást és tagosítást 
tárgyazó 1836: VI., X., XII., 1840: VII., XXX., XXXI. és 1871 : 
Lili. törvénycikkek módosításáról és kiegészítéséről.“ A javaslat sze
rint az arányosítandó közös birtok, ha annak használata több község 
birtokosait illette, az egyes kézségek között minden esetben termé
szetben elkülönítendő. Ezenkívül az arányosítandó közös birtokból 
illetményének természetben elkülönítését -  áz érdemleges tárgyalás 
rendjén — kívánhatja : 1. szántóföldekből, rétekből, kaszálókból, 
nádasokból minden részes fél illetményeinek nagyságára való tekintet 
nélkül feltétlenül; 2. erdőkből, legelőkből és havasokból; a) a volt 
földesúr saját illetményére, valamint volt úrbéresei összilletményére 
nézve az illetmények nagyságára való tekintet nélkül feltétlenül; b) 
mindaz a többi részes fél saját egyéni illetményére nézve, akinek a 
kihasítandó illetménye a száz kataszteri holdat meghaladja. Faeladási hirdetmény.
MäffVät* flHllfttl Tisztelt olvasóink becses
j l l a y j f a í  V l l lU /U *  figyelmébe ajánljuk a Bu
dapesten, VIII., Főherceg Sándor-utca 30. sz. alatt levő 
Magyar O tthon Penziót. Mérsékelt árban elegánsan 
bútorozott, különbejáratu szobákat lehet ott bérelni s eset
leg teljes ellátás is kapható. Csoportos jelentkezőknek 
megfelelő kedvezmény. Szigorúan családi otthon.

Pályázati hirdetés.
Báró Jósika Sámuel Úr Ő Excellenciája csákigorbói 

hitbizományi uradalmában egy

erdőőri állásra
pályázatot hirdetek.

A kinevezendő erdőőr lakása Kendermezőn (Szilágy
megye) lesz. Javadalmazása: 600 kor. készpénz, havi 
előleges részletekben, 2 szoba, konyha, kamarából álló 
lakás, a ház körül levő kerttel és istállóval együtt, 10 
kát. hold föld haszonélvezete, a mit azonban ő tartozik 
megmunkálni, első évben 1 drb., a véglegesítés után 
pedig, — ami egy évi sikeres szolgálat után fog meg
történni, — 2 drb. marhának a bornyujával együtt való 
nyári legeltetése, végül az általa feljelentett erdei kihá
gásokból 10%.

Pályázhatnak oly egyének, a kik az 1879. évi XXXI. 
t.-c. 37-ik §-ában előirt képesítéssel bírnak és az oláh 
nyelvet is beszélik.

Pályázati kérések kellőképen felszerelve báró Jósika 
Sámuel Úr Ő Excellenciájához czimezve, sajátkezűleg 
írva az alulirt erdőgondnoksághoz Csákigorbóra legkésőbb

f. é v i  j u l i u s  h ó  1 -é ig
küldendők be.

Az állás a kinevezés után lehetőleg azonnal elfogla
landó.

Csákigorbó, 1908. május 26-án.

Báró Jósika-féle hitbizományi TlU'CSíl TiVíldíU*, 
uradalom Erdőgondnoksága. hitbizományi íőerdész.

A földmivelésügyi magyar kir. Ministerium 
83237/1907. számú engedélyével a nagylucskai 
úrbéres közönségnek mezőterebes-gorondi vasúti 
állomástól mintegy 2 kim. távolságban fekvő 
erdőbirtokán kijelölt és 2896 m:i mű- valamint 
831 m3 tűzifára becsült 836 drb. tölgy-törzs

f. évi julius hó 14-én délelőtt 10 érakor
Nagylucska községházánál megtartandó szó- és 
írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 174.174 K azaz egyszázhetven- 
négyezeregyszázhetvennégy korona.

Bánatpénz 17417 K.
Szabályszerűen kiállított és 10% óvadékkal 

felszerelt zárt írásbeli ajánlatok, melyek íven
ként egykoronás bélyeggel látandók el, legkésőbb 
1908. évi julius hó 14-én délelőtt 9— 10 óra 
között az árverést vezető, bizottsághoz nyújtandók 
be ; a zárt ajánlatokban kifejezetten kijelentendő, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési fel
tételeket ismeri és azoknak magát aláveti, vala
mint a megajánlott összeg nemcsak számjegyek
ben, hanem betűvel is kiírandó.

Utó-, távirati- és szabálytalanul kiállított aján
latok visszautasittatnak.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
úgy Nagylucska község volt úrbéres birto
kossági elnökénél, valamint a beregszászi 
m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos órák 
alatt betekinthetők.

Nagylucska, 1908. évi május hó 20-án.

Nagylucska község
v. urb. birtokossági elnöke.
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Az egri főkáptalan uradalmainál egy

okleveles erdőtiszti
állás betöltendő.

Pályázati kérvények: keresztlevél, törvényes 
képesítő és eddigi működésre vonatkozó okmá
nyokkal együtt, f. évi junius bó 16=áig az 
uradalmi erdőhivatalhoz Sajóvárkony, Borsod 
vm. nyújtandók be. A kinevezett erdőtisztnek 
állomását f. évi julius hó 1-én kell elfoglalnia ; 
bővebb tájékozást az erdőhivatalnál tudható meg.

Faeladási hirdetmény.
A földmivelésügyi magyar kir. Ministerium 

109.770/1907. számú engedélyével 608/908. K. B. 
számú határozattal a nagylucskai volt úrbéres 
közönségnek „Kaponyameg“ és „Kulin“ nevű 
legelőterületén kijelölt és 11486 m3 műfára és 
3.130 ürm3 tűzifára becsült 17.229 drb tölgytörzs

f, évi julius hó 14-én d. e. 11 érakor
Nagylucska községházánál megtartandó szó- és 
írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 306.000 K azaz háromszázhat
ezer korona, melyen alul a fa eladatni nem fog.

Bánatpénz 30600 korona.
Szabályszerüleg kiállított és 10% óvadékkal 

felszerelt Írásbeli ajánlatok, melyek ivenként egy
koronás bélyeggel látandók el, legkésőbb 1908. 
évi julius hó 14-én délelőtt 8—10 óra között az 
árverést vezető bizottsághoz nyújtandók b e ; az 
ajánlatokban kifejezetten kijelentendő, hogy aján
lattevő az árverési és szerződési feltételeket is
meri és azoknak magát aláveti, valamint az 
ajánlott összeg nemcsak számjegyekben, hanem 
betűvel is kiírandó.

Utó-, távirati és szabálytalanul kiállított aján
latok visszautasittatnak.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
úgy Nagylucska volt úrbéres elnökénél, 
valamint a beregszászi m. kir. állami erdőhiva
talnál a hivatalos órák alatt betekinthetők.

Fent hirdetett erdő Kisbégány község határá
ban a beregsomi vasúti állomástól 5 kim.-re 
fekszik.

Nagylucska, 1908. évi május hó 20-án.

Nagylucska község
v. urb. birtokossági elnöke.

Faárverési hirdetmény.
Csik vármegye közigazgatási erdészeti bizott

ságának 1906. évi 1223. számú határozatával 
megadott engedély alapján a tusnádi közbirto
kosság nevében alantirtak ezennel közhírré teszik, 
hogy a birtokosság tulajdonát képező „Kutárok“ 
nevű erdőrészben eladható 70'2 kát. hold terű 
létén becslés szerint

5502 m3 gömbölyű lúc- haszonfenyő, 
4789 m3 gömbölyű jegenye haszon

fenyő,
581 m3 lucfenyő-kéreg és 
643 m3 fenyőtűzifát

tartalmazó készletét 63230 korona, azaz hat- 
vanháromezerkettőszázharminc korona kikiáltási 
árban

1908. junius 22-én délelőtt 10 érakor
a községházánál megtartandó zárt írásbeli aján
lattal egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek elfogja adni.

Árverezők az árverés megkezdése előtt az 
árverezést vezető elnök kezéhez a kikiáltási ár 
10%-át bánatpénzképen kötelesek letenni, és 
az egy (1) koronás bélyeggel ellátott Írásbeli 
zárt ajánlatok a megajánlott összeg 10%-ának 
megfelelő óvadékképes értékpapírral látandók el 
és abban kijelentendő, hogy ajánlattevő az ár
verési és szerződési fetételeket ismeri és azok
nak magát aláveti.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el, valamint 
az erdő fatömege a becsértéken alul eladatni 
nem fog.

Az árverési feltételek és a becslésre vonat
kozó közelebbi adatok a körjegyzői irodában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Tusnád, 1908. év május hó 17-én.

Ferenczy Béla, ifj. Ferencz János,
bírt. jegyző. 1 --2  bírt. elnök.
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1908. évi 3059. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A besztercebányai m. á. v. állomás tőszomszédságában levő besztercebányai kincstári 

gőzfűrészen

kiselejtezett gőzgép, gőzkazánok, 
csővezetékek és k e re tfü ré sz e k ,

valamint a

IpP** kazántüzelő-rostélyok
eladása iránt ezennel zárt Írásbeli ajánlattétellel egybekötött nyilvános szóbeli versenytárgyalást 
hirdetek.

Az eladás tárgyát képezik:

1. Egy darab fekvő ikergőzgép két condensátorral 90 névleges lóerőteijesítménynyel. Hen
gerátmérője 465 mm., lökethossza 945 mm., percenkénti fordulatszáma 52. Lendítő kereké
nek átmérője 4600 mm. 420 drb. fafog befogadására, a közlőművön vasfogaskerék-áttétel.

E gőzgép és a hozzátartozó csővezetékek kikiáltási ára 1500, azaz Egyezerötszáz korona.
2. Három egy-egy előmelegítővel biró Bonilleur-rendszerü gőzkazán.
A főkazánok méretei: Hossz 11380 mm., átmérő 1425 mm., lemezvastagság 12 mm.
Az előmelegítők méretei: Hossz 10300 mm., átmérő 950 mm., lemezvastagság 12 mm.
A gőzkazánok engedélyezett használati üzemnyomása 5 atmosphera. A gőzkazánok együt

tesen, csoportokban, sőt egyenkint — vagyis külön a főkazánok és külön az előmelegítők — 
is eladatnak.

A főkazánok kikiáltási ára darabonkint 400, azaz Négyszáz korona, az előmelegítők kikiál
tási ára pedig darabonkint 200, azaz Kettőszáz korona.

3. Három darab selejtessé vált kazántüzelő berendezés öntött vas tüzelőajtó-kerettel, tüz- 
rácscsal, légszabályozó ajtóval. Kikiáltási ár darabonkint 50, azaz Ötven korona.

4. Egy darab 33”-es keretfűrész a m. á. v. gépgyárából, öntött vas állványnyal, laza és 
ékelt szijtárcsával, s a transmisszión elhelyezett megfelelő szijtárcsával, két darab rönkő kocsival, 
40 pár feszitő kengyellel és feszitő ékekkel, használt, de még üzemképes állapotban. Kikiáltási 
ár 800, azaz Nyolcszáz korona.

5. Egy darab 24”-es Tophann-féle keretfürész a 4-ik tételnél megirt tartozékokkal. Kikiáltási 
ár 700, azaz Hétszáz korona.

6. Egy darab 18”-es, a m. á. v. gépgyárában készült keretfürész a 4. tételnél megirt tartozé
kokkal. Kikiáltási ár 600, azaz Hatszáz korona.

7. Egy darab 14”-es Tüscher-féle keretfürész a 4-ik tételnél megirt tartozékokkal. Kikiáltási 
ár 500, azaz Ötszáz korona.
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A versenytárgyalás a besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság tanácstermében (IV. Béla király 
tere 8-ik szám)

1908. évi junius hó 1-én délután 2 órakor
fog megtartatni.

A versenytárgyalásnál a kikiáltás a fent elősorolt gépekre és géprészekre külön-külön fog 
eszközöltetni.

Árverezők a nyilvános szóbeli tárgyalásnál a megállapított kikiáltási ár 10%-át készpénzben 
kötelesek letenni, a zárt írásbeli ajánlatnál a bánatpénz vagy annak letételét igazoló nyugta az 
ajánlathoz csatolandó.

Útó, vagy elkésve érkezett és távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A gépek és géprészek nevezett fűrésztelepen bármikor megtekinthetők.
Besztercebánya, 1908. évi május hó 5-én.

j l  kir. Crdőigazgatóság.
1908. évi 2403. szám.

Kitermelt tölgyhaszonfa-eladás!
A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság erdőbádonyi m. kir. erdőgondnokságában 

télen kitermelt, kéregben levő, igy is mért, erdei rakodókra kihozott, alábbiak szerint csoportosí
tott tölgy haszonfa 1908. év i junius hó 11-én délelőtt 10 órakor Besztercebányán az 
erdőigazgatóság tanácstermében zárt Írásbeli versenytárgyalás utján el fog adatni.

Erdei K Ö Z é P - á  t ra é r  ő Kikiál- Bánat-

rakodó 15—20 cm. 21 -  30 cm. 31 — 40 cm. 41 - 50 cm. 51 —60 cm. 61 cm. és felül tási ár pénz

o
exo
6

neve drb. m 3 drb. m3 drb. m 8 drb. m3 drb. m8 drb. m8 drb. m 8 K f. K f.

I. Szietno - - 4 212 27 17-49 21 19-86 12 14-72 4 6-44 68 60-63 1716 05 172 —

II. Recskovka - - 16 9-55 38 35-84 9 12-38 2 1-96 - - 65 59-73 1457 16 146 -
III. Dobrezin - - - 10 5-83 56 45-21 54 61-89 18 29-22 138 142-15 4402 37 440 -

ÍV. Kopec - - 15 7-44 157 107-19 47 42-18 10 12-54 9 15-34 238 184-69 4838 89 484 -

V. Podháj 81 8 -75 4 0-38 - - - - - - - - 85 9-13 120 97 12 -

VI.
Vlesna-
Podháj - - 10 5-68 143 159-01 49 78-90 15 22-58 6 12 02 223 278-19 7304 05 731 -

Az ajánlatok minden csoportra külön, de egy ajánlati lapon tehetők.
Az árverési feltételek, úgyszintén az ajánlati űrlapok és boríték az erdőigazgatóságnál 

szerezhetők be.
Távirati, vagy utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Besztercebánya, 1908. évi május havában.

JH. kir. Erdőigazgatóság.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  m in den hónap 1-én és 15-én.

F ő s z e r k e s z t ő :

Iniecsfa lv i I M E C S  B É L A
B é la p á tf a lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  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.

V a d á s z a ti  f ő m u n k a tá r s  :

Remetei KŐVÁRY JÁNOS
B u d a p e s te n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész k iadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz e té s i  á r :

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

7 K. 
1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad : 
ifj. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

H irdetési d ija k : Egy egész oldal hirdetés ára 40 K, fó lo lda l 20 K, negyedolda i 10 K. K ish irde tós minden szava 6 f.

Ä birtokrendezési törvén yjavasla t
ról.

Irta Elek István.

Jóleső örömmel tapasztalom, hogy a szak
emberek érdeklődése fokozottan nő a magán
erdők megmentésének kérdése iránt. Most nem 
célom a szaklapokban újabban megjelent köz
leményekkel vitázni, csak újólag hangsúlyozom, 
hogy a cselekvés ideje e téren elérkezett.

Hogy a magyar erdészetnek mik legyenek e 
téren a kívánságai: azt okvetlen formulázni kell. 
Az adott helyzetekkel, és a közhangulattal való 
megalkuvás mesterségét hagyjuk a politikusok
nak. Nekünk erdészeknek az erdő fokozottabb 
védelme érdekében megalkuvást nem tűrő elvi 
álláspontra kell helyezkednünk, az elérendő célt 
magunk elé kell tűznünk, s megragadni minden 
alkalmat, minden eszközt, a mely ezen cél el
éréséhez közelebb segíthet. Rossz szolgálatot 
tesz az erdészet ügyének az a szakember, aki 
lefelé licitál, mondván, hogy ez vagy az a kíván
ság ez időszerint nem kivihető, vagy hogy sérti 
a magánérdekeket stb. ; sokkal üdvösebb ezzel 
szemben a követendő célnak a felismerése, hogy 
'Sy készületlenül ne találja a szakembereket 
egyetlen előállt fordulat, vagy helyzet sem.

Íme, az erdélyi erdőpanamák által nyilván
valóvá vált visszaélések törvényhozási intézke
déseket vontak maguk után.

A szakközönséget a kérdés hirtelen felvetése

és törvényhozásilag való megoldása — kimond
hatjuk őszintén, — készületlenül találta.

Az igazságügyminister május hó 4-én benyúj
totta a képviselőházhoz a birtokrendezési törvény- 
javaslatot, mely az Erdélyre törvénnyé emelt 
intézkedéseket Magyarország többi részeire is 
kiterjeszteni fogja.

Bizony kár, hogy ez mind meglepetésszerűen 
éri az erdészeti szakközönséget, mert ha öröm
mel fogadhatjuk is a törvényjavaslat intézkedé
seit, mégis üdvösebb lett volna az alkalmat 
megragadva, idejekorán hozzászólni a kér
déshez.

A cél minden erdész-ember előtt csak egy 
lehet, ez pedig az, hogy minden terület, mely 
más gazdasági művelésre nem alkalmas, 
mint erdő kezeltessék és tartassék fenn.

Ezt a célt pedig a birtokrendezési javaslat 
sokkalta nagyobb mértékben is szolgálhatta volna, 
ha az erdészeti szakközönség beleszólásával és 
meghallgatásával készülhetett volna.

Borsod-, Gömör- és Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesülete Rozsnyón május 24-én tartott gyűlé
sén fenti célt kívánta szolgálni, mikor indít
ványomra elhatározta, hogy az alább következő 
feliratot intézi a képviselőházhoz.

Egyesületünknek ezen állásfoglalását minden 
szakember megelégedéssel és örömmel üdvö
zölheti.

A képviselőházhoz juttatni határozott felirat a 
következő:
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Mélyen tisztelt Képviselőház!
Borsod-Gömör-Heves-vármegyék erdészeti 

egyesülete kötelességének ismeri, hogy május hó 
24-én Krasznahorka várában tartott közgyűlésé
ből a nagyméltóságu igazságügyminister úr által 
beterjesztett birtokrendezési törvényjavaslatnak 
az erdő fokozottabb védelme érdekében szük
séges kiegészítése iránt jelen feliratot intézze, s 
alázattal kérje a Tisztelt Házat, hogy a jelen 
felterjesztésünk végén felsorolt pótlásokkal emelje 
törvényerőre az előbb említett javaslatot.

Hogy a birtokrendezési törvényjavaslat beter
jesztetett, ez már magában véve is elég bizo
nyítéka annak, hogy erdőgazdaságunkat nagy 
veszedelem fenyegeti az által, hogy az erdő
területek folyton osztatnak, kisebb és kisebb 
részekre bomlanak, mig végre oly apró birtok
egységekre hullanak szét, hogy azok erdőkként 
egyáltalában nem kezelhetők.

A sorsa az ilyen felparcellázott erdőterületek
nek az, hogy azokat a mindennapi kenyérre 
szorult szegény kisbirtokos nép valósággal meg
eszi. Irtja, feltöri, szántja, kapálgatja, mig az ős 
talaj termőereje végképen ki nem merül, vagy 
legelteti, mig a termőföld le nem költözik onnan 
a patakmedrekbe. így válnak ezek a területek 
idővel teljesen hasznavehetetlenné és terméket
lenné.

Az erdőt a végpusztulás veszedelme azonban 
nemcsak a szétparcellázott területeken fenye
geti, hanem mindazon birtokosok kezében is, a 
kiket az erdőtörvény 17. szakasza az erdő tar
tamos és rendszeres használására nem kötelez, 
és pedig minél kisebb az erdőbirtok, annál 
inkább ; minél nagyobb, annál kevésbé van 
kitéve a kizsarolás és kipusztitás veszedel
mének.

Ez a körülmény már magában véve is indo
kolja az erdők lehető együttartásának a szük
ségét, de még inkább szembeötlő, ha elgon
doljuk, hogy az erdő kihasználható termése 
hosszú időn át érik meg s igy az erdők termelő- 
képességéhez bizonyos fakészletek állandó fen- 
tartása szükséges, ezt pedig kisbirtokok nem 
bírják meg.

Az erdők fentartása és a kcztermelésre való 
képessé tétele közérdek lévén, mindezekből

következik, hogy az ország közérdeke méltán 
támaszthatja az erdők birtokosaival szemben azt 
a szociális követelményt, hogy a tulajdonaikul 
adott erdőterületeket ne oszthassák, darabolhas
sák szét erdőgazdaságilag nem kezelhető egy
ségekre, hanem ha már többen volnának jog
részesei egy-egy erdőbirtoknak, élvezzék annak 
jövedelmét közösségben.

Ez okból örömmel fogadjuk a nagyméltóságu 
igazságügyminister úr törvényjavaslatát, mert 
az ezután arányosítandó és az eddig fel nem 
osztott közbirtokossági erdők jövőben való együtt- 
maradását biztosítja, de ugyanakkor nem habo
zunk kimondani, hogy csak részlegesnek tart
juk a javaslatnak a közjóra való hatását, mert 
hiszen nemcsak hogy száz kát. holdnál nagyobb 
illetménynyel bírók kiválását engedi meg, de a 
már felosztott volt közbirtokossági erdők — erdő- 
gazdaságunkra káros — egyénenkint való birtok
lását sem szünteti meg és a földesúri jogon ki
hasítandó vagy már kihasított magánerdőkről 
sem hárítja el a szétosztás és szétforgácsolás 
veszedelmét.

Mint fentebb is bizonyítottuk, az erdők fen- 
maradását a nagyobb birtoktestek együttartása 
elősegíti, sőt biztosítja. Ha elismerjük azt, hogy 
az erdők fentartása az ország közérdeke, akkor 
ezelőtt minden magánérdeknek el kell törpülni 
és e tekintetben minden erdőbirtokos magán
joga egyformán korlátozandó. Kivételnek helye 
nincs.

Ha a törvényjavaslat közérdekben fekvőnek 
találta, hogy a közbirtokossági erdőben száz 
kát. holdnál kisebb illetménynyel bírók részeit 
közösségben maradandóknak kimondja, nem en
gedheti meg a száz kát. holddal bírók kiválását 
sem. Mert miért éppen száz kát. hold az a 
minimum és miért nem ezer? És hol van a 
biztosíték, hogy ezekben a kivált erdőkben nem 
üt-e tanyát az erdőpusztitás és rablógazdálko
dás? s vájjon idővel ezekre nem éppen úgy az 
osztás és szétparcellázás veszedelme vár? Ez 
okból kívánatos, hogy az 1. §. 2. pont b) ki
kezdése kihagyassék.

Ha a javaslat az ezután arányosítandó vagy 
már arányosított, de még közösen maradt erdő
ket 'jövőben együttbirtoklandóknak kimondja,
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akkor a már egyénileg felosztott volt közbirtokos- 
sági erdők újraegyesítését is ki kell mondania. 
(Lásd javaslat 3. § )

Természetesen, mert ugyanazon közérdek indo
kolja egyiket, mint másikat és a már felosztott 
erdőterületek egyéni tulajdonosainak szerzett 
jogát itt nem lehet figyelembe venni, mert — 
tekintve, hogy ezek a már felosztott közbirtokos- 
sági erdők ép oly részei a nemzeti vagyont ké
pező erdőnek, mint a még ezután arányositan- 
dók, és éppen ezekben az erdőkben folyik a legká
rosabb erdőpusztitás: itt a szerzett jogok gyakor
lása a nemzeti vagyon biztonságát veszélyezteti.

A volt közbirtokossági erdők újraegyesítését 
azért is hangsúlyoznunk kell, mert hiszen az 
ország azon részén, melyre e javaslat kiterjed, 
az arányosítások már is befejeztettek s a nemesi 
jogon kiadott közbirtokossági erdők jórésze már 
egyénileg fel lett osztva s így már is nagy ki
terjedésű erdőterületek termelőképessége bénult 
meg, a mi az országra nézve óriási közgaz 
dasági veszteséget jelent s a múltak mulasztá
sainak jóvátétele most már kettős köteles
ségünk.

Az újraegyesítésnek az sem lehet akadálya, 
hogy a birtokrendezés óta a mivelési ág már 
részben változhatott, mert hiszen a törvény- 
javaslat erdőkről, tehát az erdőtörvény 2. §. és 
4. §-ának meghatározása szerint oly területek
ről szól, a melyeknek talaja más gazdasági 
mivelésre nem alkalmas s így az ide nem tar
tozó területek továbbra is megmaradnak egyéni 
tulajdonul.

Viszont az sem okoz nehézséget, hogy egyik 
tulajdonos erdeje jobban ki lett zsarolva, mint 
a másiké s így egyik darab értékesebb, mint a 
másik, mert hiszen a végrehajtási utasítás intéz
kedhetik, hogy az újra egyesítendő területek 
jelen állapotuknak megfelelő pénzértékben becsü- 
lendők meg s ehez képest és nem terület alap
ján állápitandó meg a részjogosultság. (Lásd 
javaslat 6. §.)

Ha szükségesnek ismerjük el az erdők oszt
hatóságának korlátozását a közbirtokosságokkal 
szemben, csak természetes, hogy ugyanazon 
jogkorlátozás érvényesítését kell kérnünk a 
földesúri és minden más jogon szerzett erdőkre

nézve is. Miért hagynánk itt rést az emberi 
kapzsiságnak arra, hogy ezeket a magántulaj
donná vált erdőket részekre bonthassa, parcel
lázza. Miért engedjük, hogy ezek idővel teljesen 
kizsaroltatván, terméketlenekké és hasznavehe
tetlenekké váljanak.

Külső ellenség ellen az állam egész fegyve
res erejével védelmezi az ország határait s 
nem engedheti meg az ország területének leg
kisebb csonkítását sem ; csak természetes tehát, 
ha a törvényhozás sem engedi meg, hogy saját 
fiai kevesbítsék az ország termelőképes terüle
teit, apasszák az adóalapot, csökkentsék a köz
jövedelmet.

A féktelen percellázási üzlet úgyis reá tette 
már kezét magánerdőterületeinkre is ; ime, itt a 
legjobb alkalom, hogy feltartóztassuk a lelketlen 
spekulációt a kisbirtokosok ily irányú kiszipo
lyozásának útjában.

Egyébiránt az erdőterületek tovább oszthat- 
lanságának kimondásával a tulajdonosok magán
jogán nem esik sérelem ; hiszen erdejüket, illetve 
annak hányadait szabadon eladhatják, megterhel
hetik, jövedelmét élvezhetik, sőt ez a törvényes 
tilalom védelmet nyújt a nagy- és középbirtokok 
szétforgácsolása ellen és mégis a mellett szociá
lis célokat szolgálna, mert lehetővé tenné, hogy 
idővel a magánkézen levő erdők is közbirtokos
sági vagy szövetkezeti alapon többek és sokak 
együtt birtokolt tulajdonává válhassanak.

Szem előtt kell tartanunk, hogy itt mindég 
csak erdőről, tehát oly területekről van szó, 
melyek más gazdasági mivelésre nem alkalma
sak és hogy az erdők egyénileg való felosztása 
ezen területek végpusztulását: ellenben nagyobb 
birtokká való egyesítése a termelőképesség foko
zását eredményezi.

így hát semmi komoly ok nem gátolja azt, hogy 
nemcsak a közbirtokossági, hanem a földesúri és 
minden más jogon kiadott erdők további oszthat- 
lansága, illetve amennyiben már széttagolva volná
nak, azok birtoktestenkint való újraegyesítése tör
vénybe iktattassék. (Lásd javaslat 4. §. és 5. §.)

Végül fel kívánjuk hívni a közfigyelmet arra, 
hogy még a közbirtokossági alakulások sem 
szolgálhatják oly közvetlenül a kisemberek 
érdekeit, mint a községi szervezet. Főképen a
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volt úrbéresek részére külön kihasított erdő- és 
legelőbirtokok nem szolgálhatják ezt a célt, t. i. 
hogy a kisembereket gazdaságilag támogassák, 
mert az egyszer és mindenkorra kiadott erdő- 
és legelő, az azóta megszaporodott jogrészesek 
szükségleteit és igényeit nem fedezi, s az összes
ségében is kicsiny közös erdő és legelő arány
jogosultságai a kiszolgáltatás lehetőségén túl for- 
gácsolódtak. De különben is a volt úrbéresek 
összessége, mint ilyen, további vagyonszerzésre 
nem alkalmas testület.

Ezzel szemben a község, mint erkölcsi testü
let, inkább istápolhatja a kisembereket. Ha 
vagyonából csak annyi a jövedelme, hogy a 
községi igazgatás és szervezet költségeit fedez
heti, már is közérdeket elégített ki, ha pedig 
több jövedelme volna, ezt is csak közcélokra 
fordíthatja. így feleslegéből iskolákat tarthat fenn, 
szegényeket gyámolithat, kórházakat építhet — 
és még mennyi szociális célt szolgálhat, ha 
anyagi ereje van hozzá.

Éppen ezen okból kívánatos, hogy a közsé
gek részére megnyittassék az ut, hogy a leg
inkább nekik való vagyont, az erdőt és lege
lőt megszerezhessék. Ezért kérjük, hogy a 
volt úrbéresek erdő- és legelő-illetményére nézve 
megadassák a községeknek a kisajátítási jog és 
hogy az egyébként oszthatlanoknak és együtt 
birtoklandóknak jelzett erdőkből, amennyiben a 
községek részjogosultságot szereznének, a köz
ségeket illető rész külön kihasítható, illetve a 
már meglevő községi erdőhöz csatolható legyen. 
(Lásd javaslat 8. §.)

Ezek szerint tehát a birtokrendezési törvény- 
javaslatnak következő pótlását óhajtanok:

T örvén yjavasla t
(címe marad.)

1. §. (A 2. pont b) kikezdése a javaslatból kihagyandó, 
egyébként marad.)

2. §. (Változatlan marad.)
3. §. Jelen törvény életbe lépte előtt már egyénileg 

felosztott volt közbirtokossági erdők újra egyesitendők és 
a volt közbirtokosságok újra megalakitandók.

4. §. Az 1. §-ban említett arányosítás alkalmával 
földesúri jogon tulajdonul nyerendő erdők községhatáron- 
kint oszthatlanok maradnak s amennyiben jövőben 
örökösödés, vétel vagy bárminő jogügylet révén három
nál több egyén lenne részese az így együtt birtoklandó

erdőterületnek, a részes birtokosok közbirtokossággá ala
kulni kötelesek.

5. §. A törvény életbe lépte előtt már a múltban be
fejezett birtokrendezés és arányosítás alkalmával földes
úri vagy bárminő más jogon külön kihasított erdők, 
— amennyiben jelenleg többek által birtokoltatnának — 
községhatáronkint és a kihasitás alkalmával volt birtok- 
egységenkint ismét egyesitendők s ezután oszthatlanok 
és együtt birtoklandók maradnak. A jogrészes birtokosok, 
amennyiben háromnál többen volnának — birtokegysé- 
genkint — közbirtokossággá alakulni kötelesek.

6. §. A 3. §., 4. §. és 5. §-ok szerint megalakulni 
köteles közbirtokosságoknál a részjogosultságok nem terü
let alapján állapitandók meg, hanem minden egyes 
b'rtokos — egyesítés tárgyát képező — része, szak
értők közbejöttével megbecsülendő s az így pénzérték
ben kifejezett végösszegből állapitandók meg a jogo
sultság arányai.

A megkisérlett, de meghiúsult barátságos egyezség 
után a jogosultság arányait — szakértők meghallgatá
sával — az illetékes polgári bíróság állapítja meg.

7. §. Minden közbirtokosság saját kebelében, vagy 
több birtokosság egymással, birtokszövetkezetté alakul
hat, mikor is a legkisebb arányrésznek vagy hányadá
nak megfelelő s pénzértékkel biró részjegyekkel cserél
hetik ki az arányjogosultságokat.

8. §. A községeknek mint erkölcsi testületnek meg
adatik a jog, hogy a volt úrbéresek összesége részére 
külön kihasított erdőket, legelőket és havasokat kisajátít
hassák, megjegyezvén, hogy a kisajátítás összege nem 
lehet nagyobb a kataszteri tiszta jövedelem húszszorosánál.

•Ha pedig községek, mint erkölcsi testületek, a jelen 
törvény előbbi szakaszai szerint egyébként oszthatlanok
nak és együttbirtoklandóknak kimondott erdőkből vétel 
vagy bárminő más jogügylettel részjogosultságot szerez
nek, —- illetményüknek természetben való elkülönítését, 
illetve már meglevő erdejükkel való egyesítését bármikor 
igényelhetik.

9. §. (marad a javaslat 3. §-a.)
10. §. (marad a javaslat 4. §-a.)
11. §. (marad a javaslat 5. §-a.)
12. §. (marad a javaslat 6. §-a.)
13. §. (marad a javaslat 7. §-a, kívánatos azonban,

hogy külön póttörvény alakjában a most javasolt pótlá
sok az erdélyi részekre is kiterjesztessenek.)

14. §. A jelen törvény kihirdetése napján lép életbe 
és annak végrehajtásával az igazságügyi, belügyi, pénz
ügyi és földmívelésügyi ministerek bízatnak meg ; vala
mint felhatalmaztatnak, hogy a jelen törvény rendel
kezései szerint oszthatlan és együttbirtoklandó területek 
kijelölése, a közbirtokosságok megalakítása, a telekköny
vek megfelelő kiigazítása s az oszthatlanság telekkönyvi 
feljegyzése iránt rendeletileg intézkedjenek és hogy az 
e tárgyban kiadott rendeleteiket szükség esetén módo
síthassák és kiegészíthessék.

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



12. szám. M A G Y A R  E R D É S Z 221

Mélyen tisztelt Képviselőház! Ezek volnának 
az Egyesületünk által szükségesnek vélt pótlá
sok. Még csak azt említjük meg, hogy mig a 
törvényjavaslat úgy a mint benyújtatott, aránylag 
kis téren mozog, a most ajánlott pótlásokkal az 
ország erdőgazdaságának nagygyá fejlődéséhez 
szükséges — és még hiányzó — alapot adná meg. 
Az által pedig, hogy a már felosztott és szét
forgácsolt erdőterületek ismét a köztermelés 
szolgálatába állíttatnának s jövőben az erdők 
termelési képességének csökkentése megakadá
lyoztatnék, magával vonná az ország gazdasági 
megerősödését.

Az elmondottak alapján alázattal kérjük a 
mélyen tisztelt Képviselőházat, hogy az ország 
erdőgazdasági érdekeit szemmel tartva, a birtok- 
rendezési javaslatot a fentebb megindokolt és 
elősorolt pótlásokkal méltóztassék törvénynyé 
emelni.

Krasznahorkavára, 1908. május hó 24.

A Képviselőház alázatos szolgái :

Mitske Gusztáv Podhradszky András
titkár. elnök.

Mérőasztalmüszer 
erdészeti rószletfelméréseknél.

A fe lv é te l  lebonyol ítása .  2

A felvétel, annak természete szerint, kétféle u. m. :
1. Vagy az asztallapon már előre megszerkesztett ke

retbe,  esetleg egy egész határba, vagy nehány leszer
kesztett háromszögelési pont által megadott idomba kell 
a felvételt eszközölnünk.

2. Vagy minden előlegesen megszerkesztett idom nél
kül, a felvételt a tiszta lapon, s z a b a d o n  v á la s z to t t  
pontból kezdjük és fejezzük be.

Mindkét esetben elsősorban az a s z ta lla p  tá jé k o zá s á 
ró l  van szó.

1-hez. Az idom akként legyen az asztallapon már 
előre megszerkesztve, hogy a delejes délkörrel az asz
tallap h o sszo ld a la  a szelencés delejtű hossztengelyével 
közel egybeessék.

A tájékozás ezután kint a természetben a rendes utón 
történik, valamely fixponton való felfüggélyezéssel, egy, a 
természetben jelzőpóznával ellátott más háromszögelési 
Pont felé, mely az asztallapon is megvan. A távcsövet 
élesen bevágatjuk a tájékozási vonalra s a pókszálnak a 
paránycsavarral történt bevágatása után úgy az első tá

jékozást, mint az idom helyes szerkesztését egy máso
dik pont felé ellenőrizzük, esetleges hibáját kijavítjuk s 
ha szükséges, vagy ez megtehető, uj meghatározandó 
alappontok első irányzatait meghúzzuk. Szóval úgy járunk 
el, mint a nagy mérőasztalműszer tájékozásánál, melyet 
e lapokban már egyszer bővebben ösmertettem.

Ha az asztallap tájékozva van, s természetes, mozdu
latlanul rögzítve, akkor meglazítjuk a szelencés delejtűn 
az E—Ei csavarokat s a szelencét csapágya körül addig 
mozgatjuk, a míg a tű pontosan az E—D irányt jelző 
indexvonalra be nem vág. Ez után a szelencét, hogy a 
továbbvitelnél el ne mozduljon, ugyanezen csavarokkal 
az A rézlaphoz mint alaphoz erősen lecsavarjuk.

Evvel az asztallap, jobban mondva a reá szerkesztett 
keret vagy idom, tájékozva van s miután a delejtű az 
E—D irányban rögzítve lett, a műszer az ugró á llo m á 
so k k a l v a ló  f e lv é te lr e  alkalmassá van téve.

A szelencés delejtűnek, evvel együtt a delejes délkör
nek, mint összrendezői tengelynek az asztalhoz való 
állandó lekötésével elértem nem csak azt, hogy a delej
tűt az asztalfelvételeknél szokásos, s a felvételi lapon a 
tájékozás alkalmával megrajzolt v o n a lh o z  (E—D irány) 
nem kell minden esetben újból feltennem, hanem kikü
szöböltem egyszersmind azt a h ib á t  is, mely a tájolónak 
az asztallapra való feltételével az ugró állomáson kike
rülhetetlenül előáll. Továbbá a felállításnál és a műszer 
tájékozásánál „tempó“-t nyerek és azt az id ő t  takarítom 
meg, mely a tájolónak a rajzlapra megvont E—D irány
hoz való illesztésével eltelik. A tűnek b e já ts z á s á t  be
várni nem időveszteség, mert az irányzat a déllősitő 
műszernél sem olvasható le addig, amig a delejtű telje
sen meg nem nyugodott.

Az asztallapnak a delejtűvel való, előbb leírt tájé
kozásán kívül, valamennyi tájékozását elővehetjük — 
bármely s z a b a d o n  v á la s z to t t  pontból; azokat a tájéko
zásokat, a melyeket a „négy pont törvénye“ név alatt 
ismerünk, vagyis az összes Pothenot féle eseteket (Leh
mann, Grunert, Netto, stb).

Sőt sokszor elegendő k é t p o n t  is, ha az asztallapot 
a delejtűvel előzőleg már tájékoztuk. Az ez esetben ka
pott hibaháromszög oly csekély, hogy ez részletfelvéte
leknél bátran elhanyagolható.

Gyakran jövünk t. i. oly helyzetbe, hogy pl. egy ge
rincen levő tisztásról szabad kilátásunk van, nem három, 
de csak két pont felé. Ez esetben az asztalt a delejtű 
segítségével tájékozván, a lá th a tó  k é t  p o n tb ó l hátu l- 
m etszé s  utján állomásunkat meghatározhatjuk.

Itt tehát nem vagyunk kötve az esetleg megkezdett 
felvétel u to lsó  p o n tjá h o z,  hanem ha ez pl. egy meg- 
mászhatatlan szikla lábánál végződik, felállhatunk ugyan
ezen szikla tetejében, — minden csatolás nélkül — s 
felvételünket ismét csak valamely szabadon választott és 
tájékozási móddal meghatározott biztos pontból, újból 
folytathatjuk.

A leírt eseteket csak azért tárgyaltam hosszasabban,
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mert ezeket — s a fel nem említett, de az asztalfelvé
teleknél előfordúlni szokott valamennyi esetet is — ezen 
műszerrel bátran elő lehet venni s valamennyi csak elő
segíti a pontosabb és megbízhatóbb eredményt: a k é s z  
térképet,  melyet m á r a  f e lv é te l  a lk a lm á v a l  nyerünk.

2-höz. Ha előre leszerkesztett idomunk nincs az asz
tallapon, tehát ez teljesen tiszta, ez esetben is elsősor- 
sorban az asztallapot a delejtű szerint tájékozzuk s az 
asztalon szabadon választott pontból meghúzzuk az első 
irányzatot s ebből a többit, s végezzük a felvételt a ren
des módon, mint a déllősitő műszerrel.

Akár van azonban az az asztallapon előre megszer
kesztett idomunk, akár nincsen, a felvételt (pl. egy egész 
tagot) a f ő -  v a g y  c sa to lá s i v o n a la k  szerint kezdjük 
meg s ennek irányzatait a kezdő ponttól a végpontig 
— tekintet nélkül egyelőre a mellékirányzatokra — acél
szalaggal mérjük le s a záróhibát azonnal kiigazítjuk.

Más szóval, azt a polygont mérjük be, a mely más
különben is minden felvételnek alapúi szolgál.

Ha a záróhiba a megengedett határoknál nagyobb, 
úgy majdnem biztos, hogy csakis a láncmérésben, vagy 
a tá v o la k  fe lra k á sá b a n  tévedtünk, ez pedig ismételt 
utánméréssel azonnal megtalálható, a műszert újból fel
állítani erre a célra csak a legritkább esetekben kell.

Mert szögeltérési hibát csakis a delejtű ösmeretes 
háborgása okozhat, esetleges delejes áramok vagy viha
rok alkalmával; amit azonban könnyű észre venni, ha 
minden állomáson a műszer leszerelése előtt, még egy 
pillantást vetünk a delejtűre.

Más szögeltérési hiba pl. a szögek hibás leolvasása, 
ki van zárva, mert szöget leolvasnunk egyáltalában nem 
kell, pusztán az E—D irány beállítására kényszerülünk 
figyelemmel lenni.

A felvett vagy kiigazított polygon, vagy több csatolási 
vonal minden pontja megannyi e llen ő rző  és biztos csat
lakozási pontjául szolgál a további részletfelvételek háló
zatának, melynek felvételét már majdnem kizárólag csak 
a távolságmérőléc igénybevételével végezzük.

Ily polygon, vagy csatolási vonalak felvételét amint 
említettük volt, különben a déllősitő műszerrel is jó elő
zőleg megejteni s a további rövidebb vonalakat ehez 
csatolni. A különbség az, hogy utóbbi esetben a csato
lási fővonal hibáját csak otthon, a felrakások után vehet
jük csak észre, kockáztatván azt, hogy nagyobb hiba 
esetén újból ki kell menni a hely színére s az egész 
vonalat ismételve felmérni, vagy pedig e g y  hibásan le
olvasott irányzat miatt, a többi — különben helyes — 
irányzatok pontjait az alapvonal kiigazításának megfele
lően eltolni s ez által v a la m e n n y i m e llék vo n a l h e ly 
z e t é t  is ennek megfelelően megváltoztatni; a mi nem 
csak az alapvonal, de az egész pontcsoportnak illuzórius 
eltolását vonja maga után.

Egy elhibázott irányzat, vagy zárhiba felkeresése pe
dig ezen műszerrel való dolgozásnál sokkal könnyebb,

E R D É S Z

— sokszor egyszerű rátekintésre szembeötlik — hiszen 
a felvétel, már mint kész térkép, előttünk van.

A felvételeknek a könnyű ellenőrzése s a hiba biztos 
és gyors feltalálása tehát ezen műszernek megbecsül- 
hetlen kelléke, a mit mindenki méltányolni fog tudni, 
kinek hónapokon keresztül felvett nehány ezer pont 
chaosából kell otthon, a felrakásnál kikeverednie s a 
felrakott vonalak tömkelegét a keretekbe beillesztenie.

A  m űszer  e lő n y e i  és  a lka lm azhatósága .

Az említett ellenőrzésen, mint első előnyön kívül, a 
műszer bármiféle felvételre, mely az erdészeti felméré
seknél alkalmazást talál, felhasználható.

Elsősorban is valamennyi részlet felvételre, legyen az 
bármily nehéz terepen s bármely sűrű záródásu és en
nélfogva fe d e tt  pagonyon keresztül.

Ez alkalommal ismételve felhozom, hogy a fe lv é te lre  
f o r d í to t t  id ő  a la tt ,  amellett, hogy k é s z  té rk ép e t k a 
punk,  egyszersmind oly felmérést rögzítettünk, mely 
megbízhatóság tekintetében a déllősitővel eszközölt felvé
teleket minden tekintetben felülmúlja.

Igaz, volt rá eset, hogy egy napi felvétel az 50 pontot 
alig haladta m eg; de legtöbb esetben a napi felvétel 
átlaga meghaladta a 80 pontot, eltekintve azon esetektől, 
midőn az egy nap alatt felvett 120— 140 pont, mint 
k é s z  té rk ép ré sz le t,  előttünk feküdt.

Kitünően alkalmazható a műszer k itű zések n é l,  a mi
dőn a kész felvett idom áz alaptérképpel kint, a hely
színén összehasonlítva, a feladatnak könnyű és gyors 
megoldást szolgáltat.

Végeztem vele lépcsős le jtm éré s t  próbaképen ; az 50 
méteres szakaszokban felvett terepen (egy régi meredek 
utón) egy csekélyebb lejtésű utat kellett tracirozni. Az 
Az útvonal 1050 hosszú volt, a szintkülönbséget a kezdő 
és végpontok között a műszerrel 103'38 m-nek találtam. 
Az ellenőrző lejtszinelést 15 m.-nyi sugárú libellával el
látott pontos léccel, cövekről-cövekre végeztük, a talált 
külömbség 0’38 m. volt, tehát 100 m-re 36’2 milli- 
méternyi hibát adott.

E mellett felvettem és megrajzoltam ugyanazon idő 
alatt a régi út helyzetét, a rétegvonalakat a kellő 
szélességekben és helyeken 5-—5 méter szintkülömbség- 
gel, közel 200 pontban 20—20 méternyi távolban fel
rakva; végül a megengedett esés mellett behelyeztem 
azonnal az útvonal tengelyét a lecövekelt rétegvonalak 
közé. A munka két és fél napot vett igénybe.

A  m űszer  hátrányai.

A műszer felállítása néhány másodperccel tovább 
tart, mint a déllősitő műszernél, ez azonban, némi gya
korlat után, szemben a felvétel gyorsaságával és mennyi
ségével, elenyésző.

Nagyobb hátránya az, hogy az irányzatokban némileg 
korlátozva van, amennyiben az asztallap nagyobb mére
ténél fogva, a távcsövet csak bizonyos fokig 14°— 18°-ig,
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— 360 fokos beosztást értve — lehet lehajtani, a felfelé 
való irányzásnál a 20 fokot is meghaladhatja. Mivel a lát
cső vízszintes forgó tengelyének is van libellája, ezt 
pontosan bevágalva, a le fe lé  való irányzásnál úgy segí
tünk magunkon, hogy a látcsövet egyszerűen az a s z ta l 
lap  a lá  leforgatjuk, s a leolvasást így végezzük. A mere- 
dekebb irányzat leolvasásánál (lefelé) ezenkívül a tiszta 
éles látást a vonalzó fényességének és a felvételi lap 
fehérségének s z in s z ó r ó d á s a  is akadályozza. Ezen aként 
segítünk, hogy a 20 fokhoz közeli irányzatokat mérő
szalaggal is bemérhetjük ; ezt azonban — részemről — 
a déllősí övei való felvételeknél is megtettem, elkerülendő 
a túlferde irányzat leolvasásával járó kikerülhetetlen hibát.

Végül, a műszer kissé nehezebben szállítható, mint a 
déllősítő műszer, mert a műszerlábak külön tokban van
nak, maga az asztal pedig a neki megfelelő nagyságú 
ládácskában, az állványfővel együtt. Azonkívül marad a 
látcsöves vonalzó, hasonlóképen külön tokban. Mindez 
azonban nem legyőzhetetlen akadály.

Maga a felvétel pedig, igaz, hogy nehezebb, mert 
kissé tö b b  f ig y e lm e t , gyakorlottságot és körültekintést 
igényel. Kellékei: szögtükör, körző, mérce, ami a déllő
sítő műszernél nélkülözhető. Mihelyt azonban valaki 
ehez a műszerhez hozzászokott, biztosítom, hogy déllősítő 
műszerhez többet nem nyúl. Természetes, ahol nem 
néhány pont felvételéről van szó, melyeknek bemérésére 
alig egy-két óra elegendő: ágyúval senki sem fog vere
bekre vadászni.

Magát az asztalt levenni az ugróállomásokra való 
átmeneteleknél nem kell, mert a szivcsavar egyszerű 
laza megszorítása mellett, a műszert a munkás vállra 
vetve viszi tovább, ugyanakkor a távcsövet rejtő tokot is 
a nyakába akasztván.

A műszer kezeléséhez négy ember kell, a kik közül 
kettő gyengébb suhanc is lehet.

Segédmérnökeim közül egyik azt is felhozta hátrányúl, 
hogy a távcsőnek a minden állomáson való eltevésénél 
s a tokból való kiemelésénél sokat kellett le h a jo ln ia :  

megfájdúlt bele a dereka.
Igen : mert sok pontot vett (el; de azért gerincsorva

dást nem kapott tőle.

Gondoljunk magunkra.
Irta Márton Sándor.

Ma alkalmazva van a tisztviselők közül:

I I I .  d í j o s z t á l y b a n

b í r ó s á g o k ,
ü g y é s z e k n é l

0.020%

p é n z ü g y n é l
j e l e n l e g

á l l a m 
e r d é s z e t n é l

p é n z ü g y n é l  
1 9 0 9 .  é v tő l

IV. 0 025 „ — — —

V. 2-055 „ 0T 0-25 % i%
VI. 7-500 „ 6-2 2-46 „ 9 „
VII. 16-500 „ 12-8 8-23 „ 20 „

vili. 30-000 „ 29-6 22-61 „ 25 „
ix. 16-000 „ 27-0 30-34 „ 25 „
x. 27-900 „ 24-3 20-76 „ 20 „

XI. — — 6-14 „ —

Gyakornok — — 9-25 „ —

A pénzügyi tervezet a többi minisíeriumoknál is életbe
lép, „kivévén azokat a tisztviselői csoportokat, a hol az 
egész intézmény fiatal voltánál fogva, vagy azért, mert 
a tisztviselők szá m b a  v e h e tő  eg yéb  ked vezm én yek b en  
részesülnek, — egy ilyen létszámrendezés egyáltalában 
nem lenne indokolt“.

Ez olvasható a „Magyarország“-nak f. évi május 30-iki 
számában. Minket bizonyosan az utóbbiakhoz számítanak 
a föld- és faiiletményváltság miatt.

Pedig helyzetünk nem egyenlő, még a pénzügynél 
most megszüntetendő s javitni tervezett statussal sem. 
Annak idején megmondtuk, hogy a Xl-ik díjosztályt el 
kell törölni. Nagyon kár volt fentartani.

Lássuk mennyit ér a föld- s failletmény, hogy össze
hasonlításból következtetést vonhassunk le.

Kapnak átlagban
pénzügynél 1909-től fogva ma nálunk

föld- s fa
fizetést

V. dl bán'"" 8 cm- 9000 K t  72000 K 2 cm.
fizetést
18000

váltságot 
K 2774 K

VI. „ 69 cm. 6806 „ 469200 . 20 cm. 136000 „ 20000 „
VII. „ 165 cm. 5000 „ 775000 „ 67 cm. 435000 „ 34170 „

VIII. 194 cm. 4000 „ 776000 „ 184 cm. 696000 „ 86480 „
IX. „ 194 cm. 3000 „ 582000 „ 247 cm. 741000 „ 93860 „
X. 155 cm. 2200 „ 341000 „ 160 cm. 371800 „ 64220 „

XI. „ — _ — 50 cm. 75000 „ 15000 n
együtt 775 cm. 3015200 „ 739 cm. 2472800 „ 316504 „

erdőgyakornok 75
814

Esik tehát nálunk jelenleg
Ha a föld-fa válság elmarad 
s az említett tervezet nálunk 

is életbe lépne, volna
V. díjosztáiybeii 2 állásra 20774 00 állás 72000 K

VI. 20 156000 „ 71 „ 482800 „
VII. 67 469170 „ 158 „ 790000 „

VIII. „ 184 782480 „ 204 „ 816000 „
IX. „ 247 „ 834860 „ 204 612000 „
X. „ 169 „ 436020 „ 150 w 330000 „

XI. 50 „ 90000 „ — „ —
együtt 739 „ 2789304 „ 739 „ 3102800 „
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Ebből ismét egyik régi állításunk igaz volta tűnik ki, 
t. i. hogy a föld- s failletmény váltságnak megtartása, 
nem áll arányban azzal az előnnyel, a mit elhagyása 
nyújtana, mert m egszűnnék a X I. d íjo sz tá ly  és töb
bet kapnánk 313496 K -va l , a mely szem élyenkén t 
nagy átlagban év i 400 K  több le tte l egyenlő.

Az összehasonlítás fentiekből megtehető, mert a lét
szám is majdnem épen ugyanannyi.

Itt az alkalom, hogy a többi állami tisztviselőkkel 
egyenlő helyzetbe juthassunk. Nem bánnánk meg. Mi a 
teendő? Fentiekből kiviláglik. Mi a következtetésem? 
Meg kell ragadni az alkalmat. Én kérem, s lesznek 
többen, kik kérik, ha csak gondolatban is.

Sapienti (et benevolenti) sat.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ » ¥ ¥ ¥

Az állami tisztviselők létszámrendezése 
és az erdészet.

A „Budapesti Hírlap“ 130. számában nyilvánosságra 
jutott ama tervezet, melyet a ministerelnök a tisztviselői 
létszámok rendezése céljából készített s a melyet minap 
a képviselőház pénzügyi bizottsága elé terjesztett. Ez a 
javaslat egyelőre csak a pénzügyministerium alá tartozó 
tisztviselők statusát van hivatva rendezni, de Ígéri a kor
mányelnök, hogy a többi ministeriumok statusát is ha 
sonló arányban és hasonló elvek szerint fogja rendezni 
„kivéve azon tisztviselői csoportokat, a hol az egész 
intézmény fiatal voltánál fogva, vagy azért, mert a tiszt
viselők számbavehető egyébb kedvezményekben része
sülnek, melyeknél ilyen létszámrendezés ez ok miatt 
nem is lenne indokolt!"

Joggal félhetünk, sőt biztosra vehetjük, hogy utóbbi 
megjegyzése a ministerelnöknek — az erdészeti tisztvi
selői karra — egy olyan újabb csapást jelent, mit nem 
fogunk ismét egy emberöltőn át kiheverni, mer el lehe
tünk rá készülve, hogy az általunk természetben vagy 
készpénzben élvezett fa- és földjárandóság ugyancsak 
ilyen kedvezménynek lesz betudva s ismételve azon ki
vételes tisztviselők közzé lesz szerencsénk tartozhatni, 
kiket a most még egyrangbeliek egy-egy díjosztálylyal 
meg fognak előzni: hogy milyen érzelmeket vált ez ki 
egy önérzetes tisztviselőben, azt nem szükséges bőveb
ben fejtegetni.

Mi egy cseppet sem ragaszkodunk ama, annyiszor a 
javunkra írt mellékjárandóságokhoz, melyekről azonban 
kitűnt, hogy tulajdonképen rovásunkra szolgáltak; szíve
sen lemondunk rólluk, nem akarunk ebben sem külön
bözni a többi tisztviselőktől, de viszont elvárjuk, hogy 
velük ezután egyenlő elbánásban részesüljünk.

Ne méltóztassanak ezen elkedvetlenedni, mert ha a 
többi tisztviselőkkel mi is egyformán részesedni akarunk 
az új statusrendezés áldásában, úgy az csak nagyon 
természetes, hogy őket más egyebekben sem szabad 
túlszárnyalnunk; nagyon is megfontolandó, hogy ezen

áldozatunkkal itt-ott egy díjosztályt nyerünk, mert mint 
a közzétett tervezetből kitűnik, az V—VIII. fizetési osz
tályokba a létszámnak 55%-a fog jutni, míg most ná
lunk 33'5°/o van idesorozva, már pedig ez azokra a 
kollegákra is csak előnyös lehet, kik talán az első évek
ben meg is rövidülnek anyagiakban, de bőven kárpótolva 
lehetnek azzal, hogy az egyes fizetési osztályokat gyor
sabban hagyhatják a hátuk mögött és főleg megnyug
tató lehet reájuk nézve az a tudat, miszerint egy tekin
télyében meg nem tépázott és elismert tisztviselői kar
hoz látjuk magukat számítva.

De mindezek szemlélhetőbbé tétele végett tegyünk 
összehasonlítást a mai létszámbeosztásunk és a kor
mányelnök által tervbe vett statusjavaslat közt:
' A kormányelnök tervezete szerint: Jelenlegi beosztásunk :

V. fiz.-osztály l°/o 0-25%
VI. 9%

55%
2-46 %

VI1. 20°/o 8'23%
VIII. 25% 22-61%

IX. 25o/0 30-34%
X. 20% 45% 20'76%

XI. — 614%
Gyakornok — 9-21%

összesen 100°/o 100 °/o
Szemmel látható ebből az a visszamaradás, mely az 

erdészeti tisztikart okvetlenül érni fogja, ha csak a tizen
kettedik órában le nem mondunk azokról a kedvezmé
nyekről, melyek eddig is csak béklyói, kerékkötői voltak 
egészséges és igazságos beosztásunknak.

Ujabbi mellőzésünket arcpirulás nélkül többé el nem 
viselhetjük, inkább százszor lemondunk mindenféle szám
bavehető „egyéb kedvezményekről“, semhogy ismételve 
a többi tisztviselők mögé kerüljünk, ha pedig lemond
tunk róluk, úgy semmi ok sincs mellőzésünkre, de jog
gal követelhetjük helyünket ott, hol az bennünket hasonló 
minősítéssel biró tisztviselők vonalában méltán megillet!

Ezen minden körülmények közt bekövetkezendő ve
szedelemnek a feltárása után bízom földmivelésügyi 
Ministerünknek sokszor tapasztalt jóindulatában és igaz
ságérzetében, bízom vezetőségünk belátásában és tiszt
viselőtársaim ambíciójában, hogy ezen igazságos ügyün
ket nagyon is szivükön viselendik, alkalomadtán résen 
lesznek, ha kell, késhegyig menő harcban elkövetnek 
minden lehetőt arra, hogy az erdészetet újabban fenye
gető megaláztatás — szárnyszegetten — tovavesszen.

Valóban legfőbb ideje, hogy megszűnjön végre az az 
örökös kivételes és társadalmilag is félszeg helyzetünk, s 
a többi államtisztvíselőve! valahára egy vonalba jussunk; 
ha ezt az alkalmat is elmulasztjuk, úgy ismét várhatunk 
egy negyedszázadon át, hogy az erdészet a maga helyét 
a nagy társadalomban is méltóképen elfoglalhassa. De 
ha — amitől a Gondviselés óvjon meg — vezetőségünk 
nem lesz elég erős érdekeinket ez alkalommal megvé
deni s jogos kívánságunknak érvényt nem fog tudni
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szerezni, úgy ne számítson ránk se, mert egy méltat- j 
[anul mellőzött tisztviselősereg a vezérkart sohasem lesz [ 
képes sikerekhez juttatni. . . . y

«y» «y* «y» «Jf» »ty» *!{• «V» «y» »y* »V* *1̂ *lf* *V* *y» »y» *V* *)f* *>•

Jegyzetek a magyar fatermelési táblák 
érdekében.

A magyarországi erdőségekről közhasználatra össze
állított fatermelési táblák nincsenek. Azt tudjuk, hogy 
Magyarország mintegy 13.100,000 kataszteri hold erdő- ! 
vei bir, de hogy ebben évenkint mily nagyságú a fa- , 
anyag gyarapodása s a mai erdőkihasználás több-e, 
vagy kevesebb-e az erdők évi fanövedékénél, szép ha- j 
zámban senki sem tudja.

Van már úgy két évtizede, hogy a tölgyerdők pusztu
lásáról kezdett panaszkodni nehány idealista a nyilvá- | 
nosság előtt. Lett-e ennek valami eredménye, ki tudja ? 
Máról-holnapra éldegélünk úgy ahogy lehet s a jelszó : 
„aki hátul következik, tegye be az ajtót.“ Fenyőerdeink 1 
is pusztulóban vannak s a faüzleti vállalkozás rávetette 
magát a megközelíthető bükkösökre is. Mindenfelé cseng j  

az erdő a döntőfejsze csapásától s az ország óriási érté
ket képviselő erdőségei, a letárolást követő irtás folytán, j 
állandóan kisebb területre szorulnak. Az üzleti spekuláció, 
mely a jövő faszükséglettel mit sem törődik, már a le- j 
vágott erdők talajának irtását, és tekintet nélkül az alkal- j 
másságra, szántóul, legelőül stb. való felosztását is be- j 
vonta üzletkörébe. Az erdőtörvény 4., 5., 6. és 7. §-ai ! 
Írott maiasztok.

Az irtott erdőtalajok elkopárosodása folytán Magyar- 
ország terméketlen területei sokkal nagyobb mértékben 
szaporodnak, semhogy a sok munkával és költséggel járó 
újraerdősítés utolérhetné.

A legelő-erdők divatos eszméje a félreeső és nehe- J 
zebben megközelíthető erdőkbe is befészkelte magát; a 
kapzsiság pedig ezen utat is felhasználja az erdők fatő
kéjének lehető megszerzésére.

Tekintetes, nagyságos és méltóságos uraim, kik az j 
ország erdőgazdaságainak határait megszabják, az erdők 
sorsát intézik, irányítják, felügyelik stb., kérdem önöktől, 
tudják-e bizonyosan, hogy Magyarországnak vannak még 
felesleges erdei, s így az erdő pusztítása továbbra is 
hekubának tekinthető. Vagy tudják-e kérem, hogy Ma
gyarországon immár netalán elértük volna az erdőirtás
sal és rendszertelen vágatással azt a határt, melyen túl- 
menve, az erdők túlhasználata és az országos fahiány 
következik.

Tekintetes és stb. uraim, szakképzett okleveles erdő
gazdák ! Kérdem önöktől: tudnak-e valami országos 
erdőpolitikáról, vagy valamiféle megállapodott erdőgazda
sági egységes vezérelvről, vagy vezérelvekről ? Ha van
nak ilyenek, helyes lenne nyilvánosságra hozni, hiszen 
csakis akkor remélhetünk jó eredményt, ha általános és 
egységes törekvés nyilvánulhat meg.

Ha pedig esetleg nem tudnának megállapodott vezér
elvekről, úgy ez esetre bátorkodom ajánlani, hogy kezd
jük a dolgot legelülről s a pelargónium-tenyésztésnek 
jutalmakkal való előmozdítása után ankétezzenek a ma
gyarországi erdők részletes fatermési tábláinak összeál
lítása ügyében, mert e nélkül, t. i. fatermési táblák nél
kül, csak csetlés-botlás az erdészeti politika, ha ugyan 
ilyen létezne is.

Fák és madarak napja már volna, de a magyar- 
országi erdők fanövekvési viszonyairól még világos ada
taink nincsenek, hogyan tudjon hát a laikus erdőgazda 
számítást tenni az erdejével.

A „Pesti Hírlap“ április 7-iki számában olvastam, 
hogy az „Országos Magyar Kertészeti Egyesület“ által 
f. évi junius hó 17—21-ig tervezett rózsa- és pelargónium- 
kiállítás díjazásai megállapíttattak s „tekintettel a rózsa 
és pelargónium nagy fontosságára“, nemcsak állami érem- 
és oklevéldíjak, hanem pénzbeli tiszteletdíjak lettek ki
tűzve. Díjazásul egyelőre 78 állami aranyérem, 153 ál
lami ezüst érem, 209 állami bronz érem és 268 más 
érem lett elhatározva. De csak egyelőre, tehát a díjak 
száma még több is lehet.

Az a — s talán nem is csalóka — remény adta a 
tollat a kezembe, hogyha már a rózsa- és pelargónium- 
tenyésztés egy oly tekintélyes napilap által fontosnak van 
elismerve, talán a pelargónium ismert közgazdasági fon
tosságú tenyésztésének előmozdítása után, sorra kerül a 
magyarországi erdők ügye is s nem sajnálják a pénzt 
az elárvult erdők tenyészeti viszonyainak megismerheté- 
sétől sem.

Az erdőgazdasági fák növekvési és gyarapodási viszo
nyait éghajlat és talajviszonyok szerint feltüntető fater
mési tábláknak s azok magyarázatának széles körben 
való terjesztése sokkal eredményesebb hatású lenne az 
erdészet megértésére és az erdők megbecsülésére, mint a 
tucatszámra gyártott s érdemleges hatás nélküli rende
leteknek. Ha a pelargóniumtenyésztés jutalmazására 
vannak aranyak és ezüstök, olyan célra ne lennének? 
Én még hiszek. Hegedűs Béla.
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A puhafaüzlet helyzete változatlanul kedvező, vagy 
mondjuk egészséges, ha nem is tagadható,.hogy a fogyasz
tás lassú. Ennek okát részben a tavalyi gyenge aratás 
hatásában, részben pedig a fővárosi és vidéki városi 
építkezés lanyhaságában kell keresnünk. Pedig főleg a 
fővárosban nagyon szükséges lenne az építkezés, mert a 
lakbérek már szinte elviselhetetlen magasságra szöktek, 
sőt kérdés, nem fognak-e még magasabbra is emelkedni.

A németországi forgalom sem megfelelő még ez idő 
szerint sem, ugylátszik azért, mert a pénzügyi helyzet 
még mindig nem teljesen tisztult. Viszont kielégítő a 
Kelet felé, valamint a Földközi tenger partvidékei felé 
irányuló üzlet.

Minthogy az aratási kilátások elég kecsegtetők, a fa
üzlet kilátásai is jobbak, és ha az aratás tényleg jó lesz, 
egy esztendőre biztosítva lesz a fakereskedelem is.

Mig az erdei faárverések hosszabb időn át eredmény
telenül végződtek, illetve azokon venni szándékozó egy
általán meg sem jelent, addig most már rendes szokott 
mederbe terelődött az erdei faeladás. A liptóújvári nagy 
állami erdőeladás száz százalékos felülfizetéssel végződött; 
ez tán legjobb mértéke annak, hogy miképen Ítélik meg 
a fatermelők a helyzetet és a kilátásokat.

Javult a tiszai faüzlet helyzete is, a mennyiben a kész 
áru egyenlő eladási árai mellett, a nyersanyag árai 
15—20 százalékkal alászálltak. így boldogulhat a keres
kedő is.

Készlet, legalább jó áruból, egy termelőnél sincs számot
tevő, sőt helylyel közel alig akad; csak silányabb áruból 
vannak nagyobb, rendelkezésre álló készletek.

A bukovinai fakereskedelemnek alapos kilátása van a 
bibliai hét sovány esztendő beálltára. A német piac szük
séglete leapadt, az országban és annak fővárosában 
építkezés egyáltalán nincs, a keleti üzlet is megcsappant 
és így a termelők nagyfokú termeléscsökkentésre határoz
ták el magukat, annál inkább, mert a magyar verseny 
hatását erősen érzik.

Az erdőárverésekre nem jelenik meg egy lélek sem 
(akár csak nálunk rövid idővel ezelőtt), a piacok túl van
nak tömve készletekkel és soká fog tartani, mig ismét 
befogadó-képesek lesznek csak némikép is.

Ilyen körülmények között előleget persze nem ád senki 
a raktárakra és! így a bukovinai fakereskedelem ugyan
csak rossz bőrben van.

Hát az ő bajuk miatt ne fájjon a mi fejünk; a rész
vétet azonban csak nem lehet megtagadni.

A szászrégeni tutajkereskedő társaság a Maros mentén 
és a Székely vasút épülőfélben lévő déga-györgyszent- 
miklósi darabja mentén lévő erdőségeit szándékozik ár

E R D É S  Z

verésre bocsátani. Kikiáltási ár a helyszínén fekvő fűré
szekkel, épületekkel, gépezetekkel együtt 19 és fél millió 
korona.

Blotis nevű erdejének fáit a május hó 21-éré kitűzve 
volt árverésen óhajtotta ez a társaság értékesíteni; itt 
479 holdon 78.032 m3 bükkfa van, mely 617.500 koro
nára volt becsülve, illetve e kikiáltási árral volt árverésre 
kitűzve, de eredménytelenül, mert nem érkezett be egyet
len ajánlat sem.

Vájjon azért nem érkezett-e be ajánlat, mert a viszo
nyok nem kedvezők, vagy hogy mert bükkről van szó, 
illetve mert vagy az ár, vagy valamely kikötés nem 
konveniált a tekintetbe jutó esetleges árverezőknek : azt 
távolból és most megítélni bajos lenne.

Könyvismertetés.
Közli Tornay erdőmester.

„A v a d ő r.“ A m. kir. földmivelésügyi minister kiad
ványaként még a múlt évben jelent meg fenti cimü kézi 
tankönyv, mely a m. kir. erdőőri szakiskolák számára 
Íratott, de miként annak előszavában Egerváry orsz. 
vadászati felügyelő is mondja, hivatása „az okszerű vad- 
tenyésztés előmozdítása és a szakism eretek szélesebb  
körű te r je sz té se !“

Ennek értelmében az előttünk fekvő nagybecsű munka 
valóban hivatásának magaslatán áll ; mert hisz sokkal 
többet nyújt, mint a mennyit megszorított keretével egy 
tankönyv felkarolhat. Szerfelett érdekes és igen tanul
ságos szakirodalmunk terén eme páratlan mű, melynek 
beosztása, — zamatos nyelvezete: szerző magyaros, ön
álló, éles megfigyelésü és hivatott oktató képesítéséről 
szolgáltat bizonyítékot. Egy szakmunka, mely nemcsak a 
katedrái előadót, de a kitartó gyakorlati vadászt is biztos 
alapon tájékoztatja, kioktatja. Egy szakmunka, mely a 
szabad természet kedvelői s a vadászember könyvaszta
lán méltóan kell hogy helyet foglaljon.

Tudományos mű, melyet minden tanult erdésznek meg 
kell szereznie, hogy természetszerűen és mégis tudomá
nyos vértezetben a szakismeret magasabb színvonalára 
lépni tudjon.

A mű szerzője: megboldogult Illés Nándor nyug. fő- 
erdőtanácsos. Megszerezhető e mű a m. kir. földmivelés
ügyi ministeriumban, ára 1 korona, és illetve Nagel Ottó 
biz. könyvkereskedőnél Budapest VIII. Muzeum-körut 2. 
szám, 2 (kettő) koronáért. A szerző által sajátkezüleg 
szerkesztett és a természet után rajzolt 120  díszes ábrá
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val kiegészített mű 403 nyomtatott lapra terjed, és az 
alábbi beosztást karolja föl:

1 . Vadak leírása; faj-, életmód-, szaporodás ismerteté
sével 73 .lapon.

2. A vadak életjelenségei; a vadak nyoma 27 lapon.
3. A vadak tenyésztése; telepítés, gondozás, védelem 

s betegségei, 35 lapon.
4. Vadászati építmények; kerítések, etetők, nyalatok, 

förödők; cserkésző-, ösvény- és barkácsoló-utak, leső
kunyhók ; 48 lapon.

5. A vadász eszközei; fegyverek, töltények, fogóesz
közök 18 lapon.

6. A vadászat; annak módjai; tacskó-, vizsla-idomítás, 
véreb tanítása, kutyabetegségek, megsebzett vad köve
tése, a lelőtt vad kezelése, szállítása, kitömése. 82 lapon.

7. A vadak fogása 25 lapon.
8. Kártékony vadak mérgezése. 12 lapon.
9. Vadak védelme; vadászati kihágások, 11 lapon.
Végül a függelékben foglaltatnak; a vadászati törvény,

1883. XX. t.-c.; — a fegyver- s vadászati adók törvénye, 
1883. XXIII. t.-c.; — a m. kir. belügyminister rendelete 
fentirt törvények végrehajtásáról; s azonos tárgyban a 
m. kir. pénzügyminister rendelete; az erdőőrök fegyver- 
viselése és fegyverhasználatára vonatkozó rendelet, ren
delet a vadőri vizsgák szervezése tárgyában, •— rendelet 
a ragadozó vadak mérgezéséről, s az ezzel kapcsolatos 
egyéb intézkedésekről, — mérgek eladása illetve meg
szerzése ; — a m .  kir. földmivelésügyi minister körren
deleté a dúvadak nyilvántartása tárgyában ; e törvények 
s rendeletek 74 lapot foglalnak el.

. p ' . ¥¥¥•«¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥!+

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesületének közgyűlése.

Melegebb lett a nap sugara és felolvasztotta a tél 
fagyát, havát még a Pipityke ormán is. A virágot fakasztó 
tavasz a Sajó völgyét szép, zöld szőnyeggel vonta be, s 
apró virágokkal díszítette az erdőt, a mezőt, a rétet, 
hogy élet, vidám, mosolygó élettel fogadhassa a termé
szet rajongóit.

Május hó 23-án eleven élet pezsdítette föl Rozsnyó 
város csendjét. Számos vendég és egyesületi tag érke
zett meg a közgyűlésre, kiknek elszállásolásáról, s a 
további kirándulások folyamán legmesszebb menő igé
nyeket is kielégítő ellátásáról már jól eleve gondosko
dott a fáradhatatlanul munkálkodó rendező bizottság, 
Dénes Géza urad. erdőfelügyelővel élükön Gintner Bálint 
urad. főerdész, Dienes Barabás urad. főerdész, Mayer

Géza urad. erdőmester, Kostenszky Pál urad. főerdész, 
Kotzman Géza m. kir. erdész és Pauchly Rezső püsp. 
erdőmester.

Este 8 órakor a városháza tanácstermében tartotta 
az egyesületi választmány ülését, melynek idejét főleg a 
közgyűlés ügyeinek előkészítése és a tagválasztás foglal
ták le.

Május hó. 24-én verőfényes reggelen hosszú kocsisor 
indult Krasznahorkaváraljára, ahol a közgyűlésen részt
vevők első sorban a mauzóleumot tekintették meg, hódoló 
kegyelettel koszorút helyezve Andrássy Franciska grófnő 
szarkofágjára.

A mauzóleum megtekintése után a sziklavár tövé
ben elhúzódó fenyvesben, nyírfából mesterien alkotott, 
fellobogózott, zöld lomb és „Üdv az erdésznek“ felírás
sal díszített pavillonban fogadta Sulyovszky István kir. 
tanácsos, uradalmi kormányzó a vendégeket és üdvözölte 
magasan szárnyaló, szép beszédben a nemes gróf nevé
ben is az egyesületet.

Villásreggeli után Krasznahorka várába vonult a tár
saság, a hol a vár berendezését és a kegyeletes emlé
kezet mély érzéseit visszatükröző Franciska múzeumot 
megtekintve, a sírboltban megkoszorúzták néhai Andrássy 
Manó gróf sírját.

Majd a vár nagytermében kezdetét vette a köz
gyűlés, melyen jelen voltak; Aronffy Ernő társ. főerdész, 
Bund Károly titkár az Országos Erdészeti Egyesület 
képviseletében, Bobok Tivadar társ. erdőmester a Rima- 
murány-Salgó-Tarjáni vasmű Részvénytársaság képvise
letében, Bradofka Károly hgi főerdész, Bárdossy Miklós 
hgi főerdész, Bródszky Gyula hgi főerdész, Bánik György 
m. kir. főerdész, Cornides György m. kir. erdőtanácsos, 
Csaszkóczy Károly hgi. erdőmester, Csorna Gusztáv hgi 
főerdész, Dr. Csermák János polgármester Dobsina város 
képviseletében, Dénes Géza urad. erdőfelügyelő, Dennel 
Károly, Dienes Barnabás urad. főerdész, Elek István m. 
kir. főerdész, Feymann László városi tanácsnok Rozsnyó 
város képviseletében, Fábián Béla m. kir. erdész, Fischl 
József m. kir. erdőmester, Gaszner Imre hgi erdőmester, 
Glózer László társ. erdőgondnok, Gál György hgi főer
dész, Gintner Bálint urad. főerdész, Gömöri László tiszt
tartó, Hering Sámuel hgi erdőmester, Hensch Emil hgi 
erdőmester, Hankó Pál hgi főerdész, Holéczy Gusztáv 
hgi főerdész, Heim József igazgató a Gömöri Faipar- 
Részvénytársaság képviseletében, Kotzman Géza m. kir. 
erdész, Kachelman Walther hgi erdőmester, dr. Kovács 
László polgármester Rimaszombat város képviseletében, 
Kovács Gusztáv m. kir. főerdész, Kolossváry Andor tit
kár a Baranya-Somogy-Tolnamegyei Erdészeti és Vadá
szati Egyesület képviseletében, Kostenszky Pál urad. 
főerdész, Kirinyi Béla városi erdőmester, Klekner László 
társ. bányafőnök, Kellner Viktor városi erdőmester Dobsina 
város képviseletében, Komoróczy Miklós, a „Sajó-Vidék“ 
szerkesztője, Lux János hgi főerdész, Merényi Gyula m. 
kir. erdőtanácsos, Mitske Gusztáv társ. erdőgondnok,
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Mölczer Gyula városi erdőtiszt Rimaszombat város kép
viseletében, Mayer Géza urad. erdőmester, Nagy Elemér 
főszolgabíró a rozsnyói járás képviseletében, Okolicsányi 
Lajos hgi erdőmester, dr. Pósch József Rozsnyó város 
képviseletében, Pauks László hgi erdőmester Peiszerle 
Pál urad. főerdész, Pauchly Rezső püsp. erdőmester, 
Szénássy Béla hgi erdőrendező, Stripszky Mihály urad. 
erdőgondnok, Sándor Imre igazgató Stainer Gyula mag
pergető cég képviseletében, Safcsák Gyula urad. bánya
gondnok, Tornay Gyula kápt. erdőmester, Zachár István 
kir. erdőfelügyelő, a földmivelésügyi ministerium képvi
seletében.

A díszes hölgycsokrot alkották: Brauszky Vendelné, 
Dénes Gézáné, Gaszner Imréné, Gömöry Lászlóné, 
Hankó Ilona, Hering Hilda, Kiriny Béláné, Kachelmann 
Tilda, Kellner Viktorné, Kalmár Miklósné, Kostenszky 
Pálné, Lehotzky Pálné, Mayer Gézáné, Pauchly Rezsőné, 
Pauks Lóra, Zachár Istvánná.

Az elnök gyengélkedése, s a két alelnök hivatalos el
foglaltságuk miatt meg nem jelenthetvén, a közgyűlés 
tartamára ideiglenes elnökül Csaszkóczy Károly hgi 
erdőmester választatott, aki üdvözölve a kedves vendé
geket, kiküldötteket, a hölgyeket s a megjelent egyesü
leti tagokat, a közgyűlést megnyitotta, s jegyzőkönyvben 
mondott hálás köszönetét Andrássy Dénes grófnak, hogy 
a vár termeit a közgyűlés alkalmára az egyesületnek 
kegyesen átengedte.

Meleg szavakkal üdvözölték az egyesületet dr. Pósch 
József polgármester Rozsnyó város közönségének nevé
ben, majd pedig Bund Károly titkár az Országos Erdé
szeti Egyesület és Kolossváry Andor titkár a Baranya- 
Somogy-Tolnamegyei Erdészeti és Vadászati Egyesület 
nevében.

Tárgysorozat előtt Pod’nradszky András elnök levele 
olvastatott fel, melyben korára és gyengélkedésére való 
hivatkozással lemond ugyan elnöki tisztéről, de tagja 
marad továbbra is az egyesületnek, melynek érdekeit a 
jövőben is elő fogja mozdítani, s felvirágozását szívből 
kívánja. A közgyűlés az elnök levelét mély sajnálattal 
vette tudomásul, s azon reményének adott kifejezést, 
hogy a kényszerítő okok megszűnve, még sokáig az 
elnöki székben halmozhatja el Podhradszky András elnö
köt tiszteletével, ragaszkodásával és ’szeretetével, s csak 
ha ez valóra nem válhatnék, veendő fel a jövő köz
gyűlés tárgysorozatába az elnökválasztás.

A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése 
után Mitske Gusztáv titkár terjesztette elő a következő 
jelentését az egyesület működéséről:

Igen tisztelt Közgyűlés!
Egyesületünk mai közgyűlésével a második ciklusba 

lépett.
Az elmúlt három év munkája nagyrészt a szervezke

désre irányult, melyet most már befejezettnek tekinthe
tünk. A három vármegye legkiterjedtebb uradalmai és

legtekintélyesebb erdőbirtokosainak többsége egyesületünk
nek alapító tagjai, s az erdőtisztek majdnem kivétel nél
kül a tagok sorába léptek. Kívánatos volna még, hogy 
mennél több erdőbirtokos támogatná törekvéseinket, amit 
— remélem — sikerül is majd elérnünk, céltudatos, 
odaadó és lankadatlan munkálkodásunkkal, azzal a meg
győző erővel, mely az erdőgazdaságunk megszilárdításá
ban, előbbrevitelében és felvirágoztatásánál elért ered
ményekben rejlik.

Most már gondoskodnunk kell azon alappillérek föl
építéséről, melyeken a jövő fokozott terjedelmű feladatai
nak a teljesítéséhez alkalmas síkot szilárdan elhelyez
hetjük.' ,

A múlt közgyűlés határozatából kifolyólag az orvvadá
szat megfékezése érdekében a nm. földmivelésügyi m. 
kir. Minister úrhoz emlékiratot terjesztettünk fel, melyben 
utalva az országszerte elharapódzott orvvadászatra, mely 
már eddig is sok emberéletbe került, s éppen az erdé
szeti és vadászati személyzet soraiból szedi áldozatait, 
kértük a szükséges törvényhozási intézkedések megtételét 
egy külön törvény alkotásához, mely ezen tiltott cselek
ményt az egész vonalon megnehezítse. Leiratot mind
eddig még nem vettünk kézhez, de úgy a földmivelés
ügyi, mint a belügyi és igazságügyi kormány ez ügyben több 
rendbeli intézkedéseket tett, melyek az orvvadászat meg
fékezésére irányulnak. Három vármegyénk törvényható
sága is sietett támogatásunkra, szigorított fegyvertartási 
rendszabályok kiadásával, sajnos, hogy nem használha
tom e kifejezést „életbeléptetésével“, mely elé még sok
helyt akadályok gördülnek. A nagyközönség figyelmét is 
sikerült a sajtó utján vadgazdaságunk és életbiztonságunk 
e fontos kérdésére terelni. S habár ez örvendetes körül
mények a tátongó sebek metsző fájdalmainak enyhíté
sére szolgálnak is, a gyökeres orvoslástól még távol 
állunk, s azért adandó alkalommal vissza kell térnünk e 
kérdés taglalására, minden erőnkkel az orvvadászat sike
res megfékezésére törekedve.

Az 1886. évi a községekre vonatkozó XXII. t. c.-nek 
az erdőtisztikarr.a méltánytalan és sérelmes több szakaszá
nak módosítása érdekében átiratot intéztünk az Orszá
gos Erdészeti Egyesülethez és a Baranya-Somogy-Tolna- 
megyei Erdészeti és Vadászati Egyesülethez. Mindkét 
Egyesület kifejtett érveinket helyesnek találta, az indít
ványt magáévá tette, s a kívánt módosítás keresztülvite
léhez becses támogatását kilátásba helyezte.

A megyei erdőstatisztikák összeállításának megvalósí
tására az előmunkálatokat megtettük és úgy a t. egye
sületi tagoknak, mint a három vármegye összes erdő- 
birtokosainak megküldtük az anyaggyűjtésre vonatkozó 
felhívást és a kérdőpontokat. Eddig 9 uradalom, magán- 
erdőbirtokos és erkölcsitestület küldte be az adatokat. 
Borsod vármegyéből 2, Gömör-Kishont vármegyéből 5 és 
Heves vármegyéből 2. Miután ezen erdőleirásokkal 
célunk maradandóbb mű alkotása, melyből megyénként 
megismernők erdőségeink minőségét, kezelését, faértéke
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sítését, vad- és haltenyésztési viszonyait, s mely bizo
nyára hozzá fog járulni erdőségeink felvirágoztatásához 
és jobb értékesítéséhez, tisztelettel kérem, méltóztassék 
odahatni, hogy a szükséges adatok, lehetőleg terjedelmes 
ismertetések kapcsán mielőbb rendelkezésünkre álljanak.

Foglalkoztunk még az Amerikából visszavándorlóknak 
munkaalkalom nyújtásával s általában az erdei munkás
kérdéssel, valamint az egyesület kebelében létesítendő 
erdei tűzkárbiztosítási intézménnyel, mely kérdésekkel 
azonban messze kiható szociális, társadalmi és jogi kér
dések kapcsolódván, ezek előzetes tisztázása válik szük
ségessé, minek megtörténte után lesz szerencsénk e 
mélyreható, fontos kérdéseket kellőkép előkészítve a t. 
közgyűlés elé terjeszteni szives megvitatás és határozat- 
hozatal céljából.

A Baranya Somogy-Tolnamegyei Erdészeti és Vadá
szati Egyesület Pécsett megtartott közgyűlésén egyesüle- 
sületünket Dezsényi Jenő kir. alerdőfelügyelő és Mányai 
Imre urad. főerdész, mig az Arad-Temes-Déva-Lugos 
vidéki Egyesület lippai közgyűlésén egyesületünket Nem.es 
Károly m. kir. erdőmester képviselték.

A „Magyar Erdész“ szaklapunk múlt évfolyamának 
egy bekötött példányát a Mezőgazdasági Muzeum szá
mára beküldtük.

A legutóbbi közgyűlésünk óta a választmány 1907. évi 
december hó 16-án Jólsván és 1908. évi május hó 23-án 
Rozsnyón ülést tartott, melyeken az alapszabályok értel
mében a jelentkezettek közül beválasztattak alapító tago
kul : Stainer Gyula magpergető ; rendes tagokul: Csanády 
László hitoktató, Enyedi János m k. főerdész, Feriencsik 
Miklós társ. főmérnök, Fozmán Gyula hgi erdész, Grün- 
mann Arnold erdőbirtokos, Groszman Imre m. kir. erdő
gyakornok, Nagy Elemér főszolgabíró, Ormay Gyula m. 
kir. erdőmester, Peiszerle Pál urad. főerdész, Sulyovszky 
Pál urad. igazgató. Skolka József városi erdőtiszt, Terray 
Gyula m. kir. erdész, Ujfalussy Mihály m. kir. erdő
mester. Most az egyesület tagjainak száma: 129, és pe
dig 13 alapitó tag, 12 erdőbirtokos rendes tag és 104 
erdőtiszt rendes tag.

A titkári jelentés tudomásul vétetvén, Szénássy Béla 
pénztáros mutatta be az egyesület vagyoni állását, mely 
jelenleg 5413 K 75 f-t tesz ki. A pénztár vizsgálására 
kiküldött Merényi Gyula, Hering Sámuel és Dienes 
Barnabás tagokból álló bizottság a pénztárt teljes rend
ben találta, s a pénztáros részére a felmentvény meg
adását jegyzőkönyvi köszönet mellett javasolta, valamint 
azt, hogy a titkár és pénztáros önfeláldozó munkájának 
némi elismeréséül a „Magyar Erdész“ szaklap tiszta 
jövedelmének 50 százaléka a titkárt, mint szerkesztőt, 
30 százaléka a pénztárost, mint a lap kiadói teendőinek 
elvégzőjét illesse, mig 20. százalék az egyesület javára 
essék. A pénztárt vizsgáló bizottság jelentését a köz
gyűlés örvendetes tudomásul vette, s előterjesztéseihez 
élénk helyeslés mellett hozzájárult.

Ezután Mayer Géza urad. erdőmester tanulságosan

ismertette gróf Andrássy Dénes hitb. uradalmának erdő- 
gazdaságát. A nagy tetszéssel fogadott felolvasást leg
közelebb egész terjedelmében közöljük.

Majd Elek István m. kir. főerdész terjesztette elő a 
lapunk élén ismertetett, a birtokrendezési törvényjavaslat 
kiegészítésére vonatkozó, mélyen átgondolt, fontos indít
ványát, melyet a közgyűlés magáévá tett, s az erdő 
fokozottabb védelme érdekében elhatározta, hogy a 
javasolt pótlások tárgyában felír a Képviselőházhoz, s a 
feliratot úgy a ministereknek, mint az összes ország- 
gyűlési képviselőknek megküldi.

Lelkes éljenzéssel és tapssal fogadta a közgyűlés Dénes 
Géza urad. erdőfelügyelőnek vonzóan előadott ismerteté
sét a házi gomba ellen való védekezésről, melyet ugyan
csak mielőbb egész terjedelmében közlünk.

Miután még Szénássy Béla hgi erdőrendező nagy 
érdeklődés mellett bemutatta az erdészeti részletfelméré
sekhez átalakított mérőasztalát, s a közgyűlés táviratban 
Darányi Ignác földmivelésügyi ministert hódolatteljesen 
— és Podhradszky András elnököt melegen üdvözölte, 
Csaszkóczy Károly elnök az idő előrehaladottságára való 
tekintettel, a közgyűlést berekesztette, s folytatását vasár
napra halasztotta.

Közgyűlés után a vár alatti pavillonba vonult a 
mintegy 100 tagból álló társaság, a hol lebilincselő 
vendégszeretetet fejtettek ki Sulyovszky István uradalmi 
kormányzóval az élén, az uradalom összes tisztjei, ked
ves feleségeikkel együtt. A fejedelmi lakoma során szá
mos tószt hangzott el Andrássy Dénes grófért, a nagy 
jótékonyságáról szerte e hazában ismert, s most is ven
dégeit bőkezűen ellátó főurért, Sulyovszky István kir. 
tanácsosért, mint a közügyek lelkes munkásáért, Zachár 
István kir. erdőfelügyelőért, mint a földmivelésügyi mi 
nister képviselőéért, Podhradszky András hgi erdőigaz
gatóért, mint az egyesület egyik megteremtőéért, tévé 
kény elnökéért, a díszes hölgykoszorúért, Bund Károly 
és Kolossváry Andor titkárokért, mint egyesületük ki
küldötteiért, Csaszkóczy Károly elnökért, az uradalmi 
tisztikarért stb. stb.

Késő délutánig maradt együtt emelkedett hangulatban 
a társaság, Palócék szép muzsikájában gyönyörködve, 
utóbb a kedves nap emlékére fényképész elé csoporto
sult.* Egy töredék aztán kocsikra szállva, a Rimamurány- 
Salgó-Tarjáni vasmű Részvénytársaságnak rozsnyói bánya
telepét, s a maga nemében a kontigensen egyedül álló 
vasércmosót és pörkölőket tekintette meg, majd mikor 
már a nap aranyos korongja lebukott az égről, a rozsnyói 
Vasasgyógyfürdőben ismét mindannyian találkoztak. Itt 
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
Borsod-Gömöri Osztályának tagjaival — kik ugyanaznap 
Rozsnyón a városháza nagytermében Sárkány Miksa 
bányatanácsos elnöklete alatt tartották meg közgyűlésü

* A sikerült 45/60 cm. méretű fénykép 6 koronáért megrendel
hető Vogel fényképésznél Rozsnyón.
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két — kedélyes társasvacsorához ültek, zsúfolásig meg
töltve a fürdő nagytermét és mellékhelyiségeit: erdészek, 
bányászok, kohászok és kedves családjaik, valamint a 
város és vidékének előkelőségei.

A felejthetetlen kellemes közvacsoránál őszinte öröm
mel cserélték ki igaz baráti érzelmeiket közgazdaságunk 
két fontos őstermelési ágának, közös főiskolán edzett 
harcosai, kiknek fiatalabb gárdája mihamar táncra per
dült . . .  és zengtek a selmeci nóták ifjú hajnalig.

(Folytatjuk).

Meghívó
a „Baranya-, Som ogy-, Tolnam egyei E rdészeti és 
V adásza ti Egyesület'' 1908. évi junius hó 28. és 29-én 

megtartandó közgyűlésére, melynek sorrendje:

Junius hó 28-án délelőtt 10 óra 29 perckor megér
kezés Baranya-Sellyére, elszállásolás és 11 órakor köz
gyűlés a baranya-sellyei Casinóban a következő tárgy- 
sorozattal :

1. Elnöki megnyitó.
2. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és 

hitelesítése.
3. Titkári jelentés az egyesület működéséről.
4. Pénztáros és pénztárvizsgáló-bizottság jelentése.
5. Az 1909. évi költségvetés megállapítása.
6 . A választmánynak 1 tag beválasztásával való ki

egészítése.
7. Az orvvadászat elleni védekezés ügyében kiküldött 

bizottság jelentése.
8 . Gróf Draskovich Iván baranya-sellyei erdő- és vad

gazdaságának s ezzel kapcsolatban a mesterséges fácán 
tenyésztés rövid ismertetése Cisek László uradalmi fő
erdész által.

9. Indítványok. (Ezek legalább 1 nappal irásbelileg a 
titkárnál adandók be. Pécs, János-utca 8 . sz.)

Délután 1 órakor közös ebéd gróf Draskovich Iván úr 
parkjában. Ebéd után kocsikon kirándulás a baranya- 
sellyei fácántelepre; onnét visszatérés Baranya-Sellyére. 
(A másnapi kiránduláson részt nem vevők délután 5 óra 
37 perckor indulhatnak Baranya-Szentlőrinc—Pécs—Barcs- 
Kaposvár—Budapest felé és 5 óra 30 perckor Nasic- 
felé.) Este 8 órakor vacsora á la cárt a nagyvendéglőben.

Junius hó 29-én reggel V28 órakor galamblövő ver
seny a Baranya-Sellye melletti uradalmi réten.

Délután 1 órakor közös ebéd az uradalmi vadaskert 
melletti erdőben. Ebéd után a vadaskert és öreg tölgy
erdő megtekintése. Elutazás Baranya-Sellyéről délután 
5 óra 30 perc, illetve 5 óra 37 perckor.

K ére lem !
Az elszállásolás, a kirándulások és a galamblövő verseny 

programmszerü lebonyolítása érdekében felkéretnek a köz
gyűlés egyik, másik, vagy mindkét napján részt venni

szándékozók, hogy legkésőbb junius hó 25-ig a titkárnál 
irásbelileg jelentkezzenek. (Pécs, János-utca 8 . sz.) A jelent
kezéssel egyidejűleg a borravalók és egyébb aprólékos 
kiadások fedezésére ugyancsak a titkárhoz 4 korona is 
küldendő. — A leszámolás után fennmaradó felesleg az 
egyesület könyvtáralapjához fog csatoltatni.

Pécsett, 1908. évi junius hó 14-én.
Elnöki megbízásból:

K olossváry A ndor
titkár.

A Baranya-, Somogy-, Tolnamegyei Erdészeti 
és Vadászati Egyesület által rendezett Báránya- 
Se llyei ga lam lövö  verseny. Nap: 1908. évi junius hó
29., idő: reggel 7 óra 30 perc.

I. Gróf Széchenyi Bertalan tiszteletdíj. — Tiszteletdij 
az elsőnek, tiszteletdíj a másodiknak, tísztetdíj a harma
diknak. 22 méter. 5 galamb. Tét 10 korona.

II. Ifj. gróf Draskovich Iván díj. — Tiszteletdíj az első
nek, tiszteletdíj a másodiknak, tiszteletdíj a harmadiknak. 
24 méter. 5 galamb. Tét 10 korona.

III. Pánczél Ottó dij. — Tiszteletdíj az elsőnek, tisz
teletdíj a másodiknak, tiszteletdíj a harmadiknak. 20 mé
ter. 1 galamb. Tét 5 korona. 1 hiba kizár.

L ő sza b á lyo k :

1. §. A lövészeten csak az egyesület tagjai vagy ven
dégei vehetnek részt.

2. §. Csak a dróthálóval bekerített lövőtér határán 
belül leesett galamb számittatik jónak :

3. §. A kalitkák egymástól 5 méter távolságra állnak 
és mindig a sorsnak kell eldöntenie, hogy melyik kalitka 
nyíljék.

4. §. A lövőnek semmi körülmény alatt sem sza
bad a neki kijelölt távolságon belül felállania.

5. §. Ha lövő egy másik, vagy egyéb körülmény 
következtében zavartatnék, úgy a bírónak szabadságában 
áll neki egy másik galambot ítélni.

6. §. Minden fennakadás kizárása céljából az olyan 
lövészt, kiknek neve háromszor felhivatott és kik ezen 
felhívásokra nem jelentkeztek lövésre, hibázottaknak 
tekintetnek. Azonban a bírónak joga van esetleges, a 
lövő hibáján kívüli eseteket, mint fegyverromlást stb. 
tekintetbe venni és halasztást adni, amennyiben ez az 
idő 10 percet nem halad meg.

7. §. A lövész, ha kiérkezik lövésre készen a neki 
kijelölt távra, azt kiáltja „kész“ ; mire a gépkezelő azt 
feleli „igen", mire a lövő „lehet“ szóval a gép műkö
désbe hozatalára megadja a jelt. Ha a kalitka az utóbbi 
jel előtt nyílnék ki, úgy a lövő szabadságában áll a 
galambot el, vagy el nem fogadni, de ha reá lőtt, az 
elfogadásnak tekintetik.

8 . §. A galambnak az első lövés alatt minden körül
mények között repülnie kell, hogy számittassék. Ha igy 
az első lövés után a galamb leült, ülve is agyonlőhető :
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9. Ha a jobb cső csütörtököt mond, úgy a lövőnek 
joga van egy másik galambra; ha a balesetet a kivett 
s jelzett tölténnyel igazolja, még mielőtt esetleg a bal
csövet is elsütötte volna.

10. §. Ha a bal cső mond csütörtököt, de ezt meg
előzőleg a jobb cső elsült, úgy azon esetben, ha a 
galamb el lett hibázva, a lövő kérhet egy másik galam
bot, fegyverének jobb csövéből azonban egy csupán 
puskaporral töltött töltényt köteles a galambra elsütni 
mielőtt a balcsövet használhatná. Ha a lövő a jobb cső
vel a galambot eléggé megsebezte arra, hogy az a kör
ben maradjon, balcsöve azonban csütörtököt mond, ő 
azonban azt is óhajta használni, úgy ő a helyén maradva 
a bírót felkéri, hogy neki a hiányzó töltényt helyére jut
tassa és igy a neki járó lövést megtehesse.

11. §. A galamb el van veszve a lövőre nézve, ha a 
fegyver saját hibájából nem sült el, azaz: nem töltött, 
vagy nem húzta fel a ravaszokat stb.

12. §. A meglőtt illetve megsebzett galambot csak egy 
kutya, vagy az e célra kirendelt ember foghatja meg, 
és pedig csupán csak kézzel ; bot vagy egyébb eszköz 
használata tilos.

13. §. Ha egynél több galamb lenne kibocsájtva, a 
lövő más galambot kérhet, de ha lő, elveszti erre vonat
kozó jogát.

14. §. Embernek, vagy kutyának csak azután szabad 
a galambért indulni, miután a lövő helyet elhagyta, ezzel 
az engedélyt megadta, ezután tehát lőni tilos, ellenkező 
esetben mint közveszélyes cselekmény szigorúan birsá- 
goltatik.

15. §. Ha a lövő a galambot, amelyre lőtt, kézzel 
vagy fegyverével megérinti, a galamb rossznak számíttatik.

16. §. Ha a lövő egy lövés után helyét elhagyta, a 
második lövésre való jogát elveszti, meg van azonban 
engedve a kijelölt helyéről egy méterre jobbra vagy 
balra letérni, ha máskülönben a galamb el lenne előle 
takarva.

17. §. A zászlókkal megjelölt helyen kívül a galambra 
lőni tilos. Az így lőtt galamb rossznak számíttatik, a 
lövő pedig büntetés alá esik.

18. §. A távolság számításnál a 12-es caliberü fegyver 
képezi az alapot. A 10-es 1 méterrel hátrább, a 14-es 
fél méterrel, a 16-os 1 méterrel előbbre áll, 10 cmnél 
nagyobb caliber nem használható, 16-osnál kisebb nem 
részesül előnyben.

19. §. A 12-es számú sörét használata kötelező.
20. §. Kétes esetekben a biró Ítélete törvényt alkot.

B ün te tő  határozatok.

21. §. Aki töltött fegyverét a közönség felé fordítja 50 K.
22. §. Aki fegyverét megtölti, mielőtt a deszkára 

állana 10 K.
23. §. Aki a neki szánt galambon kívül bármi másra 

lő 10 K.

24. §. Aki a biró engedelme nélkül fegyverét el
süti 10 K.

25. §. Aki lő, amíg ember a lövőtéren el van fog
lalva 50 K.

26. §. Aki a kutyát megsebzi 50 K.
27. §. Aki a kutyát agyonlövi 200 K pénzbüntetésben 

marasztaltatik el.
28. §. Előre nem látott eseteknél egy rögtönzött bíró

ság dönt a bírságokról. Azonkívül mindenkinek joga és 
kötelessége a lövészeket esetleg tévedéseikre figyel-

meztetnL A verseny intézősége.

A foszforsav és a mész a vadak 
tápszerében.

A foszforsavat és a meszet az állat szervezete nem 
nélkülözheti; ez az élettani igazság lebegett azok szeme 
előtt, a kik foszforsavas mész vegyi előállításával kíván
tak közvetlenül a vadak biológiájának szolgálatára lenni 
azzal, hogy a vadak számára mesterséges utón előállított 
foszforsavat és meszet nyújtsanak tápszerpótlásul. A vad 
maga, tápanyagában tényleg nem is nélkülözheti a fosz
forsav és mésztartalmú alkatrészeket; ám maga a ter
mészetszabta s így nem mesterséges tápanyag, ott a hol 
az bőviben van s egyben megfelelő minőségű, közvetlenül 
maga fogja szolgáltatni a vadnak a növényi tápszerekben 
kisebb-nagyobb mértékben mindenütt feltalálható foszfor
savat és mészanyagot, a mire a vadnak, de légióként 
agancsosainknak mulhatlanul szükségük is van. Ezt szem 
előtt tartva, le nem kicsinyelhetjük a kérdéses két termék 
nélkülözhetlenségét, kivált nem manapság, amidőn a kul
túra túlságos aggresszivitása mellett, az igazi vadászterü
letek határvonalai folyton korlátoltabbakká lesznek úgy, 
hogy a szükebb gyűrűvonalakon belül aztán a vad nem 
képes a létfeltételeinek biztosításául szolgáló megfelelő 
és egyben változatos tápszerfélét magának megkeresni. 
A régibb időkben, a végtelenbe vesző vadászterületek 
mellett, igaz nehezebb feladat volt az ellenőrzés s a 
tenyésztés, mint manapság, ámde viszont a vad mindazt 
megtalálta területein, amire ott szüksége volt. Jól tudjuk, 
hogy ez ma már másként áll. Manapság mindott, ahol 
a vad és a vadtenyésztés szűk határmezsgyék korlátái 
közé szorulnak, a korántsem lekicsinylendő vegyi termé
kek jótéteményét, aminők a vadnál első sorban a fosz
forsav és a mész, figyelmen kívül nem hagyhatjuk.

Hogy mennyi foszforsavas mészre van a vadnak egyen
ként szüksége, erről a vadtenyésztés és a vegytudomány 
egyaránt köteteket tudott összeírni. Statisztikai táblák
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valóságos útvesztője áll e téren rendelkezésünkre. Mind
amellett a kérdésre tán nem lesz oly nehéz a feleletet 
röviden is megadni az esetre, ha mint egyébben, úgy 
ebben is természet egyszerű és világos útmutatásait fog
juk szem előtt tartani. A vegyitudomány kétségtelenül 
jelentős szolgálatokat tett nekük akkor, amidőn számunkra 
a foszforsavas meszet vegyileg is előállította. Itt-ott a vad 
grammonként kapja ezt a tápszerpótlót leginkább a nya
latok utján ; máshol megint s ez természetesebb is, oly
módon, hogy azokat a legelőterületeket, amelyeket a vad 
rendelkezésére bocsátanak, műtrágyázzák a kérdéses 
vegyi alkatrészekkel. Utóbbi módszer előnyösebbnek lát
szik, amennyiben a vad a foszforsavas mészanyagot fel
szívó, sőt feldolgozó legelőnövényzet tápanyagát így min
den nehézség nélkül, természetesebb utón megemészt
heti.

Erdeink és mezőink vadászterületének úgyszólván 
egyetlen terméke sem nélkülözi anyagában a foszforsavat 
és a meszet. Ez a két anyag aztán, a rendelkezésre 
álló terület nagyságához, termőképességéhez, a termés 
évenként hullámzó ingadozásához, végül a területet be
népesítő vad számarányához képest, váltakozik. A hol 
mindezekben a helyes arány meg van s a természetes 
tápszeranyagok úgy mennyiségben, mint minőségben 
kielégítőt nyújtanak, ott úgy hiszem, nem lesz szükségünk 
arra, hogy pótoljuk a természet adományait akkor, ami
dőn azok pótlásra rá sem szorulnak 1

A nélkül, hogy tabellák száraz statisztikájával hossza- 
dalmasat nyújtanék, tájékozásul röviden elő kell sorolnom 
pagonyaink, mezőink és legelőink természetes vadtápszert 
nyújtó olyan növényi termékeit, a melyek alkatrészeikben 
aránylag a legtöbb foszforsavat s a legtöbb meszet tar
talmazzák.

Hajszálnyi pontosságot azért az analyzis sem nyújthat 
nekünk ebben, mert a hogyan más a fejérmegyei és más 
a bánsági acé.os búza minősége, mint a felsőtiszavidék 
termékéé, úgy más a tölgyek, bükkök stb. kérgének s 
lombjának tápminősége is a 15 éves fánál s más az 50 
évesénél! Épen ezért jelentős tényező az, hogy a vadak
nak nyújtott terület nemcsak megfelelő fanemek vegyes 
fajaival szolgáljon, hanem egyazon íanemek közt külön
böző életkorú erdőségek álljanak a vad rendelkezésére! 
Íme csak egyetlen példa: amig a 15 éves tölgy (Quercus 
robur) kérgének hamujában csak 40°/o a mésztartalom, 
addig 50 éves tölgyében már 91%-ot találtak. A vadász- 
területek egyetlen növényterméke sem tartalmaz ennél 
több meszet. Megjegyzendő, hogy úgy a tölgynél, mint 
bármely egyéb fanemnél, a mész s a foszforsav jelent
kezésének aránya az ágak s a kérgek vastagsága szerint 
váltakozik, úgy, hogy az alsó törzs mésztartalma több, 
mint a vékonyabb felsőbb ágaké, ezeké megint több, mint 
a lombé. A tölgy ulán fokozatosan csökkenő arányban 
tartalmaz a termékek hamuja meszet következőleg: a 
rezgő-nyárfa 77%-ot, a gyertyánfa 76°/0-ot, a kőrisfa 
64%-ot, a bükk 63%-ot, a vörös fenyő 48°/u-ot, az erdei

fenyő legfeljebb 36%-ot, a fák termése közül a vad- 
gesztenye ll°/o-ot, mig a makk csak 6—7°/o-ot.

Mésztartalmát illetőleg első helyen áll a fagyöngy 
akkor, ha nyárfán élősködik, még pedig 32°/o-kal. Fane
mek közt legtöbb a mész az erdei fenyőben t. i. 36°/o, 
a nyir is többet nyújt ennél. A fák mésztartalmához 
hozzá sem mérhető az egyébb növényi termékek mész 
tartalma. így a búzáé 3—4%, a rozsé és a zabé is majd
nem ugyanennyi, a borsóé 4 — 5% , a zabé 7%, a vad- 
gesztenyéé 11%, a bükk és makk termékeké 6—7%, a 
burgonyáé alig több 2%-nál. A foszforsavat illetőleg 
általában jellemző Útmutatásul szolgálhat nekünk a ve
gyes fanemek aránylagos eloszlásának szükségességénél 
az a körülmény, hogy a tűlevelűek általában több fosz- 
forsávat tartalmaznak, mint a lombhullatók, mig utóbbiak
nak megint a mészterméke jelentősebb amazokénál. Be- 
igazolást nyert egyben az is, hogy a fiatalabb tűlevél 
kevesebb meszet tartalmaz, mint az idősebb.

A pagonyok egyéb terméke közül az ehető gombafajok 
dús foszforsavtartalmuak; a szemes eleség, u. m. búza, 
rozs, árpa, zab stb., pedig általában sokkalta dúsabb a 
foszforsavban semmint a mészben !

Végtelen kevés aztán a fű foszfortartalma, legfeljebb
3—4%, mig mésztartalma a 20%-ot is eléri.

A fanemek, a szemes eleségen s a takarmányfélén 
kivül az erdő temérdek bogyófélét, zuzmókat, mohát és 
gombát is termel, amelyek valamennyije tápanyagában 
többé-kevésbé bőségesen szolgáltat a vadnak úgy fosz
forsavat, mint meszet egyaránt. S mégis végeredmény
ben oda jutunk, hogy foszforsav tekintetében az, a mit 
a vadnak a természet itt-ott nyújt mögötte marad a mész- 
anyag produktivitásának. Ez tehát ujjmutatóul szolgálhat 
nekünk ott, ahol termékeink foszforsav anyaga ki nem 
elégítő, s így mesterséges anyag nyújtásával kell ipar
kodnunk a vad ellátásán javítani. Ott, a hol a foszfor
savas tápanyagot, főként szemes eleségbe, minő első 
sorban az agancsosok által oly igen kedvelt zab is, bele- 
vegyitjük, bizonyára leghamarább célt érünk akkor, ha 
azt akarjuk, hogy a foszforsav anyaga mindenkor annyit 
nyújtson a vadnak, a mennyi az erők s egyben a vad 
agancsdíszének fejlesztéséhez mulhatlanul szükséges.

Évről-évre csökkentek Európaszerte azok az erdők, a 
melyek a múltakban a vad létköreit teljesen biztosítani 
tudták már csak azáltal is, hogy az őszi dús makkter
més egyben födözte az állat téli létszükségleteit is ott, 
ahol kivált a múltak kezdetleges és felületesebb vadóvása 
egymaga erre ki nem terjeszkedett. Ma, amidőn ujjunkon 
előszámlálhatjuk Európa egyes tájainak számbavehetőbb 
bükköseit és tölgyeseit, kétségtelen, hogy a vadállomány 
mai anyagát kettőzött gonddal és előrelátással kell a 
szükségesekkel ellátnunk, ha azt akarjuk elérni, hogy a 
vad pagonyainknak valóságos díszét, várható trófeái pedig 
vadászvágyaink netovábbját képezzék ! Ott, a hol a vad, 
főként az agancsos, télszakában megfelelő minőségű, 
bőséges tápszerhez jut, ott a táplálkozás utján a szer
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vekbe kerülő foszforsav és mészanyag révén, az agancs
képződés is idejére kiválóbb lesz. Az agancsos, agancs
dísze felépítésénél, nélkülözhetlen alkatrészekként a fosz
forsavat és a meszet nem is nélkülözheti. Az agancsos 
a bőséges táplálkozás folytán, a testében bőségesen fel
halmozódott foszforsav és mész birtokában, ellentállóbb 
lesz s így nála az anyagpótlás élettani folyamata is- ren
des lefolyást fog venni, úgy, hogy aztán nem kénytelen 
az egyik szerv a másiknak fejlődését hátráltatni.

A múltakhoz képest, a már részletezett statisztika után 
is ítélve, a vadászterületek kiterjedésének csökkenésével, 
e területek nyújtotta tápszer és ezekben megint a fosz
forsav is hovatovább kevesebb mennyiségben áll a vad 
rendelkezésére, a pótlásról tehát legfőbb ideje volt gon
doskodni, még pedig, mivel már másként nem lehetett, 
hát vegyileg előállított foszforsavtermékek pótlásával. A 
mész kevésbé oly fontos élettani szerepet hivatott betöl
teni az állategyed fentartásánál, amellett kellő százalékok 
arányában föl is lelhető az állat valamennyi tápszerében, 
úgy, hogy a mészanyag mesterséges pótlása általában 
csak másodrangu fontosságú. Hogy mennyire másodlagos, 
bizonyíthatja ezt az a körülmény is, hogy ott, ahol egyes 
vadászterületek, földtani alakulatuk szerint, szembeötlően 
dús mésztartalmuak úgy kőzeteikben mint a talaj növény
termékeiben is, az agancsos sem erőalkatban, sem pedig 
agancsa kiválóságában nem mutat szembeötlően jobb 
minőséget, mint az olyan vidékek agancsosféléje, ahol 
mésztartalmú anyag aránylag csekélyebb mennyiségben 
áll rendelkezésre, ám foszforsavas termék annál bőveb
ben jut számára ! A jelenkor kultúrája akárhány helyütt 
rátette kezét az erdőre, hogy kiirtson onnan mindent, 
amit nem odavalónak ta rt! Ez a kéz a legtöbb helyütt, 
sajnos, nem a kulturerdészet keze volt! A fenyvest tar
kító lombhullatók, az utóbbiaknak festői változatosságot 
kölcsönző tűlevelű csoportorzatok, mindkét erdőnemet 
aztán illatozó virágjukkal s Ízes bogyótermékeikkel díszítő 
hasznos bozótfélék, nem véletlen műveként diszlenek ott 
együtt! A természet bölcs kezét kell keresnünk ebben 
is ; azt a kezet, amely a különféle lombhullató és tűle
velű fanem s a változatosan tarka bokrok díszes flórájá
ban, szint, varázst és életet kölcsönöz nemcsak a pagony
nak, hanem általa és abban összes lakóinak, így első
sorban közöttük az agancsosfélének is ! Megint csak a ter
mészet keze tehát az, amely nekünk ebben is irányt és 
utat szab s megóv attól is, hogy mesterséges utón pótol
junk olyanokat, aminőket adott feltételek mellett ő maga 
is bőségesen szolgáltathatna számukra. Persze azért a 
vadászat maga is bizonyos határokat kénytelen egyben 
betartani. így elsősorban óvakodni kell attól, hogy az 
állomány legerősebb bikáit, illetőleg bakjait kilövöldöz- 
gessük. Ezeket, a fajuk tovaplántálására hivatott példá
nyokat, maga a természet sem lesz képes egy-kettőre 
pótolni ; nem még akkor sem, ha aztán végszükségben 
s utolsó órában, mesterséges táppótlékok nyújtásával 
akarnánk egy a létköreiben korlátozást szenvedett, sőt

utóbb a degenerálódás útjára kerülő vad helyzetén segí
teni. Tenyészállományunkon a fegyverrel ejtett hibát 
megint csak a fegyver, a kímélő és a pihenő fegyver 
hivatott jóvátenni!

Gy. Gy.
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A puska „üzleti“ teknikája, vagy a modern 
„látlelet“ !

Valami sorvasztó, nyomasztó gond nehezedett a magyar 
vadászok lelkületére. Nem tudta senki az okát. Már, már 
egészen letárgiába merülve, úgy látszott, mintha bele
törődnének a változhatatlanba. Volt azonban a magyar 
vadászoknak egy „kis hányada“ az úgynevezett: rész
letre vásárlók, — akik nem akartak ebbe belenyugodni, 
csak reménykedtek tovább is és reményük valóra is vált.

1. A napokban megjelent hirdetések tudtára adták 
mindenkinek — akit illet, hogy a Kaukázusból és Per
zsiából május 22-én vissza érkezett a báró úr és újra 
átveszi az Aufrecht és Goldschmied cég fegyverosztályá
nak a vezetését.

2. D átum  nélkül. „Az országos magyar vadászszövet
ség igazgatója (?) a vadászfegyvereket minőség löképes- 
ség  tekintetében kifogástalannak, árait meg a forgalmi 
árakkal megegyezőnek találta.“

3. „A vizsla-idomítás" cimü munka írója minden vadász
társának legmelegebben ajánlja a cég fegyvereit. K elte
zé s n é lk ü l!

4. Egy politikus ugyancsak, keltezés n é lkü l a cég 
fegyvereinek minőségét kielégítőnek találja.

A hirdetés közepén a cég beszél és kéri a vadászokat, 
hogy a kereskedői hasznot hazai cégnek juttassák, mert 
nem követi a külföldi cégek modorát, melyek némileg 
olcsóbb áron gyenge minőségű fegyvereket hoznak for
galomba, a mellyel kín vadászni és kegyetlenség a vadra 
nézve is. Pont.

Az üzleti élelmességnek eme szokatlan formája ellen 
nincs szavunk, de mivel mink is e rovatban a magyar 
vadászat iránt érdeklődők ügyét képviseljük és az ügyet 
nem a laikus szemlélő felületességével látjuk — nekünk 
is lenne egy pár szavunk — ha mindjárt nem is járna 
érte köszönet.

Uram, Uram 1 Goldschmied vagy Aufrecht Uram ! Ami
dőn fegyverosztályának igen t. vezetője Perzsiába, vagy 
Kaukázusba elutazott — miért nem méltóztatott nekünk 
ezen körülményt hírül adni ? így nem érdekel senkit, 
mert ha nem tudtunk semmit az elutazásról — akkor 
nem meglepetés a visszaérkezés sem !

Kérelem, kérdés tódul ajkunkra szives felvilágosításért 
esedezünk : hol van az az Országos Magyar Vadász
szövetség ? ilyent nem ismerünk, nem hallottuk soha 
hírét sem ; de külömben e hitelesítési záradékot, már 
évekkel ezelőtt láttuk és akkor is csodálkoztunk, hogy az 
igazga tó  úr egy tekintetre megállapította az Ön fegyve
rének lőképességét. Mi egy egész délelőtt folyamán fog
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lalkozunk egy-két fegyver belövésével és még sem 
merünk ilyen határozott véleményt adni, de nem is lehet. 
Az árakat meg az igazgató úr nem ismerí! Beigazoljuk 
önnek ép az ön Vadászértesítőjével.

Egy Browning automatikus fegyvernek nem 280, 
hanem 210 korona az egységes ára, itt is van vagy 33% 
külömbség. A Schönauer Manlichernél, a Mausernél, 
még ezeknél is több 1 Szives tanácsunk, hogy árjegyzé
kében ne méltóztassék egységes áru fegyvereket felvenni 
és az árait különösen — ne ilyen szakértőket — mél
tóztassék alkalmazni.

Lássa tisztelt fegyver szakosztály ; a vizsía-idomító mű 
irója már általánosságban csak legmelegebben ajánlja, 
mivel ő már irt egy előszót a Vadászati értesítőben, 
de itt csak a vadászati gyönyörökről beszél — a fegy
verekről nem igen sok szó van benne, ez talán aman
nak az eszményi kivonata?

Hiába, hiába 1 A politikus, csak politikus marad, Szó 
köztünk legyen mondva — mi is ismerjük ezt a politikust, 
sőt, még azt is tudjuk, hogy ismert fegyver szakértő is. 
Nem mond ez uram egy szót sem lőképességről, nor
mális forgalmi árakról, ez csak azt mondja, hogy: azt a 
fegyvert a mit akkor látott.— azt minőség tekintetében 
kielégítőnek találta!

És hogy mi nem rosszakaratból tesszük bírálat tár
gyává a cég eljárását, azt azzal is igazoljuk, hogy figyel
mébe ajánljuk: ne áruljon zsákba macskát! tessék őszinte, 
magyaros nyíltsággal hirdetni, hogy mi fegyvereket adunk 
el részletfizetésre 10, 20, 30 vagy 40% árfelemeléssel 
— akinek kell és megfelel ajánlatunk az vesz 1 De nem 
ilyen szokatlan különös módon azt bebeszélni a venni 
szándékozónak, hogy az árak ugyanazok — mint más 
üzletekben! Állításainkat adatokkal is igazolhatjuk.

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

* K itüntetés. Ő Felsége a király Hám Ferenc urad. főerdész- 
nek a hasznos vad tenyésztése és az erdőgazdaság terén szerzett 
érdemei el ismeréséül a koronás arany érdemkeresztet adományozta.

* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister Magyar 
János végzett erdészeti főiskolai hallgatót a szegedi m. kir. állami 
erdőhivatalhoz, Bizony Ferenc urad. erdészsegédet és Kőrös Gyula 
végzett erdészeti főiskolai hallgatót a kolozsvári m. kir. erdőigazgató
sághoz ideiglenes minőségű m. kir. erdőgyakornokká nevezte ki.

* Himenhír. Díváid Béla m. kir. erdőmester, lapunk belmunka- 
társának kedves és bájos leányát Mariskát eljegyezte Topelczer 
Oszkár Garamréven.

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister Craus 
Géza kir. érdőfelügyelőt a marosvásárhelyi kir. erdőfelügyelőségtől a 
miskolci kir. erdőfelügyelőséghez, Kacsanovszkv József kir. főerdészt 
Susákról Budapestre helyezte át.

* A hagyma. A hagymának sokoldalú használhatóságát a 
háztartásban mindenki ismeri, de aligha tudják sokan, hogy ennek 
a szerény zöldségfélének akkor is hasznát vehetjük, ha arról van 
szó, hogy olyan szobának a levegőjét megtisztítsuk, melyben nagy 
beteg vagy halott feküdt. Az ilyen helyiségnek kellemetlen nehéz 
szagát eltávolíthatjuk, ha néhány darab nagyobb hagymát vékonyabb 
karikákra vágunk s a hagymaszeleteket több vízzel telt tányérba 
rakva, a szoba különböző részein elhelyezzük. A hagymaszeletek 
nagyon gyorsan magába szívják a levegő rossz szagát s ha azokat 
még egyszer vagy kétszer frissekkel váltjuk fel, a szoba levegője 
teljesen megtisztul.

Egy másik használhatósága a hagymának a következőkben nyil
vánul: Tudjuk, hogy cseresznyeéréskor ahol sok a veréb, nagy 
kárunk lehet gyümölcsösünkben. Lövöldözéssel és lármával a verebe- 
beket nem bírjuk távol tartani a cseresznyefáktól, de segítségünkre 
van ilyenkor a hagyma. Kössünk össze egy csomó zöld hagymát — 
a hagymaszárakat végighasítva -  s aggassuk azt fel a cseresznyefa 
tetejére. A hagymának szaga távol tartja az Ínyenc tolakodókat.

* M egsárgult zongorabillentyük tisztítása. Adjunk tizenöt 
csepp tiszta lágy vízhez egy csepp salétromsavat s egy kis kefével 
keféljük le a megsárgult billentyűket, aztán töröljük szárazra egy 
tiszta puha törlővel.

* A mohának irtása  a pázsit közül. Ha kertünkben a szép 
zöld pázsitot a moha sűrűn ellepi, nagyon könnyen semmire mehet 
a szép üde gyeptakaró. Hogy ez be ne következzék, oldjunk fel 
harmincöt liter vízben egy kilogramm vasgálicot és azzal öntözzük 
meg a bemohásodott gyepet. Már néhány óra múlva azt fogjuk 
tapasztalni, hogy a moha fekete lett, s elhal, a gyepet pedig a 
locsolással egyúttal meg is trágyáztuk, mert a vasvitriolnak ilyen 
hatása van a fűtakaróra.

* A S elm ecb ányái e s e t .  Selmecbánya egyik legnagyobb 
forgalmú helyén május hó 8-án reggel agyonszúrták a hazafelé 
siető Szeőts Géza II. éves főiskolai erdőmérnök-hallgatót. A borzal
mas s elvadult lélekre valló tett előzetes megfontolás után követte- 
tett el ott, hol rendes körülmények között rendőri őrszemnek kellett 
volna cirkálni.

A szerencsétlen, tragikus véget ért fiatal embert özvegy édes
anyja s nagyanyja könnyei között vitték ki örök nyugalomra s a sír 
szájával egyúttal bezárúlt a borzalmas esemény szenzációs része is ; 
ám a lelkekbe kitörölhetetlen módon vésődik belé ezen egyrészt meg
döbbentő, másrészt vértlázító tett emléke s nem engedi, hogy mi, 
kiknek a megboldogult pályatársunk is volt, csak úgy modern 
emóciókkal tegyük át rajta magunkat.

Feltámad lelkűnkben mindazon panasz, mindazon ok, melyet 
Selmecbánya, mint főiskolai székhely ellen felhoztak a múltban s a 
jelenben, s a szerencsétlen véget ért főiskolai hallgató tragikumában 
új, meggyőző erejű érvét látjuk ama állításnak, hogy az „ős bánya
város” nem alkalmas a főiskolának ott hagyására, amikor hallgatói
nak még életbiztonságáról sem tud a kellő eszközökkel gondoskodni.

A „Los von Schemnitz“ irodalma fölsorolja azon hátrányokat, 
melyek oly alkalmatlanná teszik Selmecbányát a főiskolai székhelyre. 
A legutolsó időkig kötetekre menő emlékirat került forgalomba ama 
igazság bebizonyítására, hogy a főiskolai hallgatóság erkölcsi s 
anyagi tespedésnek van jelen székhelyén kiszolgáltatva. Ám a kon
zervatív elem előtt az érvek hosszú sora eltörpült s az állapot 
maradt a régiben.

Mi volt tehát az eredménye azon hangyamunkának, melyet annyi 
tudományos ember végzett ezen kérdés tisztázódásában ? Miféle 
haladás észlelhető azóta, mióta a különböző emlékiratok, mint tükrök 
mutatták be Selmecbánya lehetetlen viszonyait ? Javulás észlelhető-e 
a sokszor szóba hozott beteg részeken ?

Semmi, semmi nem történt.
A kérdés lekerült a napirendről, miután a város emlékiratában a 

vizbefulladozó minden szalmaszálát megragadta, hogy az őt fenyegető 
rémtől, a főiskola elvitelének kérdésétől megszabaduljon. Állította, 
hogy eddig is azért nem orvosolta a szemére hányt bajokat, mert
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a nagyobb befektetésektől elriasztotta a főiskola elvitelének rizikója, 
mely ha elmúlik, kötelezettségszerűen múlnak el tehetsége szerint a 
mizériák is.

Azóta sok idő telt el, de az állapotok nem változtak.
Hasztalan nyújtott a statisztika borzalmas képet a város egész

ségügyi viszonyairól, azóta folyton, mióta a nevezetes Ígéret tör
tént, hasztalan hangzott fel mindsűrübben a panasz Selmecbánya 
társadalmi viszonyai ellen, hiába volt minden tett, akarat, mely a 
tűrhetőbb jövő érdekében történt, lézengtünk tovább s idegeink 
lassankint beletörődtek a megváltozhatatlanba.

Egy fiatal, reményekre jogosító életnek kellett kialudnia, meleg 
vérével biborra festenie az utca kövezetét, hogy lelkünk aléltságából 
felriadva, vétót kiáltson a lelkiismeretlenség ekkora foka ellen. Egy 
szerencsétlen özvegynek kellett egyetlen fiával együtt minden remény
ségét, öreg napjainak derűs boldogságát eltemetnie, hogy meg
mozduljon s tétován felébredjen keblünkben a szunnyadó érzés. Meg
döbbentő, szívverést elállító adatra volt szükség, hogy az eddig két
kedők magukba szánjanak s belássák, hogy a jelen állapot a jövő
ben tűrhetetlen.

Tűrhetetlen! Mit tegyünk tehát ellene?
Itt kezdődik a kettős kötelesség, mely a főiskola jelenlegi szék

helyét szigorú, kérlelhetlen dilemma elé állítja egyrészt, másrészt 
feladatunkká teszi mindazon okok előállítását, melyek képesek a 
multat kiengesztelni, vagy pedig a jövőt szebbé, kevésbbé vissza
taszítóvá tenni.

Selmecbányának be kell látnia, hogy a kényelmes konzervatívság 
jóvá nem tehető eredményeket szül s választania kell saját kényelme 
és a főiskola között. A megélhetés még az utcasarkon ülő koldus
nak is gondot okoz, ne várja tehát az a város sem, hogy a meg
élhetés eszköze csak úgy hulljon az ölébe.

Nekünk pedig, s különösen azoknak, kiknek ez hatáskörükbe 
tartozik, kötelességünk ezen esetet, mint régi állításaink új, meg
döbbentő érvét szóvá tenni az Országos Erdészeti Egyesület köz
gyűlésén azon célból, hogy az ahoz fűződő gondolatok még az ese
mény feledésbe menése előtt meghozzák a maguk gyümölcseit.

Blickhardt József.
* Nobody. Nobody az senki, és mégis. A mindenttudó, mindenre 

képes detektivzseni fogalma, az a Nobody, amelynek kalandjait egy 
jónevű és nagytudásu német iró, Kraft Róbert irta meg és amely 
elsőrangú magyar irók fordításában most jelenik meg magyarul.

Amióta Conan Doyle nyomozni küldte az ő Holmesét, azóta a 
realisztikus irány, a verista-irodalom meg lett termékenyítve és 
megszületett az újfajta bűnügyi regény.

A szórakozásból olvasó nem akar mást olvasni és mert az olcsót is 
keresi az izgalmas mellett, ez az újfajta bűnügyi regény hamarosan 
a ponyvába került, fércmunkák követték egymást és rengeteg azon 
kiadások száma, amelyek a régi Tatár Péter és hasonló Bucsánszky- 
féle ponyvánál is jóval alábbvalók.

Valósággal jóleső érzés fogja el az embert, ha ezen a téren 
tisztességest és jót talál. Mert a Nobody az a Serlock Holmesnél is 
nagyobb kutatózseni, történetei kalandosak, izgatók, de sohasem 
sülyednek le az irodalmi színvonal alá.

Nobody bejárja az egész világot, belenéz és betekint az orosz 
nihilisták, az amerikai anarkisták titkaiba, belevilágít az egész világ 
bűnöseinek életébe, de néprajzi szempontból is érdekes munkát 
nyújt, mely emellett tanulságos és könnyed stílusánál fogva mulatsá
gos is. Végül olcsó. Egy füzet ára 30 fillér. És minden füzet egy 
teljes nagy bűnügyi regényt képez.

Kétségtelen, hogy Nobody mellett a ponyvairodalom most már 
nem fog érvényesülhetni.

Dicséretet érdemel még a mű kiadója, Vass József, aki anyagi 
áldozatot nem kiméivé, létre hozta a munka magyar kiadását.

296/908. szám.

Faeladási hirdetmény.
A liauci volt úrbéresek és egyházhelyi nemesek erde

jén a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minister 
úrnak 9443— 1886. számú magas rendeletével jóváha
gyott üzemterv értelmében 9233 kész bükk tűzifa és 400 
m3-re becsült álló bükk tűzifa faállományt folyó 1908. 
évi julius hó 7-én délelőtt 10 órakor Tomesden a 
körjegyzőség hivatalos helyiségében Írásbeli árverésen 
el fogja adni.

Kikiáltási ár 3941 korona.
Bánatpénz 395 korona.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek az alulirt 

elnöknél, a brádi m. kir. járási erdőgondnokságnál, és 
a dévai m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos órák 
alatt betekinthetők.

Liauc (Hunyad-m.), 1908. május hó 22-én.

Lukács János
elnök.

MEHLSCHMIDT GYULA
örökösei

BŐRGYÁRA
(Komáromm.)•) TO VÁROS. (Komáromm.)

Elfogad mindennemű állati bőrök 
kikészítését és festését, úgymint 
szarvasbőr=ágylepedő, vánkos és 
nadrág tisztítását legjutányosabb 
árban. — Szarvas- és őzbőröket 
bármely mennyiségben a legmaga= 
: : sabb napi árban veszünk. : :

Sürgönyeim: Meblscbmidt Tatatóváros.
Távbeszélő: 30. szám
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5718— 1907. szám.

Pályázati hirdetmény.
Az alulírott m. kir. erdőhivatal kerületében 

megüresedett egy

famesteri állomásra
pályázat nyittatik.

Ezen állomással a következő javadalmazás 
van egybekötve: 900 korona fizetés, 100 korona 
személyi pótlék, 100 korona lakbér és 60 korona 
lakbérpótlék, 50 korona egyenruha-átalány, 36 
ürm3 kemény bükkhasáb tűzifa, 4 kát. hold föld, 
avagy az utóbbinak megváltása. Ezen állomásra 
pályázók okmányilag igazolni tartoznak az építé
szet körül szerzett gyakorlati jártasságukat, vala
mint a rajzolás és költségvetés szerkesztése 
körüli képzettségüket.

Ezeken kívül az állami szolgálatba újonnan 
belépni kívánók ép, erős testalkatukat, különösen 
jó látó, halló és beszélő képességűket kincstári 
erdészeti orvos, vagy vármegyei tiszti orvos, 
avagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyit- 
ványnyal, életkorukat és illetőségüket anyakönyvi 
kivonattal; továbbá a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és Írásban való bírását beigazolni tar
toznak.

Az igy felszerelt, sajátkezűleg írt kérvények 
folyó évi jlllius hó 1-ig alulírott m. kir. erdő
hivatalhoz nyújtandók be.

Tótsóvár, 1908. május hó 27-én.

M. kir. erdőhivatal.

Tisztelt olvasóink becses 
j l l i i g j ä i  U i i f l L í l .  figyelmébe ajánljuk a Bu
dapesten, VIII., Főherceg Sándor-utca 30. sz. alatt levő 
Magyar O tthon Penziót. Mérsékelt árban elegánsan 
bútorozott, különbejáratu szobákat lehet ott bérelni s eset
leg teljes ellátás is kapható. Csoportos jelentkezőknek 
megfelelő kedvezmény. Szigorúan családi otthon.

161— 1908. szám.

Árverési hirdetmény.
A nagyméltóságu földmivelésügyi m. kir. 

minister úr 1907. évi augusztus hó 6-án kelt 
61750 számú engedélye alapján a nevickei 
volt úrbéresek tulajdonát képező erdőterületen 
kitermelt 3519 ürm3 1. oszt. és 1123 ürm3 II. 
oszt. bükk tűzifa, — miután a f. évi március 
hó 27-én megejtett árverést Ungvármegye köz- 
igazgatási erdészeti bizottsága 1908. évi május 
hó 15-én tartott üléséből kiadott 688/908 érd. 
számú határozatával megsemmisítette, a második 
árverés határnapjának,
1908. jimius hó 30-ának <1. c. 10 órájakor
Nevicke község házánál megtartandó szó- és 
írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
árverésen el fog adatni.
Kikiáltási ár az első árverés eredménye 14502 K 
Bánatpénz ennek 10°/'o-a 1451 K

Szabálytalanul felszerelt Írásbeli ajánlatok, 
sőt utóajánlatok egyáltalában tekintetbe nem 
vétetnek.

A részletes árverési és szerződési feltéte
lek, valamint a becsjegyzék úgy Nevicke köz
ség volt úrbéreseinek elnökénél mint az ung
vári m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivata
los órak alatt betekinthetők.

Kelt Ungvári, 1908. évi junius hó 6-án.

2835 1-1 Úrbéres elnök.

_ iVadászok figyelmébe!
Fegyverek, revolverek, 

50—50 százalékkal olcsób
ban kaphatók nálam, mintha má
sutt részlet f izetésre  vásárolna
Kérje ingyen és bérmentve legújabb árjegyzékemet

Halászati, vadászati, torna, vivő és egyéb sportcikkek állandó raktára.
• o  9

p j /A l  T ------fegyver- és sportcikkek üzlete
X L a . BUDAPEST, VII., Rákóczi-ut 6.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egje len ik  minden hónap 1-én és  15-én.

F ő s z e r k e s z tő :

Im ecs ía lv i  I M E C S  B É L A
B é la p á tf a lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  G U S Z T Á V ,  u. p. R I M Ä B Ä N Y Ä
hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

V a d á s z a t i  f ő m u n k a tá r s  :

Rem ete i  KŐVÁRY JÁNOS
B u d a p e s te n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész kiadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz 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. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fó lo lda l 20 K, negyedolda l 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

Kérelem.
Kérjük azon t. előfizetőinket, a kiknek elő

fizetésük már eddig is, vagy a jelen szám
mal já rt le, hogy azt a kiadóhivatalnál meg
újítani szíveskedjenek.
^pppppppppppc-)£'i£-)£)£'>pp£'!£')pppf,-)£'zpppp£')£'t£y.^y.^p£

Forgácsok.
Az elmúlt években részint figyelemre méltó 

értekezéseket hallottunk, részint értékes cikke
ket olvastunk a tölgyerdők pusztulásáról. Sok 
adattal lehet még azokat kiegészíteni.

Az 1879. évi XXXI. t.-c. életbeléptetése az 
erdőbirtokok egy részén megszüntette ugyan a 
szertelen erdei rablógazdálkodást, sajnos azon
ban, ezzel a belterjes erdőgazdálkodásnak kor
szaka még távolról sem nyílott meg. A gazda
sági belátás alacsony fokán álló erdőbirtokosok
nak különösen a tölgyerdők vágásfordulóinak 
leszállítására irányuló jogosulatlan és telhetetlen 
kívánságai rendszerint teljesültek, nem volt, a ki 
azokkal szembe helyezkedjék. Hogy kit, vagy 
kiket terhel ezekért a felelősség, a felett nem 
elmélkedem, csak a puszta tényeket szegezem 
le. így alakult át sok értékes tölgyszálerdőnk 
hézagos, elegyes, silány termőtalajú tölgysarj- 
erdővé s így jöttek létre a 10— 12 éves vágás
fordulók. Tessék az ilyen erdőket megnézni, 
hát még kezelni 1 Szomorú jelzői ezek a tölgy 
lassú, de biztos pusztulásának. Néhány vágás
forduló és a tölgy helyét erdei gazok és bokrok

foglalják el. Előrelátható az idő, mikor ezen 
erdőkben a tölgy hírmondónak sem marad.

A magyar erdész legszebb feladatai közé tar
tozik, — s illik, hogy ezen munkából a „Magyar 
Erdész“ is kivegye méltó részét, — a tölgy
szálerdők legolcsóbb és legbiztosabb felújításá
nak megismerése. Velem együtt sokan lesznek 
a megmondhatói, hogy ezen a téren napról- 
napra, kénytelen-kelletlen mennyi hibát és bűnt 
követünk el, mert állom és fentartom bárkivel 
szemben, hogy az egészséges 80— 100 éves 
tölgyesekben tarvágásnak helye nincs, s az nem 
egyéb, mint azoknak sarjerdőkké való átalakí
tási módszere. Mily anomáliák: tölgyszálerdők
ben a taroló vágás és a vele járó tuskófentar- 
tási kényszer!? Itt az egyedüli jogosított felújí
tás csak a természetes felújítás fokozatos fel
újító vágással lehet. Várom a cáfolatot.

*

A magánerdők parcellázása és irtása ellen a 
földmívelésügyi minister rendeletet adott ki s 
méltán, mert nem lehet egészséges gazdasági 
állapot ott, a hol egy község határán 200 részre 
osztott 300 kát. hold erdőből csak 2 kát. hold 
áll állami kezelés alatt, a többiben pedig szaba
don folyik a gazdálkodás. Sajnos azonban, sok 
sikert a rendelethez nem fűzhetünk. A feltétlen 
erdőtalajokon álló erdők fentartásának egyedüli 
biztosítékát csak a rendszeres gazdasági üzem
tervek szerint való gazdálkodás általános kény
szere képezheti. Változott gazdasági viszonyok
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változott erdőtörvényeket és változott erdészeti 
szervezetet követelnek. Az erdőbirtokosok jelen
legi merőben eltérő jogai a modern jogfelfogásba 
ütközők. A mai erdészeti szervezet az állam
erdészeti és erdőfelügyeleti ágak szerves össze
függése nélkül feladatának az evolúció törvényé
nél fogva többé nem felelhet meg. De ezen 
pontnál újabban „Praetor“ által „Egyszerűsítés 
és újjászervezés" címe alatt ajánlott szervezetet 
sem elméleti, sem gyakorlati szempontból el
fogadhatónak nem tartom. Más elbírálás alá 
esik egy gazdasági szervezet és más elbírálás 
alá esik egy igazságügyi szervezet. A miénknél 
fejlődöttebb, előbbrevaló erdőgazdaságokról már 
leszűrhetjük az elméletet. A gazdasági szerve
zeteknek alapja az önállósított, lehetőleg kiter
jedt hatáskörrel és felelősséggel felruházott keze
lési egység, — a központi hivatalok feladata az 
irányítás és ellenőrzés. A cimkérdés, hogy ezt 
is szóba hozzam, igazán mellékes. Praetor 
elméletébe ezen feltételek nehezen illeszthetők 
be. Nem tartom szerencsés megoldásnak a kir. 
erdőfelügyelőségekhez beosztandó gazdasági 
szakközegeket sem. Azoknak helye ott van a 
mezőgazdasági bizottságokban. Egyáltalában nem 
jobban szétválasztani, hanem ellenkezőleg, — 
a mint már e lapokban kifejtettem volt, — egye
síteni kell a három erdészeti szervet: a kincs
tárit, államerdészetit és erdőfelügyeletit és reájuk 
kell ruházni a mai nehézkes, lassú menetű és 
néha bizony szakérdekbe ütköző közigazgatási 
bizottságok hatáskörének nagy részét. Csak 
ez lehet a gyökeres megoldás és jelenthet valódi 
haladást, csak ez egyszerűsítheti az erdészeti 
közigazgatást és küszöbölheti ki a mai túltengő 
bürokratizmust. Ez és csak ez lehet alapelve 
az eljövő új szervezésnek.

*

A legutóbbi gazdasági évadban ismétlődnek 
az eredménytelen faárverések. Itt-ott lehet és 
megkísértik okát adni. Bár a helyi viszonyok 
teljes ismerete nélkül nehéz azokhoz hozzá
szólni, bizonyos, hogy a helyes és idejekorán 
közölt faeladási hirdetések, az előzetesen meg
állapított szabatos faeladási szerződések, a becs
lési adatok teljes ismerete, a fakihasználás lebo
nyolítását érdeklő helyi adatoknak (szállítási

távolságok, eszközök, fuvar, napszámbérek nagy
sága, mennyisége stb.) előzetes rendelkezésre 
bocsátása nemcsak a vételkedvet és elhatáro
zást befolyásolják, hanem egyúttal az eladási 
árakat is emelik. A mai hirdetések legtöbbje a 
választékok arányát és a becslésnél alkalmazott 
egységárak közlését mellőzik. Miért, ha azok 
helyesek? Nem jobb-e, ha mindkét fél tisz
tán lát?

*

E lapok hasábjain szóltam az akácmag el
vetésének idejéről a mezőségen. Most általános 
vetési és ültetési szabályt igyekszem felállítani. 
Az ültetés és vetés határideje valamely fanem
nél (egyes kivételektől szil, nyír, éger eltekintve) 
általában az illető fanem nedvkeringésének meg
indulását közvetlen megelőző időszak. Logikus 
következése ezen tételnek, hogy nemcsak a 
különböző fanemek vetési és ültetési idejének 
kell különbözőknek lenniök, de az éghajlatilag 
eltérő vidékeken is eltérők az ültetési és vetési 
időszakok. Polgárdi Béla.
¥  y  ̂  ^  % ¥ ¥  ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¥¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Az ákác tenyésztésének kérdéséhez.
Az „E. L .“ X. füzetében a fenti cim alatt vitatva 

látom azon értekezésemet, melyet a „M. E.“ f. évi 6. 
számában „Az ákácról“ írtam. A nagy fontosságú erdé
szeti közérdek szolgálatában válaszolni óhajtok az ellen
vetésekre a következőkben.

Lenbard Antal szaktárs tényekkel iparkodik megdön- 
deni azon nézetemet, hogy „az ákác nem az erdészet 
fája, hanem az átmeneti alak a mezőgazdaság és er
dészet között, mely első sorban arra van hivatva, hogy 
az időközben értéktelenné vált feltétlen mezőgazdasági 
területeket közvetlenül és közvetve a mezőgazdaság 
javára  ismét hasznosakká alakítsa." De ellenvetései 
természetes következetesség folytán különösen még egyéb 
kitételeimre is vonatkozhatnak, melyek szó szerint így 
következnek: „Tehát szabály gyanánt mondhatjuk, hogy 
az ákác tenyészigényeinek megfelelő talaj az, amely 
összetételeiben a mezőgazdasági talaj jellegével bir és 
klimatikus tenyészhatára szintén ott van, ahova a mező-
gazdasági szemtermelés emelkedhetik.“ .................arról
egyszersmindenkorra tegyen le minden hivatásos erdész, 
hogy az ákácfával feltétlen erdőtalajon kísérletezzék."
..............az avatatlan megteheti, de az erdésznek tudnia
kell, hogy a feltétlen erdőtalajon az ákácfa tenyészetét 
egyetlen tényező sem támogatja." . . . .  Ezek az én 
nézeteim ; lássuk folytatólag az ellenvéleményt.

Lenhard Antal erdőmester azt mondja, hogy kezelése
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alatt van egy feltétlen erdőtalajjal bíró terület: silány, 
sárgás homok, 0’4 zárlatú nyárfa-erdővel, hol a fel
újítás 60 cm. mély árkokba helyezendő ákáccsemeték- 
kel van előírva. De sőt kedvezőbb siker céljából „a 
talajt egészben fe l  kell forgatni“ és az erdősítést, 
illetve felújítást „mezőgazdasági köztes használattal 
foganatosítani. “

A további leírás oda konkludál, hogy az én nézeteim 
már ezen egy tény folytán is megdőlnek, mert itt és az 
ilyen feltétlen erdőtalajon csakis az ákácfával lehet 
sikert elérni, amint hogy minden homoktalajnak beerdő- 
sítésére csakis éppen az ákácfa legalkalmasabb. Ezek
ben csúcsosodik ki az ellenvélemény. Válaszomnak 
mindjárt e kezdetén azon meggyőződésemnek adok örven
detes kifejezést, hogy bizonyára tapasztalatokban érde
mesebb L. A. szaktársam véletlenül, éppen nem akarva, 
látszólagos ellenvéleményeivel erősíti meg az én állás
pontomat és pedig valószínűleg azért, mert értekezésem
nek csak feltűnő betűit méltatta alaposabb figyelmére és 
mellőzte a szerényen sorakozó tárgyilagos magyarázatokat.

Legfőbb elnézését abban látom, hogy a „feltétlen 
erdőtalaj“ szakszerű fogalmával nem azonosítja saját 
felfogását, illetve nem vette észre azt, hogy én ezen el
nevezés alapjául körvonalozott feltétel gyanánt írom elő 
az erdészeti szaktudomány követelését, mely szerint : 
feltétlen erdőtalaj az, (és csak a z !), mely mezőgaz
dasági mivelésre (szántóföld, rét, esetleg legelő, kert 
vagy szőlő) tartamosán nem alkalmas.

Kérdem tehát, hogy lehet feltétlen erdőtalaj az, mely: 
jellegében homok, s mely nemcsak hogy 60 cm. mély 
mivelést tesz lehetővé, de sőt rigolirozható! ?

Ez a talaj a mezei rablógazdálkodásnak egy nyomo
rékja, melynek gyógyítására igenis az ákácfa bizonyára 
kedvezően alkalmas, de csakis azért, mert ott egykor, — 
ha bármily régen is, — „turkált az eke“, s miként a 
cikkíró maga jelzi: még ma is alkalmas mezőgazda- 
sági köztes mivelésre. Ez tehát nem feltétlen erdőtalaj.

Ha pedig erre azt mondja az ellenvélemény, hogy 
igen, alkalmas mezei mivelésre egy-két évig, ideig- 
óráig, de nem tartamosán, úgy ismét nézeteltérésbe 
jutunk, mert tapasztalati tények bizonyítják azon meg
győződésemet, hogy ahol még tűrhető talaj van, — 
legyen az bármily silány is, — ott a mezőgazdaság 
működési tere már biztosított. Ha búza, rozs, zab, ten
geri, burgonya, csicsóka, szőlő, fű, vagy sás sem terem, 
még egész sora következhetik a mezőgazdaság termő
anyagainak a kísérletezésére. De különösen a homok
talaj szinte sohasem szerepelhet feltétlen erdőtalaj gya 
nánt; még a futóhomok sem (hacsak nem mint véd
erdő.) Erre nézve világos tanulságot nyújt az alföldi 
homok, mely rövidesen bortermő szőlőkké alakult és a 
Balaton somogyi partja, ahol a mezőgazda egyszerű nád
kerítéssel állítja meg a futóhomokot és a kerítés védett 
oldalán szebbnél-szebb szőlőtelepeket létesít.

De hogyha aztán a mezőgazda kimerült akár türel

E R D É S Z

mében, akár karbantartó módjában, vagy ambíciójában 
és a mezőn tágul a vízmosás és a tüske, bozót között 
felveri magát az a bizonyos 0 4  zárlatra vénhedő nyárfa, 
akkor kezdődik az erdész közvetítő tevékenysége a mentő 
eszköz gyanánt e célra kijelölt fával, hogy egy nemze
déknek kultur bűneit virágos lombja alá takarva, saját 
igénytelenségét gyümölcsöztesse a reménybeli hálásabb 
nemzedék javára.

Ezt a rendeltetést ismertem én fel az ákácfának ala
pos tanulmányozása közepette és bár tévedni emberi 
dolog, de meggyőződésemben még állhatatos vagyok. Sőt 
merem állítani, hogy ha mezőgazdáink kiképeztetésében 
a szükségszerű erdősítések és fásítások iránt kellő fogé
konyságot, kedvet és tárgyilagos jártasságot tudnának 
teremteni az erre hivatottak, akkor az erdészeknek az 
ákácfával egyáltalán nagyon kevés dolguk akadna. És 
ennek így is kellene lenni már csak azért is, mert ahol 
az ákácfa kedvezően tenyészik, ott a mezőgazda ki
tűnő legelőt talál.

Minthogy pedig az E. L. igen tisztelt Szerkesztősége 
csillagjegy alatt „szélsőséges“-nek mondja azon nézete
met, hogy az ákác nem való feltétlen erdőtalajra, még 
azt jegyzem meg, hogy e szélsőség a feltétlen erdő- 
talaj szakszerű meghatározásában bírja támasztékát. És 
hogy e támasztékom megbízhatóbb, mint az ákácfának 
léte a feltétlen erdőtalajon lehet, azt onnan gondolom és 
következtetem, mert még nem láttam ákácfát, mely az 
erdészet való otthonában: a kopár hegyfalakon, köves, 
mohás ormokon, kecskelegelőkön omlasztotta volna a 
a sziklák tömbjeit, vagy csak hogy ott fent a hideg, 
néma hegytetőkön, bár a puha gyeppázsit üde talajában 
is megélni tudna úgy, miként a fenyő, tölgy, bükk, 
gyertyán, kőris, szil és a többi fája a feltétlen erdőtalaj
nak. Ellenben virulni látom mindenütt, ahol a mező 
virul; virulni látom, ahol a mezőgazda erdőirtó bűneinek 
vezeklése fejében a százados tölgyek minden századikja 
helyére egy-egy ákácfát ültet és virulni látom ott is, ahol 
a feltétlen erdőtalaj közismert fái korai halálra szántan 
csak tengetik életüket. Ha majd az alaptétel oda módo
sul, hogy az erdőterület kötelező mennyisége nem a 
talajminőségtől lesz függővé téve, akkor igenis mondhat
juk, hogy az ákác is az erdészet fája; de addig csak 
mint egy engesztelő kapocs fog szerepelni az erdész és 
a mezőgazda között az oly gyakran túlfeszített tevékeny
ségi határkérdésekben. 5 ., főerdész.
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Az erdő mint az emberiség java.
A Ö. F. u. Jagdblattban, Weibel igazgató a következő

ket írja:
Az erdő nagy befolyással van valamely ország ég

hajlatára. Ebermayer szerint egy hektár erdő a fák részei
nek és levelek képzésére 10.000 kgr. szénsavat használt 
fel. Ez 0°C. hőmérsék és 760 mjm barometer-állás mel
lett kitesz 5600 m3-t. Ha 10.000 rész levegőben 4 rész 
széndioxydot veszünk fel, akkor egy hektár erdőlomboza
tának évenként mintegy 14 millió köbméter levegővel 
kell érintkezésbe jönni és abból a széndioxydot felhasz
nálni, hogy a fennebb említett szénmennyiséget át- 
hasoníthassa.

Az emberek légzése; fűtés, főzés által fejlesztett szén
savat az erdő felhasználja, tehát ezen az emberi egész
ségre ártalmas széndioxydot feldolgozza.

Az erdő a talajnedvességet magába tartja, ennélfogva 
az ezt környékező tenyészet sokkal dúsabb.

Az erdő megakadályozza a zivatarok, a jégeső kép
ződését.

Az erdő megtöri a szelek erejét. A meleg napokat le
hűti, az éjjelek lehűlését megakadályozza.

Az erdő egy részről a homokos talajokat megköti, más
részről porhanyóvá teszi a nehéz agyagos talajokat, mert 
a lomb nem engedi, hogy a talaj hamar kiszáradjon.

Mocsáros területeket az erdő kiszikkaszt.
A meredek hegyekre nagy fontossággal bir az erdő, 

mert erdő nélkül az ilyen hegyek talajáról a televényt, 
a mely évszázadokon fel volt halmozva, az eső- és hóié 
leviszi és az ilyen hegyhátokon legfeljebb áfonya és nyul- 
rekettye terem, amely a juh és kecske sovány legelőjéül 
szolgálhat csupán.

Mint például — mondja a tudós direktor — Magyar- 
ország éjszaki részén, a Beszkideken.

Az erdők letárolása nemcsak egyes helyekre káros, 
hanem egész országokra.

Az erdőket kiirtották, hogy a mezőgazdaság új terü
leteket kaphasson, de amint az irtással előrehaladnak, 
annak arányában fejlődik vissza a mezőgazdaság.

Ez egy oly nemzetgazdasági tantétel, amely még sokáig 
nem fog elismerésre találni.

Humboldt, a nagy természettudós azt mondotta: „Nékem 
az emberek, amidőn az erdőket kiirtják, dőréknek látsza
nak; mert ez által megfosztják magukat a fától és víztől. “

Semmi sem új e földön, mondá rabbi Akiba, tehát 
ez sem új, a mit a tudós profeszor mond a fennebb 
említett cikkében, de hogy a kopárosodásnál éppen ma
gyar példára mutat, egy kissé csípős, vagy talán a jó 
szomszéd jóindulatára vall —■ a midőn máshol is van
nak elkopárosodott területek, a hol nincs javulás, mint 
minálunk. De okuljunk és jegyezzük meg, hogy az erdők 
fentartása nagy haszonnal jár, mint ezt a napirenden 
lévő Garamvizének felhasználása is igazolja.

Igaza volt a nagy Humboldtnak, a midőn azt mondotta, 
hogy aki erdőt irt, az emberiséget megfosztja a víztől.

Miért is tulajdonítanak a Garam vizének oly nagy 
fontosságot és miért is rejt annyi erő-forrást magában: 
azért, mert e viz környékén a kincstár erdeiben a leg
régibb idő óta rendszeres erdőgazdaságot folytatott, a viz 
medre a letarolt erdők talajáról hirtelen lerohanó vizek 
hozta földrészek által be nem lett iszapolva, s a viz állandó 
mennyiségű. A Garam medre és partjai mentén egy igen 
hosszú területen kincstári tulajdon vonul el, mely ha nem 
is teljes, de mégis gondozásban részesült az erdők 
ápolói által.

A Garam vizének ereje, amint a lapokban olvashattuk, 
nagy szerepet fog játszani a jövőben ; a Magyar Mérnök 
és Épitész-Egyesület vizi szakosztályában nagyérdekü 
viták folynak a Garam vizének felhasználásáról. Egy része 
a Duna és Tisza között tervezett hajózási csatorna kér
dését a Garam és Ipoly közt tervezett vizi művel óhajtja 
megoldani, másrésze 32V2 millió koronányi befektetéssel 
a Garam vizét Budapest villamos világítására használná fel.

Ebből az egy példából láthatjuk, hogy minő haszonnal 
jár, ha az erdőket rendszeresen kezeljük és hogy igaza 
van a szomszédnak, hogy erdő az emberiség közjava 1

D íváid Béla.

Pártoljuk a honi ipart.
A tulipánmozgalom, mely a magyar ember fellobbanó 

természeténél fogva oly lázasan indult útjára, már már 
alvófélben van. Jelvényét is alig viseli valaki, mintha 
szégyenlenők, hogy nem bírunk mellette álhatatosan ki
tartani. De ha maga az országos mozgalom a tétlenség 
kényelmes köpenyébe bujt, legalább egyik életerős ne
mes hajtása, a magyar védőegyesület hű maradt fon
tos misziójához. Ez az egyesület zászlójára írta a köz
szükségletet kielégítő iparcikkeknek hazánkban való gyár
tását meghonosítani s azzal sok használható iparcikket 
a külföld nyomasztó versenye alól megmenteni.

Egy ilyen iparcikk, mely minket mérnök embereket 
is közvetlen érdekel, a törlőgummi, vagyis magyarul (?) 
a radirgammi. Ezt a cikket újabban a „Magyar rug- 
gyantaárugyár“ is gyártja, de ezideig alig lehet azt 
kereskedőinknél beszerezni, mert hát papirkereskedőink 
mind igen jó magyarok, a magyar ember pedig tudvale
vőleg minden olyan cikktől kegyetlenül fázik, a mi ha
zánkban készül. Vagy nem azt tartja a magyar ember, 
hogy a brünni szövet jobb mint a brassói, vagy a lo
sonci posztó ? a stájer kasza jobban vág a magyar gyárt
mánynál, az osztrák milly-gyertya jobban világit, mint 
a. flóra-gyertya, a német cukor édesebb, mint a magyar 
gyárakból kikerült testvére, a prágai sonka is jobb a kas
sainál s ha valahol a Rajna mentén egy élelmes német 
a paprikát termelné, rövid idő alatt csődöt mondhatná
nak a szegedi paprikakereskedők s bizonyára a halászlé
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is jobban ízlene nekünk oda át Bonn vagy Coblenz vi
dékén.

Egyik nagy vidéki városunk négy papirkereskedésében 
kerestem a télen magyar törlőgummit. Kettőben azt sem 
tudták, hogy ilyen is terem már Hunnia földjén, mig a 
másik kettőben le is szóllották az uj jövevényt. Egy má
sik városban a könyvkereskedő azzal mentegette magát, 
hogy ő a budapesti Rigler cégnél vásárol, az pedig ilyes- 
nemü magyar gyártmányt nem tart, nyilván azért, mert 
fél, hogy nem tud elég forgalmat csinálni.

Árulnak ugyan több helyen magyar fölirással való törlő
gummit, mint pld. „Holló,“ „Kossuth“ névre keresztelte- 
ket, csakhogy azok mind külföldön születtek s jó magyar 
nevük mellett is idegenek.

A magyar törlőgummit Korona, Duna, Vág, Szamos, 
Dráva, Száva, Tisza, Garam, Ipoly, Rába-Union, Rába- 
tinta, írógépekhez Type Rubber nevek alatt árulja a Ma
gyar ruggyantaárugyár s úgy illene, ha nem csak a ke
reskedők, de a vevőközönség is visszautasítana, minden 
más nevű gyártmányt, mert az mind külföldi. Különben 
a neveket sem kell megjegyeznünk, elég ha olyan gum- 
mit vásárolunk, melynek egyik oldalán a magyar ko
ronás elmer képe és az M. R. G. betűk láthatók.

Tapasztalataim szerint az uj törlőgummik közül rajzo
lásnál legjobban beválnak a Szamos és a Tisza nevüek, 
mindkettő legfinomabb minőségű bársonypuha s a pa
píron nyomot nem hagynak. Nagyon jó minőség még a 
fekete és fehér szinü Ipoly morzsagummi, mig a vörös 
szinüt kényesebb mérnöki rajzok készítésénél nem hasz
nálhattam, mert törlés után a papíron vörös nyomok mu
tatkoztak.

A közönségesebb minőségűek, mint a Korona, Garam, 
Ipofy, mind kiállják a versenyt a hasonló értékű idegen 
törlőgummival s így igazán semmi ok sincsen arra, hogy 
a magyar gyártmánytól idegenkedjünk.

Azért tehát tartsa hazafias kötelességének minden ke
reskedő ezt az uj cikket raktáron tartani, mert a Magyar 
ruggyantagyár nagy tőkével berendezkedett s most már 
rajtunk a sor, hogy piacot és forgalmat teremtsünk uj 
készítményeinek.

Mérnökök, erdészek, tanárok s tanuló ifjúság, karoljá
tok fel a magyar iparnak ezen legújabb termékét s ha 
meggyőződtetek róla, hogy úgy minőség, mint árra nézve 
kiállja a versenyt a külföldi gyártmányokkal, csakis olyant 
vásároljatok jövőben, melyen a magyar koronás címer is 
bizonyítja, hogy honi termék.

A gyárat Adler és Szigeti cég Budapest, VII. Kertész
b e 23 48. sz. képviseli. jmecs Béla.

A MAGYAR RUGGYANTAÁRUGYÁR
T Ö R LŐ G U M M I-G Y Á R TM Á N Y A I z - s

AZ EREDETI GYÁRI ÁRAK MELLETT KAPHATÓK

SZÉKELY ÉS ILLÉS könyvkereskedésében
----------------------  UNGVÁRT. ----------------------

A műselyem.
Könyvismertetés. Közli Biok Zoltán.

Egy igen érdekes és tanulságos könyv jelent meg a 
múlt év elején második kiadásban Berlinben dr. Süvern 
Károly kormánytanácsos tollából, cime : „A mesterséges 
selyem; annak előállítása, tulajdonságai és alkalmazása, 
különös tekintettel a szabadalom irodalmára."

Műve elején, — mintegy történelmi bevezetésül — 
elmondja, hogy az első hír, mely a mesterséges selyem
szálak előállításáról szól, még 1734. évben jelent meg 
Reaumur-nek „Emlékirat a rovarok történetéhez“ című 
munkájában, melyben szerző a többek közt ezeket 
mondja:

„Amennyiben a selyem semmi egyéb, mint megkemé
nyedett mézga folyadék, miért ne tudnánk mi is a mi 
famézgáink és gyantáinkból megfelelő kezelés mellett 
selymet előállítani ? Ezen eszme az első pillanatra szinte 
lehetetlennek tűnik fel; de ahhoz már eljutottunk, hogy 
a selyem leglényegesebb alkotó részét képező enyvhez 
hasonló anyagot, pl. a khinai enyvet képesek vagyunk 
előállítani; ha már most ilyen enyvből fonalaink volná
nak, akkor ezeknek összefonásából már a selyemszövet
hez hasonló kinézésű és erősségű szövettel bírnánk. De 
mikép lehet az enyvet szálakba húzni?

Oly finom szálakat, minőket a selyemhernyó termel, 
nincs szükségünk előállítani s így nem lehetetlen, hogy 
idővel az enyvet sikerülend megfelelő finom szálakba 
kihúzni, különösen, ha meggondoljuk, hogy a tudomány 
és a teknika a jövőben hova fejlődhetik !“

S ime Reumur-nek a jövőbe látása beteljesedett; a 
tudomány és az ipar annyira fejlődött, előrehaladt, hogy 
ma már a forgalomban levő selyem legnagyobb része 
mesterségesen állíttatik elő.

Szerző művét három fejezetre osztja; az I. fejezet a 
mesterséges selyem előállításáról szól; a II. fejezet a 
műselyem tulajdonságaival foglalkozik s végül a III. 
fejezet a műselyem alkalmazását írja le.

A selyemhernyó fonalához hasonló termék mestersé
ges előllításához az első kísérlet alkalmával a fagyapot 
szolgálván kiviteli anyagúi, szerző először is a műselyem 
azon gyártási módjait ismerteti, melyek alapjául a 
nitrocellulose szolgál. A műselyemnek nitrocelluloséból 
való előállítását 51 különféle szabadalmi iratban tárja 
elénk, leírja az alkalmazott különböző vegyi eljárásokat, 
melyek a műselyem gyártásához alkalmas szálak elő
állítására szolgálnak és részletesen ösmerteti a gépeket 
is, melyek a műselyem előállítási módjánál alkalmaztat
tak s jelenleg is használatban vannak.
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A műselyem gyártásának első szabadalmi levele Angol
országban látott napvilágot 1855. évben; a szerencsés 
feltaláló Lausauner Andemars volt.

A műselyemnek gyári üzemben való előállítása pedig 
gróf Chardeunote Vidor érdeme, ki 1885. évben Német
országban kapott feltalálására szabadalmat, s tulajdonké
pen csak ez időtől terjedt el a műselyemgyártás, mint 
gyári ipar.

Ezen találmány azon alapszik, hogy egy különös ösz- 
szetett folyadék, nyúlós állapotban, hajlékony és fényes 
fonalakká alakíttatik át.

A folyadék a kollódium egy neme, mely a Pyroxylin, 
továbbá valamely fémchlorür és kevés mennyiségű 
oxydáló szerves alj, áether és alkoholban való oldatából 
állíttatik elő.

A Pyroxylin a farost, szalma-papiranyag, fagyapot, 
rongy vagy más efféle anyagból előállítható nitrálás által 
tisztított celluloséból nyeretik.

A műselyem előállítása céljából melegben feloldunk 
100 gr. Pyroxylint, 10—20 gr. redukáló fémchlorürt pl.: 
vas-, chrom-, mangán- vagy zink-chlorürt, körülbelül 
0'2 gr. oxydáló szerves aljat, pl. chinin, Anilin, Rosani- 
lint, 2—5 liter 40 százalék áether és 60 százalék alko
holból álló keverékben, mely oldathoz bármely színű 
festőanyagot is adhatunk.

Rendesen a jobb és használhatóbb folyadék nyerése 
céljából az áehter és alkohol nagyobb részében egyedül 
a pyroxylin lesz feloldva és kisebb részében a fémchlo- 
rűr és szerves alj, valamint a festanyag s mikor már 
mindkét oldat elkészült, kevertetik a két folyadék össze.

Az alkalmazott elegyarány változik, a szerint, hogy 
miből állítjuk elő a pyroxylint s a rugalmasság ama foká
tól függ, melyet a folyadékból előállítandó fonalaktól 
megkívánunk.

Ha most a fenti módon előállított forró folyadékot egy 
szűk, és hideg folyadékban, pl. vízben elhelyezett száj
nyíláson átbocsájtjuk, illetve átsajtoljuk, akkor a kollódium- 
hoz hasonló folyadék vékony sugarának fölülete azonnal 
megmerevedik s egy erős fonallá alakul át.

A fonal tehát úgy nyeretik, hogy egy erős, fenéklap
ján végtelen kis -nyílással biró csövecskékkel felszerelt, 
hengerből, melynek vége hűtőkészülékkel van körülvéve, 
a fenti összetételű folyadékot átszorítjuk. Az így előállí
tott fonalak a vízből kivéve, a levegőn még véko
nyabbra húzhatók s ily vékony állapotban azután töké
letesen megszáradva s megkeményedve, szép fényük ál
tal a valódi selyemhez hasonlók.

A festanyagnak a folyadékba való keverése csak azért 
történik, hogy a műselyemnek bizonyos határozott szint 
adjunk.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesületének közgyűlése.

(Folytatás.)

Május hó 25-én Kossuth Lajos szobra előtt szomorú 
arccal gyülekeztek a közgyűlésen résztvevők, de bár 
megeredtek az ég csatornái is, Orbán borongós ábrázata 
nem aggasztott senkit, vigaszt talált mindenki Spécián 
Gusztáv uradalmi tiszttartó bátorító' tekintetéből és szíves 
szavaitól s mihamar megindult a hosszú kocsisor, hogy a 
kirándulókat Andrássy Géza gróf remek szulovai vadász- 
kastélyához röpítse.

A programmba vett tölgy-alátelepítést a még szitáló 
esőben csak úgy a kocsiponyvák alól lehetett megtekin
teni, sajnos, a nagy csatákban nem volt a terület bejár
ható, hol a vörös- és lucfenyő-csemeték vidoran tenyész
nek a gyér záródásu tölgyes alatt, mely elég vaskosnak, 
szép növekvésűnek és úgy 80 éves korúnak látszott, 
pedig már közel 200 év viharainak tanúja. A kedvezőt
len talaj- és éghajlati viszonyok miatt a tölgy növekvése 
itt igen lassú ; ez teszi indokolttá az állomány-átalakítást, 
hozzá járulván a pénzügyi szemponthoz az a körülmény 
is, hogy a fenyőcsemeték inkább megvédhetők a vadrá
gások ellen azzal az egyszerű módszerrel, melyet az 
uradalom nagy sikerrel alkalmaz. Ezen védekezési mó
dot Dénes Géza erdőfelügyelő és Dienes Barna főerdész 
mutatták be, mikor egy nagykiterjedésü szép lucfenyő
ültetéshez érve, a sötét fellegek megszakadtak és kisü
tött a nap a garami tótok felett, akik buzgón kavarták 
jókora deszkarekeszekben a számos lúcfenyő életét 
megmenteni hivatott nem éppen illatos anyagot. Az elegy 
aránya: két kupa marhavér, egy kupa higitott trágyalé, 
melyhez annyi vörös és sárga agyag jön, míg a keverék 
kenhető péppé válik. A siker alapja ez az agyag, mely 
homokmentes, zsíros tapintatú és a betléri kastély park
jából lesz a helyszínére kiszállítva s oly tapadós, hogy 
ecsettel a fenyő csemete csúcshajtásaira kenve egy évig 
is rajta marad, de azért a csúcsrügyek a megkeménye
dett kérget könnyedén áttörhetik. A csemeték bekenését 
ősszel foganatosítják kát. holdanként 2 korona költséggel 
s oly hatással, hogy most már csak az ültetések szélein 
keskeny pásztákat vonnak be a péppel, ami elegendő a 
fővad elriasztására s az ültetések vadrágás ellen való 
megóvására. A pép a külföldi fenyők tűire ártalmas 
hatású.

Az egyszerű, de gyakorlatias védekezés részletes és 
figyelmes megtekintése után a társaság ismét kocsikra 
ült és elhajtatott a szulovai vadászkastélyhoz, hol Dénes 
Géza és bájos neje fogadták a vendégeket, akiknek ven
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dégszerető fogadtatását Ginthner Bálint és Dienes Barna 
kedves családjaikkal együtt igyekeztek felejthetetlenné 
tenni. A fellobogózott remek fekvésű, gyalúlt és beeresz
tett gerendákból egy emelettel félépített gyönyörű vadász- 
kastély úri berendezésének megtekintése után az ebéd
lőben, melynek falait szebbnél-szebb trófeák díszítik, 
háttérben a kitömött teljesen fekete vadmacskával, a 
szilicei fensikon elejtett hatalmas gyermekrabló sasóriás 
szárnyai alatt megkezdődött a közgyűlés folytatása, me
lyet Hering Samu hgi erdőmester nyitott meg.

Az elnök üdvözölve a megjelenteket, gróf Andrássy 
Géza őnagyméltóságának szíves vendéglátásáért hálatelt 
szavakkal mondott a jegyzőkönyvben köszönetét.

Majd a titkár terjesztette elő Imecs Béla indítványát a 
magánerdőtisztek helyzetének javítására vonatkozólag, 
amely kérdés tanűlmányozását és annak utána javaslat 
tételét a közgyűlés Imecs Béla, Gesztes Lajos és Tar- 
nay Gyula tagokból álló bizottságra bízta.

A jövő közgyűlés helyéül Gyöngyös városa választa- 
tatott, míg az időpont és tárgysorozat megállapítása a 
választmányra bízatott, egyben a „Hevesmegyei Gazdasági 
Egyesület“ átiratára vonatkozólag a közgyűlés elhatá
rozta, hogy a Gyöngyösön 1908. évi szeptember hó 
6— 10 megtartandó mezőgazdasági termény-, állat-, gép- 
és ipari kiállításon való részvételre az egyesület tagjait 
felhívja s a kiállítás megnyitásán az Egyesületet hivatalo
san képviselteti.

Ezután Ginthner Bálint urad. főerdész ismertette vonzó 
előadással a gróf Andrássy Géza hitb. uradalom erdő- 
gazdasági viszonyait. Az éljenzéssel és tapsai fogadott 
fölolvasást egész terjedelmében fogjuk közölni.

Kostenszky Pál indítványára elhatároztatott, hogy az 
egyesület a „Gömör- és Kishont vármegyei Magyar Köz- 
művelődési Egyesület“ örökös tagjainak sorába lép.

A közgyűlés még Tarnay Gyula indítványát fogadta 
el, mely szerint a M. E. a három vármegye erdőbirto
kain dívó fatermelési, illetőleg faeladási egységárak 
gyűjtése révén, egy rendszeresen összeállított árlap kere
tében eladót és vevőt -— a faárak felől, — egyaránt 
biztos adatokkal tájékoztassa.

Közgyűlés után dúsan terített asztal várt a vendégekre 
s a grófi pince kitűnő fajborai mellett a hangulat hova
tovább emelkedett. Tosztokban itt sem volt hiány. Táv
iratban küldve el a hódolatteljes üdvözletét, szívből kö
szöntötték a nemes grófot, az uradalom derék tisztikarát, 
Nagy Elemért a járás főszolgabiráját, aki mintaszerű köz- 
igazgatási tevékenysége mellett minden igaz közügynek 
önzetlen barátja és munkása, csokrot nyújtottak színes 
szóvirágokból a hölgyeknek, kiket zsongó-bongó zene 
mellett táncra is perdítettek s bizony már lenyugvóban 
volt a nap, mikor csacska patak mentén, kanyargós 
ösvényen, százados fenyők alatt elhaladva útnak eredt 
a gördülő kocsisor, hogy elvigye a kirándulókat a sok
sok édes fáradság után Rozsnyóra pihenni.

Május hó 26-án megfogyva bár, de meg nem törve

kisebb társaság indult Rozsnyóról Pelsőcre, hol a Gömöri 
Faipar Részvény Társaság látta a kirándulókat vendé
geiül, melynek képviseletében Heim József igazgató és 
Repeczky Aladár titkár fogadta szívesen a társaságot 
bemutatva a hordó-, szeg-, parket-gyárat, fűrészeket és 
asztalos műhelyt. Innen kocsikon Özörénybe mentek, hol 
Hérjde Frigyes igazgató fogadta a kirándulókat. Úgy a 
megszemlélt faipar telepeit, mint az özörényi gyárat rész
letesen fogjuk ismertetni.

Pompás villásreggeli elköltése után újból kocsikra 
ültek és az aggteleki barlang jósafői bejáratához hajtottak. 
A páratlanul remek csepkőbarlang megtekintése után a 
régi bejárat előtt a Faipar lebilincselő vendégszeretettel 
fényes ebédet adott a vendégek tiszteletére, mindenkinek 
csinos sétabotot és szép kis hordócskát ajándékozva.

Sajnos elkövetkezett a válás perce is a társaság Pel- 
sőcön a szélrózsa minden irányában szétoszlott, hogy a 
tanúlságos, emlékezetes és felejthetetlen szép napok ked
ves fáradalmait otthon kipihenje.

A „H evesm egyei Gazdasági E gyesü le t“  fenn
állásának 50 éves évfordulója alkalmából Gyöngyösön 
1908. évi szeptember hó 6, 7, 8, 9, 10-ik napján mező- 
gazdasági termény-, állat-, gép- és ipari kiállítást rendez.

Miután az egyesület elnöksége Borsod-Gömör-Heves- 
megyék Erdészeti Egyesületét is felszólította, hogy a ki
állításon a körzetében előforduló fauna- preparátumaival, 
esetleges növénygyűjteményeivel, trófeák, külömböző 
vadászati eszközöknek bemutatásával részt vegyen, a f. 
évi május hó 25-én a szulovai vadászkastélyban megtar
tott közgyűlés elhatározta, hogy az egyesület tagjait fel
hívja a jubiláris kiállítás teljes mérvben való támogatására.

Midőn e felhívást most közre adjuk, tájékozásul közöl
jük, hogy a kiállításon való részvétel bejelentése „Kiállí
tási iroda Gyöngyös“ címre f. évi augusztus 1-ig bekül
dendő. A kiállítás szabályzatára vonatkozó s egyéb fel
világosításokkal a titkári hivatal Rimóca (u. p. Rima
bánya) szolgál, s ugyanott kaphatók a bejelentési ivek és 
nyomtatványok.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Fürdői levél.
Csiz-fürdő, 1908. május.

Ezen becses lapok főszerkesztője pár évvel ezelőtt 
nauheimi levelével megmutatta az utat, módot, — miként 
tájékozhatok az igen tisztelt olvasók, — lelkűk és testük 
épülésére, — a különféle fürdők viszonyairól s hatásáról. 
Ezen irányban iparkodnak jelen sorok is némi szolgá-
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latot teljesíteni, megjegyezve, hogy a melegebben ér
deklődőknek a fürdőigazgatóság szívesen áll rendelke
zésére bővebbeket nyújtó prospektussal is.

Csiz-fürdő Gömörmegyében van, a Miskolcz—Füleki 
vasútvonal középpontján ; úgy hogy a fürdőtől e két ál
lomás majdnem egyenlő távolra fekszik.

A fürdő maga, a 600 lelket számláló Csíz kisközség 
egyik részét képezi. 1889. évben egyik községi lakos a 
háza mellett kutat ásott, melynek eredménye azonban 
nem édes, — hanem a brómjódos sós gyógyvíz volt. 
így került elő a fürdő, mely jelenleg egy konzorcium 
tulajdonát képezi, — a mire különben onnan is lehet 
következtetni, hogy ami jót az egyik tag kieszel, azt a 
másik elrontja.

Bár a víz tartalmát legnagyobb részt a konyhasó 
képezi, — a gyógyerő mindenesetre a bróm és jódban 
rejlik. 10000 sulyrész vízben van ugyanis 123 bróm és 
0'42 jód. E tekintetben tehát erősebb, mint a continens 
bármely fürdővize. A mióta pedig a Curie házaspár 
Párisban a rádium elemet felfedezte, — a mely azóta 
kitűnt, hogy nem elem, — azóta, — természetesen, — 
a föld összes fürdő vizei radió-aktiv-vá válván, ezek 
mögött C s í z  sem maradhatott el.

Nehogy azonban a túlerős gyógyvíz az ide tévedt 
szegény betegeket egyhamar kigyógyítva, csak rövid itt 
tartózkodást tegyen szükségessé, — úgy van eleje véve 
e bajnak, — hogy a fürdőkádakban három cső ré- 
mítgeti az embert. A két szélső Qv%, átmérőjű, a hideg 
és forró víz részére, a középső átmérője 3 1”Jm s termé
szetesen a gyógyvizet nyújtja. A fürdő pedig úgy készül, 
hogy ezen három cső csapja egyszerre nyittatik meg, — 
hogy a vendégnek ne kelljen soká várakoznia, — a 
miből könnyen kiszámítható, hogy az ily fürdő vízben 
a bróm és jód „nyomokban“ van jelen.

Meginterpelláltam a vezetőséget, hogy mért szükséges 
e kevés gyógyvíz a messziről ide tévedt vándor em
bernek, — mert hiszen talán a Tisza sárga, vagy a 
Duna szőke habjai is tartalmaznák ezen mennyiséget? 
Azt mondták, hogy ha tiszta gyógyvízben fürösztenék a 
hiszékeny emberiséget, — aránytalanul többre lenne 
szükség ; s ebben igazuk is van. De azt is állították, 
hogy a tiszta gyógyvíz nagyon megtámadná a bőrt. 
(Talán nedvessé tenné?! a szedő). Hivatkoztam, hogy 
nekem roppant vastag bőröm van, •— a mit az erdők s 
mezők vadjai is bizonyíthatnak, nem használt semmit. 
Azt felelte rá egy birtokos tag, — tehát közbirtokos: (de 
nem tartozik az 1898. XIX. t.-c. alá) „Kérem ez oly 
erős hatású víz, hogy még a Rhinocerus bőrét is fel
marná, hanem az elegyítetthez tessék csak teljes bi
zalommal lenni“. Tehát itt is csak bizalom segít! Mai 
nap tényleg mindenhez bizalom kell, e nélkül lehetetlen 
megélni. Bizalommal születünk, azzal élünk s vele ha
lunk is meg. Bizalom nélkül még képviselő választás 
sincsen, de talán még házasság sem.

Máskülönben a fürdőhelyiségek s a piros tetejű ked

ves kis bérvillák, susogó ákáclombok alatt henyél
nek. S bizonyára a : „gyere velem akáclombos
falumba“ s „kétszer virít az akácfa virága“ cimű dalok 
is itt születtek. így május végén, a kikelet legszebb ha
vában, ezen fák roskadoznak a sok virágtól. S ha 
ezeket az esti fuvallat megbólintja, a ringó virágtenger 
fehér fodrai között festőién tűnnek elő a házak piros 
kis tetői. A bódító kedves illat, a közel és távol vidék 
minden valamire való szorgalmas kis méhét ide csábítja. 
Zümmögésükkel megtelik a levegő s ez pompásan kie
gészíti a fürdői cigányzene hiányos akkordjait. Kü
lönben e szorgalmas kis nép itt nem veszedelmes, mert 
csípésük ellen mesés hatású a kellően felhígított gyógyvíz.

A vendégek szórakozásáról eléggé gondoskodva van. 
A minap egy gondolatolvasó vetődött ide s tartott elő
adást, melynek legsikerültebb pontja az volt, hogy a 
saját gondolata sem jutott eszébe. Azután volt itt egy 
mózi, amelynek előadása, — már a lámpák lesrófolása 
után, — csak azért nem sikerült teljesen, mert kisült, 
hogy a gép valahol elmaradt a vasúton. Végül tegnap
előtt volt nagy tombola, vagy „tam-bola“, a melynek 
főnyereménye, egy gombaalaku ülőke, a szállítás köz
ben összetörött s a spórák széjjel röpültek. Rendkívül 
sikerültek azonban az éjjeli méla csendben rendezett s 
nagy bravoval előadott kutyakoncertek. Valószínűleg 
ezek előadóit is — az ákácvirág-tenger balzsamos illata 
csábítja a költői hangulatra.

Vendégek elég szép számmal vannak. A nők kedvéért 
eljönnek a férjem uramék is, az előbbiek után egyszers
mind a mindég viruló arany fiatalság. De miután utób
biaknak, — a fürdő praktikus, de kérlelhetetlen orvosa 
által, — a bor is, meg a sör is szigorúan el van tiltva, 
hát a szórakozás csakis ártatlan, gyenge flirtezésekre 
szorítkozik. A szónok rendesen minden általa sikerültnek 
képzelt „vic-ce“ után nyel egyet, lehet, hogy csak csupa 
szokásból!

Hanem azért a németekkel együtt mondjuk, hogy: 
„Wir fürchtein nuhr Gott" — de a kis Gamin mindég 
hozzáteszi: „— und die Francosén“.

Vadász-, illetve fürdőüdvvel
Craus Géza Aladár.

U. i. Még a vadászati viszonyokról csak annyit, — hogy 
rendkívül sok a cserebogár, még pedig a sárga cserebogár. 
Egyebet nem láttam.
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A szarvasvad erdei kártételeiről.
A panaszok gyorsan tömörülő sokaságából kitűnik, 

hogy immár csordültig a pohár és a közmondás betel
jesült, hogy]: „a jóból is megárt a sok !“

Amig csak a „polgár“ jajgatott, addig még volt némi 
vigasztalás a szép agancsosok virtuskodásában, melynek 
során valahogy csak előkerült a kárpótlás is. De most 
már nemcsak a mező sir, hanem az erdő is és az 
erdész aggodalmasan töpreng a probléma előtt: hogyis 
lehetne hát megcsinálni azt az okos bolondságot, hogy 
„a kecske is jóllakjék és a káposzta is megmaradjon“ !?

Mert az a kérdés, hogy az erdő díszét, koronás ki
rályvadját úgy bírjuk tenyészteni, hogy az erdőnek se 
essék kára, szenvedése.

Hát bizony e felett érdemes alaposan gondolkodni, 
mert ma már köztudomású tény, hogy a szarvasvad az 
erdőnek nemcsak dísze, hanem kincse i s ; de viszont 
az erdő létkérdése sem enged megalkuvást az anyagi, 
erkölcsi és társadalmi érdekek rovására.

Örvendetes jelenség, hogy különösen a külföldi er
dészek e kérdésben annak komolyságához méltó ér
deklődést tanúsítanak, minek iolytán szinte évről-évre 
újabb tanulmányoknak hirét vesszük, melyek mind arra 
volnának hivatva, hogy a szarvasvadat a fiatal erdőkul- 
turától távoltartsák. Sajnos azonban, eddig célszerű ta
lálmány nem létezik. Nagy reményeket fűztünk a kü
lönféle förtelmes szagu kenőcsökhöz és a rügyvédő 
szúrós vaslemezekhez is, de bizony ezeknek gyakorlati 
haszna csaknem a zéróval egyenlő. Én a magam ré
széről ezzel már rég tisztában voltam és leszámoltam, 
mert magát az ezen eszközökkel való eljárást nem ta
láltam alkalmasnak arra, hogy az erdő külterjes gaz
dasági folyamatába beilleszthető lenne. Még kísérlete
zésre is inkább csak kertészeknek valók ezek az eről
tetett találmányok, de az erdésznek egyáltalán nem.

És végre is jöjjünk tisztába azzal, hogy a hazai vi
szonyaink között a szarvasvad kártételeitől csak úgy ol
talmazhatjuk meg erdőinket, ha azon módokat alkal
mazzuk, melyeket mindnyájan nagyon jól ismerünk, de 
a mely módoktól mindnyájan fázunk, idegenkedünk.

Mert ugyanis ki ne tudná közülünk, hogy a jelenleg 
felpanaszolt rengeteg károk felén) ire csökkennek, ha a 
vadállományt célszerű arányban apasztjuk akár lelövéssel, 
akár eladás által. És ki kételkednék a biztos sikerben 
ott, a hol a felújítandó erdőterületeket megfelelő kerí
téssel veszik körül s szinte üzemszerűen alkalmazzák 
az úgynevezett „vándorkeritést“, mint akárcsak a ván- 
dorcsemetekerteket.

Ezideig nincs más célszerű eszközünk a szarvasok

ellen, de talán nincs is rá szükségünk, mert ezek egy
szerűek és feltétlenül biztosak.

Lássuk, miként valósíthatók meg, illetve hogyan al
kalmazandók ?

Előrebocsájtva azt, hogy a szarvastenyésztés ma az 
erdészetnek, illetve erdőtulajdonosoknak egyik lényeges 
vagyoni kérdése, — egy kis összehasonlítást teszek a 
mezőgazdák állattenyésztésével.

Ugyebár minden értelmes gazda manapság arra tö
rekszik, hogy az úgynevezett tucatáru helyett szemre- 
való, életképes, kiváló egyedeket neveljen. Ezt pedig 
az áital éri el, hogy évről-évre, folyton selejtez és ami 
fő : mindig számit, hogy állatállománya gazdasága ere
jével helyes arányban legyen. Sikert nem is érhet el 
máskép.

És vájjon okosan cselekszik-e az az erdőtulajdonos, 
aki ellenkezőleg derüre-borura szaporítja azt az igény
teljes szarvasvadat, melynek fejlődéséhez megfelelő te
rületre és tápanyagra van szüksége ? De sőt nemcsak 
szaporítja, hanem évenkint kilövi a legszebb példányo
kat és kíméli, szaporodni hagyja a selejtes anyagot !

Ez kézzel fogható hiba, melynek természetes követ
kezménye az egyedek visszafejlődése és ráadásul az 
erdő pusztulása.

Az okszerű, modern vadtenyésztésnek mindig és min
denütt korlátolt határok között kell mozognia épp úgy, 
miként a mezőgazdaság állattenyésztésénél látjuk, annál 
is inkább, mert ezen okszerűség megvalósítására a va
dászatnak ma már a legtökéletesebb segédeszközök ál
lanak rendelkezésre.

A vadtenyésztő ismeri területeit, ismeri vadjait, azok
nak tenyészigényett; kezében a legtökéletesebb fegyver 
és a látcső; tehát válogasson, selejtezzen, számítson is 
egy kicsit és végeredményben bizonyára tovább jut, mint 
a hol ma áll, a túltenyésztés panaszos jelenségei kö
zepette.

Az első követelmény tehát az, hogy a fővadállomány 
mindig és mindenütt számszerint legyen arányosítva a 
tenyészeti területtel. Mert ez nemcsak az erdészet ér
deke, hanem közvetve a vadtenyésztőé is, minthogy 
a folyton pusztuló fiatalosok és kultúrák anyagában 
végtére a vad létfeltétele is megsemmisül. Ezt az ará
nyos létszámot pedig számítása és tapasztalatai alapján 
hozza létre a vadtenyésztő. A káros fölösleget selej
tezze ki távcsöve segítségével és vagy lőjje le, vagy 
mint élő vadat értékesítse.

De bármily helyes arányt létesítsen is a vadtenyésztő 
fővad-állományában, azért az erdei kultúrák veszedelme 
még ezáltal meg nem szűnik, csupán alább száll. A 
teljes védelmet csak alkalmas kerítéssel biztosíthatjuk.

Első gondolatra az persze elképzelhetetlennek tűnik 
fel, hogy pl. 20 30, sőt 100 holdas ültetvényeket kint
a szabad erdőben körülkerteljünk ; de egy kis higgadt és kö
vetkezetes alaposság rávezet, hogy ez sem lehetetlenség 
s nem is olyan ördögi munka, amilyennek látszik.
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Mint általában minden feladatnál, itt is főkép a kezdet 
nehéz és miként minden bajnak az orvoslásával úgy 
vagyunk, hogy a kezdetén sokkal könnyebb útját vetni, 
mintha már öregbedik : éppen így áll ez a mi akut kér
désünk is.

Képzeljünk el pl. egy 4000 holdas olyan öreg erdőt, 
melyben a szarvasok tömegesen tenyésznek. A birtokos 
az erdőből még semmit sem használt ki, de most és 
folytatólag minden évben rendes irtást kíván és felújí
tást, még pedig a szarvasok legkedvesebb fanemével és 
kikötvén azt is, hogy az erdei kultúra minden lehető 
módon megvédelmeztessék a vadak kártételei ellen.

80 éves fordulóval beosztva az erdőt, 50 holdat jelöl
nék irtásra. Ezen első irtásterületnek munkába vétele 
előtt körüljárnám annak határszéleit és munkásom által 
baltahántolással minden 4—5 méternyire megjelölnék 
egy-egy fát és pedig lehetőleg a legkevésbbé értékes 
egyedeket, 20—25 cm. vastagokat, fajra való tekintés 
nélkül. Hogy az egyik kijebb, a másik kissé beljebb áll, 
az lényegtelen ; úgyszintén az is, hogy 4 méter helyett
3-ra, a másik meg 6-ra, vagy éppen 26-ra esik. — Fő
törekvésem az volna, hogy a leendő irtás, illetve felújí
tásnak kerületén köröskörül meghagyjak olyan cse
kély értékű fákat, melyekhez annak idején védő kerítést 
alkotó erős sodronyt szegezhessek. E fákat állva hagyat
nám, legfeljebb felnyesetném, hogy törzsük tisztán hozzá
férhető legyen 2—3 méter magasságig. A felújítás előtt 
hozatnék kiselejtezett táviró sodronyt (protekciós árban) 
és ugyanolyan hosszú, erős, tüskés sodronyt is. (Ezt per
sze már a szociális árban.) Az irtás kerületén lévő héza
gokat földbe ásott, egyszerű oszlopokkal töltetném ki úgy, 
hogy a körülhuzandó sodronynak lehetőleg minden 5—6 
méterre legyen támasztékja. Ezen oszlopokat természete
sen szintén az irtásból válogatnám 20—30 cm. gömbölyű, 
selejtes fák közül, és úgy gömbölyűn ásatnám a földbe 
is; egy métert a földbe, hármat meg a földfelibe szá
mítva hosszúságban.

Végül pedig közvetlenül a felújítás előtt felszerelném 
a sodronyt és pedig olyan formán, hogy a föld felett egy 
méter magasságban a tüskés sodronyt, ettől 80 cm-re 
pedig a telegráfsodronyt. Ugyanis a nem kártékony va
dak így a kerítés alatt kényelmesen közlekedhetnének, a 
szarvas ellenben az egy méter magasan kifeszített tüs
kés sodronyba éppen szügyével ütköznék. Ha pedig a 180 
cm. magas álló felső sodronyt mégis átugraná és testé
vel horzsolná, akkor sem sérülne meg veszedelmesen. 
Az ilyen kerítésen aztán semmiféle kaput nem volna 
szükséges hagyni, illetve készíteni költségkímélés szem
pontjából, mert a munkások és más emberek is baj nél
kül átbújhatnának az alsó hézag alatt, erdősítési szerel
vényeikkel együtt.

Ezt az eljárást ismételném mindaddig, mig az első 
felújítási terület a szarvas szája alól ki nem nőne, a mi
dőn t. i. már nem kellene félteni a lerágástól. Ezentúl 
aztán a sodronyt már nem kellene vásárolni, hanem

egyszerűen leszerelni és tovább vándoroltatni; az oszlop
fákat pedig felhasználni, vagy értékesíteni lehetne.

Az ilyen kétsodronyos kerítés, faanyag nélkül számítva, 
de minden munkával és fuvarral együtt átlag belekerül 
folyó méterenként 10 (tiz) fillérbe, vagy mondjuk folyó 
ölenkint 20 (húsz) fillérbe. Tehát egy 400X200 öles 
téglányalaku, 50 holdas terület bekerítésének összes költ
sége 1200X20 — 240 korona volna, persze a legkedve
zőbb körülmények között, t. i. midőn oszlopokról nem 
kell gondoskodni.

Ha az irtás határszélein az oszlopokul szolgáló élőfák 
nem állanak rendelkezésre s így az oszlopokat külön, pl. a 
közeli irtásból kell kitermelni és úgy földbe állítani, 
mondjuk minden három ölre egyet, akkor a kerítés fo
lyó' ölenkint mintegy 50 (ötven) fillérbe fog kerülni ; 
vagyis a fenti 50 k. holdnál 1200X50 = 600 (hatszáz) 
koronába. És éppen ez az, a mi miatt ez a legbiztosabb 
s talán egyedül célszerű eljárás oly ritkán nyer alkal
mazást. Pedig végeredményében az a szerencsésebb, a 
ki ezt választja. Ugyanis vegyük számításba egy kát. hold
nak a sikerült felújítási értékét, csupán 50 (ötven) koro
nával; ez 50 k. holdnál 50X50 =  2500 k. Tehát a leg
egyszerűbb számítás rávezet, hogy az erdei kultúrák vé
delmében a látszólagos nagy áldozatok sem képeznek 
meddő befektetést, mert nem is véve figyelembe az idő
nyereséget és a boszuságoktól való megmenekülést, csu
pán anyagiakban is busásan megtérül minden kiadásunk.

Szándékosan csak egy ilyen egyszerű példával akar
tam ezt bizonyítgatni, de nem azért, mintha erre a kap
tafára mindig és mindenhol biztos tételeket lehetne be
állítani számadásainkba, mert nagyon természetes, hogy 
a hány hely, annyiféle körülmény játszik közre a számí
tás változataiban. Célom főkép az, hogy figyelmet kelt
sek ezen gyökeres eljárás iránt, midőn már nagyon so
kan okultak sajnosán mindenféle meddő kísérletezések 
súlyos következményein.

De azért bizonyára lesznek, a kik nem osztják néze
temet, sőt megütközéssel nevetnek rajtam, hogy a hegyes- 
völgyes, uttalan erdőségek 100 és 100 holdas zsenge 
kultúráit modern kerítéssel akarom megvédelmezni a vad
károktól 1 Lesznek, a kik dőreségnek mondják ezt, mert 
nézetük szerint a legegyszerűbb és legbiztosabb védelmi 
mód az, a mit az emberiség szociális érdeke is hango
san követel, hogy a kártékony vadak, tehát a szarvasok 
is kipusztittassanak, s csak zárt helyen, kerítések kö
zött legyenek tenyészthetők. Másoknak pedig a kerítés
sel járó munka és költség tűnik fel képzeletben is le
győzhetetlen akadálynak.

A szociális fogalmakkal szemben áll a nemzetgazda
sági érdek, mely a vadtenyésztés és a vadászat révén 
sokkal nagyobb hasznot hajt az emberiség javára, mint 
a mennyit azok mellőzése révén nyújthatna.

A költségektől félő érdekelteknek pedig csak azt ajánl
hatom, hogy vegyenek elő irónt, papirost és csináljanak 
egy tiz évre szóló előirányzatot, illetve eshetőségi tervet
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Ha a szarvasokkal diszes erdő nagyidejü életében már 
ez az első, kicsinyke részlet nem zárulhat a kamatteljes 
haszon biztos reményével, akkor tévedésben járok és ne 
kövessenek. De ha a számok igazat adnak nekem, ak
kor vegyék olybá a feladat ijesztő látszatát, mint a nagy 
siker alapfeltételeit, mely nagy áldozatot kiván. ^

A sólyom manapság.
Irta G yu la i G yö rg y .

Volt idő az emberi kultúra történetében, talán nem is 
olyan rég, amidőn a vadászsólymot a törvény, a ma 
féltve gondozott hasznos vadnemeknél is messzemenőbb 
védelemben részesítette. A büntető igazságszolgáltatás a 
vadászsólymok üldözőit évszázadokon át drákói szigorral 
sújtotta. A fejedelmi és főúri udvarokban a vadászatra 
betanított sólymok helyzete ekként a legki váltságosabbak 
egyike volt. Császárok, királyok, egyházi és világi feje
delmek által a vadászsólymok érdekében kibocsátott 
tilalmi rendeletek gyűjteménye kitesz egy egész könyv
tárt. Ma pedig? Egyetlen állam törvényhozása sem tekinti a 
vadászsólymot kímélendő, vagy éppen hasznos szárnyas 
nak ! A mi a változott vadászviszonyokból könnyen meg
magyarázható.

A múlt század derekán, részint talán a tradíciók révén 
kegyeletből, de valószínűleg inkább nemtörődömségből, 
a vadászó közönség a vadászsólyommal és üldözőivel 
szemben legalább is közömbös álláspontra helyezkedett; 
míg aztán, pár évtized óta, hogy a posta-galambok a 
hírszolgálat terén jelentős szerephez jutottak, a galambüző 
vadászsólyomra tüstént kimondták a halálos Ítéletet. Ma 
már tehát irtják és pusztítják mindott, ahol legfőként 
leskunyhókból a sólymok érdekes példányaihoz juthatnak.

Halálos ítéletét a sólyom az 1902 ben Párisban meg
tartott madárvédelmi kongresszus határozatainak becik
kelyezése alkalmával kapta. Igaz, egyben kimondták 
Párisban azt is, hogy a nagy természet értékesebb egye- 
deit, a teljes kipusztulás elől meg kell óvni. Ily alapon 
a vadászsólymot, mint elvitázhatlanul fényes történeti 
múlt fölött rendelkező madarat mégis a végkiirtás elől 
megóvandók sorozatába lehet venni.

A vadászsólyom a Falco peregrinus T., ilyen körülmé
nyek közt tehát annyiban bizonyos kiváltságos helyzethez 
jutott, a mennyiben a párisi kongresszus határozatait 
végrehajtó egyes államok fentartották maguknak azt a 
jogot, hogy egyes, kártékonynak minősített állatfajokkal 
szemben, időszakonként rövidebb-hosszabb tartamú tilalmi 
időt szabjanak oly esetekben, amidőn az illető állatfajt 
a végpusztulás veszedelme fenyegeti.

A vadászsólyom ma Európa legtöbb államában, főként 
a tőlünk nyugatra esőkben, csak úgy mint hazánk és 
Oroszország kivételével a gólya, számban mindenütt oly
annyira megapadt, hogy mindkettőjüket bizonyos időre 
védelembe kellett venni, ha azt nem akartuk, hogy ez a

két népszerű szárnyas mihamarább a múltaké legyen. 
Hazánk vadászterületei és falvai idilli keretének jellege 
vajmi hézagos lenne, a gólya és a sólyom nélkül! A ter
mészet háztartásában nincsen oly kártékony állatfaj, 
amely egyben valaminő hasznot ne hajtana, akár az 
erdő, akár pedig a mezőgazdaság javára! Ez alól a sólyom 
sem tesz kivételt.

Törvényhozások védelme egymagában nem elegendő 
ahhoz, hogy a végpusztulás elől egy-egy szárnyasfajt 
megóvjunk. Magának a nagy közönségnek kell hozzá
járulnia ahhoz, hogy ki-ki a lehetőséghez képest, bizonyos 
fokig oltalomba vegye azokat a szárnyasfajokat, a melyek 
erre az alkalomra az utolsó órában rá is szorultak.

A végpusztulás veszedelmében forgó vadászsólyom 
megmentése érdekében csak akkor fogunk sikeresen 
közreműködni, ha elsőbben is tisztázzuk azt, hogy tulaj
donképen hol otthonos ez az érdekes madárfaj, és hol 
fenyegeti általában a sólyomfélét legközvetlenebbül a 
végpusztulás veszedelme?

Brehm „Állatok vi!ágá-“ban a vadászsólyom hazája
ként Eszakázsiát említi, bár egyben hozzáteszi, hogy 
Eszakázsiából Európa legszélső nyugatáig mindenütt talál
kozhatunk vele. Tartózkodási helyeinek legszélső déli 
vonala a Földközi-tenger északi partvidéke, a honnan 
költés és finevelés befejeztével átvándorolgat Észak- 
afrikába is.

Rey szerint a sólyom Európában s Ázsia innenső 
szélein mindenütt megfordul s fészket rak, viszont soha 
nem költ Izlandban, Északafrikában és Turkesztánban.

Az Amerikában honos vándorsólyom a Falco peregri
nus anatum Bp. pedig Kaliforniától Chiléig seholsem 
költ a nyugati részeken, hanem csupán Amerika keleti 
erdeiben.

A sólymokat illetőleg magyar hazánkról Madarász azt 
tartja, hogy a sólyom-féle itt csupán a tavaszi és őszi 
vándorutak alkalmával szokta hazánkat fölkeresni, míg 
nyár szakában a magasabb hegyvidékeknek veszi útját. 
Rendszerint kora tavaszszal érkezik, s késő ősz szaká
ban tovavonul, bár szórványosan olykor nálunk is áttelel.

Csathó azt mondja, hogy hazánk délkeleti részén, 
Erdélyben, a ritkább szárnyasok közé tartozik. Vannak 
esztendők, amidőn egyetlen vándorsólymot sem látunk 
Erdélyben.

Lilford Lord szerint a Földközi-tenger szigetein a 
vándorsólyom főként a tél szakában eléggé szép szám
ban jelentkezik ; ám e szigetek közül is fölötte ritka 
jelenség a nagy kiterjedésű Ciprus szigeten.

Naumann szerint földünk két sarkától az egyenlítőig, 
alig van tája a föld kerekének, a hol sólyom elő ne for
dulna. Persze a melegebb tájakon rendszerint a kelle
mesebb égalju hegyvidékeket szokta felkeresni, a hol a 
rekkenő hőség őt nem bántja. A rengeteg kínai biroda
lomban csak oly otthonos, mintide át a brit szigeteken. 
Nubiában csak oly gyakori mint az Ausztrál-szigeteken. 
Erőben és alkatban aztán a föld egyes zónáinak sólymai
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között, kisebb-nagyobb • mértékben, eltéréseket fogunk 
észlelni.

A sólyom általában sziklákon vagy a magas fákon fész
kel. Párosodása május havára esik. 3—4 tojást rak s 
azokat három hét alatt kikölti. A növés időtartama félév.

Brehm szerint a sólyom leginkább a magas sziklákon 
fészkel s csakis szükség esetén költ magas fákon. Köl
tési idejét május—junius hónapokra teszi.

Rey szerint a sólyom olykor a földön is fészkel, s 
néha már március—április hónapokban költ.

Közismert dolog, hogy a sólyom rendszerint egyéb 
szárnyasfajták fészkelőhelyei közelébe helyezi saját fész
két. A társaságból aztán szomszédokként leginkább a 
fekete harkálynak, sőt a vadgalambnak szokott elsőséget 
adni.

A vadászsólyomnak az állatvilágban alig akad olyan 
ellensége, amely vele harcba keveredne. Időnként csupán 
az a csapás éri, hogy őrizetlenül hagyott tojásait egy- 
egy vakmerő varju-féle, de még gyakrabban a szemtelen 
menyét megdézsmálgatja. Persze jaj a vakmerő rablónak, 
ha a hamarosan hazakerülő sólyom tettenéri!

A csodálatosan ügyes röptű sólyom kizárólag röpülés 
közben kap zsákmánya után. Ebbéli utolérhetetlen ügyes
sége emelte őt s a sólymászatot arra a történeti magas
latba, amelyről ma már sajnos csak a krónikák a nieg- 
emlékezők! Csakhogy aztán a legfényesebb lapok azok, 
amelyek a sólymokról szólanak.

A legapróbb szárnyasfajtól egész a súlyos testű vád
lódig, mindennemű szárnyasra rátámad. Leginkább mégis 
a foglyok s a galamb-féléket üldözi. Érthető tehát, ha 
történeti múltja lezárultával a vadvédelem részéről heves 
üldöztetés tárgyává lett. Egyebek hiányában aztán a 
sólyom is beéri a varjú-félével s a szajkóval; persze 
örömestebb csap ő is, a hol teheti, a vadkacsára, a szalon
kára, a bibiezre, sőt a sirály-félére. Szükség esetén rá 
támad a féltve védett fajd-félére s a császármadárra is. 
Mindamellett Wurm a fajdokról megírt érdekes mun
kájában határozottan tagadásba veszi azt, hogy a só
lyom a fajd-félére csapna.

Tengermelléki vándorutjaiban a kagylófélét sem szokta 
megvetni.

Egybevetve most már azoknak a megfigyelőknek ada
tait is, kik a vadászsólyom fészkelőhelyeit oly célból 
tették vizsgálat tárgyává, hogy a fészekben talált marad
ványokból következtethessünk a vadászsólyom konyhá
jára, a következő eredményre juthatunk. Földön fészkelő 
szárnyasok maradványaira sólyomfészekben egyáltalán 
nem akadtak; holott egyesek ismételten állitgatják, hogy 
a vadászsólyom darut is fogyaszt. Legvalószínűbb, hogy 
a prédájára röptén lecsapó magasröptű vadászsólyom 
első sorban és leggyakrabban olyan szárnyasfélére tá
mad, a mely maga is magasabb légrétegekben kering.

Most már talán összeállíthatnék a sólyom mérlegét i s ! 
Az előttünk hasznos, tehát becses szárnyasvilágból leg
inkább pusztítja a foglyot, a szalonkát, a postagalamb-

fajokat, a vadkacsát, a vadludat; mig más oldalról hasz
not hajt azzal, hogy nagyobb számban pusztítja az ösz- 
szes varjúféléket, a szarkát, a szajkót, a gémet egy-két 
magasabban röpülő sirályfajt, apróbb csemegeként pedig 
temérdek verebet.

A természettől minden egyes szárnyasfajnak meg van 
a maga rendeltetési köre, a melyen belül, ha látszólag 
nekünk itt-ott kárt is okoz, minden bizonynyal néhol 
hasznot hajtólag is közreműködik. Ez alól a vadászsó
lyom sem tesz kivételt. Emellett a nagy mindenség cso
dás kertjében, a többi teremtmények közepette, tetszetős 
külsejénél fogva határozottan esztétikai becscsel bir. Ezt 
az értékét el nem vitathatjuk előle még akkor sem, ha 
történeti múltjának tartalmas volta nem billentene oly 
sokat á mérlegben javára. Óvása mellett szól végül az 
a ténykedése is, hogy élelmi szükséglete fedezéséül ép
pen olyan szárnyasfajtákat pusztít, a melyek szaporasá- 
guk és kártékonyságuk folytán nekünk feltétlenül alkal
matlanok. Ilyenek főként a tojáspusztító fácán- és fogoly
csibéket rabló szarka és varjúfélék.

Persze azért szükségtelen a vadászsólymot a hasznos 
szárnyasvad sorozatába illeszteni. Ilyesmire ő igényt nem 
tart! Teljesen célunknál leszünk akkor is, ha üldözésé
nek némi korlátokat szabunk legalább azzal, hogy 
az elejtett vadászsólyomért lődijakat nem fizetünk. 
Ezzel a vadászsólymok ma veszélyeztetett létele s egy
ben a szükséges faji egyensúly némileg biztosítva lesz.

A rossziteui Biológiai Intézet Igazgatósága pár év előtt 
oly szövegű figyelmeztetést tett közzé, a melyben a va
dászsólymok folytonos apadását, sőt teljes el-elmaradá- 
sát jelzi. Intő szózat ez arra nézve, hogy vadászterüle
teinken az amúgy is végtelen ritkán jelentkező sólymot 
némi kíméletben részesítsük, legalább minden oly eset
ben, a midőn postagalambok üldözéséről nem esik szó.

Halfogóeszközök és halászati módok.
Irta Lakatos Károly.

A halászat a vadászattal egytestvér; a legrégibb ős
foglalkozás mind a kettő. És hogy az idővel mit sem 
vesztett fontosságából e két, ma már nagy gazdasági jelen
tőségű ág, eléggé bizonyítja az a körülmény, hogy ma 
már a fontos kulturtényezők között kezdenek szerepelni 
s várható, hogy hovatovább jelentőségükben csak emel
kedni fognak, mert emelésük, fejlesztésük érdekében 
a művelt nyugat összes kormányai sorompóba léptek, 
így nálunk is. Sőt ma már ott állunk, hogy rövid idő 
múlva az állami erdőtiszteknek egyik fontos és kötelező 
foglalkozási körét fogja képezni az állami halgazdaságok 
kezelése, amint ma is már sok kincstári és közalapít
ványi erdész van megbízva a pisztrángos vizek kezelésé
vel. E tényből kiindulva, szántam rá magamat (mint a 
földmivelési kormány halászati szakorganumának a „Ha
lászat" -nak munkatársa s e réven teljesen tájékozott be-
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avatottja) lapunk iménti számaiban a pisztrángtenyésztés 
elemeiről tájékoztatni lapunk t. olvasóit, nehogy esetleg 
egyeseket készületlenül találjon a dolog, ha a körülmé
nyek netán pisztrángtenyésztés vezetésére utalják . . . 
És ha már úgy van, hogy a haltenyésztés is részben az 
erdőgazdaság mellékes tartozandóságát fogja képezni, 
szükségesnek mutatkozik a kevésbbé beavatottak tájékoz
tatása céljából, a halászat kultuszának behatóbb meg
ismertetése, egyelőre mesterséges tartozandóságainak 
megismertetésére kerítve sort az alábbiakban.

Igaz, hogy az örökigazságok könyve: a szent Biblia, 
a földi vadakkal egyetemben a vizek haltermékét is az 
ember rendelkezésére bocsájtja s így eredendő jogunk 
van a sülthal, halpaprikás és mindennemű ízletes halá
szati komedencia élvezetéhez; de persze arról nem tanít 
ki bennünket a „könyvek könyve“, hogy miként kell a 
vizek pénzes kincsét hatalmunkba is keríteni, nyilvánva
ló ig  az ember ötletességére, találékonyságára bízva ama 
„módszerek“ és „eszközök“ felfedezését: „kieszelését“,
melyek segélyével a halállat pecsenyéjét biztosíthatja a 
sütőtepsi és bogrács közbejöttével, a halétkes gyomor 
számára.

így, kétség kívül, már az ősembernek főit a feje a 
„módszerek“ és halászati „eszközök“ kitalálásában, de 
bizonyára csak akkor már, midőn a tapasztalás révén 
kialakult felfogásában, tudásában valami olyasféle, mely 
nemcsak az általánosságokra, de a részletekre is kiter
jedt volt s a melyek összessége ma a „tudomány“ 
gyűjtő szó alatt egyesülnek.

Szóval bizonyos fokig az ősembernek is már az ich- 
tyologia bizonyos fokán kellett állania akkor, amidőn 
a halak fogása végett célszerű eszközök és fogási mód
szerek kieszelésére és készítésére adta magát. Természe
tesen kezdetben a csalódások, egyszóval a tapasztala
tok a gyakorlatot és tudást módosítva s ekként fejlődésre 
segítve, lassanként elérték azt a fokot, ahol már a cél
szerűség tekintetéből a lényeg érdekeit haszonnal szol
gálhatták. Inneniül a fortélyok is, és az eszközök is a 
kezdetlegesség útjáról mindinkább a tökéletesség útjára 
térve át, évszázadok, évezredek során át lassanként vég
leges, tökéletes kialakulásukat nyerték s így szabályok
hoz, a gyakorlatban bevált módszerek s eszközökhöz 
kötött lön a halászat, vagyis a részletei és egészében ki
alakult mesterség jellegét ölté magára s mint ilyen 
szállt apáról-fiúra, nemzedékről-nemzedékre, mai meg
állapodott alakjában, s mint ilyen, a legrégibb foglalko
zások közé számítódik, mely az emberrel majdnem egy
idős s amely Szent Péter óta nem ugyan cafrangjaiban, 
de ősi módszereiben: ma is talán ugyanaz, nem válto
zott, de sőt (itt-ott, a körülmények szülte módosításoktól 
eltekintve) alighanem úgy áll a dolog, hogy a „modern 
ember“ nem hogy előbbre vitte volna a halászat mester
séges érdekeit, ezer furfangját, de sőt inkább annak nagy 
részét el is felejtette s mivel ma már szükségességi okok 
nem kényszerítik rá, amennyiben halasterületek s min

denek felett hal hiányában szükségét sem látja annak: 
nincs is módjában a rég letűnt dolgokkal való előboza- 
kodás.

A halhiány miatt természetesen a mai halászi mester
ség nemcsak kevesebb eszközzel, de hiányosabb mester
séges furfanggal is dolgozik. Különben valami nagy 
furfangosságra nincs is szüksége a mai körülmények
hez mért s bevált sablonok mellett. Ép ezért bátran 
mondhatjuk, hogy a halászmesterség színvonala nálunk 
ma már korántsem áll ama színvonal magaslatán, mely 
régebben a szó szoros értelmében vett „mesterséget“ 
jelentette, mert csupán félmértföld hosszú öreghálókkal 
való működés, a „mesterség“ igazi fogalmát még nem 
jelenti, mert tulajdonképpen sem több, sem kevesebb ez 
napszámos munkánál.

Minden u. n. mesterségnek ezer ága, fortélya, mód
szere és eszköze van; — így volt a halászatnak is haj
dan, melyek azonban ma már jobbára csak a múlt em
lékeit szaporítják, avagy pedig az u. n. „sport“ érdek
körében szerepelnek, mint például a horgászat különféle 
módjai. És sajátságos, ezek a módszerek és a mester
ségnek eszközbéli tartozékai stb. majdnem ugyanazok a 
síkföldön mindenütt, általában ahol csak a területi kap
csolatok tengerek által meg nem szakíttatnak. így nálunk 
éppen úgy halásztak s ép azok a furfangok, módszerek 
és eszközök voltak használatban, mint a nagy oroszbiro
dalom összes tartományainak különféle népeinél ma is 
elterjedve vannak; s így nagy tévedés például „magyar“ 
halászeszközökről és módszerekről stb. mesélni, mert olyan 
nincs és nem is létezett. Aki nem hiszi, menjen el az 
orosz birodalom folyó- és tóvidékeire, lápjaira, s ha meg 
nem találja mindazokat a halászati eszközöket és mind
azon halfogási módszereket ottan, amelyek nálunk is a 
gyakorlatban alkalmazásban voltak s vannak részben ma 
is még — és ha a „speciei magyarnak“ állított halász- 
furfangokat és a halfogás gyakorlásának módszereit bár 
a legcsekélyebb részleteikben is eltérőknek tapasztalná 
a nálunk divóktól és a múlt emlékeitől: úgy süsse rá 
állításomra a valótlanság bélyegét. Ámde ne tessék „has
ból" szedni az ellenérveket s csak úgy „hű bele Balázs“ 
módjára menni bele nem létező tények (?!) hánytorga- 
tásába, avagy pedig csupán hamis benyomások hatása 
alatt állítani valótlanságokat a nemzeti sovinizmus ked
véért — vagy helyesebben talán annak látszatáért — 
oly dolgokat, melyeknek nemcsak történelmi alapjok nincs, 
de sőt a valószínűség logikája is hiányzik belőlük.

Hogy pedig a logikai mérlegelés igazmondása is hozzá
járul állításom megerősítéséhez és igazolásához a fönt 
érintettekre nézve — felhozom, hogy az sehogysem 
látszik valószínűnek, hogy a nagy orosz birodalom ős
halász népei tőlünk szedték volna a találékonyság s a 
gyakorlati alkalmazhatóság eszközeit és általában a 
halászmesterség csinját-binját, hanem igenis, mi hoztuk 
magunkkal azokról a tájakról egykor, melyeken a 
csecenc, cserkész orosz stb. nép él, mert hisz mi is
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azon népek közvetlen közelében éltünk, sőt velük 
érintkeztünk, amennyiben azon népek és országtar
tományok között áramlottak által honszerző hadaink 
— és a történelmi igazmondás szerint hosszú ideig 
tarthatott az, mig a magyar nomádság Pannónia határát 
elérheté. Tehát elég időnk volt a sajátításra a mellett, 
hogy még a kényszerítő körülmények is ráutaltak ben
nünket, minthogy túlnyomólag halászatból és vadászatból 
élő nép valánk. Azonban ha közelebbről vizsgáljuk a 
„magyarnak“ állított halászi mesterkedést és az elfogulatlan
ság üvegén át tesszük n.eg összehasonlításainkat, be kell 
vallanunk, hogy semmi olyast nem tapasztalunk a hazai 
halászat gyakorlásában, mely eltérően jövevény jellegétől, 
külön magyar vonást tüntetne föl, mert ép úgy halász
tak a régi és ép úgy halásznak a mostani magyar háló
vetők is, mint ahogy az oroszbirodalom népeinél szokás
ban van és melyeknél manapság is van hamisítatlan 
halászi „mesterség“ s annak ezerféle csinja-binja és fur- 
fangjával együtt. Sajna, nálunk ilyenről beszélni már 
nem lehet. A kultúra megölte ősi halászatunkat s így 
elfelejtettük a hozzá kötött „mesterség“ kapcsolatait; — 
de ami még megmaradt s ép úgy a régiség emlékei •' 
a velünk érintkezésben állott idegen népekre való vonat
kozásokat félreismerhetlenül okadatolják és egyetlen 
egy vonást sem találunk köztük, amely kizárólagosan 
„magyarnak“ volna nevezhető, hanem igenis, nagyon 
is szembetűnik az a letörölhetlen kapcsolat, mely az ide
genből való sajátításra utal. Szóval épúgy vagyunk a 
„magyar“ halászattal, mint a „magyar ház" ábrándjával, 
mert megtaláljuk bizony orosznál, cserkesznél, tatárnál s 
még egy sereg más nép arkitekturájában mindazokat az 
építészeti motívumokat és „typusokat“, melyeket külön- 
leg „magyarnak“ állít a hasból való tudákosság . . . 
De ez más lapra tartozik, melyre nézve épúgy, mint 
a „magyar“ halászatra nézve is az a színigazság, hogy 
nincs eredetien magyar háztípus és nincs speciálisan 
magyar halászmesterség se.

Különben is semmi értelme nincsen annak, hogy a 
halászi mesterségből kulturkérdést kalapáljunk, mert végre 
is nekünk magyaroknak sem nem árt, sem nem hasz
nál ha volt, ha nem volt is eredeti, magyar halászati 
ősfoglalkozásunk, illetve halászi mesterségünk, mert ez 
épenséggel nem kulturális kérdés, avagy olyasvalami, 
mely hazaíiassági szempontból volna okvetlen megítélendő ! 
Végre is bánja a macska, ha tatár, ha csecsenc, ha 
muszka, vagy bármely más náció találta ki is a „pöndör- 
hálót“, „tapogatót“, „emelőt“, „kecét“ és a többi halá
szati eszközöket s fortélyokat, avagy pediglen a magyar! 
A fő csak az, mit találunk ki ma a közművelődés és 
közmegélhetés hasznára! Hisz ma már ott állunk az u. n. 
„tudományokkal“ is, hogy amelyiknek közvetlen hasznát 
nem veheti az emberiség, a szellemi bukfenchányó mű
birkózás értéktelenségeihez kezdjük sorozni, amiknek lét- 
jogosultságot tulajdonítani gyakorlati szempontból alig 
lehet; tehát legfeljebb csak mulatságul szolgálhatnak az

u. n. „elvont tudományok“ műbirkozóinak, melyektől a 
gyakorlati élet komoly feladataival tisztában lévő modern 
felfogás mielőbb elzárkózni fog. . .

És helyesen, mert a „tudományos" hóbortok és naiv- 
ságok ma már legfeljebb csak a kiskorúak mulattatására 
szolgálhatnak.

A gyakorlatiasság szempontjából fogva fel a halászat 
amaz érdekeit, melyek részben szintén a megélhetés ja
vára irányulnak, de részint sportérdeket is képviselnek : 
fontos tudni, mily eljárások szerint szokták a halfajokat 
mesterséges úton birtokban venni: kihalászni, egyáltalá
ban prédául ejteni s minő eszközökkel? Mert valamint 
a vadásznak a különféle vadakkal szemben, azonképpen 
a halásznak is : se szeri se száma nincs azon fortélyo
kat és eszközöket illetőleg, melyek segélyével a vizek 
pénzes kincsét hatalmába keríteni iparkodik, helyesebben : 
iparkodott, mert manapság alig van hol s alig van mit 
halászni! A vizek nagyobbrészt eltűntek s a halállat ott 
is ritka lett már, ahol meg is maradt valami az ősi hal
nevelő nedvességből — és ahol van is még hal, ott is 
jobbára „ne nyúlj hozzám jószág“ számba megy s 
inneniül épp oly nehéz lesz halfogó szerszámmal hozzá
jutni Istennek kiválasztott kegyeltjein kívül, mint akár az 
Inkák elrejtett kincséhez.

Persze, a vizek-halak-fogytával utána szakadt a nagy 
nincsetlenségnek a magyar halászság is, úgy hogy ma 
alig volna kitől mit tanulni, hacsak a régi emlékek, 
feljegyzések révén ki nem okoskodnánk az egyre tünő- 
tünedező ősi mesterség csinja-binjai felől. Hanem hát ha 
ezeket meg is környékezzük egy kissé visszaemlékezé
seinkben, azonképpen mindjárt el is raktározhatjuk abba 
az enyésztő ködsférába, amely oly falánkan ráborul min
denre, ami avult, ami a szükségesség hiányában elve
szítő létjogosultságát s így feleslegessé vált (?) a kultu
rális áramlat rontó-bontó, enyésztő s az üszkökön újjá; 
teremtő forrongásaiban.

Nincs is szándékomban a korhatag régiségek mindegyi
kéről elhárítani az idők pókhálóját, miért is csak azokról 
a halászati módokról és eszközökről kívánok röviden 
megemlékezni, melyek még nem tűntek el végkép a gya
korlat teréről . . .  és az ilyenekből nem sok van már 
ha vesszük, hogy a régi halászság mennyi mindenféle 
módszer és eszköz révén iparkodott a halzsákmány meg
szerzésére, melyek közt nagy szerep jutott a horgoknak, 
a hálók legkülönbözőbb nemeinek, a veiszéknek, var
sáknak, csapdáknak s a kézbeliek közül nemcsak a szi
gony sok ágú formáinak, de sőt még a furkósbotnak is, 
hogy az íj és nyílvesszőről s az újabb keletű tűzköves 
és kapszlis mordályokról bővebben ne is szóljak. Ezeken 
kívül még más, manapság már szörnyen tilalmas esz
közök is voltak használati alkalmazásban, melyekkel va
lóságos rablóhadjárat folytatódott a halállat mindenféle 
faja, kicsije és nagyja ellen, de pusztították a vizek kin
cseit barbár módon növényi mérgek, bódító szerek, s 
újabban még a víz alatt is roppant hatással működő

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



13. szám. M A G Y A R  E R D É S Z 251

robbanó szerekkel, mert a hajdani halbőség korában gaz
dátlan jószágnak tekintetett a hal s minden gatyás ember 
jogot formált hozzá s minden mód jó volt arra nézve, 
mely a halaknak zsákmányul ejtését célozta a halászlé 
s a nyárs ízletes komedenciájának érdekében.

Sajnos, a halászi mesterség ősi vonatkozású módszerei 
és eszközei részint eltűntek, részint egyre tünedezőben 
vannak ugyan, mindamellett a rablóhalászat s annak 
átkos kotyvasztékai és szerszámai sohasem voltak tán 
sűrűbb alkalmazásban nálunk, mint manapság vannak. 
A mi egyébiránt érthető. „A mi tilos, az édes is" — 
tartja a példaszó s annál nagyobb ingert ébreszt a tulajdon
jog iránt homályos fogalmakat táplálók felfogásában . . . 
és csak azért is neki! . . .
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*  Himenhir. Ajtay Sándor társ. erdőmester kedves és bájos 
leányát Lenkét eljegyezte Hermán Gyula Zöldesen.

Halálozás. Kiizdy Árpád m. kir. főerdész junius hó 13-án 
hosszú szenvedés után életének 39-ik évében Sümegen elhalt. A 
Csíkszeredái m. kir. állami erdőhivatal tisztikara külön gyászjelentést 
adott ki szeretett kartársának elhunytéról.

* É rdekes villám csapás. Kolozs város határán egy erdőcske 
szélén mintegy 250 éves kocsányos tölgy áll. Ezt kereste ki magának 
a villám. Egy kelet felé hajló mellékágból a törzsre csapott át és 
azon a földbe futott le. A törzs kérgét 12 cmnyi szélességben foszlá
nyokban tépte le és a kérgefosztott, földig húzódó sáv közepén 3 
cmnyi szélességben és l/2 cmnyi vastagságban a törzs fáját is le
hasította. Pörkölés a törzsön nem volt, csupán a föld felett körül
belül 10 — 15 cmnyi magasságig volt a pörkölésnek gyenge nyoma 
észlelhető. A tölgyfa teljesen kihajtott és viruló zöld.

* LÓtos-féle m agvetőeke. Lótos a Vadas erdőmiveléstanában 
ismertetett ekéjét tökéletesbbitette. Nevezetesen új vetőekéjén 3 kere
ket alkalmaz, ami a kezelését és a vetőeke egyenletes vezetését 
megkönnyíti. A hajtó szíjat és korongot kiküszöbölte és az által, 
hogy a hátsó kerékpárnak a magszekrényen átvezető forgó tengelye 
a kis kupákkal ellátott vetőkorongot is forgatja, a szabályozható mag 
szórás is tökéletesebb lett. Ezen vetőeke a régit csin, könnyűség és 
munkakészség tekintetében felülmúlja. Munkaképessége egyenetlen, 
lejtős talajon és közepes lazaságu agyagos homokban körülbelül 
akkora, mint azt Vadas erdőmiveléstanában megállapította. 3 kát. 
hold bevetése gyakorlatlan munkásokkal nem egészen 9 napszámba 
került (A vetés kezdődött IV. 23-án és befejeződött IV. 25-én délután 
4 és ‘/4 órakor. A felhasznált mag holdanként 50 klgramm volt). 
Mindezek dacára csodálatos, hogy ezen vetőgép használata nem ter
jed. Egy csemetekertben sem volna szabad hiányoznia. Aki csak 
egyszer látta munkaközben, többet nem mond le róla.

* „E rdé ly .“  Ezt a már földrajzi fogalommá vált történeti nevet 
viseli az Erdélyi Kárpát-Egyesület képes közlönye, mely cim alatt 
ez a folyóirat a testi egészséget a lelki élvezettel összekapcsoló 
magyar turistaságnak a lelkes hirdetője országszerte. Hogy mit jelent 
ez a sokféle ajkú és felekezetű délkeleti országrészben, azt minden 
hazafiasán gondolkozó egyén könnyen megértheti. Márki Sándor dr. 
II. Rákóczi Ferenc olaszországi úti naplójával kezdi meg a most 
megjelent 3 - 4 .  szám érdekes tartalmát, mely a nagy fejedelem élet- 
történetének egyik jellemző fejezete, kinek emlékére az E. K. E. a

brassói havasokban turista menedékházat készül építeni. Ruzitska 
Béla dr. és Illyés Tibor a még márciusban hóval borított erdélyi 
havasokba tett lábszánkós kirándulásaikról adnak számot, melyeknek 
a tanulságait mindenki közérdeklődéssel olvashatja. Továbbá a csik- 
szentsimoni Szt. Anna-gyógyforrás ismertetését a gróf Andrássy Tiva
dar dobrini vendéglátására vonatkozó visszaemlékezést, majd a szer
kesztő tollából a hargitai fürdőhelyek természeti szépségeinek képek
kel illusztrált ecsetelését tartalmazza az „Erdély“ legújabb füzete. A 
nagyobb cikkelyek végén pedig mintegy ráadásul régi székely rig
musokban is gyönyörködhetik az olvasó. Az apróbb közlemények 
során külföldi lapvélemények, könyvismertetések, az egyesületi életet 
élénkítő vidéki mozgalmak és egyéb apró hir kötik le az érdeklődő 
figyelmét. Az „Erdély“-t az E K. E. tagjai évi 6 korona tagdíj fejé
ben díjtalanul kapják.
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F elh ívás
az á l lam erd észe t i  t i s z tv i s e lő k  g y erm ek e in ek  n e v e lé sé t  
seg é ly z ő  a lapból az 1908—1909. ta n év b en  k iosz tható  

s eg é ly e k  ü gyében .

A m. kir. földmivelésügyi ministerium szolgá
lati ügyköréhez tartozó állami erdészeti tiszt
viselők gyermekeinek nevelését segélyező alap
ból az 1908/909. tanévre szóló segélyek az 
1906. évi 79981. szám alatt jóváhagyott szabály
zat 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. 
erdőknél, 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 tiszt
viselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli 
gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt 
belföldi tanintézetek valamelyikének rendes tanulói 
közé az 1908/909. tanévre felvétetnek, továbbá 
amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak 
volna, ha a tanulmányi előmenetelt igazoló 
bizonyítványaikban kitüntetett összes osztályza
toknak legalább fele kitűnő, jeles, igen jó, 
vagy jó.

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja.
Tornából, énekből, valamint az egyes nem 

kötelező tantárgyakból nyert osztályzat az igény
jogosultság megállapításánál számításba nem 
vétetik.

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói 
a szabályzat 18. §-a szerint segélyben részesít
hetők, a következők:
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a) fiúgyermekek részére:
1. az erdészeti főiskola;
2. gymnasiumok ;
3. reáliskolák;
4. a felső kereskedelmi iskolák;
5. felső ipariskolák 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 I—IV. osztályba járó 
leánygyermekek segélyben csak akkor része
sülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet hiá
nyában másutt kénytelenek tanulni;

2. a siket-némák, vakok stb. oktatására szol
gáló gyógypedagógiai tanintézetek és pedig tekin
tet nélkül a gyermekek életkorára és előképzett
ségére.

Más tanintézetek tanulói és a fentebb fel
sorolt tanintézetek rendkívüli, vendég- és magán
tanulói, nemkülönben a különböző időszaki (téli, 
esti stb.) tanfolyamok hallgatói a segélyben nem 
részesíthetők.

A segélyek adományozása a folyamodó tiszt
viselő, 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 meg
felelő tanintézet nincs.

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége 
is figyelembe vétetik.

Egy tisztviselő rendesen csak egy gyermek 
nevelésére nyerhet igényt: 2 gyermek, vagy 
rendkívüli esetben 3 gyermek után csak akkor, 
ha az illetőnek első sorban legalább 4, vagy a 
a második esetben legalább 5 még szülői ellá
tást 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 uj 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 tanul, 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 
kérvényhez a gyermek, illetőleg gyermekek leg
utolsó iskolai bizonyítványai, nemkülönben a 
szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizonyít
ványok, illetve atyátlan, anyátlan árváknál az 
árvaszék igazolványa csatolandók.

Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivat
nak, hogy az alapból nyerhető segélyek iránti 
kérvényüket szabályszerű bélyeggel ellátva, leg
később folyó évi julius hó 8-ig „Az állami 
erdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését 
segélyző-alap intéző bizottságához“ (Budapest, 
V. kér., Zoltán-utca 16. sz.) beküldjék. Az ezen 
határidőn túl beérkező, vagy kellőleg fel nem 
szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1908. évi május hó 31-én.
M. kir. földm iv elés ügyi minister.

M /I f lV a i*  Tisztelt olvasóink becses
J l i a i j J H I  V l i l l V I I .  figyelmébe ajánljuk a Bu
dapesten, VIII., Főherceg Sándor-utca 30. sz. alatt levő 
Magyar O tthon Penziót. Mérsékelt árban elegánsan 
bútorozott, különbejáratu szobákat lehet ott bérelni s eset
leg teljes ellátás is kapható. Csoportos jelentkezőknek 
megfelelő kedvezmény. Szigorúan családi otthon.

Faárverési hirdetmény.
A Pongrácfalva községi volt úrbéres birtokosság 1908. 

évi julius hó 17-én délelőtt 10 órakor a község
házán tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja 
a tulajdonát képező erdőnek 2. számú osztagában talál
ható 742 drb és mintegy 663.64 m3-ra becsült veres
fenyő fakészletét. Becsár 6636'4 kor. Kiszállítási határidő: 
bezárólag 1908. évi december hó 31-ig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a 
hirdetményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be; 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 tárgyát képező haszonvétel megjelölését szó- 
szerint tartalmazza, úgy a mint az a hirdetményben 
foglaltatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás 
bélyeggel ellátva adatnak b e ; e) ha tartalmazzák azt a 
nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési 
feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen aláveti; f) 
ha bánatpénzképen a megajánlott összegnek legalább 
10% át készpénzben tartalmazzák; g) ha úgy vannak 
aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és 
lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható; és 
h) ha a borítékon kívül „Ajánlat a pongrácfalvai volt 
úrbéres fakészletre“ felírással van ellátva. Utóajánlatok 
egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés eredmé
nye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra 
azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik 
kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltételek á lőcsei 
m. kir. áll. erdőhivatalnál, az annak alárendelt lőcsei 
m. kir. járási erdőgondnokságnál és a pongrácfalvai volt 
úrbéresek elnökénél tekinthetők naponta 11 — 12 óra között.

Lőcse, 1903. évi junius hó 22-én. .

M. kir. járási erdőgondnokság.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  m inden hónap 1-én és  15-én.

F ő s z e r k e s z t ő :

Im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A
B é la p á tf a lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  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.

V a d á s z a t i  f ő m u n k a tá r s  :

R em ete i  KŐVÁRY JÁNOS
B u d a p e s te n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész k iadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz 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. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

H irdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fó lo lda l 20 K, negyedolda l 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

O rszágos gyű lés az állam i erdészeti 
tisztv ise lők  létszám rendezése ügyében.

Lapunk 12. számában megjelent, az állami 
erdészeti tisztviselők statusrendezésére vonat
kozó cikkek széles körben érdeklődésre találtak 
s nagy hatással voltak az erdőkincstári tisztvise
lőkre.

A méltatlanul elítélt megrázza rabláncait, 
szabadúlni akar a béklyóktól, melyeket még 
erdészetünk gyermekkorában, az államszol
gálat érdekében akasztott a kincstár az erdőtiszt 
kezére, belátván, hogy hiszen fa és föld nélkül, 
az állam jól felfogott érdekében, a perifériákra 
kihelyezett tisztviselő el nem lehet.

A zsarnócai kincstári erdészeti tisztviselők 
junius hó 28-án gyűlést tartottak a végből, 
nehogy az erdészeti tisztviselők fa- és földjáran
dóságai is ama kedvezménybe beleértessék, 
mely újabb mellőztetésnek tenné ki az erdő
tisztikart, a mennyiben a statusrendezés alul 
ki fognak vétetni azok a tisztviselők, akik számba- 
vehető egyéb kedvezményben részesülnek.

Annak tudatában vannak ugyanis, hogy a 
fajárandóság azért nem kedvezmény, mert 
azután adót fizetnek, de ez adóalany oly termé
szetű, a mely felett szabadon nem rendelkez
hetnek. A földjárandóság meg szintén nem 
lehet kedvezmény s a fizetésbe be sem tudható, 
mert az a lótartási átalánynak kiegészítő része, 
mely lótartási átalány, illetőleg kötelezettség, a 
legnagyobb nyűge, legnehezebb terhe az erdé

szeti tisztviselőnek. A földjárandóság jövedelme 
egyébként korántsem kiegészítője az 1200 kor. 
lótartási átalánynak, mert sok helyt az illetmény- 
föld — nem lévén mivel megjavítani — oly 
silány, hogy alig termi meg a bevetett magot.

A gyűlés kimondotta, hogy ha mindennek 
dacára is az intéző körök kedvezményt látnak 
a fa- és földjárandóságban, annak tehermentes 
részéről a statusrendezés ellenértéke fejében 
szívesen lemondanak. Kimondta, hogy előre is 
kifejezést kell adni annak, hogy a perifériákra 
kihelyezett erdészeti tisztviselőknek esetleg szán
dékba vett mellőztetése annál is inkább sérel
mesebb, mert a házon kívüli gyermeknevelés 
óriás terhei nehezednek vállaikra.

A gyűlés határozatilag kimondotta azt is, hogy 
e sérelmekre felhívja az állami erdészeti tisztikar 
összességét, a Magyar Erdészt, az Országos 
Erdészeti Egyesületet. Felkéri az összes erdő
tiszteket, hogy ez év szeptember havában Buda
pesten, az erdészeti egyesület székházában 
jelenjenek meg, vitassák meg az állami tisztvi
selők tervbe vett statusrendezését, küldjenek 
ki szükebbkörü bizottságot, ez szerkesszen emlék
iratot és azt küldöttségileg adja át a földmive- 
lésügyi minister úrnak.

Végül említetlenül nem hagyhatjuk a gyűlésen 
felhozott, a kincstári és az állami kezelésbe vett 
erdők kezelőtisztviselőinek ama állítólagos 
újabb sérelmét, hogy elvül ki lenne mondva, 
hogy a statusrendezésnél a kezelőtiszt a VII. 
rangosztályt el nem érheti.
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Ha e sérelem lidércnyomása valóban a fel
színen imbolyog, akkor kívánatos volna, ha a 
tervezett gyűlés tárgysorozatába ezt is felvenné, 
mert azt már csakugyan semmikép sem tudnék 
megérteni, hogy azok, akik a kényelmesebb és 
felelősségtől ment központi szolgálatot végzik, 
csak azok juthassanak a magasabb fizetési 
osztályokba, mig az erdészet működő szervei, 
az effektiv munkát végzők, a kenetlen kocsi 
tengelyei módjára, megkopva törjenek össze — 
de akkor a bakon ülőket is baleset érheti. Vagy 
talán a kezelő személyzetet megint csak „misera 
plebs“-nek akarják tekinteni? Ez ellen a magyar 
erdészet tekintélyének fentartása érdekében előre 
is óvást emelünk!

bpf ̂  ̂  .f ^  ^  ̂  ̂  űtű

Egyesített létszám.
Hosszas kínos kétség után kezünkben van a kir. erdő

felügyelőségek, az állami kezelésbe vett községi stb. 
erdők, az erdőőri szakiskolák, a magyarországi kincs
tári erdők, a horvát-szlavonországi kincstári erdők, és az 
erdészeti kísérleti állomás tiszti személyzetének új lét
számkimutatása.

Jelen alakjában azt teljesen megfelelőnek tartom, sőt 
nézetem szerint az egyesítéssel tovább lehetett volna 
menni, amennyiben a XI. fizetési osztályon kívül a X. 
fizetési osztályok létszámai, — az összes szolgálati idő 
tekintetbe vételével, minden lényegesebb sérelem nélkül, 
— szintén egyesíthetők lettek volna.

Helyes a kimutatásban az is, hogy VI—IX. fizetési 
osztályok elkülönítve maradtak, mert a különböző ágaza
toknál jelenleg ezen fizetési osztályokban levő tisztvise
lőknek előmeneteli viszonyai az idők folyamán olyannyira 
különbözők voltak, hogy az érdekelteknek tömeges sé
relme nélkül az egyesítés sem most, sem a jövőben 
keresztülvihető nem lesz. És mihelyt csak 2—3 ember 
szenved az által helyrehozhatlan sérelmet, az egyesítés
nek semmiféle formában megtörténnie nem szabad.

Az illetékes köröknek erre vonatkozó terveit és szán
dékait mély titok leple borítja. De a létszámkimutatás 
alaki beosztása arra enged következtetni, hogy a létszám
egyesítés fenyegető kisértete még mindig nem nyugszik, 
s az ha nem is egyszerre, de fokozatosan az összes fize
tési osztályokban tervbe van véve; valószínűleg olykép
pen, hogy az ezután következő kinevezések már az 
egyesitett létszámba történnének.

Ez ellen pedig határozottan tiltakoznunk kell úgy a 
horvátországi, mint különösen a magyarországi kincstári 
erdők személyzetének nevében, akik az egyesítésnek 
bármely formája esetén úgy az erdőfelügyelőségek, mint

a községi erdőknek mindig előnyösebb előléptetési viszo
nyok közt szolgált személyzetével szemben ki nem egyen
líthető hátrányt szenvednének.

Ha csakugyan ez a terv, úgy feltétlenül jobban sze
rettük volna, ha az egyesítés most egyszerre történik 
meg, mert ez esetben sem lett volna ránk nézve hátrá
nyosabb, de legalább illetékes helyen, minden egyes 
tisztviselőjének sorsát szívén viselő Ministerünk előtt 
mondhattuk volna el nyíltan és őszintén sérelmeinket és 
tőle vártuk volna azoknak orvoslását.

Most pedig úgy állunk, hogy az uj létszámkimutatás 
a régi alapon lévén összeállítva, nincs okunk ellene fel
szólalni. A további terveket nem ismerjük. Nincs tehát 
alap a csak sejtett és jövőben bekövetkezhető sérelmek 
ellen már most állást foglalni. De ha rossz sejtelmeink 
mégis, valóra válnak, arra leszünk kényszerítve, hogy a 
szolgálatitól eltekintve, más utón, esetleg a közigazgatási 
bíróságnál, keressük sérelmeinknek orvoslását.

Hogy a különböző ágazatoknál az elmúlt években 
fennállott eltérő előléptetési viszonyokat szemlélhetővé 
tegyem, az alább látható kimutatást állítottam össze a 
VII., VIII. és IX. fiz. osztályokban levő tisztviselőkről, 
azok szolgálatba lépésének idejét véve tekintetbe.

Azért vettem be csupán ezen fizetési osztályokat, mert 
ezek képezik az összes létszámnak zömét és itt látható 
szembeszökően az előléptetési viszonyokban uralkodott 
óriási különbség. A szakiskolák és kísérleti állomás sze
mélyzetét, — mint a mely csekély volta miatt itt szá
mításba nem jöhet — figyelmen kívül hagytam.

Egy futó tekintet az alábbi kimutatásra, elégséges 
annak belátására, hogy Salamon bölcsessége kevés ahhoz, 
hogy a különböző ágazatoknál a múltban időnkint fenn 
forgott eltérő előléptetési viszonyok folytán keletkezett 
egyenlőtlenségek, az érdekeltek tömeges sérelme nélkül 
kiegyenlíthetők legyenek.

Az eltérések kézzel foghatóbb bemutatására taglaljuk 
kissé a kimutatás adatait.

A jelenleg VII. fizetési osztályban levők közül 
latba lépett az 1868— 1878. évek alatt:

szolgá

az erdőfelügyelőségeknél 3 vagyis 15-79 ló
a községeknél 4 „ 23-53 °/o
a horvát kincstárnál 4 „ 10000 %
a magyar kincstárnál 

az 1879— 1888. évek alatt:
14 - 66-67 °/o

az erdőfelügyelőségnél 16 vagyis 84-21 °/o
a községeknél 12 „ 70-59 0/'0
a horvát kincstárnál — n — °/o
a magyar kincstárnál 
1888 után szolgálatba

7 " 33-33 %

lépett a községeknél 1 „ 5-88 %
Az ezen fizetési osztályban levő magyar- és horvát-

országi személyzet zöme tehát az 1878. évet megelőző 
időben lépett szolgálatba, mig az erdőfelügyelőségi és 
községi személyzet többsége 1878 után.
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után nem lépett szolgálatba senki, mig ezen idő után 
az erdőfelügyelőségnél: 17 vagyis 89’47 °/'o 
a községeknél: 13 „ 76'47 „

A magyarországi kincstári létszámban levők közül 
1885 után nem lépett szolgálatba senki, ezen idő után 

az erdőfelügyelőségnél: 5 vagyis 26'32 % 
a községeknél: 5 „ 29‘41 „

a kik a kedvező előmeneteli viszonyoknál fogva, már eddig 
megelőzték azokat, a kik velők egyidejűleg léptek szol
gálatba, de a horvát- és magyarországi kincstári lét
számban még mindig csak a Vili. fiz. osztályban van
nak; és létszámegyesítés esetén — történjék az bár a 
legméltányosabb alapon — ezeknek előmenetelét a jövő
ben is hátráltatni fogják.

Az itt általánosságban elmondottak vonatkoznak az

alább tárgyalandó VIII. és IX. fiz. fokozatokra is. Ismét
lések elkerülése végett tehát ott csupán a számadatok 
kimutatására szorítkozunk. A következtetéseket mindenki 
levonhatja belőlök.

A jelenleg VIII. fiz. osztályban levők közül szolgálatba
lépett az 1868— 1878. évek alatt:

az erdőfelügyelőségnél 1 vagyis 8-33 %
a községeknél 3 5 00 „
a horvát kincstárnál 4 23 53 „
a magyar kincstárnál 22 25-00 „

az 1879— 1888. évek alatt:
az erdőfelügyelőségnél 4 vagyis 33 33 °/o
a községeknél 24 40-00 *
a horvát kincstárnál 8 47-06 „
a magyar kincstárnál 61 69-32 „

az 1889— 1899. évek alatt:
az erdőfelügyelőségnél 7 vagyis 58-34 %
a községeknél 33 55-00 yy
a horvát kincstárnál 5 29-41 n
a magyar kincstárnál 5 5 68 „

A horvátországi kincstári létszámban 1892 óta szol-
gálatba lépett nincsen, mig a felügyelőségeknél ez idő
után szolgálatba lépett: 3 vagyis 25-00 °/o

a községeknél: 18 30-00 „
A magyarországi kincstári létszámban levők közül 1896 

után szolgálatba lépett nincsen, mig ezen idő után szol
gálatba lépett van a községeknél: 5 vagyis 8-33 %.

A jelenleg IX. fiz. osztályban levők közül szolgálatba 
lépett az 1879—1890. évek alatt:

az erdőfelügyelőségnél — vagyis —•— °/o
a községeknél — „ — „
a horvát kincstárnál 4 15-38 yy
a magyar kincstárnál 18 „ 14-29

az 1891 — 1898. évek alatt
az erdőfelügyelőségnél 5 vagyis 62'50 %
a községeknél 45 „ 51-14
a horvát kincstárnál 22 „ 84-62 „
a magyar kincstárnál 108 „ 85-71 „

az 1899— 1904. évek alatt
az erdőfelügyelőségnél 3 vagyis 37’50 %
a községeknél 43 „ 48-86 n
a horvát kincstárnál — „ —•— „
a magyar kincstárnál — „ —

Itt a legszembeszökőbb az előmeneteli viszonyokban 
való eltérés. Felhozható ugyan ellenvetésül, hogy a köz
ségi létszámban az 1899. évben való tömeges szolgálatba 
lépés az 1898. évi XIX. t.-c. életbeléptetésének folyo
mánya, a mikor már régebben szolgált tisztviselők is 
vétettek át. Ezt elismerem egyeseknél, de azért bátran 
mondhatni, hogy az ekkor szolgálatba lépettek nagyrésze, 
de különösen azok, a kik ez után léptek szolgálatba, 
feltétlenül kevesebb összes szolgálati idővel bírnak, mint 
azok, a kik a kincstárnál a horvát- vagy magyarországi 
létszámban ugyanezen fiz. osztályban vannak.

Előre tudom, hogy lesznek, a kik a fennebb látható
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összehasonlításban az erdőfelügyelőségi és községi tiszti 
személyzet elleni irányzatot fognak látni, de e nélkül 
igazunkat kimutatni lehetetlen.

Nem tudom elgondolni, hogyan képzelik az intéző 
körök az ily külömböző előléptetési viszonyok közt fejlő
dött létszámoknak méltányos és igazságos alapon való 
egyesítését. Mert azt még feltételeznünk sem szabad, 
hogy az érdekeink védelmére hivatott tényezők, — mint 
fennebb kimutattam, a tisztviselők egész kategóriáinak 
tömeges megkárosításával járó ezen műveletet csupán 
egy rögeszme kedvéért, keresztül erőszakolni akarnák a 
nélkül, hogy a fennálló ellentéteket kiegyenlíteni képesek 
volnának.

Mindenesetre helyes és szükséges volna, hogy ezen 
életbe vágó kérdés napirenden maradjon és mindenki 
mondja el róla véleményét pro és kontra.

K in cstá ri.

A tisztviselők helyzetén javító intézkedések.
Irta Földes János.

Kezdjük tapasztalni, hogy a tisztviselők helyzetének 
javítása iránt sok időn keresztül sajnosán tapasztalt 
közöny lassanként oszladozni kezd.

Az országgyűlési képviselők gyéren bár, de kezdenek 
már a tisztviselők érdekében cselekedni is. Különös el
ismerést érdemel gróf B a tth y á n y  Tivadar, a tisztviselők 
ez önzetlen, fáradhatatlan barátja, ki midőn a tisztvise
lők legszegényebb nyomorultjai, a dijnokok, napibéresek 
és szolgák fizetésjavítását tárgyalták a házban, a függet
lenségi pártnak nevében, mint annak alelnöke, közös
séget vállalt, hogy a pártbelieknek a választáskor tett 
ígéreteihez képest, fokról-fokra segíteni fog az állami al
kalmazottak anyagi és erkölcsi helyzetének javításán, a 
mely eljárás főbb elvei az államtisztviselőknek, e lapok
ban is kivonatosan közölt emlékiratában vannak lefektetve.

Ugyancsak a tisztviselők érdekében tettek nevezetes 
nyilatkozatokat Z a k a r iá s  János képviselő és W ekerle  
Sándor ministerelnök a képviselőház 1908. május 30-án 
tartott ülésén, melyeket az alábbiakban kívánom ismertetni.

Z a k a r iá s  János szerint „az állami tisztviselőket nem
csak azért fizetik, hogy ezen fizetésükkel és lakbérükkel 
munkájuk érdeme szerint díjazva legyenek, hanem azért 
is, hogy az illető tisztviselő abból a fizetésből, amelyet 
az államtól kap, tá r s a d a lm i á llá sá n a k  m egfele lően  
élhessen .  Éppen azért a fizetésnek és lakbérnek arány
ban kell állani nemcsak a megélhetési viszonyokkal, 
hanem magának az illető tisztviselőnek a személyi igé
nyeivel is. Nemcsak a magyar, hanem az összes álla
mok törvényhozását, a franciát kivéve, felelősség terheli 
azért, hogy nem gondoltak arra, hogy a tisztviselők meg
élhetési feltételei lényegesen változnak a szerint, amint 
az illető t is z tv is e lő  eg yed ü l á lló  legén yem ber, v a g y  
p e d ig  csa lá d o s,  nagycsaládú, terhes családi viszonyok 
közölt élő ember.

Ez a kérdés nemcsak emberbaráti szempontból veendő 
figyelembe, hanem erkölcsi és nálunk különösen m a 

g y a r  n em ze ti s ze m p o n tb ó l  is, mert kétségtelen, hogy 
az a tiszviselő, aki ugyanazon fizetés mellett egymagá
ban éli világát, azzal a másik tisztviselővel szemben, 
aki ugyanazon munkát végzi és ugyanazon fizetést kapja, 
de ebből nemcsak az ő legényéletének privát mulatsá
gait elégíti ki, hanem nagy családot is tart fenn és 
gyermekeket nevel az államnak, sokkal előnyösebb hely
zetben van és ezért a kettő különböző elbánást és meg- 

• ítélést igényel. Mert az a tisztviselő, aki egyedül él, 
társadalmi szereplésével, stréberkedésével, az anyagiak 
által rája nézve lehetővé tett helyzetében nemcsak a 
pillanatnyi megélhetés kérdéseiben van túlzott előnyben 
a nagycsaládú tisztviselővel szemben, hanem általában 
az előhaladás tekintetében is, mert az ő szabad idejét 
nem nyűgözik le az anyagi gondok és ha nemes am
bíció van benne, többet tanulhat és ezen az alapon 
hivatali pályáján lényegesen előhaladhat. Az a másik 
tisztviselő pedig, aki ugyanazon fizetés mellett és ugyan
azon körülmények között elkövette azt — amint mon
dani szokták — talán ballépést, hogy megnősült és csa
ládot alapított, ennek súlyát kell, hogy érezze, terhét 
kell, hogy vonszolja, mert hiába egyenlő a fizetés, a 
szükségletek lényegesen különbözők. { Ig a z !  Ú g y  v a n ! )  
Ez a kérdés megérdemli, hogy vele a magyar törvény- 
hozás alaposan és behatóan foglalkozzék. Már a rómaiak 
is érdemesnek tartották e kérdéssel foglalkozni és a lex 
Julia, továbbá a lex Papia Poppea kimondották, hogy 
Rómában három, Itáliában négy, a provinciában öt gyer
mek bizonyos terhek elengedéséhez adott igényt az állam
polgárnak. Felmentette a törvény az ilyen családfőket a 
gyámság viselésének kötelessége alól, házasoknak külön 
ülőhely jutott a színházban, előnyben  ré szesü ltek , ha  
á lla m i h iv a ta lr a  p á ly á z ta k .

Ha figyelemmel kisérjük különösen a francia törvény- 
hozásnak legújabb rendelkezéseit, amelyek arra utalnak, 
hogy az ott beállott népszaporodási hiányt lehetőleg el- 
iminálják, akkor lehetetlen nekünk is ezzel a problémá
val nemfoglalkozni. Hogy milyen jelentősége van ennek a 
kérdésnek, annak az igazolásául csak arra utalok, hogy 
Franciaországban a revans eszméje abban a mértékben 
veszett ki a nép leikéből és halaványult annak ereje, 
amilyen mérvben fogyott a francia nemzet számaránya a 
német számaránnyal szemben . . . .

N em  e lég  a  népek in te llek tu á lis  ereje,  szükséges 
maga a számbeli túlsúly, a tömeg ereje, amelyre a né
pek hatalmukat alapítják és nekünk Magyarországnak 
g o n d o t és f ig y e lm e t  k e ll a rra  fo rd íta n u n k , h ogy  a  
m a g ya r  tö m egek  is  sza p o ro d ja n a k , hogy a tömeg 
erejével egy nagyobb tömeggel nézhessünk a jövő küz
delmei elébe. (H e lyeslé s  !)

. . . .  Kétségtelen, hogy (e tekintetben) bizonyos 
visszaesés van. Erre a visszaesésre utalnak azok a tör
vényhatósági átiratok, amelyeket Somogyvármegye kezde
ményezésére a képviselőházhoz intéztek. A képviselő
házat és kormányt kérik arra, hogy az egy- és k é t-  
gyerm ek ren d szer , v a la m in t a  g ye rm ek te len ség i re n d 
s z e r  elleni küzdelemben tegye meg a kötelességét. E 
téren a magyar törvényhozás még nagyon keveset tett; 
pedig ha valahol, akkor különösen a tisztviselői fizetések 
és lakbérek megállapításánál módja van a törvényhozás
nak bizonyos fokig befolyást gyakorolni arra, hogy a 
t is z tv ise lő k r e  n é zv e  a  c sa lá d a la p ítá s  m eg k ö n n y ítte s-  
sék  és a g ye rm ek n eve lé s  le h e tő v é  té tessék . A m ú gy is  
a z  é le t v is z o n y a i  e lé g  sú lyo sa n  n eh ezednek  a  csa lá 
d o s tis z tv is e lő k r e  és szükség van arra, hogy az állam 
a maga biztató, buzdító, bátorító szavával és gyámolítá-
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sával közbenjárjon arra, hogy a t i s z tv is e lő  a legneme
sebb emberi érzésnek megfelelve, családot alapítson és a  
m a g y a r  n em ze te t e z z e l  s z a p o r íts a  . . . .

Én ebben a tekintetben nem akarok részletes javas
lattal előállani“ — mondja Zakariás beszéde további 
folyamában — „hanem utalok arra, hogy egyes feleke
zetek a maguk tanárai és alkalmazottai lakbéreinek meg
állapításánál már azt a rendszert alkalmazzák, hogy a 
n őtlen  és g yerm ek te len  ö z v e g y  alkalmazottak a meg
állapított lakbéreknek csupán 60%-át kapják. Ez egy 
megoldási forma. Az állami tisztviselők lakbérének meg
állapításánál a IX. rangosztályú tisztviselő 3 szobás 
lakása képezi az alapot, t. i. hogy ilyen lakás után az 
illető községben mennyi házbért fizetnek.

Már most kétségtelen, hogy egy legényembernek nincs 
szüksége arra a három szobás lakásra; tehát indokolt 
és különösen méltányos a többiekkel szemben az, hogy 
náluk a lakbér egy megfelelő százalékkal alábbszállíttas- 
sék . . . .  Azt a megtakarítást, melyet ezen a réven 
az igen tisztelt államkincstár a maga részére megszerez, 
rögtön le is foglalnám a családos tisztviselők gyermekei 
részére . . . hogy (azok) az eddiginél nagyobb mértékben 
részesüljenek az állam részéről támogatásban, olyanké
pen, hogy m in él tö b b  á lla m i ö sz tö n d íj a la p ítta ssé k  
a z  ilyen  tö b b g yerm ek es t is z tv is e lő  g yerm ek e i ré
szére .  Ez szintén egy megoldási módja annak, hogy 
ezen az utón a tisztviselők gyermekeit a gyakorlati pá
lyákra is tereljük . . . .  A tisztviselők anyagi független
sége mellett igen lényeges az arról való gondoskodás, 
hogy a tisztviselők politikai és erkölcsi függetlensége 
biztosíttassék. Ebben a tekintetben a b e te r je s z te tt  s tá tu s 
ren d ezés i j a v a s la t  bizonyos haladást mutat, mert én a 
tisztviselők politikai függetlenségének biztosítékát látom 
abban is, hogy a tisztviselő előhaladása ne függjön  
fe leb b va ló ja  te ts z é s é tő l, s z e s z é ly é tő l , hanem ha tel
jesíti munkáját, becsülettel előhaladjon pályáján, függet
lenül attól, vájjon társadalmi vagy politikai magatartása 
tetszik-e főnökének vagy sem.

Ez az egyik rész, a státusrendezés, amely szükséges 
ahhoz, hogy a tisztviselő politikai függetlensége biztosítva 
legyen. De ez nem elég. Szükséges a másik is, hogy a 
tisztviselő fegyelmi és szolgálati viszonyai tekintetében 
egy kodifikált törvény legyen, ne elavult fegyelmi szabá
lyok, hanem a mai kor igényeinek megfelelő és a tiszt
viselők politikai függetlenségét biztosító fegyelmi szabály
zat őrködjék a tisztviselők függetlensége felett, őrködjék 
a felett, hogy a tisztviselő szabadon követhesse meg
győződését, politikai nézeteit és felfogását. E tekintetben 
úgy érzem, hogy a z  u j a la k u lá s  b izo n yo s b ecsü le tbe li 
a d ó ssá g g a l v a n  h á tra lék b a n  a t is z tv is e lő k k e l szem ben . 
Mikor a nemzeti küzdelem folyt, a  t i s z tv is e lő k a r  volt 
az, — úgy az állami, mint a vármegyei tisztviselői kar, 
— amely te lje s  s z ív v e l  és lé lekkel tá m o g a tta  a  n em 
z e t i  k ü zde lem ben  a  k o a líc ió t  és pedig a legtöbb helyen 
támogatta abban a hitben, amit táplált akkor a koalíció 
is, hogyha majd az a koalíció uralomra jut, n em csak a  
t is z tv is e lő k  a n ya g i h e ly ze té rő l fo g  g o n d o sk o d n i, h a 
nem  p o l i t ik a i  fü g g e tlen ség ü k et is  b iz to s í t ja  a  s z o l
g á la t i  p r a g m a tik á v a l.

1906 december havában és 1908 január havában 
sürgettem ezt az ügyet W ekerle  Sándor ministerelnök 
úrnál, aki mindkét alkalommal k ije le n te tte  úgy, mint 
már a k o rm á n y v á lla lá sk o r  is  p ro g ra m já b a  v e tte ,  
hogy a tisztviselők szolgálati pragmatikájának ügyét a 
kormányfeladatok körébe tartozónak tekinti és annak 
n ie g v a ló s ilá s á t n ap iren dre tű z i  akkor, m ikor csak

teh e ti.  Azóta mindazok a fontosabb teendők, melyek a 
kormányra vártak, el vannak intézve. Ami még hátra 
van, az a választói törvény és az adóreform. De éppen 
a választói törvény az, amely immár kiterjeszti a politikai 
jogokat a nép széles rétegeire, illetve előreláthatólag ki 
fogja terjeszteni. T ehát p o l i t ik a i  jo g o k k a l ru h ázu n k  
f e l  m in den k it,  aki született, aki él és aki 24 éves 
férfikorát elérte és u g ya n a k k o r nem  b iz to s ítju k  a z t ,  
h ogy  a  t i s z tv is e lő  is  a  m aga  p o l i t ik a i  jo g a i t  te lje sen  
sz a b a d o n  és fü g g e tle n ü l g y a k o r o lh a s sa !

Megengedem, hogy a mai kormányrendszer e tekintet
ben nem ad okot aggodalomra és nem történt semmi az 
utolsó két év alatt, amiből arra lehetne következtetni, 
hogy a mai kormányrendszer a tisztviselők politikai 
jogait érinteni akarná és függetlenségüket befolyásolná. 
De hiszen minden kormányrendszer esetleg csak rövid 
életű, nem örökéletű, különösen az átmeneti kormánynak 
nem hivatása, hogy hosszú életű legyen; ép a z é r t  
nekünk n em csak  a  je len b en  k e ll b iz to s íté k o k ró l g o n 
doskodn u n k, hanem  a  jö v ő r e  is  tö rvén yek b en  k e ll le 
fe k te tn i  a  t i s z tv is e lő k  p o li t ik a i  fü g g e tlen ség é t b iz 
to s ító  in té zk e d é se k e t a z  e lk ö v e tk e zh e tő  tá m a d á so k 
k a l szem ben .

É n a z t  h iszem , h ogy  e lé r k e ze tt a z  id e je  m o s t m á r  
annak, hogy. a  t i s z tv is e lő i  szolgálati pragmatika 
is  e lk é sz ítte ssék ,  a törvényhozás elé terjesztessék s 
leh e tő leg  a z  ő s z i  ü lé ssza k  a la t t  le tá rg y a lta s sé k  és a 
törvényhozás által elfogadtassák.

Ezért azzal az óhajtással és kéréssel zárom be felszó
lalásomat, hogy a szolgálati pragmatikára vonatkozó 
javaslatot a mélyen tisztelt ministerelnök úr leh e tő leg  
a z  ő s z i  ü lé ss za k  folyamán beterjeszti és letárgyaltatja. 
A javaslatot elfogadom.“ (É lén k  h e lyes lés.)

Azt hiszem, mindenikünk hálás köszönettel veszi tudo
másul Zakariás Jánosnak ezen élénk helyesléssel foga
dott beszédét, hálával tartozik neki, hogy mindig élénk 
figyelemmel kiséri a tisztviselők ügyét és nem engedi 
azt a szőnyegről lekerülni, amit 1906., 1908. januárban 
és most mondott felszólalásaival bizonyít.

Élénkén kell hogy átérezze a mostani kormány, mit 
tesz az a magyar nemzeti állam szempontjából, ha a 
középosztályt a magyar tisztviselők anyagi és erkölcsi 
támogatásával erősíti. Legjobb bizonyítéka ennek az, hogy 
a nemzetiségi képviselők helyeslésétől kisérve jelentette ki 
nyomban Zakariás után .Vlád Aurél, hogy ámbár nem 
ellensége annak, hogy a tisztviselők jól és megfelelően 
dotáltassanak: azonban sajnálattal kell konstatálnia, hogy 
ezek az igények oly túlcsigázott mértékben lépnek fel, 
hogy államháztartásunk egyensúlyát veszélyeztetni alkal
masak, a mennyiben továbbra is ilyen  f o k o z o t t  m ér
tékben  érvén yesü ln ek .

Rossz akarattal lehet csak igényeink fokozott mérték
ben való érvényesüléséről beszélni most, mikor azon 
jogos igények egy része teljesülésének csak legkezdetén 
vagyunk, melyek más államok tisztviselőinél már régen 
teljesedtek, mikor különösen a családos tisztviselő a leg
nagyobb nélkülözésekkel kénytelen küzdeni a fokozódó 
drágasággal szemben, hol még a krumplira is alig telik 
sokszor, melyet hajdanában olcsó eledel gyanánt ajánlott 
az öreg Tisza a tisztviselőknek,
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Fontos a tisztviselőkre nézve W ekerle S á n d o r  minis- 
terelnök nyilatkozata. Wekerle Zakariásnak ama kíván
ságára utalva, hogy a nős és  n ő tlen  t is z tv is e lő k  k ö z ö t t  
a lakbérek  tek in te téb en  d iffe rá lá s  tö rtén jék , jo g o s u lt
n ak  ta r tja  azt nem csak a tisztviselőkre nézve, hanem 
általában is, hogy a családalapitók és fenntartók igényei
nek kielégítésénél, közszolgáltatásainál a c s a lá d fen n ta t-  
tó k n a k  b izo n yo s e lő n yö k et b iz to s íta n a k .  Hivatkozik 
itt egy január 1-ével életbeléptetett törvényre, a hol a 
c s a lá d ta g o k  a d ó já t  e ltö rö lték ,  egyúttal kilátásba he
lyezte, hogy az előterjesztendő jövedelmi adóban az u. 
n. g yerm ek p a ra g ra fu s  is fel lesz véve.

Evvel tehát teljesedésbe megy a „M. E.“-ben a tekin
tetben kifejezett óhaj.

Külön megemlékezik Wekerle Sándor ministerelnök úr

az ösztöndíjakról.

„Maguknál az állami tisztviselőknél is honoráljuk 
— mondja — a családosokat az által, hogy ellátást 
adunk az özvegyeknek, ellátást adunk a gyermekeknek, 
sőt ellátást adunk a keresetképtelen nagykorú gyermek
nek is. Ezenkívül ö sz tö n d íja k a t  is adunk és a törvény- 
hozás által rendelkezésünkre bocsátott segélyösszegekből 
a családi állapotokra és ügyekre való tekintetekből része
sítünk egyeseket. Abban igaza van a t. képviselő urnák 
(Zakariás János), hogy az á lla m i ö sz tö n d íja k  o s z to g a tá 
sá n á l a  g y a k o r la ti  kerese tfo rrásokra , a z  ip a ri és 
keresk ed e lm i  foglalkozásra fektessük a fősulyt. Némely 
tárcánál igen je le n té k e n y  ö sz tö n d íja k  á lla n a k  ren de l
k ezésü n kre , ig y  p l.  a földmívelésügyi tárcánál a z  e rd é 
s z e t  körében , a  h o l a z , h ogy g y a k o r la ti  kerese tre  
u ta lta ssa n a k  a z  érdekeltek , a  leg n a g yo b b  m értékben  
é r v é n y e s ítv e  v a n  is,  és a jövedéki b irsá g a la p b ó l  adott 
ösztöndíjaknál is preferáljuk a kereskedelmi és ipari fog
lalkozásokat".

Itt nyilván célzás történik a selmeci bányászati és 
erdészeti főiskolán legnagyobb részt még Mária Terézia 
királyné által alapított nagy ösztöndíjakon kívül az állami 
erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alapra is, 
melynek alapításával gr. Bethlen András, volt földmíve
lésügyi ministerünk hagyott maga után hálás emléke
zetet az érdekelt családoknál.

Mily csekély azonban a hatalmas magyar állam segí
tése még mindég ahhoz az istápoláshoz képest, melyben 
a hazai románságot a tisztán az ő tanulmányi alapjukat 
képező G o zsd u -a la p  részesíti, arra nézve az alábbiakban 
kívánok rámutatni.

Ez a Gozsdu, volt magyarországi főispán által alapí
tott, ma már óriási tőkével rendelkező alap egyik főin
dító oka a ma már számot tevő román intelligencia 
életrekeltésének és agressiv szervezkedésének.

E mellett a román pénzintézetek szintén nem meg
vetendő kulturalapot tartanak fenn hasonló célból, melyre 
jövedelmük bizonyos százalékát fordítják.

Érdekes adatokat közöltek erre nézve az 1906. é v i  
bukareszti kiállítás alkalmából. E szerint a rom án  p é n z 
in té ze te k  tö r z sv a g y o n a  v o l t  a k k o r 137.547,492 kor. 

A  G o zsd u -a la p b ó l 1872-ben 25, 1905 ben 170,

1870—-1905 k ö z ö t t  ö ssze sen  2718  rom án  ta n u ló  ré 
sz e s ü lt  1 .063,853 koron a  segélyben .

Ez az alap azonban évről-évre rohamosan gyarapodik 
és mind szaporábban gyártja a román értelmiséget, mely 
némely pályákat egyes vidéken egészen ellep s itt ma
holnap hatalmas térfoglalásával, kitartó munkabírásával 
mindjobban kiszorít másokat, kik hasonló támaszték híjá
val vannak. Ez az értelmiség azután fanatikus hive, tit
kon vagy nyíltan, szolgáljon bármely pályán, annak az 
eszmének, melynek támogatása céljából létesült az az alap 
s melyhez, hálából a segítésért, önkéntes fogadás köti, attól 
— bármi történjék is — semmi el nem tántorítja. Van, 
aki nyíltan kérkedik vele, hogy a fiaiért nem gyötri gond, 
bármennyi legyen is, győzi a Gozsdu-alap.

Ismerek olyan állami tisztviselőt, ki magyar érzelem
ben, magyar iskolában nevelt gyermekét, hogy sorsán 
könnyítsen, kivette onnan és az alap segélyével román 
gimnáziumba adta, hol a román nyelvbe még előbb 
bele kellett tanulnia. Az apa ez időtől fogva maga is 
visszavonult a magyar társaságtól, hol az előtt jól érezte 
magát, de a melyben máskülönben akárhány román 
tevékeny részt vesz anélkül, hogy elvétől eltántorodnék.

Az ilyen módon nevelkedett férfiútól, bármely szolgá
latban legyen is az, nem fog senki dicshimnuszokat 
hallani a magyar nemzetről, magyar nemzeti államról, 
ha magyar környezetben van is, legfölebb úgy tér ki a 
faggatás elől, hogy nem születhetik mindenki magyarnak, 
hogy ő dolgozik ina szakadtáig, de politikával egyáltalá
ban nem foglalkozik.

Ettől mennyire elütő, más nevelésben részesül, a mi 
jóravaló németjeink intelligenciája, mely ha összejön, tes- 
testül-lelkestül egynek vallja, érzi magát a magyar nem
zettel, szive mélyén ott lappang a józanságáról tanús
kodó gondolat, hogy a magyar állam csak úgy lehet 
erős ki és befelé, s adhatja meg polgárainak a szilárd 
biztonságot, ha minél egyöntetűbb a társadalma, minél 
kevesebb a széthúzó eleme.

A szegény magyar tisztviselő, kinek több gyermeke 
van, a legnagyobb nélkülözések árán sem tudja azokat 
kellőleg kiképezni. Nagyon fején találta tehát a szöget 
Zakariás, hogy a magyar tisztviselő-családok szaporodá
sára súlyt fektetni mily fontos állami feladat, különösen 
ha a fent elősorolt tényekkel számolunk.

De hála istennek, támadt végre annyi gazdag főúr kö 
zött nekünk is g r. P á lf fy  Ján osban  egy férfiunk, ki a 
veszedelmet megsejtve, egy h árom  m illió s  fe jed e lm i 
v a g y o n t  f o r d í to t t  a  G o zsd u éh o z n ém ileg  h ason ló  cél
z a tú  a la p  lé te s íté sére . S zo lg á l e z  a z  a la p  o lya n  ke
re sz té n y n e k  s z ü le te t t  k ö zé p o sz tá ly n a k , kü lön ösen  
t is z tv is e lő k  f i a i  ré szére ,  valláskülönbség nélkül, kik jó 
bizonyítvánnyal bírnak s e mellett j ó  m a g y a r  h a za f ia s  
m iv o ltu k a t k é tség te len ü l k im u ta tn i tu d já k .  Egy-egy 
ösztöndíj nagysága középiskolások számára 500— 700 K, 
olyanok részére, kik egyetemi tanulmányaik befejezése 
után, magukat külföldön tovább képezni akarják; 6000 K ■
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A mint látjuk, ez az alap sem oly exclusiv, mint a 
Gozsdu-alap, mely csak románokat segélyez.

A legnagyobb hálával kell e Pálffy-alapítványt fogad
nunk ; de ha lépést akarunk tartani a románokkal, na
gyon szükséges, hogy még több főurunk is kövesse e 
nemes példát.

Mert van ám a románságnak még több maecenása 
tartalékban, kik óriás vagyont hagyományoznak egyházuk 
s intelligenciájuk fejlesztésére. Ismerek közöttük egy ma
gas állású nyugalmazott államtisztviselőt s földbirtokost, 
kinek évi 150.000 korona jövedelme van s tartozik azon 
újabban programmot vallott m érsékeltekh ez,  kiknek szin
tén csak külön óhajaik vannak a saját népük részére, 
mintha az Istennek második kiválasztott népe volna az.

Azt hiszem, nem vette rossz néven szakközönségünk, 
hogy a minket, magyar erdészeket, mint tisztviselőket, 
közelről érintő ügyet e hasábokon alaposabban szellőz
tettem, tekintettel arra, hogy a ministerelnök úr az er
dészek ösztöndíjait külön kiemelte, jóllehet a mi sza
kunk még mindig egyike azoknak, mely nem mondható 
elárasztottnak, mivel a végzett főiskolások alig fedezik a 
szükségletet.

A szo lgá la ti pragm atika.

„E tekintetben" — hangzik a ministerelnök úr be
széde — „már többször oda nyilatkoztam, hogy igenis, 
a pragmatikával foglalkozunk, foglalkozom jelesül én, a 
kinek ha ez nem képezi is specialitását, mégis a köz
pályán eltöltött 38 évi szolgálatom alatt szerzett gyakor
lati ismeretek talán egyen esen  k ö te le sség em m é te sz ik , 
h ogy  a  fe lm erü lő  k ív á n a lm a k a t a  p o li t ik a  s  m á sfe lő l  
a z  a d m in is trá c ió  ig é n y e iv e l h e lyes ö sszh a n g b a  h o z
za m . (H e lye slé s ).  Ezen pragmatikával biztosítani kíván
juk nemcsak a tisztviselők szabadságát, úgy politikai, 
mint társadalmi és egyéb tekintetben, ■— természetesen 
a mennyiben azt a tisztesség határai között és illő for
mában gyakorolják — hanem b iz to s í t ju k  e g y ú tta l  a z  
e lő lép te té sh e z  v a ló  jo g u k a t is. (H e ly e s lé s )  De ebben 
a pragmatikában aztán azt is biztosítanunk kell, hogy 
megfelelő munkateljesítményt nyerjünk attól a tisztviselő
től (É lén k  h e ly e s lé s !), mert az illetmények folytonos 
emelése mellett azon társadalmi osztályokkal szemben, a 
melyek nem kapják, hanem adják ezen illetményeket, 
azt a biztosítékot is kell nyújtanunk, hogy ezen illetmé
nyek valóban megérdemelt munkáért adassanak. (E lénk  
h e ly e s lé s !)

Nagy megnyugvással tölthet el mindenkit e legilleté
kesebb férfiunk ama kijelentése, hogy az előléptetéshez 
való jogot, te h á t a z  a u to m a tik u s e lő lép te té s t fo g ja  
b iz to s íta n i a  p ra g m a tik a .  Azt jelenti ez, hogy bátran 
vihetnek soron kívül bárkit, a mellőzött tisztviselő nyu
godtan szolgál abban a tudatban, hogy egy bizonyos 
fokot szolgálati ideje alatt elérhet; nem áll azon erkölcs
telen alapon, hogy egy előtte levő szaktársa halálát kell 
előbb kivárnia, hogy helyére juthasson.

Ha még a tisztviselők emlékiratában felsorolt s a prag
matikához kötött többi kívánalmak is teljesednek, akkor 
megelégedettek lehetünk egészen.

A statusrendezés.

Ezzel a kérdéssel két cikkben is behatóan foglalkozott 
a „M. E f. é. junius 15-iki számában, s az „ E rd észe ti  
L a p o k “ szintén röviden megemlíti a veszedelmet, mely 
az 1909-ben már megtörténő statusrendezésnél fenyegeti 
az államerdészeti tisztikart az által, hogy az illetménye
ket oly kedvezményeknek akarják tekinteni, mely a status
rendezésből kizárná őket. — Márton Sándor számadatok
kal is illusztrálja, mily hátrányosok ezen úgynevezett 
kedvezmények reánk nézve.

Úgy látszik, a többség a mellett határozna, ha e 
kérdés orsz. érd. egyesületünk utján illetékes helyen kér- 
vényeztetnék, hogy az illetmények inkább töröltessenek, 
sem hogy a többi tisztviselőkkel szemben újólag háttérbe 
szoruljanak.

E veszedelmet kikerültük volna, ha a ministerium 
erdészeti ügyosztályának már 1902-ben megindított ama 
kezdeményezését le nem fújta volna az általános ellen
zés, mely szerint reversalissal akarták kötelezni az ösz- 
szes erdészeti tisztviselőket, hogy éppen a jobb fizetés
rendezés szempontjából, az illetményekről mondjanak le.

Hogy is állunk azokkal az illetményekkel ? — Némely 
helyen, hol jobbak a földek, minden esetre előnynyel 
jár az illetményföld, de az ország túlnyomó részén alig 
hoz valamit, a megváltás meg oly csekély, hogy szót 
sem érdemel. De tekintve azt, hogy a jobb helyen fekvő 
erdők úgyis elvétetnek és telepítés alá kerülnek, e jobb 
földek is maholnap kivétetnek az erdőtisztek kezéből. 
Másrészt megvan már szorítva az illetményföldek hasz
nálata egy nehány év óta fennálló ministeri rendelettel, 
mely a saját kezelésben való művelését rendeli el az 
illetményföldnek és a bérbeadást csak kivételesen engedi 
meg. Ily megszorítás mellett azonban azontúl megenged
hető volna mérsékeltebb áron a bérbevétel.

Az állattartással még mostohábban állunk, mely azon
ban mindenképpen azontúl is fenntartandó volna ott, hol 
az erdőtisztet a körülmények abba a kedvező helyzetbe 
juttatja, hogy kihasználhatja legelő-illetőségét.

Sok helyen az erdőtiszt nem is tarthat legelőn jószá
got, mert nincs kéznél s oly körülményes és költséges 
a pásztoroltatás, hogy ki nem fizetődik.

Azután ez a kevés jog is meg van nyirbálva az által, 
hogy az erdőtiszt pénzzé nem teheti marhatartási jogát, 
ha maga nem gyakorolhatja.

Egyáltalában az illetményjogosultság nem hogy kiter
jesztetett volna, mint a régi jó időben hajdanában, hanem 
az egész vonalon visszafejlesztetett. S jellemző a mi 
viszonyainkra nézve egy a köztudatban keringő mondás, 
mely így hangzik: „Ma fél az állam attól, hogy az erdő
tiszt esetleg valamit szerezhetne magának rendes fize
tésén kivül, ha az állam érdekébe nem ütközik is az, 
ellenben óriási módon hagyja gyarapodni a kincstár 
kárán is a vállalkozókat s azok alkalmazottait, kik mellett 
a maga tisztviselői elnyomorognak.“
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Bízunk azonban Darányi Ignác földmívelésügyi minis- 
tér urbart, ki eddig is segítőnk .volt s ki már azért sem 
fogja megengedni, hogy a többi tisztviselők színvonala 
alá sülyedjünk, mivel ő legjobban felismerte szakunk 
fontosságát, mikor az Orsz. Erdészeti Egyesület 1906. 
évi dec. 9-én tartott közgyűlésén e messze kiható ki
jelentést tette: „N a p ró l-n a p ra  em elked ik  a h a za i erdő- 
g a z d a s á g  fo n to s sá g a . Ú g y  érzem , h o g y  e g y  ú j k o r
s z a k  e lő tt á llu n k , h o g y  a z  e r d é s z e t . .  .  f e lv ir á g z á 
sá n a k  új Id ő sza k a  k e zd ő d ik .

A  m a g y a r  e r d ő g a zd a s á g  em elkedésén ek  a  n em ze ti  
f e lv ir á g z á s b a n  n a g y  részén ek  k e ll lennie. A z  erdé
s z e tr e  a  n em ze t fe jlő d éséb en  és em elkedésében  n a g y  
f e la d a t v á r . “

Ez természetesen csak úgy lesz elérhető, ha a 
százezrek, a milliók szerzői: a szegény erdészeti tiszt
viselők a megfelelő javadalmazásban részesülnek s nem 
kell a gazdagon dotált faszakmások mellett nélkülözés
sel szemlélni a felhalmozott milliókat, mint Bombay 
buzahalmait a mellettük éhen haló hinduknak.

A bányászoknak a mienkhez hasonlóan fontos köz
hasznú tevékenységét már inkább jutalmazza az állam 
azzal, hogy mellékilletményeiken felül ju ta lé k b a n  (tan
tiem) részesíti még akkor is, ha az üzem hiánylattal jár, 
mert hisz a külön jutalommal ösztönzött nagyobb tevé
kenység már az által is hasznos munkát végez, ha a 
hiányt minél kisebbre tudja szorítani.

A tisztv ise lők lakbérem elése.

A fentebb idézett beszédek abból az alkalomból hang
zottak el, hogy a tisztviselők lakbéremelésére vonatkozó 
költségvetési rendelkezés került a ház elé.

A törvényhozó testület a magasabb házbérekre szük
ségelt hitelt 1908. november 1-jétől megszavazta s nem
sokára a lakbérosztályok új rendezése várható.

Az Állami Tisztviselők Orsz. Egyesülete f. é. junius 
27-én kelt 308. sz. körözvénye arról értesít, hogy a 
köztudomásra jutott tények szerint a lakbérosztályok 
száma az eddigi négy helyett hétre fog emeltetni és az 
á lla m i t is z tv is e lő k  la k á sp é n ze i a z  á llo m á sh e lyek  
tén y leg es  la k b é r v is z o n y a i a la p já n  fo g n a k  m egálla -  
p itta tn i.

Kisült ugyanis, hogy némely vidéki városban az emel
kedés vagy alig valami, vagy semmi. De kisült az is, 
hogy e sajnálatos eredményt maguk az érdekelt tisztvi
selők idézték elő, a mennyiben a valóságnál sokkal ki
sebb lakásbéreket mutattak ki az adóvallomási ivekben. 
Tették pedig ezt azon erkölcsi kényszer alatt, hogy vagy 
honpolgári becsületükre, vagy a lakbéremeléssel, fel
mondással fenyegető házi úr szavára kellett hallgatniok, 
a mely „lenni vagy nem lenni" kérdésben többnyire a 
házigazda maradt a győztes.

E baj elhárítása végett hívta fel az emlitett egyesület 
a tisztviselőket, hogy jól felfogott érdekükben ügyeljenek 
arra, hogy a lakbérek igazi összegükkel legyenek ki

mutatva, mert sokszor a háziurak azzal mentették meg 
a tisztviselőt lelkimardosásától, hogy maguk Írták be a 
kisebb lakbérösszeget.

E dolog érdekelheti az erdőtiszteket is, bár legnagyobb 
részüknek természetbeni lakásuk van, már azért is, mert 
tudjuk, hogy az óhajok közé az is felvétetett, hogy a 
lakbér fele a nyugdíjba beszámíttassák.

A nyugdíjtörvény revíziója.

Erre nézve is fontos kijelentést tett Wekerle Sándor 
ministerelnök úr, f. é. junius 17-én tartott országgyűlési 
beszédében mondván:

_  „F ogla lkozu nk  a  n yu g d íjtö rvén y  r e v íz ió já v a l  
(E lén k  helyeslés)',  foglalkozunk nemcsak az özvegyeket 
és árvákat illetőleg, hanem a n y u g d ija k a t ille tő le g  
á lta lá b a n  . . . m é ltá n yo s, ig a zsá g o s  és ko rszerű  a lapra  
a k arju k  a  n y u g d íjtö r v é n y t fe k te tn i. (H e lyeslé s .)

A nyugdíjtörvényben mutatkozó hiányos intézkedések
nek egyik feltünőbbike az, hogy nevelési járulék az 
árvák részére csak akkor jár az özvegy életében, ha 
legalább három árva van. Minden modern nyugdíjtörvény 
eltörli e korlátozást ( Ú g y  v a n ! )  és megadja az árvák
nak az ellátást, számukra való tekintet nélkül. Ez érvé
nyesülni fog az ú j n yu g d íjtö rvén yb en  is  (É lén k  h e lyes
lés),  a melyre vonatkozólag megjegyzem, hogy a tár
gyalások folyamatban vannak s . . . a z  e g y e s  kérdések  
m eg á lla p ítá sa  \a  k ö ze leb b i időre  vá rh a tó . \(É lén k  
h elyeslés.)
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Néhai Pálffy János gróf végrendeletéről.
A minap elhúnyt Pálffy János gróf, mint ismeretes, 

fejedelmi hagyományt juttatott a magyar középosztálynak 
tanuló ifjai részére. Végrendeletének erre vonatkozó szaka
szában a boldogult főúr ezt írja:

„ . . . . módot akarok nyújtani a főiskolákat végzett 
magyar ifjaknak arra, hogy főiskoláik eredményes elvég
zése után tanulmányaikat külföldön folytathassák és isme
reteiket bővíthessék, minek folytán halálom esetére ala
pítványt alkotok oly kiváló tehetségű, törekvő, született 
keresztény vallású magyar ifjak részére, a kik valamely 
magyar főiskola eredményes elvégzése után ismereteik 
bővítése és gyarapítása céljából még külföldi híres főis
kolákat vagy más neves képzőintézeket, mestereket, 
műhelyeket, gyárakat stb. felkeresni s azokban tanulmá
nyaikat s önképzésüket folytatni akarják.

Ez alapítványom vagyonának a kezelése, valamint 
hasznosítása is a mindenkori magyar királyi vallás- és 
közoktatásügyi ministert illeti, s így az ő fönhatósága 
alá tartozik. . . . “

Tekintve azt, hogy a mi erdészeti főiskolánk nem tar
tozik a kultuszministerium ügykörébe, okom van attól 
félni, hogy a mi erdészeti főiskolánk az ösztöndíjak kiuta
lásakor esetleg — mint már annyiszor egyébb esetek
ben — feledésben maradhat. Nekünk pedig, kik főisko
lánk tanszékei, a kísérleti állomások, szakiskolák, szak-, 
lapok, az erdészet körébe vágó gyártelepek és maga az 
erdőgazdálkodás részére sokoldalúan képzett s főleg 
széles — látókörű szakférfiakat állandóan szükségelünk, 
igazán reá szorulunk arra, hogy az elhúnyt főúrnak 
e nemes és gazdag alapítványából a megillető részt meg
kapjuk annál is inkább, mível az ösztöndíjakat nagy 
részben úgyis a szakszerüleg vezetett uradalmi erdőségek 
évi jövedelméből alakítják.

Hiszem, hogy az illetékes tényezők megfogják ez irány
ban a kellő lépéseket tenni, a fiatal erdész-nemzedék 
pedig egy-egy tagjával képviselni fogja egyetlen főisko
lánkat a külföldre utazó magyar diákok társaságában.

Úgy legyen! ß

Tudósítás.

Tetszik tán emlékezni arra a mesére, a mely azon a 
híres mondáson fordul meg, hogy „eb legyen Kllklltyin- 
ban bíró" ugyebár? No hát én meg azt mondom, hogy 
a fakereskedelmi jelentések írása se tartozik .éppen a 
legkellemesebb foglalkozások közé. Hagyján, hogy 33 és 
néhány töredék fokos kánikulában még pőrére vetkezve 
se esik jól, de mit tegyen az ember, mikor éppen csak 
tizennégy nappal ezelőtt olyanforma jelentést irt, hogy 
olyan szép rendben megy minden, akár a .karikacsapás 
és tudomására hozta azoknak, akiknek tudni illik, hogy 
a legutóbbi faárverésen teljes 100 percentes volt a túl
fizetés, most pedig kisül, hogy egy azóta még legutób
bibb faárverésen még egy öklömnyi fakereskedő sem 
jelent meg.

Eredetileg strucpolitikát akartam követni, mondok, 
hogy ebben a gyilkos hőségben az ördög se törődik ár
verésekkel, ha csak tán azokkal nem, a melyeket az 
igazság(os)ügyi minister akar elhárítani a most már csak 
bizonyára boldog adós magyarról; hát ne is emleges
sük. Csakhogy eszembe jutott az a német példaszó: 
„das gebrannte kind fürchtet das feuer!“ Egyszer már 
rámpiritott valaki a saját magam rovatában ; jó lesz be 
nem várni, hogy megint rám ne cáfoljon. Hát inkább 
jelentsük be őszintén : nem volt bizony ott még egy fia 
fakereskedő sem.

Bezzeg tavaly ilyenkor nem volt kitűzve faeladás, a 
melyre fölös számmal ne jelent volna meg venni szán
dékozó, még pedig a minden áron venni szándékozó 
fajtából, olyan, a ki egymásnak hegyibe licitál, majdnem 
ad infinitum, de legalább ad 100 percent.

Persze, persze, azóta elmúlt a tavalyi ősz, a mely ala
posan leszállította az árverelők kvalitását. Le bizony. 
Pedig hogy vásároltak ezek az urak 1 Igaz, hogy nem a 
maguk pénzén, hanem a bankokén, a melyek rávetették 
magukat a szép haszonnal kecsegtető fatermelési üzletre. 
No, le is szálltak a csikórul ezek is, még pedig olyan 
hirtelen, hogy bátran mondhatnánk, hogy úgy pottyantak 
le róla.

Szóval alaposan fordult a kocka; bizony kátyúba 
került a fakereskedelem szekere és egyelőre, de tán jó 
időre, „nem lehet ám gyere ki.“

Itthon a tavalyi gyenge termés hatását érezzük még 
csak most amúgy igazán, künn pedig a még mindig 
nem egészséges pénzviszonyok hatnak bénitólag a fo
gyasztásra és jó szerencse, hogy veszedelmes árhanyat
lások be nem következtek. Némi hanyatlás el nem tagad
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ható, de ez nem üti meg az üzlet fennakadásának nagy
mértékét.

A tavalyi ősz pusztító vihara tisztító hatást gyakorolt 
a termelő szakmára és elhordta a férgesét, a kik pedig 
elég erős lábon álltak, azok tartózkodnak az olcsó, illetve 
túlolcsó eladásoktól és drága, illetve túldrága vételektől. 
Ha ezen elvek mellett ki is tartanak, pedig úgy látszik, 
hogy el vannak rá tökélve, a k k o r a z  erd e i á ra k n a k  is  
a lá  k e ll szá lln io k .

Már hogy az erdőjövedelmezőség aztán — a status 
quo helyreállta után — milyen lett, azt megítélni, t. 
olvasóim, bizonyára hivatottabbak nálamnál.

Amily részvétlenség mutatkozik a faeladások iránt, oly 
nagy mérvben vettek részt a fatermelők a MÁV. talpfa 
árlejtésén. Egy millió 628.500 darab talpfa szállítására 
volt árlejtés hirdetve és beadatott nem kevesebb, mint 
szá zh u szo n n y o lc  ajánlat, köztük olyan is, mely mindjárt 
tiz esztendőre ajánlja meg a szükségletet.

Egy tiz perccel megkésett ajánlattevő boldog mosoly- 
lyal dugta zsebre ajánlatát, mikor hallotta, hogy 128 
ajánlat érkezett be. „Hogyne örülnék“, mondá egy inter- 
pellálójának, mikor egy jövő évi nagy munkától szaba
dultam meg. Mire a MÁV. hivatalnokai ezt a tömeget 
átszámítják, összehasonlítják stb., éppen új árlejtést kell 
kitűzni, s akkor én csak az 1908-at javítom ki 1909-re 
már kész ajánlatomban.“

A műselyem.
Könyvismertetés. Közli: B iók  Z o ltá n . 2.

A műselyemnek nitrocelluloséból való előállításánál 
előforduló azon hátrányok elkerülése végett, melyek ezen 
robbanékony anyagok feldolgozásánál lépten-nyomon veszé
lyeztetik a vele foglalkozót, az e téren búvárkodó vegyé
szeket. arra késztette, hogy a selyemhernyó fonalához 
hasonló műselyem anyagául teljesen veszélynélküli kiviteli 
anyag szolgáljon; ezt a nitrogén-mentesített növényi 
anyagokban találták fel.

A műselyemfonal 1. a cellulosénak kénsavval való 
kezeléséből ; 2. a cellulosénak rézoxydammóniakbani 
oldatából; 3. a cellulosénak chlorzinkbeni oldatából; 4. 
a viskoséból; 5. a cellulosehydrátnak marólugokbani 
oldatából s végre 6. a cellulonacetátokből állítatik elő 
különböző vegyi úton. Szerző 68 szabadalmi levélben 
ösmerteti a műselyemhez alkalmas fonál vegyi úton való 
előállítását.

A felsorolt előállítási módok közül leginkább két eljá
rás nyert szélesebb körű alkalmazást, ezek egyike a 
Despaissis szabadalma, mely szerint a műselyem a cel
lulosénak rézoxydammóniakbani oldatából állíttatik elő, a 
másik eljárás pedig az, hol a műselyem az u. n. viskose-, 
bői nyeretik.

Az első eljárásnál a tiszta cellulose (íagyapot, farost, 
szalma) szolgál kiviteli anyagul, mely rézoxydammóniak- 
ban oldatik föl s az így nyert folyadékot azután a műse
lyemfonal vastagságának megfelelő keresztmetszettel 
bíró hajszálnyílásokon bocsátjuk át. A nyúlós cellulose- 
oldat ily nyílásokon átömlő sugara csiga, orsó vagy dob
rendszerrel higitott sósavoldaton huzatik keresztül, miál
tal vegyi hatásnak lesz alávetve és rézchlorid és Chloram
monium képződése mellett a réz és ammóniák tartalmától 
megszabadul.

Ezen higitott sósavfürdő helyettesíthető bármely más 
olyan vegyi fürdővel is, p l : kénsav, oxalsav, bor-citromsav, 
alkohol, higitott carbólsav stb., melyek vegyileg éppen 
úgy hatnak s a réz és ammóniákkal vegyileg egyesülve 
e tiszta cellulosét szintén kiválasztják.

A réznek tisztán való nyerése forró vízfürdőben vil
lamos .árrammal is eszközölhető.

A műselyemnek a valódi selyemhez még hasonlóbb 
összetételét nyerhetjük az által, ha a celluloseoldathoz 
állati alkatrészeket, mint pl. vér, szőr, bőrhulladékot keve
rünk, melyek a rézoxydammóniakban könnyen oldódnak s 
a fonalképzésben hathatósan közre működnek. Az ily 
oldatot gyakran föl kell kavarni s a zsíros és kemény,
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fel nem oldott alkatrészektől megszabadítandó, az oldat 
homokon vagy asbesten átszűrendő.

A többszöri mosással a réz és ammóniáktól megtisz
tított fonalak azután egy erre berendezett száritó készü
lékben, vagy egyszerűen hevített levegővel megszárittat- 
nak, dobra vagy orsóra felgombolyittatnak, melyről később 
lemotólázva matringokba dolgoztatnak föl, melyekből a 
szövőszéken át a valódi selyemhez hasonló legszebb 
szövetek, csipkék stb. jönnek a kereskedelembe.

Ismeretes dolog, hogy a cellulose különböző módon 
hozható oldott állapotba, de az is tény, hogy a legtöbb 
esetben a vegyi behatások alatt annyira elváltozik, hogy 
eredeti tulajdonságaival ismét visszanyerni, illetve oldatá
ból tisztán kicsapatni, vajmi nehéz.

Az előbb említett eljárásnak is az a hátránya, hogy a 
rezet az oldatból teljesen eltávolítani alig lehetséges, de 
hátránya az is, hogy az eljárás meglehetősen költséges.

A műselyem előállításán búvárkodók tehát oda töre
kedtek, bogy úgy az előállítási költség a lehető legcse
kélyebb legyen, valamint a cellulosénak oly oldata alkal
maztassák, melyből a selyemgyártáshoz szükséges anyag 
(a cellulose) a maga teljes tisztaságában s tulajdonságai
val nyerhető ismét.

Ezen új eljárás szerint a műselyemnyerés kiviteli 
anyagául azon termék szolgál, mely a marólúgoknak a 
celluloséra való hatásának eredménye és mely az u. n. 
-mercerisació“ alapján jön létre; egy folyékony, áttetsző 
tömeg, mely tulajdonképen nem egyéb, mint a cellulosé
nak alkálival és vízzel való vegyüléke, az u. n. „viskóid.“

Ezen anyag a szénkéneg behatása alatt — melyet 
magába fölvesz — tetemesen megduzzad, végre teljesen 
kocsonyás s vízben oldható lesz; az oldat színe sárgás 
fehér és rendkívül nyálkás, melyből a cellulose a maga 
eredeti tulajdonságait megtartva, ismét könnyen kiválaszt
ható.

A kiválasztás történhetik:

1. az oldatnak szabad felbomlása által, mely bizonyos 
idő múltán magától beáll;

2. az oldatnak 80— 100° C-ra történendő felhevitése és
3. élenyités által; melyhez elegendő magának a levegő 

élenyének behatása.
Crois, Beván és Clayton Bradh-nek. sikerült a cellu- 

losét ily oldatba hozni s azt a műselyem gyártásához 
alkalmas, minden vegyi változás nélkül oly állapotban 
vissza nyerni, mely eljárás olcsósága és a nyert termék 
sokoldalú alkalmazhatósága által az e szakmába vágó 
gyáripar terén az első helyet van hivatva a jövőben el
foglalni.

f\ sas.
L a ssa n  k eren g  a bérc fö lö t t  
M á r  h arm a d ik  n a p ja ,
S z ív é t  a kin, a fá jd a lo m  
Ú g y  té p i . . . ú g y  m a rja  . . .

A  lá th a tá r t é les szem e  
K u ta tv a  já r ja  á t :
V ájjon  m erre, h o l ta lá lja  
E lv e sz íte tt, s ze g é n y  k ic si f iá t .

O t t . . .  o t t . . .  o t t  v a n ! É s széd ü lten  
C sap  a lá  a m élybe  
A sa s , a k i o d a fen t él 
A z  iz z ó  n a p fén yb e’.

R á g ja  o ttlen t a z  ö  v é ré t 
U n dok  fé rg ek  r a ja  . . .
E zek  fö lö t t  k is  m a d a ra k  
L á rm á s g u n y k a ca ja .

M e g tö rö tt a z  a p a . Á m de  
F elh ördü l a k i r á ly :
B o s sz ú t 1 . . .  E z  a rém  g y a lá z a t  
Véres b o sszú t k íván .

B o s sz ú t ? . . .  e c sú szó  férg ek en  ? . . .  
E  lá rm á s, sem m i seregen ,
A m ely  m á r  a lá t tá ra  is 
G y á v á n  szé jje lreb b en  ? . . .

N em . S  szem e a z  ég re  téved ,
A z tá n  a h a lo ttra  . . .
É s u jo n t fö lem elk ed ik  
Ism ét a m a gasba .

Szása.

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



264 M A G Y A R  E R D É S Z 14. szám.

Baranya-Somogy-Tolnamegyei Erdészeti 
és Vadászati Egyesület közgyűlése.

Megtartatott Baranya-Sellyén, 1908. évi junius hó 28-án. 
Jelen voltak: Páncél Ottó alelnök, Kolossváry Andor 
titkár, Seh Jenő pénztárnok, Almássy István, Benkő 
Gyula, Csik Gyula, Cizek László, Deutsch Jenő, Dr. Egry 
Béla, Fónay Lajos, Frank Sándor, Hegyessy János, Hajek 
Antal, Horváth István, Jakabffy Imre, Kalla Róbert, Mor- 
vay Dezső, Péter Ignác, Szuly János, Sárközy György, 
Szarkássy János, Tatarek Kálmán, Tirts Rezső, Wenk 
Ferenc és Zbinyovszky Lajos egyesületi tagok.

A földmívelésügyi m. kir. Ministeriumot, az Országos 
Erdészeti Egyesületet és az „Arad-Temes-Déva-Lugos- 
vidéki Erdészeti Egyesületet“ Páncél ottókir. erdőfelügyelő; 
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesületét Elek 
István m. kir. főerdész (Eger) és Pauchly Rezső rozsnyói 
püspöki erdőmester; Baranya vármegye közönségét Hor
váth István szentlőrinci főszolgabíró képviselték.

Az Egyesület elnöke; gróf Széchényi Bertalan elhárít— 
hatlan akadályok miatt meg nem jelenhetvén, Páncél 
Ottó alelnököt bízta meg a közgyűlésben való elnöklés
sel, ki a közgyűlést megnyitva, szívélyes-szavakkal üdvö
zölte a szép számban megjelent tagokat és vendégeket.

Napirend előtt a Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdé
szeti Egyesülete képviseletében Pauchly Rezső erdő
mester üdvözölte az Egyesületet. — Ugyancsak a napi
rend előtt felszólalt Kolozsváry Andor titkár, s javasolta, 
hogy jegyzőkönyvi köszönet szavaztassák gróf Draskovich 
Iván úrnak azon előzékenységéért, miszerint az Egyesü
letet vendégül látni szives volt.

Ugyancsak titkár indítványára köszönetét szavazott a 
közgyűlés gróf Széchényi Bertalan, gróf Draskovich Iván 
és Páncél Ottó uraknak a galamblövő versenyre küldött 
szép és értékes tiszteletdijakért, Mándy Samu úrnak a 
tőle vásárolt 100 galamb árának (100 K) tiszteletdijak 
beszerzésére történt átengedéséért, gróf Draskovich Iván 
és Horváth, István uraknak galambok ajándékozásáért és 
a galambok beszerzése körüli szives fáradozásukért.

A múlt közgyűlés jegyzőkönyvét titkár felolvasva, az 
tudomásul vétetett s egyben a közgyűlés jegyzőkönyvé
nek hitelesítésére Almásy István és dr. Egry Béla tagok 
kérettek fel.

Kolozsváry Andor titkár ezután felolvasta évi jelenté
sét az Egyesület működéséről, melyben utalt arra, hogy 
az Egyesület ez ideig a kezdet nehézségeivel küzdött s 
így érdemleges sikert alig mutathat fel. Ügyszeretetre 
buzdította a tagokat; —- jelentette továbbá, hogy az

erdő- és vadőrök jutalmazására a következő tartalmú- 
szabályzat dolgoztatott ki;

„SZABÁLYZAT
a Baranya-Somogy-Tolnamegyei E rdészeti és Vadászati E gyesü let 
működési terü le tén  szolgálatban á lló  erdő- és vadőri-szem élyzet 

m egjutalmszásáról.

1- § •

a) Jutalomdíj erdőőrök részére:
I. díj 100 (egyszáz) korona.

II. „ 50 (ötven)
III. „ 30 (harminc)
IV. „ 20 (húsz)

b) Jutalomdíj vadőrök részére :
I. díj 100 (egyszáz) korona.

II. „ 50 (ötven)
III. „ 30 (harminc) „
IV. „ 20 (húsz „

2. §.
Az 1. §-ban megállapított díjakra oly szolgálatban álló 

felesketett erdő- illetve vadőrök tarthatnak igényt, kiknek 
szolgálatadói vagy tiszti elöljárói a Baranya-Somogy- 
Tolnamegyei Erdészeti és Vadászati Egyesületnek alapitó 
vagy rendes tagjai s kik ezen Egyesület működési terü
letén eltöltött hosszabb szolgálati idejük alatt különösen 
az erdősítés és az erdei kihágások megakadályozása 
terén, vagy a hasznos vad tenyésztése és ápolása, a. 
dúvadak sikeres pusztítása, különösen pedig az orvvadá
szat megakadályozása által erre kiváló érdemeket sze
reztek.

3. §.

A jutalomdíjak odaítélése az Egyesület választmányára 
bizatik.

4 . §-

Pályázók szolgálatadóik vagy tiszti felebbvalóik utján 
felhivandók, hogy az Egyesülethez intézendő folyamod
ványukat október hó 1. napjáig az egyesületi titkárnál 
nyújtsák be.

5. §.

A folyamodványhoz melléklendő:

1. szolgálati bizonyítvány;
2. a jutalmazandó tevékenységleirása, mely a szolgálat

adó vagy a tiszti elöljáró által láttamozandó és illetve 
igazolandó;

3. a pályázó által felfedezett erdei vagy vadászati ki
hágó törvényes megtorlására hozott jogerős ítélet hiteles 
másolata.

6. § .

A jutalmazottnak a díj kiadásával egyidejűleg a követ
kező tartalmú oklevél állítandó k i :
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sz.
OKLEVÉL

A Baranya-Snmogy-Tolnamegyei Erdészeti és Vadászati 
Egyesület nevében ennek Választmánya a folyó évi 

.........- ..................hó...............n....... .___ ........... .......n meg
tartott választmányi ülésében....................... .............. t,

ki jelenleg.____ ___ ___vármegye________ .....községében
— ----------------- ------------nál mint________ __ ________
év óta áll szolgálatban. ............  ................... .

M A G Y A R

körül szerzett érdemei elismeréséül korona juta

lomban részesítette s részére ezen, az Egyesület pecsét
jével ellátott oklevelet kiadta.

Pécs, 19____ évi.................. ...........hó___ __ n.

Az egyesület választmánya:

titká r. P. H . elnök

pénztárnok. alelnök.

választmányi tagok.

Ezen, a titkári jelentés keretében előadott szabályzat 
egyhangú határozattal jóváhagyatott.

Titkár jelentéseinek további folyamán felemlitette, 
hogy az Egyesületnek 26 alapitó és 165 rendes tagja van.

Javasolta továbbá, hogy az Egyesület tagul lépjen be 
a rokonegyesületek kötelékébe, nevezetesen : az Orszá
gos Erdészeti Egyesületbe, az Országos Magyar Vadá
szati Védegyletbe, a Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdé
szeti Egyesületébe és az Arad-TemesDéva-Lugosvidéki 
Erdészeti Egyesületbe. — Titkár javaslata elfogadtatott 
azzal, hogy a testvéregyesületek viszont az Egyesületbe 
való belépésre felkéressenek. — Titkár végül rövidesen 
ismerteti a Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sületének f. é. május hó 24., 25., 26-án megtartott köz
gyűlését, illetve annak lefolyását, a melyen az Egyesület 
megbízásából megjelent.

A pénztárvizsgáló-bizottság jelentette ezután, hogy az 
Egyesület 1907. évi összes bevétele, a már gyümölcsö- 
zőleg elhelyezett 1750 korona törzstőkén kívül, 915 K 
11 fillért, s ezzel szemben kiadásai 146 korona 13 fil
lért tettek ki. A 768 korona 98 fillér pénztári maradvány 
bevételként áthozatott az 1908. évre.

A folyó évi összes bevétel 908 korona 98 fillér volt, 
ezzel szemben a kiadások 743 korona 40 fillérre rúgnak. 
A pénztári maradvány ekként 165 korona 58 fillér.

A gyümölcsözőleg elhelyezett s kamataival együtt 
2409 korona 54 fillérre növekedett törzstőkéről szóló 
takarékpénztári betétkönyvecske pénztáros által szintén 
felmutattatott.

E R D É S Z

Mindezek szerint a pénztárkezelés teljesen rendben 
levőnek találtatván, pénztárosnak a felmentvény a szoká
sos fenntartással megadatott.

Seb Jenő pénztáros ezután a választmány által 
megállapított jövő évi költségvetést terjesztette elő, mely 
szerint az előirányzott 953 korona 20 fillér szükséglettel 
szemben 973 korona 20 fillér áll rendelkezésre s így 
20 K felesleg mutatkozik.

A költségvetés kapcsán Kolossváry Andor titkár indít
ványozta, hogy tekintettel arra, miszerint az Egyesület
nek nincs rendes sajtóorganuma, mely a tagokat érdeklő 
eseményekről kellő tájékoztatást nyújtana, adassék ki az 
Egyesület költségén egy évkönyv, melynek költségei a 
„nyomdai költségek“ címen felvett összegből fedezendők.

A költségvetés és az ennek kapcsán tett indítvány 
elfogadtatott.

A választmányban Héjas Kálmán lemondásával meg
üresedett tagsági helyre titkos szavazás utján absolut 
szótöbbséggel Tatarek Kálmán uradalmi erdőmester válasz
tatott meg.

A szavazás tartamára elnök a közgyűlést felfüggesz
tette, a szünet alatt elnök javaslatára üdvözlő sürgönyök 
küldettek Darányi Ignác földművelésügyi ministernek, 
gróf Széchenyi Bertalan egyesületi elnöknek és gróf 
Draskovich Ivánnak, a vendégszerető háziúrnak.

(Folytatjuk.)
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Ragadozóink méltatása.
Irta G yu la i G yö rg y .

A feladata magaslatán álló igazi telivér vadászember 
jól tudja, hogy minden egyes ragadozónak, a természet 
háztartásában, meg van a maga rendeltetése. Minden 
egyes állatfaj, mely a természet csodás kertjéből kipusztul, 
távozásával megbontja azt a láncolatot, mellyel a termé
szet a maga köreit összefűzte. Egy-egy ragadozó csak 
esetenként válik oly arányban veszedelmessé, hogy jogot 
formálhassunk nem ugyan teljes kipusztításához, hanem 
megfelelő tizedeléséhez. Messzemenő patronátusi jogok 
gyakorlása az állatvilág fölött teljesen fölösleges, hiszen 
a bölcs természet maga gondoskodik arról, hogy az 
állatvilág egymással szemben biztosíthassa önvédelmét 
s így egyben a szükséges egyensúlyt is fenntartsa.

Ma Európa ragadozói mig egyrészt az egyensúlyt ma
guk közt is fenntartani képesek, másrészt működésükkel 
esetenként hasznot hajthatnak nekünk.

Kulturállamainkban ma kétségtelenül legveszedelme
sebb ragadozó a farkas. A tőlünk nyugatra eső államok
ban végleg kipusztult ugyan s nálunk is számban meg
csappant, ám azért számottevően jelentkezik még Orosz
országban és a Balkán államokban, bár itt se többé oly 
tömegekben, mint csak 2—3 évtizeddel is ennekelőtte ! 
Azért a lappok földjén még ma is annyira rettegett raga
dozó, hogy a lappok „békességes jó napot adassék“-kal 
csak akkor köszöntgetik egymást, ha tájékukon a farkas 
nem kóborol 1

A középkor és újkorban dúló háborúk idején, iszonya
tos csapás volt a csatatereken jelentkező farkasok serege. 
Ám azok minden időkben ott egészségügyi szolgálatokat 
tettek ! S nemcsak háborúk nyomán jelentkeztek, hanem 
mindott, a hol elemi csapások, minők a dögvész, föld
rengések, árviz stb. tizedelték az emberiséget s a hol 
aztán s sok hulla eltakarításáról gondoskodtak, hogy ne
künk hasznos egészségügyi szolgálatokat tegyenek !

A XVIII-dik század végén dúló francia háborúkban a 
rajnamelléki hadmiveletek vonalai mentén a lakosság 
még több ezer farkast pusztított el. Ezek, bár egyben a 
csatatereken elesetteket fellakmározták, másrészt a békés 
lakosság falvaiba rontottak. Napoleon oroszországi had
járata után, az emlékezetes 1812-iki téli visszavonuláskor, 
a lengyel határszélhez érkező s borzalmasan megtizedelt 
csapatok nyomában jelentkező farkasok tömegéből a határ
széli falvak lakói több mint ezer darabot agyonvertek.

Midőn a barlanglakó ősember, nehéz küzdelemben a 
létköreit veszélyeztető állatvilággal megkezdte az élet
halálharcot azért, hogy mai hatalmas kultúránkat zsenge

csiráiban megóvhassa, a vadállatok rémséges nagy szá
mával volt kénytelen szembeszállni és megküzdeni. Ezek 
közt a farkas már az őskorban is vezérszerepet vitt. Ezt 
a vezérszerepet, az. emberiség nem nagy örömére, úgy
szólván mai napig megtartotta. Mig az ember egyéb 
ellenfelei az állatvilágból, idők folyamán réges-régen ki
pusztultak, így a mammut, az óriásmedve és egyéb ma 
már csupán prehisztorikus leletek után ösmert állatszörny, 
addig a szívós farkas azt a tért, melyet ilt-ott el is 
veszített, ismételten igyekezett visszahódítani. Példa erre 
Norvégia, hol évtizedenként ki-kimaradoznak s aztán 
megint jelentkezni szoktak.

Ma, midőn a csataterek borzalmainak elenyésztetése 
immár nem a farkasok és keselyük, hanem az emberi
ségnek humánus feladata, a farkast a kizárólag kártékony 
ragadozók közé kell sorolnunk.

Legutóbb Mandzsúria harcmezőin, dacára annak, hogy 
Mandzsu ország a kultúra övén kivül esik, a farkasok 
föllépése már mögötte maradt annak az aggresszivitás- 
nak, melylyel ez a szívósan kitartó bestia még nem is 
oly régiben világszerte garázdálkodott. így nevezetesen 
Napoleon hadjárataiban, a hanyatló törökuralom ismételt 
harcai alatt, főként Kisázsiában, Perzsiában s a Balká
non, Európa nyugatán pedig az 1859-iki olasz-osztrák, az 
1866-iki porosz-osztrák háború után szembeötlő számban 
jelentkezett még olyan helyeken is, melyek az elősorolt 
hadjáratok határán kivül estek; így nevezetesen: Svájc
ban és a két Skandináv államban.

Orosz és lengyel-földön a farkas még manapság is 
rettentő pusztításokat okoz háziállatban s vadállományban 
egyaránt: így főként az őz és a szarvasfélében, sőt Dél- 
Oroszország legelőin a ménesekben is. A lengyel-porosz 
határon, pár évtizeddel ezelőtt a farkasok kártételei oly 
érzékenyek voltak, hogy egyes kárvallott ménestulajdono
sok a farkasbőrök beszolgáltatóinak bőrönként 70—80 
márkát fizettek !

Bosznia-Hercegovinában 50—60 évvel ezelőtt nagyobb 
számban akadt még agancsos; ma a betelepített és gon
dosan védett állományt leszámítva, a farkasok garázdál
kodása következtében a bosnyák és hercegóc rengetegek
ben agancsosfélére alig akadunk.

A farkast az anyatermészet határtalan falánksággal 
boldogította, — ez az állat úgyszólván mindig éhes. A 
hol elegendő friss zsákmányhoz nem juthat, ott kikaparja 
az elföldelt dögöt; sőt véginség idején földet eszik! Kímé
letre, mai kulturviszonyaink mellett, többé egyáltalán 
nem számíthat.

Közvetlen a farkas mellé helyezhetjük a vidrát. Nem 
mintha kegyetlensége és rablásai a farkaséval összemér
hetők volnának, hanem mert veszedelmes halpusztításai 
mellett csak oly mindenevő, mint a farkas, s így az állat
világ köréből ép oly sok 'hasznosat és károsat pusztít, 
mint a növényvilágból zsenge rügyet, bimbót és termést. 
Patkány, egér, kigyó és féregpusztításai révén úgyszólván 
nem is helyezhető az abszolút kártékony vadak közé s
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így a hol szórványosabban jelentkezik s haltenyésztést 
sem veszélyeztet, ott, létköreinek korlátain, már csak 
becses prémje kedvéért is, némileg tágíthatunk.

A róka kártékonysága felől a vadászirodalom világszerte 
köteteket tud összeírni. Porlepte régi vadászati közlemé
nyek sárguló lapjaiból olvasom, hogy a róka évenkint 
átlag 60 nyulat pusztít. Róka kotorékok ellenőrzése köz
ben, körülbelül ma is rájöhetünk arra, hogy ez a réges- 
régen közölt számadat alig túlzott. E mellett temérdek 
a fogoly, fürj, vadkacsa, éneklő- és háziszárnyas, sőt 
agancsosok gidája stb., a mit zsákmányul ejt. Viszont 
étlapja másik oldalán, bőségesen szerepel a patkány, 
egér, csiga-biga, féregféle stb. A vadász-szakirók közül 
Diezel talán legigazságosabban birálgatja a róka visel
kedését, midőn azt mondja felőle, hogy oly években, a 
mikor sok a kártevő mezei egér és egyben sok a nyúl, 
alig akadunk rókatelepekre! Az egerek elszaporodása 
mindenkor biztos jele annak, hogy a rókákat egy-egy 
tájról kipusztítottuk. Az egerészet mellett a rókák aztán 
rovarpusztításuk révén is hasznot hajtanak. Háztartásában 
a természet kétségtelenül olyan helyett juttatott nekik, 
a mely mellett őket a kipusztítandók sorozatából ki lehet 
kapcsolnunk.

A menyétfélék valamennyije beigazoltan vérengző állat 
s így tervszerűen üldözendő. Azért a menyétek teljes 
kiirtása, még ott is, a hol az a vadtenyésztés érdekében 
mellőzhetlennek mutatkozik, sohasem vezetett teljes ered
ményre. A nyest, nyuszi, görény, hölgymenyét stb. vala
mennyi felette éles érzékű és emellett szapora állat. A 
természet ugyancsak elegendő védőfegyvereket adott nekik, 
melyek birtokában a harcot az emberrel is fölvenni ké
pesek a nélkül, hogy őket végleg legyőzötteknek tekint
hetnek. De hát ez ne is legyen célunk! Egyrészt érté
kes prémezetük, másrészt az a jelentős haszon, melyet 
temérdek kártékony rágcsáló pusztításával a kert és a 
mezőgazdaságnak tesznek, valamivel nagyobb arányú 
védelmet biztosíthat számukra, mint a minőben őket 
részesítjük! A melyik vidéken teljesen kipusztul a menyét- 
féle, ott a kártékony rágcsálók túlszaporodnak. Igaz, a 
menyétfélék közül a nyuszi és a fanyest, alig tesznek 
szolgálatot a mezőgazdaságnak, ám azok a folyton ter
jeszkedő kultúra elől amúgy is a rengetegek legmélyébe 
húzódnak, ám ott legalább gondoskodnak arról, hogy az 
evetkék és az erdők apróbb egyéb rágcsálói túlságosan 
el ne szaporodjanak. Persze az agancsosnép zsengébb 
nemzetségét is veszélyeztetik ott s így a vadász gondja 
és kötelessége a vadászterületek menyétféléi között a 
kellő egyensúlyt úgy fentartani, hogy a megtizedelt állo
mány a kártékony rágcsálókból legalább még annyit 
pusztíthasson, a mennyivel ők nekünk hasznot is hajt
hatnak ! A hol viszont fácántenyésztésről, agancsosok 
messzebbmenő óvásáról, éneklő meghonosításáról és fen- 
tartásáról esik szó, onnan a menyétféléket teljesen ki kell 
zavarnunk 1

A szárnyasragadozók közül a sasokat, a keselyüt, az

uhut és a vércsét a kártékonyak sorozatából ki szoktuk 
kapcsolni. Egyrészük dögeltakarítással, másrészük a kár
tékony emlősök és szárnyasok pusztításával, a mező-, 
kert- és erdőgazdaságnak, így tehát a vadászatnak is egy
aránt jelentős szolgálatokat tesz.

Az ölyvek haszna és kártétele tekintetében elágazók 
a vélemények. Egyik zoológusunk huzamosabb időt szen
telt az egerészölyv tanulmányozásának. Az általa felbon
colt ölyvek belsejében egérmaradványokon kívül egye
bet alig talált; sőt nehány ölyv belsejében egerek mel
lett cserebogár pajorokra akadt s csupán egy-két ölyv 
belsejében bukkant hasznos vadak maradékaira is ! Ám 
ezeknél is kétségtelenül beigazolódott, hogy a maradvá
nyok legtöbbje beteg, olyan állattól származik, melyhez 
az ölyv könnyű szerrel amúgy is hozzáférhet.

Egyik ornithologus kiszámította, hogy az egerészöly 
egérbő esztendőkben naponként átlag 10 egeret fogyaszt! 
Ez évente megfelel negyedfélezernél több egérnek! Az 
ölyveket Brehm is a mező- és erdőgazdaságra kiválóan 
hasznos szárnyasoknak mondja. Ilyen a vércse is, jól
lehet olykor apróbb szárnyasokra csap. Viszont az isten
csapás számba menő sáskarajokból s a kártékony ormá
nyos bogarakból óriás menyiségüt pusztít s így őt is a 
hasznos szárnyasok körébe kell vonnunk. Kisebb ének
lőre, galambra a sólyomféle is rácsap; azért kártételeiben 
mögötte marad a héjjá garázdálkodásainak. A héjjá a 
fácánosokban, sőt a hasznos viziszárnyasok körében érzé
keny károkat okozhat nekünk. A holló és varjúfélék 
viselkedése a kár és haszontétel terén oly annyira köz
ismert, hogy azok működését ezúttal nem részletezem.

A természet háztartásának megfigyelése közben, tüstént 
szemünkbe ötlik, hogy a ragadozók speciesek tekinteté
ben aránylag nagyobb számban képviselvék a föld kere
kén, mint a nem ragadozó állatvilág. Viszont a ragado
zók száma mindenütt kisebb és jelentkezésük is szórvá
nyosabb ! Így a nagyobb macskafajokkal csak itt-ott 
találkozunk a föld legmelegebb tájain; mig a kisebb 
macskafajok, ebfélék s a menyétek a föld valamennyi 
tájékán előfordulnak, a nélkül, hogy jelenlétük bárhol is 
oly veszedelmes arányú volna, mint pl. a kártékony 
kisebb rágcsálóké, minők a lemming, a patkány s az 
egér is ! Ezek pusztítása elegendő gondot okoz a mező
gazdának, erdésznek, vadásznak egyaránt. A rágcsáló 
népséget csak annyira is megtizedelni, hogy ártalmas- 
ságuk szembeötlő ne legyen, magunk nem volnánk képe
sek, ha a tőlünk eléggé igazságtalanul végkiirtásig üldözött 
ragadozósereg ebben is segítségükre nem sietne !
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Halfogóeszközök és halászati módok.
Irta L a k a to s  K á ro ly .

A krumpli se honosúlt meg addig, mig ingyen osz
togatták s az ördögnek se kellett; de mihelyt ügyes fo
gással tilalom alá helyezték, menten ellopták a termést 
és azután nyakra-főre „tenyészteni“ kezdte boldog-bol
dogtalan mindenfelé . . .

A halállat is addig, mig közpréda számba ment, 
nem igen képezte a túlságos esenkedés tárgyát, legalább 
nem mindenütt, — de mihelyst törvényekkel keltek vé
delmére annak a kevés halnak, a mi még megmaradt, 
rögtön teljes erővel felütötte fejét a pusztító, sőt sok 
esetben megsemmisítő rablóhalászat hydrája . . .  és azóta 
Nobel átkos találmánya mind több és több hal testét 
szakgatja szét a hideg hullámok között, a pillanatnyi ha
szonért ilykép feláldozván a lelketlenség, vagy mondjuk 
inkább: könnyelműség a jövő biztosítékait! . . . Hát még 
mennyi hal pusztul el a készakarva megmérgezett vizek
ben, midőn — és pedig gyakran : méregfüvek és bódító- 
szerek alkalmazásával működik az elvetemedett haléhség !

Persze, a „haléhség“ . . . mert a szegényember 
asztalán manapság legfeljebb csak ha sátoros-ünnepkor 
kerül haleledel, ha ugyan kerül, mert ritka is és drága 
is, de még jobbára rossz is ma a hal, mert messziről 
jövet többnyire „döglött“ állapotban kerül a piaci „ficsér“ 
asztalára. Már pedig csak a „friss hal“ pecsenyéjét óhaj- 
tozza a magyar gyomor s mivel az ilyen drága a sze
gényember zsebéhez képest és „fogni“ is tilos nagyon 
annak, a kinek köze nincs hozzá: nem lehet csodálni, 
ha nem igen válogatja a nép a módját, mikép jut hozzá 
könnyű szerivel a kívánatos komedenciához.

Tényleg úgy áll a dolog, hogy a haleledel, mely 
egykor köztáplálék számban ment, hovatovább kiszorul a 
magyar polgári háztartásból s itt-ott máris olyan lukszus 
cikké lön a halhús, mint akár a kolibri nyelv, (Bpesti 
speciálítás) avagy pediglen a fácánpecsenye, a min bizo
nyosan nagyon csodálkoznék jó Nagyajtai Cserei Mihály 
uram, — ki a halétket a magyar-gyomorba „leginkább 
illő“ komedenciának tartotta — ha föltámadhatna egy 
kurta körültekintésre, sőt alighanem meg is neheztelne 
egy kissé, ha tejfeles (!) és krumplival (!) Ízesített (!) 
halpaprikással kínálnák, mert úgylátszik, hogy a „halász
lé“ készítését is felejteni kezdi már a magyar, a tola
kodó szláváramlat terjedéséhez képest egy kis tót ízt 
lopván bele a krumplival, e legősibb eledelünkre, nem 
is szólva bővebben arról, hogy némelyütt még ökölnyi 
gombócokkal is meghajigálják a piroslevü halelemózsiát.

Tagadhatatlan, a halak fogytával a halakat illető 
szakácstudomány is pangóra szállott immár s maholnap 
legfeljebb csak a halászati krónikában találunk a halel- 
készítés receptjeire, mint megtalálhatni a régiségét Gal- 
góci István uramnak 1622-ből való kéziratban maradt 
„Szakácstudomány“-ában, melyben nem kevesebb, mint 
189-féle csupán magyar vizekben termő halfajokból ké

E R D É S  Z

szült halétek van felsorolva s a mely könyvben írott bi
zonyítékát találjuk a többek közt annak is, hogy nem
csak a marhanyelv, hanem a csuka is megfelelő elemó
zsiák közt számít tormával, vagy „szürkelével“ elkászolitva.

Ezen kis kitérés után a további lényegbeli dolgok 
tárgyalására kerítve a sort, rátérhetünk mindjárt a „há- 
ló“-nak nevezett halfogó eszköz sokféle fajtáinak ismer
tetésére, persze azokról szólva csak, a melyek ma is 
még többé-kevésbbé alkalmazásban vannak a „nagyha
lászat“ és „kishalászat“ szolgálatában.

A „nagyhalászat“ egyedüli eszköze a „kerítőháló“ , 
mely külömböző hosszúságú, de az igazi nagyok között 
500 öl hosszúak, vagy még hosszabbak is s nagy viz- 
területek „elfogására“ valók, ehhezképest nagyon gazdag 
„fogással" szoktak fizetni haldus vizekben. Természete
sen az ilyen nagy hálók („öreghálók“, vagy „huzóhálók“) 
csak nagy sikvizekén használhatók, mert minél nagyobb 
a háló, annál terjedelmesebbnek kell lenni a rónaviznek, 
hogy „kivethető“ legyen és megfordítva, vagyis kisebb 
terjedelmű síkvizen ehhez mért rövidebb, vagy egészen 
rövid kerítőhálók jöhetnek csak alkalmazásba.

A kerítőhálók kivetése halászcsonyikok segélyével 
történik, melyekkel a háló két szárnyára állva, alól-felül 
a hálószárnyakra erősített köteleknél fogva, — melyek a 
csónyik farára erősített vaskarikához köttetnek — a háló
szárnyakat folytonos evezés közben lassanként félkör, 
vagyis halászmondás szerint; „vargabetű“ alakjában 
hozzák össze (ez a „kivetés“), minek megtörténte után 
a szárnyas csónyikosok egyenesen a part-felé veszik út
jukat s a lábalható helyeken kiszállva, a hálószárnyakat 
a szárnyköteleknél fogva partnak húzzák, majd egészen 
a lapospart legközvetlenebb közelébe vontatják ki, hogy 
„szákok“ segélyével kimeregethessék a kis térre össze
zsúfolt halakat a hálófalak közül; végül a hálószemekbe 
bonyolódott kisebb-nagyobb halakat kézzel szedegetik ki.

Persze minél nagyobb a háló, annál gazdagabb 
„fogás“ jutalmazza egy-egy „kerítés“-nél (a még deres 
őszidőben is mezítláb pocskoló) halászság fáradalmas 
munkáját, mert a nehéz hálótestet parthoz huzni, kivált 
tömeges fogás esetén (a régi haldus időkben nem volt 
éppen ritka eset, hogy egy-egy kanyarintás 100 mázsa 
hallal is fizetett!) bizon nem kis erőfeszítéssel jár és ki
vált az öreg hálókat, melyeknél a szárnyakon 5—6, 
8—10 vagy még több ember is megfeszítheti az erejét, 
mig a „huja“ elkövetkezik, vagyis mig parthoz kerül a 
háló annyira, hogy szákkal dolgozni lehet benne.

Kisebb kerítőhál'ó kihúzásával egy-két szárnyas is 
megbirkózhatik, bár a kerítőhálók, még a kisebbek is : 
mindig súlyosak, mivelhogy alól nehezékek fügnek rajtuk, 
hogy a hálófal alsó szegélye lehetőleg pontosan a viz- 
fenekén csuszamodjék, hogy a hal a háló alatt ki ne 
menekülhessen; ellenben a háló felső szegélyére „úsz
tatok“ vannak alkalmazva, a háló elmerülésének mega
kadályozása, illetve a felső hálószegély vizszinen való 
tartása céljából, mig ugyancsak a háló alsó és felső sze
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gélyein levő „szemek“-ben kötél fut keresztül, tehát alól
felül, melyeknek segélyével rögzíthető a háló merev tar
tása s húzhatók a szárnyak a kívánatos „vargabetű“ 
formára a „kivetés“ alkalmával.

A kerítőhálónak kisebb méretű alakja, különböző 
nagyságú szembőséggel, sok féle, melyek mind külön 
teknikus terminusok szerint neveztetnek, lényegre nézve 
azonban alig különböznek egymástól, ilyenek a „gya- 
lom", „kecsegeháló“, „pirittyó“ („futtató-háló“) „hétközi“' 
és „gyalogháló* stb.

A két előbb nevezett hálófajták után említett hálók 
kis vizekre valók s mint ilyenek, segítségnélküli erőhöz 
alkalmazott igazi typikus hálószerszámok s csakis hiva
tásos szakértők kezébe valók ; mig a „keritők'1 semmi 
mesterségest nem igényelnek.

Ezeken kívül van még több halász-szerszám, a me
lyekkel való foglalatoskodás valójában már a „sport" ha
tárát környékezi s ugyancsak a „sport“ ingerével is hat 
hivatásos és nem hivatásos halászokra egyaránt.

Ilyen például az „emelőháló“, a parti halászaté legősibb 
szerszáma, mely egyébiránt sürü szemre kötött lepedő
nagyságú s négyzet formájú hálószövetből áll, mely a 
négy sarkánál fogva ívalakban meghajlított s keresztbe 
tett kávákra feszíttetik ki s hosszú rúd végéhez lesz hozzá 
erősítve. Használatkor a viz alá merítik s erősen a talaj
hoz nyomva hosszabb ideig fenéken tartják, majd nyelé
nél fogva lehető gyorsan kiemelik a vízből s ha emelés 
közben hal van fölötte, biztos a fogás, a mennyiben a 
hal veszélyt sejtve, fölülről mindig lefelé igyekszik s így 
bizton a hálószövetre kerül.

Mint említém, az „emelőháló“ inkább parti szerszám, 
de álló vizekben, oly helyeken, hol jó „haljárás“ van, 
a hivatásos réti halászok is elpiszmognak (illetve inkább 
csak elpiszmogtak) vele hajnalonta, vagy esthajnalkor 
pipaszó mellett, a meddig csak a szúnyog bele nem 
szólt a munkájokba . . .

A rétháti halászságnál a háló imént említett egyszerű, 
legősibb formáján kívül még több, felszerelésük szerint 
többé-kevésbbé eltérő formája is használatban volt az 
emelöhálónak, azonban az igazi magyar halász olyan 
emelőhálót, mely csónyikra épített állványra lett volna 
szerelve, minőket Pest körül a Dunán ma is látni, nem 
használt. Ez neki már masina számba ment, s nem volt 
hozzá gusztusa . . .

Egy másik ismert s kivált hajósok által ma is nagyban 
használt parti halászkészség a „pöndör," vagy „vető
háló“ (s nem „pöndölháló"), mely egészen szoknyafor
májú, mikor pedig néhány körcsavarintás („pöndörítés“)  
révén a vízre vetik, tányéralakban terül szét s az alszé- 
lére kötözött sok ólomgolyó súlyánál fogva merül sebe
sen a viz alá, leborítván a halat, a melyik esetleg azon 
a ponton tartózkodik s az erősen összehajló hálószövet 
fogva tartja azt.

E háló központjából kiindulólag hosszá vékony tartó

kötéllel is el van látva, melynélfogva elbocsájtják s is
mét visszahúzzák.

Ezt a hálót igazi halász igen ritkán használja, hanem 
a tolvaj halász annál gyakrabban, kivált áradások után 
kubikgödrökben. Olyan vizekben, melyek akadékokkal, 
giz-gazokkal vannak megrakva, a vetőháló nem használ
ható, mert könnyen fennakad.

(Folytatása következik.)

Halászati kiállítás Trondhjem-ben.
A skandináv államok : Norvégia, Svédország és Dánia 

által rendezett „Skandináv Halászati Kiállítás“ folyó 
hó 1-én nyílt meg a norvégek ősrégi koronázó városában 
a festői Trondhjemben. A kiállítás hivatalos címe „Den 
Skandinavishe Fisherindstilling i Trondhjem 1908.“ A 
kiállítást a norvég állam rendezi és támogatja tetemes 
összegekkel anyagilag is. A kiállítás tartama julius 
hó 1-től augusztus hó végéig terjed; tehát oly idő
pontra esik, a melyben a tartózkodás a skandináv 
államok vadregényes fjordjai között a legkellemesebb 
szórakozások egyike. A kiállítást VII. Haakon norvég 
király személyesen nyitotta meg. A nagyszámú pavil
onnal beépített érdekes kiállítás területe magába zárja 
a remekszép Ilenparkot s a park közelében elhúzódó 
királyi bástyák tágas, gondozott sétányait is. Az Ilenpark 
a norvégek történetéből nevezetes Ilevolden csatatér he
lyén áll.

A bástyasétányokról leírhatlan szép kiállítás nyílik a 
Trondjhem-fjord azúrkék vizeire s a tarkatornyú ősrégi 
koronázó városra Trondjhemre. A közönség sokoldalú 
szórakoztatásáról a kiállítás területén levő nagy éttermek, 
színházak, elsőrangú zenekarok stb. bőven gondoskodnak. 
Amolyan „halászcsárdáink“-szerű skandináv halászkorcs
mákban különböző halétkeket fognak a kiállítás területén 
a vendégek szemeláttára elkészíteni, hogy így a külföldi 
ember az északi népek halászkonyhájával is megösmer- 
kedjék. A kiállítás 2 főcsoportra oszlik, u. m .: a tengeri 
és az édesvízi halászatira. Retrospektiv föl lesz itt tün
tetve a haltenyésztés fejlődése is, az északi népek ösz- 
szes halfogó eszközeivel, az aquariumok, a vizíjárművek, 
a sporthalászat stb.

Norvég-, Svéd- és Dánországokon kívül, a kiállításon 
külön részt vesznek Izland és a Järöi szigetek is ; vala
mennyien dús gyűjteményekkel. Minthogy az elősorolt 
északi tartományok népeinek főtápláléka a hal, a kiállí
tás első sorban gazdaságilag is nevezetes eseménye a 
skandináv félszigetnek. A trondjhemi öböl egyik elzárt 
részét a kiállítás területéhez csatolták oly célból, hogy 
ott a halászok, különböző vizijárműveikkel: bárkáikkal, mo
toraikkal, csolnakjaikkal, úgy változatosan gazdag halfogó 
készülékeikkel mindjárt a gyakorlatban bemutathassák a 
kiállítást látogató közönség előtt az északi népek halá
szati módszereinek teljes gyakorlati képét. Külön cső
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portokban, részletesen föl lesz tüntetve az északi orszá
gok sporthalászata, a horgászat is összes használatos 
eszközeivel és módszereivel, ugyancsak gyakorlatilag. A 
norvég nép érdekes és tanulságos kultúrája, a fjordok 
festői otthonának, ritka természeti szépségekben bővelkedő 
tájai, a természetkedvelőt, sőt a vadászsport hívét is 
csak oly mértékben lebilincselhetik, mint a halászati 
kiállítás érdekes tárgyai a kiállítottakat tanulmányozni 
kívánók érdeklődését.

Az útirány és egyebek felől részletes felvilágosítást 
küld maga a kiállítás vezetősége a: „Skandinavishe
Fisherindstilling i Trondjhem (Norske).

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

Tekintetes Szerkesztő Úr!
A „Magyar Erdész“ 4. számában Hibbján aláírással 

cikk jelent meg, mely az erdőőri személyzet s különösen 
az öreg és az országos gazdasági munkás- és cseléd
segélypénztárnál nem biztosított kerületi erdőőrök helyze
téről oly kétségbeejtő, igaz képet állít lelki szemeink elé.

Fogadja úgy a tekintetes Szerkesztő Úr, mint a nemes 
lelkű cikkíró az erdőőri személyzet összeségétől a leg
mélyebb hálánkat és köszönetünket azon jóakaratért, 
mely a cikkben megnyilvánul és melylyel azt becses 
lapjában megjelentetni méltóztatott.

Bizony nemcsak szomorú, de kétségbeejtő a helyzetünk; 
pedig nem is mi vagyunk a hibásak, ha csak azt nem 
tekintjük hibának, hogy a szabad természet szeretetétől 
ösztönözve, az erdészet szolgálatába szegődtünk s vén 
napjainkra kénytelenek vagyunk szomorúan tapasztalni, 
hogy a jobb sors reménye csak csalóka lidércfény.

A kincstár és az uradalmak, szabad lakás mellett, az 
erdőőrnek lehetővé teszik, hogy egy-két tehénkét és 
malacot is tarthasson s illetményföldecskéjén családja a 
mindennapi kenyérhez valót termelhessen, de tűzifája 
sem kerül úgyszólván semmibe : ellenben, hogy állunk 
mi ? A 40—50 korona havibérből, a melyet a kincstári 
és magánuradalmi erdőőr ruházatra és gyermeknevelésre 
fordíthat, nekünk lakást, fát és élelmet is kell fedeznünk 
s azt sem tudjuk, hová tegyük előbb a bérünket.

Azt is felrótták terhűnkre, hogy nem állunk feladatunk 
magaslatán, hát bizony ez igaz lehet, de hát igen tisztelt 
szerkesztő uram, olyan csekély bér mellett, a mikor a 
fárasztó, nehéz és sokszor életveszélyes szolgálatunk által 
elcsigázott testünkre még a megélhetés nehéz terhe is 
hárul, kinek a lelke nem csügged el s kinek van kedve 
a további önképzésre ?

A sok gyermek, asszony sír és a családfentartó apa

úgy kénytelen segíteni keserű sorsán, hogy korán reggel, 
a mikor családja még alszik, csöndben és üres gyomor
ral elvonul boldogtalan, nélkülöző családjától, az anyára 
hárítva a gyermeksereg szükségleteinek nehéz kielégíté
sét. Magányos utjain azután eleget gondolkozhatik, hogy 
min, miképpen lehetne segíteni; de a csodák ideje elmúlt 
és semmiből csak Isten teremthette a világot, s így sem 
Jóskának csizmára, sem Erzsikének ruhára nem telik; 
pedig tankötelesek és ha nem mennek iskolába, a törvény 
szigora az apát sújtja büntetéssel. Hát még mennyi 
nyomor és nélkülözés sújtja az olyan családot, melynek 
ha csak egyetlen csemetéjét is, falun kívül akarják isko
láztatni ! ?

Törvények vannak, melyek a béresről, az utolsó favá
góról gondoskodnak; de mi velünk, a kik a késő unokák 
vagyona, a nemzeti vagyon gyűjtése körül, a nép ellen
séges környezetében, minden nap kockáztatjuk életünket 
és családunk boldogulását, mi velünk senki sem törődik. 
Hibbján cikkében vázolt esetekre van szükség, hogy egy- 
egy feljajdulás a nemesebben érző szívekben visszhangra 
találjon, de hát hány olyan eset van?! csakhogy ezek 
rendesen az erdőőr lakhelyét képező falucskában játszód
nak le s ott is válnak tárgytalanokká.

A tekintetes Szerkesztő úr bizonyosan azt fogja gon
dolni levelem elolvasásánál, hogy hát miért nem teszünk 
mi magunk lépéseket, s én erre csak azt jelenthetem, 
hogy amennyiben ez, szétszórtságunk és szerencsétlen
ségünknél fogva lehetséges volt, igen is próbáltunk hely
zetünkön változtatni, amennyiben jóval az 1898. évi XIX. 
t. c. életbeléptetése előtt, a felvidékről indult meg az 
első mozgalom, s azóta még többször gyüléseztünk és 
kérelmeztünk, legutóbb pedig 1906. évi május hó 17-én, 
Kállay Ubúl veszprémi országgyűlési képviselő úr veze
tésével tisztelgett egy országos küldöttség a nagyméltó- 
ságu földmivelésügyi Minister Úrnál, a ki a küldöttséget 
kegyesen fogadta s legalázatosabb emlékiratunkat is átvette, 
ígérvén, hogy tanulmányozni fogja a dolgot, s mi hisz- 
szük és meg vagyunk győződve, hogy a Minister úr 
atyai gondoskodása csak más fontosabb ügyek által lett 
rólunk elterelődve. Várunk türelmesen, várakozunk, de 
hogy milyen keserves a várakozás, mikor nincsen betevő 
falat, azt a tekintetes Szerkesztő úrnak fel sem kell 
panaszolnom.

A legmélyebb köszönetemet és hálámat ismételve, vagyok 
tekintetes Szerkesztő Úrnak legalázatosabb szolgája

Makky János
kér. erdőőr.
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* Kinevezések. Harwich Ernő oki. erdőtiszt a Societatea ano- 
nima romana erdőipar r. t. erdőkezelője a gróf Potocki örökösök 
szakács-szlatinai uradalmának jószágigazgatójává neveztetett ki Gura- 
honc (Arad m.) székhellyel.

* Krauze Károly m. kir. főerdészt Kassa sz. kir. város erdő
mesterévé megválasztotta.

* Japán erdőgazdaságáról. Az északamerikai egyesült-államok 
tokiói követe, Luke E. Wright tábornok igen érdekes adatokat hozott 
nyilvánosságra. Japán állam erdei a sziget-ország majdnem fele részét: 
12 millió há.-t tesznek ki. Az 1901. évben az állami erdők bevétele 
5,425.000 koronát tett ki, melyből a tiszta nyereség 2,850.000 kor. 
volt. Fakivitele 1891—1901-ig 125,000.000 koronára rúgott. Nagy 
súlyt helyez Japán a szakiskolákra. 1885-ben alapították Japánban az 
első erdészeti intézetet, ma már 62 a számuk. Koreában az erdők 
legnagyobb része elpusztult. A kopár hegyek és halmok már kevés 
esőzés után is óriási víztömegeket hömpölyögtetnek a völgyekbe és 
az árvizek napirenden vannak. Ellenben a száraz évadban roppant 
nagy a vízhiány, a mi nemcsak a mezőgazdaságot, hanem az ipart 
és kereskedelmet is érzékenyen sújtja. A szomorú állapotokat meg
szüntetendők, egyelőre jó példának Korea három legnagyobb városa 
Söul, Pyeng-yong és Taiku körül, az 1914. évig 18 millió fa ülteté
sét irányozták elő, azután pedig körülbelül 10 millió há kopár terü
let beerdősítését határozták el Koreában. A kelet e haladó franciái 
így terjesztik fáradhatlan buzgalommal a kultúrát. (Az Oest. Forst- 
und Jagdzeitung 1908. évi 24 számából.)

* C satangolás. — Nos igenis megértettem ! Észrevettem minden 
mozdulatán, minden szaván, minden tekintetén. Észrevettem kezének 
reszketésén, midőn csipkekendőmet vállamra adta, megéreztem lehe
letének forróságán, midőn a patak feletti keskeny pallón átvezetett 
és közelembe hajolva aggódva figyelmeztetett vigyázatra. S ha mind 
e helyeken észre nem vettem volna, akkor is megsúgta asszonyi 
ösztönöm, hogy nem vagyok közömbös maga elő tt. . . Azonban egy 
„rokoni“ csók iránt benyújtott alázatos kérését figyelembe vehetőnek 
nem találom. Nem azért, mert tudort, hogy ezen kérését nem mint 
rokon terjeszti elő, hisz utóvégre ezt nekem nem kötelességem bon

colgatni, hanem . . . nos egyszerűen azért, mert én ez esetben bizo
nyosan elpirulnék, azt pedig szörnyen restelném . . .

— Kedves rokon, nagyságos asszonyom! Látom, hogy kegyed 
szememben tökéletesnek akar látszani s kérésemet is nem elvileg, 
hanem formai okok miatt utasítja vissza. Nos a mi a pirulást illeti, 
legyen meggyőződve, hogy én tökéletes asszonyt anélkül nem tudok 
elképzelni. Nem tartozom azok közé, kik a pirulásokozta zavaron 
mulatni szoktak. Én teljesen értem, hogy kegyed csak az esetben 
hajlandó előttem elpirulni, ha előzőleg meggyőződött, hogy pirulásá
ban nem a fonala vesztett szép asszonyt látom, hanem abban bájai
nak csak egy újabb kincsét tisztelem és teljesen méltánylom, hogy 
birodalmának ezen paradicsomába póriasán gondolkodó laikust be
vezetni nem hajlandó. Ugyebár így gondolta ?

— Ki ne nevessen, ha elpirulok . . .  A főerdészhez kirándult 
vendégek érkeztek. Kétféle útiterv van már összeállítva. Az első, 
felvezeti őket erdejének legszebb pontjára, a gyönyörű kilátást nyújtó 
Dobogóra.

Ha azonban vendégeiben csak egy kis érzéket fedezne fel az erdé
szeti tudományok iránt, hajlandó őket szeretett erdejének rejtett szép
ségeivel megismertetni. S ez esetben a dobogói kirándulás elmaradna.

— Mond pajtás, mivel is töltőd te itt kün az idődet ? nem unat
kozol ebben a csöp faluban ? Hisz dolgod alig van, az erdő magától 
is megnő.

— Dehogy unatkozom, ép most erdőlési kísérletekkel foglalkozom.
— No azt mi is megnézzük, menjünk le az irodába, mutasd meg őket.
— Nem az irodában vannak azok, hanem künn az erdőn ; tegnap 

is ott voltam, a hogy a 100 holdas jegenyefenyő áttelepítésemet 
megtekintettem.

— 100 hold és jegenye ? Minek neked annyi jegenyefa, csak nem 
akartok teknőt faragtatni belőle, nem találtok elég cigányt annyihoz.

— Ej dehogy, ez egy fenyőtelepítés. Kollegáim már régóta irigy
szemmel nézik szépen fejlődő csemetéimet . . .

— Mit beszélsz ? Csemetéid vannak ? fiú, lány ?
— Facsemeték azok uraim . . . hanem ne indulnánk ? . . .  A 

d o b o g ó i g y ö n y ö rű  k ilá tá s t ak a ro m  m a n ektek  m e g m u ta tn i . .

— Szép, szép ez a te lakásod itt az erdő közepében! A friss 
levegő, jó forrás viz, a tökéletes csend, remek fekvés mind irigylést 
keltő dolgok. Ha feleségeddel hajnalban sétára indulsz, az őzek és 
szarvasokat a kerted alatt figyelheted meg. Nem bánt a politika, 
nem a pletyka és mégis . . . tudod én félnék itt lakni.

—  ?
Hát kérlek, a himnemü állatok itt mind agancsot viselnek. Ez 

engem idegessé tenne . . .
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Faeladási hirdetmény.
Az Arad vármegyében fekvő Al-Csill községbeli volt urb. közös birtokosok tulajdonában 

levő Bogyest község határán elterülő erdőbirtok 5717 tm3-t tevő tölgy és 14755 tm3-t tevő cser 
és bükk tövön álló fakészlete az

1908. évi julius hó 28=án délelőtt 10 órakor
Al-Csill községházánál tartandó írásbeli zárt ajánlatok benyujthatásával egybekötött nyilvános 
árverésen a m. kir. földmivelésügyi minister úr 1903. évi 35076., illetve az 1908. évi február hó 
11-én kelt 104556/1907. számú engedélye folytán eladatni fog.

Kikiáltási ár: a 61635 (hatvanegyezerhatszázharmincöt) koronában hivatalosan meg
állapított becsár.

Bánatpénz: 6164 korona.
A kellő bánatpénzzel (készpénzben vagy óvadékképes névértékben számított magyar 

értékpapír) ellátott, szabályszerűen kiállított és megfelelően leragasztott írásbeli zárt ajánlatok a 
szóbeli árverést megelőzőleg nyújtandók be az árverező bizottság elnökénél; póstán megküld- 
hetők az almási körjegyzőhöz, u. p. Al-Csill.

Utó- vagy kellően fel nem szerelt ajánlatok nem lesznek figyelembe véve.
A részletes árverési és szerződési feltételek megtekinthetők Al-Csill község volt urb. 

elnökénél, az aradi m. kir. állami erdőhivatalnál, a borossebesi m. kir. járási erdőgondnokságnál 
és az almási körjegyzői irodában. Az utóbbi által kívánatra megküldetnek.

Fiz árverés napján délelőtt a 9 óra 6 perckor az almás-alcsilli 
állomásra érkező vonatnál venni szándékozókat kocsik várják.

Al-Csill, 1908. évi junius hó 30-án.

Tamó, fíncateu Joan,
urb. jegyző. urb. elnök.

Vadászok figyelmébe
Fegyverek, revolverek, 

30—50 százalékkal olcsób
ban kaphatók nálam, mintha má
sutt részlet f izetésre  vásárolna
Kérje ingyen és bérmentve legújabb árjegyzékemet.

Halászati, vadászati, torna, vivő és egyéb sportcikkek állandó raktára.
•• _ T ------ fegyver- és sportcikkek üzlete

X l y .  BUDAPEST, VII., Rákóczi-ut 6. sz

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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MAGYAR ERDESZ
ERDÉSZETI ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  m in den hónap 1-én és  15-én.

F ő s z e r k e s z t ő :

Im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A
B é la p á tf a lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  G U S Z T Á V ,  u. p. R ÍM  A B Á N  YA
h o v á  a  l a p  s z e l l e m i  r é s z é t  i l l e t ő  k ö z l e m é n y e k  k ü l d e n d ő k .

V a d á s z a ti  f ő m u n k a tá r s  :

Remetei KŐVÁRY JÁNOS
B u d a p e s te n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész k iadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz e té s i  á r :

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

Előfizetéseket Budapesten elfogad : 
ifj. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fé lo lda l 20 K, negyedolda l 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

A d rá g a s á g .

Sokkal többet írtak és tárgyaltak már nálunk 
a kivándorlás okairól és ezek megszüntetéséről, 
semhogy e kérdés taglalásába újból belefogni 
megokoltnak látszanék. Kétségtelen azonban az, 
hogy ha munkásaink itthon megfelelő foglalko
zást és munkabért kapnának, ha lakásviszonyaink 
jobbak, élelmiszereink olcsóbbak lennének, ha 
a munkást és munkáját jobban megbecsülnék, 
a kivándorlás nem menne túl azon a mértéken, 
a mely mindenütt észlelhető és semmi esetre 
sem vált volna nemzeti szerencsétlenséggé és 
veszedelemmé.

Tudván a kivándorlás okait, mindent el kel
lene követnünk annak megszüntetésére. Gon
doskodni kellene arról, hogy minden munkáskéz
nek jusson munka az év minden szakában, 
mert csodálatos módon az egyik oldalon mun
káshiányról panaszkodnak, a másik oldalon a 
munkanélküliek jajgatása hangzik fel. A munka- 
nélküliség ellenszere a foglalkoztató közmunkák 
nagy mértékben való szaporítása, a melyek 
sohsem fogynak ki és a melyek ellátása a mel
lett hogy közhasznú és állandó munkát bizto
síthat nagyszámú munkásnak, még azzal az 
előnynyel is jár, hogy csökkenti az alamizsnál- 
kodásra és közsegélyre szorulók számát, a mi
nek ismét társadalmi és erkölcsi szempontból 
van nagy jelentősége. Persze ezeket a közmun
kákat nem akkor kell előkészíteni, mikor a 
munkanélküliek száma nagy és fenyegető, vagy

a mikor a visszavándorlók elhelyezésére van 
szükség. Ilyen közmunkáknak tervszerűen elő
készítve, rendszeresen és állandóan kell foly- 
niok, hogy a munkás mindig találjon foglalkozást, 
de a mellett, hogy ő munkáját megkeresi, mun
kája munkabérének teljesen megfelelő hasznot 
is eredményezzen.

Az élelmiszerek és lakás szertelen drágasága 
okozza a munkabérek állandó emelkedését, az 
emelés megtagadása esetén pedig a sztrájkokat. 
A munkabérnek szükségkép olyannak kell lenni, 
hogy a munkás abból megélhessen és egyéb, 
amúgy sem túlsók és túlnagy szükségletét fe
dezze, arányban kell tehát állnia a piac és a 
lakások áraival. Nálunk azonban ebben a tekin
tetben állandó aránytalanság lévén, a munkás 
képtelen beérni munkabérével, a munkaadó 
pedig képtelen megfelelni az egyre emelkedő 
kiadás-szükségletnek. Hiszen 1900 óta 1907-ig 
például 1000 klg. búza ára 1503 koronáról 
2264 koronára, 1000 klg. rozsé 1351 koronáról 
1823 koronára, 100 klg. ökör élősúlyban 688 
koronáról 911 koronára, 100 klg. sertés pedig 
967 koronáról 1363 koronára emelkedett.

E nagy drágaság megszüntetésére pedig éppen 
semmi sem történt hatóságaink részéről, nem 
csodálható tehát, ha minden szükségletnek meg
drágulásával a bérek is felszöktek, a nélkül, 
hogy a munkás sorsát legkisebb mértékben 
megjavították volna, mert hiszen a nagyobb 
munkabér sincs arányban a drágasággal, a 
melyet csak körültekintő élelmezés és lakás
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politika tüntethet el, erre pedig — úgy látszik — 
illetékes körökben nem igen van hajlandóság.

Kétséget nem szenved, hogy nagy erdő- 
birtokosaink jelentékeny része — mert hiszen 
első sorban ezek volnának irányító szerepre 
hivatva — fájdalom, ez idő szerint még nem 
állanak a munkás politika kérdései széles lát- 
körű megoldásának magaslatán. Ha azok ugyanis 
— egyelőre legalább a legsajátabb érdekeik 
kedvéért többet törődnének megbízható munká
soknak nevelésével és állandósításával, a mun
kások egymáshoz és kenyéradó gazdájukhoz 
való vonzódásának, sőt ragaszkodásának foko
zásával, a mit munkásjóléti intézményeknek ha
tározottan nem kizárólag jótékonysági alapon 
való megteremtése és fejlesztése által, aránylag 
említést sem érdemlő áldozatok árán érhetnének 
el, — kétségtelen, hogy eltekintve a saját elő
nyüktől, nagy szolgálatot tennének a hazai er
dőgazdaság fejlesztése szent céljának és igen 
sokban gyakorlati értékkel járulnának hozzá a 
kivándorlás nehéz problémájának mielőbbi ked
vező és tartós megoldásához.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Az erdőlés ideje.
Irta F eren czfi József.

A M. E. folyó évi 1. számában kifejtettem, hogy 
azon munkálkodásunk, midőn az állabban folyó versenybe 
a kivágandó fá k  hátrányai miatt kell beavatkoznunk, 
nem nevezhető erdőlésnek, miután a cél és kivitel az 
erdőlés fogalmát nem fedi és viszont, a megmaradó fák 
érdekében történő beavatkozásunk a cél és kivitel tekin
tetében a beavatkozás időpontjától függően annyira eltérő, 
hogy ezen munkálatok szabatos megkülömböztetésére az 
erdőlésnek két kifejezésére volna szükségünk. Azon időpont 
pedig, mely e kétféle erdőlést egymástól elválasztja, ak
kor következik be, a mikor az állabmagasság növekvé
sének görbéje hanyatlani kezd és ezen útjában a fatő- 
megnövedék még. mindig emelkedő görbéjét metszi.

Ezen időpont előtti beavatkozásunk csak korlátolt 
lehet és a magassági növekvés érdekében történik, 
mig ezen időpont utáni beavatkozás már a fatömeggya- 
rapodás érdekében lesz beállítva és ebből kifolyólag erő
sebb lehet.

A magassági növekvés érdekében beállított erdőiésnek 
okvetlenül korlátot kell jelölni, és ezen határt bármely 
erdőlési módszer mellett, ha mindjárt az elmélet veresé
gével is, be kell tartani. Ha ezen határ nincs meghatá
rozva, az erdőlési feltételek akár téves értelmezése, akár 
téves alkalmazása folytán a szarvashibák elkerülhetetle

nek. Ezen határt legpontosabban a holdankénti törzsszám, 
vagy megközelítőleg a záródás adja meg.

A tömeggyarapodás érdekében folyó erdőléssel már 
szabadabban mozoghatunk, bár itt is jó a biztonság ked
véért felső határt szabnunk a záródással.

Az első erdőlés, hol ép a kiméletességre való tekin
tettel csak egyes faegyedeket lehet kiszednünk, nevezhető 
volna kierdőlésnek, a másodikat pedig, hol a szabadabb 
mozgásnál fogva már az egész állab jobban át lesz dol
gozva, nevezhetnők áterdőlésnek.

Az erdőlés beállításának helyes időpontja az állab nö- 
vekvési mozzanataival oly szorosan függ össze, hogy 
kellő eredményt csakis a kellő időpontban beállított erdő
léstől várhatunk.

E végre tisztában kell lennünk legelőbb az erdőlendő 
állab növekvési adataival és különösen ismernünk kell 
az állab fatömeg és magassági növekvésének görbéit s 
tudnunk kell, hogy ezen állab görbéinek mely részleteit 
éli most.

Ily általános növekvési adatokkal már is rendelkezünk, 
bár az a meggyőződésem, hogy ezen adatok csakis az 
első erdőlésnél fognak támpontot nyújtani az erdőlés 
beállításának idejére nézve s mikor ezen állabra a má
sodik erdőlés időszaka következik, ezen adatok már hasz
nálhatók nem lesznek. Ugyanis az által, hogy a kierdő- 
lést mondjuk azon korban állítottuk be, a mikor a kier- 
dőlendő állab magassági növekvésének gyorsan felszökő 
görbéje adataink szerint a maximum felé hajló kezd 
lenni, ezen lankadó magassági növekvési erélyt a kier- 
dőlés által új tevékenységre ingereltük s így a maxi
mum nem akkor következik be, amikor annak adataink 
szerint be kellett volna következnie, hanem annyival ké
sőbben, mint a mennyire nagyobb erőt merített az állab 
növekvési erélye a kierdőlés következtében beállt na
gyobb világosság és több levegőből.

Az általános adatok tehát a már erdőit állabok újra 
erdőlésénél nem használhatók s ezeket magunknak kell 
akkor felvenni, miután már erdőit állabok növekvési ada
taival még nem rendelkezünk.

Ezen adatok ismerete nélkül az erdőlés helyes idő
pontját meg nem állapíthatjuk és a nem helyes időben 
beállított erdőléssel semmiesetre sem érjük el azt az 
eredményt, melyet helyes erdőléssel elérhetnénk.

Ha tehát a helyes adatok birtokában vagyunk, s ezek 
alapján görbéink meg vannak szerkesztve, tisztába kell 
jönnünk azzal, mily célt szolgál az erdőlés, miért állítjuk 
azt be, hogy ennek alapján meghatározhassuk, mikor 
kell azt beállítani.

A faegyednek a növekvés céljából bizonyos mennyi
ségű levegőre, világosságra és talajra van szüksége azon 
életfeltételein kívül, melyeket a természet néki nyújt s 
melyekbe történő beavatkozásra jelenleg még nem gon
dolunk.

A faegyed rendelkezésére álló levegő, világosság és 
talaj nagyságát azon tér határozza meg, mely térben a
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faegyed él, úgy hogy e tér kissebbedésével a faegyed 
életfeltételei rosszabbodván, annak növekvése is hátra
marad, a tér nagyobbodásával pedig új erőre kap. Mind
ezen növekvés-változás azonban bizonyos, a természet 
által megszabott korláton belől mozoghat csak, de ezen 
korlátok közé szorított területet nem ismerjük, annak 
csupán valószínű középvonalát jelezhetjük az általános 
szerkesztett görbékkel. A helyes erdőlés szempontjából 
első feladatunk volna tehát meghatározni, hogy mekkora 
azon tér nagysága, melyre a faegyednek különböző kor
ban szüksége van, hogy a természetszabta korlátokon 
belül azt az anyagot építse fel, mely anyag a lehető 
legrövidebb időn belül fejlődött a lehető legjobbá.

Ezt meghatározni ez idő szerint csakis kísérleti alapon 
lehetséges. Miután azonban ily adatokkal jelenleg még nem 
rendelkezhetünk, következtetéseinket csakis általános ada
tok alapján szerkesztett növekvési görbékből vonhatjuk le.

Ezen görbékből tehát meghatározhatjuk, hogy az erdő
lésnek célja a faegyed (magasság vagy fatömeg) növek
vésében történő olyszerü beavatkozás, hogy általa a nö
vekvésnek ezen mozzanata meghosszabbittassék s ezáltal 
az erre épülő további rész messzibbre tolassák ki. A fa
egyed növekvése így maximum hosszabb idő alatt éri el, 
miből következik, hogy a fatömeg, az évi növekvések 
összege, ugyanazon idő alatt a beavatkozás folytán na
gyobb lesz, mint anélkül.

Már most az a kérdés, hogy a növekvés mely moz
zanatában, tehát mely korban történjék a beavatkozás, 
hogy általa ezen növekvési mozzanatnak legerősebb meg
hosszabbítását érhessük el s így a növekvési görbe maxi
mumát mennél későbbre toljuk ki.

Mely időpontban kell például a magassági növekvés
nek folyton csökkenő erélyét nagyobb tevékenységre in
gerelni ; akkor-e, midőn görbéjéből tudjuk, hogy csökke
nése egyenletes, vagy akkor, mikor csökkenése roha
mossá kezd válni.

Miután a segélynyújtás ideje is mindig akkor van, 
mikor annak szüksége kézenfekvő, azt hiszem, természe
tes azon következtetés is, hogy a növekvési erélyt is erő
sebb tevékenységre akkor kell ingerelni mesterséges be
avatkozás utján, mikor vonala egy-egy fordulóponthoz ért.

Ha az ábra és a Belházy-féle, tölgyre vonatkozó ada
tok alapján szerkesztett görbéket nézzük, megállapíthatjuk, 
hogy ezen görbe öt szakaszból áll. Első szakasz O-tól a-ig 
terjed és a növekvés azon időszakát képviseli, mikor az 
úgyszólva szökve emelkedik, mert hisz az 5-ik vonalat 
10 év alatt éri el. A második szakasz a-tól b-ig terjed, 
s azon időt jelzi, mikor az erély már simulékonyabban 
hanyatlik, mig a b-től c-ig terjedő szakasz az erélytelen- 
ség vonalához hajlik, hogy a negyedik szakaszban ne
gativ jelűvé legyen ; és ez addig tart, mig végre ezen 
görbe érdeklődésünket elveszti, mert az a még mindig 
emelkedő fatömegnövedék görbéjére tér át, mely az ötö
dik szakasznak volna nevezhető.

Az első szakasz tehát 10 éves korban végződik s igy 
itt egy gyérítés beállítása indokolt. Az első kierdőlés 30 
éves korban, a második kierdőlés 50 éves korban, az 
első áterdőlés 75 éves korban volna az állabmagasságra 
való tekintetből beállítandó. A 115 éves korban beállí
tandó áterdőlés a mai előkészítő vágást pótolhatná töl
gyeseinknél s ezzel ezen vágás a kihasználás és felújí
tás előnyére a főhasználatok köréből az előhasználatok 
körébe volna áthelyezendő.

Ez volna tehát az erdőlés ideje, ha azt a magassági, 
vagy azzal viszonylagos mellmagassági vastagodás nö
vekvéséből akarjuk meghatározni oly erdőnél, a hol sem
miféle mellékkörülmény nem gátolja, hogy erdőnk az 
ismertetett növekvési görbéink útját pontosan kövesse.

Ha azonban akár erős záródás a magassági növekvést 
a mellm. vastagodás hátrányára elősegítette volna, vagy 
fordítva, akár valamely más oly körülmény adta volna 
magát elő, mely ezen állab görbéi szerinti növekvését 
megzavarta volna, ezen elmélet értékét veszti.

De, mint feljebb említettem, ezen elmélet a már egy
szer erdőit állabra szintén nem használható.

Sokkal használhatóbb adatokat nyerünk azonban, ha 
az erdőlés időpontját az előadottak alapján az állabma- 
gasság és mellmagassági átmérőnek egymáshoz való vi
szonyából igyekszünk meghatározni.

Itt abból indulunk ki, hogy egy faegyed azon kétirá
nyú növekvését, mely a magasság és mellm. átmérő nö
vekvésében nyilvánul, csak bizonyos határig lehet egy
formán befolyásolni, hogy egyik növekvés elősegítésével 
a másikat visszaszorítsuk.

És azért lehet csak bizonyos határig, mert van egy 
természetszabta viszony, mely a kettő között fennáll. E 
viszony ismerete segítségünkre van annak megállapítá
sában, hogy mikor nem természetes a növekvés menete, 
s így mikor van szükség beavatkozásra.

Ugyanis, ha egy rendes körülmények között, tehát nem 
túlsürü, sem nagyon ritka állásban nőtt tölgyállab mell
magassági átmérőit az ugyanazon korban elért magassá
gokkal összehasonlítjuk, azt fogjuk tapasztalni, hogy (pl. 
a Belházy-féle II. oszt. tölgytermőhelyre vonatkozó ada
tok szerint) az állab magassága a mellmagassági átlag
átmérőnek 73 egész 76-szorosa. Ezen szám adja az állab

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



276 M A G Y A R  E R D É S Z 15. szám.

vagy faegyed biztonsági hányadosát, azaz valamely fa
egyednek akkor biztos az állékonysága, ha magassága 
a mellmagassági átmérőnek pl. itt a 73—76 szorosa.

Ha tehát felvett adataink ugyanezen termőhelyen nem 
felelnek meg ezen viszonyoknak, legyen az állab bármely 
korban, bekövetkezett a beavatkozás, az erdőlés beállí
tásának szüksége.

Ha az állab magassága kisebb mint mellmagassági 
átlagátmérőjének 73-szorosa, erdőlnünk kell, hogy a ma
gassági növekvést, — ha nagyobb mint annak 76'szorosa, 
hogy a mellmagassági vastagodást újabb tevékenységre 
ingereljük.

Ha ezen eddig még csak kevés gyakorlati adattal tá
mogatott elmélet helyesnek bizonyul, az erdőlési kísérle
tek egész más alapon és biztosabban lesznek keresztül 
vih etők.
yy if'jf, ¥¥¥¥¥¥

A status-rendezéshez.
Ide hallgass Karcsi! mondok egy mesét.
Egy nagy baromfi-udvarban sok-sok baromfi volt, faj

ták és családok szerint külön ólat tudva otthonuknak.
Egyik hajnalhasadáskor a nyugodt, előkelő és csendes 

vérü brámaputraiak óljában egy fiatalabb kakasnövendék 
elkukorékolta magát. Leugrott erre a felsőbb polcokról 
két harcedzett öreg kakas s alaposan megbóbázván, így 
oktatták ki eme növendékkakast:

„Nem szégyelled magad lármát csapni nemes bráma- 
putrai létedre? így is elég fülsiketítő rikácsolást csapnak 
a szomszéd ketrecek lármás lakói és mit érnek el vele? 
Azt hiszed, ezzel hamarabb lesz reggel s hamarabb a 
szérűhöz eresztenek?“

Nagy csend és rend lön így ezen ólban, de mi tör
tént? Az udvaros gyerek sorra szaladt a baromfiak ól
jaihoz, természetesen először oda, hol a leglármásabbak 
laktak és sorra eresztgette ki őket, de valahogy a csen
des brámaputraiak ólja kikerülte figyelmét, vagy talán 
azt hitte, hogy azokat már ki is eresztette és bizony, a 
nemes vérnek bentrekedtek.

Mikor az öreg udvaros kiszórta az ocsut a szérűre s 
gyönyörködnék az élelmes had kapkodásán, észreveszi, 
hogy ni-ni, a brámaputraiak nincsenek elő!

„Szaladj csak Jóska, nézd meg az óljukat, csak nem 
kapott talán beléjük a görény?“

Ott kuksoltak biz ők szegények a zárt ólban s mire 
előkerültek a szérűn, már csak itt-ott találtak egy elhul
lott magot s az öreg udvaros valami olyasfélét morgott, 
hogy bolondok, miért nem jöttetek hamarabb, mára nincs 
már több ocsú!

Egészen így vannak az állami erdőtisztek is a fizetés- 
és statusrendezéssel. Ha egyik-másik türelmetlenebb 
fiatal ember szólni merészkedik, rögtön akadnak tiszte
letreméltó s bölcs öregebb kollegák, a kik csendre intik 
a méltatlankodót. Az eredmény pedig az, hogyha kap

nak is valamit, azért mégis mindenben és mindig csak 
ők az utolsók. Hiába, lárma nélkül semmi- sem megy, 
kérni kell annak, a ki kapni akar.

Most is a pénzügyiek már megkapták az előnyös sta
tusbeosztást ; a többi állami tisztviselő csak Ígéretet 
kapott, míg az „egyéb kedvezményekkel" bírók, — 
tehát az állami erdőtisztek, — még ezt sem !

Itt a helyzet maga mutatja meg, mi a tenni való. 
Illetékes helyen kifejezésre kell juttatnunk, hogy 

egyéb kedvezményeinkről készek vagyunk lemondani!
A M. E. 12. számában már két felszólaló akadt is, 

kik ezen készségüket nyilvánították, de hát ez nem ele
gendő, ezt testületileg kellene kinyilatkoztatni.

Önként felmerül a kérdés, hogy vájjon minden egyes 
állami erdőtisztre nézve előnyös lenne-e ez a lemondás? 
Az én szerény véleményem szerint feltétlen ; mert az az 
eset, melyet — ...y — jel alatt szóló szaktárs felemlít, hogy 
t. i. azok, kik a statusrendezés alkalmával előléptetés
ben nem részesülnek, elveszítvén mellékilletményüket, 
még kevesebbet kapnának, mint előbb: — egyáltalában 
elő nem állhat, azon régóta követett gyakorlat alapján, 
hogy senki eddig élvezett illetményeinél kevesebbet az 
uj rendezés után sem kaphat. Ezen gyakorlatnak egyéb
iránt törvényben foglalt alapja is van. (Lásd 1893. évi
IV. t.-c. 10. §.)

Tehát az uj rendszer nálunk nem egyszerre, hanem 
csak fokozatosan léphet életbe, olyképen, hogy a maga
sabb fizetési osztályokba egyelőre csak oly arányokban 
történik előléptetés, a mint azt az uj beosztás szerint 
engedélyezett költségelőirányzat többlete megengedi. Vagyis 
a mellékilletmények csak akkor vonatnának el, mikor az 
illető magasabb fizetési osztályba neveztetett ki.

E körülményt figyelembe véve, az erdőfelügyelőségek 
személyzete, a „némely mások“ és mindazok, kik mel- 
lékiiletményeiket megváltva élvezik, bizonyára készek 
lemondani mellékjárandóságaikról, de lássuk, mi a hely
zet a kincstári kollegáknál!

Azt mondják, hogy a kincstári kollegák egy része rá 
van utalva arra, hogy gazdálkodjon. De hát a mellék
illetményekről való lemondás megakasztaná őket ebben ? 
Véleményem szerint nem ! Egy kis jóakarat itt is segít
het. Adja a kincstár alkalmazottainak a megélhetésükhöz 
szükséges földet ezután nem mellékilletményképen, hanem 
méltányos árért bérletbe. — És a tűzifa-illetmény okvet
len szükséges ? Az erdőtiszt miért ne kaphatna olcsó 
pénzért, -— mint más szegény ember — hulladékfát, miért 
kell neki első minőségű hasábfával tüzelni ? Ezenkívül a 
kincstár tudtommal eddig is adott, tehát ezután is adhat 
a kincstári lakások fűtésére ingyen fát.

Ezekből világos, hogy a mellékilletmények fentartása 
még a kincstári erdőtisztekre sem előnyös, mert hiszen 
csekély pénzszolgáltatások ellenében megmaradhatná
nak ők lemondás után is úgy a föld, mint a tűzifa él
vezésében, de legalább így nem volna betudható ter
hűkre mint számbavehető kedvezmény.
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így talán nem is tévedek, ha azt mondom, hogy az 
összes erdőtisztek kivétel nélkül teljesen egyakaraton 
vagyunk, hogy t. i. szívesen lemondunk számbavehetö 
kedvezményeinkről a kilátásba helyezett statusren
dezésért cserébe.

Nincs is egyéb hátra, minthogy ezen készségünket 
illetékes helyen tudomásúl adjuk.

Azért örömmel üdvözlöm a zsarnócai szaktársak meg
indított mozgalmát s kívánatos, hogy ahhoz mindnyájan 
csatlakozzunk, hogy így az országos gyűlés impozáns 
megnyilatkozása legyen az állami erdőtisztikar egyértelmű 
elhatározásának. Elek.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Létszámrendezés.
Örömmel üdvözöltük a „Magyar Erdész“ legutóbbi 

számában, úgyszintén az „Erdészeti Lapok“-ban létszám
rendezésünk érdekében megjelent közleményeket, — és 
aggódva lestük, vájjon megmozdulnak-e nagyobb köz
pontjaink ezen ügy érdekében.

A „Magyar Erdész" 14. száma meghozta az örömhírt, 
hogy a kezdőlépés megtörtént, a zsarnócai erdőtisztek a 
létszámrendezés ügyében gyűlés összehívása mellett hatá
roztak.

De ezzel még nem vonultak el a felhők a láthatárról. 
Ismerve közönyünket, mely még a nem is oly régen 
letűnt korszakunk emlékeként nehezedik reánk, attól 
tartok, hogy a gyűlésen kevesen veszünk s egyáltalában 
mindnyájan nem is vehetünk részt, így az illetékes fórum 
könnyen vonhatja le azt a következtetést, hogy a gyűlés 
nem képviselte a többség akaratát.

Kívánatosnak tartanám tehát, ha egy a zsarnócai tisz
tikar által hozott és a „Magyar Erdész“ 14. számában 
is közölt határozat értelmében szerkesztett nyilatkozat, — 
mely az idő rövidsége miatt több példányban — köröz
tetnék az erdőtiszteknek aláírás végett.

A nyilatkozat aláírása természetesen a gyűlésen való 
megjelenés kötelezettségétől senkit sem mentene föl, 
hanem azoknak, a kik nem kényelmi szempontból, vagy 
talán megrögzött közönyből, de tényleg komoly ok miatt 
meg nem jelenhetnek, véleményök nyilvánítására alkal
mat nyújtana és ily módon közös elhatározásunknak 
kifejezést is adhatnánk.

A zsarnócai határozat — nehogy azok, a kik a leg
közelebbi időben nyugdíjba vonulnak, ellenérték nélkül 
addig is megrövidíttessenek, —■ megtoldható lenne azon 
kérelemmel, hogy az 1875. évig bezárólag szolgálatba 
lépetteknek a fa- és földváltság kedvezménye esetleges 
előléptetésükig, illetőleg annak be nem következése esetén 
nyugdíjaztatásukig, meghagyassék.

Fagus.

Törvényjavaslat 
a mezőgazdasági kamarákról.

A földmivelésügyi minister úr fölkérésére Dr. Bernát 
István és Rubinek Gyula elkészítették a mezőgazdasági 
kamarákról és az országos mezőgazdasági kamaráról 
szóló törvényjavaslat előadói tervezetét.

Illetékes helyen arról értesültünk, hogy ezen messze 
kiható, fontos kérdés eldöntésénél az intéző köröket a 
legjobb akarat vezérli, s nem zárkóznak el az ügy érde
kében netán felhangzó érvek elől. Miért is felhíva a 
figyelmet az Országos Erdészeti Egyesületnek erdőgaz
dasági tanács szervezése ügyében a földmivelésügyi mi
nister úrhoz tett felterjesztésére (Érd. Lap. 1908. XII. füzet), 
kérjük i. t. olvasóink és szaktársainkat, hogy e kérdés
hez főleg erdőgazdasági szempontból mennél kimerítőb
ben hozzá szóljanak és tegyék meg tárgyilagos észrevé
teleiket.

Az érdekes előadói tervezet szövege a következő:

Törvényjavaslat a mezőgazdasági kamarákról.

Előadói tervezet.
Készítették:

Bernát István és Rubinek Gyula.

ELSŐ CÍM.

A m ezőgazdasági kam arákról á lta lában.

1. §. A mezőgazdasági kamarák a mező- és erdőgaz
dasággal foglalkozók érdekeinek egyetemes képviseletére 
és előmozdítására hivatott testületek.

2. §. A mezőgazdasági kamarák feladatuk megoldása 
céljából főleg az alábbi működést fejtik ki :

a) kerületük mező- és erdőgazdasági viszonyait állan
dóan figyelemmel kisérik s a mutatkozó szükséglethez 
képest törvényhozási, kormányzati, törvényhatósági intéz
kedéseket kezdeményeznek, illetve létező törvények és 
rendeletek végrehajtását sürgetik és ellenőrzik s mennyi
ben törvény vagy törvényes rendeletek által hatósági 
jogkörrel ruháztatnának fel, megbízatásuk körében el
járnak ;

b) a területükön működő gazdasági egyesületek és 
gazdakörök és mezőgazdasági munkáskörök és szakszer
vezetek alapszabályszerü működése felett ellenőrzést gya
korolnak, azokat nyilvántartják ;

c) a gazdatársadalomnak testületi és szövetkezeti szer
vezkedését elősegítik, felügyelik és irányítják, gazdasági 
egyesületekkel és gazdakörökkel, szövetkezetekkel a szük
séghez képest szerves összeköttetésbe lépnek, azokat bi
zonyos feladatokkal ideiglenesen vagy állandóan megbíz
hatják, s általában ilynemű egyesületeket és szövetkeze
teket feladatuk teljesítésében támogatnak ;

d) a mezőgazdasági szakértelem fejlesztése céljából 
kísérleti telepeket, állomásokat, mintagazdaságokat tarta
nak fenn, állandó vagy időleges tanfolyamokat, előadá
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sokat, kiállításokat, tanulmányutakat rendeznek, szakla
pokat és szakkönyveket adnak ki ;

e) a kormány, törvényhatóságok és bíróságok megke
reséseire válaszolnak és szakvéleménynyel szolgálnak;

f )  a mezőgazdasági termelés belterjessége érdekében 
közreműködnek a hitelviszonyok javításánál, szervezik a 
gazdasági szükségleti cikkek és tenyészállatok közös be
szerzését, előmozdítják öntöző, vizlecsapoló, talajjavító és 
halászati társulatok, termelőszövetkezetek létesítését, üzem
terveket dolgoznak ki, általában a termelőknek a gaz
dálkodás terén megkeresésre mindennemű szaktanácscsal 
szolgálnak;

g) a termények értékesítése tekintetében a szükséghez 
képest vásárokat és aukciókat rendeznek, terménytőzs
dék, vásárok, különösen állatvásárok és aukciók igazga
tásában részt vesznek s az árjegyzésre befolyást gya
korolnak ;

h) a mutatkozó szükséghez képest gazda és gazda, 
gazda és gazdatiszt, vagy gazda és kereskedő között fel
merült vitás ügyek elintézésére a polgári perrendtartás 
alapján választott bíróságokat alkotnak ;

i) kerületük tenyészeteiről törzskönyvet vezetnek ;
j )  a helyi mezőgazdasági vonatkozású szokásokat nyil

vántartják s ezekről kívánatra hivatalos bizonylatot állí
tanak k i ;

k) a kerületükben működő összes okleveles gazdatisz
teket, erdőtiszteket és állatorvosokat nyilvántartják ;

l) mezőgazdasági statisztikai adatok beszerzésénél köz
reműködnek ;

m) a munkásközvetítést szervezik;
n) működésükről, tapasztalataikról, a gazdatársadalom 

körében felmerülő panaszokról és kívánalmakról, kerüle
tük mezőgazdasági és társadalmi viszonyairól évi jelen
tést készítenek, melyet a földmivelésügyi ministerhez, 
az országos mezőgazdasági kamarához és kerületük tör
vényhatóságaihoz beterjesztenek.

3. §. A mezőgazdasági kamarák előterjesztéseiket köz
vetlenül intézik a kormányhoz vagy a törvényhozáshoz, 
egyébként is törvényhatóságokkal, konzulátusokkal, szaktu- 
dósitókkal, magántestületekkel és magánosokkal, valamint 
egymás között is egyenes levelezés utján szabadon 
érintkeznek.

A mezőgazdasági kamarák összes levelezései postabér- 
mentesek.

I. F e j e z e t .

A mezőgazdasági kamarák alakítása, szervezete 
és fe lügye le te .

4. §. A mezőgazdasági kamarák működési területét és 
székhelyét elsőizben Ő Felsége legfőbb jóváhagyásának 
kikérésével és az országos mezőgazdasági kamara meg
hallgatásával (18. §.) a földmivelésügyi minister álla
pítja meg.

Minden későbbi uj terület beosztásnál is Ő Felsége 
legfelsőbb jóváhagyása lesz esetről-esetre kikérendő,

Budapest székhelylyel a mezőgazdasági kamarák, or
szágos gazdatestületek és szövetkezetek küldötteiből 
(20. §.) országos mezőgazdasági kamara alakítandó.

5. §. A mezőgazdasági kamara első alakuló közgyű
lését a földművelésügyi minister hívja össze. Az alakuló 
közgyüjés tanácskozásainak első tárgya az alapszabályok 
megállapítása.

Az alapszabályoknak a jelen törvényben előirt korláto
kon belül tartalmazniok kell a következőket :

1. a kamara székhelyét és működési területét (4. §.);
2. az egy szavazatra jogosító érdekeltség legkisebb 

fokát (12. §.);
3. a kamarai tagok kilépésének sorrendjét (11. §.) ;
4. a kamarai ülések határozatképességéhez megkiván- 

tató tagok szám át;
5. a kamarai ülések egybehivásának módját;
6. az elnökség választását, jogkörét, működési idejét;
7. a kamarai tanács választását, jogkörét működési 

idejét;
8. hivatalos közlemények kihirdetésének módját ;
9. az alapszabályok megváltoztatásának módját;
10. a közgyűlésnek fentartott ügyeket, melyek sorába 

okvetlenül felveendő az ügyrend, évi költségvetés meg
állapítása, az évi zárszámadások jóváhagyása, kamarai 
illetékek megállapítása, kölcsönfelvétel, tulajdonszerzés és 
elidegenítés, elnök, alelnök, tanács, szakosztályi bizott
sági tagok választása, a kamarai kültagok és az orszá
gos mezőgazdasági kamarába kiküldendő tagok megvá
lasztása és végül tiszteletdijak és évi illetmények meg
szavazása.

A kamarai közgyűlés által elfogadott alapszabályok a 
földmivelésügyi ministerhez terjesztetnek fel jóváhagyás 
végett.

6. §. A mezőgazdasági kamara ügyrendjét maga álla
pítja meg, az országos mezőgazdasági kamara pedig 
megerősíti.

A kamara évenként legalább egyszer közgyűlést tart.
A kamarai közgyűlés az ügyek állandó vitelére az 

elnök mellé egy 20 tagból álló kamarai tanácsot választ, 
mely a szükséghez képest tart ülést. A kamarai közgyű
lés a tagok sorából szakosztályokat alakíthat, vagy meg
határozott feladatok teljesítésére ideiglenes jellegű bizott
ságokat küldhe' ki.

Úgy a szakosztályok, mint a bizottságok a szükséghez 
képest szakférfiakkal egészíthetik ki magukat.

A kamara ülései rendszerint nyilvánosak. Oly ügyek 
azonban, melyek nyilvános tárgyalásra nem alkalmasak, 
valamint olyanok, melyek a kormány részéről bizalma
san, titoktartás terhe alatt közöltéinek, zárt ülésben tárgya
landók.

A tárgyalásokról jegyzőkönyvek vezetendők, melyek 
négy héten belül másolatban a földmivelésügyi minister- 
terrel és az országos mezőgazdasági kamarával közlendők.

A mezőgazdasági kamarák közgyűléseire szóló meghí
vók idejében megküldendők a földmivelésügyi ministernek,
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az illető kamarák működési területéhez tartozó törvény- 
hatóságoknak és az országos mezőgazdasági kamarának. 
Úgy a kormány, mint a törvényhatóságok és az országos 
mezőgazdasági kamara kiküldöttei a kamara ülésein 
részt vehetnek és felszólalhatnak.

7. §. Évi költségvetését és zárszámadását a mezőgaz
dasági kamara maga készíti el s helybenhagyás végett a 
földmivelésügyi ministerhez felterjeszti, akitől ha 30 napon 
belül elintézés nem érkezik, a költségvetés jóváhagyottnak 
tekintendő.

8. §. A mezőgazdasági kamarákat kifelé az elnök, 
vagy annak helyettese képviseli. Minden oly okiratot, a 
mely kamarai ingatlan vagyon szerzését, eladását vagy 
megterhelését tartalmazza, a kamara nevében az elnök, 
illetve helyettese és a kamarai tanács egy tagja ir alá.

A mezőgazdasági kamara pecsétjében a kis magyar 
címert használja a következő körirattal : »----------- me
zőgazdasági kamara«.

9. §. A határozatok foganatosítására és egyébb mun
kák teljesítésére a kamara egy vagy több elméleti és 
gyakorlati szakképzettséggel biró egyént rendes fizetéssel 
állandóan alkalmaz a szükséges segédszemélyzettel együtt.

A kamara főtisztviselőjét a közgyűlés, egyébb rendes 
fizetéssel állandóan alkalmazott tisztviselő- és segédsze
mélyzetét a tanács választja.

10. §. A mezőgazdasági kamarák felett a legfőbb fel
ügyeletet a földmivelésügyi minister gyakorolja. A mező- 
gazdasági kamara a ministertanács előterjesztésére az 
esetben, ha hivatását nem teljesiti, vagy hatáskörét túllépi, 
0  Felsége legfelsőbb jóváhagyásával feloszlatható. Ez 
esetben azonban uj kamaratagok választása három hó
napon belül elrendelendő.

Az ügyeknek időközben való ellátásáról a földmivelés
ügyi minister intézkedik.

II. F e j e z e t .
A mezőgazdasági kamarai tagok jogviszonya.
11. §. A mezőgazdasági kamara áll:
a) beltagokból és
b) kültagokból.

A beltagok választása céljából választókerületek alakítandók.
Választókerület a törvényhatósági joggal felruházott 

város, rendezett tanácsú város és a közigazgatási járás.
Minden törvényhatósági joggal felruházott város és 

minden közigazgatási járás négy rendes és minden ren
dezett tanácsú város két rendes és egy pótbeltagot vá
laszt. A rendes beltagok közül legalább kettőt, illetve 
rendezett tanácsú városokban legalább egyet, a választó- 
kerületben gazdálkodók sorából, a többieket a kamara terü
letén állandó lakással bírók közül kell választani.

A mezőgazdasági kamarák beltagjai hat évre választat
nak. A kilépő tagok újból választhatók s addig marad
nak állásukban, mig az uj választás igazolása megtörtént.

Az elhalálozott, vagy más okból kivált beltagok he
lyébe a választási időtartam hátralévő részére elsősorban

az illető választókerület pótbeltagja hivandó be. Pótvá
lasztásnak helye nincs.

A kültagokat a mezőgazdasági kamarák választják oly 
egyének sorából, a kik a mező- vagy erdőgazdaság kö
rűi érdemeket szereztek s illetve a kiknek bevonása hi
vatalos állásuknál fogva is fontossággal bir.

A kültagok megbízatása három évre szól, a kamara 
ülésein tanácskozási joggal bírnak s számuk a beltagok 
egyötödrészénél nagyobb nem lehet.

12. §. Választói jogát a kamarai illeték fizetésére kö
telezettek és szavazattal bírók közűi csak az gyakorol
hatja, a ki polgári' jogainak élvezetében van, magyar 
honpolgár és 24 ik életévét betöltötte.

A szavazati jog a földbirtokosoknál az érdekeltség 
aránya szerint gyakorolható. Ez okból az alapszabályok
ban meg kell határozni a kataszteri tiszta jövedelem 
alapján az érdekeltség azon legkisebb fokát, a mely egy 
szavazatra jogosít.

Ezen legkisebb foknál kevesebbel érdekeltek, ha ön
ként nem csoportosulnak, a községi elöljáróság által kép
viseltetnek. A választókerület összes szavazatainak felénél 
több szavazatot egy érdekelt birtokos sem gyakorolhat.

Egy-egy szavazattal bírnak :
a) azon bérlők, a kik a választói kerületben legalább 

is a legkisebb érdekeltségi foknak megfelelő kataszteri 
jövedelemmel biró földbirtokot bérelnek;

b) minden a választókerület területén állandó lakással 
biró s kamarai illetékeket fizető okleveles gazda, erdész 
és állatorvos, lelkész és tanító, gazdasági egyesület, gaz
dakör és gazdasági célú szövetkezet állandó fizetéssel 
alkalmazott egy-egy, az illető testületek által kijelölt 
tisztviselője.

Jogi személyek törvényes képviselőjük utján gyakorol
ják szavazatukat. Külföldön székelő jogi személyek, bár 
kamarai illeték fizetésére kötelezettek, választói jogot 
nem gyakorolhatnak.

A törvényhatósági joggal felruházott és rendezett ta
nácsú városokban a kamarai tagok választását a polgár- 
mester, a közigazgatási járásban a főszolgabíró vezeti.

A kamarai tagok választásánál követendő eljárást kö
zelebbről a földmivelésügyi minister rendeletileg álla
pítja meg.

A választások elleni, vagy a választói jogosultsággal 
összefüggő s a végrehajtási rendeletben megállapított ha
táridőn belül benyújtott felszólamlások felett az illetékes 
mezőgazdasági kamara végérvényesen dönt.

13. §. Mezőgazdasági kamarai beltagul megválasztha
tok a kamarai illelék fizetők sorából oly egyének a kik:

1. magyar honpolgárok és legalább a 30 éves életkort 
betöltötték, polgári jogaik gyakorlatában vannak, csőd, 
vagy gondnokság alatt nem állanak, nyereségvágyból 
származó, vagy a közerkölcsöt sértő valamely bűntett 
vagy vétség, vagy a nemzeti állam, vallás- vagy vagyon- 
ellenes izgatás miatt büntetve nem voltak s a magyar 
nyelvet szóban és Írásban bírják. Ezenkívül
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2. oly földbirtokot bírnak tulajdonul, vagy bérelnek a 
választókerületben, melynek kataszteri tiszta jövedelme 
megüti az érdekeltség legkisebb fokát (12. §.), vagy

3. a mezőgazdasági tanügygyel gyakorlatilag foglalkoz
nak, illetve legalább 10 éven át foglalkoztak, vagy

4. mint okleveles gazda- és erdőtisztek, állatorvosok a 
gyakorlatban 10 éve működnek, vagy működtek, vagy

5. a gazdasági egyesületek, mező-, illetve erdőgazdák
ból alakult szövetkezetek vagy társulatok állandóan alkal
mazott tisztviselői, mező- vagy erdőgazdasági irányú 
szaklapok szerkesztői, kik e pályán legalább 10 évet töl
töttek, vagy végül, a kik

6. a mezőgazdasági kamara részéről a földmívelés kö
rül szerzett érdemeik elismeréséül a választhatósággal' 
felruháztalak.

14. §. Minden valamely tag személyében beálló oly 
körülmény, mely az illetőt a választhatóságból kizárja, a 
tagságnak megszűnését eredményezi.

A mezőgazdasági kamara oly tagját, a ki ellen jogér
vényes bírói határozat alapján bűnügyi vizsgálat van fo
lyamatban, annak befejeztéig a tagsági jogok gyakorlásá
tól felfüggesztheti. E határozathoz a jelenlévő szavaza
toknak legalább kétharmada szükséges.

Az a kamarai tag, ki a kamara ülésein egy éven be
lül egyszer sem vett részt és távolmaradását nem igazolta, 
a kamarai tagok sorából töröltetik.

A kamarai tagok tisztüket ingyen látják el. Vidéki ta
gok készpénzkiadásait, útiköltségeit azonban a kamara 
megtérítheti.

Különleges megbízatások, kiküldetések teljesítése alkal
mából kárpótlás, illetve megfelelő díjazás nyújtható.

15. §. A kamarai tagok választási rendjét a mezőgaz
dasági kamarák meghallgatásával az országos mezőgaz
dasági kamara megváltoztathatja. Ezen új választási rend 
a Földmívelésügyi minister által 0  Felsége legmagasabb 
jóváhagyásával léptethető életbe.

III. F e j  e z e t.

A kamarai illetékről.

16. §. A mezőgazdasági kamarák kiadásaikat, amennyi
ben azok másnemű bevételek, különösen államsegély ál
tal nem fedeztetnének, az egyes birtokosokra a fillérek 
mellőzésével kikerekitett kát. tiszta jövedelem arányában 
osztják szét.

Az így kivetett kamarai illeték a kataszteri tiszta jö
vedelem egy százalékát meg nem haladhatja s csak 
rendkívüli esetekben a földmívelésügyi minister hozzá
járulásával emelhető még legfeljebb fél százalékkal.

Bérlők, okleveles gazdatisztek, erdőtisztek és állator
vosok, a mező- vagy erdőgazdasági tanügy szolgálatában 
álló egyének, gazdasági egyesületek, gazdakörök, mező-, 
illetve erdőgazdákból alakult szövetkezetek vagy társula
tok állandóan alkalmazott tisztviselői, mező és erdőgaz
dasági irányú szaklapok szerkesztői, állandó kamarai ille

tékkép az általuk fizetett jövedelmi és személyes kereseti 
országos adó egy százalékát fizetik.

A kamarai illeték behajtása az országos adóval egy- 
időben és ugyanazon állami közegek által történik, mely 
közegek a behajtott illetékeket a kamaráknak közvetlenül 
szolgáltatják be.

A kamarai illetéknek kivetése elleni felszólalások felett 
a kamara végérvényesen dönt.

Amennyiben oly berendezések vagy intézkedések költ
ségeiről van szó, a melyek kiváló nagy mértékben vagy 
kiváló kis mértékben egyes választókerületek javát szol
gálják, a mezőgazdasági kamara közgyűlése az érdekelt 
kerületek nagyobb vagy kisebb mértékben való megter- 
heltetését rendeli el.

Ilynemű határozatok az esetleges ellenvéleménynyel 
együtt a földmívelésügyi ministerhez jóváhagyás céljából 
felterjesztendők.

MÁSODIK CÍM.

Az országos mezőgazdasági kamaráról általában.
17. §. Az országos mezőgazdasági kamara a mező- 

gazdasági kamarák központi szaktestülete, véleményezőleg 
nyilatkozik a kormány által hozzá utalt, vagy a mező- 
gazdasági kamarák által előterjesztett szakkérdésekben, 
tárgyalja a mezőgazdasági kamarák közös érdekű ügyeit, 
megvitatja a tagok által felvetett eszméket s önálló in
dítványokat és javaslatokat terjeszt a földmívelésügyi mi
nister elé, amennyiben pedig törvényes rendelet ható
sági jogkörrel ruházná fel, eljár a reá bízandó ügyekben, 
a szükséghez képest a mezőgazdaság érdekeit szolgáló 
intézményeket gondozásba vesz, vagy ilyeneket alkot s 
működése kiterjed általában e törvény 2-ik §-ában a me
zőgazdasági kamarákra vonatkozólag megállapított azon 
feladatokra is, a melyek megoldása csak országos keret
ben lehetséges.

Az országos mezőgazdasági kamara pecsétjében a kö
zép magyar címert használja a következő körirattal: „Or
szágos Mezőgazdasági Kamara“.

I. F e j e z e t .

Az országos mezőgazdasági kamara alakítása, 
szervezete és felügyelete.

18. §. Az országos mezőgazdasági kamara tagjait első 
ízben az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, úgy is 
mint a Gazdasági Egyesületek Országos szövetsége meg
hallgatásával a földmívelésügyi minister nevezi ki.

A kinevezett tagok száma 80. Az országos mezőgaz
dasági kamara első alakulása a földmívelésügyi minis- 
tér összehívására történik.

A földmívelésügyi minister által kinevezett tagokból 
megalakult országos mezőgazdasági kamara feladata a 
mezőgazdasági kamarák számának, szervezetének, műkö
dési területük, a vármegyei gazdasági egyesületekhez 
való viszonyuk megállapításánál és a mezőgazdasági ka
marák szervezésénél közre működni és illetve ez irány

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



15. szám m a g y a r  e r d é s z 281

bán a földmívelésügyi ministernek tanácscsal s a mező- 
gazdasági kamaráknak irányítással szolgálni.

A mezőgazdasági kamarai tagok első választásánál 
felmerülő panaszok felett végérvényesen az országos me
zőgazdasági kamara dönt s ugyan ő igazolja a mező- 
gazdasági kamarák alakuló ülése által az országos me
zőgazdasági kamarába tagul választott megbízó leveleit is.

A mezőgazdasági kamarák megalakulásának megtör
téntével s a kerületi kamarák által választott országos 
mezőgazdasági kamarai tagok megbízatásának igazolásá
val a kinevezett tagokból alakult országos mezőgazdasági 
kamara működése megszűnik s annak elnöke a mező- 
gazdasági kamarák által választott küldötteket új ala
kuló gyűlésre hívja egybe.

A későbbi alakulásoknál is a kamara elnöke működik 
közre, a ki a kamarai tanácscsal addig marad hivatalá
ban, mig az új kamara meg nem alakul s illetve elnö
köt és kamarai tanácsot nem választ.

19. §. Az országos mezőgazdasági kamara évenkint 
legalább egyszer teljes ülést tart, az ügyek állandó vite
lére pedig az elnök mellé legfeljebb 30 tagból álló ta
nácsot választ.

Rendkívüli teljes ülést az elnök bármikor összehívhat, 
a földmívelésügyi minister, vagy 20 tag kívánságára pe
dig köteles összehívni.

Jelen törvény 6., 7., 8., 9., 10., 14. §§-ai és 5. §. a
2., 3. pontok kivételével az országos mezőgazdasági ka
marára nézve is alkalmazást nyernek.

Az országos mezőgazdasági kamara működéséről éven
ként a kerületi mezőgazdasági kamarák évi jelentéseinek 
kivonatával együtt jelentést tesz közzé.

Az országos mezőgazdasági kamara költségeit fele 
részben az állam, fele részben a mezőgazdasági kamarák 
viselik.

II. F e j e z e t .
Az országos mezőgazdasági kamarai tagok jog

viszonya.
20. §. Az országos mezőgazdasági kamara á ll:
1. beltagokból és
2. kültagokból.
Beltagok :
a) a mezőgazdasági kamarák elnökei és azok közgyű

lése által választott három-három tag ;
b) az országos mezőgazdasági kamara által kijelölt 

gazdatestületek és szövetkezetek elnökei és azok közgyű
lése által választott három-három tag.

Kültagok:
az országos mezőgazdasági kamara közgyűlése által a 

kiválóbb gazdasági szakférfiak sorából választott legfel
jebb 20 egyén, a kik tanácskozási joggal bírnak.

Úgy a bel, mint a kültagok megbízatásának tartama 
három év.

21. §. Ezen törvény végrehajtásával a földmívelés
ügyi minister bizatik meg.

A fakereskedelem mai helyzetéről.
Irta Díváid Béla.

A magyar Faipar és Fakereskedelem cimü szaklap 
május hó 15. számában a fakereskedelem helyzetét a 
következőleg ecseteli :

„Az üzlet jelenlegi stagnálását majdnem egyedül az 
építőipar folytonosan tartó pangására kell visszavezetni. 
Ha az építés pang, minden vele egybekötött faipari vállal
kozás is tétlenségre van kárhoztatva; igazán csodálatos, 
hogy most, mikor a pénz mindenütt olcsóbb lett és a 
pénzfelvételi lehetőségek sokkal kedvezőbbek, a vállal
kozási kedv csak nem akar feléledni, sőt még halvány 
reflexe sem mutatkozik ilyen feléledés szándékának. Köz- 
gazdasági életünk egész nyomorúsága tükröződik vissza 
ilyen jelenségekben, a melyek újra belerántják a többek 
közt azt is, hogy nálunk mindenki a gyorsan hasznot 
hajtó törekvések rabigájában görnyed és lassú eredmé
nyű szolid befektetésekre a hajlam elenyésző csekély. 
De talán nem is az emberekben van a hiba, mint a 
roppant magas közterhekben, a munkásviszonyok el
fajulásában, hiteléletünk rendezetlenségében és hazai pénz
intézeteink önző szűk látkörü politikájában. Külön-külön 
mindegyik nagy baj, együttvéve katasztrófa."

Ha ezen üzleti tudósításhoz hozzá fűzöm egy világ
híres magyar gyár részvénytársaság egyik tagjának ama 
nyilatkozatát, hogy maholnap a gyári üzemet be kell 
szüntetni, mert egyrészt az anyag rettenetes drága, de 
másrészt a munkások követelései ki nem elégíthetők, azt 
látjuk, hogy nem csak a faipar, a fakereskedelemnél lett 
akuttá e baj, hanem az egész vonalon, a mit orvosolni 
mindenkinek főtörekvése kell hogy legyen, nehogy tény
leg bekövetkezzék a katasztrófa.

Ha az építőipar pang és így a fa utáni kereslet nyo
mott, annak okát is abban kell keresnünk, a mit a jelzett 
részvénytársaság előkelő tagja mondott: mert az anyagok 
túldrágák és a munkásviszonyok tarthatatlanok.

A faanyag drágasága részben vissza vezethető a mun
kásviszonyok elfajulására, de másodsorban vissza kell 
azt vezetnünk a túlságos magas tőárakra, a miket az 
erdőbirtokosok a múlt évek árveréseinél elért eredmények 
alapján alakítottak ki.

Ezen túlmagas kínálat okát igen jól tudjuk, látjuk és 
érezzük annak hatását. A mások pénzével könnyen gaz
dálkodók méltó büntetésüket elvették, de ezek révén a 
szolid kereskedő is szenvedett és ebben sokan el is 
vérzettek.

Ez utóbbinak lábraállítására van hivatva az erdőbirto
kos. Lendítő kerekének holt pontjából való kimozdulását 
kell az erdőbirtokosnak elősegíteni.
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Elősegítheti pedig, ha a fa tőárait a normálisra vissza
helyezi és a kisebb tőárral is megelégszik, mert a közeli 
múlt két évtizedében kétszer túlhajtott magas tőárak 
visszahatását elsősorban az erdőbirtokos érezte meg.

A fa tőárainak rendezését kapcsolatba kell hoznunk a 
munkásviszonyok szabályozásával. Erre meg most van 
a legjobb alkalom, a midőn a nagy amerikai válság után 
munkásaink a szó szoros értelmében kilettek hajtva a 
dollárok országából.

A munkások kényszerhelyzetét fel kell használnunk 
elsősorban az ő javukra és másodsorban az erdőgazda
ság előnyére, de nem ünnepélyes fogadtatásokkal, nem 
kecsegtető szavakkal, hanem az erős akarat, az erős el
határozás vasmarkával. Mert ha a nagy bérekkel, túl- 
csigázott követelésekkel az erdei munkásokon segítve 
lenne, azok vagyoni gyarapodását előmozdítanánk, akkor 
ám adjuk meg mindazt nekik, de az itteni tapasztalatok 
azt bizonyítják, hogy azzal éppen az ellenkezőt érjük el. 
Az erdei munkás az ő kis igénye és nagy bére mellett 
ellustul és eliszákosodik. A heti 3—4 napi munkaszak 
alatti magas kereset kielégíti igényeit, a többi napon hever 
és a korcsmák látogatóinak számát növeli-

Mig ellenben, ha a kereset mérsékelt, a hét hat nap
ját munkának szenteli, a hetediket hitének, családjának 
áldozza, hogy lélekben, testben megifjodva folytathassa 
munkáját.

A munkabérekkel lemehetünk, azokat szabályozhatjuk, 
mert a házi kezelésnek behozatalával az összes munka
erő az erdőbirtokos kezébe van letéve.

Az esetleges sztrájkok ellen biztosítsa az állam az 
erdőbirtokost úgy, mint az arató sztrájkok ellen biztosítja 
a mezőgazdaságot, birtokain alkalmazott munkáscsapa
tokkal, a kik szükséghez mérten a veszélyeztetett helyekre 
lennének kirendelve. A munkabérek leszállítása okából 
szövetkezniök kellene az erdőbirtokosoknak. Ott, hol a 
vállalkozók kezelik ki még a faanyagot és nem mentek 
át a házi kezelésre, ott a birtokosnak a vállalkozóval kell 
a helyes utat megtalálni, nehogy az a visszás helyzet 
álljon elő, hogy a munkabérek megszabásánál egyik a 
másikra árverez.

Baranya-Somogy-Tolnamegyei Erdészeti 
és Vadászati Egyesület közgyűlése.

(Folytatás.)

A közgyűlés további folyamán Sárközy György, mint 
az orvvadászat elleni védekezés tanulmányozására kikül
dött bizottság elnöke számolt be a bizottság működésé
ről, melynek ülésében széles mederben indult meg a 
vita mindama javaslatok felett, a melyeknek a kitűzött 
célok elérése érdekében leendő megvalósulását felette 
szükségesnek tartja. A jegyzőkönyvbe foglalt javaslatok 
felolvasása után azoknak részletes tárgyalása rendeltetett el.

Beható eszmecsere után elhatározta a közgyűlés, hogy 
| a magyar országgyűlés képviselőházához és a kormány

hoz intézendő feliratok utján a következő javaslatok elfo
gadását fogja kérelmezni :

1. Hatályos intézkedésekkel szüntettessenek meg az
u. n. vadászbérleti fikciók. Minden áron akadályoztassák 
meg a községi vadászterületek bérbeadása után befolyt 
vadászbéreknek egyénenkénti felosztása és egymás között 
való elengedése.

2. A községi vadászterületek bértartamának minimuma 
6 évről 10 évre emeltessék fel, mely hosszabb időszak 
határozottan alkalmasabbnak, megfelelőbbnek mutatkozik 
a vadállomány felszaporítására.

3. Mondassák ki, hogy a vétség, illetve bűntettnek 
minősítendő orvvadászat hivatalból üldözendő cselekményt 
képez; mely büntetőjogi elv az ellenőrző közegeknek 
kötelességévé teszi, hogy mindazokat, kik bármely va
dászterületen vadászatra alkalmas fegyverrel találtatnak, 
nemcsak a vadászati jegy, de a vadászatra jogosult által 
kiállítandó igazolvány felmutatására is kötelezzék.

4. Az 1883. évi XX. t. c. 38. §-ában foglalt intézke
dés állandósítandó és az egész ország területére alkal
mazandó legyen; s különös gond fordítandó ennek szi
gorú végrehajtására. Ezzel kapcsolatban különösen a 
kisebb vadkereskedők és az u. n. tyukászok (faluzó 
baromfi- és tojáskereskedők) volnának olykép megrend- 
szabályozandók, hogy a kereskedést csakis 14 napi ér
vénynyel biró vadbeszerzési igazolvány mellett gyako
rolhatják. Ezen vadbeszerzési igazolványokról kimondandó, 
hogy azok magánokiratokat képeznek s azok hamisítása 
szigorúan büntetendő.

5. A vadászati kihágások feljelentőinek, helyesebben 
felfedezőinek jutalmazására visszaszerzendő a vadászati 
törvény 36. §-ával megállapított büntetéspénzek fele. 
Sőt, a mennyiben a marasztalt fizetésképtelen lenne, 
jutalmaztassák meg a feljelentő egy az „Országos erdei 
alap“ mintájára alkotandó „Országos vadászati alap“-ból.
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Azonkívül kötelezendő volna minden vadászterület tu
lajdonos és bérlő, hogy a szolgálatában álló és vadőri 
teendőkkel megbízott alkalmazottait valamely biztosító 
intézetnél baleset ellen biztosítsa.

6. Országszerte „vadértékesítő szövetkezetek“ állíttassa
nak fel, melyek révén a vadkereskedés is megbízhatóbb 
kezekbe jutván, a vadhús jutányosabb beszerzésére a 
nagyközönségnek több alkalom nyujtatnék.

Az ez értelemben megszerkesztendő feliratok elkészí
tésére az elnökség, a képviselőházhoz intézendő felirat 
ellenjegyzésére dr. Egry Béla országgyűlési képviselő, 
egyesületi tag kéretik fel.

Az indítványok során Vodinka Ferenc írásbeli indítvá
nyához képest elhatározta a közgyűlés, hogy a pécsi volt 
lövész-egyletet saját kebelében, mint az Egyesületnek 
alosztályát új életre kelti, illetve megalakítja.
. Ezzel kapcsolatban Kolossváry Andor titkár javasolja, 
hogy ezen megalakítandó lövész-egylet keretében egy 
„ifjúsági céllövő zászlóalj“ is szervezendő volna.

A felvetett eszme élénk helyesléssel találkozott s megbiza- 
tott az elnökség a szervezés előmunkálatainak megtételére.

Az idő előrehaladottsága folytán Cizek László urad. 
főerdésznek a sellyei erdő- és vadgazdaságát tárgyaló 
ismertetése a délutáni kirándulás tartamára elhalasztat- 
ván, egyéb tárgy hiányában a közgyűlés berekesztetett.

Közgyűlés után a tölgyfalombokkal díszített kaszinó
helyiségből most átvonult az egész társaság az uradalmi 
parkba, a hol terített asztal várta a közgyűlés tagjait és 
vendégeit.

Ebéd után hosszú kocsisor vitte ki a vendégeket a 
mesterséges íácántenyésztő telepekre, hol Cizek László 
urad. főerdész érdekes előadásban ismertette a fácán
tenyésztés terén szerzett tapasztalatait és gyakorlatilag is 
bemutatta a tojató voliereket, a keltető ládákat, a telelhető 
kamarákat, a nevelő ketreceket stb.

Felette érdekes volt, a midőn az etetést teljesítő erdőőr 
fütty-jelére mintegy 2000 drb fogolynagyságú fácáncsibe 
jött elő az erdőből egy kis tisztásra, a hol a szerepöket 
igen jól betöltő mostohamamák sorban elhelyezett ket
recei állottak.

E gyönyörködtető látvány után átvonult a társaság a 
téli kamarához, mely tulajdonképen nem egyéb, mint 
egy 4—5 holdas, részben erdősült, részben gazos terület 
3 méter magas sodronyhálóval körülkerítve, hol a külön
féle fajtájú és nemű tenyészfácánok vannak elhelyezve.

Ezek t. i. itt egy hónap óta vannak, miután befejez
ték a tojások lerakását, melyeket házi tyúkokkal és gé
pekkel keltettek k i; s egész télen itt maradnak, mig a 
jövő tavaszi dürgés ideje el nem következik. Mindenki 
elbámult, a midőn e teleltető kamarának egyik szűk utján 
2—3 perc alatt 1500 drb fácánt látott keresztülfutni.

Utolsó tárgya volt a délutáni kirándulásnak a fácán
nevelő telep megtekintése. Közel 50 holdas lóheretáblán 
mintegy 12000 drb fácáncsibe szép sorokba kihelyezett 
nevelő ketreceik körül csipegtek, futkostak, röpködtek.

Másnap, jun. 29-én reggel Vs8 órakor vette kezdetét 
a galamblövő verseny a sellyei országos hirü, mintegy 
2000 kát. holdnyi vadaskertnek egyik igen kedves s e 
célra berendezett tisztásán, mely versenyben az egyesü
leti tagokon kívül br. Rajacic Vladimir főispán, Mathes 
Ernő százados, Gobeczky Aladár gyógyszerész Eszékről, 
továbbá Fekete Gyula, Egry László, Wik Sándor és Wangel 
József vettek részt.

Tekintettel arra, hogy a versenyben résztvevők leg
nagyobb része a galamblövészetben nem rendelkezett 
elég jártassággal, a verseny még is elég jól sikerült. A 
részletes eredmény a következő:

I. Gróf Széchényi Bertalan elnöki tiszteletdij. Tisz- 
teletdij az I-nek, .Mándy Samu tiszteletdij a II-nak, egye
sületi tiszteletdij a Ill-nak. 5 galamb, 22 méter. Tét 10 K.

Kalla Róbert 5/s I., Gobeczky Aladár 7/o II., Almássy 
István Vs III. 15 lövő.

Ifj- gróf Draskovich Iván tiszteletdíj. (Handicap). 
Tiszteletdij az 1-nek, Mándy Samu tiszteletdija a II-nak, 
egyesületi tiszteletdij a Ill-nak. 5 galamb, 24 méter. 
Tét 10 K.

Péter Ignác %  I-, Almássy István Volk, Kalla Róbert 
°/4 Hl. 16 lövő.

III. Pánczél Ottó dij. (Handicap). Tiszteletdij az I-nek, 
tiszteletdij a II-nak, tiszteletdij a Ill-nak. 1 galamb, 20 
méter. Tét 5 K. Egy hiba kizár.

Almássy István %  I., Péter Ignác %  II., br. Rajacic 
Vladimir %  III- 20 lövő.

IV. Tétverseny. (Handicap) 1 galamb, 20 méter. Tét 4 K. 
Tétek 50°/o-a I-nek, 25%-a II-nak.

Péter Ignác 6/6 I., Horváth István 6/b II. 19 lövő.
V. Tétverseny. Tetszés szerinti távolról, 1 galamb. 

Tét 4 K. A tétek 50%-a I-nek, 25°/o-a II-nak.
Kolossváry Andor 4A I., dr. Egry Béla %  II. 19 lövő.
VI. létverseny. 28 méter. 1 galamb. Tét 4 K. A 

tétek 50%-a I-nek, 25%-a II-nak.
Br. Rajacic Vladimir %  I., Kalla Róbert %  II. 15 lövő.
VII. Tétverseny. 25 méter. 1 galamb. Tét 4 K. A 

tétek 50%-a I-nek, 25%-a II-nak.
Katona Gyula %  I. Pánczél Ottó %  II. 12 lövő.
VIII. Tétverseny. 25 méter. 19 galamb. Tét 4 K. A 

tétek összege a győztesnek. Pánczél Ottó 4/3 I. 8 lövő.
(Folyt, köv.)
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Egy öreg vadász naplójából.
Irta Kő.

„Tempora mutamur, nos et mutantur in illis."
Mikor az első játékszereinket már megkülömböztetni 

tudjuk; a csörgettyü brekegő hangja figyelmünket leköti, 
a piros sapkás fakatonákat már felállítani is tudjuk; már 
akkor vizsgálgatjuk, hogy mi is az, a mit a mi fakato
náink úgy szorongatnak a kezükben ? a mi nélkül — 
mit sem érnek, — a puska.

A puska . . . majdnem minden fiúgyermek álmainak, 
vágyainak netovábbja. Az a puska, a melyik pukkan, a 
melyik később már a beléje dugott pálcikát is kilöki. Ez 
a puska is fejlődik korban, alakban — ép úgy — mint 
a kis gazdája. A papiroskápszlis püstöly csak előhír
nöke — a rézkápszlis puskának, melyből szép lassan 
kialakult — a kocsi puska.

Kivel ne történt volna meg közületek kedves olvasóim, 
hogy . . . otthon egyszer csak tűvé tették az egész házat, 
keresték mindenfelé a nagy lyukas pincekulcsot . . ,  nem 
találták sehol. Titeket is kérdezgettek, hogy nem-e lát
tátok valahol a nagy kulcsot? De hogy is láttátok. Nem 
látta azt senki! Pedig már ki volt reszelve, lyuk is volt 
az oldalán. Meg volt a kocsi puska. Puskaporral jól 
megtömve, papírral jól lefojtva, a legbátrabb a kezébe 
vette; egy kénes masina (gyufa) lángjával az oldal kis- 
nyilásnál lévő port meggyujtotta; a por először sistergett, 
azután nagyot pukkant . . . megtörtént az első lövés ! 
Sorba próbálta mindegyik, később már ólomdarab is 
került belé. A ki ezeken a lőkisérleteken akár mint néző, 
akár mint résztvevő — jelen volt — az aztán egész 
életén keresztül a puskától megválni soha sem tudott.

A puska egy bátor és nyugodt természetű ember 
kezében igazán egy „nagy hatalmi tényező“, de soha 
sem játékszer. Szeleburdi, ideges ember kezében meg 
még a kis kápszlis puska is nagy szerencsétlenséget 
okozható veszedelmes fegyver.

Sok mindenféle és fajtájú puska volt már kezemben; 
de — hál’ Istennek, jó órában legyen mondva, még 
véletlenségböl — embertársaimnak soha sem okoztam 
velők szerencsétlenséget.

Olyas 9— 10 éves formájú fiúcska lehettem, a midőn 
a „nagy vakáció“ nyújtotta örömöket fegyverrel kezem
ben igyekeztem kihasználni. Házunktól nem messze ter
peszkedett a „Magúra“ — lába egészen a kertünkig ért.
A cselédek beszélgetéséből értesültem, úgy félfüllel, hogy 
a róka koma megint elcsípett a ketrecből egy jófajta 
hizó libát. Édes jó anyámnak volt egy „rituális" szokása 
— bár, Izrael utódainak másnemű szokásaival ellentét
ben állott — a libamájat nagyon szerette. Nagy lár

mát csapott most is, hogy mennyi kutya van a háznál 
és mégis elviszi a róka előttük a libát.

N a! . . . majd rendet csinálok én . . . gondoltam. 
Az egyik pajtásommal megállapodtunk, hogy estére, ha 
leszáll az alkonyat, egy rókalest rendezünk. Előkészítet
tünk egy ócska „kovás serpenyős egycsövű mordalyt“,. 
— délután jó két adag lőporral alaposan megtöltöttük, 
beléhelyeztünk félmarék „vágott ólmot“ és még nap 
lemente előtt, alkalmas helyen, az erdőszélen elhelyez
kedve — vártuk a jó szerencsét, hogy mikor jön a róka. 

j Vártunk, vártunk, de biz’ a leshez megkivántató türe- 
j lemmel mi nem igen rendelkeztünk és csakhamar unni 

is kezdtük a dolgot. Meg hát sötétedni is kezdett. Már 
| éppen hazatérni készülődtünk, a midőn a pajtásom oldalba 
| bökve, izgatottan jobb felé mutat s fülembe súgja . . . 

a hun a róka n i! Oda nézek . . . hát, csakugyan vagy 
30 lépésnyire a bokrok között valami sárgás féle vörösük. 
Ez nem lehet más, mint a róka! Add ide a puskát, szólott. 

Dehogy adom, majd én lövök !
Nem, én lövök!
Susogtunk mindenfélét: Én adtam a lőport.
Enyém a puska.
Nem is igaz, stb.
A sárgavörös folt bevárta, mig elintézzük a nézetel

térésünket. Végre mégis én lettem a győztes.
Tudtam jól, hogy dupla adag lőpor van a puskában, 

de hát azt is hallottam, hogy szívós természetű a róka. 
Nem tréfa dolog ez. Újra felporoltam a serpenyőt, a 
kovát megigazítottam, pajtásom kezével befogta a fülét, 
hogy ne hallja a durranást Én már célozni akarok, mi
dőn a pajtásom megfogja a kezemet és a fülembe súgva,, 
azt mondta:

Te, neked adom a noteszem, ha megengeded, hogy 
én lőjek a rókára.

Hej ! fájn notesz volt az, nem volt olyan senkinek az 
egész iskolában. Nálunk drága pénzen sem lehetett volna 
ilyent venni, neki is Kolozsvárról hozta az édesanyja. 
Sokszor kértem tőle, de nem adta.

Na, hát nem bánom, lőjjél te, de előbb add ide a 
noteszt.

A notesz mikor már nálam volt, átadtam neki a pus
kát és én dugtam be a fülem.

A sárgás-vörös folt még mindig a bokorban látszott.. 
Megtámasztva egy fához a mordályt, a midőn már a 

vélt rókát jól megcéloztuk, pajtásom elhúzta a ravaszt.
A serpenyő egy kicsit sistergett, de mindjárt rá egy 
hatalmas durranás reszkettette meg a levegőt . . . pajtá
somat egészen hátra lökte a lövés ereje . . . egyideüleg 
meghallottuk a róka felől az óriási óbégatást . . . tulaj! 
tulaj! áu . . . áu . . . ám . . . murit, murit!

Tyüh az áldóját, ennek fele sem tréfa, szép rókát lőt
tünk, a melyik így kiabál 1 Uccu, vesd el magad, se szó, 
se beszéd, mint a bolond rohantunk tüskén, bokron, ár
kon át — hazafelé. A nagy óbégatás kisért bennünket, 
áu . . .  áu . . .  aóóóó . . .
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Szerencsére otthon hamar észrevették, hogy baj van 
a kréta körül. Nem kellett sokat magyarázgatni, ki a 
ludas a dologban, még csak kilátás volt a jövendő nyak
levesre, már is úgy éreztem, mintha az előleget is fel
vettem volna. Kényes dolog volt nagyon. Különösen ne
héz a magyarázata. Ki hát a hibás ? A látszat és a 
puska ellenem szólt, az igazság bevallása meg a pajtá
som bőrébe került volna. Nincs itt semmi mentség, csak 
a töredelmes bevallás.

Ilyen szándékkal közeledtem, sompolyogtam a házhoz, 
alighogy bedughattam egy szénaboglya alá a füstös mor- 
dályomat, igyekezve minden látható jelét a kirándulásom
nak eltüntetni . . . midőn majdnem mellettem megszólal 
a béresünk . . .

Vájjon ki az ördög óbégat ott annyira? Jöjjön urfi néz
zük meg.

Ééén . . . nem nézem meg, sok dolgom van — tanulni 
kell — feleltem.

Na, akkor majd megnézem én, s egy vasvillát ragadva 
elindult arra, a honnan a jajgatás hallatszott.

Máskülömben szerencsésen bejutottam a szobába ideje
korán, vacsorához készültek már . . .  én is helyet foglal
tam . . .  a lehető legnagyobb szerénységgel és drukkal 
fogtam az evéshez, bár ép’ legkedveltebb ételemet tálal
ták fel, mégis úgy nyeltem a falatokat, mintha borotvát 
kellett volna ennem. Az első fogáson szerencsésen ke
resztül estem, már a remény kezdett vigasztalni, hogy: 
hátha . . . tán . . . valami közbe jöhet . . . nem is 
tudom micsoda . . . egyszer csak beront a béres nagy 
lihegve.

Tekintetes úr! Tógyert valaki csúnyán megpiszkolta, 
belüttek neki alaposan a lábába!

Mindenki felugrott az asztaltól, rohantak kifelé — csak 
én nem !

Tógyer az ambituson támaszkodott, bocskora csupa 
egy vér és folytonosan óbégatott áu . . . áu . . . óóóó!

• Édesatyám hamarosan levágta a bocskorszijakat, 
vizet hoztak, csakhamar előkerült a szomszédból a bor
bély, a ki egyúttal felcser is volt. Lemosták Tógyert, 
megvizsgálták alaposan és kisült, hogy Tógyernek a 
hatalmasan körülcsavart bocskorsziján keresztül három 
vágott ólom hasította fel a lábát, hat darab meg a szíjak
ban akadt meg.

Kisült aztán az is, hogy Tógyer ugyancsak lesben volt 
de nem rókára, hanem őzre — igaz ugyan, hogy minden 
megbízás nélkül — dehát mégis csak vadászott őkelme. 
A dara plundrájának kopott színe tette hasonlóvá a rókához.

A felcser hamar megállapította, hogy: ebcsont beforr, 
nincs semmi baj. Ki kell jól mosni, árnyékával bekenni, 
egy kis pókhálót meg meszet rákötni — két hét alatt 
kutyabaja sem lesz. Tógyer is megnyugodott, csak a 
mikor az árnyékával jól bekenték, csinált oly cifra óbé- 
gatást, hogy végtére is a már akkortájban is ismert 
„magyar narkózis“ által kellett őt lecsillapítani. És ez 
tényleg használt is.

Ezek után én is jobban éreztem magam, csakhamar 
átinaltam pajtásomhoz — nem messze laktak tőlünk. 
A pajtásom hideglelést szimulálva, különféle boro
gatásokkal már az ágyban feküdt — aggódó édes anyja 
folyton kérdezgette . . .  mi lelt édes fiam ?

Engem a midőn megpillantott, a hideg még jobban 
rázni kezdte. Egy szavamra, hogy nincs semmi baj ! 
mint a makk, olyan egészséges lett. Még az anyja sem 
tudta meg soha, mitől gyógyult meg a fia olyan egyszerre.

Másnap részvétlátogatást tettünk Tógyérnél, kérdez
getve, hogy hát tulajdonképpen kire is gyanakszik ? 
Tógyer nem tudott felvilágosítást adni, csak folyton azt 
hangoztatta: a r  b a te  dom n u  d ze u !  (Verje meg az Isten)!

Na itt rendbe vagyunk — gondoltuk — Tógyer nem 
gyanakszik senkire. Kimentünk helyszíni szemlét tartani, 
hogy meggyőződhessünk miként is történhetett az az egész 
rókahistória. A Tógyer leshelyét nagy vértócsa jelezte. 
Egy bokorral benőtt szilfa tövében volt a leshely. Ez a 
fa volt a Tógyer szerencséje, de a miénk is. A fa törzse 
Tógyer testét egészen eltakarta, csak a lába lógott ki 
mellőle. Ezt meg is treffeltük, jó csomó ólom meg belé- 
vágódott a fa törzsébe. Nézegettük és birálgattuk a lő- 
helyet, megállapítottuk azt is, hogy jól célzott a pajtá
som, de a puska nagyon is elszórta a töredéket — en
nek köszönhető, hogy Tógyernek ilyen kevés jutott be
lőle. Mit mondjak még? Tógyer a vágott ólmokat ki
heverte, különben sem ártott néki, mint édes atyám 
mondta — legalább nem kódorog mindig az erdőben, 
hol semmi keresni valója sem lenne.

A pajti is becsületes jóravaló ember lett, békeszerető, 
’jólelkü természete tudásával párosulva a bírói pályán 
érvényesült — de puskát soha többé az életben kezébe 
nem vett.

Ezen ifjúsági bolondságunk mély nyomot hagyott az 
én emlékemben is; de rám egészen más benyomást tett. 
Eddig is szerettem a puskát, de most már valósággal 
bolondultam érte. Egy emberöltőn keresztül lett hű tár
sam, de mondhatom, sohasem csalódtam benne. Mindig 
eszembe jutott, hogy nem szabad a puskával szeleskedni, 
nem szabad bolondozni. Inkább száz meg száz vad sza
ladjon ismeretlen útjára, mintsem egy szeleburdi lövés
sel embertársaim testi épségét veszélynek kitegyem. 
Nem is tettem. Ha nem biztos a lövésem, hadd menjen 
a vad, úgy sem fog az az ágyban meghalni, lesz még 
puskás, a kivel találkozni fog !

Nyugodtságommal sok szerencsétlenséget elhárítottam, 
de sokat el is kerültem. Rendben van a mérleg. Nincs 
más hátra, mint felújítva elmondani emlékeimet, okulhat 
belőle minden vadász, nem csak a fiatal; hanem az 
öreg is.
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A tojások^elrendezése szárnyasainknál.
— Irta 5. —

A szárnyasok tojásainak elhelyezése fészkeikben külön
böző eltéréseket mutat. Egyik szárnyas rendes és lelki- 
ismeretes az elhelyezés körül, a másik rendetlen s alig 
törődik a költés munkáján kivül tojásai célszerű, sőt 
mondhatnók tetszetős elhelyezésével. Utóbbi csoportba 
sorolandók a pintyfélék. Habár bizonyára előttük sem 
lesz közönyös a tojások elhelyezése, hiszen azokat nap
jában többször ide-oda forgatják, hogy ily módon ülés 
közben kényelmesen elhelyezkedjenek, a szabályos elhe
lyezéssel egyáltalában nem törődnek.

A tojások ide-oda forgatásának, a nap heve, a levegő 
hatása s a jérce testmelegének szempontjából, kétségtele
nül megvan a maga természetszabta jelentősége.

A szembeötlőbben rendszeres elhelyezést követő ma
dárvilág sorában honi szárnyasaink közt első helyen áll 
a bibic, melynek tojásai centripetálisan helyezkednek 
egymás körül s így csúcsuk szabályosan egy közép
pontba esik.

A tenger s az egyéb édesvizek partjának fövényében 
fészkelő szárnyasok, főként sirályfélék, a homokban való
ságos tojástartót készítenek maguknak. Az egymás mellé 
sorakozó tojások csúcsa ki sem látszik a homokból.

Fövénybe takart tojások az elemek viszontagságainak 
nincsenek annyira kitéve, mint az egyéb fészkelő he
lyekben fekvő tojások

A sivatagok strucmadara tojásait csúcsukkal lefelé irá
nyítva mélyeszti a homokba. Ausztrália tabegalla tyúkja 
korhadt anyagok közé, valóságos szemétdombba kaparja 
tojásait. A költést a korhadmányok bomlása közben kép
ződő melegre bízza. Miután a költés munkáját nem maga 
végzi, a tojások rendszeres elhelyezéséről szó sem lehet. 
Ám azért mindenkor csúcsukkal lefelé helyezi a hulla
dékanyagba.

Centripetális elhelyezéssel fecskeféléknél is találkozunk: 
Hogy műérzék irányítaná ebben a szárnyasok világát, az 
nem valószínű. Az elhelyezés mikéntjét csakis célszerű
ségi szempontjaikból kell mérlegelnünk.

A szalonka rendszerint 4 tojást rak s azokat kereszt
alakban szokta egymás mellé helyezni. A tojások 4 csú
csa a kereszt közepét alkotja.

Ilyen keresztalakú elhelyezést a szalonkán kivül több 
föidönfészkelő amerikai s ausztráliai szárnyasnál is ta
lálhatunk.

A daru, az őrvösgalamb és gerle 2—2 tojása rendsze
rint párhúzamosan fekszik egymás mellett.

Vizi szárnyasaink közül a vadkacsánál ajjg találunk az

E R D É S Z

elhelyezésben szabályosságot; azért a tőkekacsánál leg- 
többnyire hármas sorokban állnak a tojások egymás mellett.

A kacsafélék a költés mivelete közben tojásaik eredeti 
elhelyezésén nem szoktak változtatni, mig ellenben az 
éneklő szárnyasok túlnyomó része a tojások ide-oda 
helyezésével költés közben is folytonosan foglalatoskodik. 
Persze a vadkacsatojásokat oly sürü pehelytömeg közé 
burkolják, hogy azokat abban ide-oda forgatni nem is lehet.

A megfigyelések azt igazolják, hogy a szárnyasvadak 
nagy része mégis bizonyos szabályos rendbe helyezi to
jásait, míg a háziszárnyasok, az összes földön fészkelők 
s általában azok, melyek a költés munkáját a nap me
legére bízzák, szabályos elhelyezéssel alig törődnek.
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Sejtelmes apróhirdetések.
(Magyarázatokkal ellátva)

1. Bármily nemű vadászkutyákat személyes felügyele
tem által idomítok jótállás mellett. Az állatok bentlakók, 
havonkint 10 korona; tömeges megbízásnál magasabb 
árengedmény.

B. S. . . r. vadász és kutyaidomitó S. u. p. 
ugyanott. (7—9)

Ad 1. Azon nem csodálkozunk, ha a kutyák mind 
bentlakók i s ; bennünket elsősorban az „idomár“ úr 
érdekel, mint a ki e téren az újítást is meghonosítani 
fogja. Eddig csak egy vadász idomitót ismertünk, azt 
is a Pallas Lexikonból. Most úgy látszik, ez a foglalko
zás is fellendülni kezd.

*
2 . Kitűnő jó karban lévő Calib. 16. Lancaster ma

gánkézből véletlen baleset következtében eladó! Alig 
használt remek fegyver, csak fekete lőporral van belőve! 
Bővebben dr. K. B. ügyvédi irodájában, . . . utca 23. 
földszint 4. (173)

Ad 2. A „véletlen baleset“ és „csak fekete lőpor
ral van belőve“, valóságos regényeket tudna elbeszélni 
— ha beszélni tudna.

*
3. Több aranv éremmel tenyészetemben importált, 

de, saját általam előállított orpington ivadékai, emdeni 
lúd, pekingi kacsa stb. bárki által próbaképen megren
delhető özv. L. J.-né sajátház . . . D. u. p. S. (284)

Ad 3. Ez ugyan a baromfitenyésztés körébe vág, de 
azért maga a körülmény rendkívül érdekes és minden 
vadtenyésztőt kell hogy érdekeljen. A kérdés most az, 
hogy hogyan keli importált anyagból, saját általunk 
előállított ivadékot létre hozni? Felelet: Mesterséges 
utón, vagy egy ismeretlen módón ! Ez utóbbi képezi a 
hirdetés tárgyát.

*
4. Nimród! Ritkán Uvent, — soha nemesebbet! 

Herceg és gróf birtokában levő pedigreés, különleges, 
díjazott setter szuka és pointer kan szülők keresztezésé
ből leszármazott: festői szép, (kendermagos) szürkésfehér
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alapon sűrűn pettyezett és sötét, májfoltos rövidszőrü 
Uszkár-kölyök, 1 kan 90, egy nőstény 70 K.-ért 3 hó
napos korban szeptember folyamán szállíttatnak. Kimerítő 
tudósítás levélben. Előjegyzés 15 K előleggel szeptember 
16-ig elfogad K. E. . . . S.-A-U. 153 (2—2)

Ad 4. H ó! megállj utas! Itt pihenni kell! Lát
szatra ez csak a főúri világot érdekelné, de jobban szem
ügyre véve a dolgot, önkéntelenül is eszünkbe jut a régi 
nóta, hogy: Volt nekem egy kendermagos petty egetett 
. . . vizslám, vagy . . .

De ez nem tréfa, való és komoly dolog, az uszkár 
teszi bonyolulttá az egész ügyet és ezért merjük állítani, 
hogy egyetlen egy idomár sem fogadná őt el -— „bent
lakónak / “

Homályossá teszi a szülők genelogiáját a hirdető diskre- 
ciója. Nem említi fel, hogy az apa van-e grófnál, vagy 
az anya hercegnél ? E lényegtelennek látszó körülmény 
pedig a keresztezésre — nagy befolyással szokott lenni!

«Y» «Y» »>/• »Ijf» «Y» «y» «y» ’Y* Y *\f**\f*

Halfogó eszközök és halászati módok.
Irta Lakatos Károly. (3)

„Kurta" vizeken, kiöntéseken, lápokon (mocsárhalá
szatnál) a „borító“ vagy „tapogató“ volt a kishalász, 
a szegénység és cigányság halászóeszköze, mellyel a 
vizi sűrűségekből is ki lehet fogni a halat, mert a giz- 
gaz közt bujkáló halnak nincs oly nagy menekülési ösz
töne, mint a tiszta vízben uszkálóknak.

Különben a „tapogató“ szakasztott mása a „csirkebu- 
rigató“-nak, vagy körülbelül ugyanaz, a mennyiben tény
leg mind a két célt szolgálja : hol a kis csirkéket buri- 
gatják le vele, hol, pedig, ha alkalom kerül rá, halfogásra 
használja, helyesebben inkább csak használták, mert 
manapság ritkán van mit „tapogatni“, legfeljebb vizkörüli 
embereknek áradások után, az „apadásokon“*. A hasz
nálata ennek az egyszerű, de a maga helyén igen hasz
nos halászati eszköznek úgy történt, hogy a vízben lá
balva, találomra majd ide, majd oda borította a haszná- 
nálója, s jól a fenékhez nyomta, — azután pedig ha 
ütődéséről észre vette, hogy préda kerülkőzött a krédóba, 
egyszerűen néhány kanyarintás után kimarkolta az ész- 
nélkül rohanászó halállatot s menten tarisznyára rakta.

A hálókról ejtve szót, meg kell itt emlékeznem egy 
különös hálóról, mely az Aldunán, különösen a szerb 
halászoknál van alkalmazásban s ez a „vlák“, mely a 
„kerítő" vagy „leshálónak" egy neme**.

Ez a háló igen alkalmas szerszám oly helyen, hol 
nagy huzóhálóval már nem lehet dolgozni. Kiváltképen 
lassú vízfolyásnál alkalmazható ; mig sebesen folyó víz
ben nem lehet használni, mert a zsákja könnyen össze
keveredik.

* Kiütött fenekű nagy szitát, rostát sőt szakajtót is használtak 
sekély vizek meghalászására, kivált a parasztgyerekek.

** „Halászat“, III. é. f. 4.-ik szám.

Legjobban beválik mégis állóvízben, mert tulajdonké
pen a partmelletti nádból, sásból, vagy a partban levő 
lyukakból, az úgynevezett „pandátokból“ kihajtott halak 
fogására van alapítva, minélfogva eredményesen csakis 
akkor lehet vele halászni, ha a hal már kezd fekvést 
keresni. Tudvalevőleg ez a hidegebb éjszakák beköszön
tésével kezdődik, vagyis szeptembertől télen át tavaszig 
használható, feltéve természetesen, ha a viz be nem fagy.

De lehet már augusztusban is vele szerencsét pró
bálni, amidőn meleg időben a hal a nádban hüsöl, ki
vált a lyukakban rejtőző harcsára, csakhogy ekkor még a 
hal friss s nem szívesen menekül a mély víznek, hanem 
a nádban surran tovább. Az eredményhez nagyon kívá
natos tehát, hogy a hal már ellustult legyen. Tiszta, át
látszó vízben szintén kevés a sikerre való kilátás, mivel 
a hal könnyen észreveszi a hálót, a mikor az elől kitér 
és a nádba menekül. Azonkívül szeles időben sem lehet 
vele jól halászni, mivel a szél a hálónak párával sű
rűén megrakott „inát" elsodorja. Lehetőleg szélcsendes 
időt, vagy gyenge szellőset kell tehát bevárni.

Legjobban nappal lehet vele halászni s csupán tiszta 
víznél kívánatos az alkonynyal járó homályt választani, 
avagy pedig borús, sötét időt.

Szerkezetére és alakjára nézve hasonlít a huzóhálóhoz 
vagy gyalomhoz, csakhogy 16—20 m.-nél nem hosszabb; 
magassága pedig a viz mélységéhez alkalmazkodik, 
rendszerint 2—3 m. magas. Ám a zsákja (öble) arány
lag nagyobb és eltérőleg a gyalom „kátéjától“, nem egy 
csücsökre végződik, hanem kettőre. A zsák végére egy- 
egy féltégla van kötve, mely azt a beállításnál jól kife 
sziti, hogy a menekvő halat mélyre bocsássa be, vagyis 
annyival is nehezebben menekülhet, ha már a kelepcébe 
került.

A felső „parasin“ sűrűbben van „párával" megrakva 
azért, hogy jól a viz színén maradjon.

Az „apacs“ is hiányzik e hálón, hanem a háló ólmos 
inának mindkét végére egy-egy 3—5 kgros vasgolyó 
van kötve, a melyiktől a két felső „párás“ inon levő 
5—6 öles hosszú kötélhez egy vastag zsinegből álló in 
szolgál fel. Emez in segítségével történik a háló felvétele, 
olyan formán, hogy a golyóknak felemelésével az ólmos 
és párás in egymáshoz közel jönnek, a háló tehát kétrét 
hajolva záródik, valóságos zsákot képez, miből a hal el 
nem menekülhet

A kivetéshez két ember kell, kik két kisebb ladikról 
végzik azt a következő módon ;

A ladikosok a meghalászandó part előtt 10— 12 m. 
távolságra állanak fel, szorosan egymás mellett, a ladik 
orrával a part felé fordulva.

Evezőjük gúzsba kötve mindegyiknél a ladik külső 
oldalán van.

A háló a ladikok belső oldalán szépen sorban, minden
kinek fele-fele része, össze van rakva.

Ekkor a ladikosok először kidobják az „apacsgolyót“ 
a vízbe és egymástól szétválva, a viz hosszában hajtják

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



288 MAGYAR E R D É S Z 15. szám.

csónakukat, lassan és folyton hányva a hálót a vizbe. 
Midőn a ladikosok a háló végén levő zsákhoz értek, azt 
a súlyozó téglánál fogva hátra, a viz közepe felé dobják, 
hogy jól kifeszüljön és tovább eresztik a hálót, amig az 
elfogy. A háló tehát ki van feszülve és a két öble ki
nyújtva. Amint ebbe a helyzetbe jutott a háló, kieresztik 
annak két végén levő 5—6 öles húzókötelet is, amire 
lassan a part felé kezdenek evezni.

A nádhoz vagy sáshoz érve, a csónak orrát lehetőleg 
betolják abba és e helyzetben oly módon, hogy egy láb
bal a csónakban, a másikkal pedig a legyűrt nádpama
cson állanak.

Most kezdik a húzókötélen a hálót maguk felé vonni, 
addig, mig annak felső, párás ina a nád széléhez ér. 
Ekkor mindegyik a húzókötéllel kézben marad részét 
karikára szedve, a ladik elejére rakja, ügyelve, hogy az 
lazán, feszülés nélkül történjen.

Most kezdődik a halak kergetése, mivégből a halászok 
egy vékonyra gyalult, 3—5 öl hosszú fenyő, fűz, esetleg 
más fából való rúddal a nád közé szúrkálnak. A kergetést 
a ladik orra előtt a háló külső szélén kezdik és annak 
közepe felé haladva, központnál végzik.

E művelet alatt a halászok folytonosan figyelik a pá
rás int és a nádat, a mennyiben ha a hal a nádban me
nekülni akar, a póznával eléje lökve, azt a viz mélye 
felé, vagyis a hálóba iparkodnak terelni, ha pedig a 
menekvő hal a hálót megütve, a párát buktatja, az azt 
észlelő halász „fel“ kiáltására a dorongot eldobva, mind
egyik a háló húzókötelét veszi kézbe és az apacsgolyó 
inánál fogva a hálót a vizszinig emelik.

Ez a fő momentum, mert ha a háló kiemelésével csak 
kissé késnek, a hálóbaütközött ha! észrevéve a veszedel
met, azonnal megfordúl és gyors irámban menekül a 
a nádba. Főleg a ponty és csuka cselekszi ezt, kevésbbé 
a harcsa és süllő. Ez utóbbi két halfaj sokszor meg sem 
üti a hálót, hanem a nádból kizavarva, lassan a viz 
mélyére úszik és ott a háló előtt megáll.

Ha a halászok a hálót felkapták, úgy azt szép sorjá
ban, óvatosan, hogy össze ne keverődjék, kiki a maga 
felét ladikjának peremére „felfágyja". Utoljára marad a 
két zsák, a melyben a halak rendszerint lenni szoktak. 
A zsákmány csakhamar kikerül és a tanyavetés újból 
megindúlhat.

A szerszám alkalmazása nagy gyakorlatot feltételez, 
mely nagy gyakorlatot legkivált az kívánja, hogy a ha
lász a ladikban állva, egyensúlyt bírjon tartani benne, 
mert különben könnyen hideg fürdőhöz ju t; tudnia kell a 
hosszú póznát célszerűen kezelni, továbbá a „para“ jel
zésénél a hálót azonnal a legkisebb késedelmezés nél
kül felrántani.

Ügyes emberek kezében nemcsak érdekes, de hasz
nos is a fogásnak ez a módja.

Nagyon érdekes hálónem az „eresztő" vagy „fal- 
háló" is, mely leginkább a Balatonon volt használatos. 
Valószínűleg ez a hálófajta volt a régi magyar halász-

ság „marázsája", mellyel szemben, állítólag, a „mét- 
háló", mely szintén régi hálószerszám, kevés vagy 
semmi eltérést nem mutatott: ez is, amaz is „eresztő“, 
vagyis „falháló“ (állóháló).

Ezen hálószemek nem nagyon szélesek, de magassá
guk mindig annak a víznek a mélységéhez van arányítva, 
melyen használva lesznek. Alsó és felső peremükön való 
hálószemeken vékony kötél fut keresztül, melyekhez alól 
erős, vastag, sodrott zsinegek segélyével nagy kövek, fö
lül pedig — arányos távolságra egymástól — úsztató 
tutajok lesznek erősítve.

A kősúlyoknál fogva lenyűgözött háló mozdulatlanúl 
és merőlegesen áll, mint akár a fal — s többnyire oly 

- helyre állítják be, a hol a víznek erősebb áramlata van 
s ennek következtében a haljárás is nagyobb.

Miután az eresztő vagyis álló hálófajtáknak nincs zsák- 
jok, az ily hálókba került halak csakis kopoltyúiknál fogva 
fogódnak meg átbújási törekvésük közben, a háló szemek
ben, ennélfogva a hálók szembősége mindig azon maxi
mális halnagysághoz van arányítva, minőknek kihalászása 
célba vétetett, mert se kisebbet, se nagyobbat az ily há
lókkal fogni nem lehet, a miből természetesen az követ
kezik, hogy a kisebb szembőségü falhálók a kisebb, a 
nagyobb szembőségüek a nagyobb halak fogására valók. 
Megjegyzem, hogy a balatoni halászok ily hálókat leg
inkább a süllőre, és az igen nagy szembőségüeket foga
sok fogására használják, gyakran pamutból kötvén, mely 
esetben „pamukháló“ teknikus terminussal jelölték meg.

A nagyon használatos hálószerszámok közt szerepel a 
„gyalom“-háló is, melylyel egyszerre nagyobb mennyi
ségű halat lehet fogni. Lényegére nézve ez a halász
készség hosszú húzóháló, mely alakjára nézve vidéken
ként néha némi eltérést mutat, lényegében azonban 
ugyanaz mindenütt.

E hálónak két hosszú, lepedő alakú szárnya, végén 
pedig csapott végű, vagy hegyes „kátája“ (fara) van, 
melyre a falszerüen, merőlegesen lefelé álló, alul háló
kövekkel, felül úsztatókkal ellátott szárnyak előrehaladása- 
által belekerülnek a meghalászott „tanya" halai. A szár
nya alsó és felső részén egy-egy vastagabb kötél (az á l
éi fel-ln) halad végig, a szárnyak elején pedig az „apacs" - 
hoz egy hámfa alakú és célú szerszámhoz van kötve. 
Ugyancsak az apacshoz van erősítve a húzókötél, mely
nek végén van a vezérrúd. A halászásnál először a 
vezérrúdakat bocsájtják a vizbe, ezeket aztán a kampó- 
val ( „horgos1') lékről-lékre vonják (télen, nyáron pedig 
partra húzzák) a húzókötéllel és hálóval együtt, mig a 
tanya végén összejönnek. Ekkor kezdik kihúzni a kötele 
s mikor az apacs megjelenik, a halász előveszi a ku- 
korát („villafa“)*, összeszorítja vele a szárnyak alinjait,

* A „kukora" vagy „villafa“ egyszerű és a mellett igen célszerű 
szerszám ; áll egy villásan elágazó, 2 m. hosszú faágból, melynek 
villái a „kukoratehén" szarvaihoz hasonlóan vannak, hátra az ág
hoz visszahajlítva és ott megkötözve. A háló alinjai a két hátrahaj
lított ág közé kerülnek, ezek egészen simák lévén, a hálót nem sza
kítják el és előrehaladásában se akadályozzák meg
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hogy köztük a hal ki ne szökhessék, mig aztán felszínre 
kerül a kátó, vagyis a háló fara is, a sokszor igen so
vány zsákmánynyal. A hálót aztán megszabadítják a hú
zás által egyhelyre csomósodott, nagy tömegű hínár- és 
sárkeveréktől és szépen össze rakják s újból kezdődik az 
előbbeni munka.

A nem egy helyhez, sem nem a háló nagyságához 
mért területhez kötött, tehát a folytatólagos kereső halá- 
szat-nak, kivált nagy, mély folyóvizekben ma is még 
igen használatos szerszáma : a keceháló (fajtája szerint, 
illetve ahhoz képest mély, avagy sekély vízhez van-e 
készítve : kuszakece és hosszúkece (tulajdonképen vezető
háló, vagyis fenéken vontatott háló).

Ez a hálófajta csak csónyikról használható s mindig 
oly hosszúnak kell lennie, hogy a csónyikból kivetve a 
fenéken vizmentében vontatható legyen (hosszú slep 
módjára súrolja a talajt). Természetesen alól ezen hálón 
is súlyok vannak. Leeresztéskor kell, hogy mindég ke
resztben vetessék és vontattassék a vízfolyás hosszában, 
lefelé, a szintén keresztben fordított csónyik segélyével, 
mely lassú, zajtalan evezéssel kormányoztatik. Mintegy 
80—100 lépésnyi távolságra szokták a hálót a ráerősített 
kötél segélyével a csónyikba visszahúzni, majd újra ren- 
deztetvén a háló, a dolog élőiről kezdődik . . .

A hal mindig a fejénél, illetve kopoltyúinál fogva fogó- 
dik meg a kecében, minthogy halszokáshoz képest nem
csak hogy mindig fejjel fordul viz ellenében, de arra 
törekszik menekülni is.

A réti és tavi halászat leghasználatosabb fogószerszáma 
a mindenütt jól ismert „varsa", mely tulajdonképen 
zsákháló s alakjára nézve vagy szárnyas („lepedős 
varsa"), vagy pedig szárny nélküli zsákháló „brilgós 
varsa" („dobvarsa").

(Folytatása következik.)
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* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister Törzs István 
oki. erdészt kinevezte a bustyaházai m. kir. erdőhivatalboz m. kir. 
erdészjelöltté. — A földmivelésügyi minister a számvevőségek tiszti 
személyzetének egyesített létszámában Kullmann Gusztáv, Szilágyi 
József, Csergő Károly és Tordony Gusztáv erdőszámtanácsosokat 
főerdőszámtanácsosokká, Menyhért Antal és Kalmár Dezső szám
tanácsosi címmel és jelleggel felruházott számvizsgálókat ministeri 
számtanácsosokká. Sabljic Miklós, Lukács József, Kováts Elek és 
Balogh Miklós erdőszámvizsgálókat erdőszámtanácsosokká, Stuna 
József és Makucz Rezső számvizsgálókat ministeri számtanácsosokká, 
Erőss Gyula, Wolff Attila, Sailer György, Bosnyák Mihály és Rezy 
Vilmos erdőszámvizsgálókat erdöszámtanácsosokká, Méhes Péter és 
Buttkay Elemér erdőszámellenőröket erdőszámvizsgálókká, Kosutány 
Béla számvizsgálói címmel felruházott számellenőrt ministeri szám- 
vizsgálóvá, Wenk Gyula erdőszámellenőrt számvizsgálóvá, Tergovits

Artur, Szőllősi Rezső és Preineszberger Béla erdőszámellenőröket 
erdőszámvizsgálókká, Zsigmond Zoltán számellenőrt számvizsgálóvá 
Pongrácz Géza számellenőrt ministeri számvizsgálóvá és Kralovánszky 
János erdőszámellenőrt erdőszámvizsgálóvá, Vozarik Ferenc, Jovics 
Lázár, Szabó Kálmán, Kovács András és Kuntz Gyula erdőszám- 
tiszteket erdőszámellenőrökké, Sarlay Béla, Kubaskó József szám
tiszteket ministeri számellenőrökké nevezte ki.

* C satangolás. Tekintetes törvényszék! Nem tagadom, nem is 
tagadhatom, hiszen védencnőm maga is beösmeri, hogy hűségi eskü
jét, melyet az oltár előtt tett, megszegte. S így felperes azon kéré
séhez, melyben a válást kimondani kéri, magam is hozzájárulok. 
Mert hiszen mi lelt beigazolva ? Be lett igazolva, hogy védencnőm 
az ura révén azon kellemes helyzetben volt, miszerint minden kíván
ságát, minden, a legfokozottabb igényeket is túlhaladó óhajtását 
azonnal és mindig teljesíthette és mindezek dacára a tanúvallomások 
és saját beismerése szerint is, a kérdéses éjszakát a házon kívül 
töltötte.

Ezen tény a válás kimondásának elegendő okot nyújt. Az ellen 
azonban határozottan állást kell foglalnom, hogy a válás védencnöm 
hibájából kifolyólag mondassák ki. Ezen tiltakozó álláspontom be- 
igazolására kérem megállapítani, hogy védencnőm férje már hat 
hónap óta egy tudományos munkán dolgozik. Kérem megállapítani, 
hogy ezen idő alatt nappalát hivatalában, ebéd, vacsoraidejét, még 
a holdvilágos estvéket sem véve ki, dolgozószobájában töltötte, hon
nan mindig csak hajnali négy órakor tért kimerültén nyugovóra csak 
azért, hogy ezen hajszálpontossággal beosztott munkaidejét reggel 
ismét elölről kezdhesse. Kérem megállapítani, hogy védencnőm fiatal, 
szép és életkedvvel teli, üde nő, ki a kérdéses estve is, mielőtt 10 
órakor nyugovóra tért, urától kedvesen, sőt hízelegve buszuzott, le
feküdt és — mint már hat hónap óta állandóan -  nem tudott el
aludni. S csak azután, miután meggyőződött, hogy eziránti minden 
kísérlete ma is hasztalan, mert hisz ismét két óra hosszat küzködött, 
ismétlem, mert ez fontos körülmény, csak ezután öltözött ismét fel 
és távozott el hazulról.

Ha ezen tények be lesznek igazolva, tekintetes törvényszék és 
ezek megállapíthatók, mert tények, akkor nyugodtan teszem le tisz
temet, mert ezek alapján a tekintetes törvényszék már nélkülem is 
beigazolva látja, hogy a válás kimondásának szüksége nem védenc
nőm, hanem igenis a férj hibájából kifolyólag vált szükségessé. Mert 
még Wilde is azt mondja, hogy az asszonyok arra vannak teremtve, 
hogy szeressék őket . . .

cg — Nos maga már ismét fát lopott, Feketéné 1 ?
— Igenis fát loptam, tekintetes szolgabiró úr, de hát mit csináljon 

a szegény ember ? Nekem kenyeret kell sütnöm, nem volt egy kis 
fám se. Akartam venni, nem sokat. Sok pénzem nekem nincsen, 
csak hogy a kemencét befütsem. De olyan keveset sehol sem kap
tam. Van kérem erdőnk, főerdészünk, jágerünk és nem lehet egy háti 
fát kapni. A faraktár, az gazdag embernek való ; hát mit csináljon 
a szegény ember ? Elmegy lopni; de azért ne engem tessék meg
büntetni, hanem azokat, kik nem gondoskodnak, hogy a szegény 
ember is kapjon tisztességes utón egy kis fát. Mert az asszony arra 
van teremtve, hogy az urának kenyeret süssön s fa nélkül azt nem 
lehet, hát elmegy lopni . . .

*

— Csalódok ha azt hiszed, hogy engem az erdészet iránti rajon
gás vitt erre a pályára. Nem barátom 1 Hisz tudod, hogy együtt búj
tuk a füzest, hogy estvére egy verébpaprikást tudjunk összehozni. 
Emlékszel arra az őrületes örömre, mikor az első nyulat kilenc 
lövéssel terítékre hoznom sikerült ? Hát még mikor derékig gázol
tam át a patakot, hogy ne kelljen Őt az utón hazavinni, hol minden
féle csendőr, rendőr, pénzügyőr lebzselt. Arra is emlékezhetsz, mily 
büszke voltam, miután egy medvevadászaton vettem részt. Szóba 
sem akartam veletek állani. Pedig most már megvallom, azt a vadá
szatot nekem csak mesélték. Lám, azért a vadászatért lettem én er
dész. De megint csalódd, ha azt hiszed, hogy most legalább élhetek 
szenvedélyeimnek. Nem, barátom, a vadászat nálam bérbe van adva
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vadat a vásárcsarnokból veszek. Lövöldözni csak célba szoktam. Sőt 
még abban is csalódó), ha azt hiszed, hogy puskámat némelykor 
megsétáltatom. A legújabb belügyminiszteri rendelet szerint : ki ide
gen vadászterületen fegyverrel találtatik, az vadorzó. S erre én ügye
lek fe l! . . . Csupa csalódás ! Ilyen az é let!

— Nos abban is csalódol! Azt hiszed, hogy az a kis leány, kiért 
ezelőtt 12 évvel annyira oda voltam, kit mint árnyéka mindig követ
tem, kivel titokban jegyes voltam, azt hiszed, hogy ugyanaz a kis
lány a feleségem ? ? Csalódás ! Az élet ez csupán . . .

* Az agár. Angolországban egyik legkedveltebb sport az agár
verseny. Szeptember elsejétől március közepéig van az ilyen verse
nyek szezonja, a melynek legkiemelkedőbb pontja a Walterloo-serleg 
versenye, az agár-derby. Ezt március elején tartják s a kitűzött dijak 
összege körülbelül százezer korona. Az angol agár sebessége szinte 
mesébe való. Megesett nemrégen, hogy egy ilyen grey-hound a vasút
állomásra kisérte urát, a ki a gyorsvonattal elutazott. A kutyának 
azonban nem parancsolta meg, hogy visszamenjen s a hű állat vigan 
és fáradhatatlanul rohant — a gyorsvonat mellett. A meglehetősen 
távol fekvő első állomásra a vonattal egyidőben érkezett be, de itt 
a vasúti hivatalnokok, a kik veszettnek hitték, elkergették s meg
akadályozták a verseny folytatásában. A kutya azonban mégis talált 
valami kerülő utat s most újra megindult a jókora előnyt nyert vonat 
után. Az utasok, a kik észrevették a dolgot, mind izgatottan figyel
ték a rohanó állatot, mig a gazdája elhatározta, hogy a legközelebbi 
állomáson leszáll és bevárja. De még nem ért a vonat az állomás 
csarnokába, mikor sebesen, mint a nyíl, beröpült az agár, a mely 
legyőzte a lokomotivot s vidám ugatással fogadta az utasok hurrá
kiáltását. Jófaju agár másodpercenkint 18—20 métert, vagyis órán- 
kint átlag hetven kilométer fut meg, mig a legjobb verseny-paripa 
is csak másodpercenkint 16 métert, vagyis óránkinti átlagban hatvan 
kilométert. Egy rókavadászatnál a Monarch nevű agár kilenc perc 
és húsz másodperc alatt tizenegy kilométert futott.

* E lőfizetési fölhívás — Amerikában. Január elejével a lapok 
hírrovatának élén pontosan megjelenik az udvarias figyelmeztetés, 
hogy az esztendő lejárt, s az előfizetők újítsák meg előfizetésüket. 
Egy amerikai újság ezt az Európában sablonos szövegű figyelmez
tetést így fogalmazta meg :

A takarékosság szép erény. El tudjuk képzelni, hogy valaki any- 
nyira megy a takarékosságban, hogy inggomb helyett a szemölcsére 
gombolja gallérját; hogy a takarékosság kedvéért a vasúti kocsi 
ütközőjén utazik, hogy megállítja óráját, nehogy elkopjanak a kere
kei, hogy Írásában pontot, vesszőt nem tesz, s így takarítja meg azt 
a néhány csöpp tintát. De a takarékosságnak ezek az eszeveszettjei 
azért mind előkelő dzsentlmenek azokhoz a polgártársakhoz képest, 
a kik takarékosságból nem fizetnek elő az újságjukra.

* A forizm ák. Boldogságunk nem helyzetünktől, hanem annak 
megítélésétől függ. — A győzelem nemcsak előnyöket ad. de köte
lességeket is ró ránk. — Az unalom az agy erőtlensége, a lélek 
üressége és az érzés hiánya. — A kirepült szó rajtunk uralkodik, a 
visszatartottnak mi vagyunk az ura. — Tartósabb kötelék a fájdalom 
az örömnél. — Legjob szépítőszer a pénz. — A szegénység nem 
bűn, de rosszabb nála. — A talentumot az iskola, a jellemet az élet 
csiszolja ki. — Az is rest, a ki mindig csak akar. — Csak az a 
házasság boldog, a melyben nincs én vagy te, hanem csak mi. — 
Tökéletes ember csak az volna, a ki megtenné mind, a mit mások
tól követel.

* Erdőőri szakiskolák új szabályzata. A földmívelésügyi 
minister az erdőőri szakiskolákra, valamint az erdőőri szakvizsgála
tokra nézve új szabályzatot dolgozott ki, mely szabályzat a szak
iskolai továbbképző-tanfolyamok szabályait is magában foglalja. Az 
új szabályzatot a földmívelésügyi minister most kibocsátott rendele
tével léptette életbe és a szabályzatra nézve intézkedett abban az 
irányban is, hogy az erdőőrök szakvizsgája ügyében kiadott régi 
utasításnak az a rendelkezése, mely szerint az erdőőri szakvizsgát 
három évi gyakorlati szolgálat után ezentúl is le lehet tenni, továbbra 
is érvényben marad.

jllíost jelent meg!
Dr. F e lszeghy  Béla összeállításában

Erdei kihágások
Az 1879. évi XXXI. törvénycikk II. cinre.

Gyakorlati használatra, magyarázatok
kal, elvi határozatokkal, mintatárral és 
tárgymutatóval. Nélkülözhetetlen kézi
könyv községi elöljárók, főszolgabirák, 
a másodfokú erdei bíróságok tagjai, 
erdei tisztviselők és alkalmazottaknak.

Ára 1 korona 60 fillér.
Megrendelhető

SZÉKELY ÉS ILLÉS
könyv- és nyomtatványraktárában

Ungvári.

3210/1908. szám.

Pályázati hirdetmény.
Az alulírott m. kir. erdőhivatal kerületében megüre

sedett egy

famesteri állomásra
pályázat nyittatik.

Ezen állomással a következő javadalmazás van egybe 
kötve: 900 korona fizetés, 100 korona személyi pótlék, 
100 korona lakbér, 60 korona lakbérpótlék, 50 korona 
egyenruhaáltalány, 36 ürm. kemény bükkhasáb tűzifa, 
4 kát. hold föld, avagy az utóbbinak megváltása.

Ezen állomásra pályázók okmányilag igazolni tartoznak 
az építészet körül szerzett gyakorlati jártasságukat, vala
mint a rajzolás és költségvetés szerkesztése körüli kép
zettségüket.

Ezeken kívül az állami szolgálatba ujonan belépni kí
vánók ép, erős testalkatukat, különösen jó látó, halló és 
beszélő képességüket kincstári erdészeti orvos, vagy vár
megyei tiszti orvos, avagy honvéd-törzsorvos által kiállí
tott bizonyitványnyal, életkorukkal és illetőségüket anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és írásban való bírását beigazolni tartoznak.

Az így felszerelt, sajátkezüleg írt kérvények f. évi 
augusztus hő 20-ig alulírott m. kir. erdőhivatalhoz 
nyújtandók be.

Tótsóvár, 1908. évi julius hó 18-án.

J1 kir. erdőhivatal.
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faeladási hirdetmény.
A bilkei közbirtokosság részéről közhirré teszem, hogy 

a tulajdonát képező, a kis- és nagyrákóczi úrbéresek 
1204 kát. holdnyi legelő területén levő 
9691 db 950 m:! haszon s 1800 ürm. tűzifára becsűit tölgy 
7154 „ — — — — 3700 .. „ „ bükk

637 „ — — — — 35
1543 „ — — — — 125 
végűi 400
fatörzsből álló faállományát

nyír
éger

vegyes

16030 azaz tizenhatezer harminc korona kikiáltási ár 
ár mellett Bilkén a közbirtokossági elnök irodájában 
1908. év augusztus hó 19-ik napján d. e 10 
órakor tartandó zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
nyilt szóbeli árverésen el fogja adni.

Bánatpénz egyezerhatszáz (1600 K) korona. Az 1 
koronás bélyeggel ellátott zártajánlatok szintén bánatpénz
zel látandók el, s az ajánlatban kijelölendő, hogy az 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri 
s magát azoknak aláveti.

Utó, becsáron aluli és távirati ajánlatok nem fogad
tatnak el.

A részletes árverési és szerződési feltételek a bereg
szászi állami erdőhivatalnál, nagyszőllősi m. kir. járási 
erdőgondnokságnál és közbirtokosság elnökénél megte
kinthetők. — Kitermelési határidő 1913 május 13-án.

Kelt Bilkén, 1908. julius hó 7-én.

Árverési hirdetmény.
A brusztura: volt úrbéres birtokosság a f. évi augusztus 

hó 12-én délután 2 órakor a községházánál meg
tartandó nyilvános szóbeli árverésen bérbeadja 1908. 
évi augusztus hó 15-től 1914. évi augusztus 14-ig ter
jedő hat egymásután következő évre a tulajdonát képező 
és Brusztura község (Máramaros vármegye) határában 
fekvő, összesen 2622’8 k. hold kiterjedésű, vaddús kincs
tári erdőkkel határos, összefüggő erdőnek és havasi 
legelőterületeinek

vadászati jogát
és pedig három csoportban :

I. csoport. A Brusztura patak bal oldalán 478 2 k. 
hold fenyves-erdő ; kikiáltási ár 700 korona,

II. csoport. A Brusztura patak jobb oldalán 1047’6
k. hold fenyves- és bükkerdő ; kikiáltási ár 400 korona..

III. csoport. Turbát 235 k. hold fenyveserdő és 862
k. hold havasi legelő; kikiáltási ár 300 korona.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a.
Vadállomány az első két csoportban : szarvas, medve 

és vaddisznó, a harmadik csoportban : szarvas, medve 
és süketfajd.

Az árverési és szerződési feltételek megtudhatók az 
úrbéres birtokosság elnökénél és a técsői m. kir. járási 
erdőgondnokságnál Máramarosszigeten.

Brusztura, 1908. julius hó 16-án.

Koináromy István
közbirtokossági elnök.

Chudán János s. k.
urb. elnök.

2600—908. szám.

Faeladási hirdetmény.
Bihar vármegye margittai járásához tartozó Bályok község volt úrbéreseinek tulajdonát 

képező erdőbirtoknak a kezelő nagyváradi m. kir. járási erdőgondnokság vezetője által kijelölt 
mintegy 140'0 kát. holdnyi részletén található összes, mintegy 1621 köbm. tölgy műfára és 19237 
iirméter bükk és tölgy tűzifára becsült fatömeg zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyil
vános árverés utján tövön el fog adatni.

A hivatalosan megállapított becsérték, mint kikiáltási ár 59944 korona 80 fillér, azaz ötven- 
kilencezerkilencszáznegyvennégy korona 80 fillér.

A szóbeli nyilvános árverés Bályok községházánál

1908. évi augusztus hó 4=én délután 2 órakor
veszi kezdetét, mely időpontig a szabályszerűen kiállított és 10% bánatpénzzel ellátott zárt írás
beli ajánlatok az árverés vezetésével megbízott margittai járási főszolgabíró kezéhez benyújtandók.

Későn érkező, hiányosan felszerelt, távirati, vagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Tájékozásul megjegyeztetik, hogy az eladás tárgyát képező erdő a Székelyhid-Szilágy- 

somlyói h. é. vasút Bályok rakodó állomásától mintegy 6.5 kilométernyire fekszik.
A részletes árverési és szerződési feltételek a margittai jár. főszolgabírónál, a bályoki kör

jegyzőségnél, valamint a m. kir. járási erdőgondnokságnál Nagyváradon betekinthetők.
Margittá, 1908. julius hó 17-én.

Daraban Endre
tb. főszolgabíró.
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Faeladási hirdetmény.
A földmivelésügyi m. kir. Ministerium 83237/907. számú engedélyével a nagylucskai 

úrbéres közönségnek mezőterebes-gorondi vasúti állomástól mintegy 2 km. távolságban fekvő 
erdőbirtokán kijelölt és 2896 m3 mű-, valamint 831 m3 tűzifára becsült

836 drb. tölgy=tőrzs
valamint a földmivelésügyi m. kir. Ministerium 109,770/1907. számú engedélyével ugyancsak a 
nagylucskai úrbéres közönségnek „Kaponyameg“ és „Kulin“ nevű s Kisbégány község határá
ban, a beregsomi vasúti állomástól 3 km. távolságban fekvő legelőterületén kjjelölt és 11486 
m3 műfára és 3130 ürm3 tűzifára becsült

17,229 drb. tőlgy=törzs
folyó évi augusztus bó 27=én délelőtt 9 és 10 órakor
Nagylucska községházánál megtartandó szó- és írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár a nagylucskai erdőn levő fákra 174,174 korona, azaz egyszázhetvennégy- 
ezeregyszázhetvennégy korona,

a Kaponyameg és Kulin-féle legelőn levő fákra 306,000 korona, azaz háromszáz
hatezer korona.

Bánatpénz a nagylucskai erdőn lévő fákra 17,417 korona, a Kaponyameg és Kulin- 
féle legelőn levő fákra 30,600 korona.

Szabályszerüleg kiállított és 10% óvadékkal felszerelt zárt Írásbeli ajánlatok, melyek 
ivenként egy koronás bélyeggel látandók el, legkésőbb 1908. évi augusztus hó 27-én délelőtt 
8—9 óra között az árverést vezető bizottsághoz nyújtandók b e ; a zári ajánlatokban kifejezetten 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát alá
veti, valamint a megajánlott összeg nemcsak számjegyekben, hanem betűvel is kiírandó.

Utó-, távirati és szabálytalanul kiállított ajánlatok visszautasittatnak.
A részletes árverési és szerződési feltételek úgy Nagylucska község volt úrbéres 

birtokossági elnökénél, valamint a beregszászi m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos órák 
alatt betekinthetők.

Fent hirdetett fatömegek az esetben, ha a szó- és Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
árverés eredményre nem vezetne, ugyanezen nap délelőtt 11 órakor alkutárgyaláson fognak 
értékesíttetni, a mely esetben becsáron aluli ajánlatok is elfogadtatnak s a fölött még aznap 
megtartandó úrbéres birtokossági közgyűlés fog — felsőbb jóváhagyással — határozni.

Nagylucska, 1908. évi julius hó 15-én.

Nagylucska község v. urb. b irtokossági elnöke.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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V III. évfolyam. Budapest-Rimabánya, 1908. augusztus 15. 16. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
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Jegyzetek  a birtokrendezési törvén y  
tárgyalásához.

Irta Elek István.

A birtokrendezési törvényjavaslatot az ország- 
gyűlés mindkét háza változatlanul fogadta el, 
tehát a Borsod-Gömör-Hevesvármegyék erdé
szeti egyesülete által ajánlott pótlások figyelembe 
véve nem lettek.

Ezt tudtuk előre mindnyájan, mert hiszen 
abban az illúzióban nem ringathattuk magunkat, 
hogy a képviselőház ezen kívülről jött javasla
tunknak helyt adva, a kormány által benyújtott 
és támogatott törvénytervezetet meg fogja vál
toztatni.

Nem reméltünk sikert, de még sem dolgoz
tunk hiába, mert illetékes helyen felvetettük a 
fontos kérdést és megmutattuk az utat, a melyen 
— hazánk ezen egyik legfontosabb gazdasági 
erőforrásának — az erdőnek védelme érdeké
ben haladnunk lehet és kell!

Az Egyesület megtette kötelességét és felszó
lalása mély nyomokat hagyott az erdőért való 
nemes küzdelem iránt fogékony lelkekben.

A törvényjavaslat tárgyalása folyamán csak 
az előadó foglalkozott részletesebben az Egye
sület felterjesztésével. Az előadó beszédének 
idevágó részét itt szószerint közöljük.

Ferenczy Géza előadó :

„Foglalkoznom kell azonban Borsod-Gömör-Heves 
vármegyék erdészeti egyesületének a Ház asztalára letett 
és a tárgysorozat rendjén jelen törvényjavaslathoz csatolt

kérelmével, as melyben nevezett erdészeti egyesület jelen 
törvényjavaslat intencióit egészen magáévá teszi, annak 
rendelkezéseit helyesli és mielőbbi törvényerőre emelke
dését szorgalmazza, azonban magukat a javaslatba le
fektetett rendelkezéseket még nem tartja eléggé radiká
lisoknak. Nevezetesen a kérelem lényege négy pontban 
domborodik ki.

Először is az egyéni kiszakítási jogosultságot a 100 
kát. hold mennyiségről 10C0 kát. hold mennyiségre fel
emelni kívánja; másodszor a volt földesurak azon jogát, 
hogy a legkisebb illetmények is természetben kihasítha- 
tók, szintén a korábbi pontban említett mennyiséghez 
kötendőnek javasolja; harmadszor a korábbi törvények 
hatálya alatt már jogérvényesen felosztott közbirtokossági 
vagyonúknak ismételt újraegyesítését kívánja és végül 
hangoztatja a közbirtokossági szervezetnek fogyatékos
ságát, annak hibáit, e helyett a községi szervezet beho
zatalát, illetőleg a közvagyonnak ahhoz való átutalását 
és e célból a község megváltási jogát, sőt a község ki
sajátítási jogát javasolja.’

Habár ezen kívánalmak egyike-másika bizonyos fokú 
rokonszenvet kelt, én ennek a jelen törvényjavaslatban 
való beillesztését egyáltalában nem látom lehetőnek.

A mi nevezetesen a 100 kát. hold kiszakítási mennyi
ségnek 1000 kát. holdra való felemelését illeti, itt kon
statálnom kell bizonyos erdészeti elfogultságot. Az a száz 
katasztrális holdnyi mennyiség már azon legkisebb 
mennyiségét képezi, a mely mint erdőterület gazdaságilag 
kihasználható és hasznosítható. A mikor a legkisebb 
adott mértéket elfogadja a törvényjavaslat és a mikor ez 

| a mérték már az ország nagy részében tételes törvény
nyel van biztosítva, akkor ennek a korlátozásnak a fel
emelését jelen esetben, — a mikor kétségkívül jogkor
látozásról van szó, — igazán nem ajánlhatom.

A kérvénynek az a kívánalma, hogy a íöldesurak ki
osztási vagy kihasítási jogosultsága ugyanezen mennyi
séghez köttessék, bár szintén rokonszenvesnek tűnik fel,
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annak e javaslatban kimondása elsietett lenne. Ugyanis 
figyelmébe kell ajánlanom a t. Háznak, hogy a törvény 
ezen intézkedése nem mint a földesurak részére adott 
privilégium jelentkezik tételes törvényeinkben, hanem 
nyugszik a törvény azon rendelkezésén, hogy a volt 
földesurak illetményeiből a volt úrbéresek összilletménye 
kihasítandó. Tehát már a volt úrbéresek összilletménye 
kiszakításának lehetősége céljából ezen földesúri illetmé
nyeket el kell különíteni.

Megvallom, rokonszenveznék a kérvénynek azzal a 
kívánalmával, hogy a korábbi törvényeink alatt már szét
darabolt közbirtokossági vagyonok újra egyesíttessenek, 
de sajnos, hogy itt már befejezett tényekkel állunk szem
ben. Az egyéni illetmények nemcsak kihasíttattak, hanem, 
annak fatermékei eltávolíttattak; továbbá a tulajdoni el
idegenítések és megterhelések annyinemű változása for
dult már elő, hogy azoknak tételes törvény által puszta 
újraegyesítését képtelenségnek tartom.

Némileg rokonszenvesnek tűnik fel az is, hogy a köz
birtokossági kezelés átalakíttassák községivé. Azonban itt 
rá kell mutatnom arra, hogy e kivánalom teljesítése a 
törvényjavaslatban lefektetett intenciókkal homlokegyenest 
ellentétben állana. Ha ugyanis birtokközösségek a köz
ségek által megváltatnának és a politikai községek tu
lajdonába adatnának át, a váltásösszeggel nemcsak a 
községek fojtatnának meg s a ma is vállukra nehezedő 
pótadóknak az elviselhetetlenségig felemelése által ros- 
kadnának össze, hanem azzal az a más következmény 
is járna, hogy a közbirtokosságnak adott kárpótlás az 
egyes tagok közt természetben szétoszolnék és az a cél, 
a melyet a törvény maga elébe tűzött, hogy a közbirto
kosságot megtartsa és a tulajdonosoknak törzsvagyon 
alapjait megőrizze, éppen egyenesen kizáratnak.

Én elismerem, hogy vannak a közbirtokosságok szer
vezésének fogyatékosságai, hibái, sőt ebben a tekintetben 
maga az igazságügyi bizottság is állást foglalt s mind a 
két jelentésében egyenesen ráutalt erre a körülményre. 
Azonban én ennek az orvoslását, nem a közbirtokosságok 
megszüntetésével, hanem a közbirtokosságok hibáinak 
megszüntetésével vélem elérhetőnek. Nevezetesen, ha az 
idáig tapasztalt fogyatékosságok eltüntettetnek és a köz
birtokosságok, mint élő organizmusok a nemzet egyete
mébe beállittatnak, ezáltal még egy erősebb faktort léte
sítünk s nem ezen intézmény eltörlése által űrt támasz
tunk.

És én itt abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
úgy a mélyen tisztelt igazságügyminister úr, mint a 
földmivelésügyi kormány felhatalmazásából jelenthetem a 
t. Háznak, hogy a közbirtokosságok jogi minőségének 
megállapítása, azok szervezésének és működésének sza
bályozása s viszonyaiknak a telekkönyvi rendtartással 
összhangba hozataláról szóló törvényjavaslat előkészítése 
igen előrehaladott stádiumban van és annak mielőbb a 
törvényhozás elé való kerülése várható.“ (Élénk helyeslés 
a jobb és a baloldalon), stb.

Az előadó beszédéből is, és azon körülmény
ből, hogy az Egyesület felterjesztéséhez más 
hozzászóló nem akadt, az a tanúság domboro
dik ki, hogy az erdők fokozottabb védelmének 
kérdése, ha némi rokonszenvet kelt is, de ez 
idő szerint még nem népszerű.

Igazolására annak, hogy az erdőgazdasági 
érdekek a tárgyalás alkalmával figyelembe nem 
vétettek, foglalkoznom kell az előadó fent közölt 
beszédével. Előadó a felterjesztés nehány pontját 
félreértette. így a felterjesztésben szó sincs arról, 
hogy az egyéni kihasítás minimumát 100 kát. 
holdról 1000 kát. holdra kértük volna felemelni. 
Ellenkezőleg, azt vitattuk, hogy a kivállási jog 
korlátozásának általánosnak s minden közbirto
kossági tagra nézve egyenlőnek kell lennie, 
tehát a 100 kát. holdnál nagyobb illetménnyel 
bírók kivállása sem engedhető meg. A javaslat 
ezen intézkedése ellen akkor is fel kellett volna 
szólalnunk, ha a kivállási jog 1000 kát. hold, 
vagy bárminő nagyságú területhez köttetik is, 
mert így ismét igazzá vált a közmondás, hogy 
„a nagy tolvajokat futni hagyjuk, a kicsinyeket 
felakasztjuk“.

Hogy a birtokrendezési törvényekbe azt a 
100 kát. hold minimumot, mint olyat, a mi 
előadó szerint: „legkisebb mennyiség, mely 
mint erdőterület, gazdaságilag kihasználható 
és hasznosítható“ — erdészember magyarázta 
volna bele, nem tudom elhinni. Veszedelmes 
dolog volna ilyen magyarázatot magunkévá tenni, 
mert akkor ha következetesek akarunk maradni, 
ezen területnél kisebb erdőket, — mint egyál
talában fel sem tarthatókat, — az erdőtörvény 
4. §-a alól is ki kellene engednünk.

Inkább hiszem s úgy is kell lenni, hogy ez 
a 100 kát. hold minimum egy alkunak az ered
ménye. Nem bírtunk a nagyokkal, hát lefogtuk 
a kicsinyeket. Ez is valami mindenesetre, de 
korántsem megnyugtató, mert a 100 holdnál 
több illetménnyel bírók kivállása folytán a magán
erdők ismét csak szaporodnak és ez a körül
mény minket — erdész-embereket — arra kö
telez és arra kell hogy ösztönözzön, hogy 
jövőben még fokozottabb éberséggel és kitartás
sal küzdjünk a magánerdők kizsarolása és ki- 
pusztitásának megakadályozása érdekében.
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Ugyancsak félreértéssel találkozunk az előadó 
beszédében a földesúri erdőkre vonatkozó ké
relmünket illetőleg, mert mi itt sem kívántuk a 
kihasitási jogot semmiféle terület-minimumhoz 
kötni, hanem azt kívántuk, hogy az egyszer 
kihasított erdők további oszthatlansága mondassék 
ki s a már felosztottak ismét egyesittessenek.

Igaza van előadónak abban, hogy a már fel
osztott erdők újraegyesítése nehéz feladat, de 
nem képtelenség és ha a törvény ezt elrendeli, 
a nehézségek legyőzése a törvény végrehajtóinak 
a vállait nyomná, kik hitem szerint teljes sikerrel 
küzdöttek volna meg nehéz feladatukkal.

Előadónak az érvelése a községi kisajátítás 
ellen igen alkalmas arra, hogy nem szakavatot
takat és kishitüeket megriassza, de komoly 
alappal nem bir, mert hiszen a községi kisajá
títás csakis oly maximális érték alapján képzel
hető el, hogy az amortizációs kölcsön terhét, 
a kisajátított erdő és legelő jövedelme minden 
eshetőségre fedezze, tehát a kisajátítás nem 
fojthatná meg a községeket s nem emelné a 
pótadót az elviselhetetlenségig, mint azt az elő
adó nekünk megmagyarázta ; ellenkezőleg, mint
hogy a szakértők bele sem mehetnének oly 
értékmegállapításba, mely a községekre újabb 
terheket róna, s azonkívül, javaslatunk szerint, 
a kisajátítás összege a kataszteri tiszta jövede
lem húszszorosánál nagyobb nem lehetett volna, 
világos, hogy a községek a kisajátítás által semmi 
esetre sem veszíthetnének, de az esetek 80%-á- 
ban csak nyernének.

Legtanulságosabb és legérdekesebb reánk 
nézve az ezután következő magyarázat, a mit 
előadó a törvény intenciójához fűz. Itt válik 
szembetűnővé, hogy a törvényhozásra befolyás
sal biró közönségnek nincs érzéke az erdő- 
gazdasági érdekek iránt. Különös és bizony elég 
sajnálatos körülmény, hogy a magyar társada
lom tisztán csak politikai és jogi kérdések el
bírálására vállalkozik, azok iránt érzékkel bir, 
vitába elegyedik, a tárgyalás izgalmai itt határt 
nem ismernek, de egy gazdasági törvényjavas
lat szakszempontbó^ elbírálás alá nem is kerül 
s ha hozzá szólnak is, mindig politikai vonat
kozású bírálatok, — vagy oda nem vágó jogi 
fejtegetésekben merül ki a folytatott eszmecsere.

íme, a birtokrendezési törvényjavaslatnak az 
az intézkedése, hogy a közbirtokosságok tulaj
donában levő erdők föloszthatásának határt szab, 
sőt azt meghiúsítani törekszik, nyilvánvalóan 
erdőgazdasági célt szolgál, mert osztatlan 
állapotában ezen erdők, mint az erdőtörvény 
17. §-a alá tartozók, rendszeresen kezelendők, 
— míg szétaprózás után az ország gazdasági 
erőinek rovására, ezen erdők elpusztulnak.

Az előadó azonban nem tolja előtérbe ezt az 
erdőgazdasági célt s minthogy a gazdasági tér 
nálunk még terra inkognita, — nem is tartja 
tanácsosnak azon mozogni, hanem egy egész 
sajátos, társadalompolitikai izü magyarázattal szol
gál, a törvény szükségességének megokolására.

Nem beszél sehol az erdőről és az erdő
gazdaságról, hanem a közbirtokossági vagyonról, 
szerinte a törvény célja, hogy a közbirtokossá
gokat megtartsa és a tulajdonosoknak törzsva- 
gyon-alapjait megőrizze és éppen ezért szük
ségesnek tartja, hogy ezek a közbirtokosságok, 
mint élő organizmusok, a nemzet egyetemébe 
beállíttassanak, s ezáltal még egy erősebb faktor 
létesíttessék, sőt úgy hiszi, hogy ezen intézmé
nyek eltörlése által űr támasztatnék. íme mily 
áthidalhatlan mélység van a szakfelfogás és a 
politikai felfogás között! Nekünk az erdő kell, 
nekik a közbirtokosságok! Mi a közös erdők 
együttartásáért küzdünk körömszakadtáig és a 
cél érdekében elfogadjuk a tudvalevőleg szük
séges rossz közös birtokossági szervezetet is, 
ha már a községek birtokába való átadását ezen 
erdőknek kivívni nem tudjuk; ők pedig azzal 
az indokolással vetik vissza törekvéseinket, hogy 
a nemzet egyetemének szüksége van a közbir
tokosságokra ! Hogy kinek van ebben a vitában 
igaza, az kétséget nem szenved, de egy törvényt 
nálunk azzal indokolni, hogy a törvényben fog
lalt jogkorlátozásokat fontosabb erdőgazdasági 
érdekek teszik szükségessé, úgy látszik ma még 
nem lehet, — ellenben az, hogy mentsük meg 
a nemzet egyetemének egyik fontos faktorát, 
élénk visszhangot fakaszt, s még a szedőgyerek 
lelke is erősebb rezgésbe jön s lázasabb siet
séggel kapkodja össze betűit, mert hát ezt a 
világos szót ő is megérti s méltán zúg fel az 
élénk helyeslés jobb és baloldalon!
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Ebből pedig a következő szomorú tanulságok 
szakadnak ránk: Az erdők fentartásának kér
dése nem népszerű. Az erdőt, mint az ország 
elsőrendű gazdasági erőforrását, senki sem hono
rálja. Ezen gazdasági erő épségben tartása nincs 
elismerve közérdek gyanánt!

Vájjon ki ennek az oka, hogy az országban 
ezen a téren ilyen nagy a tájékozatlanság?

Mindenesetre nagy hiba, hogy az erdészet az 
ország kormányzásában nem képes érvényesülni 
és hogy törekvéseinket nem irányítja egységes 
célra törő erdészeti politika.

Hová jutottunk 1879 óta? Oda, hogy az 
erdőtörvény időszerű megváltoztatásába azért 
nem merünk belekezdeni, mert a közhangulat 
nyomása folytán megeshet, hogy az új törvény 
az erdők fentartásának garanciáit megnyirbálná, 
nem hogy kiterjesztené.

Ezen kivül azonban mások is okai e ránk 
nézve kedvezőtlen helyzetnek. Azok az erdész 
kollegák, a kik ha egy-egy szaktárs, lelkesítve 
az erdő szeretete által, az erdők tapasztalt pusz
títása és zsarolása ellen hathatós módokat keres 
vagy ajánl — nyomban sietnek a felszólalót 
lecsepüzni és licitálnak lefelé. Ebben pedig nem 
az a baj, hogy jogos és tárgyilagos bírálatot 
mondanak a felvetett javaslatok felett, de hogy 
még véletlenségből sem helyezkednek arra az 
álláspontra, a melyből a dolgokat minden erdész 
embernek néznie kellene és nem azt vitatják, 
hogy a felvetett eszme megvalósulva mennyi
ben volna erdőgazdaságunknak előnyére és 
mennyiben nem ; miért célszerű, és miért nem : 
hanem rendszerint nem is az erdőgazdaság 
körébe vágó indokolással egyszerűen kivihetet
lennek s jámbor óhajtásoknak tüntetik fel a bár 
szerintük is jószándéku javaslatokat.

így az Erd. L. VII. füzetének vezető cikké
ben találjuk, hogy cikkíró nem érthet egyet a 
községi kisajátítással, mert: eltekintve attól, hogy 
ez a rendelkezés mélyen belenyúlna a magán
jogba, nem állapítható meg az a határ, 
melynél a kisajátítás igazság szerint élet be
léphet.

Vagy az Erd. L. XIII. füzetének vezető cikké
ben olvassuk, hogy Borsod-Gömör-Heves vár
megyék erdészeti egyesületének javaslata '.erdő

gazdasági tekintetben jó  szándékú célokat 
követ, de jog i tekintetben messzemenő be
avatkozást jelent a bírói ítélettel, vagy más 
utón jogosan szerzett magántulajdon körébe, 
a mely mai jogrendünkkel bajosan egyeztet
hető össze, bármennyire kívánná ezt a g a z
dasági célszerűség.

No már most szakemberek ilyen nyilatkozata 
után, hogy várhatjuk erdészeti érdekeink érvé
nyesítését a törvényhozók részéről?

Azzal ugyanis mindnyájan tisztában vagyunk, 
hogy a magánerdők pusztításának és szétparcel- 
lázásának — csak jogkorlátozások árán vehet
jük elejét. A jogkorlátozás pedig csak akkor 
válik indokolttá és szükségessé, ha elismertetik 
az, hogy az erdőnek, mint az ország gazdasági 
erőforrásának a védelme, — vagyis egy bizo
nyos parancsoló közérdek — ezt megköveteli.

Tehát nem is beszélhetünk mély, mélyebb és 
legmélyebb, avagy messzemenő jogkorlátozások
ról, hanem csakis a szükséges jogkorlátozásról.

A cél, mely felé törni minden erdész-ember
nek egyformán kötelessége, az, hogy a magán
erdők is rendszeres kezelés alá vétessenek — 
és hogy ez gazdaságilag is lehetővé váljék — 
a szétaprózott erdőterületek valamelyik jogi sze
mély birtokában ismét egyesíttessenek.

A mi kötelességünk az, hogy meggyőzzük a 
közvéleményt a parancsoló közérdek létezéséről, 
melynek kielégítése a szükséges jogkorlátozáso
kat vonja maga után.

Küzdelem az élet! Küzdés nélkül nem lehet 
eredményeket elérni. Az a szakember, a ki 
ahelyett, hogy a küzdelemből maga is részt 
kérne, az ellenség fegyvereit villogtatja bajtársai 
ellen, nem használhat az ügynek, melynek szol
gálatába szegődött.

Részemről például igen szívesen hozzájáru
lok az Erd. L. XIII. füzetének vezető cikkében 
felvetett azon eszméhez is, hogy a közbirtokos- 
sági erdők jövőre abban az esetben is az erdő
törvény 17. §-a alá tartozzanak, ha egy kéz 
birtokába jutnak. Bár ha a közbirtokosságok 
szövetkezetté alakíttatnának, ez a cél egyszerűb
ben is elérhető volna azáltal, ha az új alakulás 
jóváhagyásakor az állam egy-egy részjegynek 
az átadását kötné ki a maga részére. így még
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ha a többi valamennyi részjegy egy tulajdonos 
kezébe kerülne is, a birtokszövetkezet nem 
bomolhatna fel, mert felbomlásának az állam 
mint résztulajdonos örök akadálya maradna.

Hogy Borsod-Gömör-Heves vármegyék erdé
szeti egyesületének javaslatát a törvényhozás el 
nem fogadta, ez nem vereség, hanem arra való 
intelem, hogy tömörüljünk az ügy szolgálatába 
és ha a birtokrendezési törvényjavaslat megvál
toztatása által elérnünk nem sikerült a magán
erdők felosztásának meggátlását és a már fel
osztott erdők újraegyesítését: küzdjünk egy alkal
mas kisajátítási törvény alkotása érdekében.

Azt a határt, a melyet az Erd. L. VII. füzete 
vezető cikkének írója meg nem állapíthatónak 
jelez, következőkben vonnám meg.

A községek, mint erkölcsi testületek által ki- 
sajátítandók:

1. A község határában egy összefüggésben 
fekvő erdőnek oly egyéni tulajdonokra tagolt 
részei, melyekben az egyéni tulajdonos erdő- 
gazdaságot részint a birtok kicsisége, részint más 
birtokok közé ékeltsége miatt nem folytathat.

2. A község határában levő azon magán- 
erdőbirtokok, melyeknek vágásai az erdőtörvény
ben megszabott hat esztendő alatt megfelelően 
fel nem ujittatnak vagy a melyekben mértéktelen 
legeltetés következtében a talaj az elkopároso- 
dás veszélyének ki van téve, avagy a talaj 
termőerejének gyengülése folytán az erdő növek
vése és fejlődése gátoltatik.

3. Az illető községi volt úrbéres közbirtokos- 
sági erdők és legelők.

Megmaradok azon véleményem mellett, hogy 
a kisajátítási jog a községeknek adandó meg. 
Hosszú lejáratú, olcsó kölcsönök megszerzését 
az állam mozdítaná elő. A kisajátítás összege 
szakértők közbejöttével úgy volna megállapítandó, 
hogy a kisajátított erdő jövedelme az amortizá
ciós kölcsön összes terheit és a kezelési stb. 
költségeket mindenesetre fedezze.

Én magam, épen az erdő fentartásának köz
érdekéből egy ilyen kisajátítási törvény megal
kotását, — tehát a magánjognak ebben foglalt 
korlátozását szükségesnek tartom, ezért küzdeni 
mindenkor kötelességemnek ismerem és ha ezt 
a felfogást minden erdész-ember magáévá tenné

és közös erővel, kitartással egymást támogatva 
küzdenénk ezen közérdekű törvény megalkotása 
érdekében : erős a hitem, hogy rövid időn belül 
álláspontunk helyességét magáévá tenné a köz
vélemény, — a kormányzat és a törvényhozás!
* ¥ * ‘Y* *¥* •'/* •¥* *¥» •¥*

Gróf Andrássy Géza úr Őnagyméltósága 
erdőgazdaságának rövid leírása.

Előadta Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti egyesületének 1908. 
május hó 25-én megtartott közgyűlésében Gintner Bálint urad. fő

erdész.

Gróf Andrássy Géza úr Onagyméltóságának az uradalmi 
erdőfelügyelőség vezetése alatt^Gömör-, Abauj-Torna-, Sze- 
pes-, Zemplén- és Szabolcs-vármegyékben összesen 
mintegy 60 ezer kát. hold erdőbirtoka van ; de én csu
pán a Gömör vármegyében fekvő erdőkről s azokból is 
csupán -— Szádvár mellőzésével — a Rozsnyótól Dobsi- 
náig terjedő erdőkről kívánok szólani.

Ezen erdőbirtok elterül a Gömör-Szepesi Érchegy
ségben, a bánréve-dobsinai iparvasút mentén, a Sajó 
folyó jobb és bal oldalán 300— 1400 m. tengerszín fe
letti magasságok között. Területe 24 ezer kát. hold. Az 
erdő maga átmenetet képez az előhegység s a magas 
hegység, a havasi legelők között s míg Betlérben igen szé
pen megyen a tölgy, addig már itt is a Szulován, a 
hol jelenleg állunk, de különösen a felettünk menő : 
Volovec, Certova Hola, Babina vízválasztón túl a Sze- 
pességet jellemző fekete erdők, az örökfenyvesek régiója 
következik. Kezelési szempontból az erdőbirtok két erdő
gondnokságból á ll : a betléri és oláhpataki erdőgond
nokságból.

A birtok hitbizományi. A hitbizományt 1890. évben, a 
jelenlegi tulajdonos Gróf Urunk Istenben boldogúlt édes 
atyja, gróf Andrássy Manó alapította. Az erdőbirtokban 
1895. évig, vagyis azon ideig, a mikor az erdőfelügyelő- 
ségi intézmény életbe lépett, a kihasználás csekély ki
vétellel csak szénfatermelésből és szénégetésből állott 
s a termelt szénfa házilag lett elfogyasztva, akkor még 
még az uradalomnak a Sajó folyó mentén fekvő kilenc 
vasolvasztója által. De bár a vasolvasztók évi szénszük
séglete a rendes évi szénprodukciót tízszeresen is fölül
múlta — dicséretére legyen mondva az előttünk gazdál
kodóknak — az uradalomnak akkor még magánbirto
kát képző erdejéből nemcsak hogy többet nem vágtak 
a kelleténél, de pl. műfát egyáltalában csak az uradalom 
szükségletére vágtak. (Mellesleg megjegyzem még, hogy 
én ebben a sferában is szolgáltam négy esztendeig. 
Praktikus és okos, de kemény felebbvalóm volt. Egy
szer elkopott egy 30 méter hosszú mérőszalagunk s akkor 
azt kívánta tőlem, hogy én az egész szalagot zinkveisz- 
szel újból grundirozzam és újból osszam be centiméterre. 
A szalag három napi munka után el is készült s mai

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



298 MAGYAR E R D É S Z 16. szám.

napig is meg van ; igaz, hogy tiz koronáért újat lehetett 
volna venni, de hát parancs, parancs!)

1895. évben lépett életbe az erdőfelügyelőségi intéz
mény, az erdőgondnokságokra való beosztás, a törvény
szabta módon való gazdálkodás átmeneti korszaka, tehát 
a birtokviszonyok rendezése.

E téren első teendők volt a legnagyobb részt Nyilas 
(Hnyilec) községből származott tót ajkú, fáradságot, hi
deget jól tűrő, edzett, de nem képzett erdőőreink levizs- 
gáztatása. E célból saját vezetésünk mellett még 1895. 
évben két iskolát állítottunk fel és pedig az egyiket Bet- 
lérben, a másikat Oláhpatakon s erdőőreink még ugyan
azon év őszén Miskolcon jó eredménynyel levizsgáztak.

A második teendőnk volt kezelési épületeink, vadász
tanyáink és lakóházaink rendbehozatala.

Ezzel egyidejűleg történt az erdő határaink házilag való 
körülmérése, új határdombok építése, futósáncok ásása, 
a régiek felújítása.

Majd mindjárt a második évben 1896-ban megkezdtük 
a beerdősitlenül maradt vágásterületek felújítását, a meg
lévő csemetekertek megnagyobbitását, a szükséglet ará
nyában új csemetekertek és faiskolák létesítését s azután 
lassankint a Volovectől húzódó havasi legelők befá- 
sitását is.

A mesterséges ültetések foganatosításakor sok és bát
ran kimondhatom, nagy akadályt kellett legyőznünk, 
mert hisz a jelenleg létező s összesen mintegy 7000 kát. 
holdat kitevő, szépen sikerült 1 — 13 éves korú lúc- és 
vörösfenyő ültetéseinknek 60°/o-a állabá ta lakitá si m un
ká la t, vagyis lomb-, szál- és sarjerdőkből az értékesebb 
fenyő szálerdő üzemmódba való átmeneteit jelentett, a 
mi lelkiismeretesen véve, nem csekély feladat. A sar- 
jadzás okozta nagy nehézségeken kívül a betolakodott 
fanemek, ú. m. nyár, nyir, kecskefűz irtása évről-évre nagy 
munkát és sok anyagi áldozatot követelt annál is inkább, 
mivel ezen tisztitó és felszabadító munkálatokat gyakran már 
az ültetést követő harmadik, negyedik évben meg kellett 
kezdenünk s az ültetés 10 éves koráig sokszor három
szor is megismételnünk.

A mennyiben azonban Kegyelmes urunk az ültetések 
jókarban tartására szívesen áldozott, mi is szívesen fa- 
gyoskodtunk az itteni zord tavaszi kiimában s bizony 
nagy lelki megnyugtatásunkra szolgál azon tudat, hogy 
ezen 7000 kát. hold sikerült ültetés annak idején a je
lenlegi faárak mellett is 18—20 millió koronát fog érni. 
de lehet, sőt valószínű, hogy kétszer annyit is.

Fanemül itt csakis lúc- és vörösfenyő, csekély erdei 
és feketefenyő használható, minden lombfanemet le
rág a vad. Hogy fenyves] ültetéseinket is csak nagy 
utánjárással sikerült megvédelmeznünk a vadrágások 
ellen — azt már részletesen méltóztattak hallani.

A lucfenyő vegetációjának határa itt llOOm., honnan 
kezdve is az már korcsnövekedést mutat. Csodálatos 
ezzel szemben, hogy a havasi legelőkön helyenkint még 
1200 m. tengerszín magasság fölött is találunk régi zsin-

delykészitő eszközöket, a mi arra enged következtetni, 
hogy ott valamikor zsindelyt készítettek, s ott zsindely
termelésre alkalmas fenyőfa termett. Annyi bizonyos, 
hogy szenet még a legmagasabb hegytetőkön, 1300 m. 
tengerszin feletti magasságban is égettek, mint ezt a 
mai napig is látható szénhelyek minden kétséget kizáró 
módon igazolják.

Lúc- és vörösfenyő, kevés erdei és feketefenyő-ülteté
seinken kívül van még néhány hold cirbolyafenyő ülte
tésünk is. Kísérleteztünk továbbá az abies duglassii és 
normandiánával, de ezeket nem lehet bekenni, mert elszá
radnak, s igy nem lehet megvédeni vadrágás ellen.

Az ültetésekkel a rendes kerékvágásba jővén, a hitbi
zományi erdőbirtok határainak felmérése, vagyis a kép 
keretének elkészítése után, magát a képet, vagyis az 
erdőgazdasági üzemtervek házilag való elkészítését kellett 
megkezdenünk.

Az üzemtervek a szomszédos Coburg hercegi fater- 
mési táblák alapján készülnek, mely fatermési táblák 
az itteni viszonyokra teljesen rá illenek s csak a fölöt
tünk lévő vízválasztón túl Szepesség felé, a Gömör- 
Szepes vármegye határát képező Gölnic folyóra hajló 
fenyvesekben kellett annak adatait 20—30%-kal
emelnünk.

A mi az értékesítési viszonyokat illeti: a faárak or
szágos emelkedése természetesen itt a Bánréve—Dobsina 
iparvasút mentén első sorban volt érezhető s mig pl. 
ezelőtt 25 évvel Neuberger Felix fiumei cég Sajórédén 
(Rédován) egy forintot fizetett azért a fenyőfáért, a 
melyet neki a zárt állabokból épenséggel kiválasztani 
tetszett, összetörvén a döntés alkalmával — kártérítés 
nélkül — a körülötte álló összes gyöngébb egyedeket, 
addig a fenyő-műfának mai átlagos tő ára : 8 —9 koro
nán áll. A fenyő-műfát évek óta a Donáth és Haas 
budapesti cég használja ki, mely cégnek Dobsina mellett 
egy modern berendezésű gőzfürésze van. Újabban a 
Henclófalvai (Henzslovai) erdők kerültek kihasználás alá, 
hol is a vevő Glesinger cég, Henclófalvától Merényig 
egy .keskeny vágányú villanyos erdei vasútat építtetett.

Kevés tölgyműfánkat újabb időben a Rimamurány- 
Salgótarjáni vasmű Részvénytársaság vette meg bányafá
nak, valamint a termelt szenet is, s csupán a közelmúlt
ban tértünk át a szénfa értékesítésére. Ezenkívül Betlér- 
ből mintegy 4—5 ezer ürméter tűzifát is szállítunk be 
évente Rozsnyóra detail eladásra.

Egyéb a vágásokban csekély számmal előforduló, mű
fára alkalmas egyedeket, u. m. kőris, juhar, jávor, szilt 
a környék iparosai veszik meg igen tekintélyes árakban.

Kísérleteztünk, sőt mai napig is kísérletezünk a gyer
tyán, éger- és nyárfának, mint műfának való értékesíté
sével is, de csakis a rendes évi vágásokban.

Az uradalom fűrészárú-szükségletének Alsószulován 
egy kis vízi fűrészünk van. Betlérben van saját tégla- 
égetőnk is.

Kiszállítási viszonyainkat illetőleg: erdei útaink elég
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jó karban vannak. Az erdőgondnokságokat Nyilastól 
(Hnyilec) Betlérig egy nemrégiben 136 ezer forint költ
séggel épült 20 km. hosszú, Gömör vármegyét a Sze- 
pességge! összekötő stratégiai út vágja át, — a melyen 
feljönni méltóztattak — az állam által mindig a legjobb 
karban tartva. Újabban a két vármegyének vasúttal való 
összeköttetése van az erdőgondnokságokon át Betlértől 
Ipolyig tervbe véve az említett stratégiai úttal majdnem 
parallel irányban s csupán az utolsó kanyarulatnál térne 
el egy 2200 méteres s a Gölnic folyóra nyíló alagúttal. 
Ezzel szemben áll azonban a Dobsina-Poprád-i kombináció.

A mellékhasználatokról a legeltetésre nézve csupán 
annyit kívánok megjegyezni, hogy erdőterületen legeltetni 
itt egyszer és mindenkorra tilos. Ez ellen véteni nem 
engedünk.

Erdei kihágások az erdő-széleken elég számban fordul
nak elő, de nem épen számottevőek. Az erdők védelmére 
jó szolgálatot tesz 35 km. hosszú telefon-hálózatunk, 
melyet ezelőtt három évvel építettünk s a mely szolgá
lati administrációnkat is megkönnyit. Egyébként minden 
bürokratikus íztől ment szolgálatunkat, mi kezelő tisztek, 
Kegyelmes Urunk engedelmével rendesen lóháton vé
gezzük.

Vadászati viszonyainkat illetőleg az 1906/7. évi nagy 
tél, de részben az idei is, tekintélyes őzállományunk 
90% -át elpusztította. Az első s az uradalomnak zem
pléni erdejéből importált szarvasteheneket 1891. évben 
engedték ki Betlérben s mai napon már az állomány 
oly nagy, hogy három éve rendszeresen vadászva lesz. Dám
vad van bőven. Süketfajd elvétve, nyírfajd, császármadár 
elég szép számmal fordul elő.

A medve elég gyakori minálunk s elég konfidens is. 
Most is ennek az erdőőrnek, a ki itt a Szulován lakik, 
valamint a szomszédos Szirom ison lakó erdőőrnek csa
ládja majdnem naponta találkozik egy állandóan itt tar
tózkodó kis medvével. Minden őszszel nagyobb hajtóva
dászatok tartatnak rájok, valamint a közepes számmal 
előforduló vaddisznókra is. Importálva lett a vadjuh 
(mufflon). A mufflonállomány jelenleg mintegy száz 
darabra tehető. Igen szép erős példányok vannak kö
zöttük, de a telet itt csak mesterségesen etetve képesek 
átküzdeni.

A dúvadakat a személyzet erélyesen pusztítja. Kegyel
mes Urunk igen szép lődijat engedélyez azért nekik 
kifizetni. Egy hiuz pl. (mert néha az is vetődik ide) 60 
K, egy róka 10 K, egy nyest 10 K. Bámulatos, hogy 
hol veszi magát az a sok róka ily rendszeres pusztítás 
mellett is. Ezidén is az első évnegyedben nem kevesebb 
mint 130 bőrrel számolt be személyzetünk, köztük pld. 
Vágner Lajos 14 nap alatt 18 rókát ejtett el, illetve 
mérgezett meg.

Vadászati érdekekből az erdőgondnokságokat Rozsnyó 
felől egy 12 km., Dobsina felől pedig egy 15 km.-es 
drótkerítéssel zártuk el. A vadorzókkal egyes helyeken 
elég bajunk van. Szabadoson (Feketelehotán) Skolnik

Károly erdővéd egy év alatt 11 drb. vadászfegyvert 
kobozott el.

E helyen kívánom megemliteni, hogy a mikor 4 évvel 
ezelőtt az előttünk álló vadász-kastélyt építettük, sokáig 
tanakodtunk azon, hogy miképen lehetne a fának ter
mészetes sárga szinét megőrizni, mert bizony én még 
mindenütt azt láttam, hogy a fából készült lakóházak, 
vadászlakok, villák falazata a naptól mind megbarnúl. 
Ezt láttam a világhírű fürdőkben is, a hol — sajnos — 
volt alkalmam megfordúlni, nevezetesen : Karlsbadban, 
Marienbadban, Francensbadban, Gräfenbergben. Végül 
sikerült rájönnünk, hogy a fa természetes sárga színé
nek megőrzésére semmi egyéb nem szükséges, mint 
annak firniszszel való bekenése. A bekenés által a fán 
ugyan is egy vékony hártyaszerü burkolat keletkezik, a 
mely ellenáll a nedvesség, a gombák betódulásának s 
nem engedi érvényesülni a nap barnitó erejét.

Természetesen itt a Szulován, 900 méter tengerszín 
feletti magasságon a zord tél a hideg oldalakon'még az 
így konzervált falakon is meghagyja nyomait. De nem 
csoda, mert hiszen itt némelykor oly nagy a hideg, hogy 
pl. közönséges vakolattal építeni egyáltalában nem lehet 
s a falazat mindenütt portlandi cement.

A mi a halászatot illeti, hegyi patakjaink pisztrángban 
eléggé bővelkednek. Leghaldúsabb a szulovai patak, a 
mely mellett feljöttünk. Mesterséges haltenyészdéink is 
vannak. Betlérben régibb idő óta van mesterséges piszt- 
rángtenyészde, Oláhpatakon pedig újabb időben mester
séges ponty-tenyészdét rendeztünk be. Betlérben a ter
melt ivadékot a halastavakba s a hegyi patakok bené
pesítésére engedik ki. Oláhpatakon a pontytermés évente 
holdankint egy mmázsa, 5 kát. holdon 5 mmázsa (mind
járt megkóstoljuk őket). A pontytavak mesterségesen 
ásattak. Télen a tavakat lecsapoltatjuk, a tófeneket erő
sen betrágyáztatjuk s tavaszszal felszántva phleum ar- 
vensével — angol perjével —■ bevetjük. A trágyában 
tavaszszal a ponty táplálkozására szükségelt ú. n. plank
tonok, mikroszkópiái állatkák keletkeznek, az angol perje 
pedig a ponty vegetáriánus hajlamait elégíti ki. Az 1905. 
évben, midőn is túlsók ponty-zsenge állott rendelkezé
sünkre, a Sajó folyó benépesítésére bocsátottuk ki azokat. 
A ponty-tenyésztés tanúlmányozására Kegyelmes Urunk 
engem küldött ki Csehországba s a tenyészanyagot 
Schwarzenberg herceg hírneves Mitingaui haltenyésztőjéből 
szereztük be.

Végül nem végezhetem be szavaimat a nélkül, hogy 
a t. közgyűlés figyelmét egy sajátságos birtok-alakúlási 
állapotra fel ne hívjam.

A betléri uradalomnak az általam rövidesen jellegzett 
s Rozsnyó városa, illetve a rozsnyói püspök Öméltósága 
erdeitől kezdve a Sajó folyó jobb és bal partján a dob- 
sinai és iglói határig egyébként összefüggően menő 24 
ezer kát. hold erdőbirtokát a krasznahorkaváraljai ura
dalom 3300 kát. hold gocsi erdőgondnoksága derékban 
két felé vágja. És pedig két felé vágja a Sajó folyón túl
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Kisfeketepatak községtől kezdve a Sajón át egészen majd
nem a szepességi határt képező Gölnic folyóig és pedig 
olyan sajátságos módon, hogy helyenkint nem több, mint 
10 öl szélességben. Viszont a betléri uradalomnak: Felső- 
sajó, Sajóréde és Szabados községek határában, tehát 
más helyeken vannak a krasznahorkaváraljai uradalom 
nagyterjedelmű erdőbirtokai, közvetlen szomszédságában 
elszórtan kisebb erdőterületei, a melyek területmennyi
sége majdnem megegyezik az említett gócsi erdőgond
nokság területével.

Méltóztassanak elképzelni, hogy személyzet, kezelés, 
értékesítés, vadászat szempontjából mekkora nehézsége
ket ró ezen áldatlan állapot mindkét uradalomra nézve.

Régebben belátták már ezen birtoklási állapot viszás 
voltát a birtokos Gróf Urak és épen azért az említett 
két erdőtestnek igazságos utón való elcserélésének kér
dését vetették fel egymás között s három évvel ezelőtt 
bennünket kezelő tiszteket bíztak meg a csere-kérdés 
szakbeli részének lebonyolításával.

A munkálat 1895-ben megkezdődött. Az erdőtalaj, rét, 
szántóföld, belsőség — tőszomszédokról lévén szó — itt 
is ott is egyenlőnek vétetett.

Az egyes osztagokban található fatömegek értékének 
meghatározása az első értékszámítástani munkálatban az 
erdőgazdasági érték szerint történt, vagyis az állabokban 
a vágatási korban található fatömegejc folyó árak melletti 
árának a felvett 3%  kamatláb mellett a jelen korra le
számítolt értéke szerint.

Az átdolgozott értékszámitástani munkálat helyesebb 
alapon nyugszik s a krasznahorkaváraljai uradalom kez
deményezésére abban az egyes osztagokban található fa 
értéke úgy van meghatározva, hogy

1. az 1—20 éves állabokban a fa értéke a prolongált,
2. a 20—60 éves állabokban a gazdasági érték,
3-szor, a 60-tól korosabb állabokban az eladási érték

szerint határoztatott meg.
A természetbeni osztagoknak közös bejárását elmúlt 

1907. év őszén foganatosítottuk.
Az ily alapon szerkesztett s minden törvényes szak- 

és teknikai adattal felszerelt munkálat ez időszerint a 
krasznahorkaváraljai uradalom teljhatalmú kormányzójá
nál, Sulyovszky István kir. tanácsos úrnál várja nehéz 
jogi lebonyolításának idejét.

Biztos reményünk van, hogy 0, a ki a zempléni Nagy- 
mihályban a közügy terén tett hatalmas munkásságával 
oly áldásos emléket hagyott maga után s a ki itteni 
működése alatt már megszámlálhatatlan országos érdekű 
üdvös dolgot tett, mindkét uradalom megelégedésére 
sikeresen fogja lebonyolítani ezen nehéz kérdést.

Ezekben kívántam az itteni erdőgazdasági viszonyokat, 
működésünket a t. közgyűlés előtt rövidesen ismertetni 
azon hozzáadással, hogy Magyarország nagy erdőgazda
ságában az isteni gondviselés által számunkra kijelölt 
területen — G róf A ndrássy  G éza Ú r Ő excellenciá ja  
hitb izom ányi birtokán — az erdők védelmezése, jókar

ban tartása és lelkiismeretes nevelése által tevékeny  
rész t venni, valamint az erdőbirtok területén lakó tót 
nép magyarosításában, a hazafiasság fejlesztésében tőlünk 
telhetőén közreműködni, valamint eddigelé is legfőbb 
igyekezetünk volt, úgy szoros kötelességünknek fogjuk 
azt ismerni, a mig erőnk bírja, mindenkor a jövőben is.

Családias csemetenevelés.
Minden olyan kézi munka, mely az egész családot a 

ház körül foglalkoztatja, s aprajának, nagyjának egy
aránt alkalmat ad arra, hogy a munkában egymást fel
váltva a család minden tagja keresse a kenyeret: házi- 
ipar címén volt eddig ismeretes. De miután az ilyen 
munka nem tartozik mindég az ipar, hanem gyakran 
más foglalkozás keretébe is, ezt inkább s általánosabban 
családias m unkának  akarom nevezni.

Ismerek egy kertészt, a kinek van egy darabka saját 
földje, meg egy bérelt üzlethelyisége s mind a kettőt 
számos tagból álló családja maga látja el munkával. A 
kertnek felásása, kapálása, a magnak vetése a fiuk dolga, 
a gyomlálás, virág- és gyümölcsszedés s árulás a leányoké. 
Idegen munkást nem vesznek soha igénybe, mert kü
lönben olyan házi kezelésnek kellene mondanom, a 
melyre most mindenki, még a kincstár is áttér. így azon
ban ettől eltérőleg családi kezelésnek kell minősítenem. 
Hogy ilyen családi munkával a fizetett napszámos munka 
nem bir vetekedni, az bizonyos, nemcsak lassúsága és 
magas bére, hanem a miatt sem, mert csakis a ki saját 
maga részére míveli a földet, érdeke, hogy azt jobban 
és kellő időben megmunkálja, javítsa. A siker nagyon 
sokszor azért marad el a kapásnövények megmunkálá
sánál, mert munkáskéz hiányában nem idejében végez
ték a szükségessé vált kapálást.

Ha már most, hogy úgy mondjam, ilyen családi uton- 
módon erdei facsemetéket nevelnek ott, a hol ahoz a mag 
helyben könnyen megszerezhető, akkor azzal a csemetével 
ott helyben sem árban, sem minőségben nem vetekedhetik 
az eddig megszokott módon nevelt csemete, kivált akkor 
nem, ha magját oda kell hozatni. Ha tehát arról van 
szó, hogy hozassunk valahonnan drága magot s nevel
jünk magunknak nehány kilóból nehány szál csemetét, 
mint a hogyan az rendesen meg szokott történni, akkor 
mégis csak helyesebben tesszük, ha az illető helyről a 
kész csemetét hozatjuk, kivált ha az ilyen családi neve
lésből eredt. Én már látom azt az időt, a mikor a piacon 
éppen úgy lehet jó erdei csemetét kapni, mint most 
káposzta-palántát, díszfákat s a kertészet egyéb termé
nyeit, mag pedig egyáltalában kereskedésbe sem fog 
kerülni, mert minden csemete helyben ott fog nevelődni, 
a hol a mag termett s kész csemetét küldenek szét, a mi 
a szállítási költségeket ugyan emelni fogja, de azért a 
csemete még mindég sokkal olcsóbb lesz, mint jelenleg, 
mert minden mag a helyszínén azonnal, tehát még tel-
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jes csiraképességében vettetik a földbe, a mi a siker 
első biztosítéka, aztán a nép között kiosztott magból 
családi utón nevelt csemeték meg épenséggel olcsóbbak 
lesznek a rendes utón nevelteknél, s így a nagyobb 
csirázási százalék az olcsóbb neveléssel párosulva nem
csak paralizálni fogják a szállítási díjakat, hanem még 
azonfelül is olcsóbbak lesznek az eddigi utón nevelteknél.

Külföldön már vannak is egyes helyek, a hol erdei 
csemetét ilyen módon nevelnek. így Halstenbek Hamburg 
mellett, a hol a szállítást is bele számítva, a hazai cégek 
árainak mintegy fele részébe kerülnek a csemeték. Ezt 
pedig nálunk is meg lehetne, sőt talán meg is kellene 
kisérleni. A népei beoktatni nem lenne nehéz, hiszen 
apák, anyák s gyermekeik már mind dolgoztak csemete
kertekben s bezzeg még jobban dolgoznának, ha eddigi 
munkájok árát veszélyeztetve látnák. Csak nehány csa
láddal kellene kezdeni s megkedveltetni ezt az átalány- 
szerű eljárást s kiszámíttatni velők, hogy a mag szedése, 
elvetése s a csemeték ápolása ugyancsak ingyen áten
gedett területeken mennyi előnynyel jár majd, a mikor 
azok 2—3—4 éves korukban ilyen meg olyan árban át
vétetnek tőlük, hasonlóan a selyemtenyésztéshez, a 
melynél szintén az állam adja a petét s beváltja a gubót. 
Eleinte, a mig ezzel a móddal megbarátkoznának s még 
nincsen versengés, azt a teljes árt kellene nekik kínálni, 
a melybe tapasztalás szerint eddig is kerültek a cseme
ték, az egészséges áralakulást azután később hozná meg 
a kereslet és kínálat törvénye.

H atha lm i Gabnay Ferenc.

Nehány szó az Egyesült-Államok 
faiparáról.

Az északamerikai Egyesült-Államok mérsékelt égövei, 
alatt elhúzódó rengeteg kiterjedésű erdőségek fanemeinek 
túlnyomó része tűlevelű, akár a magasabban fekvő hegy
vidékek erdőségeit, akár pedig az ott „svamp“ néven 
ösmert alföldek pagonyait tekintsük. Erdőségekben kétség
telenül leggazdagabbak a Pacifik-Oceán mellékállamai, 
nevezetesen Oregon és Washington, ezeket követik az 
északnyugati államok közül: Minnesota, Wisconsin és az 
öt tó vidékéhez sorolandó Michigan-állam. Mindezen 
elősorolt államok fatermelése a világpiacon elsőrangú 
tényezőként szerepel, mig az Unió többi itt elő nem 
sorolt államai, főként pedig a keleti legkultiváitabbak, 
egy-egy szórványos erdőrészlettől eltekintve, legfeljebb a 
helyi fogyasztás szükségleteit képesek korlátolt határokon 
belül kielégíteni; erdőterületeik minőségileg sem képvi
selnek ma már olyan értéket, a melyet számottevőnek 
lehetne mondani.

A fentebb elősorolt nyugati és északnyugati államokban, 
az Unió hírneves faipara a mai teknika minden számba- 
vehető segédeszközének felhasználásával, a virágzásnak 
úgyszólván tetőfokán áll.

Az ősrengetegek mélyében rejtett zakatoló faipar
telepek, az úgynevezett lumberkamp-ok, és a telepeken 
sürgölődő famunkások a lumberjack-ek százezrei ott a 
helyszínen fel is dolgoznak úgyszólván minden legapróbb 
faszilánkot. A belterjes és egyben a legnagyobb nyerész
kedésre berendezett itteni faiparvállalatok főtermékeként 
szerepel évtizedek sora óta a Weymouth-fenyő, a Pinus 
strobus, a melynek égbe meredő óriás példányait az 
Unió faipara legjobban tudta s tudja ma is értékesíteni. 
A Weymouth fenyőnek az építészet céljaira minden tekin
tetben kiváló anyaga az Unió erdőségeinek legkereset
tebb termékeként szerepelt; ebből a kiváló hírnevéből 
ez a fenyőfaj amerikaszerte mai napig mitsem veszített. 
Sajnos csak az, hogy épen a faipar ma már az Unió 
legtöbb ilyen erdőségében tetemesen leapasztotta ezt a 
kiváló fanemet úgy, hogy pl. Michigan és Wisconsin 
államok, melyeknek Weymouth-fenyő rengetegei még 
csak 3—4 évtizeddel is ennekelőtte kipusztithatlannak 
látszottak, a saint-louisi tanulságos kiállításon e tekintet
ben túlnyomó részben már csak retrospektiv képet voltak 
képesek a Weymouth-fenyőről és feldolgozásáról felmu
tatni.

Úgy a magasabb hegyvidékeken, mint az alföldek erdő
ségei között, a különböző tűlevelűek, a pine-k mellett 
felváltva mindenütt fogunk a nálunk is jól ösmert lomb
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hullató fanemekre rátalálni, mégis legtöbb díszük ezek 
közül a nyírből, a juharból, egykét tölgyféléből; a tű
levelűek közül pedig a .már említett fenyőfélén kivül a 
Hemlock-fenyőből, a Spouce-fenyő, a balzsamfenyő, a 
cédrusfenyőből és a vasfából, a melyek valamennyije 
többé-kevésbbé értékes anyagot szolgáltat.

A sík swampok fanemei nem épen változatosak, mind 
amellett a predomináló vörösfenyő, a „tamarack“ mellett, 
tűlevelűekből akad cédrus-, balzsam- és spruce-fenyő. A 
swampok „tamarack“ rengetegeinek áthatolhatlan sűrű
ségei amerikaszerte közmondásosak; egyes részleteiken 
áthatolni teljes lehetetlenség ; utat és kultúrát csakis az 
Unió faiparvállalatainak végpusztitó keze képes nyitni 
azokon.

Minthogy a Weymouth-fenyő erősen meggyérült, az 
Unió faipara és fakereskedelme ma már a Weymouth- 
fenyőnél csekélyebb minőségű és értékű fanemekre is 
kénytelen szemet vetni. Ilyenek elsősorban a Hemlock- 
fenyő, a melynek kérgét a bőripar nagy arányban fel
használja. Órák hosszat járkálhattunk még csak 8— 10 
évvel ezelőtt is Hemlock-fenyőerdőkben kérgétől meg
fosztott és ott korhadó ilyen fatörzsek között; ma már 
az Unió faipara felhasználja és értékesíteni tudja a kér
gétől megfosztott Hemlock-fenyők fáját is.

Az Unió faiparvállalatainak villámmal és gőzzel dol
gozó telepeinek számát ma már úgyszólván a statisztika 
se tudja ellenőrizni. Gomba módjára találkozhatunk azok
kal Eszakamerika erdőkoszoruzta regényes tájain mind- 
ott, a hol egy-egy alkalmas folyóvíz, a faiparvállalatok 
és telepeik, a lumberkamp-ok létesítésének kedvez. A hó
olvadás az Unió államaiban tavasz beálltával oly roha
mos, mint tán sehol egyebütt a föld kerekén, úgy hogy 
ebben az időszakban a lumberkamp-ok a legsilányabb 
erecskék dagadó árját is felhasználhatják. Egyébként 
is Eszakamerika vízrendszere földünknek legtökéletesebb 
alkotása, a mely százezernyi ereivel, csermelyeivel, folyói- 
val és tengeri hajók hordására alkalmas hatalmas egyes 
folyamaival az Unió népeinek ősidőktől fogva valósáqos 
áldása volt és igy az Unió mai mesés gazdagságának 
minden időkre szóló főerőforrását fogja szolgáltatni.

Az Unió nyugati, ma is legerdődúsabb területein léte
sülő egy-egy ilyen lumberkamp-faipartelep berendezése, 
még az őserdők legmélyén is a jelen kor kultúrájának 
minden kényelmét biztosija az ott foglalatoskodó hivatal
nokok és a telepek alantasabb alkalmazottai számára 
egyaránt.

A nagyszabásuan berendezett telepek elsőrangú gép- 
teknikája, az emberi munkaerő igénybevételét és felhasz
nálását a legcsekélyebbre szorítja. Azokat a kezdetlege
sebb fűrészeket, a mikkel ide át még elég bőven találko
zunk, az amerikai faipartelepek fürészteknikája már rég 
a lomtárba küldötte. Ma már a legtökéletesebb szerkeze
tekkel dolgoznak ott. Az őserdők mélyébe vezetett faipar- 
vasutak vonala amerikaszerte összeköttetésben áll az Unió

vasútvonalainak valamelyik közbeneső, illetőleg végállo
másával.

Az Unió faiparmunkása a fát nem méri köböllel avagy 
méterrel, hanem „négyzetláb“-ról beszél s azt mondja, 
hogy ez és ez a fatörzs ennyi meg ennyi láb fát szol
gáltat.

Az amerikai faipartelepek munkásai a kiállítás évé
ben, 8 órai munkaidő mellett, napi 5 dollár bért kaptak, 
a mi megfelel napi 24 korona 60 fillérnyi keresetösszeg
nek.

A saint-lousi tanulságos kiállítás letelte óta ismételten 
volt idő, hogy ezek a napi munkabérek ennél is maga
sabbra emelkedtek; legutóbb pedig megint estek, a mint 
az általában az Unió egyéb vállalatainál is megtörtént, 
ámde az 5 korona napi minimumon azóta sem kerültek 
lejebb.

A gyerek-napszámosok, a kik legfőként a léckészitésnél 
foglalatoskodnak, IV2 —2 l/á dollárt kereshetnek naponként. 
Ez megfelel 7— 12 korona napi keresetnek.

Az összes lumberkamp-vállalatok óriás haszonnal dol
goznak. Ez érthető is, hiszen a feldolgozás alá vett fák 
anyagának, akár puha, akár pedig kemény fa termékéről 
legyen szó, úgyszólván legparányibb részecskéjét is 
feltudják dolgozni és értékesíteni.

Gy. Gy.
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A z  erdőben barangoltam,

E ze r fehér ákác ringott.

M ám oritó kéjt leheltek 

Rózsák, szegfűk, rozmaringok.

B okor tövén fülemile 

Átlőtt szívvel pihent halva.

Ajka nyitva, éppen akkor 

Kezdett édes, csengő dalba.

G olyó érte, mikor dalolt 

Tüzes, boldog szerelemről,

Erdő bokra, rét virága  

Friss dalától visszacsendült.

Rózsa, mályva mind öt leste,

Szellő vitte dalát széjjel;

Dalolt, dalolt és hirtelen 

Ráborult a sötét éjjel.

A lig  hogy élt, pihenni tért,

S  mégis boldog az a halott,

Kinek ajkán, szive mélyén 

K i nem fogytak a friss dalok.

Nincs btísabb, mint a vén dalnok,

A  ki já r-k e l törve, kopva,

E lfogyott a dal szivéből,

Próbálgatja még titokba.

Próbálgatja, de hiába,

Nem csendül m ár szive dalba.

Rózsák, szegfűk másnak nyitnak,

M ást csókol az édes illat.

É l, de é rz i: meg van halva.

Feleki Sándor.

Egy öreg kérdés.
Általában minden vadászati szaklapnak kedvenc tár

gyát képezi azon kérdés : hogy melyik a legcélszerűbb 
használati v izsla fa j.

E tárgynak fejtegetése közelről érdekli a vadászokat 
nemcsak azért, mert — hogy egy kis gorombasággal 
éljek: „mindég cigány a maga lovát dicséri“, de érdekli 
azért is, mert csaknem minden vitázónak szinte meg
dönthetetlen bizonyítékok állanak rendelkezésre állás
pontjának védelmében, támogatásában. És éppen azért 
ez a kérdés mindaddig eldöntetlen marad, a mig a vi
tatkozás és bizonygatás oly rendszertelenül folyik, mi
ként eddig történt; amig t. i. a hozzászóló szakértők 
nem az egyes fa jo k  általános tulajdonságait viszik a 
harcvonalba, hanem csupán az egyedek különös érde
meiből vonnak és állítanak fel következtetéseket.

Legvilágosabban jellemzi e zavaros vitának megbízha
tatlanságát azon általános jelenség, hogy az egyes va
dászok csaknem kivétel nélkül elszánt csökönyösséggel 
ragaszkodnak egy-egy szeretve szeretett vizslájukhoz és ha 
sohasem is volt másfajta állatjuk, azért meg nem lehetne 
őket győzni arról, hogy az a bizonyos legkitűnőbb  még 
messze áll azok mögött, melyeket alaposan megismerni 
szinte nem is óhajtanak.

Hányszor hallja az ember vadászkompániában a fájó 
sóhajt: „hej, nekem is volt egy kedves kutyám, olyan 
nincs több, olyan nem is lesz többé!“ Pedig dehogy 
nincs és lehet is még akárhány, csak egy kissé ismer
kedni kell a fajták között.

Most egymásután tömegesen olvastam hasoncélu érte
kezéseket a szaklapokban, a melyeknek rikító ellentmon
dásai és a tényvalóságtól messze kalandozó tévedései 
indítottak arra, hogy e homályos kérdést következetes 
rendszer által segítsem a megoldás lehetőségéhez.

Mindenekelőtt nézzük a célt, a rendeltetést, melyre 
a vadászvizsla általában hivatva van, s mely hivatásá
ban nyilvánuló szolgálatai vadászati érdemek gyanánt 
minősíthetők.

Ezek : hűséges ragaszkodás ; értelmes tanulékonyság ; 
a fegyver és a vadak iránt való szenvedélyes érdek
lődés ; a vadaknak óvatos felkeresése és jelzése; a 
sebzett és élettelen vadaknak szolgálatkész aportirozása. 
Minden jónak nevezhető vizsla ezen tulajdonságokban 
rejti érdemeit és pedig vagy általánosságban, vagy pedig 
a körülmények alakitó hatása folytán egyes tulajdonsá
gokban kiváltképen.

Most nézzük, miféle vizslafajták állanak rendelkezé
sünkre a kitűzött célok szolgálatában ?
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Tájfajták szerint van : angol, német, francia, cseh 
és orosz.

Az angol ismét kétféle : rövidszőrű (pointer) és hosz- 
szúszőrű (szetter). Ez utóbbi, t. i. a szetter, háromféle : 
angolszetter (Laverak), irlandi és gordon.

A ném et mindenekelőtt kétféle ; o-német és áj-német. 
Az ó-német ismét háromféle : rövidszőrű, tüskésszőrű és 
hosszúszőrű. Az új-német csak rövidszőrű, más szóval 
simaszőrű.

A fra n c ia  csak egyféle: griffon, mely középhosszú, 
durvaszőrű (drótszőrű).

A cseh szintén egyféle: rövid (sima) szőrű. (Ezt és 
az ó-német rövidszőrű vizslát bátran egy fajnak lehet 
nevezni, mert maguk a németek azt tartják, hogy : „az 
ó-német rövidszőrű és a csehvizsla minden jellegzetes 
tulajdonaikban azonosak“.)

Az orosz vizslát én csak egy fajban ismerem, melynek 
jellege : igen erős, nagy term et; hosszú, félgöndör szőr, 
fehér alapon fekete foltokkal.

Nálunk ezen vizslafajták közül leginkább csak az an
gol és a német szerepel s ezek képezik minduntalan a 
vita tárgyát is. Lássuk tehát ezeknek a feltűnő ér
demeit.

Az angol vizsla termete erős, de feltűnően rugékony 
izmokkal és könnyed; szaglása kitűnő, rendkívül érzé
keny ; modora idegesen élénk ; értelmi képessége első
rendű ; a vadászatban minden szolgálati hajlandóságát 
határtalan szenvedélye által nyilvánítja.

Hogy az angol vizsla használati értékéről fogalmat 
alkothassunk, hasonlattal élek.

A lovak között van egy faj, a homoksivatagok arabs 
paripája. Ez szép, okos, kezes állat, szinte családtag a 
gazdái között; szelíd tanulékonyságával szolgálja az élet- 
fentartás nehéz küzdelmeit. De midőn ráül a lovas és 
felébreszti benne a szenvedély tüzét, akkor az arabs ló 
előtt nincs határ, nincs akadály ; csak engedni kell, s 
ez az állat minden percben kész önmagát a végpusztu
lásba gyötörni égő szenvedelme által.

Ilyen a kutyák között az angol vizsla.
Jellemzi ezt a fajt a közfelfogás: szeles, fékezh ete t-  

len (!?) Mily könnyelműség, hogy a nekünk nem tetszőt 
nem bíráljuk, hanem egyszerűen elitéljük!

Pedig a valóság csak az, hogy miként az arabs ló 
nem való igába, éppen úgy az angol vizsla nem való 
olyan vadásznak, a ki az ő különleges, vérbeli tulajdon
ságait nem értékesítheti, vagy nem tudja értékesíteni.

Ezzel kell alaposan tisztába jönnünk 1
A kinek a vizsla nem mindennapos vadásztársa, hanem 

csak alkalmi szolgája, a ki a vizslától csak azt követeli, 
hogy apportírozzon, a kinek vadászterületén naphosszat 
is alig látni vadat, a ki a lövésben nem kitünően gya
korlott és a ki a vizsladresszurát könyvekből sem hajlandó 
elsajátítani : az sohase tartson angol vizslát.

Mert: az angol vizslának munka kell, fárasztó munka, 
mely emészsze szenvedélyét, tüzét; az angol vizslának

vad kell, sok vad, mert a ritkaságokkal szemben nem 
képes önmagán uralkodni; az angol vizsla mellé jó pus
kás kell, mert a ki egyszer-kétszer hibáz, azt még csak 
végignézi, de a ki többet hibáz, mint talál, az ugyan 
mesélhet neki bármily ékes dresszőrnyelven, szép szóval, 
avagy korbácscsal i s : nem sokat hederit rá s nem is 
tekinti gazdájának; örül, ha futhat tőle. De könnyen 
megjárja az az idomító is, a ki az angol vizslával papucsot, 
kosarat cipeltet és holmi „kunsztokat“ produkál vele a 
szakértő  közönség bámulatteljes mulattatására. Az ilyen 
angol vizslát aztán jól kösse a tarisznyához, a ki va
dászni viszi, hacsak nem agarat helyettesit vele.

Az angol vizslának a dresszuráját nagyon szűk, de 
nagyon szigorú határok között kell tartani. Minden jót 
tud, ha szófogadó, engedelmes; ha. keres, áll és apor- 
tiroz. De még ezt sem korlátlanúl, mert egy jó angol 
vizsla akármit meg nem áll és nem is aportiroz, csak a 
vadak iránt érdeklődik és csak a gazdája parancsára 
hallgat.

A ki ilyen modorban vezeti, annak a mozdulatait is 
emlékében tartja, ellesi a gondolatait és utóbb szó nélkül 
teljesít minden szolgálatot és pedig teljesíti azt akár 
végső kimerüléséig, örömteljes önfeláldozással.

Végső következtetés szerint tehát az angol vizsla olyan 
vadásznak alkalmas és szükséges, a kinek nehéz, fá
rasztó vadászterülete van ; a kinek nagy területeket kell 
átvadásznia; a kinek hozzáférhetetlen sűrűségek, nádasok 
és ingoványokban tenyésznek vadjai. Szóval, a ki mellett 
a vizslának az a feladata, hogy a gazdáját kényszerült, 
vagy kötelességszerű fáradozásában saját képességeivel 
kisegítse és emberi erőnek elérhetetlen munkára képesítse.

Ilyen szolgálatban az angol vizsla az első és legtöké
letesebb. Igaz, hogy tönkre is megy idő előtt. De nem 
is csoda. Nem egyszer történt meg saját angol vizs
láimmal, hogy midőn a végtelen ingoványos nádasba 
esett le a szárnyazott fácán, szegény jó kutyám néha 
csak félóra múlva hozta elő s hogy minő küzdelmes 
munka árán, azt sajnosán mutatta a vérző orra, cafa
tokba szakadozott talpai és a szemein másnap már fe- 
héredő hályog. De hozta boldogan s mig vadászott, 
addig sem fáradságát, sem egyéb szenvedéseit nem je
lezte soha. Csak másnap láttam aztán a rettentő fára
dalmak nyomait, midőn hűséges kutyám félholtan hevert 
lábaimnál.

A vázolt tulajdonságokban a pointer és szetter között 
csak az a különbség, hogy az első inkább a szárazon, 
az utóbbi pedig főleg a vízben érvényesül. Ámbár e te
kintetben nem lehet határokat vonni, mert az angol 
vizslának a terep mellékes; csak vad legyen. Termé
szetes azonban, hogy a pointer nyáron többet kibír, mint 
a szetter; télen pedig a szetter alkalmasabb.

(Folyt, köv.)
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Rablóirtások.
Irta Sólyom.

Fácánosokban, fajbaromfitenyésztelepeken néha alig 
vagyunk képesek az állományt a különböző ragadozók 
ellen megoltalmazni. Menyét, görény, nyest, róka, macska, 
sőt több helyen nagyszámú patkánysereg, kisebb-nagyobb 
mértékben felváltva garázdálkodik a szárnyastelepeken. 
A védelmezésnek ma számtalan módja ismeretes s főként 
a haynaui csapdagyár nagy változatosságban gyárt kü
lönböző olyan szerkezeteket, melyekkel hamarosan célt 
érhetünk.

A menyétfélék, a szárnyasvilág nagy szerencséjére, sehol 
se lépnek föl oly nagy számban, hogy őket távoltartani 
ne lehetne. A tenyésztelepek közelében a menyétnépség- 
nek alkalmas menedéket nyújtó olyan buvó- és rejtek
helyeket, melyeknek lakóit kipusztitanunk sikerült, to
vábbra is állandó ellenőrzés alatt kell tartanunk, nehogy 
azokat újabb ragadozó népség megint birtokba vegye. 
Legcélszerűbb a már kipusztitott helyeket felásni s ezzel 
azokat egyszer s mindenkorra hasznavehetetlenné tenni. 
Ha a felállított csapdákkal sikerült is a menyétektől a 
környéket megtisztítanunk, a csapdafelállitást végleg azért 
be ne szüntessük. A fácánféle s más izes szárnyasunk 
állandó vonzerőt gyakorolnak messzebb tájakról is oda
vetődő ragadozókra. Macskák számára állandóan készen
létbe helyezett egy-egy csapdaszerkezet sohasem bizo
nyul fölöslegesnek; bár a macskák akárhányszor bele
kerülnek a menyétek, görények stb. efélék számára 
felállított csapdákba is.

A különböző csapóvas-szerkezetek mai nagy választéka 
mellett mellőznünk kellene az úgynevezett tányérvasakat. 
Ezek az egyébként könnyen kezelhető, egyszerű eszközök 
a beléjük szorult állatnak egyrészt fölösleges gyötrődést 
okoznak, másrészt könnyen olyan hasznos vad és szelíd 
állatot veszélyeztetnek, melyeknek a tányérvasféle egy
általán nem volt szánva.

A tenyésztelepeket veszélyeztető rablónépség közül a 
patkányok néhol nagy számban jelentkeznek. A haynaui 
gyár által készített patkányfogók a legcélszerűbbek közé 
tartoznak. A patkányok jelentkezésének arányában ele
gendő patkányfogóról kell gondoskodni. Sőt a mennyiben 
hasznos állatállományunk veszélyeztetése nélkül tehetjük, 
az arzenikumot, mint leghathatósabb patkányirtó szert is 
időszakonként igénybe vehetjük. A hol patkány csak el
vétve akad, ott egy-két patkányfogó teljesen megfelelő 
szolgálatot fog tenni.

A patkányfogóba, ha célt akarunk érni, naponta friss 
csalétket kell helyeznünk ; a fogó bejáratánál pedig ke
vés lisztet, gabnaszemeket elszórnunk, hogy a patkányok 
a fogó környékéhez hamarosan hozzászokjanak.

A haynaui automatikus patkányfogó-szisztémának az 
az előnye, hogy egy-egy éjen át több patkányt is ven- 
dégszeretően magába fogadhat. Oly esetekben, midőn a 
nagyszámú patkánysereg kiirtására a felállított fogók

elégteleneknek bizonyulnak, sőt azokat idővel a fortélyos 
patkánynép mellőzné is, — olyan szerről kell gondos
kodni, a mely amellett, hogy telepeink állományát nem 
veszélyezteti, egyben a patkányokkal szemben is hatha
tós pusztitószernek bizonyul. Ez a szer korántsem méreg, 
hanem két fölötte ártalmatlan és egyben olcsó anyag: 
a gipsz és mész. A gipszet oldatlan mész és némi por
cukor hozzáadásával össze kell gyúrni s e keverékből 
apróbb-nagyobb golyócskákat készíteni. A patkányok a 
gipszgolyókat szívesen, sőt mohón fogyasztják. A go
lyók oltatlan mészanyaga megtámadja a patkányok gyo
mor és bélszerveit s az állatok pár nap alatt hamarosan 
elpusztulnak. Ha az ilymódon elhullott patkányt egyéb 
állat el is fogyasztaná, kárt nem szenved, sőt a golyó
bisokat fácán, fogoly, vagy bárminő szárnyasnép bátran 
fogyaszthatja, a nélkül, hogy az ilyesmikhez hozzászo
kott szárnyasgyomornak ez ártalmára volna.

A hol esetleg viziszárnyasok tenyésztésével foglalkoz
nak, ott a patkányokon kívül egy még veszedelmesebb 
ellenség is jelentkezik; a vidra. A vidrapusztitás nagy 
körültekintést, sőt kiváló vadászszaktudást igényel, úgy 
hogy a vidravasak felállításán kívül a lőfegyvernek is 
jelentős osztályrészt kell juttatni.

Halfogó eszközök és halászati módok.
Irta Lakatos Károly. (4)

Anyag szerint vannak hálóból és vesszőbő l való 
varsák.

A hálóvarsa  tudvalevőleg abroncsokra: ká vá kra
feszül s hátul tölcsérszerüen csúcsban végződik. Ugyan
csak ily tölcsérje, vagyis halász teknikus terminus sze
rint : vörcsökje van elől is, mely az első kávától befelé 
terjed. Ez a vörcsök képezi a háló fogó részét, ameny- 
nyiben annak nyílásán át a hal bejuthat a hálóba, onnan 
ki azonban már nem jöhet, mert a nyílás torka össze
húzódik, s útját állja a menekülni akaró halnak. A varsa 
vörcsökének torkát két madzag feszíti befelé.

A varsát mindig karók közé állítják, úgy, hogy a 
vízben hengerszerü alakot kap a szerkezet. A varsakarók 
a víz fölé nyúlnak, miről a halász megjelölheti, merre 
vannak varsái. Szoktak a varsakarókra néhol sásból 
vagy szalmából buba fejszerü vázat kötni („varsabuba“) ,  
a mi messzebbről és biztosabban felismerhetőbbé teszi 
a varsák helyét.

A szárnyas va rsa  alapjában nem egyéb, mint varsa  
V alakban állított szárnyakka l, mig az előbbinek nin
csenek „szárnyai“. Ezek a szárnyak alkotják a terelő 
„lészá t“ (vagy „vejszét“), a varsa maga pedig a vejsze 
fejét. — A szárnyakat a vízfenékbe vert karókhoz 
erősitik, valamint a tulajdonképeni varsát is, az u. n. 
„farkaró“ segedelmével, gondoskodva annak feszes és 
nyújtott állapotban való maradásáról.

A varsákat rekesztő, vagyis lesha lásza tra  használ
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ják, például csatornáknál, beömléseknél stb., szóval leg
inkább keskeny vízfolyások elrekesztésére; azonban patak
ban, folyókban, tóságokban, mocsarakban és rétségekben 
egyaránt varsáznak.

A halászok este felé szokták varsáikat elhelyezni, mert 
a varsa inkább éjszakai fogószerszám. A kora reggeli 
órákban járják fel azután azokat a helyeket, a hol a 
varsákat éjjelezésre kirakták s a zsákmányt összegyűjtik; 
a hálókat pedig felszedve, alkalmas helyen száradás 
végett kiaggasztják vagy a földre feszitik.

Szokták a varsát csapatosan  is felállítani, a mi men
nél ügyesebb számítással történik, annál inkább bizto
sítja a kilátásba vett nagyobb eredményt. Éppen erre 
való tekintettel a varsák csapatos felállítása nagy tapasz
talást, gyakorlatot és főleg a. helyi „haljárás“ pontos 
ismeretét igényli, máskülönben nem sok eredménynyel jár.

Hogy hányféle módja van a varsák csapatos felállítá
sának, azt mind leírni lehetetlen, mert annak szeri-száma 
nincs, mindig a helyi viszonyokhoz és az egyéni találé
konysághoz képest változik. Például egykor K opasz uram 
(régi öreg szegedi halász) a horgosi tavon máskép 
csinálta, mint a csongrádi és szolnoki halászok szokták. 
A híres „sárréteken“ megint más fogásokat használtak 
és a Ludason, általában a Bácskában és kivált Titel 
környékén szintén máskép, főleg a rác halászok.

A többek közt igen érdekes a szabolcsmegyei v a ja i 
réten a varsák csapatos felállításának módja:

„A halász először felállítja az ellenzőt vagy tiltó t. Ez 
egy néha 20 m. hosszú, rendesen 1 — H/2 m. széles, 
lepedőalaku háló, mely úgy a két végén, mint közbe is 
karókhoz van erősítve, merőlegesen áll a vízszinre s 
mint valami fal, feltartóztatja a halat, illetve ellenzi 
vagy tiltja  a továbbhaladást. A hálónak jól kell feszül
nie, s hogy alul is át ne furakodjék a hal, peckelőkkel 
villásan elágazó fácskákkal van letűzve. Az ily módon 
felállított ellenzőnek mind a két végére három-három 
varsa kerül, kettő merőlegesen az ellenzőre és egymás
sal szemben, ezek a vá llh á ló k , a harmadik az ellen
zővel egy irányba és ez a brugó. A vállhálók szárnyaira 
erősített karók úgy vannak az ellenző mellé állítva, hogy 
egy kis nyílás — kapu — maradjon, melyen át a tiltó 
mentén furakodó hal az ako lba , a varsák és szárnyaik 
által bekerített területbe jut. Itt a hal szabad vizet érezve, 
lendületet vesz, de beleütközik vagy a brugóvarsát két 
részre osztólag előretolt kisebb ellenzőbe, vagy a szem
közt álló varsák szárnyaiba s így akárhány irányban 
haladjon is, okvetlenül belekerül valamelyik varsába, 
melyek szintén peckelőkkel vannak leszorítva. Az ily 
módon felállított szerszám az egész csapat, mig ha az 
ellenző egyik végén csak a brugó varsa van meg, ak
kor fé lcsapa t.

A felállítás helyét mindig gondosan megválasztják a 
halászok, s tanulmányozzák a hal járását, hogy siker 
koronázza fáradságukat. Rendesen nagyobb nádmezők 
előtt szokott történni a felállítás, mert a hal szeret a

nádasban járni, különösen íváskor. Ha jó helyen van 
felállítva, a hol jár a hal, akkor biztos a zsákmány; 
akár a nádba megy a hal, akár kijön onnan, beleütkö
zik az ellenzőbe, ennek mentén halad most s akárme
lyik irányban halad is, eljut valamelyik kapuhoz, onnan 
az akolba, a honnan többé nincs menekvés. — Amint 
látható, ily szerszámnál csak az kell, hogy legyen mit 
fogni, a többit elvégezi pompásan. Egy bibéje és érdekes 
oldala van még ennek a dolognak, t. i. potykát vajmi 
nehéz vele fogni, mert ez, mihelyt akadályt érez, vissza
fordul, arról pedig nincs gondoskodva, hogy fe lharag it-  
sák, mint azt a fertői halászok teszik, hogy így mérgé
nek áldozatává legyen.

Ha a csapathálót elemezzük, azt találjuk, hogy az össze
tétele  a m ozgó vejszének és varsának  s egyesíti 
magában mind a két szerszám jó tulajdonságait. A vejsze 
maradványai az ellenző, mely nagy területről össze
tereli a halat, a kapu  és áz akol, a varsák pedig biz
tosan megfogják azután az így összeterelt halakat.

Ez a szerszám teljesen a helyi viszonyokhoz van al
kalmazva, a hol sajátságaira, természetére van alapítva, 
s a sekélyebb, hináros, nádas állóvizek egyik legtökéle
tesebb halászszerszámja.

Itt rá kell mutatnom még a „szárnyas v a rsá t“ ille
tőleg, hogy ez a közönséges használatú hálófajta csapa
tos összeá llításban  ugyanazt a célt szolgálja a réti 
halászatnál, mint a „cege“ és a „veisze“* és az eset
ben különösen, ha vezető-hálóval, avagy n á d fa lla l 
(mert ilyet is használnak), „ellenzőve l* (vagyis „t il tó - 
v a l‘j  van kapcsolatban, melynek alkalmazása nemcsak 
ellenzi a hal útját, de egyszersmint a kívánt irányba is 
tereli, sőt egyenesen belevezeti a veszedelembe, amen
nyiben a halnak az a tulajdonsága, hogy az útjába 
került akadályokon át nem juthatván, azoknak egész 
hosszát végig kutatja, tapogatja az orrával, kibúvó, illetve 
nyílás után keresgélve s így a „tiltó“ végén felállított 
csapatháló vagy a „veisze“ veszedelmébe vezeti sorsa.

A mi különleg a „veisze“-1 illeti, annak bővebb le
írására nem kell vesztegetnem a szót, a mennyiben a 
réti-tavi halászatoknál állandó divatja van ma is még, 
mert tényleg a vizi gaz között és a nádban bujkáló halak 
fogására nagyon alkalmas fogóeszköz ez, a mellett éjjel
nappal alkalmazásban lévén, prédát ígérni soha meg nem 
szűnik; azonban a készítése időrabló és sok piszmogás- 
sal járó munka s habár nem is kíván valami nagy tudást, 
de mégis kell hozzá legalább is akkora építészeti érzék, 
a mekkorát a szép kerek szénaboglyának összehozása a 
kapa-kasza munkásaitól megkíván; de ha aztán elkészült, 
a hébe-korba megkivántató javítgatás révén egész éven 
át haszonnal lehet belőle szákolni.

* A „veisze", „vaisz", „vejcz* (vagy „vész“)  úgy látszik a 
halászok nyelvén véletlenül német ízt nyert: „ v ész in e k  a rontása 
és nagyon valószínű, hogy először is a pestkörnyéki sváb halász- 
ság szűrte bele a német hangot. . .  L. K-
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A „v e isze “ ősrégi halászkészülék, mely vesszőbő l, 
még inkább pedig nádból sövényszerüen készült (fe
nékbe bevert falazatú) bonyolult alakjánál fogva valósá
gos útvesztőt képvisel s így fogja meg a halat.

A „vejszének" két lényeges része van: a „lésza“ és 
a „fej“. Előbbi tereli a halat, a mennyiben útját állva 
(a „tiltó") kényszeríti arra, hogy a falon átbuvót keres
sen. Ilyenek természetesen vannak is, úgy azonban, hogy 
a mikor a hal rajtok áthatolt, a vejsze fe jéb e , illetőleg 
annak fogó részébe az u. n. „kürtőbe“ jut. Itt aztán 
végképp megfogódik, mert a bejáró-rések úgy vannak 
készítve, hogy a hal ugyan be, de ki nem juthat rajtuk, 
a mennyiben e nyílások befelé szűkülnek s a végző
désüknél hirtelenül összekeskenyülő oly rést („kaput“)  
képeznek, melyen a számításba vett nagyságú halak 
csakhogy éppen beerőszakolhatják magukat; kitalálni 
azonban a furfangos szerkezetből már nem tudnak. A 
foglyul esett halakat aztán a halász szákjával kimeregeti, 
ha ugyan a v id ra  meg nem előzi s ki nem apportírozza 
előle a zsákmányt, mert ez a gonosz vizi rabló ha egy
szer megsejti a veisze jelentőségét s talán már sikerrel 
gazdálkodott is egyben-egyben, innentúl rendes látogatója 
lesz a környék veiszeinek.

A víz természete és a halászság kifejlett érzéke sze
rint, a veiszének sokféle alakját használják. Ott, a hol 
valamely széles folyást, avagy egy tavat kell a veiszével 
elrekeszteni, a lésza  (a „tiltó") hosszában több fejet is 
alkalmaznak. Különleg a lészá t illetőleg lehet az egye
nes vagy módosított formájú is. így ha hoszabb vona
lakról van szó, akkor rendszerint kanyargósán, vagy 
könyökösen  építik, mely esetben a fejet mindég a könyök
höz állítják.

Legkönnyebben fogódik meg a veiszekben a compó, 
kárász, dévér és a ponty, kivált ha a halász ismeri a 
halak járását s ehez képest állítja föl a veiszet.

(Folytatása következik.)

* Kinevezések. A m. kir. földmívelésügyi minister az államer
dészeti tisztviselők egyesített létszámában kinevezte :

Jávorszky Albertet, Mikes Jánost, Földes Jánost és Bokor Róbertét 
m. kir. erdötanácsosokká; Vég Gyulát, Hrabovszky Kelement, Kovács 
Pált m. kir. erdömesterekké, Babós Józsefet kir. erdőfelügyelővé, 
Páyer Sándort, Balogh Dezsőt, Szokolóczy Józsefet, Plech Józsefet, 
Füzy Zoltánt, Ráner Sándort, Szalagyi Emilt, Régenhart Pált, Bayer 
Ágostont, Trauer Gyulát, Kundrat Emilt m. kir. erdőmesterekké, 
Csegezi Pult és Goró Ferencet kir. alerdőfelügyelőkké; Lányi Gyulát, 
Boeriu Virgilt, Remenyik Gusztávot, Fekete Bélát, Kostialik Jánost, 
Lipcsey Lászlót, Klimkó Gyulát, Campean Jánost, Tomka Jenőt, Fe- 
renczy Bélát, Szabó Kálmánt, Köllő Pált, Bálint Mihályt, Schmidt 
Ferencet, Pap Bélát, Zai Ádámot, Hamernyik Bélát, Lattyák Sándort , 
Clement Károlyt, Kossányi Bélát, Gyufcsó Józsefet, Ormós Zsig- 
mondot, Tihanyi Lászlót m. kir. főerdészekké, Czilinger Jánost, Hepke 
Artúrt és Véssei Mihályt kir. alerdőfelügyelőkké ; Szíjgyártó Józsefet, 
Pálffy Mihályt, Nemetz Jánost, Asbóth Istvánt, Horváth Miklóst, Föld- 
váry Miksát, Visnjé Milánt, Precup Győzőt, Pokorny Istvánt, Coma- 
niciu Jánost, Molnár Antalt, Despot Dánielt, Dienes Bélát, Finke 
Mihályt, Pukács Endrét, Králl Jánost, Pascu Viktort, Imreh Ferencet, 
Rákosi Istvánt, Törzs Artúrt, Jellmann Bélát, Puskás Károlyt, Török 
Jánost, Cseleji Józsefet, Bertalan I. Albert, Komán Artúrt, Salix 
Gyulát, Solc Svetozárt, Rado.iics Vazult, és Törzs Istvánt m. kir, 
erdészekké ; Schalát Bélát, Háger Gyulát, Niederland Rezsőt, Bakos 
Vilmost, Kelle Artúrt, Piotényi Jenőt, Léber Györgyöt, Velics Rezsőt, 
Mózs Ferencet, Fromm Jánost, Szorkovszky Libort, Gaál Imrét, To- 
perczer Oszkárt, Vojtás Árpádot, Kelecsényi Mihályt, Schwartz Bélát 
és Kakódy Dánielt pedig m. kir. erdészjelöltekké; Blattny Ernő erdő- 
számellenőrt erdőszámvizsgálóvá, Lelkes János számellenőrt minister: 
számvizsgálóvá, Brannich Gyula erdőszámellenőrt erdőszámvizsgálóvá, 
Rázsó Kázmér számellenőrt ministeri számvizsgálóvá, Appel Rezső 
számtisztet számellenőrré, Schonider Géza, Csiszár József, Török 
Jenő, Szvierák Oszkár, Gallina István, Mindszenti Mihály, Gunda 
Lajos és Mildt Ferenc számtiszteket ministeri ellenőrökké, Jahl Nán
dor és Varga József számtiszteket számellenőrökké, továbbá Kapotsfy 
József és Eckhardt György fizetéstelen számtiszteket, Farkas Károly, 
Kolb Ernő, Szőllőssy Béla, Fülöp Andor, Novotny Károly, Krcsmárik 
László, Kárász Emil, Pataky Dénes, Solty Andor, Bányai József, 
Nyáry Gyula, Pitrolf Lajos, Ujházy Ágost, Szécsi Géza, Orbán 
György, Gyeney Lajos és Baretics Bertalan számgyakornokokat szám
tisztekké s végül Lévai Ernő, Balthazár Emil, Erdős Béla és Ács 
József díjtalan számgyakornokokat ideiglenes minőségű fizetéstelen 
számtisztekké nevezte ki.

' C sa ta n g o lá s . Látja, nagyságos asszonyom, abban igazat adok, 
hogy Ízlésünk ugyan a mi gondolkozásmódunknak kifejezője, de a 
mi gondolkozásmódunk szeretteink izlésítől önkéntelen befolyásolva 
van. Pl. nagyságos asszonyom elárulta, hogy a nyírott bajusz jobban 
tetszik a magyarosan kihuzottnál, máskor viszont úgy nyilatkozott, 
hogy kiváló előszeretettel viselkedik a ruhával egyszínű nyakkendő 
iránt. A magas mellény és kihajtott gallér szintén nagyobb hatásra 
számíthat. Az arany plomb és a kis ujjon hordott gyűrű ellen némi 
ellenszenvvel viseltetik.

Csak azt nem értem, hogy mikor én ezek alapján megállapítottam 
kinézését annak, kit legjobban szeret, miért vonakodik kedves ura 
arcképét megmutatni ? . . .

cg Ép úgy belátom annak szükségét, hogy az előhasználatoknál 
megkövetelik, hogy a visszamaradó faegyedek között meg legyen a 
kellő záródás, elegyarány, a holdankénti kellő fatömeg. De ugyan-
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akkor nem értem azt, hogy mindezek dacára minek van előírva az, 
a mi kivágandó ?

— Hallotta már a doktornő esetét ? Ugye nem ? Mert ha mindjárt 
hallotta volna is, maga, kedves Barátom, sokkal udvariasabb, sem
hogy ne akarna nekem alkalmat adni egy ily érdekes eset elmondá
sára, mivel tudja, hogy jól esik valakit szapulnom. Ennek az asz- 
szonynak az élete története felette érdekes. A mostani ura mint elvált 
asszonyt vette el. Első ura hírneves ügyvéd volt, kitűnő irodával, 
feleségét szerette, az asszony is imádta férjét. Történt azonban, hogy 
mostani urát, ki első urának irodavezetője volt, megismerte. A fiú 
mivel sem volt külömb az uránál, jövedelme pedig csak a fizetése. 
Az asszony nagyon szerelmes természetű. Tudja, az ilyenek részére 
elfelejtett az Úristen megfelő férfiakat teremteni. Ez a nem szép, 
igazán szegény férfi annyira befolyásolta az asszonyt, hogy bár az 
asszony az urát szerette — most is mindig visszasírta — tudta, 
hogy a jó módból nyomorba kerül egy emberrel, kihez semmi köze, 
kit nem szeret: mégis egy szép napon elszökött az urától. Engedte 
magát elvinni. Mert hiszen vitték, nem ő akart elmenni.

A mézes hetek gyorsan elteltek. Majd a válóper is befejeződött s 
a másik esküvő is meg lett tartva, hogy az igazi nyomor megkez
dődjék. Az urának semmije sem volt. A szó szoros értelmében éheztek, 
mert az irodája sehogy sem ment; mig végre a múlt évben egy 
szép örökséghez jutott s feleségét a megszokott kényelemmel vehette 
körül. Irodája is fellendült, irodavazetőt fogadott most három hónapja. 
Egy ide való szegény fiút és . . . ugye nem hallotta ? az asszonyt 
tegnap az irodavezető megszöktette. És az asszony engedte magát 
elvinni, hogy a jólétből a nyomorba jusson. Pedig a férfi egy kiáll- 
hatatlan és csúnya ember. Meg vagyok győződve, hogy az asszony 
ki nem állhatja s mégis engedett a csábításnak . . . Mit szól ehez ?

* A legnagyobb almafa. A föld legnagyobb almafája Kalifor
niában van, a mely a tulajdonosa, Hotkis ültetvényes szerint 190 
éves. Alakja olyan, mint a rendes almafáé ; nyolc nagy ága van, a 
melyek közül öt az egyik, a másik három pedig a következő évben 
hoz gyümölcsöt. A törzse a föld felett 5 30 méter átmérőjű, magas
sága 25 méter és a fa koronája 40 méter átmérőjű területet árnyé
kol be. Évenkint 50—52 hektoliter almát szednek le róla. Az almák 
igen aprók s ezért befőzötten, vagy aszaltan használja fel őket az 
óriás gyümölcsfa tulajdonosa.

* A kám forfa. Franciaországban — a Société nationale d’ Agri- 
cultures jelentése szerint — legújabban Trabut tanár kísérletet tett a 
kámforfa betelepítésével, a melyet különben is Japánból, a Formoza 
szigetéről szerzett be. A jelentés szerint a kámforfa betelepítésével 
végzett kísérletek teljesen beváltak. Formoza szigetéről beszerzett 
kámforfa-magvakat először Algériában ültették el s a felnevelt cse
metéket különböző fajtájú nemes gályákkal beojtották és úgy ültették 
el Franciaország középtengerparti vidékein. Megkísérelték a kámfor
fát dugványozással szaporítani és ez is szépen sikerült. A kámforfa 
leveleit zárt edényekben gőzzel kezelik, miáltal T7 százalék tiszta 
kámforolajat nyertek, melyet lepárologtatni se kell. Miután a kám- 
forfatermesztés ilyen szép sikert ért el, azért a francia földművelés
ügyi ministerium több-százezer csemetét bocsát közre díjtalanul Dél- 
franciaország szőlőtermelői részére, a kiket a megdrágult szőlőmivelés 
anyagi zavarokba sodort, miután a bor értékesítése nagyon meg
csappant. Ilyenformán a nagy jövedelmet adó kámforfa természetesen 
a szőlőtermelőknek némi segítségére lesz.

— Mit szóljak ? Megállapítom, hogy az asszonyban nyoma sincs a 
szabad akaratnak, hanem az ily lépéseket valamely felsőbb kény
szer alatt követi el.

— És maga ebben nem lát szabad akaratot? Hiszen ha az asz- 
szony okos lett volna és logikusan gondolkozik, akkor most is az 
első uránál lenne . . .  De nem szabad akaratból! A logika kény
szerítő hatása alatt. Ép azzal mutatja meg, hogy szabad akarattal 
rendelkezik, hogy semmi nemű logika által nem engedi akaratát 
befolyásolni . . .  De maguk ehez nem értenek és ép ez az a tátongó 
ür, mely a két nem gondolkozásmódját elválasztja . . .

ö j Ép így ne mondja senki, hogy az O. E. E. igazgató választ
mányában nincs meg a szabad akarat és felsőbb kényszer alatt állott, 
mikor a B.-G.-H. vm. E. E. ama határozatát, hogy a birtokrende
zésre vonatkozó törvényjavaslat oda módosíttassék, miszerint a már 
felosztott közbirtokosságok újból egyesíttessenek és a 100 holdat 
kitevő arányrészek se legyenek kihasíthatók : nem találta támogatha
tónak. Csak nem fog a logika kényszerítő hatása alatt határozatokat 
hozni. . . ? Hisz szabad akarata van ! . . De ehez mi nem értünk . .

* Tudnak-e az á lla tok számlálni ? Egy orosz úriember azt 
állítja, hogy kutyája egyszer ebéd után 26 drb. csontot a földbe el
ásott. Másnap 25 csontot ezek közül megint kikapart a földből és 
elvitte oda, a hol aludni szokott s le akart feküdni. De mintha va
lami eszébe jutott volna, gyorsan visszaszaladt s addig kapart a 
földben, a mig az utolsó csontot is kikaparta. Madarakról is azt 
állítják, hogy tojásaikat számon tudják tartani. Egy csalogánynak 
naponta három legyet szoktak volt adni. Próbára tették a kis dalos 
türelmét, de az soha el nem repült addig, mig a három legyet meg 
nem kapta. A szarkáról azt mondják, hogy négyig tud számlálni. Ez 
aránylag nagy tehetség, mert négynél tovább a majmok sem tudnak 
számlálni. A majmoknak ezt a tudatlanságát (?) arra használják, hogy 
befogják őket. Öt ember, midőn a majmok már meglátták őket, va
lami védett helyen elbúvik. Aztán egyenkint négyen elhagyják a 
búvóhelyet. A majmok most már kíváncsian közelednek a búvóhely
hez s az ott maradt ötödik ember könnyen kézrekeriti őket.

jYíost jelent meg!
Dr. F e lszeghy  Béla összeállításában

Erdei kihágások
r

u i

Az 1879. évi XXXI. törvénycikk II. címe.
Gyakorlati használatra, magyarázatok

kal, elvi határozatokkal, mintatárral és 
tárgymutatóval. Nélkülözhetetlen kézi
könyv községi elöljárók, főszolgabirák, 
a másodfokú erdei bíróságok tagjai, 
erdei tisztviselők és alkalmazottaknak.

Ára 1 korona 60 fillér.
Megrendelhető

SZÉKELY ÉS ILLÉS
könyv- és nyomtatványraktárában

Ungvári.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 59).
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MAGYAR ERDESZ
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A besztercei m. kir. erdőigazgatóság és állami 
erdőhivatal erdészeti tisztviselői folyó hó 9-én 
Besztercén értekezletre gyűltek össze, hogy a 
zsarnócai szaktársaknak a státusrendezés ügyé
ben hozott s a szaklapokban közölt határozata, 
illetve indítványa fölött tanácskozzanak.

Az értekezletre összegyűlt erdészeti tiszt
viselői kart mély aggodalommal tölti el az a hír, 
hogy a kormány az erdészeti tisztviselők fa- és 
földjárandóságát olyan számottevő mellékjáran
dóságnak tekintheti, a mely alapúi szolgálhat 
arra, hogy az egyenlő képesítésű állami tiszt
viselőknek egyenlő elvek szerint tervezett lét
számrendezéséből az erdészeti tisztviselők ki
zárassanak.

A földmívelésügyi Minister úrnak az állam
erdészeti tisztviselők iránti jóindulata némi meg
nyugtatásul szolgálhatna az aggasztó hírekkel 
szemben, de az erdészeket a múltban oly 
sokszor ért mellőzés s főképen a kormány el
nökének a képviselőház pénzügyi bizottságában 
tett félre nem érthető kijelentése elég ok arra, 
hogy a helyzet tisztázására a szükséges lépések 
késedelem nélkül megtétessenek.

Ezért az értekezlet a zsarnócai szaktársaknak 
határozatát helyesnek tartja, azt egész terjedel
mében magáévá teszi s maga részéről is hang
súlyozni kívánja, hogy a főiskolai végzettséggel 
bíró államerdészeti tisztviselőknek a státusrende
zésből való kizárása olyan lealázó sérelem lenne,

a mely a túlnyomóan a perifériákon, leginkább 
kompakt nemzetiségi vidékeken kiválóan fontos 
közgazdasági és magyar nemzeti feladatot is 
teljesítő államerdészeti tisztviselői kart végkép 
elkeserítené s azt a meggyőződést érlelné meg 
benne, hogy a sok helyen már a pusztúlás ve
szélyének kitett erdővagyon megmentése és 
jövedelmezővé tételére a nehéz viszonyok között 
is lelkesedéssel törekvő fiatal erdészeti karnak 
fejlődését, nemes ambíciójának fokozását, tekin
télyének a közvélemény előtt való emelését és 
megszilárdítását maga a kormány szükségesnek 
nem tartja.

Nem csupán egyéni érdek, de országos köz- 
gazdasági érdek teszi az erdészeti kar hazafias 
kötelességévé, hogy az eddigi türelmes szerény
séggel egy pillanatra szakítva, egy akarattal, a 
régi kollegiális összetartással követelje a maga 
részére az állami tisztviselők sorában azt a he
lyet, a mely főiskolai képesítése és gyakorlati 
hivatásának fontosságánál fogva is méltán meg
illeti és a mely nélkül a társadalomban és a 
közvéleményben sem küzdheti ki magának azt 
a tekintélyt, a melyre elvitázhatatlanul fontos 
nemzeti feladatának teljesítéséhez feltétlenül 
szüksége van.

Ha a kormány az államerdészeti tisztviselők 
tehermentesnek éppen nem mondható fa- és 
földjárandóságát olyan számbavehető jövedelem
nek tekinti, a mely a státusrendezés előnyeiből 
az erdészeket kizárni alkalmas: úgy kész a 
besztercei erdőigazgatóság és állami erdőhivataj
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erdészeti tisztviselői kara az eddig is csak 
mellőzésünket elősegítő ezen járandóság teher
mentes részéről a kilátásba helyezett státus
rendezésért cserében lemondani.

Ezt az egyhangú véleményt az értekezlet 
azon kijelentéssel emeli határozattá, hogy azt 
tárgyalás, elfogadás és hasonló határozathozatal 
végett megküldi az összes állami erdőhatósá
goknak és a földmívelésügyi ministerium erdé
szeti tisztviselőinek azzal az indítványnyal, hogy 
a további teendők megbeszélése végett Buda
pesten az Országos Erdészeti Egyesület szék
házában folyó évi szeptember havában hivassák 
össze egy országos nagygyűlés, amelyen je
lenjen meg minden szaktársunk, a ki csak te
heti, de minden erdőhatóság legkevesebb két 
taggal feltétlenül képviseltesse ott magát, mert 
kielégítő eredményt csak akkor várhatunk, ha 
a sérelmünk orvoslásán és jogos kívánságunk 
teljesítésén fáradozó illetékes tényezőket az or
szágos gyűlés egyértelmű impozáns megnyilat
kozása támogatja.

Az értekezlet legcélszerűbbnek tartja — s ezért 
indítványozza is, hogy mivel a minisztériumban 
levő szaktársainknak leginkább módjában van a 
nagygyűlésre legalkalmasabb idő megállapítása: 
vállalják magukra a nagy gyűlés összehívásának 
feladatát azon kívánságunk figyelembe vételével, 
hogy az ügy sürgősségére való tekintettel a 
gyűlés szeptember havában feltétlenül meg
tartassák.

A besztercei m. kir. erdőigazgatóság és állami 
erdőhivatal erdészeti tisztviselői.

*

A besztercei m. kir. erdőigazgatóság és állami 
erdőhivatal tisztviselői karának folyó hó 9-én 
megtartott értekezletén a status-, illetve fizetés
rendezés ügyében hozott határozatához a gö
döllői m. kir. erdőhivatal erdészeti tisztviselői a 
maguk részéről hozzájárulnak, az országos er
dészeti értekezlet megtartását szükségesnek lát
ják s azon, a mennyiben a körülmények meg
engedik, lehetőleg teljes számban meg fognak 
jelenni.

Hogy a tervezett értekezlet sikere biztosítva 
legyen, szükségesnek látja alulírott m. kir. erdő
hivatal tisztviselői kara, hogy az értekezlet elő

készítését továbbra is a kezdeményező besztercei 
szaktársak tartsák meg kezükben, eredményt 
pedig az értekezlettől csakis úgy remél, ha az 
értekezlet vezetésére testületünk olyan tekinté
lyes tagját sikerül előzetesen megnyerni, kinek 
eddigi működése biztosítékot nyújt arra, hogy 
teljes tekintélyét latba vetve az értekezlet által 
hozandó határozatoknak érvényt is tud szerezni.

A gödöllői m. kir. erdőhivatal tisztviselői kara 
a maga részéről Rónay Antal ministeri tanácsos 
úr Ő méltóságát óhajtaná az értekezlet vezeté
sére megnyerni, ki a múltban, midőn az erdé
szeti tisztviselők anyagi helyzetének javításáról 
volt szó, mindig az elsők között volt, ki ér
dekünkben tekintélyének egész súlyával eljárni 
iparkodott, és felkéri a besztercei m. kir. erdő
igazgatóság és állami erdőhivatal tisztikarát, 
hogy ezen irányban a további szükséges lépé
seket megtenni szíveskedjék.

A meghozott határozatnak azon részéhez, mely 
szerint az erdészeti tisztviselők a statusrendezés 
által elérhető előnyök fejében fa- és földjáran
dóságukról mondjanak le, az erdőhivatal tiszti
kara hozzá nem járulhat, mert ezen illetmények 
teherrel járó és oly természetű illetmények, me
lyek a status-, illetve fizetésrendezéssel össze
függésbe és kapcsotatba nem hozhatók.

A m. kir. erdőhivatal tisztviselői kara ezen 
határozatát az összes kincstári és állami erdé
szeti hatóságokkal közli.

Gödöllő, 1908. augusztus hó 17.
A gödöllői m. kir. erdöhivatal tisztviselői. 

*

Az ungvári m. kir. íőerdőhivatal, állami erdő
hivatal és erdőfelügyelőség tisztikara folyó hó 
23-án megtartott gyűlésében, a gödöllői m. kir. 
erdőhivatal tisztviselői által — a létszám- és 
illetve fizetésrendezés ügyében hozott — hatá
rozathoz mindenben hozzájárult.

A mi azonban a budapesti értekezlet vezető
jének személyére vonatkozik, erre nézve, tekin
tettel ama szorosabb és közvetlen érintkezésből 
kifolyó viszonyra, a melyben Rónay Antal mi
niszteri tanácsos úr Ő méltóságával áll, ezidő- 
szerint határozatot nem hoz.

Felkéri azonban a társhivatalok tisztikarát, 
hogy az esetben, ha a gödöllői m. kir. erdő
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hivatal tisztviselői által, erre vonatkozólag hozott 
határozatot a maguk részéről is elfogadnák, ezt 
az ungvári főerdőhivatal tisztikarával közölni 
szíveskedjenek, mely a maga részéről, Ő mél
tósága előtt örömmel adna kifejezést a bizalom 
ilyetén megnyilvánúlásának és készségesen aján
laná fel szolgálatát arra nézve, hogy főnökét a 
jelzett vezetőszerepre megnyerje.

Az Ungvármegye területén működő állami 
erdészeti szakhivatalok tisztikarai.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ '¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

A tölgyszálerdők kezelésének kérdéséhez.
Dacára annak, hogy a tölgyszálerdők kezeléséről sok 

kitűnő cikk látott már napvilágot, a kérdést kimerítve 
távolról sem látom. Hozzászólva lehetőleg kerülök min
den ismétlést és csak uj, nem érintett szempontokat 
igyekszem értekezésem keretébe belevinni.

Azon kérdést, hogy a tölgyszálerdők nevelője a rend
szeres ritkításokat* nem nélkülözheti, a szaktudomány 
végleg eldöntötte.

A módszer megválasztásában is, — az érdem Róth 
Gyuláé — már tisztán látunk. Borgreve ritkítási mód
szere mesterségesen elnyomja a természetes kiválás fel
tételeit. Wageneré a feladatok legfontosabbikát, az ág
tiszta törzsnevelést hanyagolja el. Heck legközelebb áll 
a helyes megoldáshoz és lehetőleg kiküszöböli e téve
déseket.

De Wagener ritkítási módszerének éppen azt köszön
hetjük, hogy figyelmünket már a fiatal erdőben a vágás
kori faállományra tereli. Már magában ezért érdemes 
volt megszületnie.

Főleg a tölgyszálerdők ritkításának ezen mozzanatához 
kívánok egynéhány észrevételt fűzni.

Előbb azonban ki kell térnem arra, a miről legutóbb 
írtam, hogy egészséges tölgyszálerdőkben a tarvágások
nak helye nincsen. Nem egy helyen mellőzik még a 
rendszeres faritkitásokat, habár azoknak a belterjes erdő- 
gazdaságban való nélkülözhetlen voltát az elmélet és a 
gyakorlat egyaránt követeli. A maradiság, a tudás nél
külözte szűkös látókör ellen kell küzdeni és evvel meg 
van mondva minden !

Egészséges tölgyszálerdőket kicsiny vagy nagy birtok
ban egyaránt célszerűtlen és nem gazdaságos tarra 
vágni, mert az ilyen erdőkben a tuskók bőségesen ki
hajtanak s akármit is csináljunk, az erőteljes, gyors 
növésű sarjak a magról kelt egyedeket elnyomják és 
tönkreteszik. Már boldogult Illés Nándor megírta, hogy: 
„legértéktelenebb, leghamarabb uralomra jútó fa a tölgy
szálerdőben az előzőleg levágott fák sarjadéka.

* Tudatosan használom a fogalmat teljesen fedő „ritkítás“ szót, 
azt mindenki megérti; az „erdőiés“ szó azonban magyarázásra szorul.

Nálunk még a 200 esztendős tuskók is kisarjadzanak. 
A legszebben felujult vagy felújított tölgyeseink is tele 
vannak tuskósarjakkal. Ez a sarjadék nemcsak gyorsan 
nő, hanem szertelenül terjeszkedik is és maga körül 
elnyom, félretol minden magról kelt fácskát, mert az 
nem bir vele versenyezni. Felserdült vágásaink tele van
nak régi tölgyek tuskósarjaival, melyek a különben leg
szebb rudast is elcsúfítják, elértéktelenitik. A tölgytus- 
kósarjak levágatása első dolga a tölgyeserdő nevelőjének. 
Idejét jól meg kell választani.*“

így válik a tarra vágott tölgyszálerdőből sarjerdő. S 
hogy minő végzetes hiba ez, azt mutatja az igy keletke
zett koroserdők kinézése : csúcsaszályosak, ágaik fagyön
gyösek és törzsükön a gesztkorhadás elvitázhatlan jelei
vel, tömeggyarapodásukban erősen visszamaradtak. A 
tarra vágott tölgyszálerdőkben nem marad más hátra, 
mint a tuskókat kiszedegetni és a vágást beültetni, vagy 
a mint Illés Nándor ajánlotta, a felujult erdőben a tuskó- 
sarjakat idejekorán levágni. De ezen költséges és nehéz
kes felújítási és ápolási módoktól sokan idegenkednek, 
sokszor keresztül sem vihetők. Itt csak a természetes 
felújítás a fokozatos felújító vágás változatos, ruganyos 
alakjaival segíthet a bajon és lehet célhoz vezető. Kis 
erdőbirtokoknál — a már korábban megritkitott erdőben 
— a fokozatos felújító vágás csak két vágásra, a vető 
és felszabadító vágásra szoritkozhatik, melyek mérsékelt 
makkoltatással egybekötve biztosíthatják a felújítás sike
rét. A beárnyékolt tuskók sarjadzása és növekvése any- 
nyira visszaszorittatik, hogy a magról kelt egyedek fej
lődése és léte, legalább az első ápolási munkák kezde
téig, veszélyeztetve nem lesznek. Ozemtervi rögzítése, 
azaz rendezési kivetele a lehető legegyszerűbb : a for
dulószaki vágásterület csak 10 vágásra oszlik, melyeken 
az első fél fordulószakban csak a vető vágások folynak, 
azaz csak a fatömeg fele részét szedjük ki,** s mind
egyik vágás fokozatos felújító időszakának csak 11-ik 
évében taroljuk le.

De ezen egyszerű felújítási mód csak kisebb erdőbir
tokoknál szolgálhat normáúl. Nagyobb erdőbirtokokban a 
felújító kezét még ennyire sem szabad megkötni.

A természetes felújítás legtökéletesebb alakjai a rend
szeres faritkitások.

Az élő világ legtöbb életereje a létért való küzdelmében 
merül ki. A mennyire megkönnyitjük ezen feladatát, a 
milyen mértékben mentesítjük tölgyeseinket létért való 
küzdelmük nehéz munkája alól, annyi munkaerejük sza
badul fel, melyet fokozottabb tömegnövekvésre, gondo
sabb fajfentartásra és kiválasztásra fordithatnak. Ez a 
faritkitások jogosultságának és szükségének élettani 
megokolása. Feltétele, hogy minden faegyednek biztosi-

* Érd. Lapok 1905. évf. IV. füzet 294. 1.
** Fekete Lajos is a vetővágásnál annyi tölgyanyafát hagy meg 

egyenletesen elosztva, hogy a területnek mintegy 5/10-ed része le
gyen beárnyékolva. (Fekete. A tölgy és tenyésztése 144. 1.)
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tassék a kellő és szabályos növőtér. A szabályos nö
vőtér, másként a lombozatnak kellő levegő és világosság 
élvezete pedig elősegíti a fák növekvését, biztosítja 
makktermésüket és elősegíti a természetes kiválást. Az 
erdőápolást ezen biológiai alapra fektetve, úgy és akként 
kell a fák növőterét szabályozni, hogy a legnagyobb és 
leggyorsabb tömegnövekvés mellett a legmagasabb műfa- 
százalékot szolgáltassa.

Ez egyszersmint a faritkitások elméletének körvonalo
zása, melyet a ritkitónak sohasem szabad szem elől 
téveszteni és valamennyi ritkítási szabályát ahhoz kell 
hozzá alkalmaznia.

A mikor tehát a rendszeresen ritkított tölgyszálerdők
ben a természetes felujulás már biztosítva van, avagy 
bekövetkezett, alkalmazhatjuk a taroló vágást, de más 
esetben nem. Ily világításban a fokozatos felújító vágás 
maga nem egyéb, mint a vágásforduló legutolsó perceire 
elhalasztott, erőltetett faritkitás.

Hogy a kettő közül melyik a természetesebb és töké
letesebb beavatkozás a fák életébe, azt könnyű belátni. 
A faritkitások ugyanis az erdőápolással a felújítási elő
feltételeket állandóan beállítják, mig a fokozatos felújító 
vágás rövid időre kizárólag ez utóbbi célt szolgálja.

Ezek meggondolása vezet azon következtetésre, hogy 
rendszeres faritkitások nélkül tölgyszálerdőben taroló 
vágást alkalmazni elhibázott, meg nem engedhető dolog- 
Ha még hozzá a tuskók is fenntartatnak, az ilyen tar
vágásból más, mint sarjerdő nem keletkezhetik.

Visszatérek a faritkitások gyakorlati keresztülviteléhez.
Hogy már a fiatal tölgyszálerdőben tájékozódhassunk 

a vágáskori faállományról, egy még eddig ki nem derí
tett tényezőnek, a tölgyfák szabályos növőterének isme
résére van szükségünk.

Már az eddigiekből is kivehető a növőtér ismeretének 
rendkívüli fontossága. Ezen feladat megoldása azonban 
bonyolultabb, mintsem első látszatra hinnők, mert a te
nyészeti viszonyokkal változó, szabályos növőteret bizto
san csak a jól ápolt, rendszeresen ritkított erdőből fogjuk 
meghatározhatni. A végleges választ erre a kísérleti állo
mások lesznek hivatva megadni.

Ezen feladatot megoldandó, egy átlag 120 éves, teljes 
sűrűségű kocsános tölgyes, szabályosan nőtt, uralkodó 
fáit vizsgáltam meg.

Az erdő leírása a következő:
Az erdő tulajdonosa : Teke nagyközség.
Az erdő fekvése : Kolozs vármegye. Teke nagyközség.
A felvétel ideje: 1908. év.
Földrajzi fekvés: Északi szélesség 46° 54’
Földrajzi fekvés: Keleti hosszúság 42° 11’
Tengerszint feletti magasság az Adriához viszonyítva: 

500 m.
Hajlásszög: 5°— 10° között változik.
Fekvés az égtájak felé: DNy.
Termőhelyi osztály III. (Üzemtervi adat.)

A talaj : mély és kötött, homokos agyagtalaj, erős fű
terméssel. Az altalajt homokkő és agyagpala képezi.

Az állabmagasság 20 m.
Egy kát. holdon következő törzsszámot és fatömeget 

találtam.

1
átl. mellm. 

átmérő Törzsfa Ágfa Összes

N
cm

fatömeg
H m3

38 34 36-5 2-2 38-7

84 44 140-3 8 4 148-7

36 56 100-8 6-0 106-7

158 — 277-6 16-6 294-2

Megjegyzendő, hogy a fatömegeket 6°/o galyfa felvétele 
mellett a Burkhardt-féle fatömegtáblák II. vaskossági 
osztálya szerint számítottam ki. A fatermési táblákkal 
összehasonlítva, az eredmény csak a IV. termőhelyi osz
tálynak felelne meg.

A rendelkezésre álló adatok arra engednek következ
tetni, hogy ezen termőhelyen a rendszeresen ritkított 
100 éves erdő fáinak magassága ugyancsak 20 m. és 
átlagos átmérői 40—44 cm-esek volnának. Erre úgy a 
44 cm. átmérőjű, mint a 40 cm. átmérőjű fákból kivá
lasztottam szép növésű és lehetőleg szabályos koronával 
biró 10— 10 uralkodó törzset és pontosan megmértem 
koronájuk levetített sugarát. A 44 cm. átmérőjű törzsek 
koronáinak sugarát 2‘5 méternek, a 40 cm. átmérőjű 
törzsek koronáinak sugarát 3'0 méternek találtam, a mi 
38'5 m2, illetve 28‘3 m2 növőteret ad. Ekkora növőtér 
és a törzsosztályok egyenlő megoszlása mellett egy 
holdra (150 és 203) 176 drb. törzs jut és az előbbi mó
don kiszámított fatömeg 283 m3 volna.

Az eredmény a termőhelyi becsléssel nem egyezhetik, 
mert fatermési tábláink rendszeresen ritkított tölgyszál
erdőre nem vonatkoznak. Látható ebből az is, hogy ren
delkezésre álló fatermési tábláink igen hiányosak és 
pontos becslésre nem alkalmasak, mert éppen az állab 
legjellemzőbb kifejezőit, a holdankénti törzsszámot, az 
állab magasságát és a törzsek átlagos vastagságát nélkü
lözik. Ezen kombinativ eljárásra 100 éves állab hiánya 
kényaceritett. Ha az rendelkezésemre áll 100 vágásfor
dulóra, a vágáskori fák szabályos növőterét egyszerű 
mérések által határozom meg. Sem időm, sem módom 
nincsen ahhoz, hogy e feladatot a megkövetelt tudomá
nyos pontossággal végezzem, egyedüli célom az illeté
kes körök figyelmét a szabályos növőtér fontosságára 
terelni.

Ausztriában Bőhmerle rajz-, Friedrich udvari tanácsos 
fényképészeti felvételekkel próbálkoztak a korona növő
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terének meghatározására. Ma az osztrák kísérleti állomá
sok fotometrikus utón kísérleteznek.*

A szabályos növőtérből ekként megállapítva a vágás
kori fák holdankénti számát, a ritkitónak legelső feladata 
lesz ezeket Siefert szerint a legerősebb, legszebb alakú 
és műfára legalkalmasabb törzsekből kiválogatni.

A ritkítások már most szorosan összefüggő hármas 
célt szolgálnak. Először is biztosítani hivatvák a kivá
lasztott törzsek kifogástalan hossznövekvését és ágtisztu
lását. Ezen nézőpontok determinálják az első ritkítások 
mértékét úgy a fő, mint a mellékállományban s termé
szetes, hogy azoknak gyakoriaknak és gyengéknek kell 
lenniök. A jelszó ; mérsékelt koronaritkitás, az uralkodó 
törzsek ágtisztulását előmozdító mellékállabb fentartásával. 
Ez tarthat a tölgyszálerdők körülbelül 30-—40 éves 
koráig.

A ritkítások második feladata, a törzsek lehető legna
gyobb tömeg, főleg pedig vastagsági növekvésének elő
segítése. Ekkor jő sorra Wagener módszere : a koroná
nak minden oldalról való fokozatosan erősbödő szabaddá 
tétele. Az előbb említett fotometrikus kísérletek beigazol
ták, hogy a tömegnövésre, tekintet nélkül a korona ki
terjedésére, a lombozat mennyisége az irányadó és a 
lombozat a növőtér nagyobbodásával, azaz a világosság
többlettel sűrűsödik. Azonban teljesen térés állásban a 
tápanyagok feldolgozásához szükségelt levélfelület a 
kelleténél nagyobb, minélfogva a levelek áthasonlitó 
munkája renyhe ; megfelelő záródásban apad a levélfe
lület, de fokozódik a levelek áthasonitó munkássága. 
Ez a magyarázata, hogy a fák növőtér szükségletének 
meg van a határa, melyen túl a fanövekvés többé nem 
fokozódik; viszont a kelleténél kisebb növőlér csökkenti 
a fák növekvési erélyét. Most kell megállapítani a ritki
tónak a növőtér határnagyságát, melynél legnagyobb a 
tömegnövekvés és legmagasabb a műfaszázalék.

Ez időben a törzseken keletkező új ágak már nem 
vastagodnak meg és a törzsek műszaki minőségét nem 
veszélyeztetik, sőt ellenkezőleg, az áthasonitó folyamatot 
elősegítve a vastagodást gyarapítják. Ezen ritkítások tehát 
nagyobb időközökben ismétlődnek, de erősek.

A vágásforduló legutolsó korszakában jönnek elvégre 
azon ritkítások, melyeknek a természetes felújításra való 
tekintettel makktermést kell biztositaniok. Ezen ritkítások, 
számra egy-kettő, a legerősebbek, a vetővágás szerepét 
játszók és a korona térés felszabadítását célozzák. Miután 
pedig a korona ritkulásával és záródásával erősbödik 
vagy gyengül a talajtakaró, ezek mértékét azon határ 
szabja meg, melyen túl a talajtakaró a természetes fel- 
ujulást már kizárja. Érdekesek e tekintetben az osztrák 
erdészeti kísérleti állomások megfigyelései. A világosság
többlettel erősbödik a talajtakaró, de az erősen ritkított 
erdő napsugárfelfogási képessége alig különbözik a gyen

* Einiges über die Rolle des Lichtes im Walde. Dr. A. Cieslar. 
Wien 1904.

gén ritkitottól, mivel a sűrű állás fái ritkább, a téreseb- 
ben álló fák ellenben tömöttebb lombozattal bírnak.

Ez a természetes felújításra legerősebben kiható élet
tani jelenség. Mert ha — az erdő fái fokozatosan jutnak 
térés állásba és elég idejük volt lombozatukat tömiteni, 
az így előkészített térés állás mellett a talajtakaró nem 
lesz oly erős, mint a hirtelen felszabadítás után, a mi 
— mint tudjuk — legnagyobb akadályozója a természe
tes felújításnak.

A ritkítások minden mozzanatát tehát a fák szabályos 
növőterének ismerete uralja. E nélkül eljárásunk céltu
datos nem lehet és csak habozva nyúlunk bele az 
erdőbe.

Kívánatos és szükséges tehát, hogy a kísérleti állomá
sok a fák szabályos növőterének kipuhatolását munka
tervükbe a legsürgősebben felvegyék.

Polgáréi Béla.
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Erdőnevelés európai Oroszország pusztáin.
Irta Lonkay Antal.

Az oroszországi puszta mérhetetlen terület, mely euró
pai Oroszország déli felének nagy részét elfoglalva, egész 
középázsián végig nyúlik. Erdőtlen, de nem egészen fát- 
lan terület ez s részben tökéletes, vagy hullámos síkság, 
részben halmos és hegyes vidék.

E pusztákon a teremtő erő épp oly hatalmas, mint a 
pusztító; csupa pompa és tündöklés, a mikor tavaszi 
ruháját felölti, de már a nyárelő perzselő sugarai izzó 
hővel égetnek le füvet és virágot s az egész táj kietlen, 
fakó sivataggá lesz, melynek csak az égboltja tiszta, tün
döklő. Néha-néha bárányfelhők jelentkeznek, melyek ko
mor viharfelhőkké csak ritkán tömörülnek, de a legkiadóbb 
zivatar alig veri le a sivatag porát, mely a szél szárnyain 
száll ide s tova. A nyár észrevétlenül megy át az őszbe, 
egyformán változatlan és kietlen mind a két évszak. Tél 
elején sötét felhőket kergetnek az északnyugati szelek, 
megindul a havazás, a szél hova-tovább erősebbé lesz, 
mig végre féktelen viharrá fokozódik s minden életet 
kiöléssel fenyeget.

A „Centralblatt für das gesammte Forstwesen“ múlt 
évi folyamában hosszú cikksorozatban írja le Wyssotzky 
G. az európai Oroszország pusztáin végzett erdőnevelési 
kísérleteket. E hosszú cikksorozat érdekes eredményeit 
kívánom e lap tisztelt olvasóival közölni.

Európai Oroszország zónákra osztható fel, melyek ré- 
zsutosan nyugatról és délnyugatról kelet és északkelet felé 
húzódnak s a különböző talajnedvesség sávjait jelzik.

A klíma nedvessége alatt nem egy bizonyos évi csa
padék mennyiségét, hanem az évi átlagos csapadék 
mennyiségének az évi átlagos elpárolgáshoz való viszo
nyát kell érteni. Nedves az a kiima, melyben az évi csa
padék átlaga túlhaladja az évi elpárolgás átlagát, a szá-
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ráz klímában az ellenkező viszony párologtat el minden 
nedvességet. A nedves és száraz kiima közötti határ, 
ahol a csapadék körülbelül egyenlő az elpárolgással, Kiev- 
től kezdve Orelen és Kahanon át Katharinenburgig hú
zódik s európai Oroszországot két nem egyenlő részre 
osztja: egy északi nedves és egy déli száraz, a krimi 
és kaukázusi hegyekig terjedő részre.

Az északi nedves rész s a Krim és Kaukázus fensik- 
jai ezelőtt majdnem teljesen bevoltak erdősülve, a száraz 
déli részen a pusztai gyep uralkodott. A két zóna között 
futó határon csak a kevésbbé száraz helyeken s itt is 
csak a homoktalajon voltak erdők.

A csapadéknak az elpárolgáshoz való viszonya szerint 
a száraz kiima területe különböző szárazságú sávokra 
osztható. A közép nedvességű sáv kétharmad részben zsí
ros, fekete, termékeny talajú, a másik egyharmad rész 
többé-kevésbbé sótartalmú gesztenyebarna talaj, melyet 
a déli száraz puszta barnatalajának szoktak nevezni. Ez 
az utóbbi területe a száraz pusztának a Kaspi tenger 
mellett terül el Orenburgtől a kaukázusi előhegyekig, 
nyugat felé igen elkeskenyül s a Don torkolata és a 
Kaukázus északnyugati része között megtörik, de a Tauri 
félsziget északi részén s az Azovi és Feketetenger észak- 
nyugati határain egészen a Duna alsó folyásáig ismét 
kiterjed.

A puszta kietlen erdőszegénységének fő oka a kiima 
szárazsága, azaz a csapadék csekélysége a minden 
cseppet felszárító elpárolgással szemben. A csapadék 
hiánya nem csak mint ilyen akadálya a tájat élénkítő 
és gazdagító erdei vegetációnak, de akadálya azért is, 
mert a fatenyészetet megmérgező kloratoknak, szulfátok- 
nok és karbonátoknak, egyáltalán az alkáliáknak a talaj
ból való kilugzását nem mozdítja elő. Ezért a pusztán 
csak a gazdagon öntözhető területek erdősíthetők, valamint 
a csapadékot könnyen áteresztő homoktalajok mélyedései, 
melyekben a csapadék összefut, a növényéletet gyilkoló 
sókat kilúgozza s a fatenyészetnek elegendő nedvességet 
szolgáltat. Önként érthető, hogy a folyammélyedésekben, 
melyeket a viz évről-évre eláraszt, természetes utón kelet
kezett erdőket találunk, valamint a puszta nedvesebb 
határszélein nemcsak a homoktalajokon, de a magasabban 
fekvő vízválasztókon kisebb-nagyobb erdők diszlenek, 
mert a vízválasztók talaját a csapadék inkább kilúgozza, 
mint az alantabb fekvő síkságok talaját.

Ahol az erdő már egyszer megtelepedett, hosszú évek 
során át, de lépésről-lépésre terjed, hisz az erdő képes 
a nedvességet raktározni s a talajt az erdő körül a kár
tékony sóktól lassan-lassan megszabadítani.

Az ilyen kilugzott területeken az erdő azért is igen 
nehezen terjed, mert a kártékony sóktól mentes területe
ket azonnal elfoglalja a hihetetlen sűrűségű pusztai gyep, 
melyen át a famagvak csírázni képtelenek; a vadnak 
kell előbb feltúrni a gyepes területet, hogy a fák előőrsei 
a felforgatott talajágyban megtelepedhessenek. Ilyen elő
őrsök rendesen a szil, nyár, az Amygdalus nana és a

Caragana fructescens. A füves részek tehát úgy tekint
hetők, mint erdő által elfoglalható területek, melyeken a 
mesterséges erdősítés sikerülhet.

A sivár száraz és a sókkal telt talajokon kívül, melyek 
öntözés nélkül erdőnevelésre általában alkalmatlanok, igen 
sok a pusztán az átmeneti talaj, ahol bár előreláthatólag 
nem erőteljes, de mégis valamelyes vegetáció fejlődése 
várható. Ilyenek a mérsékelten száraz puszta zónájában 
a fekete talajok.

A puszta erdősítése Oroszországban nagy területre ter
jed ki, de e dicséretre méltó tevékenységet nem előzte 
meg az előrelátó tervszerűség, az ilyen helyeken elkerül
hetetlen talajvizsgálat; azért eredményt csak a vizezett, 
kilúgozott területeken értek el. A viszonyoknak nem meg
felelő minden tudományos készültség nélkül teljesített 
erdősítéseknek az a szomorú következménye lett, hogy 
mintegy 20.000 desjatin területen a rosszul telepitett fiatal 
erdők pusztulásnak indultak.

Ha az erdősítéseket előleges tudományos talajvizsgála
tok előzték volna meg, akkor a munka és költség nem 
veszett volna el nyomtalanúl a kietlen puszta rónáin, de 
hogy a pusztulás ily nagy területre terjedt ki, az a csa
lóka eredmény is volt az oka, hogy a pusztai erdősíté
sek az első években sikerűiteknek látszottak. A megte- 
lepitett fiatalos egy bizonyos kritikus korig igen gyors és 
üde növekedésnek indult a puszta termékeny talajában, 
de a viszonyokhoz képest 10—40 év a legszebb remé
nyeket tönkre teszi aziránt, hogy azon a kritikus koron 
túl állandó, önmagától természetes úton felújuló erdő 
maradjon meg.

E jelenség oka ama körülménynek tulajdonítandó, hogy 
a fiatal erdő az ő növekedéséhez még elegendő nedves
séget talál a termékeny talajban, de a talajnedvesség 
fokához mérten elébb-utóbb beáll az időpont, amikor az 
erdő a talajból már nem képes a fejlődéséhez mérten 
szükséges nedvességet megszerezni s a még előbb üde, 
zöld erdő eltikkadva szomjan hervad el a puszta száraz, 
forró leheletétől. A még eddig életerős fiatalosban a kám- 
bium leszikkad, s gombák és rovarok, melyek az üde 
életerővel nem bírtak, a haldoklónak az utolsó kegyelem
döfést adják meg.

E balsikeren okulva, a pusztai erdőnevelésnek követ
kező szabályai állapíthatók meg : Legsikeresebb az erdő
nevelés oly helyeken, ahol a talajnak vízzel való ellá
tása állandóan biztosítva van. Az erdősítéshez oly fane
mek választandók, melyek a talaj nedvessége iránt kisebb 
igényekkel lépnek fel, melyek jól tűrik a szárazságot. 
Meg kell akadályozni a talaj nedvességének haszontalan 
elfecsérlését, meg kell akadályozni a nedvességnek felü
letes elfolyását, útját kell vágni ez erős fűnövésnek s 
nem szabad az erdőt túlsürün telepíteni.

A puszta erdősítésénél legellenállóbbak a következő 
állományok:

Erdősítésre alkalmas területeken, kivéve a homokos 
talajokat és a folyamparti mélyedéseket, uralkodó tölgy
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állomány alatt mezei juhar, bükk és hárs telepítendő, az 
aljafát pedig mogyoró és egyéb bokrok és cserjék képez
zék. Nagyon jó termőhelyeken kőris, szil és nyir elegyít
hető a tölgyhöz. Tűlevelűek, mint az erdei-, luc-és vörös 
fenyő a fekete termőtalajokon jól fejlődnek, de kevésbbé 
értékes fát termelnek s természetes felújulásra képtelenek.

Oly talajokon, a hol az erdő-vegetáció sikere kétes s 
a melyek a mérsékelten nedves pusztához tartoznak, a 
betelepítésnél csak értékes bokrokra szorítkozzunk. Kísér
letet tehetünk tölgygyei, vadkörtével, gledicsiával, akáccal, 
eperrel, de nem zárt, hanem nagyon is ritka, alacsony 
törzsű, széles koronáju állományokban. Az ily ritka állo
mányokban az egyes fák szélesen szétterjesztik gyökerei
ket, a nedvességet nagy területről gyűjtik össze s többé- 
kevésbbé a pusztai füvei is képesek megküzdeni s hogy 
e küzdelmök annál könnyebb legyen, a ritkán ültetett 
fák közé bokrokat telepitünk s ezeket rövid vágásfordu
lóban többször használjuk ki mindaddig, mig a főállomány 
koronái elterebélyesednek s különösen mig törzsei az 
adott viszonyokhoz mérten legnagyobb fejlődésöket elérik.

A hol biztosan ismerjük már a kritikus időpontot, me
lyen túl az erdő az illető területen meg nem élhet, a 
kritikus időnek megfelelő vágásiorduló alkalmazásával 
sarjerdőüzemben kezelhetjük az erdőket.

Az orosz pusztához hasonló sósterületek kisebb-nagyobb 
kiterjedésében az egész világon feltalálhatok, így nálunk 
is a magyar alföldön. Ezek a sós területek a geológiai 
negyedkorszakban belföldi tavakat képeztek, melyeknek 
sósvize áttörve természetes határait, a tengerbe ömlött. 
A visszamaradt tófenékből mocsarak láncolata képződött, 
melyek idő folyamán kiszáradtak vagy mesterségesen 
lecsapoltattak s termékeny, áldott síkságokká változtak. 
A megmaradt mocsarak és apró tavak vize sós, mely 
forró nyarakon kiszáradva fehér sóréteget hagy a föld 
felületén; e sóréteg minden nemesebb növény-tenyészetet 
megmérgez és kiöl. A sósterületek egészen a mai időkig 
azért maradtak meg, mert a régi tófenekeknek nincs ter
mészetes lefolyásuk, az évi csapadék a helyszínén mé
lyebb helyekre összefutva párolog el s párolgás után 
az alkáli sók kivirágoznak.

Ez okból van óriási nemzetgazdasági fontossága az alföl
dön építendő csatornáknak, mert nemcsak a sósvizeknek 
nyújt természetes lefolyást, de a csatornák vize öntözésre 
is felhasználható; például a létesítendő Duna-Tisza csator
nára nézve kiszámították, nogy abból 100.000 kát. hold- 
nyi terület lesz öntözhető, a mi nem kevesebbet jelent, 
mint 100.000 holdon a mezőgazdaságnak két-háromszo- 
ros termést, az erdőgazdaságnak pedig az erdők könnyű 
megtelepítését és erőteljes állományokká való nevelését.

Az oroszországi puszták bennszülöttjeit a talán évezre
deken át fejlődött iskolázatlan tapasztalás bámulatos mes
tereivé tette az öntözésnek. Dr. Almásy György „Vándorutam 
Ázsia szivébe“ cimü művében érdekesen Írja le a barbár 
benszülöttek eme csodálatos kultúráját. Azt mondja, hogy 
a közönséges vörös lóhere mintegy két láb magasra, a

lucerna pedig ujjnyi vastag szárral embermagasság- 
nyira fejlődik az öntözött lőszterületen. Pompás mezők, 
rétek és ligetek között visz az út, melynek tropikus buja
sága meglepi a szemlélőt s áthaladva az öntözött terüle
ten, minden átmenet nélkül ismét kitárul a sivatag, a 
legkétségbeejtőbb térszín, mely az embert búskomorrá 
teszi.

Az öntözés természetesen csak folyók mentén lehetsé- 
gesi. A folyóból kivezetnek egy csatornát a folyó futására 
majdnem merőlegesen, melyből azután a folyó és csa
torna közti területet öntözni lehet. így következnek egy
más után az öntözhető területek terraszos sorrendben. A 
nivellálást igen egyszerűen hajtja végre a benszülött; 
hanyatt fekszik a földön s arra fordítva fejét, arra néz, 
a hova a vizet vezetni kell. Ha még látja így azt a terü
letet, akkor lehet oda vizet vezetni; ellenkezőleg nem.

A csatornákból az egész térszint sűrűn behálózzák a 
kisebb-nagyobb árkok ezrei. Zsilipeket vagy egyéb mes
terséges berendezéseket hiába keresünk az árokrend
szer között, csak egyszerű lősz töltéseket találunk, me
lyeket egyszerű kapsával hánynak fel vagy törnek át a 
szükség szerint a puszta műveletlen lakói.

A puszták meghódítására irányuló tevékenységről és 
igyekezetről írva, lehetetlen a mi délibábos, a kultúra 
részére már nagy kiterjedésben meghódított száraz kli- 
máju Alföldünkre nem gondolni. A modern teknika, az 
emberi ész találékonysága, a hazafias lelkesedés az Al
földet átszelő hatalmas folyamok vizének felhasználásá
val csodát teremtene, az egész Alföld tüneményes mezők 
és erdők tanyája lenne. E célt szolgálja a kormánynak 
korszakot alkotó terve: a folyók szabályozása és hajóz
hatóvá tétele, hajózható csatornák és öntöző művek épí
tése. A mező- és erdőgazdasági tömegtermelés hatvá
nyozott arányokban gyarapodnék, ha bőven rendelkezésre 
állana a viziút, a tömegáruk legolcsóbb szállító eszköze.
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Nyílt levél az állami erdőtisztikarhoz.
Mélyen tisztelt Kartárs Urak 1

Azon a ponton állunk, hogy végre-valahára képzettsé
günkhöz mérten, a többi hasonló képesítéssel biró állami 
tisztviselőkkel egyenlő s így a minket jogosan megillető 
és úgy hiszem, mindannyiunk által örömmel üdvözölt el
bánás alá kerülhettünk.

Az alkalom megvan hozzá, ne várjuk készületlenül s 
ne nézzük tétlenül.

Néma gyermeknek anyja sem érti szavát, szándékát.
Nem olyan a mai helyzet, hogy ajándékgalambra 

várhatnánk.
Többen szóltak hozzá a kezdődő mozgalomhoz. Az 

Erdészeti Lapokban magát meg nem nevező, együtt tár
gyalja a statusrendezést s statusegyesítést.

Ne zavarjon ki a közlemény bennünket megkezdett 
dolgainkból.

Mi bizalommal viseltetünk felsőbbségünk iránt.
Jóakaratban bízni kell s hogy jóakarattal találkozhatunk, 

ezt a hitünket nem ingatta meg még semmiféle siker
telenség.

A jóakaratnak kezére kell járni, céljait elősegíteni.
Ezt tervezzük többen az által, hogy egy kongresszusra 

összejöjjünk jövő szeptember hóban Budapesten ; itt kö
zös elhatározással küldöttséget választunk, a mely ilie 
tékes helyen kérvényünket beadja. Éhez egy megneve
zett vezérférfi kell, különben fej nélkül áll az egész.

Arra kérem ezért a besztercei kartárs urakat, köztük 
különösen Puskás Ferenc barátomat, hogy Laitner Ömél
tóságát az elnökségre felkérni szíveskedjenek. Ezenkívül 
én indítványilag az Országos Erdészeti Egyesületnek tá
mogatását is kérem.

Ha kell, folyamodjunk az országgyűléshez is.
Tétlenek azonban semmi esetre se legyünk s ettől ne 

tántorítson el semmi sem, mert hiszen kérvényezés joga 
minden magyar állampolgárnak van s ha mások érdekeit 
ez a kérelem nem sérti, — a mint a mi kérelmünk 
nem is fogja sérteni — mozgalmunkat kedvezőtlen elbí
rálás nem érheti, még a fel nem tételezett s előre meg 
nem engedett sikertelenség esetén sem. Ne hallgassunk 
tehát semmiféle más irányzatra, haladjunk előre.

Legyen ezért mindannyiónk egy akaraton, egy szív s 
egy lélekkel.

A nyílt, őszinte, férfias nyilatkozatot közbecsülés szokta 
követni.

Tegyünk így és a midőn a felszólítás meg fog jelenni 
a fent vázolt eljárásban való részvételre: ne maradjon 
ki senki sem közülünk, hanem egyetértéssel, összetartás
sal működjünk közös célunk érdekében.

Legyen szabad szerény személyemnek — többeknek 
megbízásából is — ezt kérve kérnem 1 

Érkeserü, 1908. augusztus 24-én.
Teljes tisztelettel és kartársi üdvözlettel

Márton Sándor
m. kir. erdőmester.

Felhívás.
Egyesületünk idei közgyűlése alkalmából tárgyalt in

dítványok során a „Magyar Erdész" szerkesztőségére 
háramlik a feladat, hogy három vármegyénk erdőbirto
kain dívó fatermelési és faeladási egységárak gyűjtése 
révén, rendszeresen összeállított árlap keretében, eladót 
és vevőt egyaránt a fatermelési költségek és főleg a fa
árak felől biztos adatokkal tájékoztathassa.
- Az árlap'célja és feladata kétféle irányt szolgálni hi

vatott. Hivatása első sorban az adott viszonyok mérlege
lésével az áregységeket rögzíteni vagyis az a törekvés, 
hogy az erdei termények azonos alapon, lehetőleg egyenlő 
áron, piacra jussanak. Másrészt módot kíván nyújtani 
arra, hogy az árlap tanulmányozása utján ki-ki saját 
terményeinek előnyösebb értékesítését fokozza.

Mert miként az értéktőzsdén jegyzett terményadatok 
az alap-árakat az egész országra kihatóan képviselik, 
úgy ezen árlap adataival vármegyéink erdőbirtokosai 
kölcsönösen tájékoztathatják magukat arra nézve, hogy 
mások minő elérhető legjobb áron értékesítik faterményei
ket ; — hogy ehhez mérten, ki-ki megszabja saját kész
letének legkedvezőbb eladási árát.

A kívánt adat közlése azonban csak oly feltétel mellett 
válhatik nagy horderejűvé, hogyha egyöntetű eljárás 
(1. 317-ik old.) szerint minden érdekelt tényező saját 
adatait idejére a szerkesztőség rendelkezésére bocsátja 
(május és december 1-én).

Jelen felhívás utján pediglen első sorban a nagy 
erdőbirtokosok, — s az ezeknél alkalmazott erdőtisztek 
— ügybuzgóságára hivatkozunk; — kik egyesületünk 
alapításakor mint irányadó tényezők, az alapszabályok
ban lefektetett elveket lelkesen támogatni és mindenkor 
elősegíteni készek voltak.

lornay.
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A vakember és a falábú.
Irta Imecs Béla.

Az alvég egyik mohalepte, hiányos szaimafedelü há
zából, a februári reggeli órákban egy 45 év körüli paraszt 
ember lép az utcára. Széles vállu, magas termetű, kissé 
hajlott alak; Kopott öltözetben, lassú léptekkel indul ki 
szűk udvaráról. Sokan el sem hinnék, hogy valaki, a ki 
mindkét szemének világát teljesen elvesztette, egymagá
ban, bot nélkül járjon az utcán. Pedig így is lehet. Leg
alább Öreg Pesta, a kit a falu palóc gyerekei a vak
embernek hívnak, mindig bot nélkül jár-kel. Csak akkor 
szorul kis fia vezetésére, ha a 20 kilométerre fekvő Eger 
városba megy koldulni, no, meg ha pityókos állapotban 
jön haza a korcsmából. Most elég biztos léptekkel halad 
a félig fagyott, félig sáros utca vége felé, hol egy kis 
ház előtt megállván, átkiált a gazdához:

— Elé van-e kié soogor?
Válaszul a szemétdombról egy kurtafarku, bizonytalan 

származású kutya vakkant nagy álmosan vagy kettőt, 
aztán elhallgat; de ebből a vendég már tudja, hogy 
odahaza van a gazda. Kutyakiséret nélkül ritkán hagyja 
el az a házát. Ennek a portának kinézése még gyatrább, 
mint a vakemberé. Kerítés nincs rajta, annál kevésbbé 
kapu, vagy utcaajtó; a bejárót egy szalmazsupból és 
borókagalyból összetákolt lyukas hid helyettesíti. Az út
nak mély árkán könnyű szerrel át sem léphetne az 
ember. De Öreg Pesta itt is eligazodik s olyan biztos 
léptekkel megy át a kis hidon, mintha zsinóron húznák. 
Nem csoda, hisz 15 év óta mindennapos ez az útja. 
Most is egyenesen a pitvarajtónak tart. Megtapogatja, 
aztán megrántja a fakilincsen csüngő madzagot s hogy 
az ajtó ki nem nyílik, még egyszer elkiáltja magát:

— Elé van e mág soogor?
A nyitott feljáratu padlásról egy hosszúhaju, erős bajuszu 

ember, a gazda, Vince Pesta, mint a kit munkájában 
zavarnak, kissé kelletlenül vágja vissza — palóc szokás 
szerint — a feleletet kérdésben :

— Hát jkie ár itt soogor? — s azzal két hosszú 
mankóval olyan ügyesen s gyorsan ereszkedik le a lét
ráról, mintha épkézláb volna. Pedig már régóta man
kóra szorult. Tizenkét éve, hogy mindkét lábát térden 
alul levágták. Az akkori nagy vérveszteség most is meg
látszik színtelen, fehér arcán; különben erős, széles 
mellkasa, ízmos karjai elárulják, hogy valaha ő sem 
ijedt meg a maga árnyékától. A falu fiatalsága azóta csak 
„falábú“-nak hívja Vincét.

A vakember, a ki különben is bőbeszédű, megkezdi 
a társalgást.

— Eladta-e a hízót Durcám ? Talán kis takarmányt is 
hozott Felnémetről ?

— Eladni eladtam, de tudja, hogy Újév után a hízó
nak nem nagy a böcsületyi az egri piacon. Azt mond
hatom csak, hogy az ártányt elpotyáztam. Nem adtam 
volna el, de a kompérom már elfogyott, vereslisztet meg 
miből vegyek? A nincsenből? Ötvenkilenc pengőn kelt 
el, pedig vót benne legalább 230 font.

— Hát biz azt olcsón adta soogor, de majd kinyeri a 
többin.

— Igaz is a. Tudja tán, hogy végi a fassangnak; 
böjtben csak bolond ember hajt hízót Egerbe.

Erre a vakember önérzetében sértve érezte magát. Őt 
meri tanítani ez a sokkal fiatalabb, azért hirtelen másra 
tereli a beszéd fonalát.

— Hát takarmányt hozott-e a szürkének ?
— Egy félkocsiderék árpaszalmát vettem Felnémeten 

Szarvas Imréjéktől; oszt tudja-e, hogy a tizenkét pengő
nek épen csak harminc dénár volt a hijja ! Úgy bizony 1

A vakember nem vette nagyon szivére eme panaszo
kat, megszokta zsugori druszájának panaszait s elhall
gatott. Úgylátszik, maga a falábú is belenyugodott abba, 
hogy Egerben ez alkalommal rósz üzletet csinált, mert 
félóra múlva együtt ballagtak, — mint máskor is sok
szor — vigasztalódni a —- szövetkezeti — korcsmába . . . 

*
Ezelőtt húsz évvel erdei munkásaim között alig volt 

párja az Öreghadnak. Laci, Józsi, Pesta, meg a János, 
valamennyi tagbaszakadt markos legény. Könnyű vérü 
volt mindegyik; a dologgal nem ölte meg magát egyik 
sem, de ha néha kedvük kerekedett másokkal verse
nyezni, ők voltak az elsők minden munkában. Favágás
ban, kőfejtésben, a mészkemence berakásában, útcsiná- 
lásban ritka ügyes, használható volt mind a négy testvér, 
de kötekedő, duhaj, heves természettel bírtak s azért 
kerülte őket mindenki. A korcsmában meg éppen kész 
veszedelem volt előlük ki nem térni.

Pesta volt közülök a legindulatosabb, de a legbátrabb 
is. Meg is adta annak az árát. Egy ízben követ fejtettek 
mészkemence égetéshez s egy hatalmas sziklatömböt 
dinamittal akartak szétrepeszteni. Szokás szerint a fúrt 
lyukba belehelyezték a töltényt, a kanóc végét meggyúj
tották s aztán 40—50 lépésre menekülve, várták, mig a 
lövés eldurran. Akkor is így cselekedtek, de az első töltény
nek rossz volt a gyutacsa; nem sült el. Egy második 
gyutacsot helyeztek a tölténybe, meggyújtották az új ka
nócot s lesték, mikor durran a lövés. Alig telt el néhány 
másodperc, a türelmetlen Pesta már is fészkelődött, hogy 
nem jó a gyutacs, vagy a kanóc, de ő nem vár többet, 
odamegy és belefúj az égő kanócba, különben nem gyújt 
a gyutacs s a szikla nem reped szét s vesztegeléssel 
pocsékolják el a drága időt. Társai hiába erőszakoskod
tak vele, nem tudták visszatartani a meggondolatlan, 
merész embert. Öreg Pesta odaszalad a sziklához, bele
fújt az égő. kanócba, de abban a pillanatban elsült a
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dinamittöltény is az éles sziklaforgácsok összehasogatták, 
összezúzták a fejét. Testvérei ökrös szekeren hozták a 
faluba. Mikor lakásom előtt megállották tanácsot kérni, 
mit tegyenek vele, összeborzadtam a rettenetes sebek 
láttára. A szerencsétlen ember feje valóságos vérző, cá- 
fatos hústömeggé lett. Mindkét szeme kifolyt, arccsontja 
behorpadt, fogainak nagy része kiütve, fülei összehaso
gatva, fejbőre is darabokra tépve. Undorító látvány! Ilyen 
állapotban vitték Öreg Pestát az ispitájba, a minek ő 
eddig csak hirét hallotta. Az irgalmasrend jóhirü egri 
kórházában talpraállították az orvosok, bár ők maguk is 
beismerték, hogy nem a tudomány, de a természet, a 
beteg vasszervezete tartotta meg az életnek.

Hat hét múlva hazahozták s azóta különféle foglalko
zással tölti napjait. Nyáron koldul, de büszkesége nem 
engedi, hogy itthon a megengedett napokon, a „rendes“ 
időben kolduljon a többi koldussal. Csak vasárnapokon, 
búcsúkon ül ki a főutca szélére s nagy olvasóval a 
nyakában, egy cserépbögrét tartva kezében, olyan siral
mas szavakkal szól a könyörülőkhöz, hogy akármelyik 
kitanult Notre-dame-i álkoldus sem különben. De ha 
beáll az ősz és a tél, hétszárnra ott lóg koldustarisznyája 
a falon. Akkor dolgozik a vakember. Fát fűrészel és 
szecskát vág a papnál, a jegyzőnél, kántornál, tanítónál, 
szóval a hol szükség van dolgos emberre. Ha 3—4 napon 
át dolgozott, akkor ünnepet tart. Beül a korcsmába és 
olyan szilaj kedvvel mulat, hogy senki jobban. Tavaszszál 
azonban bajban van a vakember. Fát már nem vágat
nak, a jószágot is kihajtják a legelőre; nem igen kerül 
gugyira való. Ilyenkor cselhez folyamodik. Felesége s 
leánya nem kis bosszúságára elszedi a tojóstyukok alól 
a tojást s kis fiával cserébe pálinkát hozat. Az is meg
történt már, hogy kotlóstyuk alól záptojást küldött a 
zsidóhoz; persze kisült a turpisság s most oda a böcsiilet.

*
Tizenöt évvel ezelőtt alig volt hetykébb legény a fa

lunkban Vince Pestánál. Szülői rég elhaltak s egyik 
nagybátyja nevelte. Eljárt a legény hozzám is gyakran 
az erdei munkások közé. Jó dolgu fiú volt, de makacs 
s tatármetszésü szemeiből kirítt a sunyiság. Bátyja sok
szor elpanaszolta, hogy nem tudja, mit csináljon a Pes- 
tával, mert semmi áron sem akar katona lenni, pedig 
jön a tavasz s biztos, hogy besorozzák, hisz erős, egész
séges, mint a makk. Úgy is volt; a vizitáción Pestát 
besorozták a gyöngyösi közös huszárokhoz. No, azon a 
nyáron nem is volt maradása, nyugta a legényektől és 
leányoktól. Mindig évelődtek vele. „Itt jön a huszár!“ 
„Hogy lesz Gyöngyösön Pesta;?!“ „Kell-e piros mundér?“ 
S ez a bosszantás még makacsabbá tette a heves ter
mészetű legényt.

— Most már azért sem szógálom a császárt. Három 
évig a hétséges szentnek sem leszek katona, inkább fel
akasztom magamat, mondogatta ilyenkor. De senki sem 
vette komolyan, hisz ehhez hasonló beszédet hallat so

rozás előtt sok bolond eszü gyerek, katonáéknál aztán 
megfér vaTamennyi.

Szomorúan búcsúzott el őszszel Vince Pesta az isme
rősöktől, lányoktól,, legényektől, de még szomorúbban 
tért vissza szülőfalujába. Alig hogy belebujtatták az uni
formisba, három hétre már megszökött. Az első szökés 
miatt büntetést sem kapott. Kapitánya jól lehordta s 
szivére beszélt, de a fiú egy hónap múlva megint ott
hagyta katonáékat. Öt napig keresték, a míg ráakadtak; 
akkor már kurtavasra verték, de kemény büntetésre nem 
ítélték. De telt az idő, közeledett a karácsony. Pesta 
búskomor lett s egy szép napon újból megszökött, még 
pedig & vártáról. Tűvé tették Gyöngyöst s a vidéket, 
falujában is köröztették, de a szökevénynek nyoma ve
szett. Panaszra jött hozzám a bátyja; megöli a szégyen 
a Pesta miatt. Ő nem volt olyan nagy, olyan erős le
gény, mikor besorozták, mégis becsülettel szolgált hét 
évig. Az olasz hadjárat nélkülözéseit is végig kinlódta s 
ez a fiú most már harmadszor szökött meg. De ő tudja 
a katonaregulát, a ki a vártáról megszökik, azt agyon 
lövik, mi lesz akkor belőle vénségére, ha támasz nélkül 
marad.

Néhány napra rá megint eljött az öreg s hírül hozta, 
hogy Pestát a csendőrök egy tanyán elfogták s Gyön
gyösre kisérték. Csakhogy nagy baja van a fiúnak, mert 
mind a két lába tőből elfagyott és most nagy betegen 
fekszik a katona ispitájban.

A könnyelmű legény egy hideg téli éjszaka, karácsony 
és újév között szökött meg és torony irányába ment ész 
nélkül másnap estig. Kerülte a falvakat, tanyákat, mig 
az éhség egy ilyenbe térni kényszeritette. De ott nem 
adtak a szökevény katonának szállást, csak ennivalót. 
Tovább ment s bujkált aztán 14 napig, az éjszakákat 
legtöbbször valami szénakazal, vagy szalmaboglya alatt 
töltötte, a hol legnagyobb biztonságban gondolta magát. 
Végre is elfogták, de akkor már annyira elcsigázta a 
hideg, hogy lábraállni nem birt.

A katonakórházban aztán mindkét lábát térden alul 
levágták s mint tehetetlen embert útnak eresztették. 
Azóta itthon éldegél és nem mondhatnám, hogy valami 
nagy bú nyomná a lelkét. O maga mondogatta később, 
hogy elvette az Isten a lábait, de az eszét nem s nem 
fél az éhhalástól. Megházasodott s örökségéből szerzett 
lovat, lószerszámot, kocsit, meghízlalt egynéhány sertést 
s most állandóan kupeckedik, kis pénzt is tett már félre 
s büszke, hogy ő nem jár koldulni, mint Öreg Pesta. 
Ezzel különben jó barátságban van s naponkint talál
koznak. A vakember volt a falábúnak első időben, mikor 
elékerült, állandó látogatója, tanácsadója s ezt nem is 
felejti el az neki egykönnyen. Most már ő lévén a szo
lidabb, fajta a sor, ő inti és szidja a vakembert, ha az 
megfeledkezik magáról . . .
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Egy öreg kérdés.
A német vizslának ó- és uj fajtája között feltűnő kü

lönbség mutatkozik, a mit a következőkben vázolhatok.
Az ó-német és a vele azonos cseh vizsla erős, zömök 

termetű; széles, tompa orrban végződő koponyával; széles, 
kereken lelógó, nagy fülekkel. Színe többnyire kávébarna, 
fekete, szürke alapon fekete foltos, vagy sárga. Általában 
igen szép kinézésű állatok és szelídek, tanulékonyak. De 
nagy hibájuk, hogy vadászati szenvedélyük lanyha, szalma
láng; egyébként is nehézkesek és szimatjuk megbízha
tatlanul ingatag, harmadrendű. Néhány órai könnyű mun
kában még csak használhatók, de fáradságos, nehéz va
dászatra nem alkalmasak. Akárhányszor láttam, hogy 
a német és cseh vizsla nyári vadászatközben minden 
érdeklődés nélkül kullogott a gazdája mögött, majd pedig 
leheveredett valami árnyékban és a gazdáját hagyta to
vább menni. Ha pedig a gazdája méltó bosszúságában 
szigorúan fogta, akkor meg körülmérte a határt és meg 
sem állt hazáig. A múlt őszszel erdei hajtásban lőttem 
egy fácánt, mely 30—40 lépésnyire esett le a sűrűben, 
s minthogy velem nem volt vizsla, a vadászatot rendező 
kollegát kértem, hogy szép és igen kidicsért német vizs
láját küldje a fácánért. Már az is nagyon meglepett, 
hogy midőn kollegám megmutatta vizslájának az irányt, 
ő maga is bement a sűrűbe utána; a vizsla néhány 
lépéssel előtte keresgélt és csakhamar üresen tértek 
vissza. Ekkor titokban egy hajtót küldtem a fácánért, 
hatost Ígérve, ha előhozza és nem telt bele 10 perc, a 
dögre lőtt fácán éppen a jelzett irányból került elő. Ezek 
mindennapos jelenségek az ó-német vizslánál, mert nincs 
bennük semmi önállóság; örökké a gazdájukat lesik s 
attól alig mernek elmozdúlni. Ha keresnek, 10— 15 lépés
nyire járnak elől, ha meg apportírozni kell, akkor is azt 
várják, hogy a gazdájuk szinte a szájukba adja a vadat. 
Erről sokat lehetne még beszélni, de fölösleges, mert a 
németek maguk belátták, hogy az ő régi fajta vizslájuk 
ma már nem célszerű s a modern vadászatra nem al
kalmas. Éppen ezért német alapossággal kieszelték, hogy 
mikép lehetne e bajon segíteni. Hosszas kísérletezéssel 
sikerült végre olyan keresztezést létesíteniük, a mely mint 
vadászvizsla a mai igényeknek szinte tökéletesen megfelel.

Ez a lemgói német vizsla.
Színe a lehető legcélszerűbb: szürke alapon sötét 

barna foltokkal tarkáit, úgynevezett tigrisbarna; rövid, 
síma szőrű; termete középnagy, karcsú, izmos és fel
tűnően szabályos; koponyája nagyon hasonló az angol 
pointeréhez, sőt a füle is csaknem teljesen olyan, tőben 
kissé szélesebb és húsosabb.

Ez a vizslafaj az ó-német és az angol pointer eszmé
nyien sikerült keveréke és pedig nemcsak külső kiné
zésre, de minden tekintetben. Hogy mily csodálatosan 
sikerült ez a keresztezés, azt a lemgói vizslának immár 
két évi tanulmányozása alapján ítélem meg, azon meg
győződésemnek adván kifejezést, hogy ez a vizslafaj 
mintegv extraktamát rejti magában a pointer és a 
német vizsla legkívánatosabb tulajdonainak és nél
külözi mindazt, amit amazoknál kellemetlen hibák 
gyanánt tapasztaltunk. Ez nagy szó, de örvendetes 
valóság 1

A lemgói német vizsla alkalmas mindenféle vadá
szatra, szárazon és vizen egyaránt; szine oly szerencsés, 
hogy a vad alig veheti észre ; temperamentuma élénk, 
szenvedélyes, de mérsékelt és óvatosan következetes: 
szükség szerint fokozódó, de sohasem túlzott; szaglása 
oly finom, hogy ezt az értékes tulajdont teljes mértékben 
átvette az angol vizslából ; értelmes, tanulékony és en
gedelmes annyira, hogy a legszükségesebb tudnivalóit 
játszva sajátítja el, szinte észrevétlenül. Egész valójában 
igen rokonszenves, értékes állat, mely minden igaz va
dásznak örömére szolgál.

A ki tehát a német vizslához ragaszkodik, annak azt 
tanácslom, hogy ha ő maga is nehézkes és csak üdülés 
céljából vadászik, akkor tartson ó-német vizslát vagy 
cseh vizslát. De a ki hivatásszerűen, vagy szenvedélyből 
űzi a vadászatot, az a német vizslák közül csakis a 
lemgóit válaszsza, mert a szükségszerű vadászatban ez. 
fog leginkább megfelelni kívánalmainak.

Ugyanis a lemgói vizsla nem nehézkes, nem lomha, 
nem tikkad hamar a hőségben sem ; a vizbe is szívesen 
megy, épp úgy a bozótba, nádasba is és aportiroz. 
minden vadat, midőn teljesen kifejlődött. E mellett nem 
szeles, nem vérszomjas, nem goromba, nem makacs és 
vadászszenvedélye nem szalmaláng, hanem állhatatos, 
kitartó kedvtelés, melynek szolgálatában teljes készséggel 
érvényesíti minden képességeit.

Miként már említettem, nálunk még a francia griffon 
nevezetű vizsla is alkalmazásban van. Ez a faj azonban 
legkevésbbé ismeretes, dacára annak, hogy hasznavehe- 
tőség tekintetében a közönséges német vizslánál többet 
ér, de sőt egyesek az angol vizslával is kiállják a 
versenyt.

A griffon azért célszerű, mert termete kicsiny, színe 
szürkésbarna, tehát nem feltűnő; szőrözete középhosszú, 
ritka, minek folytán nyáron is kitartó, de a hideget is 
jól bírja és a vízbe is szívesen megy. Szaglása az angolé
nál gyengébb, de az ó-németénél jobb; szorgalmas va
dászeb és igen jó aportőr. Kellemetlen hibája az, hogy 
modora nyers, goromba és makacs; csak nagyon alapos 
dressurával állja meg a helyét. Leginkább olyan vadász
nak való, a ki sohasem vadászik vele társaságban.

Az orosz vizsla hazánk kiimája alatt nem használható, 
mert túlságosan nehéz.

Ezen vázlatos ismertetésből most már mindenki lát
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hatja, hogy mennyire elhibázott dolog, midőn bárki is 
egyéni tetszése, vagy nem tetszése alapján mond álta
lános ítéletet valamely vizslafajról. Mindig és mindenki- j 
nek a körülményeket kell mérlegelni. Hiába dicsőítem 
én pl. az angol vizslát, ha történetesen olyan embernek 
sózom a nyakába, a ki megátkozza annak még a szü
letése napját is (és valószínűleg az ajánlóra is mond ha
sonló jókat!), mert egyszerűen nem neki való. És viszont 
így van a többivel is.

Olyan kérdés ez, mint az orvosság: az egyiket ki- 
gyógyítjá a fejfájásból, a másiknak meg fejfájást okoz.

Ideje volna már végre valahára, hogy a vadászok egy 
kissé alaposabb tanulmányozásra méltassák a vizslát, 
mely nélkülözhetetlen segítőjük. Csodálatos, hogy míg a 
legtöbb jó vadász szinte mesésen ismeri a legkülönfélébb 
fegyvereket, lőporokat, seréteket, fojtásokat stb. és min
den vadászati alkalomra hajszálnyi pontosságra pepecseli 
rendbe ezen holmikat, hogy a muníciót szemrehányás 
ne érhesse, addig a vizslájáról' alig tud egyebet, mint 
hogy az X. Y. nagy úrtól való, vagy hogy az ősei he- 
tediziglen versenynyertesek voltak és legtöbbször, hogy 
annak jónak kell lenni, mert kitüntető ajándék gya
nánt kapta Isten tudja honnan, honnan nem. De arra 
csak minden századik gondol, hogy vájjon az a vizsla
faj, melyről jellegzetes ismeretképpen ezt és ezt tudom: 
megfelel-e az én vadászigényeimnek?

Nemde nevetségessé válnék az a fiakeres, a ki a hin- 
tója elé pinzgaui igáslovakat fogna! És viszont, ha a 
paraszt angol telivérekkel szántana! És az ilyen ferde- 
ségek érvényesülnek éppen így a vadászat terén is, 
csak észre kell azokat venni és okulni rajtok.

De persze a legtöbb vadásznál még mindig az ingyen 
vizsla az uralkodó divat és a döntő körülmények ennek 
a potyaelvűségnek vannak alárendelve. Pedig ha egy kissé 
elmélkednénk felette, csakhamar rájönnénk arra is, hogy 
a mi jó és valóban értékes, azt nagyon ritkán adják 
potya ajándékba.

Hej, de sokszor mulattam én már az ilyen ajándék
vizslák felett, midőn a gazdájuk vérmes reményekkel 
küldözte fűhöz-fához dressurába, fizetett értük aprán
ként annyit, hogy szinte izzadt bele és végül örült, 
ha akadt egy könyörületes pajtás, a ki megszabadította a 
cudar kuvasztól !

Mert, hogy a következtetések tanulságát is megértsük : 
a ki olyan vadász-vizslát óhajt, melynek vérbeli rendel
tetése hogy mindazt tudja és cselekedje, a mivel a va
dásznak kellemes és hasznos szolgálatot tehet és ösztön- 
szerűleg tartózkodjék minden olyan viselkedéstől, a mi 
által mint eb a vadász társaságában kellemetlenséget és 
kárt okozhat, a ki ilyen értelmi képességekre hivatott 
vizslát óhajt, az ne keresse az ajándék jószágot, hanem 
még a drágák között is válogasson! 5.

A vadgalamb és vadászata.
Irta Sólyom.

Kedvelt vadgalambunk a Columba olnas, legközelebbi 
atyafiával az örvös galambbal a Columba paemubusszal 
együtt nem tartozik a sokat emlegetett vadnemek közé, 
tehát ez okból is illő dolog egyszer-másszor őróluk és 
vadászgatásukról röviden megemlékeznünk. Annyit álta
lában tudunk felőlük mindnyájan vadászemberek, hogy 
erdei fákon, vagy azok odúiban fészkelnek, vándor szár
nyasok, sőt talán azt is, hogy az örvös galambot a tava
szi vándorlás és az őszi visszavonulás alkalmával lövik, 
mig a közönséges vadgalambot leginkább nyár'végén az 
itatok mellett lesből vadásszák.

A vadgalamb hazánkban, mint az idén is tette, néha 
már február havában jelentkezik, hogy azután állandó 
vendégünk is maradjon késő ősz szakáig. Fészkelőhelyei ■ 
nek megválogatásában a vadgalamb korántsem kényes. 
Az erdőnek valamennyi faneme alkalmatos helyül kínál
kozik számára, úgy hogy vadgalambfészket egyaránt tanál- 
hatunk fenyőkön, tölgyön, bükkön, hárson stbin. Szükség 
esetén egy-egy elhagyott mókusfészek is fészektanyát 
nyújt neki.

Vadászmetódusainkról szólva, tulajdonképen a les nyá
ron a sózóhelyek s illetőleg itatók közelében a legszo
kásosabb s így közismert is, azután pedig a tavaszi les 
dürgésszakában, akkor, a midőn a szerelmes galambsze- 
ladon kurrogásával ha épen nem is nyújt nekünk oly 
teljes vadászélvezetet, mint a fajdfélék dürgése, ám alkal
mas leshelyből azért eléggé szórakoztató vadászkedvtelést 
szolgáltathat nekünk.

A vadgalambles céljainak szolgáló sózok szerkezete és 
felállítása fölötte egyszerű dolog. Az e célra készülő alig 
méternyi hosszúságú vályúkat 15 cmtnyire a földbe mé- 
Iyesztik s jól átgyurt tiszta agyaggal megtöltjük. A gyur
mába előzetesen külömböző aromatikus magokat és nö
vényeket szoktak vegyíteni; így egyebek közt: koriand- 
rumot vagyis zergefüvet, édesgyökeret, kabottnyakfüvet, 
mesterlaput, pézsmafüvet, köményt és ánizsmagot stb. 
Valamennyi a galamb által kedvelt csemege. A gyurma 
tetejére hintett sót, legcélszerűbb ánizszsal vegyíteni. 
Magát a gyurmát is sósvizzel kell elkészíteni, nehány 
deciliternyi mézet is vegyíthetünk a gyurma közé. A fön
tebb elősorolt aromatikus növényfélékből azért ha egyet- 
kettőt is veszünk csak, köztük mindenesetre az ánizst, 
teljesen célt érünk. Persze a régi jó vadászvilág idejében 
az ebbeli ingrediánciák egyikének sem volt szabad hiá
nyozni ! A gyurma tetejére azután szembeötlőbb csalétek
ként, borsószalmát, búzát vagy más efféle kalászos, sze
mes eleséget szokás rászórni.

Megfelelő lőtávolságban aztán felállíthatjuk kellően rej
tett leskunyhónkat, esetleg egyszerű lesponyványkat, er
nyőnket is. Magát a csemegézett sózót vadgalambok 
látogatottá tisztásokon, erdőszegélyen legcélszerűbben oly 
pontokon kell felállítanunk, a hol viz is csergedezik. A
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vadgalamb előszeretettel fürdőzik és így az ilyen itató 
helyeket a sózok közelében minden esetre felfogja keresni. 
A hol megfelelő álló vagy folyóvizecske nincs, ott ma
gunk is felállíthatunk egy-egy a sózó közelében elhe
lyezhető friss, tiszta vízzel teli kisebb medencét. A vad
galamb ezt is csak oly szívesen veszi, mint a természetes 
folyó vagy álló vizeket. Vizszegény tájakon, szükség esetén 
egy-egy a lefolyó esővizeket összegyűjtő víztartály is 
megfelelő szolgálatokat tehet.

Maga a lesben várakozás, kivált az állhatatlan termé
szetű, ide-oda röpködő vadgalambbal szemben, végtelen 
türelmi próbát igényel; ám a balzsamos tavaszi napok 
üde szépségei, avagy a csöndesen hervadó ősz arany- 
lombhullató, verőfényes szaka, a maga poézisével, bősé
gesen kárpótol a várakozás hosszas óráiban. Egyébként 
két ponton is állíthatunk a közelben magunknak alkalmas 
leshelyet s így ha meguntuk a déli napos oldalt, északra 
vonulhatunk; két leshely mellett a szélirányhoz is ked
vezőbben alkalmazkodhatunk. A szemlélődni és figyelni 
képes vadászembernek, a legegyhanguabb leshelyen is 
akad mindenkor egy-egy olyan megfigyelni való mozza
nata, a mi a várakozás hosszadalmassága közben elűzi 
előlünk az unalmat. Egy-egy magasan fent keringő, majd 
megint lejebb bocsátkozó szárnyas ragadozó, tovasompolygó 
róka, egy-egy az erdőből kíváncsian előkandikáló agan- 
csos, az erdő dalnokainak trillái s több egyéb ilyes élve
zet, a miben a vadászember mindenkor örömét leli; 
unaloműzőként legtöbb helyen rendelkezésünkre áll.

A hol a sózó mellett nincs közelben vizitató, azért a 
délelőtti órák idején 8— 11-ig, délután pedig 2—5 között, 
türelmes várakozásunk kielégítést fog találni. A hol viszont 
itató helyek állanak a sózok mellett a vadgalamb ren
delkezésére, ott legtöbb eredménynyel kecsegtet bennün
ket a déli órák ideje 11 — 1 között.

A mi az év szakát illeti, legtöbb vadgalamb augusztus 
végén kerül fegyverünk elé akkor, a midőn a vadgalamb 
második költésének nemzedéke is röpképessé kezd válni 
s így összes generációjuk tömegesen gyülekezik a sózok 
és itatók köré. A nyárderék nagy hősége mellett augusz
tusban a kora reggel és a késő délután óráiban is ki
vonulhatunk leshelyünkhöz; ilyenkor úgyszólván a nap 
minden órájában meg-megfordul a vadgalamb az itatók 
és sózok körül.

Halfogó eszközök és halászati módok.
Irta Lakatos Károly. (5)

Visszatérve a hálókra, meg kell még emlékeznem a 
farkasháló-ról, mely igazába véve tolvaj halász-szer
szám. Lényegére nézve hegyesen végződő, különben 
erős zsinegből kötött, aprószemü hálózsák, mellyel tehát 
nemcsak a nagy, de a „nyiszlet“ (vagyis igen kis) ha
lakat is meglehet fogni.

Használatkor a farkasháló szájadékába egy abroncs 
jön a szemeken átvezetve, helyenként spárgával a háló

szemekhez kötözve. Beállítása pedig a patakok szűkös 
folyásánál, két nagy kő közé s több efféle helyeken tör
ténik s mindig víz ellenében ott, a hol a víznek sodra 
van. Azután pedig megkezdődik a hajtás („göbülés“, 
„zurbolás"), mely abból áll, hogy a hálós a háló fölött 
30—40 lépésnyire vízbe gázolva, hosszúrúddal („turbó- 
kóló fa“ „göbülő rúd" stb.) „göbülni“ vagyis össze-vissza 
piszkálni kezdi a feneket, padmalyokat, nagyokat döfve 
hol erre, hol arra a partoldalakba, kövek és gyökerek 
alá, hogy a halakat kimozdítsa s a háló felé való húzó
dásra kényszerítse , miközben persze felkavarodik a víz 
s így a megrettent halállat vakon rohan előre, míg csak 
a hálócsücske meg nem állítja. Ily hálóval és halászati 
mód szerint, kivált pisztrángos patakokban tesz kárt a 
tolvajhalász, de másféle halra, sőt egészen nagy halakra 
is sokszor sikerrel alkalmazzák a farkashálót.

Ha az ismertetett hálók és halászati módokhoz még 
hozzá adom a székelység kicsinyes és szegényes igényű 
vezetőhálóját és a kaparóhálót (az előbbit vízben gá
zolva, az útóbbit a partról használják), körülbelől el
mondtam volna mindent, a mi a hálófajtákra vonatkozó
lag s az azokkal való halászati módszereket illetőleg is 
röviden tárgyalni érdemes, megjegyezvén itt, hogy a 
módszerek és ugyancsak az eszközök használata is 
télben, nyárban ugyanaz, illetőleg lényegére nézve nem 
változik; hanem persze hogy jeges vízben aszerszám haszná
latban s azok mellékes eszközeinek használatában a körül
mények szabnak irányt s szabják mega szükséges fogásokat 
is egyszersmint. Hanem azért ezek nem külön fejezetek 
alá foglalandó és illetőleg „külön csoportot alkotó“ mes
terségbeli különlegességek, hanem csakis az adott körül
ményekhez képest való módosulásuk.

További tárgyalás alá véve a fogási eljárásokat s azok 
szerszámait, a szigonyra  és szigonyozásra  kell egy 
röpke tekintetet vetnünk, mielőtt a horgászatra, sport
szempontból véve a dolgot: a halászat e legnemesebb 
formájára térünk át, eleve megjegyezvén itt, hogy olyas 
badarságokról, vagyis az igazi mesterség fogalmán túl
eső halszerzési módokról t. i., mikre a siker érdekében 
mindenféle eszközt jónak találó halékesség vitte és viszi 
rá kivált a cigányságot (mint például a jég alatt mutat
kozó halaknak husángolására)*) nem szólok, mert az

* A halfogásnak ezt az ősi és igazán kezdetleges módját a nagyobb 
síkvidéki vizek mentén most is űzik. Áll pedig abból, hogy a halász 
egy hatalmas doronggal a jégre sújt, miáltal ennek a hatása a víz 
közvetítésével a közelben álló halat is érintvén, ez vagy elpusztul, 
vagy legalább is elkábul. Ha átlátszó jégen ezt a halász észreveszi, 
a kéznél levő szakócával hamarosan léket vág, s azon át a halat 
birtokába veszi. Néha szemre dolgozik, máskor ismét csak vaktában 
végzi a dorongolást.

Mesterségének természetesen a nem túlvastag és átlátszó jég 
kedvez leginkább. Kivált a korai tavaszi fagyok során a kiöntéses 
helyeken képződött friss jég nyújtja a legjobb alkalmat a dorongo
láshoz. Nagyon jól tudja ugyanis a halász, hogy a csuka leghama
rabb ívík, s fürdését jóformán már az olvadó jég alatt kezdi s ilyen
kor a szélvizeket, főleg pedig a kiöntéses helyeket keresi. Ha fagyra
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ily ásatag barbárságok csak a tolvaj „halászok“ (!) jel
lemzésére szolgálhatnak.

Láttam én már pocokvassal is fogni halat; azért 
mégsem kívánom ezt a tényt, mint halászati (!) módszert (!) 
különleges magyar (helyesebben inkább cigány) halá
szati geniálitásként megörökíteni. Végre is az emberi 
ötletesség sok mindenre ráviszi a kétlábú alanyt; az 
effélékből azonban rendszert kalapálni — talán az u. n. 
„tüzetesség“ (helyessebben nagyképűsködés) kedvéért 
értéktelen és meddő dolog !

A „szigony" mári gazán fegyveres mulatsága, a 
szó szoros értelmében sportja volt a halászatnak, mint 
akár a nyíllal és puskával való lövöldözése a halaknak ; 
de amaz nagyobb ügyességet igényelt és nagyobb fárad
sággal is járt, mint a lövöldözés, mert a víz szinére 
magát teladott nagy halnak, vagy a vízben úszó halak
nak egy „bakaraszttal“ alább vett célzás törvénye sze
rint való elejtése nem kívánt akkora ügyességet, mint a 
szigonyvetés, melyben a magyar halász, mint különben 
is a kopjavetésben egykor virtouz nép ivadéka, egész a 
művészetig vitte.

Ma már huja ennek. A mai napszámban halászók kö
zött ugyanis nagyon kevés találkozik olyan már, ki a 
szigonynyal ügyesen bánni tud. A legtöbb legfeljebb a 
fiumei cápát találná el a mai szigonyozók közül . . . 
Különben a „szigony“ ma már a „szörnyen tilos" halász
szerszámok közé kezd tartozni — s tényleg nem is va
lami felette szép mesterség ez — egyrészt mert nagyon 
elcsúfítja a halat, másrészt, mert maga a szerszám is a 
legrégibb ócskaságok közé tartozik, bizonyítja ezt némely 
kalendáriumba iktatott, olimpusi istenség szigonyszerű 
vasvilla kézbelije is, mely hogy micsoda „typus“-hoz 
tartozik, a macska tudná eldönteni. Az az egy azonban 
bizonyos, hogy a régi magyar halászság szigonyait leg
inkább útszéli cigányok fabrikálták (a bográcscsal együtt) 
és ahoz képest, amint a megrendelő halász avagy pá- 
kász parancsa magával hozta; hol több, hol kevesebb 
ágúra csinálódtak azok. Azonban célszerűségi szempont
ból szabály számban ment mégis, hogy kisebb halakra 
kisebb, nagy halakra ellenben nehezebb szigony hasz
nálandó. Egyébiránt a bizonytalan dobású („rosszkezü“) 
és rósz szemű szigonyos a sokágú szélest ellenben, hogy 
a fölnyársalt hal „kiszakad“ s egy villanással elme
nekül. Azonban a régi halászok oly tökélyre vitték a szigo
nyozásban, hogy csak ritkán ejtettek hibás szúrást. Ma 
már híja van ebben a gyakorlatnak s bizony, sok ügyetlen 
szurkálás esik préda nélkül vagy sebzés haszon nélkül, 
mert a megcsúfolt hal többnyire birtokon kívül kerül.

(Folyt, köv.)

fordul az idő, egy jó szál doronggal fölfegyverkezve kiszáll a frissen 
képződött jégre. Majd rongyot köt a csizmájára, hogy ne kopogjon 
s aztán nagy óvatossággal megkezdi a vadászatot. Előre tekintve, 
mindenütt a jég alatt mutatkozó buborékot keresi, tudva, hogy a 
megszorult hal ilyenek mellett tartózkodik legszívesebben. Ha aztán 
eléggé megközelítette az ilyen helyet arra, hogy dorongjával elér
hesse, ezt két kézre kapva, nagyot sújt vele a jégre.

* Hymenhir, ezüstmenyegző. Lélekemelő, ritka szép családi ün
nepély folyt le múlt hó 22-én Gesztes Lajos felsőtárkányi erdőmester 
házában. Akkor jegyezte el dr. Puky Pál a házigazda negyedik 
leányát, a bájos Boriskát. Az eljegyzési ünnepélyt megelőzte a bol
dog szülők ezüstlakodalma, mely nem kevesebb pompával ment 
végbe, mint az első menyegző ezelőtt 25 évvel. A nászmenet a tem
plomban hosszú sorfalat állott s Novak Károly lelkész gyönyörű 
beszéd kíséretében adta áldását az ezüstmenyegzős párra. Este fényes 
lakomára gyűlt a vendégsereg, hol szép köszöntőkben sem volt hiány. 
Később táncra perdült fiatal és öreg s Balogh Kálmán most is oly 
hévvel húzta a talp alá valót, mint azelőtt 25 évvel az első lako
dalmon, Selmecen.

* Csatangolás. Találkoztam tegnap a Pali sógorommal. Szegény 
nagyon oda van. Képzelje, az a rögeszméje, hogy a felesége meg
csalja.

— Higyje el nagyságos asszonyom, minden féltékenység alapnél
küli nemcsak azért, mert ha egyszer alapja van, már nincs mit fél
teni, hanem és főkép azért, mert a férjek lelkiismerete a hűtlenségi 
esetek számát összetéveszti a hűtlen asszonyok számával. A sógora, 
mint házas ember, bizonyosan nem jött még rá erre az alapigazságra.

— Az ő féltékenységének tényleg nincs alapja, mert azért, hogy 
a felesége mostanában úgy búcsúzik tőle, ha valahová elmegy, mint 
a mézes hetekben, hogy egy idő óta Pali helyett Mucuskámnak 
hívja, hogy kedvenc ételeit főzi: az egy három éves asszonykától 
egész természetes. Hogy ezekért ellenszolgáltatásul ezidén nem kí
vánkozik tengeri fürdőre, meg nem akar folyton uj kalapot: az egy 
ily takarékos háziasszonytól szintén egész természetes dolog. No nem ?

— A legnagyobb következetlenséggel vissza kell vonnom előbbi 
álláspontomat, mert abban az volt feltételezve, hogy az asszony 
asszonyosan gondolkozik. De hogyha egy asszony egész természe
tesen gondolkozik, vagy tesz, bocsánatot kérek, de az mindig rend
kívüli dolgot enged következtetni.

M A vadorzók ellen a hatóságok fellépése mind szigorúbb kezd 
lenni. Megyei szabályrendeletek, belügyministeri utasítások látnak 
napvilágot. Ez annyira természetes, hogy — aggódni lehet, lesz-e 
a vadászati törvény revíziójából valami ? . . .

*
— Ne menjen még el kedves barátom, oly jól esik így kettesben 

elbeszélgetni.
— Nagyságos asszonyom ismeri a bolognai üvegcseppeket. Ezeket 

azért veszik, hogy bemutathassák vele, hogy a legkisebb karcolás, 
törés képes az egész üvegcseppet apró szilánkokra törni. Nos tehát, 
a mi barátságunk nagyon hasonlít ehez az üvegcsepphez. Elég az 
együttlétnek egy pillanattal leendő megtoldása, hogy e barátságból 
szerelem . . . gyűlölet legyen. Az a bizalom, hogy nagyságos asz- 
szonyom megengedi társaságát itt az erkélyen minden holdvilágos 
estve egy éra hosszat élvezni, megengedi ezalatt a legkényesebb 
témák fesztelen pengetését, midőn megtárgyalunk minden izgató 
dolgot anélkül, hogy kettőnket a játékba bevonnánk : ez lelkemnek 
ép oly kellemes, mint az orvos által előirt napi három evőkanál 
orvosság testemnek, melynek negyediké azonban rögtön megakadá
lyozná, hogy a hármat továbbra is élvezzem. A harmadik kanál or
vosságot bevettem s így engedje meg, hogy távozhassam, bármily 
jól esne is a további együttlét. Látja, én Sisyfust nem sajnálom, 
hogy kövét sohse volt képes a hegyre felgördíteni, mert el tudom 
képzelni, mennyire unatkozott volna szegény, ha egyszer a követ 
mégis sikerült volna felállítania. Én nekem nagyságos asszonyom 
fesztelen barátsága többet ér, mint egy szép asszony szerelme. A
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bolognai cseppeket azért veszem, hogy szépen bánva vele, megtart
sam csak azért, mert izgat annak a tudata, hogy a legkisebb kar
colás azonnal porrá töri. Csókolom a kezeit és jóéjszakát kívánok . . .

^  Ügy látszik, az összes állami tisztviselők fizetése már rendezve 
lesz, csak minket erdészeket tart meg a mindenkori kormány, mint 
egy bolognai üvegcseppet csak azért, mert izgató annak a -tudata, 
hogy még mindig van egy ágazat, melynek élete célját, reményét 
teljesíteni csak tőle függ.

* Lövószverseny. A budapesti polgári lövészegyesület m. hó 
15 -16. és 20-án tartotta meg ez évi főlövészetet, melyen Mocsáry 
Béla ungvári m. kir. erdész fényes eredményt ért el, a mennyiben 
a 75 méter távolságú tizkörös vadászverseny céltáblán az első dijat 
(egy művészi kivitelű vadásztáskát), a 150 méter távolságú tizkörös 
fegyvermester-céltáblán szintén az első dijat (egy ékszertartó-ládikót 
rézből), a 37'5 méter távolságú tizkörös pisztoly mester céltáblán a 
harmadik dijat (egy bőr irómappát), mindhármat a m. kir. földmive- 
lési minisztérium adományából nyerte. Ezeken kívül a József főher
ceg emléktáblán a nyolcadik, a 37‘5 méter távolságú tizenötkörös 
pisztoly versenycéltáblán a hetedik, a 150 m. távolságú huszkörös 
fegyververseny-céltáblán a tizenharmadik, a 150 m. távolságú tizkörös 
fegyvermester-táblán találó lövésre a tizedik, a 37.5 m. távolságú 
tizkörös pisztoly mester-céltáblán találó lövésre a hetedik, a 75 méter 
távolságú öt körös vadász-mozgó céltáblán a tiz lövéses sorozatban 
a nyolcadik és közép-lövésre a negyedik és végre a 300 m. távolságú 
tizkörös Manlicher-céltáblánál a tizennegyedik dijat nyerte el. Ezen 
dijakon kivüi kapott még egy virágvázát, teás csészét, takarékperselyt 
vasból, sörös poharat, levélpapír és boriték-dobozt és egy sinből 
készült levélgyűjtő szekrényt. Mint érdekes körülményt meg kell 
említenünk, hogy 300 m. távolságú tizkörös Manlicher-céltáblán a 
lövészdijakat fel kellett 15-ről 20-ra emelni, mert azon rendkívüli 
eset történt, hogy húsz lövő mind a húsz lövésével húsz találót csi
nált és 5 lövő, dacára annak, hogy hibátlanul lőtte ki mind a húsz 
lövést, dijat nem kapott volna. Dr. Hammersberg Géza alerdőfel- 
ügyelő és Binder Béla uradalmi főerdész nyertek még dijat a föld- 
mivelési minisztérium adományából. A három lövőnapon összesen 
537J0 lövés dördült el.

* M iért sárgul meg a fa levé l ? Őszszel, a mikor mélabúsan 
szemléljük a hervadt lomb hullását, önkéntelenül is eszünkbe jut 
a kérdés : miért veszti el a levél üde zöld színét, s mi okozza a lomb 
színváltozását, a mely a sárga szin minden árnyalatára kiterjed, 
egészen a sötét rozsdabarnáig ? E jelenség okát már régóta kutatták 
a tudósok, de csak a legújabb megfigyelések révén tudták kielégítően 
megmagyarázni. Overton természettudós meglepetéssel vette észre, 
hogy a Hydrocharis morsus ranae nevű vízinövény (a békatutajfélék 
családjából), ha néhány napig olyan edényben volt, a melynek vizébe 
egy kevés cukoroldatot kevert, zöld helyett rőtes sárgába hajló szinü 
levelet hajtott. Kísérleteit tovább folytatta s most már másfajta nö
vények viselkedését is megfigyelte cukorral, vagy szőlőnedvvel kevert 
vízben. Az eredmény ekkor is ugyanaz volt, sőt a kísérletek során 
azt is tapasztalta, hogy nemcsak a friss hajtású, hanem a régi le
velek is megsárgultak vagy rozsdabarna szint öltöttek. E jelenség 
okát kutatván, Overton megvizsgálta a fa sárgult és zöld leveleinek 
alkatrészeit. Rájött, hogy a sárgult falevél anyagában több a cukor- 
tartalom és kevesebb a keményítő, mint a zöldében. E tapasztala
taiból tehát azt a következtetést vonta le, hogy a zöld levél sárgu- 
lását a cukornak a csersavat tartalmazó rostosanyagra való hatása 
okozza és hogy e hatás legfőbb faktora a napsugár, a mely egyrészt 
elősegíti a cukor képződését és asszimilációját, másrészt befolyásolja 
a színeződés kémiai folyamatát; de fontos szerep jut itt az éjszakai 
hőmérséklet csökkenésének is, a mely a képződő cukornak kemé
nyítővé való átalakulását hátráltatja. Bebizonyult tehát, hogy a falevél 
sárgulását két tényező hozza létre : a napsugár és az őszi éjszaka 
hidege.

* A növények fényérzéke. Egy francia természettudományi 
folyóirat érdekes megfigyeléseket közöl a növények fényérzékére vo

natkozólag. Az erős fény tudvalévőén nagy hatással van a növény 
fejlődésére, azért ezek érdekes módon védekeznek az életműködésüket 
zavaró fény behatása ellen : Egész leveleken sokféle olyan beren
dezést találunk, melyeknek célja, hogy a levelet megvédjék az erős 
fény ellen. Napsütötte helyeken sok növényt sűrű szőrözet borit, 
néha annyira, mintha fehér, ritkábban más szinü mezbe volna öl
tözve. Sőt vannak esetek, hogy egyazon növényfaj különböző pél
dányai napsütötte helyeken szőrösek, árnyékosabb helyen pedig 
csupaszok. A gazdag szörözet a kipárolgás csökkentésére is való, 
de a fény hatását is hathatósan tompítja. Sok növény levelei hely
zetükkel védik magukat az erős fény hatása ellen. Az ilyen levelek 
növekedésük tartama alatt bizonyos, a fény iránt állandó helyzetet' 
foglalnak el. Ezt a helyzetet pedig rendszerint nem a közvetetlen 
napfény, hanem a legerősebb szétszórt fény határozza meg, a meny
nyiben a levelek lemezei ez utóbbira merőlegesen helyezkednek el, 
s ez a levélnek úgy borús napokon, mint árnyékos helyeken a leg
nagyobb fénymennyiséget biztosítja. Az ilyen leveleknek a közvetlen 
napfény, mivel ez a nap folyamán irányát folyton változtatja, úgy 
látszik, nem igen árt. A nőszirom kardos levelei függőleges helyze
tükben találnak- némi védelmet az erős napfény ellen, a mennyiben 
ez nem éri őket oly erősen, mint a hogy vízszintes helyzet mellett 
érhetné. Érdekes e tekintetben a kerti salátával rokon keszegsaláta 
viselkedése. Ennek szétszórt állású levelei árnyékos helyeken többé- 
kevésbbé vízszintes helyzetet foglalnak el, napsütötte helyeken ellen
ben levél-lemezei függőlegesen állnak és pedig úgy, hogy éleikkel 
észak-déli irányt mutatnak, így tehát a levelek reggel és este, midőn 
a napfény nem olyan erős, függőlegesen kapják a fényt lemezeik 
felületére, délben pedig az erős fény dél felé fordított éleiket éri s 
gy hatása nem lehet teljes erejű.

Dr. F e lszeghy  Béla összeállításában

Erdei kihágások
Az 1879. évi XXXI. törvénycikk II. címe.

Gyakorlati használatra, magyarázatok
kal, elvi határozatokkal, mintatárral és 
tárgymutatóval. Nélkülözhetetlen kézi
könyv községi elöljárók, főszolgabirák, 
a másodfokú erdei bíróságok tagjai, 
erdei tisztviselők és alkalmazottaknak.

Ára 1 korona (>ö fillér.
Megrendelhető

SZÉKELY ÉS ILLÉS
könyv- és nyomtatványraktárában

Ungvári.
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3865—1908. szám Siizi/aelaöási hirdetmény.
A lugosi m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében

folyó évi szeptember bó 9=én délelőtt 10 órakor
zárt írásbeli ajánlatok utján tartandó versenytárgyaláson eladás alá bocsájtatnak az alább felsorolt 
vágásokban kitermelt állapotban levő és 1.30 m. magasan rakásolt tüzifaanyagok:

1. A kossovai m. kir. erdőgondnokság IV. vágássor 17, 18. tagjában (Nandrest erdőrész)
122 ürm. cser, bükk, gyertyán, 4 ürm. tölgy, 117 ürm. nyár hasáb és 370 ürm. cser, bükk, 
gyertyán és 19 ürm. nyár dorongfa

Kikiáltási ár 2550 K 04 f. Bánatpénz 510 K.
2. A kossovai erdőgondnokság IV. v. s. 16. tagjában (kossovai erdőrész) 151 ürm. cser, 

bükk, gyertyán hasáb, 46 ürm. cser, bükk, gyertyán-dorong.
Kikiáltási ár 1082 K 80 f. Bánatpénz 216 K.
3. A kossovai erdőgondnokság II. v. s. 7. tagjában (kosteji erdőrész) 172 ürm. cser, bükk, 

gyertyán hasáb, 233 ürm. cser, bükk, gyertyán dorongfa.
Kikiáltási ár 1803 K 10 f. Bánatpénz 360 K.
4. A kossovai erdőgondnokság IV. v. s. 22. tagjában (Homosdia erdőrész) 2412 ürm.

cser, bükk, gyertyán, 32 ürm. tölgy hasáb, 491 ürm. cser, bükk, gyertyán és 5 ürm. tölgy
dorongfa.

Kikiáltási ár 12917 K 60 f. Bánatpénz 2583 K.
5. A kossovai erdőgondnokság IV. v. s. 17,18. tagjában (Nandrest erdőrész) 1527 ürm. 

cser, bükk, gyertyán, 25 ürm. nyár hasábfa, 787 ürm. cser, bükk, gyertyán, 68 ürm. tölgy, 46 
ürm. nyár dorongfa.

Kikiáltási ár 11469 K 45 f. Bánatpénz 2294 K.
6. A kossovai erdőgondnokság IV. v. s. 16, 19. tagjában (Kossova erdőrész) 1389 ürm. 

cser, bükk, gyertyán hasáb, 391 ürm. cser, bükk, gyertyán dorongfa.
Kikiáltási ár 9797 K 90 f. Bánatpénz 1960 K.
7. A kossovai erdőgondnokság IV. v. s. 20. tagjában 594 ürm. cser, bükk, gyertyán

hasáb, 190 ürm. cser, bükk, gyertyán dorongfa.
Kikiáltási ár 3367 K 24 f. Bánatpénz 673 K.
8. A németgladnai erdőgondnokság I. v. s. 3. tagjában (Bukovecz erdőrész) 121 ürm. 

cser, 15 ürm. tölgy, 1747 ürm. bükk, gyertyán, 2 ürm. nyár, éger hasáb, 2 ürm. nyár, éger, 
1 ürm. cser, 2 ürm. tölgy, 113 ürm. bükk, gyertyán dorong.

Kikiáltási ár 9066 K 60 f. Bánatpénz 1013 K.
9. A németgladnai erdőgondnokság IV. v. s. 16. tagjában (Furdia erdőrész) 410 ürm. 

cser, 39 ürm. tölgy, 241 ürm. bükk hasáb, 30 ürm. cser, bükk dorongfa.
Kikiáltási ár 3257 K 19 f. Bánatpénz 651 K.
10. A németgladnai erdőgondnokság III. v. s. 12. tagjában (Kis-szurduk erdőrész) 849 

ürm. cser, 166 ürm. tölgy, 246 ürm. bükk, 129 ürm. gyertyán hasáb és 677 ürm. vegyes dorong.
Kikiáltási ár 9770 K 36 f. Bánatpénz 1954 K.
Az ajánlatok minden vágás faanyagára külön, de egy ajánlati lapon tehetők.

'A szabályszerüleg kiállított és a fentiekben megállapított, bánatpénzzel felszerelt zárt Írás
beli ajánlatok, melyek ivenkint egy koronás bélyeggel látandók el, legkésőbb 1908. év i szep
tember hó 9-én d. e, 10 óráig nyújtandók be a lugosi m. kir. erdőigazgatósághoz és a zárt 
ajánlatokban kifejezetten kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri 
és azoknak magát aláveti. Azonkívül az ajánlatokban pontosan kitüntetendő a vágás, melynek 
faanyagát ajánlattevő megvenni szándékozik és az azért megajánlott összeg nemcsak számje
gyekben, hanem betűvel is kiírandó és megnevezendő az ajánlatban ajánlattevő lakóhelye is.

Utó-, távirati- és szabálytalanul kiállított ajánlatok visszautasittatnak.
A részletes árverési és szerződési feltételek a lugosi m. kir. erdőigazgatóságnál és a meg

nevezett erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők.
Lúgos, 1908. évi augusztus hó 8-án.

M. kir. Erdőigazgatóság.
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A H l l r t t l  Tisztelt olvasóink becses 
V» I l iü l» «  figyelmébe ajánljuk a Bu

dapesten, VIII., Főherceg Sándor-utca 30. sz. alatt levő 
Magyar O tthon Penziót. Mérsékelt árban elegánsau 
bútorozott, különbejáratu szobákat lehet ott bérelni s eset
leg teljes ellátás is kapható. Csoportos jelentkezőknek 
megfelelő kedvezmény. Szigorúan családi otthon.

2698— 1908. szám.

árverési hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy az ókemencei m. kir. 

erdőgondnokság kerületében az ungvár—uzsoki 
állami ut mentén az ókemencei és kapuszögl 
határban fekvő „Trachit“ kőbányákban a

kőfejtési jo g n ak
haszonbérlete, illetve évente minimálisan fej
tendő 3000 (háromezer) ürköbméter kőnek folyó 
évi október hó 1-étől számítandó 5 (öt) évre 
leendő eladása iránt folyó évi szeptember 
hó 17-én az első, ennek eredménytelensége 
esetén ugyanazon hó 28-án a második zárt 
Írásbeli versenytárgyalás, mindkettőnek siker
telensége esetén pedig ugyanesak ez évi szep
tember hó 30-án alkutárgyalás fog az alólirott 
hivatal tanácstermében, még pedig mindenkor 
d. e. 10 órakor tartatni.

Kikiáltási ár: 6 (hat) ürköbmétert tartalmazó 
vasúti kocsinként 2 K 25 (kettő korona huszon
öt) fillér.

Bánatpénz: 200 (kettőszáz) korona.
Az árverési és szerződési feltételek alólirott 

hivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Ungvárt, 1908. évi augusztus hó 27-én.

A m. kir. főerdőhivatal.

3131— 1908. szám.

pkkfaszénárverés visszavonása.
Ezennel köztudomásra hozatik, hogy a

folyó évi szeptemher T-ére,
illetve 22-ére 15,000 q. faszén adás-vételére

hirdetett árverés
közbejött akadályok miatt később közzéteendő 
határidőre

elhalasztatott.
Ungvárt, 1908. évi augusztus hó 21-én.

M. kir. főerdőhivatal:
Zachár.

215— 1908. szám.

Árverési hirdetmény.
A nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi 

ministeriumnak 1908. évi julius hó 8-án kelt 
66210. számú magas engedélye alapján az ung- 
megyei alsóhunkóci volt úrbéresek tulajdonát 
képező és a jóváhagyott rendszeres gazdasági 
tervben tárgyalt 1-ső osztagnak kék krétával 
és a m. kir. járási erdőgondnokság fabélyegző
jével körülhatárolt, mintegy 2846 katasztrális hold 
kitevő területen található, körülbelül 6374 drb. 
tölgyfaállományának épület, mű- és tűzifának 
alkalmas törzse, összes galy- és hulladékfával 
együtt, 1908 évi szeptember hó 10-ik napjának ö. e. 
11 Órájakor, Alsóhunkóc község házánál megtar
tandó szó- és írásbeli zárt ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 43900 korona.
Bánatpénz 4400 korona.
Szabálytalanul felszerelt írásbeli ajánlatok, vagy 

utóajánlatok egyáltalában tekintetbe nem vétetnek.
A részletes árverési és szerződési feltételek, 

valamint a becsjegyzék úgy az alsóhunkóci köz
ségi úrbéresek elnökénél, mint az ungvári m. 
kir, járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Kelt Ungvárt, 1908. évi augusztus hó 17-én.
Úrbéres elnök.

Delibláti m. kir. kincstári eröőkezelőség.
1583— 1908. szám.

Pályázati hirdetmény.
Alulírott birtokkezelőség kerületében megüre

sedett és újabban rendszeresített három napidijas

erdő őri állásra
pályázat hirdettetik.

Javadalmazás (2) kettő korona napidij és évi 
(300) háromszáz korona lótartási átalány. 

Pályázati határidő 1908. évi szeptember 25.
Az állásokat elnyerni óhajtóknak az. erdőőri 

szakiskola sikeres elvégzését, ép, egészséges és 
erőteljes testalkatukat, valamint jó magaviseletü- 
ket hiteles bizonyítványokkal kell igazolniok.

Erdőőri szakvizsgát is tett egyének előnyben 
részesülnek, teljesen megfelelő magaviselet és 
kellő szorgalom mellett végleges kineveztetésre 
számíthatnak.

Kérvények a megjelölt határidőig alulirt birtok- 
kezelőséghez nyújtandók be.

Deliblát, 1908. augusztus hó 15-én.
Jllí. kir. kincstári birtokkezelőség.
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4211. szám. 1908. évi Xir. főerDőhivatal Vinkovcén.

Faeladási hirdetmény.
A vinkovcei kir. főerdőhivatalnál 1908. évi október hó 6-án d. e. 9 órakor nyilvános írásbeli ver

senytárgyalás fog tartatni az alább részletezett vágások tölgy, kőris, szil és egyéb faanyagának tövön való 
eladása iránt.

Fo
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ó 
sz

ám
 

1

Erdőgondnokság

neve
Védkerület neve A 

vá
gá

s 
1 
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te T ö r z s e k  s z á m a

Becsérték Megjegyzéstö
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y
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s 
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b

khold d a r a b korona
i Jasenovac || Trstika 6. 102'lo 412 40 1510 882 225.499

2
Lipovljani

Catdacinska greda 8. 90'02 1148 98 80 4 289.214

3 Savicki gjol 12. 105-.25 327 5.714 10 110 123.273

4
Raic

Javicka greda 19. 42*30 856 4 2 - 145.839

5 Suse 20 B. 125-5, 334 15.498 - 1952 130.730

6 Új —Nova 
Gradiska

Medjustrucjove 177'i, 538 6.417 10 132 225.294

7

8 
9

10
11

Medjustruqove 
22. B.—2. 105-81 59 2.751

33
- 86 39.075

Niemci Gradina 45-,8 || 1008 36 33 254.328

Jamina

Vraticna I. 76-18 j| 853 164 896 1880 292.387

Vraticna III. 86-Ba 

52'18

| 1827 247 895 1181 506.9o6

Smogva 1235 - - 302.431

Összesen 1009-,0 8597 30.966 3439 6260 2,535.056

Az ajánlatok a megajánlott vételár öt százalékának (5°/o) megfelelő bánatpénzzel látandók el.
A versenytárgyalási és szerződési feltételek a vinkovcei kir. főerdőhivatalnál tekinthetők meg s kívánatra a

nevezett főerdőhivatal által meg is küldetnek.
Vinkovcén, 1908. augusztus hó 20-án, Kir. főerdőhivatal.

1908. évi 5253. számhoz.

Kitermelt tölgyhaszonfa eladása.
A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság erdőbádonyi m. kir. erdőgondnokságában télen 

kitermelt, kéregben levő, így is mért és erdei rakodókra kihozott 611 drb. 53174 m3 tölgy
haszonfa folyó évi szeptember hó 21-én Délelőtt 10 órakor Besztercebányán az erdőigazgatóság tanács
termében zárt Írásbeli versenytárgyalás útján a következő csoportokra megosztva kerül eladásra:

I. csoport Recskovka 65 drb =  5973 m3. Kikiáltási ára 1457 korona 16 fillér.
II. „ Kopec 238 drb =  184'69 m3. Kikiáltási ára 4838 korona 89 fillér.
III. „ Podháj 85 drb =  973 m3. Kikiáltási ára 120 korona 97 fillér.
IV. „ Vcesna 223 drb =  278 19 m3. Kikiáltási ára 7304 korona 05 fillér.

Összesen 611 drb =  53174 m3. Kikiáltási ára 13721 korona 07 fillér.
Az ajánlatok minden csoportra külön, de egy ajánlati lapon tehetők. Bánatpénz minden 

csoportnál a kikiáltási ár 10°/o-a.
Az eladás alá kerülő anyag méretei, ajánlati űrlapok és boríték az erdőigazgatóságnál 

szerezhetők be.
Távirat, vagy utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Besztercebánya, 1908. augusztus hó.

M. kir. Erdőigazgatóság.
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Faeladási hirdetmény.
Alulírott közhírré teszem, hogy a nagyméltó- 

ságu m. kir. földmívelésügyi minister úr 1908. 
évi 25224.1/A-2. számú magas rendeletével az 
antalfalui volt úrbéresek, Somogyvármegye, csur
gói járás, Antalfalu község határában fekvő legelő
erdő 4/b. és 3/g. osztag, összesen 19*6 kát. 
holdon található 146 drb. kocsányos tölgy és 
27 drb. csertölgy kihasználása engedélyeztetett.

A fakészlet áll 312.4 köbm. kocsányos tölgy 
műfából és 690 köbm. csertölgy tűzifából,
melynek értéke 9880 K.

Ezen fatömeg 9880 K becsérték, mint kikiáltási 
ár, kettő évi kihasználási időtartam mellett Antal
falu község községházán 1908. évi október hó 12-étt 
Ö. e. 10 Órakor zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverés útján el fog adatni.

Bánatpénz: 980 K.
A favágatás csak akkor kezdhető meg, ha az 

árverés eredményét, illetőleg a megkötött fa
eladási szerződést Somogyvármegye közig, er
dészeti bizottsága jóváhagyta.

Zárt írásbeli ajánlatok csak akkor vétetnek 
figyelembe, ha azok a szóbeli árverés megkez
dése előtt jutottak az árverést vezető volt úrbéri 
elnök kezéhez, továbbá, ha azok lepecsételve 
és ivenkint 1 K-ás bélyeggel ellátva tisztán ki
vehető számjegyekkel és betűkkel tartalmazzák 
a megajánlott összeget, valamint azt a nyilatko
zatot, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési 
feltételeket ismeri, azoknak magát teljesen alá
veti, ezek mellett, ha azoknak úgy szövege, 
mint boritéka kívül az értékesítendő fahasználat 
pontos megjelölését tartalmazza, úgy vannak 
aláírva, hogy abból az ajánlattevő neve és lak
helye (utolsó posta) világosan kiolvasható és 
végül, ha a bánatpénzzel fel vannak szerelve.

A részletes árverési és szerződési feltételek a 
nagyatádi m. kir. jár. erdőgondnokság (Kaposvár) 
a hivatalos órák alatt, az antalfalui volt úrbéresek 
erdőelnökénél bármikor megtekinthetők. Említett 
erdőgondnokság a részletes árverési és szerződési 
feltételek másolatát Írásbeli megkeresésre — 2 K 
másolási dij beküldése ellenében — kiadja.

Antalfalu, 1908. évi julius hó 10.

3397/908. sz. jYÍ. kir. erDőigazgatóság Besztercén

cölgy/aelaóási hirdetmény.
A besztercei m. kir. erdőgondnokság Gledény 

és Monor községek képviseletében közhírré 
teszi, hogy:

1. Beszterce-Naszódvármegye Gledény község 
1-ső határrészében fekvő Gudera nevű erdő- 
részben 793 k. hold területen kijelölt, tövön álló 
435 drb. 559'59 m3 tölgyfa 9655 K 47 fillér 
kikiáltási ár mellett,

2. és Monor község I-ső határrészében a Gudera 
nevű erdőrészben kihasználandó 7 90 k. hold 
területen kijelölt és tövön álló 537 drb. 662.87 m3-t 
kitevő tölgyfa 15947 K 71 fillér kikiáltási ár 
mellett a m. kir. erdőigazgatóság hivatalos 
helyiségében

1908, évi szeptem ber hó 15 -én  d, e. 11 órakor
zárt írásbeli ajánlatok útján megtartandó nyilvá
nos árverésen értékesítés alá bocsáttatik.

Az árverés tárgyát képező tölgyfák legnagyobb
részt műszaki célokra alkalmasok.

Az egy (1) koronás bélyegjegygyel ellátott, az 
ajánlati összeget számmal és betűvel feltüntető 
s a kikiáltási ár 10%-át kitevő bánatpénzt tar
talmazó zárt írásbeli ajánlatok az árverés nap
jának d. e. 11 órájáig fogadtatnak el.

Ajánlat az árverés tárgyát képező fakészle
tekre egy ajánlatban is tehető, de az ajánlati 
összeg külön-külön megjelölendő a használati 
területek szerint.

Az ajánlatban kijelentendő, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket ismeri, 
azokat magára nézve kötelezőknek elfogadja.

Az árverési és szerződési feltételek és becs
lési adatok az erdőigazgatóságnál tekinthe
tők meg.

Beszterce, 1908. augusztus hó 18-án.

JVémeth János, volt úrbéri erdőelnök. M. kir. erdőigazgatóság.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével Budapest, VII., Akácfa-utca 50')
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  m in den hónap 1-én és 15-én.

Főszerkesztő:
Im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A

Bélapátfalván.

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

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

V a d á sz a ti fő m u n k a tá r s  :

Remetei K Ő VÁRY JÁNOS
B u d a p este n .

Az előfizetési és hirdetési dijak, a „M agyar 
Erdész k iadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

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

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fé lo lda l 20 K, negyedoldal 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

Ismerjük meg enm agunkat!
Irta Berzeviczy Albert.

Tudományos életünknek első és főfeladata a 
külfölddel, az egész tudományos világgal szem
ben hazánk és nemzetünk tudományos meg
ismerése és megismertetése. A föld és a nép, 
a természet és az ember alkotásai s viszonyai 
ezen a földön, a múlt és a jelen, az anyagi és 
szellemi erők, mind tudományos megismerés és 
megismertetés tárgyai voltak eddig is és marad
nak mindig s ha a tudományos érdeklődés és 
a gyakorlati föladatok igényeinek meg akarunk 
teljesen felelni, még roppant sok a teendő min
den téren.

A társadalom érdeklődése és áldozatkészsége 
csak lassan és nehezen volt e feladatok iránt 
fölkelthető. Általánosságban azt lehet mondani, 
hogy művelt osztályunk is hazánkat még kevéssé 
ismeri; sokkal szívesebben járjuk a külföld ta
posott útjait s igyekszünk szemléletből meg
ismerni azt, a miről annyit olvastunk, mintsem 
hogy saját hazánkban tennénk fölfedező utakat. 
Gyakran tapasztaljuk, hogy művelt honfitársaink 
a hozzájuk legközelebb eső természeti, történeti 
vagy művészeti nevezetességeket figyelmen kívül 
hagyják. Néhány évtized óta sikerült főkép 
iskoláink útján, valamint a társulati tevékeny
séggel az ismeretterjesztés terén, továbbá a vi
déki múzeumok fejlesztésével s bizonyos tekin
tetben a turistaság föllendülésével is haladást 
érnünk el a hazai föld szélesebbkörű meg

ismerése s jelenségének tudományos földolgo
zása terén. Tudományos társulataink, egyes 
vidékek viszonyainak föltárása körül vizsgáló
dásaikkal és adatgyűjtéseikkel kiváló érdemeket 
szereztek, de a helyi érdeklődés és áldozat- 
készség ily mélyebbreható tudományos munká
latok számára még ritkán értékesíthető.

Pedig — a mi különös hazai történelmünket 
illeti — nincs semmi okunk az igazságtól félni.

Ezeréves fennállásunk ténye maga hirdeti 
nemzetünk nagyságát, a mely nem fog csök
kenni, ha múltúnk egy-egy pontja közelebbi 
szemléletre veszít is a fényéből; viszont a fele
dés homályában is sok ismeretlen fény rejtőzik 
és várja, hogy felszínre hozzuk.

De van a mi történet- és régiségtani irodal
munknak egy különleges föladata is. Az, hogy 
a maga céljának és anyagának népszerűsítésé
vel a nagyrészt hiányzó történelmi érzéket éb- 
reszsze, ápolja, fejleszsze nemzetünkben, s ez
által önmagának segítő erőket, szövetségeseket 
teremtsen.

Vannak korszakok, melyekben a nemzetet 
érő csalódások s a jövőért való aggódása visz- 
szavezetik merengő tekintetét a múltba; ilyen
kor talán a jelen bajai a történeti múlt meg
ismerésének szolgálhatnak javára.

Ebben a munkában sokaknak, mindenkinek 
jut szerep. A történetet mai nap már nem írják, 
csak kritikailag összefoglalják egyesek. Maga az 
élet írja meg napról-napra a maga történetét; 
egyik kezünkkel a multat írjuk le, a másikkal
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a jövő történetírója számára dolgozunk. Észak- 
amerika nagy gondolkozója azt mondja, hogy a 
világon minden dolog a maga történetének meg
írásával van elfoglalva; a bolygó csillagot csak 
úgy, mint a kavicsot, saját árnyéka kiséri útjá
ban ; a lezuhanó szikla sebhelyként hagyja rajta 
nyomát a hegyen, a folyó nyomot hagy ágyá
ban, az állat csontját hagyja a földben, a lomb, 
a páfrány a maga alakját belérajzolja a szénbe, 
a leeső csöpp gödröt vés a homokba vagy kőbe, 
még lábunk nyoma is ott marad egy ideig a 
havon, vagy a földön, a melyen áthaladtunk.

így tanít a természet reá, hogy mindnyájan 
közreműködjünk történetírásunk nagy munkájá
ban. És a mit a történetírásra, hazánk múltjá
nak megismerésére, nemzetünk életének meg
rögzítésére kifejtettünk, az hasonló mértékben 
kíván alkalmazást a haza minden oldalú tudo
mányos megismerésének föladatában. A termé
szeti viszonyok s a népélet megfigyelésében, a 
gazdasági, a jogi élet számbavételében épp úgy 
kell minden művelt embernek a haza iránti kö
telességből is a tudomány szolgálatába szegőd
nie és e szolgálati munkájával lerónia vagy 
filléreivel megváltania.

Elsőrendű tudományos életünk és célunk: 
hazánk, nemzetünk teljes megismerése és meg
ismertetése ; de ez a szerep győzelmes csak 
akkor lehet, ha egész művelt társadalmunk al
kotja a küzdők seregét.
yy  y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y tty x W W W W V y W

Az állami erdőtisztek fizetésrendezése.
Az állami erdőtisztikart, a melyet tudvalevőleg 1893- 

ban az állami tisztviselők fizetésrendezése alkalmával 
teljesen mellőztek, újabban ismét az a veszedelem fe
nyegeti, hogy az állami tisztviselők általános létszámren
dezésének jótéteményében nem részesül. A kormány 
ugyanis az államerdészeti tisztviselők fa- és földjárandó
ságát olyan számottevő mellékjárandóságnak tekinti, 
a mely alapul szolgálhat arra, hogy az egyenlő képesí
tésű állami tisztviselőknek egyenlő elvek szerint tervezett 
létszámrendezéséből az állami erdészeti tisztviselők ki
zárassanak.

Az erdőtisztek mellőzésének következményei el nem 
maradhatnának. Az annyi csalódáson átesett tisztikarnak 
munkakedvét és törekvését nagyon könnyen a közöny, 
az elkeseredés válthatná fel, a mely kutforrása lenne 
alig fellendült erdészetünk sajnálatos hanyatlásának.

Hogy e mellőzésnek és az ezzel együtt járó következ
ményeknek elejét vegyék, az állami erdőtisztek a zsar- 
nócai erdőhivatal személyzetének kezdeményezésére el
határozták, hogy nagygyűlést tartanak, hogy megvitassák 
a teendőket és állást foglaljanak e kérdésben.

Szeptember 12-én délután 3 órakor tartották meg ezt 
. a nagygyűlést az Országos Erdészeti Egyesület alkot
mány-utcai helyiségében. Az ülésen több mint 400 er
dészeti tisztviselő jelent meg az ország minden részéből. 
A gyűlésen Rónay Antal miniszteri tanácsos, az ungvári 
főerdőhivatal főnöke elnökölt.

Az elnök a gyűlés megnyitása után üdvözli a jelen
lévőket, azután fölszólítja őket, hogy válaszszák meg a 
nagygyűlés jegyzőjét.

A jelenlévők egyhangúlag Balogh Ernő erdőmestert 
választották m eg; Sági, Kocsi és Marosy főerdőtanácso- 
sokat pedig felkérték a'jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az elnök megköszöni a nagygyűlésnek az elnökségbe 
helyezett bizalmat és azzal a kívánsággal jelenti ki meg- 
alakultnak a nagygyűlést, hogy ez a gyűlés egyetértés
ben és minden magánérdektől való lemondás mellett 
folyjon le. Azután számot ad a nagygyűlésnek arról, hogy 
mi történt eddig az előkészítő-bizottság kebelében.

Az előkészítő-bizottság, mely e hó 8-án ült össze, az 
ügyeknek alapos mérlegelése után megszövegezte a ha
tározati javaslatot, valamint a pénzügyminiszterhez és a 
földmivelésügyi miniszterhez intézendő kérvényeket. Nem 
csupán egyéni érdek, — úgymond az elnök, — hanem 
fontos közgazdasági érdek teszi az erdészeti kar hazafias 
kötelességévé, hogy egy akarattal követelje a maga ré
szére az állami tisztviselők sorában azt a helyet, a mely 
főiskolai képesítése és hivatásának gyakorlati fontossá
gánál fogva méltán megilleti. Az állami erdészeti tiszt
viselői kar kész az eddig is csak mellőzésüket elősegítő 
fa- és földjárandóságokról a kilátásba helyezett status
rendezésért cserébe lemondani.

Feltétlenül szükséges lemondani a mellékilletmények
ről azért is, mert ez által az özvegyek és árvák sokkal 
kedvezőbb helyzetbe jutnak, mint eddig.

Az elnök ezután felolvastatja a határozati javaslatot, 
a mely így hangzik:

H a tá r o z a t.  Az állami erdőtisztek összessége nevé
ben és képviseletében mai napon összejött nagygyűlés 
egyhangúlag kimondja, hogy az állami erdőtisztek fő
iskolai képzettségüknél fogva jogot tartanak ahhoz, 
hogy a főiskolai minősítéshez kötött tisztviselői állá
soknál 1909. évtől kezdve tervezett létszámrendezés
ben teljes mértékben részesüljenek; s fa- és földjá
randóság címén élvezett mellékjárandóságukat nem 
tekinthetik sem oly mérvű, sem oly természetű illet
ményeknek, a melyek miatt a teljes mértékű létszám- 

. rendezésnél mellőzhetők volnának.
Ennélfogva kérik, hogy a létszámrendezés reájuk az 

említett mellékjárandóságok érintetlenül hagyásával 
teljes mértékben kiterjesztessék.
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Amennyiben azonban ezek a mellékilletmények el- 
hárithatlan akadályai volnának annak, hogy az állami 
erdőtisztek e létszámrendezés keretébe teljes mértékben 
bevonassanak, készek belenyugodni abba, hogy a 
meilékilletmények, mint ilyenek, a szerzett jogok biz
tosítását célzó átmeneti intézkedések mellett, tőlük el
vonassanak.
A határozati javaslat előterjesztése után Marossy Ferenc 

főerdőtanácsos szólalt fel. Véleménye szerint az állami 
tisztviselők helyzetének javítása óta az állami erdészeti 
tisztviselők háttérbe szorultak és mindig a mellékilleték 
volt a kerékkötője haladásuknak. Mindig becsületesen 
teljesítették kötelességüket, mégis csak tizennégy év 
múlva jutottak oda, hogy az 1903. évi általános fizetés
rendezés jótéteménye reájuk is kiterjesztetett. Miután az 
előkészítő bizottság a legnagyobb gondossággal készítette 
el a határozati javaslatot és a pénzügyminiszterhez, va
lamint a földmivelésügyi miniszterhez intézendő kérvény 
szövegét, azt ajánlja az egybegyűlteknek, hogy ezeket 
minden változtatás nélkül egyhangúlag fogadják el.

Puskás Ferenc erdőmester társai nevében kijelenti, 
hogy ragaszkodnak ugyan a mellékilletményhez, de ha 
ez az akadálya annak, hogy részesüljenek a státusren
dezés kedvezményeiben, inkább készek erről a mellék
illetményről lemondani. A határozati javaslatot elfogadja.

Szintén elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot 
Gyöngyössy főerdőtanácsos is, akinek szavai után egy
hangúlag el is fogadták azt.

Az elnök felolvastatta ezután a földmivelésügyi és 
pénzügyminiszterhez intézendő kérvények szövegét. Majd 
huszonnégytagu bizottságot küldöttek ki, amely Rónay 
Antal miniszteri tanácsos vezetésével e hó 14-én tisztel
gett Darányi földmivelésügyi miniszternél és átadta neki 
az állami erdőtisztviselők kérvényét.

Sághy főerdőtanácsos köszönetét mondott Rónay elnök 
és az előkészítő bizottság odaadó munkásságáért. Az 
elnök ezután az ülést berekesztette.

Az állami erdőtisztikar ezen jogos létszámrendezés 
esetén az egyes fizetési osztályokba az alábbi táblázat 
szerint lenne besorozva :

331

E táblázat világosan kimutatja, hogy mily hátrányban 
maradna az állami erdőtisztikar, ha a többi hasonló 
képzettségű állami tisztviselők részére tervbe vett lét
számrendezésben nem részesülne. Az utolsó hasábban 
feltüntetett % szerint lesznek a magasabb képzettségű 
állami tisztviselők az egyes fizetési osztályokba be
sorozva.

A Tortrixok megjelenése s fenyveseink 
uj betegsége.

Nem lesz talán érdektelen tisztelt szaktársaim előtt, 
ha egy új, s a magyar erdészeti irodalomban ez ideig 
még ismeretlen rovarkárositásról szólok. Még a múlt 
év augusztus havában — midőn az erdőgondnokságo
mat átvettem — észrevettem azt, hogy a havasi oldalon 
fekvő pagonyaim egy része sajátságosán vörhenyes színű.

A helyszínére menvén, próba gyanánt egy veresedő 
csúcscsal biró lúcfenyőt ledöntettem; a tűk a felső pe- 
reszleneken teljesen hiányoztak — de mi okból, azt 
megmagyarázni nem tudtam.

E tavaszon a jelenség a jegenyefenyőn kezdődött s 
mihamar a lúcra is átterjedt. Hogy bizonyos legyek — 
néhány galyacskát s az azon lévő pár darab vékony 
barna színű 6—8 hosszú hernyót beküldtem a köz
ponti erdészeti kísérleti állomásnak Selmecbányára, s 
arra kértem annak vezetőjét, Vadas Jenő főerdőtanácsos 
urat, lenne oly szives a helyszínére kifáradni, a mi meg 
is történt s múlt hó 11-én a Koháry-házai pagonyban 
a „Matajszka“ nevű erdőrészben a helyszíni szemlét 
megtenni szives volt.

Az állab 40—45 éves lúcos teljes zárlattal, közte el
szórtan néhány jegenyefenyővel — déli fekvéssel s 
mintegy 850 m. tengerszinfeletti magassággal. A fák 
85% —90%-a a fentjelzeít beteges kinézéssel bir — hol 
a csúcstól lefelé 6—7 pereszlenen az 1—2 évi hajtások 
tűi teljesen hiányzanak — tehát addig, a meddig a fák 
záródása összeér. Azon hajtások, a melyeken a Tortrix 
már a tavaly is fellépett volt, duzzadtaknak látszanak, 
gyéren vagy igen kevés tűvel boritvák s a mi jelleg
zetes : gummiszerűleg hajlanak — szóval az állab káros 
állapota kétséget kizárólag már messziről megállapítható.

A betegség okozóját Vadas főerdőtanácsos úr a jege
nyére nézve Tortrix murianána — a lúcfenyőnél azon
ban csak valószínűség szerint a Graphollita Tebellá-nak 
vélte felfedezni.

A lepkéje méhe nagyságú, de hosszúkás karcsú ha 
ül, szürke hamuszínű, szárnyain 1 — 1 fekete pettyel, 
hernyója 6—8 'infm hosszú, vékony, cérna vastagságú, 
hogy a fenyők tűibe bele fér, — álcája fehér, kissé 
nagyobb, mint egy jókora hangyatojás és a moha alatt 
található

A károsítás abban nyilvánul, hogy a hernyó a tűkben 
él, azokat elemészti, miáltal azok elveresednek s az
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egész fa, illetőleg az állabok úgy néznek ki, mintha 
koronatüzben lettek volna. Nálunk a Grapholitták, illetve 
a Tortrixok fellépése 700—1000 m. tengerszint feletti 
magasságban, déli oldalokon s leginkább a középkorú 
állabokban — bár az időseket sem kíméli — egy vöröses 
pásztában nyilvánul — s a megszállott erdőterület pár 
ezer holdat teszen.

Ez időszerint még nincsen baj — s az eddigi levél
vágást a fák valószínűleg még kiheverik, mert a csúcs
hajtás zöld, üde és nedvdús — tehát az élettani mű
ködés még a csúcsban is folyamatban van ; ha azonban 
ezen rajok a jövőre, tehát három egymásután következő 
évben is megjelennek, kérdés, nem-e fognak a fák a 
csúcstól lefelé száradni, ami igen kedvező állapot a 
fenyvesekben mindég honos Bostrychus typographusnak, 
s ha ez tényleg beállana: úgy kincseket érő szép lúco- 
sainknak ütött végórája ? !

Mi szülte s mely körülmény segítette elő a Tortrixok 
ilyen tömeges invásióját nálunk, azt nem ismerjük, — 
de éppen úgy nem ismerjük a védekezésnek a módo
zatait sem, s az ember az elemekkel szemben tehetetlen.

Egyelőre bíznunk kell az őstermészetben és az éghajlati 
viszonyokban, mert csupán ezek lehetnek segítségünkre.

A Tortrixok tömeges megjelenésének még ama körül
mény is kedvezett, hogy a madarak, amelyek máskor egész 
seregekben láthatók az erdőkben, eltűntek, most azt 
lehet mondani: nyomuk sincsen. Szegény kicsi jószágokat ki- 
pusztitotta az egymásután következő két szigorú tél. 
Úgyszólván hetenként megfordulok a havasok csendes biro
dalmában s naphosszakat bolyongok a fenyvesek régió
jában, de sem a cinkék sokféle változatát, sem a pin
tyeket, sem a csill-csall kellemes hirdetőjét, az erdők eme 
kedves dalosait, most sajnos sehol sem láthatom. A 
madarak hiánya pedig nagyon előmozdította a Tortrixok 
elszaporodását, mert ha volt is található kezdetben né
hány százezer,, azt a cinkék könnyen kipusztithatták 
volna, de most már természetesen ilyen tömeges meg
jelenésénél a madarak bármely sokasága sem segít.

Nem lenne-e célszerű a megszállott állabokban házi 
sertéseket járatni, rriert bizonyos, hogy a moha alatt 
tartózkodó álcák nagyrésze elpusztulna a téli zord időben, 
ha a talaj feltúratnék?

Miután valószínű, hogy ezen baj másutt is volt ész
lelhető, fölkérem a tisztelt szaktársakat, hogy eziránti 
tapasztalataikat az ügy érdekében közölni szívesek 
legyenek. „

Gróf Andrássy Dénes hitbizományi ura
dalma erdőgazdasági viszonyainak ös- 

mertetése.
Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti egyesületének Krasznahorka- 
várban, 1908. évi május hó 24-én tartott közgyűlésén felolvasta 

Mayer Géza uradalmi erdőmester.

Tisztelt Közgyűlés 1

Erdészeti egyesületünk — nagyrabecsült elnökünk in
dítványára — múlt évi közgyűlésében elhatározta a három 
vármegye erdőstatisztikájának összeállítását. Ebben az 
összeállítandó erdőstatisztikában meg fogják találni tisz
telt tagtársaim Gömör vármegye egyéb erdőségei között 
Andrássy Dénes gróf úr hitbizományi erdőbirtokainak 
részletes leírását is. Hogy mindazonáltal mégis vállal
kozom itt e tárgyban felolvasást tartani, teszem ezt a 
választmány megtisztelő felhívása folytán azért, hogy 
legalább röviden ösmertessem meg annak az uradalom
nak erdőgazdasági viszonyait, mely uradalomnak terüle
tén és ősi várában erdészeti egyesületünk tisztelt tagjait 
és vendégeit üdvözölni szerencsém van.

Mielőtt felolvasásomnak tulajdonképeni tárgyához hozzá
látnék, talán nem vétek tisztelt hallgatóim türelme ellen, 
ha — az uradalom birtokba jutásának leírásával kap
csolatosan — ennek az ősi várnak történetére is röviden 
visszapillantok.

Krasznahorka vára keletkezését — a néprege szerint 
— egy Bebek nevű juhásznak köszönheti, ki juhait a 
jelenlegi várdombtól délkeletre fekvő „Somhegyben le
geltetvén, ott egy nagy halmaz aranyat talált, melynek 
egy részét sajtba gyúrva, az akkortájt a „Királyhegyien 
vadászó IV. Béla királynak felajánlotta. A király a sze
rencsés juhászt megjutalmazandó, megengedte, hogy e 
vidéken hét aklot építhessen. Bebek az első aklot a Som
hegyen kezdte építeni, de láthatatlan kezek a nappal 
épített munkát éjjel Krasznahorkára vitték át, hol a szel
lemeknek ily jóságos közbenjárásával akol helyett vár 
épült fel; mire a juhász felbátorodva, a többi hat akol 
helyett is hat várat épített (nevezetesen: Tornát, Szád
várt, Csetneket, Pelsőcöt, Berzétét és Sólyomkőt s ezzel 
a hatalmas Bebek családnak őse lett.

A várról szóló első történelmi adataink az 1240-es 
évekről valók. Ezek tanúsága szerint az akkor már fenn
állott krasznahorkai várat IV. Béla király Bebek Máté 
fiainak: Fülöp és Dettrich grófoknak adományozta.
1441-ben Krasznahorkát Giskra hadai foglalták el, 1461- 
ben azonban azt Bebek István ismét visszaszerezte. A 
Szapolyai és I. Ferdinand közötti harcok idejében a vár 
Szapolyai pártján állott, de bár Krasznahorka falai alatt 
I. Ferdinand tábornoka, Buchheim Farkas 1556-ban ve
reséget szenvedett, néhány évvel később mégis kény
telen volt Bebek Swendy Lázár császári seregei előtt 
kapitulálni és ezzel a vár, — mely csaknem 300 évig 
a vitéz és tekintélyes Bebek család tulajdona volt, — a 
koronára szállott át.
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A ßebek család távozása után a vár a fejedelem ál
tal kinevezett várkapitányok parancsnoksága alatt állott, 
míg végre 1585-ben ideiglenes királyi donatio címen 
Andrássy Péter kezébe került. Ennek fia, Mátyás 1642- 
ben végleges donatiot kapott és azóta úgy a vár, mint 
a hozzátartozó birtokok állandóan az Andrássy család 
tulajdonában vannak. 1678-ban Andrássy Miklós kemény 
ostromot állott ki Thököly hadaitól; később fia, György 
kénytelen volt a fejedelemhez állani, a miért aztán is
mét Schultz tábornok vette a várat ostrom alá. II. Rá
kóczi Ferenc idejében Krasznahorka — a többi vidéki 
várakkal együtt — a szabadság dicső eszméjét szolgálta 
és nem egy kemény ostromot állott ki Andrássy István 
báró és ennek testvére, György kuruc generálisok hősies 
védelme alatt. Ez volt a vár legszebb és legfényesebb 
hadi korszaka és ez időkből valók legtöbb történelmi 
emlékei is. Ezzel azonban meg is szűnt a vár hadi sze
replése, mert a szatmári békekötéssel állandó béke köl
tözött a vár falai közé és azóta ez már csak néma 
tanúja elmúlt nagy időknek és kegyelettel őrzött emléke 
egy nagy, nemes és a haza érdekét úgy háborúban, 
mint békében mindenkor híven szolgáló főúri családnak. 

*
Krasznahorkához már akkor, midőn az királyi ado

mányképen az Andrássy család tulajdonába került, nagy 
kiterjedésű birtokok tartoztak. A jelenlegi krasznahorka- 
váraljai, betléri és oláhpataki uradalmak, — mint a vár 
akkori tartozékai, — tehát már a XVI. század óta az 
Andrássyak birtokában vannak. Ezeket a birtokokat 
Andrássy Mátyás a XVII. század közepe táján Monoki 
Annával történt házassága révén a monoki, somosi és a 
csetneki javadalmakkal egészítette ki. 1685-ben, Andrássy 
Miklós báró halálával, az Andrássy család két ágra osz
lott; az idősebb, betléri ág a betléri, oláhpataki uradal
makat, a csetneki uradalom egy részét és az időközben 
visszaszerzett erdélyi ősi birtokokat tartotta meg magá
nak, mig a fiatalabb monoki ág a krasznahorkaváraljai, 
monoki és somosi uradalmaknak, nemkülönben a cset
neki javadalmak másik részének jutott tulajdonába. Ez 
utóbbiakból Andrássy György gróf 1872-ben hitbizományt 
alapított s mint ilyent birtokolja azokat jelenleg Andrássy 
Dénes gróf úr Öméltósága.

*
A hitbizományi uradalom birtokai 5 vármegyében te

rülnek el: Gömör-Kishont, Abauj-Torna, Zemplén, Sáros 
és Nyitra megyékben. Összes kiterjedésök 47039 kát. 
hold, melyből 19929 kát. hold mezőgazdasági, 27110 
kát. hold pedig erdőbirtok.

A 27110 kát. holdnyi erdőbirtokból 23193 hold erdő
sült, 3505 hold az erdőbirtokhoz tartozó, egyéb mivelési 
ágon kezelt terület, 412 hold pedig terméketlen, mely 
utóbbiból mintegy 183 hold beerdősítés alatt álló kopár- 
ság és vízmosás, 229 hold pedig út, patak, szikla és a 
bányászat által elfoglalt, be nem erdősíthető terület.

Az erdőbirtok zöme, 23660 kát. hold Gömör-Kishont, 
1368 kát. hold Zemplén, 1345 hold Sáros, 497 hold 
Nyitra és 240 kát. hold Abauj-Torna vármegye határá
ban terül el. Sajnos azonban, az egyes vármegyékben 
fekvő erdőségek sem képeznek egymással összefüggő 
birtoktesteket, mert a gömöri erdőbirtok 8, a zempléni 
2, a sárosi 2 és az abauj-tornamegyei is 2 különálló, 
egymástól távol fekvő birtokrészből áll.

A gömörvármegyei erdőbirtokok, melyek a gömör- 
szepesi érchegységen, a Sajó folyó legészakibb vízterü
letén feküsznek, földrajzi tekintetben a közép és magas 
hegység jellegével bírnak; a nyitra- és sárosmegyei er
dők a Vág és illetőleg a Tarca folyó vízterületéhez tar
tozó előhegységeken; a zemplénmegyei monoki birtok a 
Hegyaljának legdélibb nyúlványain terül el, mig végre 
az ugyancsak zemplénmegyei csebb-lazonyi erdő a 
Labore és Ondava áradványterületén, teljesen sik vidé
ken fekszik.

Az erdők különböző földrajzi viszonyaihoz képest azok 
termőhelyi és éghajlati viszonyai is felette eltérők. Mig 
ugyanis az áradványterületen nőtt csebbi 100— 140 éves 
tölgyesekben kát. holdanként 270 köbméter, a monoki 
és nyitramegyei 40—50 éves tölgysarjerdő vágásokban 
pedig 120—140 köbméter fahozamot is érhetünk el, 
addig gömörmegyei tölgyeseink hasonló kor és záródás 
mellett már csak 170—180, illetőleg 70—90 köbméter 
holdankénti fatermést nyújtanak. Mig Zemplénben és 
Nyitramegyében az erdősítési munkálatokat tavaszszal 
rendszerint már március hó elején kezdhetjük meg, ad
dig a magas hegyeken fekvő gömöri fenyvesekben csak 
május hóban foghatunk hozzá és kedvező időjárás ese
tében a vágások felújítását még junius hó elején is 
folytathatjuk.

A hegységeket alkotó kőzetek közül leggyakoribbak a 
[ palakőzetek, melyeket néhány helyütt a trachyt és gneis 

tör keresztül. Nagyobb tömegekben előfordul még a trias 
képződményekhez tartozó mészkő is; mig a sajórédei és 
szabadosi hegységek alapkőzetét a gránit képezi. A fel
talaj homokos agyag, mely legtöbb helyen elég televé- 
nyesnek mondható.

A hitbizományi erdők főfanemei: a tölgy, bükk, gyei- 
tyán és a lúcfenyő, melyek között — kivált a sarjerdő- 
üzemosztályokban — a nyir, akác, kőris, juhar, szil és 
éger, a fenyvesekben pedig a jegenye, erdei, és vörös
fenyő is előfordul. A tölgy az összes beerdősült terület
nek 31°/o-át, a bükk és gyertyán 29°/o-át, a lúcfenyő 
pedig 1 7 °/o-át foglalja el; ezeken kívül a nyir és nyár 
12°/o-al, a jegenye- és erdei-fenyő 4—4°/o-al, a többi 
előbb említett fanemek pedig 0’5— 1%-kal vannak kép
viselve.

Az uradalom erdőbirtokainak első üzemberendezése a 
múlt század 20—30-as éveiben történt. Az első gazda
sági üzemterveket (térkép és nyilvántartásokkal felsze
relve) 1821-től 1831-ig Herfurt János akkori uradalmi 
erdőmester, volt erdész-akadémai tanár készítette, ki a
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krasznahorkaváraljai uradalomhoz tartozó erdőkből össze
sen 10 üzemosztályt rendezett be, még pedig 3 tölgy
szálerdő- üzemosztály t 90, 100 és 200 éves vágásfordu
lóval, 1 bükkszálerdő-üzemosztályt 120 éves fordulóval, 
2 fenyőszálerdőt 100—100 éves, 3 sarjerdő-üzemosztályt 
30, 32 és 36 éves és egy legelőerdő-üzemosztályt 32 
éves vágásfordulóval.

Ez az üzemberendezés az 1860-as években beállott 
úrbéri birtokrendezés következtében tarthatatlanná válván, 
1883 tói 1887-ig, már az erdőtörvény intézkedései értel
mében, az összes hitbizományi erdőbirtokokra új üzem
tervek készíttettek, melyek hatóságilag Jóváhagyatván, 
jelenleg is érvényben vannak.

A jelen üzemberendezés mellett a hitbizományi ura
dalom erdőségei 29 vágássorozattal 21 üzemosztályra 
vannak beosztva, még pedig két 100 éves és két 80 
éves fordulóju tölgyszálerdő-üzemosztályra, egy 100 éves 
és öt 80 éves fordulóju fenyőszálerdő-üzemosztályra és 
tiz 40 éves és egy 50 éves (átmeneti) fordulóju sarjerdő- 
üzemosztályra. A négy tölgyszálerdő összes területe 4190 
kát. hold, vagyis az összes erdőterületnek 18%-a ; a hat 
fenyőszálerdő-üzemosztály összesen 5805 kát. holdat, 
vagyis az összes erdőterületnek 25 százalékát, a tizenegy 
sarjerdő-üzemosztály pedig összesen 13198 holdat, tehát 
az erdőterületnek 57 százalékát foglalja el.

Ez utóbbiaknak feltűnő nagy térfoglalását a következő 
körülmények teszik indokolttá : Az uradalomnak Gömör- 
megyében, Dernőn vasolvasztója és vasöntödéje van, 
melynek tetemes évi faszénszükségletét elsősorban a gö- 
möri uradalmi erdőségek vannak hivatva fedezni. A vas
gyár faszükséglete évenkint átlag 40—50 ezer ürméter 
minimális szénfamennyiséget igényel, melynek állandó 
fedezése céljából elkerülhetetlenné vált a gyárhoz köze
lebb fekvő dernői, krasznahorkaváraljai, andrásii és jólészi 
erdőségek legnagyobb részét, sőt a kissé távolabb levő 
gócsi és sebespataki erdőket is ott, hol a termőhelyi és 
fanövekvési viszonyok ezt megengedték, kisebb vágás- 
fordulóju sarjerdőüzemre berendezni. A zempléni, sárosi 
és nyitramegyei erdőbirtokok úgyszólván kiegészítő részét 
képezik az ott levő, nagyobb kiterjedésű uradalmi mező- 
gazdasági birtokoknak, s min.t ilyenek, hivatva lévén 
elsősorban a mezőgazdaságok faszükségletét kivált kisebb 
méretű szerszám- és tűzifában fedezni, ezek is legna
gyobbrészt — ily gyengébb méretű faválasztékok nyerése 
céljából — sarjerdő-üzemre voltak berendezendők. Végül 
előmozdította a sarjerdők aránytalan térfoglalását az a 
körülmény is, hogy az uradalmi erdők tagoltsága folytán 
több csekély, alig 100—150 kát. holdnyi különálló erdő
részletet külön-külön üzemosztályba kellett foglalni, melyek 
csekély kiterjedésöknél fogva is magasabb fordulóju szál
erdő-üzemre célszerűen berendezhetők nem voltak.

A jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemtervek és ille
tőleg az időközi üzemátvizsgálási munkálatok előírásai 
szerint ezidejüleg a hitbizományi erdőbirtokokon évenként 
összesen 408'48 kát. hold rendes vágásterület kerül taro

lás alá, 42'15 k. hold a tölgyszálerdőkben, 60'58 k. 
hold a fenyőszálerdőkben és 305'48 k. hold a sarjerdő- 
üzemosztályokbari. A vágások kihasználása ezidejüleg 
kizárólag tarvágással történik ; egyes üzemosztályokban 
azonban néhány szebb és erőteljesebb növekvésü tölgy- 
egyedeket — lehetőleg egyenletes elosztás mellett — 
magfáknak, sőt a sarjerdő üzemosztályokban a jövő for
dulóig hagyásfáknak is tartunk fenn.

Az évi vágástét — a lefolyt 10 év átlagos eredmé
nyéhez képest — az összes hitbizományi erdőbirtokokon 
61407 tömköbmétert tesz ki; ebből 25687 köbm. (42"/o) 
haszonfa, 35720 köbm. (58%) tűzi-- és szénfa. A haszonfa- 
termésnek mintegy 20°/o-a tölgy, 78%-a fenyő és 2%-a 
egyéb fanem.

A fatermelés a hitbizomány Zemplén-, sáros- és nyitra
megyei erdőbirtokain házilag, az uradalom által felfoga
dott munkások által lesz eszközölve; a gömörmegyei 
erdőbirtokon azonban a házilag való termelés csak a 
dernői uradalmi vasgyár részére szükséges szénfa és az 
uradalom szükségletére szolgáló haszon- és tűzifa elő
állítására szorítkozik. A haszonfát (úgy a tölgyet, mint a 
fenyőt) itt legnagyobbrészt tövön adjuk el, annak kiter
melését — az uradalmi erdőszemélyzet ellenőrzése mel
lett — rendszerint a vállalkozó teljesíti, ki a fa további 
feldolgozását és választékolását saját céljainak megfele- 
lőleg eszközli.

Az évi fahozamoknak saját hatáskörben, házilag való 
feldolgozását és értékesítését a gömörmegyei uradalmi 
erdők elszórt fekvése és felette hátrányos tagosultsága 
nehezíti meg. A nyolc különálló csoportban elterülő erdő
ségek csaknem ugyanannyi fővölgybe hajlanak és ezek 
egyike sem szolgáltat annyi évi fahozamot, hogy azzal 
kisebbszerü gőzfürészt is, vagy egyéb fafeldolgozó válla
latot állandóan üzemben tartani lehetne; az összes ha
szonfát pedig a váraljai, csetneki, sajói, szulovai, sőt göl- 
nici, óvizi és szomolnoki völgyekből egy központba 
beszállítani a fennforgó viszonyok között csaknem telje
sen kivihetetlen.

Ezért — mint már fentebb emlitém, — az erdők ha
szonfa hozamát az uradalom, a vasgyár és a bányászat 
szükségletén kívül csaknem kizárólag idegen vállalkozók
nak tövön adja el. Az eladás rendszerint 3 évről 3 évre 
írásbeli ajánlatok, vagy nyilvános árverések utján, szer
ződés mellett történik; az eladás tárgyát képező fatömeg 
pedig a vevő által -— kellő ellenőrzés mellett — dön
tött szálfák szálankénti felvételével állapítjuk meg. Kisebb 
mennyiségben csak a községbeli lakosok faszükségletét 
értékesítjük, mire nézve 3 évről 3 évre megállapított 
uradalmi árszabályzataink vannak érvényben.

Az erdők fahozamainak ily módon való értékesítése 
mellett a múlt 1907. évben a tövön eladott tölgyhaszonfa 
után köbméterenkint 10—25 koronát, a fenyőhaszonfa 
után 8 — 13 koronát, a bükk műfa után 6—8 korona 
tőárat, a tűzifa után pedig ürméterenkint 3—5 koronát 
értünk el. A kemény szénfa ára — a dernői vasgyár
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bérlőjével kötött szerződéses megállapodások szerint — 
évek óta 2 K 04 fillér, a lágy szénfáé pedig 1 K 30 f. 
(a vágásban 110 cm. magasságra berakott és ugyanott 
átadott ürméterenkint számítva).

A főhasználatokon kívül a hitbizományi uradalom erdő
birtokain évenkint átlag 112 kát. holdon gyérítések és 52 
holdon tisztítások vannak folyamatban, melyek mintegy 
2200 köbméter előhasználati fatömeget nyújtanak. Ezt az 
előhasználati fatömeget aránylag csekély jövedelmezőség 
mellett részben szénfának, részben pedig tűzi- és rőzse- 
fának értékesítjük. Ide sorolhatom a botfanemüek terme
lését is, mely kivált a mésztalajon álló erdőségekben 
5—5 éves forduló mellett, az eddig alig értékesíthető 
volt mogyoró, som, vörösgyürü stb. cserjék hasznosítása 
által meg nem vetendő mellékjövedelmet kezd nyújtani.

Az erdei mellékhasználaíok közül legjelentékenyebb 
a legeltetés. Ez a hitbizomány erdőbirtokain (beleértve 
az erdőkhöz tartozó 3200 kát. holdnyi állandó legelőte
rületeket is) évenkint csaknem 5600 kát. holdon lesz 
gyakorolva. A zemplén-, sáros- és nyitramegyei erdőkben 
a korlátolt legeltetési jog — haszonbérszerződésileg — 
az ottani uradalmi mezőgazdasági bérlőket illeti meg. A 
legeltethető terület nagy részét a gömörmegyei birtokokon 
is a krasznahorkaváraljai és várhosszúréti uradalmi mező- 
gazdaságok veszik igénybe ; egy részét azonban a köz
ségbeli lakosok bérlik, kik erre az uradalomnak csaknem 
minden részében állandóan rá vannak utalva. A makkol- 
tatás ritkán ölt jelentékenyebb mértéket, mert a gyakori 
késői és korai fagyok miatt nálunk csak ritkán áll be 
nagyobb makktermés. A fűhasználatot (az utak, nyiladé
kok mentén és az állandó legelőterületekből e célra időn
ként tilalmazott területeken) részben az uradalom széna
szükségletének fedezésére tartjuk fenn, részben pedig 
évről-évre tövön árverés útján értékesítjük. Mellékhasz
nálatot képez továbbá a borókamag és egyéb erdei gyü
mölcsök értékesítése, melyek szedését nagyobb termés 
esetén egyes vállalkozóknak rendszerint általánybér mel
lett szoktuk kiadni. Végül megemlítendő az agyag- és 
mészkőfejtés is, melynek termékei részben a dernői vas
gyár szükségletére, részben pedig az uradalom területén 
átvonuló magán és közutak kavicsolására használhatnak fel.

A vadászat és halászat a bérbeadott uradalmi mező- 
gazdasági birtokokkal határos erdőségekben rendszerint 
a bérlőt illeti meg, a csetneki és gócsi uradalmi erdősé
gekben ez a jog Ándrássy Géza gróf úr Öméltóságának 
van átengedve; csupán a krasznahorkaváraljai uradalom 
vadászatát és halászatát tartotta fenn a hitbizományos 
gróf úr Öméltósága saját magának; miután azonban gróf 
úrunk ezidejüleg — magas koránál fogva — már nem 
vadászik, a vadászat itt csupán a káros vad pusztítására 
és egy normális vadállomány fenntartására szorítkozik.

A hatóságilag jóváhagyott felújítási és erdősítési ter
vek szerint a hitbizományi uradalomban évenként 408 
kát. hold kihasznált vágásterület újítandó fel és mintegy 
192 hold hézagos fiatalos pótlandó ki. Minthogy azonban

az erdők területének 57o/0-a 40—50 éves vágásfordulóju 
sarjerdő, hol a vágások felújulása nagyobbrészt természe
tes úton áll be, a mesterséges erdősítés évenként csak 
mintegy 380—400 kát. holdra terjed ki.

Az erdősítés csaknem kizárólag tavasszal, ültetés útján 
történik, mely célra a szüséges csemetéket 32 csemete
kertben, összesen mintegy 5‘7 kát. holdon neveljük. A 
fenyőszálerdőkben kizárólag lucfenyőt és helyenként ez
zel elegyesen (mintegy 0‘2 elegyarányban) vörösfenyőt 
ültetünk; a tölgyszálerdőkben és a sarjerdő-üzemosztá- 
lyokban a mesterséges felújítást és a pótlásokat tölgy
csemetékkel eszközöljük, csupán a tölgynek nem alkal
mas, sekély, köves talajon telepítjük be helyenként a 
lucfenyőt és a kopárabb mészkőtalajon a feketefenyőt. 
Az 50—70-es években itt az erdeifenyő betelepítésével 
tettek nagyobb kísérleteket, mely fanem kivált egyes el
hagyott szántóföldek és kihasznált legelők befásításánál 
— mint talajjavító fanem — igen jól vált be. Ennek 
helyét is azonban idővel — mesterséges alátelepítés 
útján — a tölgy lesz hivatva elfoglalni.

Az erdősítés átiskolázott 2—3 éves tölgy és 3—4 éves 
lucfenyő csemetékkel eléggé jól sikerül és aránylag ke
vés utánpótlást igényel; kivételt képeznek a déli lejtőjű, 
száraz mésztalajon teljesített ültetések, melyek kora ta- 
vaszszal a felfagyásnak vannak kitéve, azután pedig a 
gyakori tavaszi szárazságtól sokat szenvednek és rend
szerint többszörös utánpótlást igényelnek.

Az erdősítések ápolása a hitbizományi uradalom gömör
megyei erdőbirtokain a csemetéknek a fűtől és a vágá
sokban felburjánozó nyir, nyár és egyéb erdei gyomoktól 
való felszabadítására szorítkozik; ellenben a zempléni és 
nyitramegyei erdőkben a fiatalosok további tisztítására és 
gyakoribb felnyesésére is kiterjed. Mig ezek a munkála
tok a gömöri erdőkben állandó kiadásokkal járnak, addig 
a nyitrai és zempléni erdőkben, hol a gyengébb rőzsefa 
is elég jó áron értékesíthető, jövedelmet is hajtanak.

Az erdősítések évi átlagos költsége (beleértve a cse
metenevelés és ápolás költségeit is) az egész hitbizo
mányi uradalomban 12000— 13000 koronát tesz ki.

A hitbizományi uradalom összes dologi és személyi 
ügyeit — a hitbizományos gróf úr képviseletében — a 
Krasznahorkaváralján lakó uradalmi kormányzó vezeti. 
Az erdészeti ügyek intézését a krasznahorkaváraljai ura
dalmi erdőhivatal és ennek vezetése és felügyelete mel
lett a váraljai, dernői, csetneki és monoki, összesen te
hát 4 uradalmi erdőgondnokság teljesiti. Az erdőszemély
zet 5 erdőtisztből, 2 segédtisztből és 28 állandóan alkal
mazott, szakvizsgázott erdőőrből áll. Az egyes erdőgond
nokságok kiterjedése 3290 és 9260 kát. hold, az erdőőri 
védkerületek nagysága pedig 350— 1200 kát. hold között 
változik.

A most leirt kezelés mellett a hitbizomány erdőbirto
kai a lefolyt utolsó 10 év alatt a következő pénzbeli 
bevételeket nyújtották, és pedig:
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fő- és előhasználati fahozamok értékesí
téséből évenként átlag: ............ .... 291,551 K 54 f-t

mellékhasználatokból évenkint átlag : ... 8,662 K 78 f-t
téritmények és egyéb bevételekből

évenkint á t l a g .................................. . 28,654 K 01 f-t
összesen tehát évenkint átlag: 328,868 K 33 f-t 

Ezzel szemben azonban
kezelési kiadások címén évenkint átlag 60,664 K 87 f 
üzleti költségekben évenkint átlag . ..  . ..  38,521 K 30 f
közterhek és nyugdijakban évenkint átlag 22,975 K 73 f
égyéb kiadásokban évenkint á tlag_ ...  6,814 K 67 f

összesen : 128,976 K 57 f
kiadás merült fel.
Az elért évi átlagos tiszta jövedelem tehát

összesen ..............................................  199,891 K 76 f
kát. holdanként pedig ............................. 7 K 37 f
tett ki.
Minthogy pedig a 27110 kát. holdnyi

erdő gazdasági értéke....................  . ..  5,314,203 K-ra,
az erdőhöz tartozó, egyéb mívelési ágon 

kezelt területek és 35 erdészeti épület
leltári értéke .............................  . . .  514,932 K-ra

végül a meglevő, kitermelt fakészletek és
az erdészeti felszerelések leltári értéke 40,101 K-ra, 

az erdészet kezelése alatt álló összes va
gyon értéke tehát.....................................  5,869,236 K-ra

becsülhető ; ennélfogva a gazdaságba fektetett tőke a fent 
elért évi tiszta jövedelem mellett évenként átlag 3'4°/(t 
kai kamatozott.

*
Ezekben volt szerencsém Andrássy Dénes gróf úr Ömél

tóságának hitbizományi erdőbirtokait és azok gazdasági 
viszonyait röviden ismertetni.

Azok szakszerű leírásához még jóval több adattal kel
lett volna szolgálnom ; ezekre azonban ezúttal az idő rö
vidsége és felolvasásom szűk korlátái miatt nem terjesz- 
kedhetem ki. ígérem azonban, hogy előírásom kiegészí
tésére mindazt, mit itt elmulasztanom kellett, egyesületünk 
erdőstatisztikájában majd bőven kipótolom.

Erdészek legyetek fakereskedők.
Az e címen megjelent cikkek felett napirendre térni 

nem lehet, mert az annyit jelentene, mint egy életre 
való eszmét elejteni. Elejteni akkor, a midőn a magyar 
erdőgazdaság felvirágzásnak indult, amidőn a házi kezelés, 
tehát az erdőgazdaság belterjességének szükségessége 
elismerésben részesül s alkalmazása az egész vonalon 
érvényre jut.

Hogy ezen elvek mellett nem elegendő csak erdé
szeknek lennünk, hanem a fakereskedelemhez is kell 
értenünk, azt sok helyen pótolhatatlan gazdasági tévedé
seink igazolják.

Fakereskedelmi tudással kell bírnunk már a becslé
seknél is, tehát kívánatos és szükséges, hogy főiskolán
kon a kereskedelmi tudománynak az erdei termékekre 
vonatkozó részét alaposan, ahhoz értő szakerők oktassák, 
hogy a gyakorlatban — a midőn a házi kezelés követ
keztében a kereskedővel már csak az átadásnál fogunk 
érintkezni — tudjuk, hogy minő választékokra van annak 
szüksége és az anyagot kereskedelmi szempontból ho
gyan kell a piacra hoznunk.

Ezt az oktatást azonban nem kivánnók oly mérvűén 
kiterjeszteni, hogy a végzett erdész hivatásos fakeres
kedő is legyen, mert hisz már el van csigázva ez a 
szak a sok mindenféle tudománynyal, de ezt a készült
séget, ezt a tudást sem az állam, még kevésbé a magán 
erdőbirtokos honorálni képes nem lesz. Szükségesebbnek 
tartanók, hogy főiskolánkon fakereskedői tanfolyam állít
tassák fel, amelyen a főbb erdészeti tárgyakon kívül a 
fősuly a fakereskedelmi szakmába vágó dolgok — a 
kereskedelmi akadémiák szervezetéhez hasonlóan — 
adatnának elő.

Hogy ilyen érettségi letétele utáni tanfolyamra szük
ségünk van, azt a házi kezelés adta fakereskedelem 
fejlődése hozza magával. Mert ha végig nézzük fakeres
kedőinket : azt látjuk, hogy kevesen vannak a kiskeres
kedők, között, a kik vérbeli kereskedők lennének, hanem 
leginkább végzett falusi korcsmárosok, szatócsok, a 
kalapácsot eldobta iparosok, földmivesek stb. Kérdjük, 
hogy az ilyenekhez minő bizalommal lehet az erdő- 
birtokos ?

Ezzel szemben azonban nem azt akarjuk mondani, 
hogy az okleveles proletárok számát neveljük, hanem 
csak azt, hogy e szakmában is kellő műveltségű egyé
nekre van szükség. A faipar és kereskedelem terén is 
művelt egyének legyenek, mert csak akkor számíthatunk 
arra, hogy a magyar faipar és kereskedelem vezető 
szerepet fog vinni a világpiacon.

Kitérve Biók cikkére, nem érthetünk vele egyet követ
keztetésének 3. pontjával, melyben azt mondja: „s ér
tékesítse maga az előállított szelvény árakat.“ Hogy 
az erdőbirtokos a rakodókra kiszállított faanyagok feldol
gozására állítson fel gépeket, építsen fűrészeket, azzal 
egyet értünk, mert csak ilyen módon remélhetjük, hogy
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a gömbfa nem megy ki a külföldre és feldolgozott árú 
alakjában, sokszoros költség felszámításával, vissza nem 
tér; de hogy az erdőbirtokos maga értékesítse az elő 
állított szelvényárút, a mi tulajdonképp már az ipar és 
kereskedelem szakmájába tartozik, arra az erdész nem 
lehet hivatva, legkevésbé a bürokráciával telitett állam
erdészetnél.

Az, aki a szelvényárú előállításának csinját-binját 
ismeri, az nagyon jól tudja, hogy az mennyi körültekin
tést igényel és ha azt szokványméretben előállítottuk 
is, de arra esetleg kereslet nincsen, értékesíteni nem 
tudjuk, csak a fürészkezelő lesz az oka. Hát még a 
bonyolult elszámolás útvesztőjében ugyan ki fogja magát 
kiismerni? És ha ki is ismeri magát, ki tudja — ha 
még olyan képzett kereskedővé válik is — bokros teen
dői közepette az üzletvilág folyását szemmel tartani, 
figyelemmel kisérni.

Vájjon az államerdészet vagy a magán erdőbirtokos 
kiküldi-e szakerőit akár az ipar, akár a kereskedelem, a 
kelendőség tanulmányozására ?

Addig, amig rendeletekkel kormányozzák erdőgazda
ságunkat, a faipar és kereskedelemben ne kontárkodjunk, 
bízzuk ezt az erre hivatottakra, mi erdészek pedig ma
radjunk meg az erdőnevelés, ápolás és a kitermelt fa
anyagoknak a rakodókra és telepekre való szállításánál 
és az ezzel együtt járó teknikai munkáknál, mert ha 
ezeknek lelkiismeretesen megfelelünk, akkor eleget 
tettünk!

A műselyem.
Könyvismertetés. Közli: Biók Zoltán. 3.

A 13. és 14. számokban ösmertetett érdekes könyvben, 
10 szabadalmi levélben a műselyemnek azon előállítási 
módjáról ír még szerző, melyek állati eredetű anyagokból 
vagy növényi nyálkákból készülnek.

Ezek között a „gelatín“ selyem az, mely mint „Van
dára" vagy „Vandúora“ selyem, kereskedelmi cikket ké
pez, de dacára olcsóságának, a cellulose-selyemmel nem 
versenyezhet, mert különösen nedves állapotban kevésbe 
erős és tartós.

Azután azon eljárást és készülékeket, illetve gépeket 
Írja le, melyek a különböző vegyi utón előállítható mű- 
selyemszálak kihúzására, szárítására, fonására és szö
vésére jelenleg használatban, illetve, mely rendszer mel
lett a fennálló műselyemgyárak berendezve vannak, és 
ösmerteti azon eljárásokat, melyek a műselyem szálak 
ruganyosságát, fényét stb. hivatvák megadni.

A műselyemgyártás mellett 5 szabadalmi levélben a 
mesterséges lószőrnek, — különösen melyek „Meteor" 
és „Sirius“ lószőrkészitmény név alatt jönnek a kereske
désbe — a celluloséból miként történt előállítását 
mutatja be.

Érdekes képet nyújt a mű végén összeállított szaba
dalmi lajstrom, melyből megtudjuk, hogy 1855. év óta 
1907. évig, azaz a jelzett mű megjelenéséig, tehát 52 
év alatt a világon összesen 423 szabadalmi levél adatott 
ki, melyek egyrészt a műselyem chémiai utón való 
előállításában, másrészt a mechanikai utón történt feldol
gozásában, finomításában stb. különböznek, illetve térnek 
el egymástól.

Legelső helyen van Franciaország 121 szabadalommal, 
utána jön Anglia 103-al ; Németország 91 -el ; Amerika 
65-el; Ausztria 28-al; Sveic 14-el és végül Bel
gium 1 -el.

A második fejezet a műselyem tulajdonságaival foglal
kozik, több tekintetben összehasonlítván azt a valódi 
selyemmel.

A műselymet egyszerű megtekintésre a valódi selyemtől 
megkülönböztetni igen nehéz s ahhoz feltétlen szakérte
lem és gyakorlat szükséges.

A nitrocelluloséból előállított műselyem egyenletes fe
hér szinű és nagyobb fénye van, mint a valódi selyem
nek s nem bir azon jellemző sercegő hangot adó tapin
tattal, mint emez s valamivel keményebb is.

A nitrogén-mentesitett növényi anyagokból készült 
műselyemnek már sokkal érdesebb a tapintata, mint 
a nitrocelluloséból előállítotté s e tekintetben már jobban
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megközelíti a valódi selymet, attól csak vakító fehér 
színe által különbözik.

Színben egyedül a „Gelatin“ vagy „Vandura“ selyem 
olyan, mint a valódi selyem, de ez is a napfényben 
jobban csillog és fénylik, mint az utóbbi.

Súlyra nézve a megejtett kísérletek szerint a műselyem 
8— 13%-al nehezebb mint a valódi.

Víztartalma is nagyobb a mű-, mint a valódi selyem
nek, mert mig a valódi 99° mellett 7'97°/o—8-71°/o
víztartalommal bir, addig a különböző műselymek 
10'37°/o— 13'98%-al bírnak.

Ki van mutatva továbbá az is, hogy a 99°-nál szárított 
valódi selyem a szabad levegőn 2°/o—3%  vizfelvevő ké
pességgel bír, mig a műselyerp ugyanoly körülmények 
között 5%>— 6'94°/o vizet képes felvenni.

Hassack szerint a 100— 115°-nál szárított valódi selyem 
nedves kamarába elhelyezve 20'11 °/o, holott a műselyem 
27-46°/o—45'56o/o vizet vesz föl.

A huzási szilárdsága a műselyemnek 15o/0—20o/o-al 
kevesebb, mint valódinak.

A műselyem fonál összetett s rendesen 6 —20 fonál-
m/mból van összesodorva, vastagsága 28*8—35*16 u 

közt váltakozik, mig a valódi selyem átlagosan csak 15 u.
A műselymek valamennyien kettős fénytörők. — Gyú

lékonyságra a valódi selyemmel egyenlők.
A górcső alatt a valódi selyemtől leginkább kereszt- 

metszetben térnek el, mert mig a valódi selyem a leg
pontosabb kört mutatja, addig a műselymek a legkülön
bözőbb (ovális, szegletes, horpadt kör stb ) keresztmet
szettel bírnak.

Végül a harmadik fejezetben a műselyemnek alkalma
zása van röviden leírva.

Az ember nem is gondolná, hogy mi minden készül 
a hasznavehetetlennek vélt hulladékfából is nyerhető 
műselyemből és hasonló termékeiből.

Agyaink kényelmes matracai, a drága pénzen vett bú
toraink párnái manapság többnyire a fából, illetve a 
celluloséből előállított u. n. Meteor vagy Sirius „műló- 
szőr“-rel vannak kitömve, sőt a női kalapok vázai is 
ebből gyártatnak.

A gyermekek, a divathölgyek selyemruhái, az azokat 
diszitő legszebb csipkékkel együtt, a jó pénzen vásárolt 
divatos férfinyakkendők és mellények, női kalapdiszek, 
selyemszalagok és függönyök, butorkelmék stb. javarésze 
műselyem.

A villanyvezeték drótjainak elszigetelésére manapság 
csak műselymet használnak.

Szobáinkat, a kereskedéseket, avagy báltermeket fé
nyesen bevilágító petróleum-, spiritus- vagy gázégőkön 
levő izzóharisnyák legtöbbje a rézoxyammóniakban oldott 
celluloséból nyert műselyemből készül az által, hogy a 
belőle szőtt harisnyákat „Thoryumhydroxyd“-dal vonják be.

Sőt 1 — szinte hihetetlen — a kopaszemberek fából 
készült hajat hordanak már manapság, mert tényleg a 
műselyemből a legszebb parókákat is készítik.

Agancsosainkról.
Irta Gy. Gy.

Ha szarvas- és őzállományunk színvonalát akarjuk biz
tosítani, akkor első helyen azokat az erdőterületeket része
sítsük kiváló gondozásban és figyelemben, a melyek az 
állománynak erőben és alkatban a legkedvezőbbeket 
nyújthatják. Kétségtelen, hogy elsősorban s úgyszólván 
kizárólag a legeltetési tényezők azok, amelyek a legtöbb 
gondozást igényelik. Ha alkalmas legeltetési viszonyok 
mellett, őzeink és szarvasaink ellátásáról szigorúbb telek 
idején is megfelelően gondoskodunk, holmi járványoknak 
pedig elővigyázati intézkedésekkel elejét veszszük, akkor 
a pusztulás és a visszafejlődés tüneteinek sikerrel gátat 
szabhatunk. Hogy kedvelt vadállományunk létfeltételeit 
kellően biztosíthassuk, úgyszólván versenyre kell kelnünk 
a természettel.

Kétségtelen, hogy az agancsosvadnál, az állat létfel
tételeinek messzemenő biztosítása mellett, megfelelő égalj- 
viszonyok alatt, kellő szaktudás esetén, a letövés helyes 
arányával s a trofeaszerzés körűi tapasztalt káros ver- 
senygés kizárásával, magunk is nagyban előmozdíthatjuk 
nemcsak az állat erőfejlettségét, hanem egyben bizonyos 
fokig az agancsképződmény minőségét is.

Az őzvad, Európa legészakibb pontjai kivételével, világ
részünk minden táján meghonosodott; Egyéb világrészek 
közül, az Amerikába áttelepítettekről ezúttal nem szólva, 
otthon van ő Középázsiában, a rengeteg kinai birodalom
ban s Szibéria mérsékeltebb tájain. Az elősorolt vidékek 
valamennyije az északi szélesség 40—60 foka közt fek
szik. Ebből látszik, hogy az őz bizonyos kiimához kötött 
olyan állat, amely sem a nagy meleget, sem pedig a 
zord hideget el nem tűri s így az említett fokokon túl, 
létzónái megszűnnek.

Ha vannak földünkön állatok, amelyek létköreiken túl- 
tenyészkedni igyekeznek s erre képesek is, úgy az őze
ket ezeknek az állatoknak sorából ki kell vennünk. Még 
abban a körben is, amelyet az őz magának kijelölt, vál
tozatosságot felmutatni nem képes. Vájjon miben rejlik 
ennek oka? Alighanem azokban a szélsőségekben, ame
lyek az őzek sajátosságai. így nevezetesen: a szabad 
területek őzállománya a megközelíthetlenségig félénk vad, 
mig zártabb területeken a legrövidebb idő alatt bárány- 
szelid lesz. Az ilyen nemzedéknél a keresztezések s a 
vérfelfrissités sem hozhat kielégítő eredményeket, úgy 
hogy az állomány előbb-utóbb elcsenevészedik. Sajnos, 
ráadásként azután az őz, egyes olyan járványoknak, 
amelyek háziállatainkat is időszakonként megtizedelik, 
fokozottabb mértékben ki van téve.
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Ma már Európának s Ázsiának csupán néhány félre
esőbb vidékének szabadon tenyésző őzeinél beszélhetünk 
változatlan nívóról. Stagnálásuk, hogy ne mondjam egy
ben visszafejlődésük egyik hátrányos tényezőjeként szerepel 
a velük született kényesség is. Az őz módnélkül finnyás 
és válogatós. Ha zártabb helyen tartjuk, mindent meg
kóstol amihez hozzájut, anélkül, hogy egyikből is jóllakna. 
Ezt a tulajdonságát a szabad őstermészetből hozta magá
val. Kényeskedőből az emberek közt sem válik atléta.

Ha tehát az őzet legalább is azon áz erőmagaslaton 
akarjuk fenntartahi, amelyen agancsképződménye után 
Ítélve, ma még áll, meg kell őt hagynunk korlátlan sza
badságában. Hiszen módunkban áll őt, földrészünk több 
helyén még messzemenő védelemben részesíteni 1

Mindenesetre gondoskodni kell arról, hogy az a leg
nagyobb szabad terület, amit neki nyújthatunk, erdőben, 
szántóban, rétben, legelőben, a lehető legváltozatosabbat 
nyújtsa. Ez esetben az őz elemében lesz, s a sajnosán 
már sok helyütt felpanaszolt visszaesések elől is meg
óvható.

Kárpátjaink vagy Oroszország rengetegeinek olyan 
fenyveseiben, a hol a fenyvest más lombhullató fanem 
nem tarkítja, az őz magát igazában jól érezni nem fogja. 
Ott trófeái is mindenkép visszaesést fognak mutatni. 
Ezzel nincs az kimondva azért, hogy az őz a fenyvest 
nem kedveli s az neki inyjére nem való! Ellenkezőleg, 
a megfelelő bozótos rejtekhelyek és lombhullató fanemek 
mellett, a kellő arányú fenyvesterület jelentős szerepet 
játszik előtte. Épen. ezért, aki azt hiszi, hogy a pagonyba 
ültetett nehány szál disztenyővel az agancsosnak eleget 
tesz, legalább is naiv útra téved.

Sajnos, kivált nálunk Középeurópában, a kultúra tér
foglalása messzemenő vadvédelem mellett is, a vad
visszafejlődés siettető tényezők sorozatát növeli.

Ilyen körülmények közt az őz, existenciális ősotthonától 
előbb-utóbb elesik s kénytelen lassanként a kultúrterme
tek nyújtotta szűkre szabott feltételekkel beérni. Egyedül 
az erdők rezervált területei még nem nyújthatják neki 
mindazt, amit egyéb nyílt tereken feltalálhat.

Az őzek veszedelme, különösen erősebb telek idején 
szokott beállani. Ilyen volt 1906/1907. évek tele. Kemé
nyebb telek idején, főként a bükkösök s makkosok terü
letei biztosíthatják létfeltételeit. Magérés idején, másnemű 
táplálék s legelő után kutatni alig szokott. Ujjmutató ez 
sok tekintetben. Általán a bőséges makk- és bükkeszten- 
dők idején az őzállomány könnyebben áttelel s szembe- 
ötlőbb szaporulatot is mutat. Buffen már jó régen felhívta 
a figyelmet a dúsan terített erdők asztalaira, mint nél- 
külözhetlen olyan tényezőre, amely a vadállomány vissza
fejlődésének útját állhatja.

Túlszigoru telek idején az őzállomány átteletetése 
bizony kényes és fáradságos feladat. Az ilyen teleknek 
nemcsak nagyszámú vad esik áldozatáéi, hanem a táplá
lékhiány, sőt gyöngébb minőségű eleség mellett tavaszig 
elsatnyul s elgyöngül az az -állomány, amely hivatott

volna a jövő nemzedékről gondoskodni. A rossz áttele- 
lésnek kétségtelenül az állomány minősége is kárát vallja.

Keményebb telek eleségszükvilágában az őzállómány 
gondozása, megfelelő etetése, a vadfentartó uradalmak 
egyik elsőrangú feladata. A vadtenyésztés rendszerint 
nagyobb gazdaságokkal kapcsolatos. Egy-egy ilyen gazda
ságban rendszerint sok olyan kevésbé értékesíthető ter
mék áll rendelkezésre, amely az őzek s egyéb vad ete
tésénél jó szolgálatokat tehet. Sajnos, helytelen irányban 
takarékoskodók néhol beérik a legsilányabb minőség ki
szabásával s azt hiszik, hogy az őznek a termékek hulla
déka is megfelel, csak bőviben legyen abból! Megfelelően 
erőteljes tápszer nélkül eredményt elérni nem lehet. A ter
mészetadta utak itt is irányt mutatnak. Olyan esztendő
ben, amidőn makk és bükk bőven termett, az őzállo
mány tavaszra elég erőteljes maradt s így jó kötésben 
áttelelve, erőteljes trófeákkal ékeskedett. A hol tehát- 
kevés a tölgyesünk és bükkösünk, ott a pótlásról gondos
kodni kell. Igaz, kellő mennyiségű makk és bükkmak 
előteremtése s készletben tartása tálán költségesebb lesz 
egyéb, silány tápszerfélénél, ám viszont az elérendő ered
mény a vadászt meg fogja lepni.

Nem szabad megfeledkeznünk a sózókról sem 1 Amit 
aztán még ezeken kívül az őzeknek nyújtunk, az'inkább 
csak kiegészítésül, pótlásul ' szolgálhat. Ilyenek tápszer
ben a répafélék, egészséges burgonya, zab, vadgesztenye, 
széna s főként a tápdúsabb szárított lombkötegek'.1

Az őz bizonyára szives örömest fogja ezeket kóstol
gatni, mint nyaranta minden ügyébe eső tápnövényt; ám 
megfelelő tápot s így erőt neki első sorban a bükk-makk- 
nemüek adnak. Ezek s azután megfelelő lombkötegek 
mellett könnyebben képes a tél szigorával is megbirkózni.

Etetőhelyekhez, még enyhébb telek idején is, rend
szeresen hozzá kell szoktatni az őzet. Ha csak végszük
ség esetén rendezkedünk be ilyesmire, legtöbbnyire elkés
tünk azzal.

Az őzállomány előnyös fejlesztésére, egymással össze
függésben álló, minél nagyobb erdőterületek, kétségtelen 
befolyást gyakorolnak. Bizonyára nem akadály az, ha az 
erdőségeikben összefüggő területek, külömböző uradalmak 
kezén állanak. Némi vérfelfrissítés ' nem válik kárára 
egyetlen uradalom állományának sem. Az egymásra utalt
ságukat respektáló uradalmak egyöntetűen támogató el
járása nagy szolgálatokat tehet nemesük az'őzeknek, 
hanem az egész vadállománynak is.

*
A szarvasok létkörei talán még az őzekénél is szigo

rúbb feltételekhez kötvék. A fajok átalakulásának elmé
letéből kiindulva, föltételezhető, hogy a szarvasok agancsa, 
valamelyik őskorszakban esetleg szimpla villaág volt, a 
melyből aztán lassanként a mai változatos alakzatokkal 
ékeskedő ágas-bogas disz fejlődött. Akármint álljon a 
dolog, kétségtelen, hogy átmeneti kapcsot észlelhetünk a 
két közel rokon', a szarvas és az őz között. Egyes válto
zatosabb őzagancsok nem állnak távol é föltevés lehető
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ségétől. viszont nem állnak távol a visszafejlődéstől sem. 
Borzalmas létküzdelmek korszakában, minő a pliocénkor 
volt, a felsőpliocén szarvas, leleteink után ítélve, mesés 
nagyságú fegyverekkel ékeskedett. Minő dúsgazdag legelő
helyei lehettek akkor a szarvasoknak s milyen trófeákat 
szolgáltathattak volna azok az ilyesmiben kedvét lelő 
vadásznak! ?

A névrokonság következtében, a mely a két agancsos : 
az őz és a szarvas közt fennáll, kétségtelen, hogy lét
feltételeik körül alig találhatunk számbavehetőbb eltéré
seket. Ami az egyiknek megfelel, nagyjában az a másik 
követelményeinek is eleget fog tenni.

Megbecsülhetetlen munkát végezne az, aki az agancs
keletkezés és fejlődés történetét megírhatná! Sajnos, az 
anyag, ami rendelkezésre áll, vajmi kevés. A triász, a' 
pliocénkor agancsosainak relikviái e korszakok felől némi 
tájékoztatót nyújtanak ugyan, ám egyes átmeneti kor
szakokból nincsenek trófeáink, földünk jelen korszakának 
elejéről pedig, sajnos, megint csak végtelenül hézagos az, 
ami rendelkezésünkre á ll! Az egyes számottevő gyűjte
ményekben, múzeumokban, úgyszólván csak a legutóbb 
lefolyt száz esztendő képe áll rendelkezésünkre. Egy és 
ugyanazon vadászterület termékeiről nincs 100 évi idő
közt felölelő gyűjteményünk; még a legteljesebbeknek 
tartott külföldiekben sem ! Annyi mégis konstatálható, 
hogy az agancsképződmények még csak száz évvel nap
jaink előtt, átlag erőteljesebbek voltak; mig ma, azokhoz 
hasonlítható erősebb képződmény csak kivételként akad.

A visszaesés okát ne keressük csupán magában az 
őzben és a szarvasban, hanem a pagonyban s az azok 
nyújtotta tényezőkben, továbbá a kultúra előnyomulásá
ban, részben vadásztőrvényeink tökéletlenségében is, — 
de legfőként a vadászszenvedély elfajulásában!

Abban az időben, amidőn az őskorszak emberének 
első nyomaira akadunk, földünket lombhullató erdőségek 
változatosan dús flórája borította. Ezek az ősrengetegek 
az agancsosok zavartalan fejlődését kétségtelenül meg
felelőbben biztosíthatták, mint a mai erdőgazdaság szem
pontjából másként elsőrangú, ám minden oldalról keresz- 
tül-kasul szelt kulturerdőterületek. Történeti időszámítá
sunk ismertebb folyamán is, így pl. Tacitus és Plinius 
idejében, Európa őserdői nevezett klasszikusok figyelmét 
annyira lekötötték még, hogy műveikben terjedelmes feje
zeteket szentelnek Európa ősrengetegeinek. Korukban az 
erdők mellékének zsarolatlan földje, az erdővel egyetem
ben, a mainál sokkalta csekélyebb számú emberiségnek 
bőven fedezte létszükségletét. Az ember, az erdők birto
kában zavartalanul osztozhatott az állatvilággal anélkül, 
hogy egyikük köre a másikáét zavarta volna. A kultúra 
előhaladtával s az erdők gyérülésével lépést tartott a vad 
megfogyatkozása s egyben bizonyos visszafejlődése. A 
létkör folyton szükebbre szorult. A modern teknika, a 
gőz- és villamkorszakot megelőző 18-dik században arány
lag türhetőek voltak még a feltételek. A kegyelemdöfést 
a gőz és a villam adta. A középkorban s a 18-dik szá

zad vadállományánál nem fogunk oly szembeötlő eltérést 
találni, mint 20-dik századunk s a 19-diknek eleje közt, 
amidőn még a vasutak s a gyáripar föllendülése be nem 
következett. A 19-dik század elején községi külön legelő
területekről gondoskodni még nem kellett. A marhaállo
mány az erdőben, szélein és tisztásain megkapta mind
azt, amihez ma gondozott legelőkön, tetemesebb költsé
geink s utánjárásunk mellett képes csak hozzájutni.

A szarvasnál gyöngébb alkatú őz, az ősidők erdőiben 
nem volt oly nagy számban képviselve, mint az erőtelje
sebb szarvas, a mely hatalmas agancsaival és izmosabb 
testalkatával, az őserdők borzalmasan nagyszámú raga
dozói ellen könnyebben védekezhetett. Följegyzések is 
igazolják, hogy Európában a mivelődéssel lépést tartott 
a ragadozók számának apadása. Régibb időkben, az ön
védelem ésetén kívül, alig akadt ember, aki a ragadozó
kat irtotta, tizedelte volna, a haladó kultúrának volt fen- 
tartva az agyontizedelés mivelete, a szélsőségek legszélső 
határvonaláig 1

Az agancsosok visszafejlődését ellensúlyozni hivatott 
eljárások körébe sorolható a vérfelfrissítés is. Ám e téren 
a klimatológiai tényezők különös figyelmet igényelnek. 
Az Appenninekből az Uraiba áttelepített őzekkel vagy 
szarvasokkal célt érni nem lehet.

Sajnos, sok helyen maguk a vadászok is hozzájárulnak 
a degenerálás siettetéséhez azáltal, hogy bőgéskor rend
szerint a legerőteljesebb s legszebb példányokat kilövöl
dözik. Olyan uradalmakban, a minő hazánkban is pl. a 
bellyei, a legkapitálisabbak kilövöldözésének bizonyos 
luxusa még csak megengedhető, ám már szerényebb 
méretű s elszigeteltebb területek állományánál, ilyesmi
ben felette szigorú határvonalakat kell betartani.

Szarvasok ellátása föltétlenül nagyobb gondot igényel 
az őzekénél. A szarvas ugyanis, dacára erőteljesebb vol
tának, a bőgés szakából sohasem lép ki olyan jó kondí
cióban, mint üzekedésekor az őz; ezt tehát a szarvasnál 
bőséges, legjobb minőségű téli tápszerfélével kell meg
felelően ellensúlyozni.
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Kiméljük a császármadarat!
— Irta Sólyom. —

A pompás húsú császármadár vagy mogyorótyúk a 
Tetrao bonasia, ama erdei szárnyasvadaink közé sorol
ható, a melyekről aránylag ma már nem sok szó esik 
egyszerűen azért, mivel az augusztus közepétől november 
végéig megszabott lövési idő dacára, immár a fölötte 
megcsappant vadászobjektumok közé került. Mig a régibb 
jó vadászidőkben egyes megyéink szerte ezrével került 
aggatóra, ma már Magyarország összes vármegyéiben 
az évi lőstatisztika 3—4000 darabnál többet alig képes 
felmutatni; azért ez még igy is elég tekintélyes szám 
a tőlünk nyugatra eső államok ebbeli számadataihoz 
képest. A külföldön ugyanis állandó a panasz, hogy a 
császármadarak maholnap végleg letünedeznek a ked
veltebb szárnyasvadak listájáról.

Leggyakrabban csalsíppal szoktuk a császármadár
kakast fegyverünk elé csalni. Iíyes csalsípokat ma már 
gyárilag is előállítanak ; mégis, régidőktől fogva legelter
jedtebbek a macska-, nyúl- vagy lúdcsontból készült egy
szerű kezdetleges sípok, a melyeket a hozzáértő maga 
készít s a melyekkel aztán csalódásig híven képes a 
császármadár-jérce hangját utánozni.

A császármadarak ízes húsa fölötte kívánatos a kü
lönböző ragadozófélék előtt i s ; láthatjuk ezt abból is, 
hogy csalsípunkra a róka, a sas, a héja csak úgy jelent
kezik, mint az eléggé ártatlannak látszó evetke, a mely 
a császármadártojások mellett a zsengébb csibék húsát 
sem szokta megvetni. A csalsípos császármadár-lesen 
igy kétoldalról is részesülhetünk a hasznos és káros 
vad elejtése révén különböző vadászélvezetekben.

A csontból készült egyszerű csalsípot viaszszal szok
ták kitöltögetni ; a viasz mennyiségéhez képest a csalsíp 
hangjával felváltva öregebb és ifjabb kakasok hangját 
utánozhatjuk. A hozzáértő vadász, esetenként egyszerű 
füzágból is eredményesen csalogató sípot tud olyankor 
előállítani, amidőn csont csalsípot nem hozott magával, 
a véletlen pedig alkalmat nyújt neki arra, hogy császár- 
madarat lőjjön. A jércéket csalogató sípok pléhből vagy 
ónból készülnek. Ilyeneket ma már bármelyik vadász- 
felszereléseket gyártó és árusító cégnél lehet szerezni.

A tőlünk északra és nyugatra eső államokban állandó 
a panasz a császármadarak rohamos apadása fölött. Ez 
érthető is, hiszen a külföld legtöbb államában, főként 
pedig a nagy kiterjedésű orosz, lengyel, finn, svéd és 
norvég pagonyokban szerteszét hurokkal s más tilos 
utakon — módokon, állandó rohamossággal — pusztítják 
és apasztják az aránylag gyanútlan, ízes húsú szárnyast.

A császármadarak húsának közkedveltsége ugyancsak 
régi keletű; ma is használatos tudományos elnevezésü
ket is a középkorban kapták még Albertus Magnustól a 
nagy tudóstól, a ki a vadászkedvtelésekben mindenkor 
örömét lelte. Albertus Magnus a „Banasia“ nevet, a 
„bona assa" vagyis „jó pecsenyére“ vezeti vissza. Tény

leg a mogyorótyúk meg is érdemli ezt az elnevezést, 
csak úgy, mint a „császár“-madár jelzőt, a mely őt a 
fejedelmi, császári asztalokra is méltóvá avatta.

A császármadár-állomány óvásának legelső postulá- 
tuma: annak az erdőterületnek messzemenő kímélése, a 
melyben a császármadár tanyát ütött. Az állomány ka
kasaiból aztán csakis a fölös számút volna szabad kilö
völdöznünk, mig a jércék, kotlók s az ifjú nemzedék 
mindenkor messzemenő védelmünk tárgyát kell hogy 
képezze, annyival is inkább, mivel a különféle emlős és 
szárnyas ragadozó ellenségen kívül, főként a kígyók is, 
temérdeket pusztítanak a földre helyezett, amúgy is kez
detleges fészkek zsenge csibenemzetségéből.

Ha oly szerencsések voltunk, hogy a császármadár 
vadászterületeink valamelyikén magának otthont talált: 
igyekeznünk kell őt, tőlünk telhetőleg ebben az otthon
ban meg is tartani, amit leginkább úgy biztosíthatunk 
magunknak, ha olyan bogyóttermő bokrokat ültetgetünk 
s ápolunk ott, a melyeknek terméke a császármadarak 
közkedvelt csemegéi közé tartozik, ilyenekként szerepel
nek: a csipkerózsa, a bangita, a boróka, a bodza és a 
galagonya. A hangyabolyok tojásterméke aztán kielé
gíteni hivatott az ifjabb nemzedék tápszükségleteit; erdő
ségeink hangyarakásait itt tehát ugyancsak kímélnünk kell!

A császármadarak állandó betelepítésének kísérletei 
mérhetlen gondot, fáradságot és költséget igényelnek ; 
hogy ezek azonban nem éppen eredménytelenek, igazolja 
ezt a gödöllői koronauradalom, a melynek területén 
még a 80-as években sikerrel próbálkoztak Skandiná
viából behozott császármadarak betelepítésével.

Végezetül sajnos tényként kell azt fölemlítenem, hogy 
a császármadár, a mely egykor európaszerte elterjedt 
szárnyasvad volt, ma már végleg kipusztult a következő 
országok vadászterületeiről : a Balkánállamokból, Szerbia 
és Románia kivételével, Déloroszországból, Olaszország
ból, a pirenéi félsziget mindkét államából és Dániából. 
Más világrészbeli otthonai közül majdnem egész Kelet- 
ázsiából. Számban úgyszólván a végletekig megapadt : 
Belgiumban, Németalföldön, Franciaországban; ennél 
valamivel mérsékeltebb az apadása Középeurópa erdősé
geiben és igy hazánkban is.

Legtöbb van belőle még a két skandináv államban, a 
hol az évi lőstatisztikában jelentékeny vadkiviteli cikk
ként százezernyi számban szerepel. Ázsia államai közül 
még legfeljebb Japánban találkozhatunk vele nagyobb 
számban.
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Halfogó eszközök és halászati módok.
Irta Lakatos Károly. (6)

A „vaktában“ (találomra) való szigonyozás a szorosan 
vett „mesterség“ fogalmán kívül esik ugyan, de a régi 
halászoknak azért haszonhajtó foglalkozása volt. Talá
lomra a lolyók padmalyos vagy örvélyes helyein szoktak 
szigonnyal döfködni, a hol nagy halat sejtettek, melyhez 
a gyökerek vagy a tőke miatt más eszközzel hozzájutni 
nem lehetett. Ugyanígy a nádasokban is, a honnan szinte 
lehetetlen a halat kizavarni. De itt már voltak tapaszta
lataik, a melyeket javukra fordíthattak. így például, ha a 
hal megriadt és elmenekült, a mozgó nádról pontosan 
megállapították, merre ment és azt is, hol áll meg. 
„Belopták“ tehát, mint vadász a vadját — s a többit 
elvégezte a szigony, melyet ilyenkor inkább csak a he
lyes érzék vezetett s bizony gyakran talált.

A „szemre" való szigonyozás természetesen oly hal
fajokra volt leginkább szokásos, melyek bizonyos körül
mények közt „föladták“ magukat, vagyis a szó szoros 
értelmében „kifeküdtek“ a vízre, mint például a „me
legedő" és a nád árnyékában „hüselő“ nagy potykák s 
némely más nagy halak szokták, — továbbá olyanokra, 
melyek ivásidőben „föntjárnak" (vagyis szintén „föl
adják magukat“) s „állják a szigonyt“.

Ám a szigonyra nagyon alkalmas volt a csuka is, 
azon szokásánál fogva, hogy a víz alatt (tiszta vízben jól 
láthatólag) megszokott állni s e helyzetben igen alkal
mas célpontul szolgál a szigonyosnak, vagy akkor, midőn 
ivása idejében a parti nádasok közelében játszadozik. 
Ugyancsak a csuka éjjeli szigonyozásra is adott alkal
mat a székelységnél, sőt lopva ma is gyakorolják még 
ezt a regényes hangulatot ébresztő halszerzési módot és 
pediglen nemcsak csukára, hanem balinra és pisz
trángra is.

Ez az u. n. „világló“-val való halászás.
A „világlót“ legtöbbször gyantásfenyőből hasított fa

szilánkok képezik, nem ritkán azonban fáklyákat is 
használnak, de alkalmazzák az izzó parazsat is, mit 
ócska abroncsokból és drótból készült, nyélre erősiiett 
kosarakban hordanak a víz mellett.

A „világló“ arra szolgál, hogy a halász annak fényé
nél megpillanthassa a halat. Munkájában a viz folyása 
szerint alólról fölfelé halad, mivel a hal fejjel a vízfo
lyás felé fordulva áll, s e miatt hamarább észreveszi az 
ember a halat, mint a hal a halászt, annál is inkább, 
mert köztapasztalás szerint a fény nem riasztja a halat.

Hajdan nemcsak a hegyi nép, de az alföldi halászság 
is gyakorolta a világló mellett való éjjeli szigonyozást, 
kivált a lápi halászok. Sötét éjjelen hármasával csol- 
nakra szálltak s közülük az egyik, az elismert legjobb 
szemű s legbiztosabb kezű szigonydobók közül való, a 
csónyik orrában foglalt állást, szigonyát szúrásra készen 
tartva, mig szemei a viz mélyét fürkészték az égő nád
csutak világítása mellett, mit egyik cimborája emelt ma

gasra, mig a harmadik ember a csónyik farában a toló- 
rud dolgát látta el s ilyként járták be a csendes lápo
kat. A csuka a szokatlan fény láttára „megállt“, mintha 
igézet nyűgözte volna le s mielőtt tisztába jöhetett volna 
a helyzettel, már átjárta a vidraszemü szigonyos gyil
kos fegyvere.

Elképzelhető az ily halászat izgalmas volta ! És hogy 
mennyi ügyességet, gyakorlatot és lélekjelenlétet kívánt 
a rét fiától ! Regényes látvány volt a koromsötét éjben 
bolyongók foglalatoskodása a bolygótüzszerüen imbolygó 
fényben, melyet a nádcsutak vérvörös lángja lövelt, szer- 
teszürt s homályos silhutokként emelte ki az éjjeli halá
szok óriási kísértetekhez hasonló árnyait . . . mint ha 

_ csak a bolygó hollandi elbűvölt hajója került volna a félreeső 
helyre, hogy megpihenjen százados kóborlásai után. . .

Régebben a nappali szigonyozást nemcsak magáno
sán, hanem a nagy halak ivása idejében társaságban is 
űzték halászok, a part mentén állva föl s lesve a hal 
felbukkanását, melyre szemre szúrtak, vagyis a látott 
halnak odalóditott egyet a szúrószigonynyal ellátott szi
gonyos s ha esetleg elhibázta, akkor vaktában szurkált 
sebesen, ide-oda — hátha. . . ?

Ily társas szigonyozások alkalmával számos szigonyos 
állt föl és az u. n. szúrószigony-1 használták.

A társas szigonyozás majdnem azonos volt a lesvadá
szattal, az egy szigonyos munkája pedig a bokrászó, 
vagyis „cserkésző" vadászathoz hasonlított, s még sza
bályai is azonosak voltak. így a lesnél, a midőn ugyanis 
egyhelyben vesztegelve várta a hal felbukkanását a szi
gonyos : a csendes, nyugodt magatartásra s emellett a 
figyelmes szemlélődésre fektettetett a fősúly, a cselekvés 
percében pedig a lélekjelenléttel párosult gyors elhatáro
zás és biztonság a szigony kezelésében, volt az a fon
tos követelmény, mely a sikert biztosította; — a kereső 
szigonyozásnál hasonlóan ; csakhogy a kézbeli ügyesség
hez még nagy körültekintő képességnek s helyismeret
nek is kellett járulni és mivel csónyikon történt a hal
keresés, óvatosan kerülni kellett minden zajt, a mit csak 
az evező óvatlan kezelése folytán előidézni lehet, de sőt 
a csónyikban fennálva fürkésződő szigonyosnak még a 
lába mozdulására is ügyet kellett vetnie, kivált ha csiz
más lábbal állt be, nehogy lábbelijével megcsusszanjon, 
megtoppantsa a csónyik fenekét, mert akkor azonnal el
villant vagy pedig helyet változtat a hal, mert ha hal
lása nincs is ugyan a halnak, de — akármilyen fur
csán hangzik is — az tény, hogy (halászmondás sze
rint) a bőrével megérzi a hangot a vízben s elmene
kül, vagy alámerül, mint például a melegedő, illetőleg 
helyesebben : hüvösölő potyka szokta tenni, amennyiben 
a legkisebb zajra a viz felszínéről ólom módjára viz alá 
merül (a csendben azonban ismét felszínre jön). A csuka 
és több más halfaj azonban ha egyszer megriad, vagy 
végkép elvesz a szigonyosra nézve, vagy pedig ha elő
kerül is hosszabb idő múlva, már a legkisebb csobba- 
násra kereket old ismét.
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Föntebb társas szigonyozásról ejtvén szót, hozzáadó- 
lag még megjegyzem, hogy farkashálók és nagy far- 
szákok alkalmazása mellett is szoktak patakokon, vala 
mint keskeny folyóvizeken is rendezni ilyet, a mi nagy 
mozgalommal van összekötve, mint a hogy. a hajtóvadá
szatokat rendezni szokták — és az ily társas hálózások 
valóban minden tekintetben meg is feleltek a hajtóvadá
szat jellegének, a mennyiben valóban hajtóhalászatok 
voltak azok. . .

Nagy népcsoport szokott ugyanis az ily társas halá
szatokon megjelenni s abban részt is venni, ki a hajtó, 
ki meg a segédkező szerepét vállalva magára a hálósok 
közül — és a hajtások, éppen mint a hajtóvadászoknál: 
be voltak osztva és három-négy hajtás is követte 
egymást.

A viz széliében annyi farkasháló, illetve farszák lett 
elhelyezve egymás mellé, a mennyi csak elfért és eset
leg több sorban is felállottak a hálósok, — azután pedig 
kezdetét vette a sokadalmas hajtás és volt dolga a gö- 
bülő rúdnak.

(Folyt, köv.)

«y* * 5 |í > »y»«y» *̂**jf*̂f* *v,'

*  Az állami e rdő tisztek mozgalma. Az állami erdőtisztek 
létszámrendezése ügyében e hónap 12-én az Országos Erdészeti 
Egyesület helyiségeiben tartott nagygyűlés előkészítő bizottsága, 
melyet az állami erdőhatóságok kiküldöttei alkottak, Rónay Antal 
ministeri tanácsos elnöklésével f. hó 8-án ülést tartott, a melyben 
a nagygyűlés elé terjesztendő határozati javaslatra vonatkozólag 
megállapodás történt. Az Országos Erdészeti Egyesület külön akció
val támogatja az állami erdőtisztek jogos kívánságait és felterjesztés- 1 
sei fordult ez ügyben a kormányhoz. A nagygyűlés lefolyását lapunk j 
más helyén ismertetjük.

* Uj főe rdőtanácsosok. A király a földmivelésügyi magyar 
minister előterjesztésére Simenszky Kálmán és Gyöngyössy Béla 
főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott erdőfelügyelőket, 
valamint Levitzky Albert főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felru
házott erdőtanácsost főerdőtanácsosokká, továbbá Kolosy Béla és 
Jausz Sándor alerdőfelügyelőket erdőfelügyelőkké nevezte ki, Kraj- j 
csovics Béla és Rochlltz Dezső erdőfelügyelőknek pedig a főerdő
tanácsosi címet és jelleget díjmentesen adományozta.

* A hangyák ellen vató védekezésre számtalan szert hasz- j 
nálnak. A hangyák nem állhatják ki a petróleum szagát és ezért 
petróleummal öntjük meg ama helyeket, hol íudtunkkal a hangyák 
járni szoktak. (Kertész nyelven szólva : amerre a hangyák felvonu
lása mutatkozik.) A hangyabolyt is meg szokták petróleummal 
önteni, máskor aztán az ilyen helyekről a hangyák távol maradnak. 
Ugyanezt lehet kátránynyal is elérni.

* Caragna arborescens sövénynek. Mivel ez a cserje erő
sen növekszik, fagyálló és jutányos, azért ajánlják a borsófát újab
ban sövénynek is. Igen jól lehet olló alatt tartani, azaz jól elbírja a 
nyesést, a mellett a hernyók és rovarok nem bántják. Több éves 
korában ültetik sövénynek, kétsorosán, hármas kötésben. Könnyű, 
meddő földdel is megelégszik.

* Fák ipari te rm ékei. Kínában, Carolina államban és Cuba 
szigetén a faggyú is fán terem. A faggyufa (Stillingia sebifera v. 
Croton sebiferum) nagyon hasonlit a mi ezüstlevelü nyárfánkhoz 
(Populus argentea). Háromszögű gyümölcse van, mely kemény, 
bőrszerü burokkal van ellátva s borsónagyságu magvakat tartalmaz. 
Ha a gyümölcsöt héjastól együtt vízben főzzük, zsiradékszerü anyag 
válik ki belőle, melyet könnyű szerrel ki lehet merni a vízből s 
mely csakhamar megszilárdul. Ez a fafaggyu. Ha kevés viasszal és 
lenolajjal keverjük, igen jóminőségü gyertyát készíthetünk belőle, 
mely világosan, bár kissé sárgás lánggal ég. — Nyugatindiában és 
Délamerikában tenyész a szappanfa (Sapindus saponaria), mely 
8 —10 méter magasra nő, virága fehér s gyümölcse szilvaszerü 
csontárgyümölcs. A gyümölcs húsa erősen maró nedvet tartalmaz, 
melyet a benszülöttek ruhatisztitásra használnak. E húsos gyümölcs
nek megvannak azok a tulajdonságai, melyek a szappannak s még 
habzik is. Három vagy négy ilyen szilva megfelel félkiló szappan
nak, dé óvatosan kell használni, mert erősen maró hatásánál fogva 
könnyen tönkreteszi a ruhát. Malabarban is tenyész egy fa, melynek 
szőlőfürtszerü gyümölcsét mosásra használják ; ez a babérszappan-fa. 
— Afrika belsejében, melynek forró éghajlata sok helyen kizárja a 
szarvasmarhatenyésztést, elég gyakori a vajfa i Bassia longifolia), 
melynek szép nagy virága és körtealaku gyümölcse van. A gyümölcs 
olajbogyó nagyságú magvakat tartalmaz, melynek zöld burka alatt 
ásakszerü fehér anyag van. Ennek ize olyan, mint a vajé, s a ben
szülöttek csakugyan annak is használják. Előnye, hogy sózatlanul is 
sokáig eltartható s nem egy könnyen romlik meg. A benszülöttek 
még gyógycélokra is használják, amennyiben kenőcsöt készítenek 
belőle rheumatikus bajok ellen. Amerika tropikus vidékein, ott, 
ahol az izzó napfény csaknem minden növényi életet kipusztitott, 
egy vézna és nyomorúságos külsejű fa tenyész, görcsösen bele
kapaszkodva erős ágaival a terméketlen sziklatalajba. Ez a szegényes 
külsejű fa a tejfa (Tabernae montana utilis) s valósággal jótéte
ménye a természetnek, mert tejszerü anyagot szolgáltat, mely rend
kívül jóízű és tápláló. Ezt a tejet olykép nyerik, hogy megfúrják a 
fa törzsét és a kicsorduló nedvet felfogják az odatartott edényben. 
Ez a tej még tejfölt is szolgáltat, mert ha egyideig állni hagyják, 
felületén sűrű anyag képződik, melynek ize csaknem ugyanaz, mint 
a tehéntej föléé.

528/908. sz.

Faeladási hirdetmény.
Az alulírott községi elöljáróság ezennel köz

hírré teszi, hogy a községi erdő A) üzemosz
tályának 1904— 1908. évi vágásaiban található 
1443 drb tölgytörzs a községházánál folyó évi 
szeptember hó 28-án délelőtt í) órakor 
tartandó írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvá
nos szóbeli árverésen el fog adatni.

A fentjelzett törzseknek összes fatömege szak
értői becslés szerint 1010 tm3 műfa és 2109 
tm3 tűzifa.

Kikiáltási ár 29000 K. Bánatpénz a kikiáltási 
árnak 10°/o-a.

Az árverési és szerződési feltételek a községi 
irodában megtekinthetők.

Sövénység (Nagyküküllő vármegye, u. p. 
Kőhalom), 1908. évi augusztus hó 30-án.
Weisz György Andreas Honi ner

jegyző, birő.
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695./1908. szám.

Pályázati hirdetmény.
Az alólirt m. kir. állami erdőhivatal Arad 

vármegye közigazgatási erdészeti bizottságának 
idei 3945/K. E. B. számú határozata folytán az 
elhalálozás következtében üresedésbe jött, öt 
évenként 50 koronával emelkedő 700 (Hétszáz) 
korona évi javadalmazásu és az állás elnyeré
séről szóló értesítés vételétől számított 8 napon 
belül elfoglalandó erdőőri állásra pályázatot hirdet.

Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 
37. §-ában előirt minősítésüket, ép és egészsé
ges testalkatukat, életkorukat és az eddigi alkal
maztatásukat előtüntető okmányaikkal felszerelt, 
egy koronás bélyeggel ellátott, sajátkezüleg irt 
kérvényeiket a folyó évi október hó 1-ig ide 
nyújtsák be.

Az elkésett vagy kellően fel nem szerelt 
pályázati kérvények figyelmen kívül hagyatnak.

Azonos minősítéssel biró pályázók közül az 
oláhul jól beszélők előnyben részesülnek.

Arad, 1908. évi szeptember hó 12-én.
M. kir. állam i erdőhivatal.

1908. évi 4928. szám.

Kitermelt tűzifának eladása.
A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság 

erdőbádonyi erdőgondnoksága alábbi vágásterüle
tein kitermelten, a tőnél felrakásolt bükk-, cser- 
és tölgy, részben lágy tűzifa Besztercebányán 
1908. évi szeptember hó 24-én délelőtt 
10 órakor az erdőigazgatóság tanácstermében 
tartandó nyilvános árverésen zárt írásbeli aján
latok utján eladatni fog.

I. csoport: A Plaznó nevű 1. tag 8— 12. oszt.- 
beli vágásban 605 ürm. bükk vegyes, 149 ürm. 
cser vegyes, 586 ürm. tölgy vegyes választékú 
tűzifa. Kikiáltási ár 3902 K 80 f. Bánatpénz 
390 K.

II. csoport: A Szietnó nevű 3. tag 27., 30. 
és 31. oszt.-beli vágásban 193 ürm. bükk ha
sábos, 54 ürm. cser hasábos, 1456 ürm. bükk 
vegyes, 279 ürm. cser vegyes, 7 ürm. tölgy 
vegyes választékú tűzifa. Kikiáltási ár 6089 K 
10 f. Bánatpénz 609 K.

III. csoport: A Szietnó nevű 5. tag 56. és

57. oszt.-beli vágásban 258 ürm. bükk vegyes, 
186 ürm. cser vegyes, 585 ürm. tölgy vegyes, 
113 ürm. lágy vegyes választékú tűzifa. Kikiál
tási ár 3241 K 20 f. Bánatpénz 324 K.

IV. csoport: A Szietnó nevű 6. tag 63. oszt.- 
beli vágásban 772 ürm. bükk vegyes, 154 ürm. 
cser vegyes, 34 ürm. tölgy vegyes választékú 
tűzifa. Kikiáltási ár 2578 K 50 f. Bánatpénz 
258 K.

V. csoport: A Jancsovszka nevű 7. és 8. 
tag 7. és 17. oszt.-beli vágásban 251 ürm. tölgy 
vegyes választékú tűzifa. Kikiáltási ár 577 K 
30 f. Bánatpénz 58 K.

VI. csoport: A Dobrezin nevű 9. tag 26. 
oszt.-beli vágásban 41 ürm. bükk hasábos, 1107 
ürm. bükk vegyes, 7 ürm. tölgy vegyes vá
lasztékú tűzifa. Kikiáltási ár 3484 K 10 f. Bá 
natpénz 348 K.

VII. csoport: A Dobrezin nevű 9. tag 28. 
és 30. oszt.-beli vágásban 103 ürm. bükk ve
gyes, 16 ürm. cser vegyes, 196 ürm. tölgy 
vegyes választékú tűzifa. Kikiáltási ár 905 K 
80 f. Bánatpénz 90 K.

VIII. csoport: A Dobrezin nevű 9. tag 33. 
oszt.-beli vágásban 411 ürm. bükk vegyes, 21 
ürm. cser vegyes, 730 ürm. tölgy vegyes, 112 
ürm. lágy vegyes választékú tűzifa. Kikiáltási 
ár 3608 K 80 f. Bánatpénz 361 K.

IX . csoport: A Jahodiszko nevű 14. tag 35. 
oszt.-beli vágásban 2 ürm. tölgy műhasábos, 
500 ürm. tölgy vegyes, 31 ürm. lágy vegyes 
választékú tűzifa. Kikiáltási ár 1495 K 40 f. 
Bánatpénz 150 K.

X. csoport: Szelcsevölgyi 21. tag 52. és 54. 
oszt.-beli vágásban 258 ürm. bükk hasábos, 
1368 ürm. bükk vegyes, 37 ürm. cser hasábos, 
89 ürm. cser vegyes, 37 ürm. tölgy vegyes 
választékú tűzifa Kikiáltási ár 5076 K 45 f. 
Bánatpénz 508 K.

XI. csoport: A Szelcsevölgyi 21. tag 56. és 
57. oszt.-beli vágásban 192 ürm. bükk hasábos, 
617 ürm. bükk vegyes, 2 ürm. cser vegyes, 
6 ürm. tölgy vegyes választékú tűzifa. Kikiál
tási ár 2351 K 45 f. Bánatpénz 235 K.

Az ajánlatok minden csoportra külön összeg
ben tüntetendők ki, de egy ajánlati lapon tehe
tők, mely 1 K értékű bélyegjegygyel látandó el.

Az árverési feltételek, úgyszintén az ajánlati 
űrlapok és boríték az erdőigazgatóságnál sze
rezhetők be.

Távirati, vagy utóajánlatok el nem fogad
tatnak.

Besztercebánya, 1908. évi augusztus hóban.

M. kir. Erdőigazgatóság.
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3753—908. ügyszám.

Árverési hirdetmény.
Közép-Borgó községnek Maros-Borgó I. h. 

rész Doszu Arilor nevű dűlőben fekvő s termé
szetben kijelölt 2779 k. hold kiterjedésű erde
jében 2874 m3-re becsült lucfenyő műfa kész
lete az alulirt m. kir. erdőigazgatóság irodájában 
1908. évi október 6-án délelőtt 11 órakor 
zárt írásbeli ajánlatok utján tartandó nyilvános 
árverésen el fog adatni.

A faanyagok becsértéke összesen 24429 
(huszonnégyezernégyszázhuszonkilenc) koroná
ban van megállapítva, mi egyúttal azoknak 
kikiáltási ára is.

A zárt írásbeli ajánlatokban, melyek a meg
ajánlott vételárnak 100/o-át kitevő összeggel, 
mint bánatpénzzel ellátandók, számjegyekkel és 
szóval is világosan ki kell írni a megajánlott 
vételárat s határozottan kijelenteni tartozik az 
az ajánlattevő azt is, hogy az árverési és rész
letes szerződési feltételeket ismeri, azokat elfo
gadja és magára nézve kötelezőnek elismeri.

A kellően fel nem szerelt, elkésve beérkező, 
vagy pedig a megállapított feltételektől eltérő 
kikötéseket tartalmazó ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

Az árverési és részletes szerződési feltételek 
az alulirt m. kir. erdőigazgatóságnál és a borgói 
felső m. kir. erdőgondnokságnál megtekinthetők, 
hol ezen faeladási ügyre vonatkozó minden fel
világosítás is megadatik.

Besztercén, 1908 szeptember hó 3-án.

3691.— 1908. ügyszám.

Tüzifaeladási hirdetmény.
A tótsóvári m. kir. erdőhivatal hivatalos helyi

ségében 1908. év i október hó 8-án d. e. 
10 órakor nyilvános írásbeli versenytárgyalás 
tartatik a szomolnoki „B“ gazdasági osztály 2. 
tag 9. erdőrészletében található és tövön az 
erdőn álló bükkfából kitermelhető m. e. 3000 
ürméter, továbbá részint a haszonfa kihaszná
lása után visszamaradó tölgycsucsokból és csak 
tűzifára alkalmas álló tölgyfa egyedekből kiter
melhető m. e. 300 ürméter vegyes tűzifa el
adása iránt.

Kikiáltási árak:
Bükk vegyes tűzifa ürköbméterenkint 1'20 K.
Tölgy vegyes tűzifa ürköbméterenkint 0'85 K.
Bánatpénz 400 korona.
Az írásbeli ajánlatokban a kikiáltási árakkal 

szemben Ígért egységárak betűkkel és szám
jegyekkel világosan kiirandók. Csak oly ajánla
tok fognak tekintetbe vétetni s képezhetik a 
versenytárgyalás alapját, a melyekben úgy a 
bükk mint a tölgy tűzifára ugyanazon százalék
ban tétetik felüligéret és a melyekben ajánlat
tevők határozottan kijelentik, hogy az árverési 
és szerződési feltételeket ismerik és elfogadják.

Az árverési és szerződési feltételek a tót
sóvári m. kir. erdőhivatal és a szomolnoki m. 
kir. erdőgondnokság irodájában a hivatalos órák 
alatt bármikor megtekinthetők.

Tótsóvár, 1908. évi szeptember hó 5-én.

M. kir. Erdőigazgatóság'. M. kir. kincstári erdőhivatal.

3403-1908 szám aszén-eUdási hirdetmény.
Az alulirt m. kir. főerdőhivatal kerületéből folyó évi október hó 1-től az 1911. szeptember 

hó végéig terjedő három (3) év alatt szállítandó, összesen mintegy

15,000 (tizenötezer) métermázsa bükkfaszén eladására
az alulirt főerdőhivatal tanácstermében folyó évi szeptember hó 24-én délelőtt 10 órakor 
zárt írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.

Kikiáltási egységár métermázsánként:
I- ször : Az ungvár-nagybereznai vonalszakasz bármely vasúti állomásán, illetve kitérőjén 

4 (négy) korona.
II- szor: A nagyberezna-országhatárszéli vonalszakasz bármely vasúti állomásán, illetve kité

rőjén 3 (három) korona 50 fillér.
Az árverési és szerződési feltételek a főerdőhivatalnál és a földmivelésügyi ministerium 

I/B. erdészeti főosztályánál folyó évi szeptember hó 12-étől átvehetők.
Ungvári, 1908. évi szeptember hó 12-én. M. kíl\ főerdőhivatal.
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Árverési hirdetmény.
Rózsahegy rend. tan. város az 1909—1913. 

évekre esedékes és az 1909, 1910, 1911, 1912, 
1913. években a rendsz. gazdasági üzemterv 
szerint megállapított évi részletekben tarolandó, 
összesen 334'9 kát. hold kiterjedésű erdő vágá
sokban kiszámlált, mintegy 79607 db. fenyő
szálfát, kéreggel együtt, mintegy 64442 m3 
fatömeggel nyilvános Írásbeli árverésen terület 
szerint tövön az erdőn eladja.

Fanemenkint a fatömeg a következőleg osz
lik meg:

Lucfenyő: mintegy 36160 db. szálfa, mint
egy 26021 m3 fatömeggel.

Jegenyefenyő: mintegy 33816 db. szálfa, mint
egy 47553 m3 fatömeggel.

Erdeifenyő: mintegy 2306 db. szálfa, mint
egy 860 m3 fatömeggel.

Vörösfenyő: mintegy 22 db. szálfa, mintegy 
8 m3 fatömeggel.

Erdei léc: (10—12 cm.) 7303 db.
Összesen mintegy 79607 db. szálfa mintegy 

64442 m3 fatömeggel. Katasztrális holdanként 
hivatalosan megállapított becsár, mint kikiáltási 
ár 1246 kor. Bánatpénz, mely az 5 évi szer
ződéses időtartamra biztosítéki összeg gyanánt 
visszatartatik, 40,000 K, mely összeg a szerződés- 
kötés alkalmával a vételár 10%-árakiegészítendő.

A nyilvános Írásbeli árverés 1908. évi ok tó 
ber hó 21. napján a városháza tanácstermében 
délelőtt 10 órakor veszi kezdetét, amely idő
pontig az 5 év alatt kihasználandó összes 
334'9 kát. holdra katasztrális holdanként meg
tett zárt ajánlatok az árverést vezető kezéhez 
a bánatpénznek készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírokban való csatolása mellett és hatá
rozott kijelentésével annak, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri s 
azoknak magát feltétlenül aláveti, benyújtandók.

Vevő köteles a városi két keretes vizi fűrészt 
4000 korona évi bérért 1909. évi október hó 
1-étől 1914. évi október hó 1-éig szóló 5 évi 
időtartamra bérbe venni és fűrész-művezetőről 
gondoskodni.

Az árverési és szerződési részletes feltételek 
Rózsahegy rendezett tanácsú városnál és a 
rózsahegyi m. kir. járási erdőgondnokságnál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. Vágás
kiolvasást, illetve felvételt árverelni szándéko
zók csakis a rózsahegyi m. kir. jár. erdőgond
nokság előzetes Írásbeli engedélye alapján és 
utasításai szerint eszközölhetnek.

Rózsahegy, 1908. évi augusztus hóban.
Ä városi tanács.

Egy középkorú, nős, családos

e r  d ő v é d,
ki az erdőőri szakvizsgát már évek előtt jó 
sikerrel letette és több évi gyakorlattal bir, a 
fácántenyésztéshez és annak vadászatához, 
úgyszintén kör, stráf és szarvascserkészethez, 
dúvadak irtásához ért, az erdősítésben és az 
erdő kihasználásában tökéletes jártassággal bir,

megfelelő állást keres.
Cim a kiadóhivatalban megtudható.

1763—1908. erdőhiv. szám.

Csikvármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságának folyó évi 2323. számú határozata értel
mében a Csik vármegyében levő csikszent- 
mártoni m. kir. járási erdőgondnokság kerüle
tében Csikkozmás székhelylyel, a Csíkszeredái 
m. kir. járási erdőgondnokság kerületében 
Csikszentgyörgy székhelylyel, a csikszépvizi 
m. kir. járási erdőgondnokság kerületében Csik- 
madaras székhelylyel és a gyergyószentmiklósi 
m. kir. járási erdőgondnokság kerületében 
Gyergyószentmiklós székhelylyel szervezett II. 
oszt. hatósági erdőőri állásokra ezennel pályá
zat hirdettetik.

Ezen erdőőri állások évi javadalmazása egyen- 
kint 400 korona évi bérfizetés, 160 korona 
drágasági pótlék, 4 korona évi irodaátalány, 
30 ürköbméter természetben az erdőn kiszol
gáltatott tüzifailletmény.

Pályázóktól megkivántatik a magyar állam- 
polgárság, feddhetlen előélet, legalább 24 éves, 
de 35 évesnél nem magasabb életkor, ép szel
lemi és testi erő és az erdőőri szakvizsga 
sikeres letétele, mely adatok hiteles okmányok
kal igazolandók.

A Csikvármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságához intézett, egy koronás bélyeggel ellátott 
és sajátkezüleg irt kérvények 1908. év i ok tó
ber hó 15-éig a Csíkszeredái m. kir. állami 
erdőhivatalhoz annál is inkább benyújtandók, 
mert a később érkezett kérvények figyelembe 
vétetni nem fognak.

Csíkszereda, 1908. évi szeptember hó 5-én.

M. kir. állam i erdőhivatal.
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Gróf Degenfeld Lajos ur ő nagyméltó
sága garábi gazdaságában Nógrád megyében j 
a budapest-ruttkai fővonal pásztói állomásától 
10 kilométer távolságra, melyből 7 kilométer 
kiépített törvényhatósági ut, 6868 tömör D3 fát 
magába foglaló

tölgy és cseres erdő eladó.
Komoly érdeklődők értekezhetnek az uradalmi 

intézőségnél Szirákon. Vasútállomás Apcz- 
Zagyva-Szántó. Posta és távirdaállomás Szirák. 
(Nógrád megye.)

Uradalmi intézőség.

3548. szám.

pályázati hirdetmény.

Versenytárgyalási hirdetmény
tölgyfa eladása iránt.

A m. kir. földmivelésügyi minister úrnak 
25078/907. sz. rendeletében foglalt engedély 
alapján a nyéresházai (alsóneresznicei) köz
birtokosság tulajdonát képező, ugyanazon köz
ség határában, a vasúthoz közel fekvő s a 
nyéresházai 15. sz. tkvben felvett 749. és 756. 
hrsz. birtokrészleteken a 2767. (és 877.) kát. 
hrszámokkal jelzett u. n. királyvölgyi erdő 
mintegy 59-02 kát. hold területén levő 5421 
drb. 8975 tm3-re becsült tölgyfakészletének 
eladása iránt Máramarosszigeten a kir. kincs
tári ügyészség hivatalos helyiségében 1908. évi 
október 26-án délelőtt 10 órakor irás-

Alólirott m. kir. főerdőhivatal kerületében 
kettő (2) 1. osztályú erdőaltiszti (főerdőőri), ki- 1 
nevezés esetén két 11-od osztályú altiszti, ille
tőleg két I. vagy 11-od osztályú erdőlegényi 
vagy segéderdőőri állásra pályázat nyittatik.

Az I-ső osztályú altiszti állással 800 K. 
évi fizetés és 200 K. személyi pótlék, a 11-od 
osztályú altiszti állással 600 K. évi fizetés és 
100 K. személyi pótlék, mindkettőre nézve 
természetbeni lakás vagy ennek hiányában tör
vényszerű lakbér és lakbérpótlék, valamint 
egyébb rendszeresített mellékilletmények, — az 
erdőlegényi és segéderdőőri állással 500, illetve 
400 K. szegődménydij, természetbeni lakás 
vagy ennek hiányában törvényszerű lakbér éá 
egyébb mellékilletmények vannak összekötve.

Az altiszti (főerdőőri és erdőőri) állásra 
pályázók az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában 
követelt szakvizsga letételét, — az államerdé
szeti szolgálatba újonnan belépni kívánók ezen 
felül ép- és erős testalkatukat, különösen jó 
látó- és halló képességüket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos vagy honvédtörzsorvos 
által kiállított bizonyitványnyal, továbbá élet
korukról és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 
kivonattal, végül pedig eddigi szolgálatukat és 
annak eredményét, nemkülönben a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és Írásban való teljes 
bírását igazoló okmánynyokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt — kérvényüket elöljáró ható
ságaik, esetleg az illető járás politikai hatósága 
utján fo lyó  év i október hó 3-ig alólirott 
főerdőhivatalnál nyújtsák be.

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtlen- 
ségi állapotukat is kimutatni tartoznak.

Lippa, 1908. évi szeptember hó 4-én.
M. kir. főerdőhivatal.

beli nyilvános versenytárgyalás fog tartatni; 
kikiáltási ár 126,173 korona, melynél alacso
nyabb ajánlat el nem fogadtatik.

A közbirtokosság fenntartja magának azt a 
jogot, hogy az ajánlatok közül tetszése szerint 
választhassa elfogadásra azt, a melyet leg
megfelelőbbnek talál, tehát tekintet nélkül az 
ajánlati ár nagyságára, vagy hogy az összes 
ajánlatokat is visszautasíthassa.

Az árverési és szerződési feltételek alant- 
Írottnál Máramarosszigeten, valamint a bustya- 
házai m. kir. erdőhivatalnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők, s a részletes becslés iránt 
nevezett erdőhivatal készséggel nyújt felvilágo
sítást.

Kelt Máramarosszigeten, 1908. augusztus 29.
Dr. M ihályi János

közbirtokossági elnök.

W  Legjobb szlavón kocsányos és kocsánytalan

t ö l g y m a k k o t
magas csiraképességü tűlevelű-, lomblevelű és gyü
mölcsmagvakat, valamint erdősítési célra több millió 
erőteljes, dús gyökérzetü tölgy, kőris, luc, fekete, 

jegenyefenyő és akác stb. csemetét,

:: vadetetésre ::
vadgesztenyét és csicsókát (vaggon rakományokban 
-------------------------- is) a j á n l ---------------—-----------

Faragó Béla
csász. és kir. udvari szállító Zalaegerszegen. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve.
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69370 , ,
I. A—1/1908. szamhoz-

hirdetmény
állami (erdei) facsemeték aöományozása tárgyában.
Az állam által fentartott erdei facsemetekertek

ből az 1909. évi tavaszi és őszi erdősítésekhez 
szükséges csemetekészletek a földmivelésügyi mi
niszter által a következő feltételek szerint fognak 
az ez iránt folyamodó birtokosoknak kiosztatni.

I. feltétel. A kopár és vízmosásos területek be- 
erdősitésére kért csemeték, a mennyiben az ál
lami csemetekertek készleteiből kiszolgáltathatók, 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 177-ik §-ának b) pontja 
értelmében ingyen, vagyis a termelési költségek 
elengedésével bocsáttatnak a birtokosok rendel* 
kezésére; a csemeték kiszedésével, csomagolásá
val s vasúthoz való szállításával járó, ezer darab 
csemete után 1 koronával számított és utánvétel
lel beszedendő költségeket azonban, továbbá a 
vasúti szállítási költségeket rendszerint a birto
kosnak kell viselnie.

II. feltétel. Kivételesen kisbirtokosok részére, 
a mennyiben az illetékes kir. erdőfelügyelő iga
zolja, hogy a folyamodót a fent említett költsé
gek anyagi erejéhez képest aránytalanul meg
terhelnék, a csemeték a folyamodóhoz legköze
lebb fekvő, utolsó vasúti állomásra teljesen díj
talanul fognak elszállittatni.

III. feltétel. Az I. és II. pontban említett erdő
sítések céljaira szükséges csemeték kiszolgáltatása 
után esetleg még fenmaradó készletből másféle 
erdősítések céljaira (rendes erdei vágások és 
tisztások beerdösitésére) is adatnak ki csemeték, 
azonban csak az alább feltüntetett átlagos terme
lési költségeknek és ezeken felül a csemeték ki
szedésével, csomagolásával s vasúthoz való szál
lításával járó, ezrenként egy koronával számított, 
költségek megtérítése mellett, melyek utánvétellel 
szedetnek be. A vasúti szállítás költségeit szintén 
a folyamodó birtokos viseli.

Az átlagos termelési költségek fejében — fa
nemek szerint — következő összegek számíttat
nak fel:

Csemetefaj
1000 darabonként

1 évesért 2 évesért 3 évesért
K | f K | f K | f

Lucfenyő ....................... — 60 1 — 1 40
Jegenyefenyő ... ............. 1 — 1 60 2 20
Erdei fenyő — 80 1 40 2 —
Fekete fenyő ... ............ 1 — 1 60 2 20
Vörös fenyő ______  ... 1 20 2 — 2 80
Tölgy ---------  ------ ... 3 — 4 - • — —
Kőris, juhar, ákác és szil ... 2 50 3 80 — —

Dió ... ... . 10 — 16 — _

Szelíd gesztenye ........ ... 8 - 12 — — —

IV. feltétel. Kisbirtokosoknak kivételes esetek
ben, midőn a kir. erdőfelügyelőség igazolja, hogy 
az előbbi pontban említett célra szükségelt cse

metemennyiséget saját költségükön nem képesek 
előállítani s aránytalan megterheltetésük nélkül a 
teljes termelési költségeket sem viselhetik, a ter
melési költségek 50 százaléka elengedhető.

A csemeték kiosztásánál először is azok a bir
tokosok fognak figyelembe vétetni, kiknek kopár 
s vízmosásos területei a törvény alapján befási- 
tásra hatóságilag ki vannak jelölve.

Az I. és II. feltételek szerint ingyen kiosztott 
csemetékkel beerdősitett területek jövőre az 1879. 
évi XXXI. t.-c. 2-ik s illetve 4-ik szakaszának ren
delkezései szerint kezelendő erdőknek fognak 
tekintetni.

Azok a birtokosok, a kik az I—IY. alatt felső 
rolt feltételek valamelyike szerint csemetékben 
részesülni kívánnak, 1 koronás bélyeggel ellátott 
folyamodványaikat legkésőbb 1908. évi december ho 
15-ik terjesszék be, még pedig közvetlenül az illetékes 
kir. erdöfelügyelöséyhez, 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 kérel
meknek teljesítése után esetleg még megfelelő 
csemetekészlet rendelkezésre fog állani.

A folyamodványokban a birtokosoknak hatá
rozottan meg kell jelölniük a beerdősitendő te
rület helyét (község, dűlő) minőségét (kopár, viz- 
mosásos, futóhomok terület, vagy vágás, tisztás 
stb.) és kiterjedését (kát. hold), továbbá a szük
séges csemeték faját, korát és mennyiségét, 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 kiszolgáltatását.

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 kiosz
tásra, a melyek tehát utak, tagok szegélyezésére 
és parkozási célokra nem alkalmasak, továbbá, 
hogy az olyan folyamodók, kik a kórt s kiutal
ványozott csemetéket annak idején ok nélkül 
visszautasítják, — a jövőre az állami csemetékben 
való rószeltetés kedvezményétől elesnek.

Az 1898. évi XIX. t.-c. alapján állami kezelésbe 
vett erdők és kopár területek birtokosai részére 
szükséges csemeték kiutalványozása iránt a szük
séges lépéseket a m. kir. állami erdőhivatalok 
teszik meg, ezeknek a birtokosoknak tehát szük
ségleteiket az illetékes m. kir. állami erdőhivatal- 
nál kell bejelenteni.

Budapest, 1908. évi szeptember hóban.

j l  kir. fölDmivelésiigyi minister.

M S ÍIV /U *  f l H h n n  Tisztelt olvasóink becses 
V I I I I U I I *  figyelmébe ajánljuk a Bu

dapesten, VIII., Főherceg Sándor-utca 30. sz. alatt levő 
Magyar Otthon Penziót. Mérsékelt árban elegánsan 
bútorozott, különbejáratu szobákat lehet ott bérelni s eset
leg teljes ellátás is kapható. Csoportos jelentkezőknek 
megfelelő kedvezmény. Szigorúan családi otthon.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelenik  m in den hónap 1-én és 15-én.

F ő s z e r k e s z t ő :

Im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A
B é la p á tfa lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  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.

V a d á sza ti fő m u n k a tá r s  :

Rem ete i  K Ő VÁRY JÁNOS
B u d a p este n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész k iadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő i iz e t é s i  ár:

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

Előfizetéseket Budapesten elfogad : 
ifj. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fé lo lda l 20 K, negyedolda l 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

A közbirtokosságokról.

Nemcsak a közéletben, de a hivatalos ténye
zők is az összes birtokközösségeket előszeretet
tel nevezték és nevezik még mai napig is köz- 
birtokosságnak; azzal az elnevezéssel tisztelik 
meg az úrbéres birtokosságot, a tulajdonképeni 
közbirtokosságot és a birtokérdekeltséget is.

Az úrbéres birtokosság fogalmával — az 
1898. évi XIX. t.-c. sok hatóságnak adván az
zal dolgot — tisztában vagyunk, arról szólani 
nem akarok, csak a birtokközösségek említett 
másik két alakulatával óhajtok röviden foglal
kozni.

Közbirtokosság a szó teljes értelmében az, és 
mint ilyen, jogi elbírálás alá csak az vehető, a 
melynek közös birtoka az urbéresség fennállá
sakor már mint ilyen létezett s a melynek bir
toklása a birtokosság sok helyt összeségének, 
de némely helyütt még az egyesekre is kiter
jedő előjogokat nyújtott. Ezeket érinti az 1879. 
évi XXXI. t.-c. 17. §-a, az 1898. évi XIX. t.-c. 
1. §. f) pontja és a 18. századig visszamenőleg 
még egynéhány törvény. Más elbírálás alá ve
endők azok a birtokközösségek, a melyek az 
urbéresség megszűnte után keletkeztek.

Megszűnt az úrbéri viszony, megkezdődött az 
úrbéri elkülönítés időszaka és azzal úgyszólván 
egyidejűleg az erdők adásvételének korszaka. 
A nehéz pénzügyi helyzetbe került volt földes- 
ur legelsősorban erdejét dobta piacra. Egy-egy 
erdőbirtok eladásakor, különösen kisebb birtok

nál — távol maradt a tőke, vagy ha megjelent, 
akkor csak azért, hogy megszaporodva odébb 
álljon és ott léte emlékéül ott hagyja a puszta 
és bitang jószágnak tekintett erdőtalajt. Hadd 
szívják ki zsírját még mások is, hadd nyögjön 
a még nem is korhadó gyökérzet a kapavágá
sok alatt.

Az erdő talaja felaprózva már gazdát cse
rélt. Sokhelyt nagy tőkével nem rendelkező kis
gazdák állottak össze és vásárolták meg a volt 
földesúri erdő kisebb-nagyobb részét, de na
gyon kevés helyt azért, hogy erdőterületöket 
nagyobbítsák, hanem azért, hogy legelőjük az 
erdő rovására szaporodjék. így keletkezett a bir
tokosság egy uj alakúlata, a mely sem úrbéres- 
ségnek, sem pedig közbirtokosságnak nem te
kinthető, mert a birtokuk az úrbéri viszonytól 
teljesen függetlenül keletkezett, — tehát ezeket 
az 1898. évi XIX. t.-c. 1. §. sem b) sem d) 
sem f) pontjának hatálya alá sorozni nem lé
hát. A „b“ pont alá nem sorozható, mert nem 
az úrbéresek erdőilletősége, a „d" pont alá 
nem azért, mert nem az úrbéresség mint tes
tület vette meg, az „f“ pont alá pedig nem so
rozható, mert jelen birtokosainak előjogokat soha 
sem nyújtott, azaz nem bírja a közbirtokossági 
birtok jellegét. Mindezek dacára a közös birto
kosság ezen uj alakúlata erdejét legtöbb helyütt 
— jószándéktól vezéreltetve — állami keze
lésbe vették, de a következetesség hiányával. 
Mert oly helyt, a hol az erdőt csak ketten-hár- 
man vagy egynehányan vásárolták és bírják,
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azt nem vették át, hanem csak azt, a hol a 
birtokosok száma nagyobb volt. A minimum 
megállapítása egyéni nézettől, vagy inkább saj
nálatos mellékkörülményektől függött. Már pe
dig vagy elrendeli a törvény a birtokközösségek 
erdejének állami kezelésbe való vételét s akkor 
kezelésbe veendő két birtokos közös erdeje is, 
vagy nem rendeli azt el, és akkor az a birtok 
sem vehető állami kezelésbe, a hol a birtoko
sok száma tekintélyesebb.

Az állami kezelésbe vételnek sok helyütt 
szomorú volt a következménye, mert a birtokot, 
sajnos, legelőként való használatra vásárolták 
meg és ha erdőként is akarták volna fenntar
tani, az állami kezelésbe vételt nem nézték jó 
szemmel, — az egyénenkinti felosztás vette te
hát kezdetét. Az pedig ezen birtokokon könnyű 
és gyors eljárás.

Egyszóval túllőttünk a célon; nem eléged
tünk meg azzal, hogy a terület erdőként való 
fentartására módot találjunk, hanem a rendsze
res kezelés áldását akartuk reá hinteni és most 
könnyes szemmel tekinthetünk a letarolt terü
letre, melyen 2—30 stb. ölenkínt vakondtúrás
nak nevezhető határjelek pislognak felénk (egy- 
ideig).

Hogy ezeken a birtokokon az erdészet telje
sítse a kötelességét és a feltétlen erdőtalajon 
álló részeket kijelölve, a felújítást szorgalmazza, 
ahhoz az erdőfelügyelőség és a községi erdők 
kezelésénél alkalmazott erdészeti személyzet lét
száma nagyon, de nagyon kevés. Mégis csak 
könnyebb és egyszerűbb lenne az eljárás, ha 
a parcellázás meg nem történt volna, mert egy 
birtok ellenőrzése stb. mégis csak könnyebb, 
mint 30 vagy 300 apró parcelláé.

A mig tehát az erdők fentartása hathatósab
ban biztosítva nem lesz, — ha az állami kezelés 
alul való kibocsátással a lelkeket megnyugtat
hatjuk s az egyénenkinti felosztást megelőzhet
jük — mondjunk le egyelőre inkább azok rend
szeres kezeléséről s iparkodjunk azokat egysé
gükben fentartani, a mi azoknak erdőként való 
fentarthatását is jobban biztosítja.

F agus.

E R D É S Z

Az állami erdőtisztek mozgalma.
Előző számunkban ismertettük már az állami erdőtisz

teknek a létszámrendezés ügyében szeptember hó 12-én 
Budapesten megtartott nagygyűlését, s jeleztük, hogy a 
gyűlés a kérvények átnyújtására nagyobb bizottságot kért 
fel, azonkívül elhatározta, hogy a kérvényeket sokszoro- 
síttatja és a permanens bizottság útján megküldi a szak
társaknak az országgyűlési képviselők körében való ter
jesztés céljából.

Az állami erdőtisztek küldöttsége R ó n a y  A n ta l  minis- 
téri tanácsos vezetése alatt szeptember 14-én tisztelgett 
D a rá n y i Ig n á c  földmívelésügyi minister úrnál és M e zö ssy  
B éla  államtitkárnál, s az alábbi szövegű kérvényt nyúj
tották á t :

N a g y  m éltó sá g ú  M in is te r  Ú r !

K eg ye lm es U r u n k !

Az állami tisztviselőknek az 1893. évben történt álta
lános fizetésrendezése alkalmával mi állami erdőtisztek 
ennek jótéteményében nem részesültünk és 14 évig kel
lett várnunk, mig Nagyméltóságod kegyessége folytán a 
mi helyzetünk is némileg megjavult.

Keserűséggel bár szívünkben, de néma megadással 
szenvedtük el a mellőzést és megaláztatást. És most, 
midőn az összes állami tisztviselők már-már elviselhetet
len helyzetének a tervezett létszámrendezés útján való 
újabb javításáról van szó, melyre főiskolai képzettségünk
nél fogva mi is jogosan számíthatunk, bennünket, állami 
erdőtiszteket ismét a mellőzés és megaláztatás veszedelme 
fenyeget csupán azért, mert nagyrészt a szolgálat érde
kében szükséges, de különben is nagy értéket nem kép
viselő oly mellékilletményeket élvezünk természetben vagy 
váltságilag, a melyek sem a fizetés jellegével nem bír
nak, sem a nyugdíjba be nem számíthatók.

Nem elég tehát, hogy 14 éven át nélkülöztük azokat 
az előnyöket, a melyeket többi állami tisztviselőtársaink 
ezen idő alatt élveztek, most, a magas kormány az 
egyenlő képzettségű tisztviselőknek létszámát egységes 
alapon kívánja rendezni, nekünk — állami erdőtisztvi
selőknek — ismét attól kell tartanunk, hogy ezen lét
számrendezés jótéteményéből mellékjárandóságaink miatt 
ki leszünk zárva.

Közismert dolog, hogy az állami erdőtisztek túlnyomó 
része távol a városoktól, félreeső elhagyott vidéken, nyo
morúságos falvakban teljesíti a közjó és a magyar állam
eszme érdekében fontos és valóban nehéz és fáradságos 
munkáját.

Az ilyen helyeken a hivatalos irodák és a tisztviselői 
lakások céljaira szolgáló helyiségeket igen nehéz szerezni 
és ezért volt kénytelen a kincstár mint erdőbirtokos saját 
irodái és tisztviselői részére hivatalos helyiségeket és 
lakásokat építeni.

Ezen épületek jókarban tartásának egyik feltétele az, 
hogy azok a téli időszak alatt állandóan és rendszeresen
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fűttessenek. A tűzifajárandóság tehát elsősorban a kincs
tári épületek és irodáknak rendeletileg előírt fűtésére és 
jókarban tartására szolgál. Nem képez tehát olyan hasz- 
nothajtó mellékilletményt, a mely itt számításba jöhelne, 
még pedig annál kevésbbé, mert a tűzifa-illetménynyel 
a tisztviselő szabadon nem is rendelkezhetik, amennyi
ben netalán megtakarított tűzifáját fegyelmi büntetés terhe 
alatt eladnia, elajándékoznia tilos.

A szolgálat érdekében lótartásra kötelezett erdőtisztek
nél a földilletmény sem jöhet számba. A kezelőerdőtisz
tek ugyanis évi 1200 korona lótartási átalánynyal van
nak ellátva, a melyért a szolgálat érdekében kötelesek 
egy kettős fogatot tartani és egyszersmind ebből az áta
lányból kötelesek a kerületükben vasúton, hajón tett uta
zásaik költségét is viselni.

Eltekintve a fogat beszerzésének nagy költségeitől, 
melyeket minden tisztviselő a sajátjából köteles fedezni, 
tagadhatlan tény, hogy a már elviselhetetlen drágaság, 
nagy cselédbérek és a cselédeknek az élelmezés iránt 
támasztott igényei folytán ebből az átalányösszegből egy 
kettős fogatot tartani nem lehet. Ezen elégtelen átalány- 
összeg kiegészítésére szolgál tehát a földilletmény, mely 
ha megszűnnék, a lótartási átalányt a viszonyokhoz mér
ten okvetlenül fel kell emelni, vagy pedig a tisztviselők
nek a szabályszerű felszámítás jogát kell megadni.

Az egy-két kedvezőbb éghajlati viszonyokkal bíró erdő
hatóság területétől eltekintve — hol némileg jobb minő
ségű földek is állanak rendelkezésre — a tisztviselők 
illetményföldjeit nagyrészt silány és távolfekvő hegyi és 
havasi kaszálók képezik, a melyeken a kasza nyomában 
nem vastag rendek, hanem csak gyenge fűszálak terül
nek el és a széna előállítása és a házhoz szállítása oly 
tetemes költséget igényel, hogy ezen az összegen más 
vidéken kész széna vásárolható.

De az erdőtisztnek még így is örülnie kell, hogy szé
nához juthat, mert máskülönben ott szénát nem szerez
hetvén, nem csak szolgálati lovat nem tarthatna, de még 
a háztartásban annyira nélkülözhetetlen fejős tehenet sem.

Nyilvánvaló az előadottakból, hogy a fa- és földjáran
dóság nem képeznek olyan számbavehető mellékilletmé
nyeket, a melyeknek továbbra való meghagyása akadá
lyul szolgálhatna arra, hogy az állami erdőtisztek a teljes 
létszámrendezésbe bevonassanak. Ezeknek az értéke tá
volról sem közelíti meg a kincstári bányászati tisztviselők 
természetbeli illetményeinek és osztalékának értékét.

Ezen mellékilletmények elbírálásánál nem hagyható 
figyelmen kivül azon körülmény sem, hogy az állami 
erdőtisztek zöme elhagyatott, félreeső vidéken lakván, a 
társadalmi élet minden jótéteményét nélkülözni kényte
len. Többnyire nyomorúságos nemzetiségi falvakban egye
dül képezik az értelmiséget, ott mondhatni egyedüli őrei 
és ápolói a magyar állameszmének.

Továbbá, míg más állami tisztviselők többnyire váro
sokban lakván, gyermekeiket otthon, szülői felügyelet 
alatt nevelhetik és taníttathatják, az erdőtisztek legna

gyobb része gyermekeiket már kis korától kezdve a há
zon kivül, tehát jóval nagyobb költséggel kénytelen ne
veltetni.

Azt sem mellőzhetjük hallgatással, hogy míg a több
nyire városokban lakó más állami tisztviselők élelmi 
szükségleteiket, ruházatukat stb. minden nagyobb után
járás nélkül könnyen beszerezhetik, a falun lakó erdő
tiszt azokat a legtöbb esetben csak mások szívessége 
révén, vagy közvetítői díj fizetése és egyébb mellékkölt
ségek viselése mellett képes beszerezni, a mi nemcsak 
az illető tisztviselőnek, hanem a szolgálatnak is hátrá
nyára válhatna.

Végül betegség esetén — orvos a legtöbb helyen nem 
lakván, — az orvos díjazása és a gyógyszerek beszerzése 
is nagyobb költséggel jár, mint a városokban lakó más 
tisztviselőknél.

Mindezekből kitűnik, hogy mennyivel hátrányosabb és 
kedvezőtlenebb az állami erdőtisztek helyzete és mennyi
vel drágábbak és nehezebbek azok megélhetési viszonyai 
a többi tisztviselőkéivel szemben.

Az előadottakat komolyan és elfogulatlanul mérlegelve, 
az a meggyőződésünk, hogy említett mcllékilletményeink 
elvonása nem volna méltányos, mert ha ezeknek meg
hagyásával lesz is létszámunk más tisztviselőkéhez ha
sonlóan rendezve, még akkor is az állami erdőtisztek 
helyzete mögötte marad a többi főiskolai képzettségű 
állami tisztviselők helyzetének.

Tekintve azt, hogy az állami erdőtisztek helyzetének 
javítása egyenesen Nagyméltóságod nevéhez fűződik, 
mely kegyes jótéteményét mélyen érzett hálával emle
getjük mindig és fogják emlegetni utódaink is, mert lép- 
ten-nyomon tapasztaltuk az állami erdőtisztek iránt tanú
sított jóakaratát, most is mély tisztelettel és bizalomtel
jesen tekintünk fel Nagyméltóságodhoz és megingathatlan 
hitünk és reményünk, hogy Nagyméltóságod most sem 
fogja megvonni kegyességét egyik legmagyarabb érzelmű 
tisztikarától.

Ugyanezért mély alázattal kérjük Nagyméltóságodat, 
kegyeskedjék odahatni, hogy az állami erdőtisztek lét
száma, mellékilletményeik meghagyása mellett, a más fő
iskolai képzettséggel biró állami tisztviselők létszámával 
egyezően állapíttassák meg.

Abban a nem várt esetben pedig, ha a teljes létszám
rendezés jótéteményében csak mellékilletményeink elvo
nása árán részesülhetnénk, tisztelettel kijelentjük, hogy 
ezen mellékilletményeink elvonásába is belenyugszunk, 
mert nem akarjuk és nem is szabad szakunkat egy 
ujabbi mellőzésnek és megaláztatásnak kitenni.

Ez a mellőzés más tisztviselőtársaink és a külvilág 
előtt szakunk lekicsinylése mellett oly színben tüntetné 
fel az állami erdőtiszteket, mintha azok nem találtatná
nak érdemeseknek arra, hogy a társadalomban azt a 
helyet elfoglalhassák, a melyet végzett tanulmányaik, 
fontos hivatásuk és műveltségüknél fogva elfoglalni hivatva 
és jogosítva is vannak.
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Hogy pedig ez a mellőzés mily hátrányára volna az 
ügynek és a szolgálatnak és mennyire lohasztólag hatna 
a sok csalódáson átesett, anyagi és társadalmi érdekeiben 
sértett erdészeti tisztviselők munkakedvére, azt bővebben 
fejtegetni nem szükséges.

De nem akarjuk kiérdemült szaktársainkat, özvegyein
ket és árváinkat sem kitenni annak, hogy a nyugdíj meg
állapításánál a számba nem vehető mellékilletmények 
révén alacsonyabb nyugdíjjal legyenek kénytelenek beérni.

Kétségen felülállónak 1 tartjuk, hogy Nagyméltóságod 
bölcsessége utat és módot fog találni arra, hogy a fa- 
és földilletmény esetleges elvonása folytán a szolgálat 
érdekét fenyegető hátrányok elhárittassanak s egyúttal | 
mély tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, hogy a fa.- és 
földilletmény elvonása esetére a statusrendezés előnyei
ben egyelőre nem részesülő egyesek jogos és méltányos 
igényei a létszámrendezés keresztülvitelénél figyelembe 
vétessenek.

Mindezek tiszteletteljes előadása után ügyünket Nagy
méltóságodnak mindenkor tapasztalt atyai jóindulatába 
ajánlva, bízunk és erős hittel reméljük, hogy ez alka
lommal csalódás és mellőzés érni bennünket nem fog, 
mert jól tudjuk, hogy Nagyméltóságod bölcs gondolko
zással megelégedett tisztikart óhajt, hiszen csak ilyen 
tisztikartól lehet odaadó, buzgó működést és sikeres 
munkaeredményt várni.

Ezen alázatos és összes állami erdőtisztek folyó évi 
szeptember 12-én Budapesten megtartott nagygyűlésen 
egyhangúlag hozott határozatának megfelelő kérésünket 
ismételve, vagyunk Nagyméltóságodnak

Budapest, 1908. szeptember hó 12-én
az összes állami erdőtisztek nevében 
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A földmívelésügyi minister úr meleg fogadtatásban 

részesítette a küldöttséget s méltányolva az erdőtisztek 
működését, hivatalos igyekezetüket és hazafias érzelmü
ket, — érdekeik előmozdítását megígérte s kilátásba he
lyezte, hogy a teljes létszámrendezés az 1910-iki költ
ségvetésben keresztül lesz vihető.

A ministerelnök úr az erdőtisztek küldöttségét más
irányban való elfoglaltságára hivatkozva nem fogadta, miért 
az alábbi szövegű kérvény postán küldetett el pénzügy- 
ministeri címére.

Nagy méltó ságu, Minister Úr!
K eg ye lm es U ru n k !

Az állami tisztviselőknek a megélhetési viszonyok álta
lános és nagyfokú megdrágulásából származó nyomasztó 
helyzete arra indította Nagyméltóságodat és a kormányt, 
hogy az állami tisztviselők nehéz sorsán olyan létszám
rendezéssel javítson, a mely az előmeneteli viszonyaikat 
kedvezőbbé és egyszersmind egységesebbé is teszi.

A tervezett létszámrendezés kedvező kilátásai az összes 
állami tisztviselőket örömmel töltötték el. Bennünk 
állami erdőtisztekben azonban az öröm mellett az az 
aggodalom is támadt, vájjon e létszámrendezésnek azon 
előnyei, a melyekre főiskolai képzettségünk folytán teljes 
joggal igényt tartunk, ki fognak-e terjesztetni reánk is oly 
mértékben, mint a hogy az a főiskolai képzettségű többi 
állami tisztviselő társainknál tervbe van véve.

Aggodalmunkra okot az a szomorú tapasztalatunk nyújt, 
hogy az 1893. évi általános fizetésrendezésből kimarad
tunk és másfél évtizedig kellett arra várnunk, a mig 
részleges létszámrendezéssel a mi helyzetünk is némileg 
megjavult.

Eddigi mellőztetésünk okául mindig az szolgált, hogy 
föld- és fajárandóság cimén mellékilletményeket is élve
zünk. Ennélfogva midőn az 1909. évtől tervezett újabb 
létszámrendezés küszöbén a múltak szomorú tapasztalata 
alapján e mellékilletményeink révén aggodalmunk ébred : 
nem mulaszthatjuk el, hogy azt Nagyméltóságod előtt 
őszintén feltárjuk s szóban levő fa- és földjárandóságunk 
mérlegelése szempontjából helyzetünket röviden vázoljuk.

Közismert dolog, hogy az állami erdőtisztek túlnyomó 
része távol a városoktól, félreeső elhagyott vidéken, nyo
morúságos falvakban teljesíti a közjó és a magyar állam
eszme érdekében fontos és valóban nehéz és fáradságos 
munkáját.

Az ilyen helyeken a hivatalos irodák és a tisztviselői 
lakások céljaira szolgáló helyiségeket igen nehéz szerezni 
és ezért volt kénytelen a kincstár, mint erdőbirtokos, 
saját irodái és tisztviselői részére hivatalos helyiségeket 
és lakásokat építeni.

Ezen épületek jókarban tartásának egyik feltétele az, 
hogy azok a téli időszak alatt állandóan és rendszeresen 
fűttessenek. A tüzifajárandóság tehát első sorban a kincs
tári épületeknek és irodáknak rendeletileg előírt fűtésére 
és jókarban tartására szolgál. Nem képez tehát olyan 
hasznothajtó mellékilletményt, mely itt számításba jöhetne, 
még pedig annál kevésbbé, mert a tüzifa-illetménynyel 
a tisztviselő szabadon nem is rendelkezik, a mennyiben 
netalán megtakarított tűzifáját fegyelmi büntetés terhe 
alatt eladnia, elajándékoznia tilos.

A mi pedig a földilletményt illeti, ez úgy általában, 
mint különösen a lótartásra kötelezett tisztviselőknél, a 
kiknél ez a lótartási általánynak mintegy kiegészítője, 
szintén nem képez jelentékeny hasznot hajtó járandósá
got, mert az 1200 K évi lótartási átalányból a mostani 
általános drágaság és magas cselédbérek mellett egy ket
tős-fogatot tartani nem lehet, s mert a fogat beszerzésére 
fordított saját tőke elhasználódása, nemkülönben a tiszt
viselő kerületében vasúton vagy hajón tett hivatalos uta
zások költségei, szintén a lótartási átalányból fedezendők.

Egyébként néhány kedvezőbb fekvésű és éghajlatú ke
rülettől eltekintve, a hol jobb minőségű illetményföldek 
is vannak, az erdőtisztek illetményföldei túlnyomó rész
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ben távolfekvő silány hegyi és havasi kaszálók, a melyek 
csekély termésének értékét a betakarításhoz szükséges 
drága munkabérek és fuvarköltségek majdnem felemésztik.

De az erdőtisztnek még így is örülnie kell, hogy 
(bármily drágán is) szénához juthat, mert máskülönben 
ott szénát nem szerezhetvén, nemcsak szolgálati lovat 
nem tarthatna, de még a háztartásban annyira nélkülöz
hetetlen fejős-tehenet sem.

A mély tisztelettel előadottak alapján teljes meggyő
ződéssel állíthatjuk, hogy az állami erdőtisztek által je
lenleg élvezett fa- és földjárandóság a létszámrendezés 
tekintetéből szánibavehető kedvezménynek nem minő
síthető s egyáltalán nem állítható szembe a létszámren
dezés előnyeivel.

Ebbéli meggyőződésünk hangoztatása mellett szüksé
gesnek tartjuk megemlíteni azt is, hogy az állami erdő
tisztekre, a kik szolgálat érdekében túlnyomóan városok
tól távolfekvő vidéken kötelesek lakni, az élelmi cikkek 
és egyéb szükségletek beszerzése, az orvosi gyógykeze
lés, a gyógyszer, a gyermekeknek kezdettől házon kívül 
való iskoláztatása és még sok minden oly tetemes meg
terhelést képez, a mely a városokban lakó más állami 
tisztviselőknél jelentékeny részben elesik.

Éppen ezért, a midőn jogosnak tartjuk azt, hogy az 
állami erdőtisztek a főiskolai képzettségüknek megfelelő 
létszámrendezésbe teljesen bevonassanak, egyúttal mél
tányosnak véljük azt is, hogy a mellékjárandoságok to
vábbra is meghagyassanak, mert túlnyomólag perifériális 
szolgálatuknál fogva sok tekintetben még így is hátrá
nyosabb helyzetben leszünk, mint a más szolgálati ága
zatnál levő állami tisztviselők.

Mély tisztelettel és teljes bizalommal kérjük tehát 
Nagyméltóságodat, hogy az állami erdőtiszteket a mel- 
lékilleimények meghagyása mellett a tervbe vett létszám
rendezés alkalmával a főiskolai minősítéssel biró többi 
állami tisztviselőkkel teljesen egyenlő elbánásban része
síteni kegyeskedjék.

Abban a nem várt esetben pedig, ha a tervezett lét
számrendezésben teljes mértékig csakis mellékilletmé
nyeinknek elvonása árán részesülhetnénk, mély tiszteletté, 
kijelentjük, hogy a szóban levő mellékilletményeink elvo
násába is belenyugszunk; csupán azt kérve, hogy mel
lékilletményeit átmenetileg mindenki megtarthassa addig, 
mig magasabb fizetési osztályba való kinevezés által 
elveszített mellékilletményeiért teljes kárpótlást nem nyer.

Mellékilletményeink elvonásába bele kell nyugodnunk 
ez esetben azért, mert egyrészt nem akarjuk és nem is 
szabad szakunkat mellőzésnek és megalázásnak kitenni, 
másrészt mivel kiérdemült szaktársainkat, özvegyeinket 
és árváinkat sem akarjuk kitenni annak, hogy a nyug
díjba be nem számítható mellékilletmények révén keve
sebb nyugdíjjal legyenek kénytelenek megelégedni.

Az előadottak alapján az összes állami erdőtisztek 
nagygyűlésének egyhangú határozatából ismételten mély 
tisztelettel vagyunk bátrak Nagyméltóságodat kérni, hogy

a tervbe vett létszámrendezés előnyeiben minket — fő
iskolai képzettségünknek megfelelően — a többi hasonló 
képzettségű állami tisztviselőkkel egyenlően részesíteni 
kegyeskedjék.

Budapest, 1908. évi szeptember hó 12-én.

Az összes állami erdőtisztek nevében 
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A Lótos-féle vetőeke.
E lapok 13. számában felemlitettem, hogy a nagy- 

sármási állami csemetekert részére megrendelt Lótos-féle 
vetőeke tökéletesbbitve lett. Azóta több ízben fordultak 
hozzám részletesebb adatokért, miért is indíttatva érzem 
magamat e helyen megfelelni az érdeklődőknek.

Ez a vetőgép is megfutotta a minden életre való ta
lálmány haladásának pályáját és éppen fejlődésének 
menete bizonyítja minden dicséretnél jobban hasznave- 
hetőségét.

Lótos vetőgépének fényképeit rendelkezésemre bo- 
csátván, bemutatom azokat alábbi két képben. Az egyik

a vetőeke oldalnézetét tünteti fel, a másik munkáját 
szemlélteti. Már futólag is látható az 1896. évben meg
szerkesztett (Vadas erdőműveléstanának 340. lapján) 
első és az 1908. évi utolsó minták közötti különbség. 
Összesen 9 drb vetőeke készült ez ideig és ezek közül 
kettő a párisi világkiállításon bronzéremmel lett kitün
tetve és ismeretlen helyre jutott. 1 drb a királyhalmi, 2 
drb a görgényszentimrei erdőőri szakiskola, 1 drb az erdé
szeti főiskola részére, 2 drb a budapesti állandó gazda
sági gépkiállításra, 2 drb a párisi világkiállításra és 1 drb 
a nagysármási állami csemetekert részére lett készítve. 
Ára körülbelül 100 K, nagyobb megrendelésnél olcsóbb 
lenne, A vetőeke mai szerkezetében elég erős, a mellett
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könnyen kezelhető. Előnyös munkaeredménye már több 
Ízben lett ismertetve.

Egyik főelőnyének kell betudni azt, hogy csak kertileg 
megművelt, jól kidolgozott földben alkalmazható célsze
rűen, midőn is a talaj különböző alkotása munkaered

ményét alig változtatja. Ha a föld nem rögös, a vetőeke 
kifogástalanul működik. A csemetekertek megművelésé
nél éppen á föld kidolgozása ellen vétenek legtöbbet, 
éppen a jóvetés ezen lényeges előfeltételére nem fek
tetnek kellő súlyt és nem fordítanak elég gondot: ezen 
vetőeke használata mindezen munkálatok pontos keresz
tülvitelére kényszerit.

Nehogy azonban a vetőeke képeinek bemutatása a 
reklám színezetét költse fel valakiben, a kis gépet tovább 
nem dicsérem.

Tessék kipróbálni! P o lg á rd i Béla.

A pseudotsuga douglasii és meghono
sítása.

Irta Nagy Imre urad. erdőrendező.

A pseudotsuga douglasii Carr. vagy douglas fir, dou- 
glas jegenye Eszak-Amerikából származott Európába. 
Az első példányt Hamburg mellett 1830-ban nevelték 
importált magról. E fanem hazánkban sok jó tulajdon
ságainál fogva fontos szerepet tölthetne be, ha a hozzá 
fűzött reményeket csak részben váltaná is valóra. Dou- 
glasnak honunkban legidősebb példányai nézetem sze
rint a vépi parkban (gr. Erdődy tulajdona) találhatók 
Vasmegyében. Koruk 27—28 évre tehető ; e korral azt 
hiszem a selmeci botanikus kertben található példányok 
majdnem megegyeznek, de előbb fiatalabbak, mint idő
sebbek. A vépi grófi parkban található példányok Ham
burgból, több más külföldi fanemmel együtt, mint cse
meték kerültek hazánkba.

A douglasia sajátságos keveréke a lúc, jegenye s vö
rös fenyőnek. Tűinek állása, légzőszerveinek a tűk alsó 
lapján való elhelyezése teljesen a jegenyéé, de lazább,
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gyengédebb tapintató, hosszabb és világosabb szinü. 
Alsó ágai hajlékonyán lobognak, majd vízszintesek kö
vetkeznek, mig a csúcsnál felfelé állanak. Termete tehát 
lúc-fenyőre vall. Agai a csúcsrügy körül szabálytalanúl 
ülő oldalrügyekből hajtanak. A csúcsrügy szerepét más 
rügy is átveheti, sőt ha kétszer hajt egy évben, a má
sodik hajtás szabályszerint oldalrügyből fejlődik. Így a 
vépi példányok egyike sokat szenvedett lerágástól fiatal 
korában, de jelenleg ezt már a törzsön észre sem lehet 
venni. Kérge őshazájában a szürkés színtől vöröses bar
náig átmeneteket mutat. A selmeci és a vépi példányok 
szine világos, szürkés és sima. A korral kérge tetemes, 
őspéldányokon 20 cm. vastagságot is elér, mikor aztán 
nagy lemezekben felreped. Szereti a világosságot, de 
nagyobb árnyékot is eltűr, sőt szép hengeres törzset 
csak kellő záródásu állabban nevel. Egyedül álló példá
nyok, milyen a hamburgi és az egyik vépi, ágaikat késő 
korig nem vesztik el s magasságban alig, ellenben vas
tagságban erősen nőnek. A Hamburgban 52 éves korá
ban letarolt példány 53 cm. vágáslap feletti átmérővel, 
de csak 16'2 m. magassággal birt. (A vépi példányok
ról legközelebb részletes adatokkal szolgálok, de azt 
előre is bocsájthatom, hogy szépen fejlődtek.)

A douglas gyökerei sekély talajon a lúcéhoz hason
lóan oldalvást nyúlnak a termőrétegbe, mig mély, laza 
földben 3—4 szívgyökeret küld a mélybe. Fája, mint a 
fenyőké általában, traheidákból áll, melyek a tavaszi 
fában vékony falakon finom szalag-vastagodást mutat
nak. A nyári fa vastag sejtfalain egyszerű s udvaros 
gödörkék láthatók. A bélsugarak menetét követő vízszin
tes gyantajáratok a másodlagos kéregig mennek. Fájá
ban helyenkint, főleg a tuskó terpeszben tömlőkben gyűl 
össze a gyanta. Termése laza toboz, melyeknek pikké- 
lyei hosszú, nyelvalaku tövisnyúlványban végződnek. 
Magját a szárny teljesen körülfogja. A douglas ezen le
írása után legkevésbbé hasonló, vagyis „pseudo“ a tsu- 
gával, hanem inkább a jegenyével, illetőleg a lúccal.

A douglas-fenyő őshazájában nagy területen van elter
jedve. Az elfoglalt terület az éghajlati viszonyok erős 
külömbségeit mutatja, melyekhez alkalmazkodva a dou
glas két külön fajra: fagyálló és érzékeny douglasra
oszlott. Az első Colorado és Montana hegység lejtőin, 
mig az utóbbi a tengerpart mellett van optimumdban. 
A két válfaj külömbsége csak annyi, hogy a tengerparti 
douglas kétszer, a hegyi pedig egyszer hajt. E külömb- 
ség is csak az első 10— 12 évben jelentkezik, mert azon 
túl a tenger közelében elterülő douglasosok is egyszer 
hajtanak. Érdekes, hogy a kétszer hajtó douglas első 
csúcsrügyének keletkezése teljesen egybe esik a fagy
álló douglas csúcsrügyének kifejlődésével. E körülmény 
valószínűvé teszi, hogy egyik a másik helyén könnyen 
aklimatizálódnék s elvesztené öröklött tulajdonságait. Azt 
hiszem, hogy eredetileg a douglas egy faj s fagyálló 
volt, de tenyészetének kiterjeszkedésével a tenger köze
lébe, ott a hosszú vegetáció alatt felvett sok tápanyagot
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vékony fapalástjában elhelyezni nem tudván, második 
hajtást eresztett. E tulajdonság több nemzedék után a 
fajkiválás törvénye szerint természetévé vált. Megerősíti 
e feltevést az, hogy 10 éven túl már egyszer hajt és 
hogy a fásodás tökéletes végbemenése után a' tenger
parti douglas is fagyálló. így hazánkban, hol az őszi 
fagyok későn állanak be és a hőmérő télen át is ritkán 
száll le — 15° alá, talán kellő körültekintéssel a telepítés 
helyének megválasztásánál a tengerparti douglast is fel
nevelhetnénk.

Amerikában eddig rendszeres erdőgazdaság nem lé
vén (inkább rendszeres erdőpusztitás !), csak kisebb- 
nagyobb égési területek magavetődéséből keletkezett egy
korú állabok nyújtanak támpontot arra, hogy a honi 
rendszeres gazdaságban mit várhatunk a douglas-fenyő- 
től. így Mayr dr. Amerika őserdőiről írt művében említ 
egy 80 éves állományt, mely ha a douglas optimumá
ban nőtt is, bámulatot kelt hatalmas növekvésével. Az 
átlagfája* ugyanis 5’20 m3. Ha kát. holdankint csak 
480 törzset veszünk számításba, 2500 m3-nyi fatömeget 
nyerünk. Átlagnövedéke 31 m3. De nemcsak az egykorú 
állab, hanem az őserdő is bizonyítja, hogy a douglas 
szép, hatalmas, gyors növésű egyeddé csak kellő záró
dásban lesz. A nagy faóriások az őserdőben is csopor
tosan, egymást támogatva nőnek s ily óriások csoport
jában is, messze kinyúlik magasságban a csoport leg
belső pár törzse.

Hazájában a világosságot nagyobb mértékben élvezi, 
mint a melyben nálunk része volna, mert az egyenlítő
höz közelebb van régiója. Eme külömbség azonban ki
egyenlítődik, ha azt tekintjük, hogy hazájában, az őser
dőben, sohasem élvezheti azt a világosságot, melyet ná
lunk az emberi beavatkozás nyújthat néki. A délibb fek
véssel nem emelkedik az átlaghő, mert mint tudjuk, 
Amerika Newyorkja Róma magasságában fekszik és mégis 
Hamburg éghajlata felel meg néki.

Kivéve a silány homok s a sekély köves, fekete fenyő 
talajt, minden viszonyok közt tenyészik. Azonban kellő 
erélylyel csak üde, erőteljes talajon nő. Gyenge termő
helyen eltörpül, elterül, kevés és értéktelen ággöcsös 
fát ad. Telepítésénél azért különös gondot fordítsunk a 
termőhely megválasztására, egyrészt, mert oly erőteljes 
szűz talajjal mi már alig rendelkezünk, mint Amerika, 
másrészt, mert jó minőségű fát és nagy mennyiségűt si
lány földtől nem várhatunk. A jó talajnál is fontosabb 
életfeltétele a légnedvesség. Optimma a tenyészeti idő 
alatt (máj.—szept.) 70—80% átlagos relativ páratartal
mat mutat, azonban még 66%-nál is jól tenyészik. Egyes 
példányai a prejzihig is lemennek.

A Montana douglas fenyőjét —35 fokos hideg majd 
minden télen éri. A tengerparton —15 fok alá csak rit
kán száll a hőmérő. A hő évi átlaga az első tenyészeti 
határában + 8 —9, az utóbbiéban +10- 11 fok. A dou-

* 6'46 ms volt, biztonság kedvéért 5‘20-ra redukálta Mayr dr.

glas két válfaja hatalmas külömbséget mutat növedék- 
ben, de még a lassú növő Montana douglas is felül
múlja növekvésben vörös fenyőnket, mely külömbség 
annál érezhetőbb, mert a douglas vágáskorban köny- 
nyen kétszer annyi törzsszámot ad a területegységen, 
mint a vörös fenyő.

(Folyt, köv.)

„Volt nekem egy szép szeretőm 
nem is olyan régen . . . "

| . . . s elég soká ragyogott is csillagunk az égen . . .
De hát „mindenféle szerelemnek vége szokott lenni“. 
Hát vége. Schluss. Senki többet — harmadszor!

Ne tessék megijedni, nem gárgyultam meg, csak el
búsultam magamat s bizony, a mi a rovatom éltető erejét 
illeti, a felől fújhatom olyan bánatosan, hogy öreg Rác 
Pali ha élne, mind a harminchat fiával együtt tőlem 
tanulhatná a „legkönnyfakasztóbb“ nótáit.

Avagy ne folytassa az ember néhai Jeremiás próféta 
siralmait, mikor annyira belekerültünk a csávába, hogy 
még a határőrvidéki beruházási alap szive is megesik 
rajtunk. Tessék csak elolvasni ezt a kis összehasonlítást.

A folyó hó (október) 14-én Zágrábban a fent tisztelt 
alap bizottságánál megtartandó faárverésen csak  a tavaly 
el nem adott erdőrészek kerülnek eladásra, akarom mon
dani árverésre; mert hogy el is adják-e, azt ugyan ki 
tudja.

Hát már egymagában ez a „csak“ is eléggé jellemzi 
a helyzetet, de még ennél sokkal jobban jellemzi, hogy 
a kijelölt 5 erdőrész 7270 darab tölgyfája, melyek tavaly 
2,615.060 koronára voltak becsülve, ezúttal már csak 
2,241.915 korona becsárral van árverésre bocsátva, tehát 
közel 375 ezer koronával olcsóbban! (A kőris, szil és 
bükk árai szintén sokkal olcsóbbak, mint a tavalyi ár
verési hirdetményben voltak feltüntetve.) Vájjon magas-e 
e becslés vagy mérsékelt, lesz-e eredménye az árverésnek 
vagy sem, s ha igen, minő, az majd megválik a — val
latásnál.

Beszélhetnek nekem már most, hogy a mostani ke
serves helyzet a kivétel és a jó irányzat a normális 
állapot. Ne etessen a fuvaros k ivé te le sen  egy hétig, 
olyan normálisan felfordulnak a lovai, hogy még hosszú
napi felebaráti kívánságnak se kívánhatná különben a 
felvégi boltos az alvégi konkurrensének.

A vinkovcei' m. kir. főerdőhivatal már keményebben 
tartja magát és e hó 6-ára hirdetett faárverésének árai
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gyanánt a tavalyi árakat irta ki. Nem emelte fel, le sem 
is szállítja. No de eladni is aligha fogja a fáját. Lám a 
szeptember 1-én megtartott kaproncai (már én csak így 
irom, ha meg is haragusznak rám a koprivnicai urak) 
faárverés is eredménytelenül végződött, sőt még csak 
egyetlen egy ajánlat sem nyujtatott be. E sorok írásakor 
még fogalmam sem lehet arról, miképpen fog végződni 
a bródi és a mitrovicai vagyonközség — ha jól tudom 
— szeptember 22-ére még pedig leszállított árakkal hir
detett faeladása, de meg merem jósolni, hogy az egész 
anyagot semmi szin alatt el nem fogják adni.

A hanyatlás igen nagy mérvű. A hivatalos statisztikai 
adatok igazolják, hogy tavalylyal szemben 3525 vaggon- 
nal, tehát 25%-al kevesebb tölgyfát exportáltunk ez idén. 
Már pedig ha nem vihetjük külföldre, itthon mit csinál
junk vele? Ki számára vegyük meg?

Bizony szegény világot élünk, kicsi karajt szelünk, azt 
is inkább csak falatot s még ez is óh, mily drága!

A M. A. V. talpfaárlejtésének alkalmából az ajánlatok 
átszámítására vonatkozólag azt irtam jó nehány hónappal 
ezelőtt, hogy egy megkésett résztvenni szándékozó azzal 
biztatta magát: „sebaj! mire a M. Á. V. elkészül az 
átszámításokkal, itt lesz az új árlejtési terminus és akkor 
csak a dátumot kell kiigazítania ajánlatán“.

Kicsi hijja, hogy tényleg nem úgy történt, mert éppen 
most veszem hírét, hogy a M. A. V. nem régiben ké
szült el a talpfaárlejtés alkalmából benyújtott ajánlatok 
átszámításával (hogy hány pakli verpelétit fogyasztottak 
el addig az átszámító urak, azt nem említi a kommüniké, 
de az talán nem is fontos) és számításának eredményét 
szeptember hó folyamán fogja nyilvánosságra hozni.

Gyerekkoromban országszerte jártak az u. n. „Schwarz- 
künstlerek“, magyarúl szemfényvesztők, a kik mutatvá
nyaikat rendszerint azzal a magyarázattal szokták kisérni, 
hogy ne higyje ám a mélyen tisztelt közönség, hogy a 
mutatványok boszorkánysággal járnak; nem egyéb az, 
mint ügyesség, gyakorlat és főleg gyorsaság. „A gyor
saság pedig nem boszorkányság“. De nem ám — vélem 
a mélyen tisztelt és hosszúszárú pipájukból bodor füst
felhőket eregető M. Á. V. hivatalnok urakat hallani.

Mert igaz ugyan, hogy a „Venezia“ kávéház törzsven
dégei másnap ebéd után már a teljesen kész átszámí
tással jelentek meg az „alsós“-hoz, hanem hát az más, 
még ha az eredmény csakugyan helyes is. Hogy miért 
más? Mit tudom én? Más! Nem fogok még magyará
zatokkal is vesződni! Tán hogy azalatt kialudjék az 
ember pipája?

Sok szó esett nemrégiben arról, hogy a talpfakeres
kedők egy matadorja egy vargabetűvel próbált legyen 
eléje vágni a versenytársak ajánlatainak, egy utóajánlat 
benyújtásával.

Bizony akadt a sok szó között zokszó is, és addig, 
mig a hivatalos cáfolat meg nem jelent, méltán. No de 
megjelent a hivatalos cáfolat, mely azt mondja, hogy az 
ajánlatok megvizsgálása és átszámítása a vonatkozó sza
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bályok legfigyelmesebb betartása mellett történt és azok 
a híresztelések, melyek e tárgyban lábrakaptak, hogy 
tudniillik azért tart az átszámítás olyan végnélkül soká, 
főleg pedig az a hir, mintha ezt egy pótlólag benyújtott 
ajánlat késleltette volna, légből kapott koholmány, annál 
inkább pedig az, hogy ez az ajánlat különös figyelem
ben részesíttetett volna. Ily ajánlat benyújtása a törvény 
értelmében lehetetlenség és így teljes képtelenség annak 
különös méltatása.

Hanem az átszámítások eredményét már csak mégis 
jó lenne mielőbb közzétenni, mert a cáfolatokból még 
mindig nem tudják a talpfakereskedők, hogy hányadán 
is vannak — honny sóit, qui maly pense.

Puhafa.

Szeretjük magunkat áltatni, hogy a bekövetkezett ke
serves üzleti helyzetnek csak helyi okai vannak, a melyek 
hamarosan el fognak múlni s aztán megint belekerülünk 
a derűs, tejes-mézes viszonyokba. Pedig hogy ez hama
rosan bekövetkezhessen, arról ne is álmodjunk, mert 
bizony nemcsak a belföldi, hanem a külföldi helyzet is 
siralmas a szó szoros értelmében.

Hiszen tisztában voltunk magunkkal az iránt, hogy a 
hét kövér esztendőre természetszerűleg kell, hogy követ
kezzenek a soványak, és vártuk is a hanyatlást, mely 
lépésenkint, mondhatnám beóvakodott, akár a macska a 
tejeskamrába, s aztán egyszerre, hirtelen teljes erővel ki
tört és mindezt csak némileg tágabb látkörü szakember 
tudta, hogy a magas árakhoz való makacs ragaszko
dással a hanyatlásnak útját állni nem lehet. De akár
milyen tág látköre lett légyen is egyeseknek, azt a mély
reható és szinte páratlan erejű tétlenséget, mely különö
sen Németországban uralkodik, senki sem remélte; erre 
bizony nem számított senki.

Nincs nagy és nincs kicsi fatermelés, melynek gaz
dája nagy, terhes gondokkal ne küzködnék, miképpen 
szabadulhatna termelt fájától. Mindnyájának nagy kész
letei vannak, mely csak egy részének befogadására is 
eddigi fogyasztó piacaik képtelenek. Az árak — a leges
legelső minőségű áruk kivételével — a képzelhető leg
mélyebb színvonalra sülyedtek alá, annyira, hogy eladni 
ma már csak tetemes kárral lehet.

Vae victis!
Szeretnénk eladni, de nem szeretnénk kárt szenvedni, 

e nélkül pedig nem lehet és az előttünk álló kampány 
részint egy óriási kérdőjel, részint fenyegető felkiáltójel 
gyanánt meredezik felénk.

Különösen szól ez pedig azokra a termelőkre nézve, 
a kik eddigi termelési helyükön a munkával jóformán 
elkészültek és most gondoskodniok kell arról, hogy fű
résztelepeiknek foglalkozást szerezzenek, továbbá azokra, 
a kik nagy reménységet tápláltak a földközi tenger vi
dékeinek és a keletnek várható nagy üzleti lendületére 
és ebből kifolyólag nagy fafogyasztásra és a kik e remé
nyeikben keservesen csalódtak.

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



19. szám. MAGYAR E R D É S Z 357

Vájjon le fogjuk-e vonni a bekövetkezett helyzet tanul
ságait?

Hány cég van, mely csak nagy bajjal tudott átgázolni 
nagy veszélyeken és a mely ma is nyögi hiszékenysége, 
előrelátása hiányosságának következményeit, mert nem 
vette számításba a sovány esztendőket, a melyek pedig 
el nem maradnak. A versenydüh elvakította az embere
ket és megfosztotta a nyugodt, higgadt számításra való 
képességtől. Be keserű most az a pohár. Vájjon megta
nuljuk-e végre, hogy óvakodjunk a csorduláson túl önteni ?

Az a tavalyi vihar, mely a tiszavidéki fakereskedelem 
néhány gyengébb képviselőjét elsodorta, egyúttal leszál
lította a tőárakat is és így nemcsak kárt, de hasznot is 
okozott. A máramarosszigeti ezidei tavaszi faeladásokról 
már elmaradtak azok a spekulánsok, a kik semmi mást 
nem tudnak, mint azt, hogy minden ajánlatnak hegyibe 
kell licitálni s így a tőárak köbméterenkint mintegy 2 
koronával hanyatlottak, a minek következményeképpen 
viszont a fűrészáru olcsóbbodott köblábanként mintegy 4 
fillérrel. Annyi ereje azonban mégsem volt ennek az ár
csökkenésnek, hogy a nyári üzletet is megjavítsa; ennek 
a tavalyi gyenge termés és a rossz pénzügyi viszonyok 
állták útját. Már az őszi üzlet kedvezőbben indul a Tisza 
vidékén, bárha még fölös számmal akad kereskedő, a ki 
mindenképpen eladni törekszik, tekintet nélkül a nyers
anyag magas beszerzési áraira, csakhogy minél többet 
forgalmazzon. Ez az eljárás azonban, mint nem reális 
dolog, soká nem fogja magát tarthatni.

A Maros vízállása csak rövid ideig volt kedvező, minél
fogva csak kevés gömbfát úsztathattak rajta a lá ; ennek 
következtében a gömbfaárak megszilárdultak. Kérdés 
azonban, vájjon a fűrészárú árai is fogják-e magukat 
tarthatni a tiszavidék piacain, mert az itteni fűrészművek 
versenyén kívül számba veendő az erdélyi verseny is, 
mely kivitelre nem alkalmas árujával elárasztja az al
földet. Ezek a cégek, melyek utazóikat a legkisebb fal
vakba is szétküldik, hogy olcsó pénzen árusítsák el silány 
fájukat, nem nagyon törődnek azzal a közgazdasági sza
bállyal, hogy a termelésnek a szükséglethez kell alkal
mazkodnia és hogy a keresletnek a kínálattal kell ki
egyenlítődnie, hanem túltermelésükkel, melyre erdővá
sárlásaik kényszerítik, újabb déroute-nak készítik elő 
talaját. A közvetítő és detailkereskedőket elárasztják olcsó 
áruval, pedig a fogyasztás nagyon csekély és így könnyen 
megeshet, hogy mire kitavaszodik, a pénzintézetek (a 
piac kedvezőtlen helyzete által teljesen bizalmatlanná 
téve) a váltók prolongációját megtagadják. Ennek föltét
lenül csak újabb fizetésképtelenségek lesznek következ
ményei. Ha előbb nem, hát őszre bizonyosan.

Latiatoc tehat feleim mic vogmuc. Ha nem is vogmuc 
még por és hamov, de az fejeink bé vannak vele hintve 
és búsulunk hajdani (egy-két évvel ezelőtti) dicsőségünk 
romjain. ^

V a d b e f o g á s .
Irta Gyulai György.

A „Magyar Erdész“ folyó évi május hó 1-én megjelent 
számában kimerítő részletességben írtam az újabban 
hazánk több uradalmában teljesen bevált nyúlbefogás 
miveleteiről. A nélkül, hogy az előbbi közleményemben 
elmondottakat megismételni akarnám, egy-két bővebben 
tájékoztató adattal kívánok a vadbefogásról általánosan 
megemlékezni épen most, a nyulvadászatok főidényében, 
a midőn azok az uradalmak, a melyeknek bővebb vad
állománya ezt lehetővé is teszi, bizonyára közelebbről 
érdeklődnek a gyakorlati nyúlbefogás s a befogott nyúlak 
értékesítésének mikéntje és közelebbi módozatai iránt.

Hazánkban, beleértve a Horvát-Szlavon királyságokat, 
teljes eredménynyel eddig a csurgóberzencei, a deszki, 
a sopron-szentHváni, a szentábrahámi és a dolni-mihol- 
jáci stb. uradalmak foglalkoztak a nyúlbefogás miveleté- 
vel ; még pedig akként, hogy azt a vadászatok keretébe 
is betudták illeszteni.

Habár épen az elősorolt nagyobb főúri uradalmak első 
sorban nem az anyagi haszon szempontjából mivelték a 
nyúlbefogást, hanem vadászkedvteléseik keretébe tudták 
azt illeszteni, azért a pénzügyi végeredmény minden 
egyes esetben kedvező volt. E mellett, az elevenen be
fogott vadat, a tenyészállomány nemi egyensúlyának 
fentartása és ellenőrzése szempontjából mindenkor osztá
lyozni lehetett így ; a befogott példányokból tehát a szük
séghez képest bizonyos százalékot tetszés szerint vissza 
is adhattak az aranyszabadságnak.

Az ilyen vadbefogást mindenkor vadászhoz illő módon 
lehet kezelni. Vadirtásról tehát szó sem lehet ott, a hol 
gondosan ellenőrzött élő vadunkat egyben haszonnal 
értékesítjük. Egyébbként a nagyobbszabásu vonalhajtások
nál mindenkor kitör annyi nyúl, hogy a maradék bizo
nyos részét az állomány kipúsztításának veszedelme nél
kül haszonnal befoghatjuk és értékesíthetjük. A tavalyi 
1906 — 1907. évi hosszas és kemény tél utóhatásában is 
borzalmas lévén, a nyúlbefogásokkal országszerte csiny- 
ján kellett elbánni. Az idén lefolyt enyhe tél, a nyúlak 
s általában a vad áttelelésének mindenben kedvezett s 
így az ítt-ott túlszaporodott nyúlállományt sokkalta több 
haszonnal lehet értékesíteni, mintha csupán lőfegyverre 
szánjuk azt. Tulajdonképen nem is annyira anyagi ha
szonról, mint inkább arról van itt szó, hogy a mai nehéz 
gazdasági viszonyok között, a tagadhatlanul sok költség
gel járó vadászatok tetemes kiadásait a lehetőség sze
rint apasztani iparkodjunk.

A nagyobb vadászterületek gyakorlott vadászszemély
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zete igyekszik a vadat az ilyen vadbefogásnál, már a 
befogás mivelete előtt ivar szerint a fogó hálók felé 
terelni. Ennek keresztülvitele nem oly nehéz feladat. 
Ugyanis a hajtásközben kitörni akaró nőstényeknek min
denkor utat nyitnak a menekülésre, miáltal túlnyomó 
részben csak a kan nyúl kerül a fogószerkezetekbe.

A nyúlbefogás céljaira a gyakorlatban leginkább be
váltak eddig a brunni Gudéra-féle vadtenyésztelep háló
szerkezetei, a melyeknek részletes leírását már a május 
1-én megjelent lapszámban közreadtam, s így csak azt 
kívánom még tájékozásul fölemlíteni, hogy nevezett cég 
beoktató megbízottat mindenkor szívesen bocsát az érdek
lődő uradalmak rendelkezésére. Általában az ilyesmivel fog
lalkozó nemesebb vadkiviteli cégek szakértő megbízottja, 
az elevenen befogott nyúlakat nemre való tekintet nélkül 
elfogadja s az átvett nyúlak értékét megállapodás sze
rint a helyszínén azonnal le is számítolja.
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Az agancsosok kisebb zárt területeken.
Irta Sólyom.

Vadállományunknak kétségtelenül legfinnyásabb faja a 
szarvas és az őz. Bárminő gondos ellátásban részesítsük I 
is őket, zárt területeken azt az eredményt velük ott fel
mutatni nem lehet, mint ugyanegy ellátás mellett, meg- J 
felelő fanemekkel diszlő nyílt területeken elérni képesek I 
vagyunk.

Hazánkban is nagyobb számban akad zárt olyan te
rület, hol a vadtenyésztés eredménye, a bőséges ellátás 
mellett, soha sem elégíti , ki a várakozásoknak még csak 
közepes mértékét sem. Miután egy-két uradalom részé
ről, melyek csupán kisebb területek felett rendelkeznek, 
állandó panaszokat lehet hallani, az ilyes esetekre nézve 
kívánnék egyet-mást fölemlíteni azok számára, kik kény
telenek a kisebb zárt területek korlátáival beérni s azon 
belül mégis némi eredményt óhajtanának felmutatni. 
Persze ez az eredmény kétségtelenül mögötte marad 
mindenkor a nyílt területek állományánál elérhetőnél; 
de hát nincs mindenki abban a helyzetben, hogy na
gyobb nyílt pagonyok végtelen területei felett rendelkez
hessék. Akadt már azért nem egy eset, midőn szükebb 
zárt területeken is, aminők pl. állatkertek, sikerült vi
szonylag jó eredményeket felmutatni. Persze az ilyen 
eredmények, sajnos, kivétel számba mennek, ám mégis 
ismételten előfordultak nemcsak állatkertekben, hanem 
kisebb uradalmakban is, hogy bikák, illetőleg bakok te
kintetében, még kielégítőt is nyújtottak.

A szarvas életerejében finnyás természeténél fogva 
több más, aránylag gyöngébb testalkatú vadunk mögé 
helyezhető. így a Földközi tenger partvidékeit őshazájának 
valló dámvadunk is fölötte áll e tekintetben a kényes- 
kedő szarvasnak. Az okokat kutatva, első sorban a 
szarvasok emésztő szerveiben kell a magyarázatot ke
resnünk. Egyetlen állatfaj ellátása sem igényel annyi

gondot és körültekintést, mint éppen a szarvasoké. Ilyen 
körülmények közt nem elég gondoskodnunk csupán arról, 
hogy szarvasaink bőséges eleséggel s még ebben is 
olyannal legyenek ellátva, melyet kedvelnek, hanem 
figyelmünket ki kell terjesztenünk arra a körülményre is, 
hogy abból az eledelből, a mit kedvelnek, annyit és 
olyat kapjanak, a mit kellőképen megemészteni képesek. 
Igaz, ez a messzemenő dietétikai gondoskodás végtelen 
körültekintést igényel s nem kis gondokat okoz a vad
állomány fentartóinak; ám ennek kellő figyelmen kívül 
hagyása, főként zárt területeken, a teljes sikertelenség 
elszomorító végeredményéhez vezet.

A vadak élelmezésének mikéntje különösen azért is 
lényeges tényező, miután kisebb zárt területeken alig 
nyújthatjuk pl. a szarvasnak és őzfélének fanemekben 
mindazt, a miknek változatosságát az agancsosok ugy- 
látszik nélkülözni képtelenek, főként pedig nem nyújt
hatjuk nekik azokat a bizonyos esetekben gyógyszerként 
fogyasztott növényeket, melyeket betegségeik idején 
a nagyobb nyílt területeken maguk is fölkeresni képesek. 
Nem nyuthatjuk pedig azért, mivel vajmi kevés azoknak 
a gyógynövényeknek száma, melyeknek kétségtelen 
gyógyerejét, hatékonyságát a szarvasfélékré eddig meg
állapítanunk sikerült. Ha valamikor a szai vasok bioló
giájának kiösmerésében ennyire haladunk, akkor már 
megoldottnak volna tekinthető a zárt területeken foly
tatott tenyésztés végleges biztosítása.

Legfőbb gondoskodásunk tárgya legyen, hogy zárt 
területeink szarvasai minél változatosabb tápnemet kap
janak mindabból, a mit kedvelnek, ám ebből aztán 
mindenkor inkább mérsékeltebb adagokat. Ösmerve a 
szarvasfélék aránylag zsenge, kényes gyomor és bélszerveit, 
azok a tápanyagok állitandók első helyre, melyek csersav- 
tartalmuk mellett egyben kissé kesernyés ízűek s az 
emésztést igy hatékonyan előmozdítani képesek. E célból 
mindama legelők közé, a melyek termékeinek tápanya
gát a vad fogyasztja, helylyel-közzel, aromatikus, gyomor- 
erősitő, sőt részben az elernyedt szerveket némileg izgató 
növényeket vethetünk. Ilyenek egyebek közt: a kakukfű, 
a phleum pratense stb. A phlenum pratense a lóhere
földek közt felette hamarosan meghonosodik. Jól ösmert 
kakukfüvünk szerfelette zsenge szárainál és apró levelei
nél fogva szerfölött könnyen emészthető növényke, s 
igy az e nemű aromatikus füvek közt első helyre tehető. 
Egyebekben az aromatikus növények közül is feltétlenül 
száműznünk kell mindazokat, melyek túlerős szárúak, 
kemény, érdes levelüek s igy a szarvas és őz által alig 
megemészthetők.

Nedves legelőket, sőt azok szárított termékét is, alig 
célszerű a kényes bélszervezetü agancsosoknak nyújtani. 
A nedves rétek termékei erősebb kovasav-tartalmuknál 
fogva káros hatásúak.

Bizonyára szükségtelen külön kiemelnem, hogy kisebb 
zárt területeken a tisztaságra szigorú gondot kell fordí
tani. A kényes természetű agancsosok ugyancsak meg-

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



19. szám. MAGYAR E R D É S Z 359

sinylik a körülöttük elkövetett gondatlanságainkat, felüle
tességünket. Hulladék, trágya s egyéb, bomlásnak in
duló anyag gyors eltávolításáról mindenkor sürgősen 
kell gondoskodni. A tisztaság szempontjából célszerű zárt 
területeken az agancsosok részére homokos pontokon 
időszakonként finom mésztörmeléket elhintegetni.

A hol nincs a területen átfolyó forrás, patak, ott gon
doskodni kell arról, hogy naponta tiszta, friss ivóvíz 
álljon a vadak rendelkezésére. Olyan medencék, tavak, 
melyeknek nincs rendes lefolyásuk, korántsem szolgál
tatnak megfelelő egészséges minőségű ivóvizet s rend
szerint közvetett előidézői az agancsosokat oly gyakran 
gyötrő májbetegségeknek. A májférgek közül különösen 
két fajta u. m. Distoma hepaticum s ennek egyik leg
kisebb válfaja a Distoma lanceolatum, nagy pusztítást 
vihetnek végbe a szarvas- és őzállományban. A termé
szet bölcsessége azért ebben is segítségükre siet, mert 
főként a hol egy édesvízi csigafaj. az u. n. Symnaeus 
minutus előfordul, ott a vadak szerveibe ilyes májférgek 
be nem fészkelődhetnek.

Szűk területeken több helyütt bőségesen szoktak az 
agancsosoknak répaféléket nyújtani. Kísérletek igazolják, 
hogy a bélszervek szempontjából azokat bízvást mellőzni 
lehet. Az ilyesfélék közt még legkevésbé ártalmas a 
kalarábé.

Zárt területeken mindenkor olyan vegyes fanemeket 
kell ültetnünk, melyeknek kérge csersavban dúsabb. A 
csersavnak úgy az agancsképződésre, mint általában az 
állatok erőállapotára, rendkívül lényeges befolyása van. 
Ha a terület fái nélkülöznék az elegendő mennyiségű 
csersavtartalmu kérget, gondoskodni kell arról, hogy 
valahonnan naponként megfelelő csersavtartalmu friss 
kérget szerezzünk a vadak számára. A hol az agancso
sok ezen szükségleteit kielégíteni nem képesek, ott mi
hamarább úgy az őz, mint a szarvas, nemcsak degene- 
rálódás, hanem teljes kipusztulás elé kerülhet.

Nem egyszer előfordul, hogy egy-egy zárt vadtelepen 
hernyóktól belepett fák vannak. Ezeket a hernyóféléktöl 
tüstént gondosan meg kell tisztogatni. Az agancsosok, 
ha a galylyal, lombbal, virággal együtt hernyót is fo
gyasztanak, amúgy is kényes bélszerveik a kisebb meny- 
nyiségben elfogyasztott hernyók hatását is végzetesen 
meg fogják sinyleni.

Egyes zárt tenyésztelepeken próbát tettek azzal is, 
hogy a vadnak a hét egy-egy napjára böjtöt szabtak. 
Állatkertekben, különösen a féktelenebb természetű va
dakkal szemben ez a módszer olykor üdvösnek bizonyul ; 
ám a kényes szervezetű agancsos féléknél a mérsékel
tebb adagok bizonyára előnyösebbek a böjtöléseknél. Ha 
már éppen hetenként, vagy a szükséghez képest hébe- 
korba egy-egy böjtnapot akarnánk szabni számukra, 
akkor is legalább friss kéreggel kell őket kárpótlásként 
ellátnunk.

Zárt területek agancsosainak a legfeljebb némi pótlásul 
adott szénatakarmány helyett nyújtsunk inkább megfelelő

fanemekből bőséges lombkötegeket. Ilyenek táperejük 
sorrendjében : a tölgy, az éger, a mogyoró, a gyertyánfa 
s a jávor- vagy juharfa. A szárazon tartott tölgymakk és 
felaprózott vadgesztenye is eléggé megfelelő pótlóanya
gok. Ezek mellett aztán almaérés idején, nehány felap
rózott érett, ép alma is, savtartalmánál fogva előnyösen 
hat az agancsosok emésztésére. E tekintetben néha télen 
is kedveskedhetünk nekik ilyes csemegékkel. Viszont a 
burgonyát ajánlatos volna teljesen mellőzni.

A fiatalabb agancsos-nemzedék szívesen veszi a friss 
tejet is. Ám ebből is kevesebb mennyiség több haszon
nal jár. Hangsúlyozom, hogy a tejnek egészen frissnek 
kell lenni, mert máskülönben az agancsosok szövevényes 
és kényes kérődző szerveinek ilyesmivel több bajt oko
zunk, mint a mennyi hasznot nyújt a friss tejben rejlő 
táperő.

Nyár szakában frissen kaszált takarmányféléből sohase 
adjunk nagyobb adagokat s a mit nyújtunk is, annak 
nem szabad nyirkosnak lenni. Csak olyan ártalmas az 
ilyesmi, mint a déli nap hevében lekaszált takarmány
anyag.

Ha mindezeket szem előtt tartjuk, szűkebb zárt terü
letek állományának is biztosítani fogjuk nemcsak kifo
gástalan egészségi állagát, hanem erőben és agancs
képződésben is szert tehetünk, egy a zárt terület árny
oldalaihoz mérten eléggé erőteljes állományra.
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Halfogó eszközök és halászati módok.
Irta Lakatos Károly. (7)

Jurán \/id o r  igen érdekes képét adja a hajtóhalászat
nak a Poprád vize mellől, mely annál érdekesebb, mert 
még abból az időből való, a mikor még a vándor „hal
király“ : a nemes la z a c  nem volt ritkaság a Poprád 
vizében.

„Vászonzekés férfiak állnak a faluvégi fehérre meszelt 
ház előtt.

Ez a bérlő lakása.
Olyan se úr, se paraszt-féle alak ő kelme, a ki néha

napján a vizet is gázolja, de a ki szeret a nadrágos 
emberekkel parolázni. Addig parolázgatott az urakkal a 
minap a kis korcsmában, mig rá nem vették, hogy ren
dezzen egy valamire való hajtóhalászatot. Bertalan napja 
úgyis elmúlt már, a nappalok egyre kurtulnak, a Mihály 
pedig fázós szent, ilyenkor a vízben már meggém’oeredik 
a halász lába.

És a bérlő, hogy Ígéretének helyt álljon, berendelte a 
hobgártiakat.

Mert hát azt tudni kell, hogy tapasztalt vidra vala
mennyi. Senki sem ismeri úgy a határszéli vad folyó 
vizének járását s a halak tanyáit, mint ők.

Most ott állnak a fehérre meszelt ház ereszsze alatt. 
Egyik-másik kurta pipájára gyújtva, a földre kuporog s
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bodor füstfelhőket eregetve végtelen nyugalommal bele
bámul a levegőbe.

A fal mellett hálók sorakoznak, itt-ott kiágaskodik köz
tük egy-egy hajtórud.

A faluban még csönd van.
Néhol már kinyílik az ablak, a rozmaringos cserepek 

közé kiváncsi arc furakodik, aztán ismét csak bezárulnak 
az üvegtáblák.

Egyszerre tompa zsibongás fut végig az utcán.
A házakból kirebbennek a korán kelt gyermekek, az ut 

közepén összeverődnek és csapatokban végigrohannak az 
utcán.

Valamennyi neki vág a falu végének. Ott ismét cso
móba verődnek s hangos szóval tárgyalják, hogy és mint 
is lesz ma a viz mellett.

Ezek is majd csak alkonyatkor vetődnek haza!
Most kinyílik a fehér ház ajtaja, a bérlő kilép az utcára.
A vászonzekés alakok fölkapják halászszerszámaikat s 

a gyermekek élénk zaja közepette nekiindulnak a viz 
felé vezető mezeiutnak.

A sort leghátul siheder legény zárja be, a ki öblös 
korsóval kezében lassan méri az ut szürke porát.

A régi jó szokás szerint minden halásznak a hajtások 
végén kijár egy-egy kupica, a ki pedig legsűrűbben ürít- 
geti megtelt szákját, annak dupla porció dukál. Hiába, 
papramorgó nélkül még a hajtóhalászat sem ér semmit 1

A csapat vígan tovább megy a mezeiuton, azonban két 
öreg halász s egy legény a mezőkön keresztül egyenesen 
a viz felé tartanak.

Rájok háramlik a legnehezebb feladat: a zsákutca 
megteremtése.

A két öreg mester fürkésző pillantásokkal végigméri 
a meder eséseit s a part martjait.

Egy helyen megállnak.
A legény karót ver a földbe, a harmadik hajtásban, 

itt lesz a zsákutca.
A viz mentén tovább mennek.
A parti fövényről élénk sikongással juhászkák rebben

nek föl s jajveszékelve sokáig keringenek a levegőben, 
aztán megbékülten leszálinak a másik part homok
buckái közé.

Az egyik bokor lehajló ágai alatt hirtelenül felkavaro
dik a viz. A csöndesen úszkáló halacskák közé hatalmas 
pisztráng furakodott, széles farkával szétvágja köztük a 
vizet, a vén rabló néhány habzsolás után a meder közepe 
felé iramodik, a hol a mély ár elnyeli alakját.

Negyedórái bandukolás után ismét megállnak. A legény 
ujabbi karót ver a földbe, e helyen lesz a második haj
tás zsákutcája.

A folyó nagy kanyarulata mellett már várakoznak az 
előre sietett halászok s a gyermekhad.

A legöregebbik mester osztogat parancsokat. A fiatal 
legények a közeli füzesben bokrokat vágnak ki, a halá
szok egy része karókat ver a csöndesen álló vízbe, mely 
hosszú nyelv alakjában mélyen befurakodik a partba; a

másik része záróhálóval elrekeszti a folyás felső részét. 
Az alig bokáig érő vízben lerakják a hosszú háló alsó 
ólmos inát, melyet azonban a viz erős sodra itt-ott ki
billent a helyéről.

Itt a gyermekhad már megkönnyíti a halászok mun
káját. Nehéz kövekkel lesulyozzák az ólmos int, hogy a 
megriasztott hal ne tudjon a háló alatt átfurakodni.

A kivágott bokrokat a zsákutca levert karóihoz erősí
tik. A sarokba szorított halsereg e helyen verődik össze 
s a vízben levő lombos gályák között keresi a mene
külést.

A vászonzekés férfiak fölkapják farkashálóikat s a hajtó- 
rudakat. A part mentén valamennyien lemennek, a gyer
mek-sereg követi őket.

Csak egy tapasztalt vén mester maradt vissza a zsák
utcánál. Pipára gyújtva végig nyújtózkodik a halvány 
gyepen s egykedvűen hallgatja a csapódó hullámok 
zsörtölődését.

Most még semmi sem történik e helyen. Csak későb
ben, mikor a megriasztott vizilakóknak melegök kezd 
lenni s valamennyi viz ellenében menekül, akkor kezdő
dik az őrszem munkája. Figyeli a kelepcébe került hala
kat, de különösen azt, vájjon nincs-e a hajtásban lazac ?

Jó negyedórányira a zsákutca alatt megindul a hajtás.
A fiatal legények vízbe gázolnak, a hajtórudak vasalt 

végével megzörgetik a meder köveit, egyik-másik rá is 
vág a tükörlapra, a parton ácsorgó gyermekek pedig 
köveket dobnak a vízbe.

A megrémült halak futásnak erednek.
Elsőnek megindul a lazac.
Tapasztalásból tudja már a vén kujon, hogy a lárma 

nem jót jelent. Máskülönben is utálja a zajt, az ő biro
dalma ott van, hol a viz nyugalmát nem zavarja semmi 
sem. Az erős árban nyilsebesen felszökken s gyorsan 
végigevezi a folyásokat. El e pokoli lármától minél mesz- 
szibbre, hisz most az ő bőrére is vadásznak.

A vésettajku paducok s a pérhalak teljesen elvesztet
ték fejőket. Rendetlen össze-visszaságban futkosnak, egyik
másik vissza akar vágni, hátul azonban egyre szól a 
zaj, meghökkenve visszafordulnak s eszeveszetten arra
felé rohannak, hol a viz csöndjét még nem zavarja 
semmi sem.

Eleinte a pisztráng is vakon előre rohan a többivel. 
Mikor azonban megelégeli a futkosást, a meder nagy 
kövei között meglapul. Nem is mozdul ki onnan, mig. 
valamelyik hajtó véletlenül rá nem lép. Akkor odább áll, 
azonban a legközelebbi kőnél ismét meghúzódik.

A lárma egy pillanatra megszűnik. A parton várakozó 
halászok vízbe mennek s egyenes sorban elzárják farkas
hálóikkal a medret.

A hajtok most kimennek, a parton 50—60 lépésnyit 
haladva, ismét a vízbe gázolnak s megkezdik a zurbolást. 
A hajtórud megvasalt végével minden kő, padmaly s 
gyökér alá döfnek, mikor azonban a halászokhoz érnek, 
sarkon fordulnak a viz ellenében lármázva fölmennek.
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A halászok követik őket. Jó kődobásnyira ismét meg
állnak s újból kezdődik a zurbolás. A harmadik-negyedik 
fölállás után kezdik a hálót fölemelni. Azok a halak, 
melyek visszavágtak, egyenesen belerohannak a farkas
hálókba.

A hajtás tovább folyik. A sorban már megvillan egyik
másik halász szeme, a szerencse bizonyára neki kedve
zett valami ritka nagyságú hal alakjában.

Fönt a zsákutcában is megelevenedik a viz. A meg
riasztott vizilakók a mesterségesen fölállított bokrok alá 
menekülnek s itt megpihennek.

A záróháló előtt most hirtelenül megmozdul a viz. A 
dudorodás helyén egyszerre hatalmas hal teste vetődik a 
levegőbe: a folyó királya, a lazac akarja ugrással az 
útjában álló akadályt átszelni.

A nagy ugrás sikerült.
A leeső óriás alatt nagyot csobban a viz, aztán ismét 

elsimul a tükör.
Egy másik pajtása szintén megpróbálja az ugrást, 

azonban orrát beveri a hálóba s visszahanyatlik.
A hajtás most már közeledik a zsákutca felé. A halá

szok sűrűn ürítgetik hálóikat, a parton pedig kezdenek 
megtelni a zsákok.

Egyszerre éles kiáltás hallatszik :
— Lazac . . . lazac! . . .
A halászok során lázas izgatottság fut végig. Ki lesz 

a szerencsés, a ki megcsípi a vén ragadozót ?
Az ár közepén éles sávban szüremlik a viz, a hatal

mas hal viz ellenében gyorsan menekül. Az egyik sihe- 
der legény nesztelen léptekkel oldalt követi, magasra 
emelt hajtórudját egyszerre levágja a tükörlapon, a meg
riasztott lazac villámgyorsan megfordul s nyilsebesen a 
halászok sora felé iramodik.

Siri a csönd, a parton s vizbenállók visszafojtott léleg
zettel lesik a történendőket.

A meder közepén hirtelenül felrándul az egyik háló, 
a vén halász lábai alatt fölkavarodik a viz, a lazac bele
rohant a farkashálóba. Széles farkával egyszer-kétszer 
még fölvágja a hullámokat, azonban a háló szemei 
szorosan körülölelik vonagló testét, a menekülés utolsó 
kísérlete is meghiúsult.

A nézők között kitör az öröm zsibongása. Mindenki a sze
rencsés halászhoz rohan, aki nehézkes léptekkel parthoz 
vonszolja ritka zsákmányát. Megcsodálják, megbámulják 
az óriás halat, amely tehetetlenül vergődik a hálóban.

A vízben most játszódik le az utolsó felvonás. A ha
lászok hármas sorban elállják a zsákutca alsó végét. A 
hajtők félreállnak, most csak egy emberre és csöndre 
van szükség.

A vésettajkú padúcok össze-visszaságban szelik át a 
vizet, mindenütt menekülést s egérutat keresnek, azonban 
seholsem találják a kelepcéből kivezető utat. A bátrab
bak némelyike nekivág a hálóknak, melyek erre itt is, 
ott is a levegőbe emelkednek. A keletkezett réseken a

többi vakon átevez s egyenesen belerohannak a máso
dik sor farkashálóiba.

Nincs innen menekülés, pusztulás és halál vár mind
egyikre.

Az első sorból most kimennek a halászok, megtelt 
hálóikat gyorsan kiürítik s a leghátulsó sor mögé újból 
fölállnak.

Egy fiatal legény most begázol a vízbe s kiemeli a 
legalsó füzfabokrot. A halak megbolygatott raja széjjel
rebben, a hálók gyorsan telnek, gyorsan ürülnek, csönd
ben folyik a gyilkos munka, csak a parton állókból tör 
ki a csodálkozás moraja.

Egyre szűkül a zsákutca kis tere, egyre ritkulnak a 
lekarózott bokrok, a parton pedig halomszámra gyülem- 
lik a tömérdek hal, alig győzi őket a sok gyerek zsá
kokba rakni.

A fiatal legény kiemeli az utolsó bokrot s hajtórud- 
jával végig zurbolja a vizet.

A hajtásnak vége van . . .
A hány hal a szűk utcába szorult, mind odavándorolt 

pajtásaihoz az öblös zsákokba.
S mig a fiatal legények a záróhálót fölszedegetik, a 

parton most kézről-kézre jár a nagy korsó. Elsőnek a 
bérlő iszik, aztán megkínálja a legöregebb mestert.

A vén halász ingujjával megtörli a szája szélét s a 
jövőre is „bő termést" kívánva, nagyot húz az öblös 
kantából.“

(Folyt, köv.)

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Magyar erdőőrök.
Ezen cim alatt a M. E.-ben egy cikk jelent meg, 

melyben a tisztelt cikkíró ismertette azon körülményeket, 
hogy milyen előnyére vannak a magyar erdőőrök nemzeti
ségi vidéken a birtokos, illetve a kezelő erdőtisztnek a 
magyar állam eszme iránti törekvésében és mily hátrá
nyára a nem magyar érzelmű és idegen ajkúak.

Általános az a szokás úgy a magánuradalmak, mint 
pedig az állami kezelésbe vett birtokoknál, hogy az üre
sedésbe jövő erdőőri állomásokra csakis olyan egyéneket 
neveznek ki, a kik az ottani nemzetiségi nyelvet bírják, 
mert tartanak attól, hogy ennek hiányában nem lesz képes 
az illető feladatának megfelelni s innen van az, hogy a szak
iskolások közül az, ki a magyar nyelven kívül más nyelvet 
nem beszél, nem képes, vagy csak nehezen jut valamely 
állomásra, mivel hazánk erdőségei nagyobbrészt nemzeti
séglakta vidéken terülnek el.

A pályázati hirdetményekben legtöbbször ki is Írják, 
hogy a pályázótól megkivántatik, vagy reá nézve előny
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valamely ottani idegen nyelv tudása, minek következté
ben az olyan pályázók kérvénye, kik a magyar nyelven 
kívül más nyelvet nem beszélnek, rendesen azzal szokott 
visszaadatni, „miután a megkívánt . . . .  nyelvet nem 
bírja, kérvénye nem volt figyelembe vehető.“

Ez az eset rajtam is többször megtörtént, midőn a 
szakiskolát elvégeztem és 6 hónapig álláskereső voltam, 
mig végre a mostani állomásomra, amennyiben nem volt 
a pályázati hirdetményben kiírva, hogy megkivántatik a 
tót nyelv tudása, beadtam kérvényem, ámbár tudtam 
azt, hogy az itteni vidék lakossága tót. Kérelmem, dacára 
annak, hogy kérvényemben megemlítettem azt, miszerint 
a magyar nyelven kívül másnyelvet nem bírok, mégis figye
lembe lett véve, csak a kinevezési okmányomban lett meg
említve: „Miről azon hozzáadással értesítem, hogy tót lakos
ságú vidékre kerül." Én már a kérvényem beadásakor is 
abban bíztam, hogy ha esetleg kinevezve leszek — rövid idő 
múlva megfogok annyit tanulni tótul, a mennyi szolgála
tom teljesítéséhez szükséges lesz és nem is telt el félév, 
már semmiféle tolmácsra sem volt szükségem, habár 
nem is annyira külső, mint inkább belső szolgálatra let
tem beosztva.

Szprény nézetem szerint kinevezhető lehetne minden 
becsületes magyar erdőőr, bármely nemzetiségi vidékre, 
mert ha valaki pályázik és előre tudja azt, hogy okvetlen 
szüksége lesz valamely idegen nyelv tudására, már azzal 
a szándékkal folyamodik, miszerint lehető rövid idő alatt 
annyit elfog sajátítani abból, amennyi feladatának telje
sítéséhez elegendő, s ha ezt az erdőbirtokosok is így 
fognák fel, nem volnának a magyar erdőőrök saját hazá
jukban az elsőbbségből kizárva, s ez által még több 
magyar család kerülne nemzetiségi vidékre, hathatós 
támpontul szolgálva zengzetes magyar nyelvünk terjesz
tésében.

Volt alkalmam találkozni kincstári erdőőrrel is, ki 
rövid pár szó váltása után sajnálatlal s rossz magyarság
gal jelentette ki, hogy ő bizony magyarul nagyon keveset 
tud. Hát ha ez lehetséges, miért nem volna lehetséges 
az is, hogy egy magyar anyanyelvű és más nyelvet nem 
biró altiszt legyen nem magyar lakta vidékre kinevezve?

Tokodi Joáchim
erdőőr.

E R D É S Z

* Az Országos Erdészeti Egyesület jó tékony alap jaiból
kiosztandó segélyek iránti kérvények november hó 10-éig nevezett 
egyesülethez nyújtandók be (Budapest, V. Alkotmány-utca 6. sz.). 
Segélyben csupán oly erdőtisztek vagy erdőőrök, illetőleg azoknak 
özvegyei és árvái részesülhetnek, a kik az egyesületnek tagjai, ille
tőleg a kiknek férje, vagy atyja egyesületi tag volt.

* H alálozások . Mérhetetlen veszteség érte lapunk főszerkesztőjét 
szeretett atyjának, imecsfalvi Imecs Domokos földbirtokos, nyug. fő
szolgabíró, 1848 - 49-iki veressipkás honvédfőhadnagy f. év szept. hó 
23-án, életének 82-ik évében Bélapátfalván történt elhalálozásával. 
Áldás és béke emlékére !

A következő gyászjelentést vettük: „A besztercei m. kir. erdő
igazgatóság és hozzá beosztott m. kir. kataszteri felmérési kirendelt
ség tisztikara mély fájdalommal jelenti szeretett kartársának, Jókai 
Lajos m. kir. erdészeti főmérnöknek, a felmérési kirendeltség veze
tőjének, rövid szenvedés után folyó évi szeptember hó 8-án történt 
gyászos elhunytét. A megboldogultnak hült teteme a család vasut- 
utcai lakásából 1908. évi szeptember hó 9-én délután 4 órakor fog 
örök nyugalomra elhelyeztetni. Áldás és béke poraira ! Besztercén, 
1908. évi szeptember hó 8-án. Az erdőigazgatóság és kataszteri fel
mérési kirendeltség tisztikara."

* Csatangolás.
— Maga nem táncol ?
— Soha, nagyságos asszonyom.
— És miért ?
— Mindenesetre megvan a maga oka, de nagyon nehéz azt egy 

asszonynak megmondani.
— Csak mondja el egész bátran, nekem elmondhatja.
— Elmondom, ha megígéri, hogy részre nem hajlóan fogja azt 

megbírálni.
Úgy vagyok ezzel, mint az egyszeri fűszeresinas, ki egész életén 

át lopkodja a gazdája cukrát és sohasem lakik jól vele. A régieknek 
ez ellen egy kitűnő orvosságuk volt. Mikor a kereskedő új inast 
fogadott, eléje rakta az összes cukrokat. Egyél fiam, a mennyit 
akarsz. És a fiú evett. Evett, mig meg nem csömörlött s azután 
már nem lopkodta a cukrot. Ha nem lett volna megetetve, folyton 
lopkodna. A fűszeres ezt mindig sokalná, a fiú pedig folyton keve- 
selné, a mihez így apránként jut.

— Nos, midőn kegyedet táncközben karjaim közt tartom, midőn 
bársonykeze kezemben nyugszik, midőn keble csaknem keblemen 
piheg, midőn szemének tüze oly közelről perzsel s egy-egy hajaszála 
arcommal incselkedik, nagyságos asszonyom méltán gondolhatja, hogy 
sokat, túlsókat engedett meg nekem, hisz a táncon kívül nekem 
soha sincs alkalmam kegyedet ennyire magamévá tenni.

Midőn a tánc hevében kezét megszorítom, midőn fejét kifáradva 
egy pillanatig váilamra hajtja s szembe szem lesi azt a bizonyos 
percet, mely a lélekbe betekintést enged, méltán felteheti, hogy én 
e kegyek következtében túlboldog vagyok . . . S most hivatkozom 
előbb kért józan Ítélőképességére s kérem, mondja meg, meg lehet-e 
ezzel élni ? Elég-e ez nekem ? Elegendőnek tartja-e magának nagy
ságos asszonyom, vagy magamnak ezt arra, hogy egy egész élet 
boldogságát ezzel lássa betöltve ? Ugy-e nem ?

— . . . ?
Nos, hogy miért nem táncolok ? Mert én még nem vagyok cu

korral úgy megetetve, a lopkodás pedig ki nem elégít s így inkább 
nem állok be fűszeres inasnak.

SS! A világ azt hiszi, hogy az erdésznek legalább is annyi a 
mellékese, mint a fizetése, s ha az ember tiltakozik ellene, súgva 
biztosítják bizalmukról s biztatják, hogy neki diskreten megmondhatja
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Az igen tisztelt világ most megtudhatta, hogy a mellékes áll 1200 
korona .lótartási átalányból és az ehhez szükséges földből, melyre 
legtöbben ráfizetünk. Továbbá áll fajárandóságokból, melylyel annyira 
nem rendelkezünk, hogy egyes adria-parti erdőgondnokságoknál, hol 
némelykor oly szelíd a tél, hogy fűteni nem kell, az erdész, ha más
kép nem, hát nyitott ablaknál kell hogy elfűtse fajárandóságát, de el kell 
fűtenie, mert azt sem eladnia, sem elajándékoznia nem szabad. Nos 
igen tisztelt világ, hát mellék-jövedelem-e ez ? Meg lehet-e ebből 
élni, vagy lehet-e ebből az életet kellemesebbé tenni ? Ön azt hiszi, 
hogy sokat ad, nekünk pedig az a megélhetésre kevés. Hogy melyi
künknek van igaza, misem bizonyítja jobban, minthogy kevés a — 
fűszeres inas. Hja ! A fűszeres vonakodik őket megetetni . . .

* Felhívás. Azon társadalmi bajok közül, melyek hazánk kultú
ráját, népünk egészségét és anyagi jólétét veszélyeztetik, első sorban 
áll az alkoholizmus és így mindenkinek, kinek hazánk kultúrája és 
a nép jóléte szivén fekszik, kötelessége az ezen népellenség ellen 
indítandó küzdelemben részt venni. A magyar társadalom is kezdi 
belátni, hogy az alkoholellenes küzdelem nem egyes idealista rajon
gók utópiája, hanem egy fontos és nagy jelentőségű szociálhigiénikus 
probléma, melynek megoldásában részt venni egyaránt kötelessége 
az államhatalomnak és a társadalomnak. Mutatja ezt tisztán az az 
érdeklődés/ mely nehány év óta az alkoholkérdés tudományos oldala 
iránt mind szélesebb körökben észlelhető. Hogy ezen érdeklődést 
kielégítse az Általános Közjótékonysági Egyesület alkohol-bizottsága, 
elhatározta, hogy folyó évi október hó 5., 6 , és 7-én a fővárosban 
tudományos alkoholellenes tanfolyamot létesít, melyre az érdeklődő
ket ezennel meghívja. A tanfolyam munkarendje a következő : Október 
hó 5-én d. u. 6 óra, dr. Entz Géza egyetemi tanár : Az alkoholkér
dés biológiai szempontból. D. u. 7 óra, dr. Korányi Sándor egye
temi tanár: Az alkohol, mint kórokozó. Október hó 6-án: d. u. 6 
óra, dr. Stein Fülöp: Alkohol és agyműködés, d. u. 7 óra, dr. 
Baumgartner Izidor koronaügyész-helyettes: Alkohol és bűntettek. 
Október hó 7-én : d. u. 6 óra, Rosenberg Auguszta tanár: Alkohol 
és iskola, d. u. 7 óra, Giesswein Sándor országgy. képviselő : Az 
alkoholkérdés szociálpolitikai jelentősége. Az előadások a Társadalmi 
Muzeum előadási termében (IV., Mária Valéria utca 12.) tartatnak 
meg. A tanfolyamon való részvételi dij 3 korona. Közhasznú és kul- 
turegyesületek, valamint a munkásegyesületek hivatalos kiküldöttjei, 
továbbá tanárok, tanítók és főiskolai hallgatók, kellő igazolás mellett, 
ingyen jegyben részesülnek. Felhívjuk mindazokat, kik hivatalos 
állásuk, vagy társadalmi működésüknél fogva a közegészségre, a 
népnevelésre és a népművelésre befolyással bírnak, hogy ezen tan
folyamon minél nagyobb számban vegyenek részt. A tanfolyamban 
résztvevők részére, jelentkezésük és a részvételi dij beküldése ese
tén, mérsékelt vasúti jegyet eszközlünk ki. Jelentkezések az Általános 
Közjótékonysági Egyesület titkárához dr Lányi Márton úrhoz (VI., 
Eötvös-utca 8.) intézendők. A tanfolyamot előkészítő bizottság nevé
ben : gr. Csáky Albinné elnök, Lukács Cyörgy alelnök.

* S ta iner Gyula általánosan elösmert, jó hírnevet szerzett cég 
hirdetését ajánljuk t. olvasóink figyelmébe.

* Országos gyümölcs- és szőlökiá llítás Budapesten. 
Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület f. évi szeptember 27-től 
október 4-ig bezárólag ő nagyméltósága Darányi Ignác dr. föld
művelésügyi minister úr védnöksége alatt a városligeti nagy iparcsar
nokban gyümölcsvásárral egybekötött országos gyümölcs- és szőlő
kiállítást rendez, melynek célja nemcsak a hazai gyümölcstermelés 
emelése s a megfelelő gyümölcsfajták vidékenként való rendezése, 
ismertetése, hanem az idén hazánk sok helyén mutatkozó gyümölcs- 
termés feleslegének értékesítése is. Felhívjuk ennélfogva hazánk 
gyümölcstermelőit, szőlőbirtokosait s konzervgyárosait, hogy fenti 
kiállításon a hazai termékek előnyös bemutatása érdekében annál 
tömegesebben s saját jól felfogott érdekükben vegyenek részt s 
gyümölcskészletüket mielőbb az Országos Magyar Kertészeti Egye
sület titkárságánál (IV., Koronaherceg-utca 16.) bejelentsék, ugyanott 
bejelentési iv s részletes programm kapható.

* Óriás fenyőfák. Az Európában honos lombfák közül ked
vező körülmények között egyes példányok valóságos óriássá fejlőd
nek. Különösen a hárs és mocsártölgy tűnnek föl vastagsági növek
vésben, bár nem lehet azt mondani, hogy e faóriások belseje teljesen 
egészséges volna, inkább azt tapasztaljuk, hogy az ilyen túlöreg 
példányok belseje rendesen odvas. Simcic Jakab erdész a „Fricks 
Rundschau"-ban azt mondja, hogy a fenyők között is akadnak olyan 
hatalmas példányok, melyek valóságos Matusalem-kort értek el s a 
mi csodálatosabb, ezek az öreg fenyőfák törzsei egészségesebbek, 
mint a hasonló nagyságú lombfáké.

Be van bizonyítva, hogy a cyprus két ezer éves korában is ép 
törzszsel bírhat. A tiszafa hasonlóan egészséges törzset növeszt igen 
magas korban is, de hogy a jegenyefenyő és a lúcfenyő több száz 
év után is megőrizze törzsének épségét, az már kevésbbé ismeretes. 
Simcic megemlékezik a pernovai erdőben levő jegenyefenyőről, mely 
Nemei község közelében valóságos látványosság. A iának kora 370 
év ; magassága 42 méter, 18 méterig teljesen ágmentes. A gyöktő 
körmérete 7 méter, a törzs mellmagassági kerülete 5'60, átmérője 
1-70 méter. Az átmérő 15 méter magasságban is még mindig 1-30 
méter, 27 méter magasságban pedig 0 92 méter. Imecs.

* Az am erikai fehér kőris dr. Mayr tanár állítása szerint job
ban fejlődik nálunk, mint a közönséges kőris, mely fagyoknak kitett 
helyen nagyon sokat szenved. Ez a kitűnő fanem 30—40 méter 
magasra is felnő s ha az őserdő beárnyékolása alól felkapott, tömeg
gyarapodása feltűnő nagy. New-Yorkban látható egy 103 cm. vastag 
átmérőjű törzs, a mi fényes tanúságot tesz e fanem erősségéről.

* A canadari nyár tenyésztése több figyelmet érdemel az eddigi
nél, E fanem kevésbbé válogatós s még homoktalajon is jól díszük, 
bár üde, nedves talaj legjobban megfelel neki. Roppant gyorsan nő 
s fáját a papír- és cellulozgyárakban jól fizetik, a gyufagyárosok 
pedig az egészséges törzsért eddig el nem ért árakat fizetnek.

* Az erdő mint nitrogén-gyűjtő. Nemcsak a pillangós nö
vények, de az erdei fák is képesek a levegő szabad nitrogénjét meg
kötni. Ed. Henry nancy-i erdészeti akadémiai tanár kísérletekkel bi
zonyította be, hogy az erdő lehulló levélzete korhadása közben ni
trogént köt meg, természetesen apró szervezetek segítségével. Hogy 
mily mérvű e nitrogén-gyűjtés, erre nézve egy Gironde megyei futó
homokon 1850-ben ültetett fenyvest vesz például. Az illető erdő 
homokbuckás, majdnem absolute légenymentes. Az 57 év alatt, a 
mely lefolyt, a végzett pontos elemzések szerint a keletkezett erdő
talajban, annak humusrétegében T33°/0 organikus anyag volt 14 —15 
centiméteres négyzetméter rétegben, tehát hektáronkint 179 72 kg. 
Ezen humus l ‘5”/0 nitrogént tartalmazott, tehát egy félszázad alatt 
270 kg. gyülekezett össze egy hektár humusrétegben. Evenkint tehát 
5 kg. volt hektáronkint a nitrogén aquisitió. Ez a 270 kg. nem sok, 
mert egy Nancy melletti agyagos erdő, hektár-erdőtalajrétegben 2500 
kg. nitrogént talált; s hogy a girondéi futóhomokerdőben is ennyi 
legyen, 500 esztendei nitrogéngyűjtésre van szükség. Ezért érnek 
mezőgazdasági szempontból oly sokat az erdőtörések, mert az erdei 
fák századokra terjedő nitrogén-gyűjtése tette alkalmassá magasabb 
igényű termelések számára.

* A moha irtása  a kerti pázsitró l. Egy kiló vasgálicot old
junk fel 30—40 liter vízben és evvel az oldattal locsoljuk meg a 
mohával bevont terepeket. Néhány óra múlva megfeketedik a moha 
és elpusztul. Ha nagyobb területekről van szó, akkor a finom, porrá 
tört vasgálicot egyenletesen reájok hintjük, 250—300 kilót számítva 
egy katasztrális holdra. A fűnek nem árt a vasgáüc, sőt elősegíti 
növését. A rétekről ellehet a mohát távolítani, ha évente durva 
marhasóval hintjük be.

* A meztelen csiga ellen legjobb a porrá tört oltatlan mész 
felszórása. Ennek a felszórásnak természetesen száraz időjárással 
kell történnie. Őszszel ilyen oltatlan, porrá tört meszet ásunk bele a 
kerti talajba, a hol e csigáknak fiatal utódait megöli. Egy amerikai 
szaklap a csigák ellen a száraz fenyőgalyakat ajánlja. Különösen 
jó védelmet találnak általok a szamóca-ültetvények. A tűlevelek 
igen könnyen tapadnak a csigák meztelen testéhez és ennek folytán 
a csigák csakhamar elpusztulnak.
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Í\J

jKíost je le n t  m eg!
Dr. Felszeghy  Béla összeállításában

Erdei kihágások
Az 1879. évi XXXI. törvénycikk II. címe.

Gyakorlati használatra, magyarázatok
kal, elvi határozatokkal, mintatárral és 
tárgymutatóval. Nélkülözhetetlen kézi
könyv községi elöljárók, főszolgabirák, 
a másodfokú erdei bíróságok tagjai, 
erdei tisztviselők és alkalmazottaknak.

Ára 1 korona 00 fillér.
Megrendelhető

SZÉKELY ÉS ILLÉS
könyv- és nyomtatványraktárában 

U n gvári.
W1

Pályázati hirdetmény.
Alólirott m. kir. erdőőri szakiskolánál egy 

irodai, egy a vadászerdői tanulmányi erdőnél 
lévő védkerületi és egy a szakiskola vadászte
rületeinek, főleg pedig a mesterséges fácánosá
nak gondozására rendszeresített, vagyis össze
sen három (3) Il-od osztályú erdőaltiszti (erdő
őri) állásra pályázat nyittatik.

Ez állások mindenikével 600 kor. évi fizetés, 
100 kor. személyi pótlék és a rendszeresített 
mellékilletmények vannak egybekötve.

Ez állásokra pályázni szándékozók felhivat
nak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában 
követelt szakképzettségüket, az állami erdészeti 
szolgálatba újonnan belépni kívánók ezenfelül 
ép és erős testalkatukat, különösen jó látó-, 
beszélő- és hallóképességüket kincstári erdé
szeti orvos, megyei főorvos vagy honvéd-törzs
orvos által kiállított bizonyítvánnyal, továbbá 
életkoruk és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, végűi eddigi szolgálatukat és 
annak eredményét, nemkülönben a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és írásban való teljes 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt és saját
kezűig irt kérvényüket elöljáró hatóságuk, eset-

; leg az illetékes politikai hatóság utján alólirott 
m. kir. erdőőri szakiskola igazgatóságához f. évi 
október hó 25-ig nyújtsák be.

A fentieken kívül még megkívántatik, hogy: 
az irodai állást elnyerni kívánók irodai szolgá
latban jártasságukat; a vadászati teendők ellá
tására rendszeresített állásra pályázóktól pedig 
a vadtenyésztés, óvás, ápolás és főleg a mes
terséges fácántenyésztés körüli gyakorlottságukat 
okmányilag igazolják.

Mind a három állásnál az erdőőri szakiskolát 
végzett egyének előnyben részesülnek.

Vadászerdő, 1908. évi szeptember hó 20-án.
A vadászerdői m. kir. erdőőri 

szakiskola igazgatósága.

Szám 4182— 1908.

Árverési hirdetmény.
Neposz község tulajdonát képező „Valea 

Zimbrui“ nevű erdőrészben kijelölt 69 kát. 
hold erdőterületen 10465 m;i-re becsült — és 
Beszterce-Naszód vármegye közigazgatási erdé
szeti bizottságának 1857/1907. számú határoza
tával kihasználásra engedélyezett bükkfa kész
let Besztercén, a m. kir. erdőigazgatóság irodá
jában 1908. évi október hó 27-én d. e. 11 
órakor zárt írásbeli ajánlatok utján tartandó 
nyilvános árverésen el fog adatni.

A fakészlet becsértéke s egyúttal kikiáltási 
ára is, melyen alól a fakészlet eladatni nem fog, 
11616 (Tizenegyezerhatszáztizenhat) korona.

Az ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátott zárt 
írásbeli ajánlatokban, melyek a becsérték 10%-át 

i kitevő bánatpénzzel látandók el, a megajánlott 
összeg tisztán olvasható szóval és számjegyek
kel is kiírandó s ajánlattevő kijelenteni köteles, 
hogy az árverési és szerződési feltételeket is
meri s azokat változatlanul elfogadja.

A kellően fel nem szerelt, valamint az el
késve beérkező, vagy pedig a megállapított fel
tételektől eltérő kikötéseket tartalmazó ajánlatok 
figyelembe nem vétetnek.

A kihasználandó erdőterület a naszódvidéki 
h. é. vasút rebrai vasútállomásától mintegy 
7 kim.-nyíre fekszik.

Az árverési és részletes szerződési feltételek 
az alólirt m. kir. erdőigazgatóságnál és a rebra- 
völgyi m. kir. erdőgondnokságnál Naszódon, a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők, a hol ezen 
faeladási ügyre vonatkozó bővebb felvilágosítá
sok is megadatnak.

Besztercén, 1908. évi szeptember hó 24-én.
M. kir. Erdőigazgatóság.
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6935/1908. szám.

Faetadási hirdetmény.
A petrillai községi népiskola a'nagy méltóságú 

m. kir. földmívelésügyi Minister úrnak 1907. évi 
március hó 24-én kelt 25308/1. A. 2. 1907. 
számú engedélyével a Petrilla község határában 
fekvő erdejében kijelölt 112 kát. hold területen 
található és 8576 m3 fenyőhaszonfára és 8326 
m3 10418 ürm3 bükk tűzifára megbecsült fa
állományt folyó IDŐS. évi október hó 20-án 
(1. e. í) Órakor Petrilla községházán tartandó 
szó és írásbeli árverésen el fogja adni.

Kikiáltási ár 55000 korona.
Bánatpénz 5500 korona.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek 

Petrilla község elöljáróságánál, a petrozsényi m. 
kir. járási erdőgondnokságnál és a dévai m. kir. 
állami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt be- 
tekinthetők.

Petrozsény, 1908. évi szeptember hó 19-én.

Járási főszo lgab író .

1908. évi 5917. szám.

Kitermelt tűzifának eladása.
A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság 

erdőbádonyi erdőgondnoksága alábbi vágásterüle
tein kitermelten, a tőnél felrakásolt bükk-, cser- 
és tölgy, részben lágy tűzifa Besztercebányán 
1908. évi október hó 26-án délelőtt 10 
órakor az erdőigazgatóság tanácstermében tar
tandó nyilvános árverésen zárt Írásbeli aján
latok utján eladatni fog.

I. csoport: A Plaznó nevű 1. tag 8—12. oszt.- 
beli vágásban 605 ürm. bükk vegyes, 149 ürm. 
cser vegyes, 586 ürm. tölgy vegyes választékú 
tűzifa. Kikiáltási ár 3902 K 80 f. Bánatpénz 
390 K.

II. csoport: A Szietnó nevű 3. tag 27., 30. 
és 31. oszt.-beli vágásban 193 ürm. bükk ha
sábos, 54 ürm. cser hasábos, 1456 ürm. bükk 
vegyes, 279 ürm. cser vegyes, 7 ürm. tölgy 
vegyes választékú tűzifa. Kikiáltási ár 6089 K 
10 f. Bánatpénz 609 K.

III. csoport: A Szietnó nevű 5. tag 56. és

57. oszt.-beli vágásban 258 ürm. bükk vegyes, 
186 ürm. cser vegyes, 585 ürm. tölgy vegyes, 
113 ürm. lágy vegyes választékú tűzifa. Kikiál
tási ár 3241 K 20 f. Bánatpénz 324 K.

IV. csoport: A Szietnó nevű 6. tag 63. oszt.- 
beli vágásban 772 ürm. bükk vegyes, 154 ürm. 
cser vegyes, 34 ürm. tölgy vegyes választékú 
tűzifa. Kikiáltási ár 2578 K 50 f. Bánatpénz 
258 K.

V. csoport: A Jancsovszka nevű 7. és 8. 
tag 7. és 17. oszt.-beli vágásban 251 ürm. tölgy 
vegyes választékú tűzifa. Kikiáltási ár 577 K 
30 f. Bánatpénz 58 K.

VI. csoport: A Dobrezin nevű 9. tag 26. 
oszt.-beli vágásban 41 ürm. bükk hasábos, 1107 
ürm. bükk vegyes, 7 ürm. tölgy vegyes vá
lasztékú tűzifa. Kikiáltási ár 3484 K 10 f. Bá
natpénz 348 K.

VII. csoport: A Dobrezin nevű 9. tag 28. 
és 30. oszt.-beli vágásban 103 ürm. bükk ve
gyes, 16 ürm. cser vegyes, 196 ürm. tölgy 
vegyes választékú tűzifa. Kikiáltási ár 905 K 
80 f. Bánatpénz 90 K.

VIII. csoport: A Dobrezin nevű 9. tag 33. 
oszt.-beli vágásban 411 ürm. bükk vegyes, 21 
ürm. cser vegyes, 730 ürm. tölgy vegyes, 112 
ürm. lágy vegyes választékú tűzifa. Kikiáltási 
ár 3608 K 80 f. Bánatpénz 361 K.

IX . csoport: A Jahodiszko nevű 14. tag 35. 
oszt.-beli vágásban 2 ürm. tölgy műhasábos, 
500 ürm. tölgy vegyes, 31 ürm. lágy vegyes 
választékú tűzifa. Kikiáltási ár 1495 K 40 f. 
Bánatpénz 150 K.

X. csoport: Szelcsevölgyi 21. tag 52. és 54, 
oszt.-beli vágásban 258 ürm. bükk hasábos, 
1368 ürm. bükk vegyes, 37 ürm. cser hasábos, 
89 ürm. cser vegyes, 37 ürm. tölgy vegyes 
választékú tűzifa. Kikiáltási ár 5076 K 45 f. 
Bánatpénz 508 K.

XI. csoport: A Szelcsevölgyi 21. tag 56. és 
57. oszt.-beli vágásban 192 ürm. bükk hasábos, 
617 ürm. bükk vegyes, 2 ürm. cser vegyes, 
6 ürm. tölgy vegyes választékú tűzifa. Kikiál
tási ár 2351 K 45 f. Bánatpénz 235 K.

Az ajánlatok minden csoportra külön összeg
ben tüntetendők ki, de egy ajánlati lapon tehe
tők, mely 1 K értékű bélyegjegygyel látandó el.

Az árverési feltételek, úgyszintén az ajánlati 
űrlapok és boríték az erdőigazgatóságnál sze
rezhetők be.

Távirati, vagy utóajánlatok el nem fogad
tatnak.

Besztercebánya, 1908. évi szeptember hóban.

M. kir. E rdőigazgatóság.
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Tölgyfa-eladási
hirdetmény.

Az olaszteleki kis társulat közbirtokosság a 
„Tortoma“ nevű ligetes legelő-erdejében tüskön 
és mellmagasságban kijelölt 900 drb tölgyfát, 
a mely előzetes becslés szerint mintegy 662 m3 
mű- és 266 m3 tűzifát teszen ki, Olasztelek köz
ségházánál 1908. évi november hó 19-én öélelőtt 
10 Órakor tartandó zárt ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános, szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérő
nek becsáron felül, tövön az erdőben eladja.

Kikiáltási ár 9972 K.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a.
Utóajánlat nem fogadtatik el.
Részletes becslés, árverési és szerződési fel

tételek a vargyasi m. kir. járási erdőgondnok
ságnál és alulírottnál megtekinthetők.

Olasztelek, 1908 szept. 19.

Ifj. Bartha István
k. k. b. elnök.

árverési hirdetmény.
Alsórákos község volt úrbéres közbirtokossága

19 08 , évi november hó 5 -én  délelő tt 9 órakor
Alsórákoson a községházánál írásbeli zárt aján
latokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
eladja a Mátéfalva község határán fekvő és a 
földmívelésügyi m. kir. minister úr 1907. évi 
23416.1/a-2. sz. rendeletével kihasználásra enge
délyezett 1644 k. hold erdőterületén levő

bükkfatöm eget
a legtöbbet ígérőnek.

Az 1644 k. hold erdőterületen szakértői bees
és alapján összesen mintegy 395588 tm3 bükkfa 
találtatott. Az összes fatömegből 30665 m3 műfa, 
364923 tm3 tűzifa.

A kikiáltási ár 380,000 koronában lett megálla
pítva, melyen alul a fatömeg eladatni nem fog. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.

Az árverési feltételek Alsórákos község hiva
talos helyiségében a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Az árverés kezdete előtt a kikiáltási ár 
10°/o-a készpénzben vagy óvadékképes papír
ban bánatpénz gyanánt az árverést vezető 
elnök kezéhez teendők le. Az árverést meg
előző nap, vagyis 1908. évi november hó 4-én 
délután 6 óráig a megfelelő bánatpénzzel el
látott írásbeli zárt ajánlatok is elfogadtatnak, 
melyeknek a megajánlott összegen kívül azon 
kijelentést is tartalmaznia kell, hogy ajánlat
tevő az árverési feltételeket ismeri s magát 
azoknak aláveti.

Alsórákos (Nagyküküllőmegye), 1908. aug. 
hó 16-án.

huszár yinflrás,
4 — 3 birtokossági elnök.

2329— 1908.

faárverési hirdetmény.
Biharvármegye margittai járáshoz tartozó A1 

más község határában fekvő s az almási volt 
úrbéresek tulajdonát képező, állami kezelés alatt 
álló, 2767 kh. erdőből, mintegy 271 kh. erdő
területen található összes fatömeg, mely a hi
vatalos becslés szerint mintegy 1028 tömör-köb- 
méter kocsányos tölgy műfára és mintegy 
16662 ürköbm. bükk, gyertyán, cser és tölgy 
tűzifára becsültetett, a nagymélt. földmív. mi
nister urnák 1907. évi 105,006 sz. engedélye 
alapján, zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
szóbeli nyilvános árverés utján el fog adatni.

A hivatalosan megállapított becsérték, mint 
kikiáltási ár 55,668 kor. 40 fül., azaz Ötvenöt- 
ezerhatszázhatvannyolc kor. 40 fillér.

A szóbeli nyilvános árverés Almás község
házánál 1908. évi október hó 13-án d. u. 
1 órakor veszi kezdetét, mely időpontig sza
bályszerűen kiállított és 10% bánatpénzzel ellá
tott zárt írásbeli ajánlatok az árverés vezetésé
vel megbízott margittai főszolgabíró kezéhez be
nyújthatók.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Tájékozásul megjegyeztetik, hogy az erdő a 

Székelyhid—Szilágysomlyó h. é. vasút Bályok 
állomásától mintegy 6 kilométerre fekszik.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
a margittai járási főszolgabírónál, a bályoki kör
jegyzőségnél, valamint a m. kir. járási erdő
gondnokságnál Nagyváradon, megtekinthetők.

Margittá, 1908. szeptember hó 17.

Daraban Endre,
t. főszolgabíró.
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1908.

faeladási hirdetmény.
A m. kir. földmivelésügyi Minister urnák 1908. 

évi 29688 I/A-3. sz. a. kelt engedélye alapján 
a íehértemplom-ujmoldovai m. kir. jár. erdő
gondnokság irodájában Fehértemplomban f. évi 
október hó 30-án d. e. 10 órakor nyilvános 
írásbeli versenytárgyalás utján eladásra kerülnek 
— tövön az erdőben — a volt 14. sz. szerb
bánáti magyar határőrezredből alakult vagyon- 
község tulajdonát képező erdőkben a jóváhagyott , 
üzemterv szerint az 1908/9, 1909/10, 1910/1, | 
1911/2, 1912/3. években kihasználásra előirt 
következő becslés szerinti faanyagok:

1. A. ü. o. II. vgs. Najdás „Radimska reka” 
7. tag 3. V. oszt. 130-0 kát. holdon:

tölgy haszonfa 30 cm-ig   704 tm.3
tölgy haszonfa 30 cm-felül  2045 tm.3
elegy tölgy tűzifa _______ 4015 ürm.3
elegy bükk tűzifa ______ 1286 ürm.3

41515 kor. 50 fill. k ik iá ltá s i á r ra l ;
2. B. ü. o. I. vgs. Szerb-Pozsezsena „Valea 

mica” 5. tag 9. V. oszt., továbbá a Rom.-Pozse- 
zsena „Valea mica” 6. tag 7. oszt. és 6. tag 8. 
oszt. összesen 245'° kát. holdon:

tölgy haszonfa 30 cm-ig _ 4489 tm.3
tölgy haszonfa 30 cm-felül_ 3667 tm.3
elegy tölgy tűzifa _______ 11862 ürm.3
elegy bükk tűzifa _ ____ 4520 ürm.3

118573 kor. 05 fill. k ik iá ltá s i á r ra l ;
3. B. ü. o. II. vgs. Rom.-Pozsezsena „Valea 

Anei” 2. tag 1. 7., 2., 14., 15. oszt. és Macse- 
vics „Srednik” 4. tag 1. oszt. összesen 199 8 
kát. holdon:

tölgy haszonfa 30 cm-ig   2038 tm.3
tölgy haszonfa 30 cm-felül  2972 tm.3
elegy tölgy tűzifa  _ _ 6358 ürm.3
elegy bükk tűzifa  ____ 8979 ürm.3

87454 kor. OG fill. k ik iá ltá s i á r ra l ;
4. D. ü. o. Szikevicza „Gramenska” 6. tag 

7., 8., 9. és 10. 7. oszt összesen 412'9 kát. 
holdon az egész tövön álló fatömeg, s a „Gra
menska” 6. tag 6. oszt. 83‘5 kát. holdon az el
szórtan levő kijegyzett 144 db. tölgy és 3628 
db. bükk törzs, mindössze :

tölgy haszonfa 30 cm-ig __ 8213 tm.3
tölgy haszonfa 30 cm-felül_ 4791 tm.3
elegy tölgy tűzifa ___   11137 ürm.3
elegy bükk tűzifa  ____ 35234 ürm.3

155478 kor. 85 fill. k ik iá ltási á r ra l ;

5. F. ü. o. Berzaszka „Kozla” 7. tag 19. 
oszt. és Szvinicza „Juc” 1. tag 8 7. oszt. ösz- 
szesen 265'° kát. holdon:

tölgy haszonfa 30 cm-ig ___ 4276 tm.3
tölgy haszonfa 30 cm-felül_ 2160 tm.3
elegy tölgy tűzifa _ ___ 11317 ürm.3
elegy bükk tűzifa _______ 2992 ürm.3

52895 kor. 87 fill. kikiáltási árral.
A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbben a tár

gyalás megkezdéséig vagyis 1908. év október 
hó 30-án d. e. 10 óráig adandók be a fehér- 
templom-ujmoldovai m. kir jár. erdőgondnok
ságnál ; a később beérkező és a feltételeknek 
meg nem felelő, valamint távirati avagy utó
ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Az egy koronás bélyeggel ellátott, zárt Írás
beli ajánlatokban, — melyek a jelen hirdet
mény minden egyes tételére külön-külön teen
dők — a felajánlott vételár számokban és be
tűkkel világosan kiírandó; azonfelül az ajánla
tokban kiteendő, hogy ajánlattevő a részletes 
árverési és szerződési feltételeket ismeri s ma
gát azoknak feltétlenül aláveti.

A zárt írásbeli ajánlatokhoz a kikiáltási ár 
10°/o-ának megfelelő bánatpénz csatolandó kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
a fehértemplom-ujmoldovai m. kir. jár. erdő
gondnokságnál a hivatalos órák alatt bármikor 
megtekinthetők.

1908. év szeptember hóban
Fehértem plom -ujm oldovai 

m. kir. jár. erdőgondnókság.

faeladási hirdetmény.
A mezőfényi uradalmi erdő (Szatmár megye) 

j 1908/9. évi, 42 kát. hold vágásterűletén ta
lálható mintegy 70 éves kocsányos tölgyfából 
álló (igen szép egyenes növésű) összes

mű- és tűzijaanyaga
tövön az erdőn szabadkézből — nagyságos 
Dőry Ödön jószágkormányzó ur által (vasút
állomás Sásd, u. p. Vásárosdombó, Margit-major 
Baranya m.) el fog adatni.

A faanyag az érdeklődők által bármikor meg
tekinthető, jelentkezhetni Kocsis Géza urad. 
erdőkezelőnél (vasútállomás‘-Nagykároly, u. p. 
Mezőfény).

Buják, 1908. szept. 22-én.
Mányay Imre,

főerdész.

MAGYAR E R D É S Z
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69370
í— számhoz.I. A—1/1908,

hirdetmény.
állami (erdei) facsemeték adományozása tárgyában.
Az állam által fentartott erdei facsemetekertek

ből az 1909. évi tavaszi és őszi erdősitésekhez 
szükséges csemetekészletek a földmivelésügyi mi
niszter által a következő feltételek szerint fognak 
az ez iránt folyamodó birtokosoknak kiosztatni.

I. feltétel. A kopár és vízmosásos területek be- 
erdősitésére kért csemeték, a mennyiben az ál
lami csemetekertek készleteiből kiszoígáltathatók, 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 177-ik §-ának b) pontja 
értelmében ingyen, vagyis a termelési költségek 
elengedésével bocsáttatnak a birtokosok rendel
kezésére ; a csemeték kiszedésével, csomagolásá
val s vasúthoz való szállításával járó, ezer darab 
csemete után 1 koronával számított és utánvétel
lel beszedendő költségeket azonban, továbbá a 
vasúti szállítási költségeket rendszerint a birto
kosnak kell viselnie.

II. feltétel. Kivételesen kisbirtokosok részére, 
a mennyiben az illetékes kir. erdőfelügyelő iga
zolja, hogy a folyamodót a fent említett költsé
gek anyagi erejéhez képest aránytalanul meg
terhelnék, a csemeték a folyamodóhoz legköze
lebb fekvő, utolsó vasúti állomásra teljesen díj
talanul fognak elszállittatni.

III. feltétel. Az I. és II. pontban említett erdő
sítések céljaira szükséges csemeték kiszolgáltatása 
után esetleg még fenmaradó készletből másféle 
erdősítések céljaira (rendes erdei vágások és 
tisztások beerdősitésére) is adatnak ki csemeték, 
azonban csak az alább feltüntetett átlagos terme
lési költségeknek és ezeken felül a csemeték ki
szedésével, csomagolásával s vasúthoz való szál
lításával járó, ezrenként egy koronával számított, 
költségek megtérítése mellett, melyek utánvétellel 
szedetnek be. A vasúti szállítás költségeit szintén 
a folyamodó birtokos viseli.

Az átlagos termelési költségek fejében — fa
nemek szerint a — következő összegek számíttat
nak fel:

Csemetefaj
1000 darabonként

1 évesért 2 évesért 3 évesért
K I f K f K | f

Lucfenyő ......... ............ — 60 1 — 1 40
Jegenyefenyő ... ............. 1 — 1 60 2 20
Erdei fenyő .................. — 80 1 40 2 —
Fekete fenyő .................. 1 — 1 60 2 20
Vörös fenyő 1 20 2 — 2 80
Tölgy ... .................... . 3 — 4 -- —
Kőris, juhar, ákác és szil ... 2 50 3 80 — —
Dió ............. 10 — 16 _ _ -
Szelíd gesztenye ... ... ... 8 - 12 - - -

IV. feltétel. Kisbirtokosoknak kivételes esetek
ben, midőn a kir. erdőfelügyelőség igazolja, hogy 
az előbbi pontban említett célra szükségelt cse

metemennyiséget saját költségükön nem képesek 
előállítani s aránytalan megterheltetésüknél kül a 
teljes termelési költségeket sem v ise lh e tia  ter
melési költségek 50 százaléka elengedhető.

A csemeték kiosztásánál először is azok a bir
tokosok fognak figyelembe vétetni, kiknek kopár 
s vízmosásos területei a törvény alapján befási- 
tásra hatóságilag ki vannak jelölve.

Az I. és II. feltételek szerint ingyen kiosztott 
csemetékkel beerdősitett területek jövőre az 1879. 
évi XXXI. t.-c. 2-ik s illetve 4-ik szakaszának ren
delkezései szerint kezelendő erdőknek fognak 
tekintetni.

Azok a birtokosok, a kik az I—IY. alatt felso
rolt feltételek valamelyike szerint csemetékben 
részesülni kívánnak, 1 koronás bélyeggel ellátott 
folyamodványaikat legkésőbb 1908. évi december hó 
I5-ig terjesszék be, még pedig közvetlenül az illetékes 
kir. erdöfelügyelöséghez, 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 kérel
meknek teljesítése után esetleg még megfelelő 
csemetekószlet rendelkezésre fog állani.

A folyamodványokban a birtokosoknak hatá
rozottan meg kell jelölniük a beerdősitendő te
rület helyét (község, dűlő) minőségét (kopár, víz
mosásos, futóhomok terület, vagy vágás, tisztás 
stb.) és kiterjedését (kát. hold), továbbá a szük
séges csemeték faját, korát és mennyiségét, 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 kiszolgáltatását.

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 kiosz
tásra, a melyek tehát utak, tagok szegélyezésére 
és parkozási célokra nem alkalmasak, továbbá, 
hogy az olyan folyamodók, kik a kórt s kiutal
ványozott csemetéket annak idején ok nélkül 
visszautasítják, — a jövőre az állami csemetékben 
való részeltetés kedvezményétől elesnek.

Az 1898. évi XIX. t.-c. alapján állami kezelésbe 
vett erdők és kopár területek birtokosai részére 
szükséges csemeték kiutalványozása iránt a szük
séges lépéseket a m. kir. állami erdőhivatalok 
teszik meg, ezeknek a birtokosoknak tehát szük
ségleteiket az illetékes m. kir. állami erdőhivatal
nál kell bejelenteni.

Budapest, 1908. évi szeptember hóban.

jYÍ. kir. fölOmivelésiigyi minister.

Magyar Otthon, ä -ä ä
dapesten, VIII., Főherceg Sándor-utca 30. sz. alatt levő 
Magyar Otthon Penziót. Mérsékelt árban elegánsan 
bútorozott, különbejáratu szobákat lehet ott bérelni s eset
leg teljes ellátás is kapható. Csoportos jelentkezőknek 
megfelelő kedvezmény. Szigorúan családi otthon.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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VIII. évfolyam. Budapest-Rimabánya, 1908. október 15. 20. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  minden hónap 1-én és  15-én.

F ő s z e r k e s z t ő :

Im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A
B é la p á tfa lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  G U S Z T Á V ,  u. p. R I M A B Á N Y A
h o v á  a  l a p  s z e l l e m i  r é s z é t  i l l e t ő  k ö z l e m é n y e k  k ü l d e n d ő k .

V a d á sz a ti fő m u n k a tá r s  :

Remetei KŐVÁRY JÁNOS
B u d a p este n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész kiadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz e t é s i  ár:
Egész évre 1 4  K. Fél évre 7 K. 
Egyes szám á r a_ ...  .. .  1  K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fó lo lda l 20 K, negyedoldal 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

Erdőgazdasági érdekképviselet.

Bernát István dr. és Rubinek Gyula korszak
alkotó törvényjavaslatáról a mezőgazdasági ka
marák törvényhozás útján való létesítése ügyében 
sorra nyilatkoznak a vármegyei gazdasági egye
sületek.

Heves vita fejlődött ki főleg azon kérdések 
körül, hogy a mezőgazdasági kamarák megyén
ként vagy több törvényhatóságot felölelve, kerü
letenként szerveztessenek-e; a megyei gaz
dasági egyesületek képezzék-e a kamarák ge
rincét, avagy utóbbiak mellett lesz-e létjogosult
ságuk előbbieknek; mik legyenek a kamarák 
céljai; milyen legyen hatáskörük, szervezetük, 
a szavazati jog mértéke és gyakorlata, a kamarai 
tagok jogviszonya, választása, a kamarai illeték 
kivetése, behajtás-módja és az állami felügyelet 
mikéntje ?

Abban majdnem kivétel nélkül megegyeznek, 
hogy a mezőgazdasági érdekképviselet kényszer
társulás alapján való szervezése okvetlen szük
séges, mert a mezőgazdasági kamarákkal érde
keinek védelmére erős várat vél felépíteni a 
gazdatársadalom.

Már csak napok választanak el attól, hogy a 
„Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége“ 
nagygyűlésén e mélyreható, fontos kérdésben 
véglegesen állást foglal s úgy lehet, hogy már 
rövid idő múlva törvénytárunkba vonul a mező- 
gazdasági érdekképviselet kamarai intézménye, 
mely intézkedni fog rólunk is — nélkülünk.

Az előadói tervezet 1. §-a ugyanis a mező- 
gazdasági kamarákat a mező- és erdőgazdaság
gal foglalkozók érdekeinek egyetemes képvise
letére és előmozdítására hivatott testületeknek 
mondja. De midőn az érdekképviseleti műkö
dést három főirányban: 1. kezdeményező és 
véleményező; 2. végrehajtó és ellenőrző; 3.
társadalmi, azaz agitatorius irányban megszabja, 
teszi ezt kizárólag a mezőgazdaság érdekében, 
megfeledkezve erdőgazdaságunkról. A 2. §. a—n) 
pontjaiban, hol részletesen, hol csak nagy álta
lánosságban megjelölt kamarai feladatok között 
hasztalan kutatjuk erdőgazdaságunk és vadte
nyésztésünk érdekeinek védelmét, előbbre vitelét 
csak sejtetni is engedő törekvést. Minden szava 
a mezőgazdasági élet és termelés szükségletei
nek kielégítését célzó megnyilatkozás. Sehol 
sem találjuk fel, hogy a kamarák hivatása volna 
az erdőgazdák testületi és szövetkezeti szervez
kedését elősegíteni, a már meglevőket feladataik 
teljesítésében támogatni; az erdőgazdasági szak
értelmet fejleszteni; a kormány, törvényhatósá
gok és bíróságok megkeresésére erdőgazdasági 
kérdésekben szakvéleménynyel szolgálni; a tör
vénytervezeteket az erdőgazdasági érdekek szem
pontjából elbírálni; az erdei termékek értékesí
tését megkönnyíteni; a faanyagoknak közvetlen 
forrásból való beszerzését elősegíteni; a vadte
nyésztés szilárd alapjait lefektetni; az alárendel- 
tebb erdei termékek feldolgozására a háziipart 
fejleszteni és még számos, az erdőgazdaság 
körébe vágó, megoldásra váró feladatokat, me
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lyeknek közgazdaságunk javára szolgáló, ered
ményes megoldására és teljesítésére csupán a 
törvény erejével felruházott és minden érdekelt 
tényezőt felölelő szervezet képes. A törvény- 
javaslat szerint a létesíteni tervezett mezőgaz
dasági kamarák tevékenysége erdőgazdaságun
kat illetőleg a 2. §. a) pontjában a kerületük 
erdőgazdasági viszonyait állandóan figyelemmel 
kisérésben és a k) pontban az erdőtisztek nyil
vántartásával merül ki. Nem feledkezik meg 
azonban a törvényjavaslat az erdőről és erdő
tisztekről a III-ik fejezetben, a mely a kamarai 
illetékekről szól. Itt már teljes mérvben érvé
nyesülünk. Az erdőbirtokos erdőbirtokának kát. 
tiszta jövedelme arányában egy, esetleg másfél 
százaléka erejéig járul a kamarai illetékekhez, 
mig az erdőtisztek és erdőgazdasági irányú szak
lapok szerkesztői állandó kamarai illetékkép jö
vedelmi és személyes kereseti országos adójuk 
egy százalékát fizetik. Igaz ugyan, hogy ennek 
ellenében választók s a kamarai beltagok sorába 
beválaszthatok, ha az általános előföltételeken 
kívül vagy erdőbirtokosok vagy mint okleveles 
erdőtisztek, avagy erdőgazdasági irányú szak
lapok szerkesztői e pályán legalább tiz évet töl
töttek. De ez gyenge vigasz, mert valószínű, 
hogy a gazdatársadalom bizalma vajmi kevés 
esetekben fog az erdőtisztekben összpontosúlni 
és akkor erdőgazdaságunk hivatott képviselői 
kiszorulnak a mezőgazdasági kamarákból s félő, 
hogy a beválasztottak is a törvényjavaslat 1. fe
jezet 6. §-ban megállapított, a kamarai közgyű
lés által a tagok sorából alakítható szakosztá
lyokba és meghatározott feladatok teljesítésére 
ideiglenes jellegű bizottságokba majd nem kül
detnek ki. Legalább erre vonatkozólag sem nyújt 
biztosítékot a törvénytervezet.

A törvényjavaslat többi részeivel, melyek 
ugyancsak az egész vonalon a mezőgazdasági 
érdekképviselet szolgálatában állanak, nem fog
lalkozunk, mint olyan intézkedésekkel, melyek 
bennünket nem érinthetnek, a mint nem tekint
hetjük a törvénytervezet egész komplexumát 
sem az erdőgazdaság megfelelő érdekképvise
letére irányuló törekvésnek, a mikor a kamarai 
terhek teljes mértékét zúdítja az erdőgazdálko
dókra a nélkül, hogy ellenszolgálatokat nyújtana,

sőt erdőgazdaságunk érdekeinek legelemibb fel
adatait sem öleli fel. Lehet, hogy a törvényja
vaslat alkotói az erdő közgazdasági jelentősé
gétől áthatva, ha azt törvénytervezetükben ki 
sem domborították, erdőgazdaságunk és vadte
nyésztésünk érdekeinek is kellő istápolását vél
ték lefektetni a mezőgazdasági érdekképviselet 
megalkotásával.

Azonban e hallgatag beolvasztásba nem nyu
godhatunk meg.

Lapunk f. évi 5. számában már reámutattunk 
arra, hogy az erdőgazdaság nem lehet a mező- 
gazdaság egy alárendelt mellékága, hanem az 
erdő- és mezőgazdaság hazánk őstermelésének 
két legfontosabb külön álló ágazata s erdőgaz
daságunknak kereken véve 13 millió kát. hold 
földterülettel fontos szerep jut a magyar nemzet 
háztartásában. Nem taglaljuk most azokat a 
ható erőket, melyek az erdőben rejlenek s 
melyeknek eredőjeként azon hivatása nyilvánul, 
hogy a föltétien erdőterületek elkopárosodásának 
végveszélyeit elhárítja, a hőmérsékleti különb
ségeket kiegyenlíti, a csapadékok kedvező el
oszlását elősegíti, a termőtalajt a gazdasági nö
vények sikeres termesztésére előkészíti, rögzíti, 
őserejében fenntartja s így mezőgazdaságunk 
boldogulásának előföltétele s ezzel közgazdasá
gunknak egyik sarkalatos talpköve, — most csak 
azokra a tátongó sebekre mutatunk, melyeket a 
pillanatnyi haszon önző kufársága szaggatott 
földünk testén, nem egy helyen évtizedekre meg
fosztva a gazdaság létföltételeit.

Élénk emlékezetünkben tartjuk még a nagy
váradi gazdagyűlésen elhangzottakat s a mező- 
gazdasági érdekeltség részéről lépten-nyomon az 
erdők korlátlan legeltetésére s talajuk feltörésére 
irányuló indokolatlan törekvéseket, s igy termé
szetes idegenkedésünk a mezőgazdasággal való 
közösségtől és érthető, hogy midőn az erdő- 
gazdasági érdekek megóvására törvényes tá
maszért hasztalan esdünk, azt a szabadtársulás 
erejében keressük és szakegyesületeinkben fel
találjuk. De másfelől mérlegbe vetve, hogy a 
gazdasági kamarák üdvös tevékenységét csakis 
közgazdasági tényezőink összhangzó együttmű
ködése biztosíthatja, nem zárkózhatunk el attól, 
hogy a kényszertársuláson alapuló érdekképvi-
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seiet a mezőgazdasággal egyetemben az erdő- 
gazdaságunkra is kiterjesztessék.

Amily kívánatos azonban ez a közösség, 
annyira elkerülhetetlen, hogy a közös érdekkép
viselet intézményében az erdőgazdaság méltán 
megillető helyét foglalja el s érdekei az erdő
birtokok területei s a kamarai terhekhez való 
hozzájárulás arányában nyerjenek megfelelő tá
mogatást úgy erkölcsi, mint anyagi téren.

Az erdőgazdaság ezen jogos kívánságainak 
figyelembe vétele — azt hisszük — a mezőgaz
daság. legcsekélyebb sérelme nélkül keresztül 
vihető. A kivitel részleteit most nem vonjuk 
meg, csupán jelezni óhajtjuk azon főbb irány
elveket, a melynek keretén belül a két gazda
sági ág összhangzó együttműködése remélhető 
s mindkét gazdasági ág igényeit kielégítő mél
tányossággal s egymás érdekeinek tiszteletben 
tartásával megoldható.

Az egyetemes érdekképviselet megjelölésére a 
földmivelési kamara elnevezést tartjuk megfe
lelőnek, melyben az erdőgazdasági és mező- 
gazdasági tanács egyesülne a két gazdasági 
ág érdekeltsége mérvéhez képest felruházott 
jogkörrel és nagyságban. Az erdőgazdaság ér
dekei szempontjából a földmivelési kamarákat 
oly területekre kiterjedőleg óhajtanók szervezni, 
hogy fontos feladataik teljesítéséhez elegendő 
erkölcsi és anyagi erőkkel rendelkezhetnének s 
a mellett a hegység és síkvidék különleges er
dőgazdasági feladatait még sikeresen elvégez
hetnék, nem hagyva figyelmen kívül, hogy főleg 
a felvidék őrhelyein a nemzeti állameszme szol
gálatában kifejtett működésünk hathatós tám
pontokat nyerjen a földmivelési kamarákban. 
Az egyes földmivelési kamarák erdőgazdasági 
tanácsainak, vagy szakosztályainak szálai az 
országos földmivelési kamara erdőgazdasági ta
nácsában futnának össze, mely így központi 
szerve volna az erdőgazdaság érdekképvisele
tének.

A fentiekben vázolt szervezet a mostani 
„mezőgazdasági kamarák“-ról szóló törvényter
vezet kereteibe nehézség nélkül beilleszthető, 
ha már az általános részben megjelöltetnek a 
mezőgazdasági feladatok mellett az erdőgazda
ságunkat és vadtenyésztésünket érintő feladatok

s a törvényjavaslat többi részeiben is a mező- 
gazdaság érdekképviseletéhez hasonlóan helyet 
foglal erdőgazdaságunk érdekképviselete. Ameny- 
nyiben pedig a törvényjavaslat amúgy is az 
érdekeltség mérvéhez képest kiterjesztett s a 
földbirtok kataszteri tiszta jövedelmére alapított 
plurális szavazati jog gyakorlását tervezi, nem 
merülhetnek fel e tekintetben sem akadályok, 
még akkor sem, ha egy-egy földbirtokos úgy 
mezőgazdasági, mint erdőgazdasági téren érde
kelve van, mert külön-külön adhatná le szava
zatát a mezőgazdasági és erdőgazdasági tanács 
megválasztandó tagjaira. Az egy-egy szavazattal 
bírók pedig azon tanács tagjaira szavaznának, 
a mely gazdasági ág szolgálatában állanak. A 
földmivelési kamarák összhangzó működését 
sem zavarhatná a tanácsok autonóm tevékeny
sége, mely közös kérdésekben egyesült erővel 
történhetnék s a mely nem zárná ki a kölcsö
nös támogatást.

Csak úgy láthatjuk biztosítottnak, hogy az 
erdő közgazdasági jelentőségéhez mért megillető 
helyét foglalná el hazánk földmivelési érdekkép
viseletében és csak úgy remélhetjük, hogy er
dőgazdaságunk és vadtenyésztésünk érdekei vé
delmet és kívánatos, üdvös fejlődést nyernének 
a tervezett kamarai intézményben. Abba, mint 
erdőgazdák, nem tudnánk belenyugodni soha, 
hogy adófilléreinkkel járuljunk hozzá oly intéz
ményekhez, melyek esetleg erdőgazdaságunk 
és vadtenyésztésünk vitalis érdekeit sérthetnék.

Nem elfogultság, nem egyéni érdekek vezet
tek felszólalásunkban, arra erdőgazdaságunk és 
vadtenyésztésünk átfontolt szükségleteinek lehe
tőleg megfelelő kielégítése késztetett.

Jól ismerjük háládatlan hivatásunkat, midőn 
a tudomány fegyverzetével és vértezetében küz
dünk hazánk egyik fontos gazdasági ágának 
tövisekkel behintett téréin, a jövő nemzedék 
gazdasági boldogulásáért, nem egyszer ádáz 
tusában verve vissza a heves támadásokat, 
melyeket az ellenségünkké vált testvéreinknek a 
jelen pillanatnyi haszna sugalt.

De nem csüggedünk most sem, bízunk tör
vényalkotóink bölcs előrelátásában és az erdő 
közgazdasági jelentőségét már több alkalommal 
kinyilatkoztató földmivelésügyi ministerünknek
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jóakaró támogatásában. Bízunk abban, hogy 
miként feltámadt az „agrár öntudat“, életre kel 
az erdőgazdák öntudata is és kivívja hazánk 
földmivelési érdekképviseletében az erdőgazda
ságunkat méltán megillető helyet közgazdaságunk 
jól felfogott érdekében, erdőgazdaságunk felvi
rágoztatására.

Mitske. G.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

A pseudotsuga douglasii és meghono
sítása.

Irta Nagy Imre urad. erdőrendező. (2)

A douglas növekvése hazájában igen nagy; hogy némi 
fogalmunk legyen arról, álljon itt Mayr dr. után egy fa
óriás 2 m. magasságban felvett vágás-lapja;
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10 12 0-01131 11-3 ío-o

20 22 0-03801 26-7 7-03

30 30 0-07065 32 6 4-60

40 40 0-1257 55-1 4-38

50 48 0-1810 55-3 3-05

60 61 0-2922 111-2 1 A törzs magassága 76 m. 3-80

70 76 0-4536 161-4 f magassági átlagnövedéke 3-55
l 32 cm., legerélyesebb folyó- 3‘ 1780 92 0-6648 211-2 ' növedéki korszakok

90 100 0-7854 120-6 1-53

100 108 0-9164 130-7
120 126 1-2469 165-4
150 148 1-7195 157-5
200 180 2-5344 162-9
241 200 3-1400 1480

Az átlagnövedék delelését a magassági növekvés hiá
nya folytán meg nem határozhatjuk pontosan, de való
színű, hogy 90 év körül fogja maximumát elérni, ezt 
megerősíti a kiszámított növedék %  is.

Bár a douglas korán — 30—40 éves korában — hoz 
már magot, evvel nem veszt növekvési erélyéből, mint 
a fenti törzs is mutatja. A vépi példányokon, már most 
is, 28 éves korban, szépen mutatkozik magtermés.

A douglas nem szereti sem a hő, sem a relativ pá
ratartalom hirtelen változásait. E tény mellett szól azon 
körülmény is, hogy minél kontinentálisabb hazájában ég
hajlata, annál inkább kerüli a déli lejtőket.

Mielőtt áttérnénk meghonosíthatásának kérdésére, egy 
pár szóval emlékezzünk meg arról, mily műfát szolgál
tat? Fája 3 cm. széles sziács kivételével gesztfa, mely

a levegőn vörös-barna szint nyer. E barnúlás a benne 
levő cserzőanyag (14% tannin) oxidációjából szárma
zik. Ezen impregnáló folyamatnak és átlagos 2'5°/o gyanta 
tartalmának köszönheti fája, hogy tartósságban vetélke
dik a keskenygyűrűs vörösfenyőnkkel, sőt megdolgoz- 
hatás szempontjából felül is múlja azt. Fajsúlya átlag 
0'52 kgr. Sőt a hamburgi példányé 5 mm. széles év
gyűrűk mellett 055 volt. Valószínű, hogy a douglasnál 
a nyári pászta szélesedik erősen az évgyűrűvel, mig a 
tavaszi kevésbbé ; igy lehetett csak a hamburgi 5 mm. 
széles évgyűrűk mellett 055 fajsúlyú.

Az eddigiekből a douglast megismerve és meghono
sításának érdemes voltáról meggyőződve, térjünk át tu- 
lajdonképeni célunkra, meghonosításának kérdésére.

Telepíthető-e valamely fanem hazánkban? E kérdésre 
számos szempontból lehet felelni. A kertész, a botanikus 
majd minden fanemre kimondhatja: igen, telepíthető. 
Erdészeti szempontból idegen fanem telepítésénél első 
sorban nemzetgazdasági, pénzügyi előnyök jönnek tekin
tetbe. Ha valamely fanem hazájában több értékesebb 
fát szolgáltat ugyanoly talaj és életviszonyok között, mint 
hazai fanemeink, akkor már nem térhetünk gondolkodás 
nélkül napirendre betelepítésének kérdése fölött. így lett 
az akác ma már nélküiözhetlen tényezővé erdőgazdasá
gunkban s lehet a jövőben a douglas s más Ameriká
ból származó fafaj értékes fanemmé hazánkban.

Hogy a douglas meghonosíthatását világosan megítél
hessük, foglaljuk össze még egyszer mindama tényező
ket, melyek életében fontos szerepet játszanak: Szereti
az erőteljes, üde talajt. Megköveteli az évi 4-8 +12 fok 
C. átlagmeleget. A minimum és maximum, mely ha
zájában éri, —35, +35 fokra tehető. A lég relativ pára- 
tartalma a tenyészeti idő 4 hónapja alatt átlag 66°/o-nál 
kell, hogy nagyobb legyen, mert kisebb %  mellett lassú 
növésű, sőt 63°/o már véget vet tenyészetének.

Vizsgáljuk meg, hogy eme tényezőket megadhatja-e a 
douglas-fenyőnek hazánk ? A talaj és hőmérsékleti vi
szonyok sok bizonyítást nem követeinek, mert a Kárpá
tok előhegységei, másrészt az alacsonyabb hegycsopor
tok, mint a Lajta hegység, Bakony, Mecsek, Mátra, 
Bükk stb, 300-tól 600, sőt 700 méter magasságig a 
8— 10° C. átlaghővel mindenütt rendelkeznek. Másrészt, 
mint minden fanem, úgy a douglas is, ha tenyészetének 
egyéb tényezőit megadjuk, a hőmérséklet emelkedését 
nemcsak eltűri, hanem kedvező, erőteljes fejlődéssel há
lálja meg. Azért hazánkban hő tekintetében inkább a 
minimum jön számításba, mert oly maximummal, mely 
valószínűleg károsan hatna fejlődésére, nem is rendelke
zünk ezen területeken, hol a többi tényezőt életéhez 
megtaláljuk.

A lég relativ páratartalmát már erősebb vizsgálatnak 
kell alávetni. Sajnos, más adatokkal, mint az erdészeti 
kísérleti állomások adataival — nem rendelkezem, azon
ban tekintettel, hogy az egész hazában szétszórva van
nak, adataikat átlagnak elfogadhatjuk.
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Görgény-Szt.

Imre jun.
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77
75 72

Szabéd 

352 m.

jun.

jul.

77
73 71

»
417 m. aug. 67 ” aug. 58

1905 máj. 78 1905 máj. 66
Liptóujvár jun. 85 Királyhalom jun. 71

„ 637 m. jul. 79 82
114 m. jul. 59 65

■ aug. 85 ” aug. 64

1905 máj. 78 1905 máj. 76
Kisiblye jun. 83 Vadászerdő jun. 86

486 m. jul. 77 79
„ 90 m. Jul. 62 71

" aug. 78 ” aug. 63

A 6 megfigyelési év átlagos rel. nedv. 0/„-a =  73u/0-al.

A fenti kimutatás összeállításánál úgy választottam 
meg az adatokat, hogy az alföldi megfigyelések kiegyen
lítsék a kisiblyei és liptóujvári adatokat, viszont a három 
erdélyi megfigyeléssel egy kisiblyeit állítottam szembe.

Már maga a körülmény, hogy az alíöldön levő két 
kísérleti állomás adatai sem lépik túl relativ páratarta
lomban a douglastól követelt határt, bebizonyítottá teszik 
a tényt, hogy hazánk a douglas életfeltételének minden 
tényezőjével rendelkezik. Meghonosítására különösen al
kalmas lehet Zala d. ny. része, Vas-, Sopron-, Vesz
prém-, Baranyamegye, Pozsony-, Nyitra-, Hontmegye, 
szóval a Kárpátok összes nyúlványai 300—600 t. sz. f. 
magasságban.

Kezdetben, az első kísérleteknél nem szabad szem 
elől téveszteni egy követelését sem a douglasnak. Ke
rüljük a silány, száraz talajt, mert valószínű, hogy a 
légnedvesség csekélyebb mértéke sem hathat rá káro
san, ha a hiányzó páratartalmat pótolni tudja a talaj
ból. A száraz déli, keleti oldalakat az első kísérletekből 
teljesen ki kell kapcsolni. A fagyzugok, száritó szelek
nek kitett ormok szintén nem douglas-fenyőnek valók. 
Mivel a gyenge árnyékot kezdetben szereti, valószínű, 
hogy áttelepítéssel legnagyobb sikert érhetünk el vele, 
ámbár szabadon is ültethető. Áttelepítésre használha
tunk fiatalabb csemetéket is, de szabadon lehetőleg csak 
iskolázott 4 éves csemetéket ültessünk, hogy a változott 
viszonyokkal könnyebben felvegyék a harcot. Az erősebb 
csemetékkel való felújításnak az az előnye is meg van,

hogy 15 —2 méteres hálózatba ültethetjük, mert gyors 
növésű. Gyors növése alkalmassá teszi a fiatalosok hé
zagainak pótlására, mi a kezdet kísérleteinek teljesen 
megfelelne.

Legfontosabb a beszerzendő mag minősége, mert el
tekintve drágaságától, csak a Montanából származó 
douglas jöhet nálunk az első kísérleteknél számításba. 
E tekintetben azonban megbízhatunk már a magkeres
kedőkben, de mégis tanácsos lesz az első kísérletekhez 
több magkereskedőtől próbát hozatni és a legjobb sikert 
ígérő mag mellett dönteni. (A kezdet eredményeiről és 
tapasztalatairól az ungvári főerdőhivatal, mely már régóta 
kísérletez a douglassal, nyújthatna hasznos útbaigazítást, 
ha tapasztalatait közzétenné. 2000 darab 4 éves példányt 
én is ültettem már.)

A douglas meghonosításával lehetséges volna ér
tékes fá t termelő fenyővel elegyíteni lombfaerdőin- 
ket, mely vegyítés javítaná a talaj termöerejét, 
emelné a területen termelt famennyiség tömegét, mi
nőségét, evvel értékét; mint idegenből jö tt fanem, 
minden betegségnek, legalább kezdetben — jobban 
ellenállna s azoktól társ-fanemeit is védené. Lehet
ségessé tenné Dunántúl, Pozsony-, Trencsénmegye, a 
Kárpátok összes nyúlványainak kedvező fekvésű részeit 
még a tölgynél is értékesebb, jövedelmezőbb fanemmel 
beerdősíteni. Ugyancsak a fentemlített területeken levő

Douglas : Kor 29 év. 
Terület 2350 □  m.

Lúc : Kor 29 év 
Terület 2350 □  m.
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Egy holdra átszámítva lúc 119 m8 douglas 235 m8
Átlagnövedék „ 4'10 „ „ 8-10 „
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értéktelen lúcosok, vörös fenyvesek területein értékes 
douglas fenyvesek állhatnának. így meghonosítható 
volna Coburg herceg és a zsarnócai erdőhivatal tetemes 
területén. A douglas fontossága épp abban nyilvánul, 
hogy értékes, a vörös fenyőt megközelítő fenyőt 
ad ott, hol eddig fenyőnk nem volt.

Hogy mindez, mit eddig a douglas fenyőről elmond
tunk, nemcsak valószínű, hanem valóság, azt a „Zeit
schrift für Forst- und Jagdwesen“ 1906. évi augusztusi 
füzetében található rövid cikk legjobban fogja bizonyí
tani. E cikkben Titse-Friedrichsruh főerdész leírja, 
hogy Bismark Szász erdőben levő erdőiben 1881-ben 
0'47 ha. területet felerészben L5 m. hálózatban douglas- 
sal és 1'2 m2-ben lúcfenyővel ültettek. A csemeték kora 
mindkét fanemnél 4 éves volt. A két kísérleti terület 
1906-ban felbecsültetett és a 373. oldalon levő 2-ik 
táblázat szerinti eredményt mutatta.

Látjuk tehát, hogy ugyanazon talajon és éghajlati vi
szonyok között, mely legjobban megfelel Nyitra, Hont 
megyének, a lúc csak félannyi fatömeget termel, mint 
a douglas. Ha a két próbateret letarolnák, úgy a jelen
legi értékesítésnél a lécért 360 márkát, a douglasért 1000 
márkát fizetnének, tehát értékben majdnem háromszor 
annyit termelt a douglas, mint a lúc.

Ha a jövő állomány felnevelésére a 14 cm. átmérőtől 
felfelé található 365 törzset elegendőnek tartjuk, vagyis 
e 365 törzsből, mint jelenlegi főállományból keletkezik 
a jövő állománya, úgy 18 cm. mell. átm. és 18 m. 
magasság képviseli jelenleg az átlagfát. Magassági átlag- 
növedék tehát 61 cm. lesz, vastagsági 6'1 mm. Számít
suk át 30 éves korra a legutolsó 21 törzset; ezt az évi 
vastagodást ismerve, könnyen megtehetjük.
24 cm. átm. van 12 törzs, ebből átmegy 4 drb 26 cm.-ba 1 év múlva
26 „ „ „ 7  ........................ 2 „ 28 „ „
28 „ „ „ 1 „ „ „ 1 „ 30 „ „
32 „ „ „ 1  megmarad a 28 cm.-es átvitelének kiegyenlítésére.

Lesz tehát 
24 cm.

egy év múlva az állapot; 
átm. 8 drb =  0 3616 m2 3-20 m3

26 „ „ 9 „ =  04779 „ 4-49 „
28 „ 2 „ — 0-1240 „ 1-18 „
30 „ „ 1 „ =  0-0706 „ 0-65 „
32 „ „ 1 „ =  0-0754 „ 0-72 „

Összesen 21 drb =  1-1085 m2 10’24 m3 
Az átlagfa 26 cm. átmérőjű. A leírt amerikai faóriás 

30 cm. átmérőt mutatott 30 éves korában, azonban való
színű, hogy ily erélyes növésű fa ott a hazájában is 
csak 8—9 drb lehet holdankint. Ha a fenti adatokat 
1 holdra átszámítjuk, úgy 10 törzset nyerünk, mely 
ugyanoly vastagsággal, 30 cm. átmérővel bir, mint 
az amerikai rokona, és 41 darabot, mely erősen 
megközelíti azt átmérőben. E számok szebben beszél
nek, hogysem azt gyenge szóval méltányolni kellene. 
Sajnos, nem rendelkezem a selmeci botanikus kertben 
lévő douglasok méreteivel, de azt hiszem, dacára annak, 
hogy hő tekintetében a tenyészet határán nőttek, mégis

megerősítenék a douglasról a németországi tapasztalatokat 
(a vépi példányok adatairól legközelebb beszámolok).

Bármily csábító képet nyújt is az eddigi kevés adatunk 
a -douglasról, meghonosításánál a kezdő lépéseket csak 
vigyázva kell megtenni. Egy idegen fanem megtelepíté
sénél vegyünk bár minden tényezőt tekintetbe, még 
mindig jöhet körülmény, mely várakozásunkat megsem
misíti. A fiatalosok hézagainak pótlása, kisebb próba
terek telepítése douglassal, sem nagy költséget, sem sok 
fáradtságot nem okoznának. Mint a douglas életében a 
legérzékenyebb kort, az első tiz évet be kell várnunk, 
ha ezen korban megfelelnek fiatalosaink a várakozásnak, 
bátran hozzáfoghatunk nagyobb mérvű telepítéséhez is. 
De az eddigi tapasztalatokon kívül bizonyára akadna 
közlésre érdemes tapasztalata másnak is, melylyel a kez
det nehézségeinek legyőzéséhez hatalmas segítséget nyúj
tana. Igaz, hogy külföldi fanemekkel való kísérletezés 
hazánkban, eltekintve a kísérleti telepektől, alig egy-két 
helyen folyik. Ennek legfőbb oka, hogy még erdőbirto
kosaink nagyobb része inkább jövedelmi forrásnak tekinti 
az erdőt, mintsem tetemes költséget áldozzon annak ér
tékessé tételére. Pedig eljött a kor már nálunk is, mikor 
az erdő oly jövedelmet hajt, hogy a legmesszebb menő 
áldozatot is meghálálni képes. Viszont sok helyütt túl 
van halmozva a kezelőtiszt munkával, mely munka mellett 
sem kedve, sem ideje még ismeretlen fanemmel kísér
letezni.

De valljuk be az igazat, nem is szeret a magyar ember 
olvasni, még ha erdész is! Szakfolyóiratainkat még csak 
átlapozzuk, de azok mindenre nem hívhatják fel figyel
münket.

Jelen soraimnak is csak azon szerény célja van, hogy 
felhívjam szaktársaim figyelmét egy fanemre, mely ha a 
hozzáfűzött reményeket csak részben váltja valóra, fon
tos szerepre lehet hivatva erdőgazdaságunkban.
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Magyarország erdősültsége s gazdasági 
viszonyai az árpádházi királyok idejében.

Irta Földes János.

Pauler Gyula „A magyar nemzet története az ár
pádházi királyok alatt“ c. munkájában több helyen 
emlékszik meg okmányok alapján erdőségeink nagy ter
jedelméről. Érdekesnek tartom e mű nyomán az akkori 
erdősültségnek vázlatos képét az alább elmondandókkal 
megadni.

Szent István királyunk által alkotott tiz egyházmegye 
keretén belül még bőven elfért az a gyér lakosság, mely 
az erdőrengetegek ritkásabb helyein meghúzódott.

Az érseki székhely, Esztergom, maga a Duna jobb 
partján feküdt, mig a hozzátartozó egyházmegye a bal
parton terült el és pedig nyűgöt és észak felé egészen 
az ország határáig, keletre a Duna mentén Szt.-Endre- 
sziget kezdetéig, hol a folyam délre kanyarodik. A csalló
közi rónaságon kívül magába foglalta e megye a Nyitra, 
Garam és Ipoly völgyeit a hegyek felé, a meddig lakott 
vidék terült; azon túl az erdős, hegyes vidék nagyon 
gyéren lakott volt, de a terjeszkedésre bőséges alkalmul 
szolgált. Az erdők tengerébe vesző határok miatt azután 
mind ezen, mind a többi Szent István-korbeli egyház
megye pontos terjedelméről szó sem lehet, hanem csak 
hozzávetőleg beszélhetünk róla.

Nem lehet tudni, mennyit kell, mint lakatlant, számí
táson kívül hagynunk az egyes megyék területéből. Mind 
a mellett nem volt nagyobb aránytalanság a püspökségek 
kiterjedése között.

így pl. Esztergom megye kiszámításánál figyelmen 
kívül hagyandó Árva, Liptó, Turóc, Zólyom. Komárom
nak Esztergomhoz tartozó része (mintegy fele), szintén 
kihagyandó. De ha összeadjuk Bars, Esztergom, Gömör, 
Hont, Nógrád, Nyitra, Pozsony, Trencsén megyék terü
leteit, ezekből még mindig levonandók, mint lakatlan 
erdőség, Trencsén északi, Nyitra északnyugati, Pozsony 
északnyugati hegyes, Bars, Hont, Gömör, Nógrád északi 
— tótoktól lakott — részei, a mi az egész területnek 
jóformán fele. Vagyis a fent elősorolt 6.992,497 kát. hold 
összes területből hozzávetőleg 4.193,400 kát. hold volt 
az összefüggő, sárii lakatlan eidő, holott jelenleg 
ugyanott 2.274,298 hold az erdőség. Csakhogy ezen 
kívül a többi, különösen legelőterület is jórészt félig- 
meddig erdősült cseprentés, bokros terület volt s adha
tott búvóhelyet a síkságon is a tatárjárás idejében.

Délen a Dráváig s azon túl biztos határ nélkül a 
szlávok által gyéren lakott erdő terjedt.

Az ország legkeletibb részén húzódott a legerdősebb 
helyen az erdélyi püspökség, jóllehet, ez csak Erdő-el 
(erdő eleje) volt abban az időben, azon túl Moldovában 
volt csak az igazi „erdőtenger“, a hogy még Hollós 
Mátyás király idejében is a betóduló töröksereg nevezte 
azt a ta rtom ány tígy  volt ez Havaselben, a mai tulaj-

donképeni Románia felé, hol e miatt egész ország
részek, Kúnország tája, maradt még sokáig lakatlan.

A harmadik, a közép Tisza mindkét partján elterülő 
egri egyházmegye éjszakra szintén az ország határáig 
nyúlt volna, csakhogy a gácsországiakkal ölelkező óriási 
erdőségek miatt „a kárpátalji lakatlan felföldön egymásba 
folytak a határok és keletre az erdélyi, nyugatra az esz
tergomi egyházmegye felé, mert nem volt szükséges, ép 
oly kevéssé jelölték ki a határokat, mint az ország dél- 
nyugoti részében, a Dráva és Száva között, a vesz
prémi és pécsi egyházmegyéknek határait“. Mily mérhe
tetlen tömérdekségben virultak abban az időben azok a 
gyönyörű szlavóniai tölgyállományok, melyek most járják 
a végét. Pedig az a Száva-sikság, a folyam e messze- 
terjengő árterülete, éppen a magas, hosszantartó ár miatt, 
mindig mint tölgyes lesz legjobban értékesíthető. A mező- 
gazdasági termelés bizonytalan és szűk körre szorítkoz- 
hatik csak.

A galíciai határért sem folyt oly heves birtokper, mint 
nem régen, mert hisz az országos határnak nem volt 
senki ismerője, oda halandó nem igen juthatott az út- 
talan ősrengetegen által.

Másként állt a dolog a Tiszántúl magyarlakta vidé
kével, mert a magyar inkább a téresebb, ritkásabb al
földet foglalta le magának, mig a végek felé a szláv 
őslakók húzódtak meg.

Az erdélyi erdős hegyek nyugati lejtőjétől a Berettyó 
és Kőrösök összefolyásáig a tiszántúli síkság közepén 
volt a bihari püspökség magyarlakta megyéje.

A területet innen a Tiszával egyesült Dunáig a Csa
nádi püspökség foglalta el, a hol a bolgár származású 
Ajtonyt kellett legyőzni.

Mélységes rengeteg közepén állott Nyitrával szemben 
a Zobor hegyen épült legrégibb zárda, melynek első 
apátja a lengyel származású paraszt Zoérard, Szt. András 
itt vonúlt magányba. „Nappal az erdőben fát vágott“, 
hogy ritkuljon a lombozat. „Az éjjelt ülve, fatuskón töl
tötte“, mig agyonsanyargatta magát barlangjában. Honfi
társát és utódját, a szintén paraszt származású Benedeket, 
zsiványok ölték meg, kik „a határszéli vidék rengeteg 
erdeiben tanyáztak" s pénzt sejtettek nála. Mindkettő
nek nagy híre lett a felvidék erdei rabló lakói közt. 
Egy verekedés közben megsebesített rablót ugyanis el
vittek Szt. Andráshoz, hogy segítsen rajta, de útközben 
meghalt. A halottat letették a szent lakásába, mire aztán 
érte jöttek temetni, a halottat feltámasztotta Zoérárd (Szt. 
Márton).

(Folyt, köv.)
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Fölhívás
volt vármegyei erdőtiszt-társaimhoz!

A bekövetkezendő státusrendezés alkalmából jogunk
ban állónak tartom, hogy mi — a szegények között is 
különösen szegények — az itt közzétett folyamodást in
téznénk a földmivelésügyi minister úr ő nagyméltóságához.

Fölkérem érdekelt tisztviselőtársaimat, tudatnák velem 
azonnal, hogy a kérvény alábbi tartalmához hozzájárul
nak-e és hogy beleegyeznek-e abba, hogy a folyamodásra 
nevük aláírassák?

Szekszárd, 1908. szeptember 27.
Halász Géza 
m. kir. főerdész.

Nagyméltóságú Minister Úr!
Az állami tisztviselői testületnek 40—50 egyénből álló 

legelhagyatottabbjai kérnek meghallgatást és esedeznek, 
hogy ezen folyamodásukat az igazságszolgáltatásra elér
kezett legutolsó percben érdeme szerint mérlegelni ke
gyeskednék.

A községi erdőknek 1899. júliusban bekövetkezett állami 
kezelésbe vételével mi, 50—60, akkor megyei, kerületi 
és járásinak nevezett erdőíisztek 10— 15 esztendei, 1400 
1600 koronával dotált községi közszolgálat után — egy
két egyénnek kivételével — „m. kir. erdészi“, sőt rész
ben „erdészjelölti“ minőségben lettünk állami szolgálatba 
átvéve és a rangsorozatban a velünk egy napon erdész
jelöltből m. kir. erdészszé előléptetett tiszttársaink mögé 
helyezve.

Ma — 20—25 évi közszolgálat után — elérkeztünk 
oda, hogy főiskolát végzett, magasabb államvizsgát tett 
okleveles tisztviselő létünkre 45—50 éves korunkban, 
felnőtt családtagjaink eltartásának gondjai mellett a ki
lencedik fizetési osztály 3-ik és csekély részben a 2-ik 
fokozatában vagyunk!

Kegyelmes Urunk ! Ha van az elkeseredésnek jogosult
sága, úgy mi a végső elkeseredés hangján mondhatjuk 
bátran, hogy Magyarországon egyetlen egy állami tiszt
viselő sincsen rajtunk kívül, a ki a mienkkel egyenlő 
képesítési fokozat, közszolgálati idő és életkor mellett az 
állam által így honoráltatnék, ellenben kétségtelen, hogy 
középiskolai, sőt gyakran ennél kisebb minősítésű tiszt
viselők a mi korunkban és ennyi közszolgálat után leg- 
többnyire magasabb fizetéssel bírnak!

A tisztviselői fizetésrendezés során, a bajok és mél
tánytalanságok megszüntetésére, de az igazság szolgál
tatására is alkalmasnak látszó legutolsó percben intézzük 
Nagyméltóságodhoz — immár ismételten — alázatos ké
résünket az iránt: Kegyeskednék a mi állami szolgála
tunkat megelőző vármegyei kerületi erdőtiszti közszol
gálatunkat, — melyet állami tiszttársainkénál nehezebb 
anyagi és erkölcsi viszonyok között teljesítettünk — az 
állami szolgálattal egyenértékűnek minősítve, minket — 
mások szerzett jogainak érintetlenül hagyásával — azon

fizetési osztályba, illetve fizetési fokozatba előléptetni, 
melyben a velünk egyenlő állami szolgálati idővel biró 
tiszttársaink vannak.

Nagyméltóságú Minister Úr! Nem kérünk mi mást, 
mint a mit több más szolgálati ágban lévő tisztviselők 
kérés nélkül megkaptak: így a volt vármegyei számtisz
tek, az állatorvosok, a községi jegyzők, kiknek törzsfize
tése és korpótlékai az állami tisztviselőkével egyenlően 
rendeztetek, sőt mint a volt felekezeti és községi tanárok 
és tanítók, kik állami szolgálatba átlépve, előbbeni szol
gálati idejükre visszamenőleg is törzsfizetés tekintetében 
az államiakkal teljesen egyenlő elbánásban részesülnek.

Kegyelmes Urunk! Minket egész életünkön át különö
sen nyomott az anyagi gond, •—- az országban példát
la n t  állóan mint főiskolai képzettségű, okleveles em
berek, 30—32 éves korunkban jutottunk 1400—1600 kor. 
fizetésű közhivatali állásba, melyből 10—15 évig kellett 
családunkat az anyagi elzüllés mindennapi hullámvészei 
között eltartanunk, máig pedig, — életünk delén jóval túl — 
2600—2900 korona fizetésünkből kell gyermekeinket 
gyakran már főiskolákon neveltetnünk, a mihez a magunk 
képzettsége alapján, anyagi nyomorúságunk dacára is 
jogot szereztünk.

Ha a segítség-nyújtásnak ma elérkezni látszó utolsó 
alkalmas percében Nagyméltóságod mégis nem találná 
kérésünket jogosnak, úgy akkor esedezünk méltányossá
gáért és — sajnos immár — a magunk és családunk 
részére kegyelemért!
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Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sületének választmánya október hó 11-én Ózdon, reg
gel 9 órakor, az acélgyári Casinó helyiségében ülést 
tartott a következő tárgysorozattal:

1. A múlt választmányi ülés jegyzőkönyvének felol
vasása és hitelesítése.

2. Pénztáros jelentése.
3. Az elnökválasztás kérdése.
4. A közgyűlés előkészítése.
5. Állásfoglalás a mezőgazdasági kamarák ügyében.
6. Tagválasztás.
7. Beérkezett és kiadott ügyiratok tárgyalása.
8. Indítványok.
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Égy öreg vadász naplójából.
Irta Kő.

Huszonnégy évet számláltam. De szép idő, talán a 
legszebb az ember életében. Tapasztalt embernek tar
tottam magam, kinek már van valami a háta mögött; 
előtte meg az egész világ. Csak akarni, merészein; kell s 
mindent elérhet az ember. A világ előttem nem az a 
világ volt, a mi egy más tetterős, vállalkozó szellemű 
ember előtt lehetett. Az én világom a szabad természet, 
hegy, völgy, erdős bércek képzelt végnélkülisége. Bo
lyongni hegyen, völgyön, a nagy némaságban még a lé
legzetet is visszatartva keresni a veszélyt, azt a veszélyt, 
a mely az igazi férfias bátorságnak tetterejét csak fokozza. 
A tanuk nélküli viaskodás, a saját birodalmában felke
resni az erdők fenevadját . . .  ott megállítani őt egy pár 
szóra, a midőn egy téves mozdulat, egy hirtelenkedés, 
egy kis izgatottság egyik vagy a másik bőrébe kerülhet. 
Ez a szenvedély, ez az igazi vadászvér. Ez a szenvedély 
tüzelt engem is és nem engedett nyugodni — huszon
négy éves koromban.

Az ilyen helyeket akkortájban is keresni kellett. A 
modern közlekedési eszközöket még híriből sem ismertük. 
A postakocsi, a delizsánc — ahogy ez időben nevezték 
— volt az egyedüli alkalmatosság, a melyen nagyobb 
útákat meglehetett tenni, de ez az út is egy megszabott 
forgalmasabb útirányra szorult. Ettől eliérni nem lehetett. 
Ha mégis más irányba igyekezett az utas, akkor nem 
maradt más hátra, mint igénybe venni, a majdnem min
den községben e célra kínálkozó szekereseket. Ez a fog
lalkozás is elég jövedelmező volt, mert minduntalan ke
rült utas, a ki ezen közlekedési módozatot találta a leg
alkalmasabbnak és legmegfelelőbbnek.

A kinek meg lova, szekere volt, nem sokat gondolko
zott, hanem befogatott, jól felpakolva embernek, állatnak 
megfelelő élelemmel és neki a nagyvilágnak — torony
irányában. Az utast mindenütt megbecsülték, magyar 
embernek meg a házatájékán a kapu csak dísznek szol
gált — utas előtt mindig nyitva volt.

More patrio még a legelhagyottabb utakon is lehetett 
találkozni lovas utassal, a ki szívesen útbaigazítással szol
gált az idegennek. Ezeket az útbaigazításokat talán most 
meg se értenék az emberek;

— „ha egyszer megereszti kigyelmed a hevedert, ak 
kor még a vacsoracsillag feljötte előtt ott lehet“ . . .

— „jó két puskalövésnyire lehet még“ . . .  (a lövés 
hangja értendő.)

— „másfél pipa dohányt sem kell egészen kiszíni . . 
(mindig a felvilágosítást adó egyén pipája értendő.)

Sok más efféle utbaigazitási módozatokat ismert az 
utas, a melyekre útjában rá is volt utalva.

Édes apámtól sokat hallottam emlegetni, hogy csalá
dunk elszakadt ága ott fészkel valahol a Kárpátok 
egyik eldugott helyén az Isten háta mögött, az ország 
határán, a hol Bukovina meg Románia határai összeéke
lődnek, Erdélynek meg három megyéje, Beszterce-Naszód, 
Maros-Torda és Csikmegye határai futnak össze. Ez a 
geográfiái fekvés mindig az eszembe volt. Három 
ország határa, milyen is lehet ez ? milyen élet is az, a 
hol az ember azt sem tudja, mikor, mi és honnan jöhet. 
Valóságos rémregényeket képzeltem az ottani életről , 
hogy még az ember az ágyába is csak puskával 
feküdhet le. Nem csak az ismeretlen atyafiság utáni vá
gyakozás, hanem — nem tagadom — még inkább az 
ismeretlen vadászati viszonyok ösztökéltek arra, hogy 
elhatároztam az atyafiságot valamelyes uton-módon fel
keresni.

Elhatározásomat csakhamar a tett követte.
„Muszka“ nevű kis vasderes, mokány lovamat egy 

pár napi pihenés után előkészítettem az útra; mind a 
négy lábára remekbe készült vasat verettem, a nyerget 
jól kipárnázva, minden szijnemürészeket alaposan átkenve 
■—• csakhamar utrakészen volt.

A nyeregkápára két finom, hosszú, damaszkcsövü 
pisztolyt tettem, a hátuljához meg oda erősítettem a kurta 
kétcsövű puskámat, a vadászkésemet oldatomra kötve, 
megfelelő lőszerekkel ellátva, egy kora hajnali órában 
nyeregbe szállva — neki vágtam a Beszterce felé vezető 
útiránynak, hogy ismeretlen atyafiságomat — a jó sze
rencsében is bízva — valahol megtalálhassam.

Még naplemente előtt szerencsésen átkeltem a Sajón. 
Sajó-Magyaroson megpihenve, másnap kora hajnalban 
az erdőn keresztül vágva, Bessenyőnél elértem a Besz
tercére vezető országútat. Sima, egyenes, mint a pádi- 
mentum az egész út, megérezte ezt a Muszka lovam is, 
erős poroszkálásba vágva, már a déli órákban Beszter
cén kapta meg az abrakot. Egy-két órai pihenés után 
újra nekiindulva, estére már Borgó-Pnindon ütöttük fel 
az éjjeli tanyát.

Másnap pihenéssel és tudakozódással telt el az egész 
idő. Kérdezősködésenire nem tudott senki sem felvilágo
sítást adni. Most láttam, hogy bizony ez az egész út, egy 
hiábavaló út volt, már-már azon elhatározásra jutottam, 
hogy visszafordulok és annyiba hagyom az egész atyafi
sági kutatást. Estére a pópához kerültem, ott beszélgetve 
idogáltunk, természetesen vadászatról érdeklődtem legin
kább. A pópa az átoknak minden nemét rárakta a med
vékre, panaszkodott, hogy mennyi kárt okoznak neki a 
medvék. Nemrégiben is csúnyán megmocskolták az egyik 
havasi legelőn lévő nyáját; most már annyira szemtele
nek lettek, hogy nem csak a juhokat, hanem az ökreit 
is dézsmálgatják.

Csak úgy habzsolva, mint valami nektárt szívtam ma-
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gamba a pópa átkozódásait. Ez kell nekem — gondoltam 
magamban.

Hát miért nem pusztítják Domnule Parintye az Ursulet? 
ha ennyi kárt okoz ?

Verje meg az Isten! — hát tán én járjak utánna; 
Ott van egy csomó pakonó nincs egyéb dolguk, de hát 
azok is inkább a brinza után járnak — ar bate domnu 
— dzeú 1

Örvendve a fejlődményeknek — megkérdeztem a pó
pát, hogy más vadászember nem lakik-e itt, vagy a 
közelben ?

Dehogy nem — felelte — ott van a havasok alján, 
az a bolond — Tihucan lakik Chiurán (ejtsd : Tyiorán) 
egyebet sem csinál, csak a napot lopja és medvék 
után mászkál !

Hol van az a Tihuca? Tihuca egy rongyos fészek, 
ott van mindjárt a Piatra Fontinclebek mellett, a hegye
ken keresztül jó két óra alatt ellehet oda jutni. Becsüle
tes jóravaló emberek; a tavaly is vagy 40 darab juhomat 
hajtottak el. Nem is igen kerestem, mert tudom jól, hogy 
bottal üthetem a nyomát ; táin emberek azok, még a 
zsidó is elszökik tőlük. Ha szorul a kapcájuk, már Bu
kovinában vannak, a csángókkal nagy atyafiságot tarta
nak, — onnan meg egy lépés Románia. Ha itthon van
nak is, három megyében laknak. Torda, Csik, Naszód 
nekik az egyre megy. Blasin, Gondosiu, Telekül is jó 
pipák 1

E nevek említésénél mindjárt tisztában voltam, hogy 
ezek az emberek tulajdonképen magyar emberek lehet
tek, vagy talán még most is azok, csak hogy évek 
hosszú során eloláhosodtak, mint Erdély más oláhlakta 
községben gyakran előfordul.

A pópával ebben a tárgyban nem vitatkoztam, mert 
úgy is hiába való lett volna. Inkább igyekeztem tőle 
mindent kitudni, a mi engem érdekelne. Arra hamar 
rájöttem, hogy Blásiu — Balázsiu Gondosin — Gondos, 
Telekiu — Teleki eloláhosodott magyar családok utódai 
lehetnek.

Na most már rendben vagyunk — gondoltam. A pó
pával többet e tárgyról nem is beszéltem, hanem meg
köszönve szives vendéglátását, megkértem, hogy engedné 
még meg az éjszakára, nem is annyira magam, mint 
inkább a lovam részére — szives vendéglátását igénybe 
venni. Természetesen, szives vendéglátása fejében öt lö
vet puskaport és megfelelő golyót is felajánlottam — mit 
készséggel el is fogadott.

Hajnaltájban, a kapufélfának köszönve, már a haragos 
zöldszinü fákkal borított meredeken botorkáltunk lefelé 
Muszka lovammal Tihuca irányában. Egy kis erdei gya
log ösvényen, olyanon, a melyen a pásztorok szoktak 
járni — haladtunk a gyönyörű panorámás vidéken keresz
tül. A kis gyalogút mellett egy-egy kanyarodásnál fene
ketlen mélység tátong alá ; szédületes mélységből kihal- 
latszék a hegyi patak csörgedezése, némely helyeken 
meg valóságos vízeséseket képezve zúgó morajjal való

ságos vizzuhatagok esnek alá. A hulló viz csöppjei mintha 
mind megannyi gyémántszemek lennének, káprázatos 
fényben tündökölve törnek meg a felkelő nap aranyos 
sugarában. Ez a kis ösvény az egyedüli tanúság, hogy 
itten még emberek is járnak. Egy szédületes kanyarula
tot elhagyva, a szembetűnő szikla csúcsán ott van az 
egyszerű fakereszt is, a megváltás jele . . .  az ember 
önkénytelenül is megemeli a kalapját és hallja a titkos 
szózatot, hogy mementomori !

Az erdei magányhoz nagyon hozzá vagyok szokva, de 
itt, e teljesen idegenben, ismeretlen vidéken ez a nagy 
némaság egy kicsit még is meghatott. Elengedtem lovam 
kantárszárát, a kápához akasztva, elmélázva a múlan
dóságon, lépegetve haladtunk tovább. Uj, meg uj képe
ket varázsoltam magam elé; mindenféle fantasztikus 
alakokkal megszemélyesítve, természetesen nem hiányoz
tak a különféle fenevadak sem, a miket nagy viasko- 
dással igyekeztem legyőzni. Ezen elmerengésemben egy 
ujabbi kanyarulathoz érve, a lovam nagyot horkantva, 
oldalt ugrott, én meg fejemet egy fához ütöttem, majd 
hogy ki nem estem a nyeregből. Hirtelen összeszedtem 
magam, a kantárszárakat megragadva néztem szét, hogy 
mi is lehet az oka lovam ijedtségének.

Nem kellett sokat tűnődni. Az ut bekanyarodásánál, a 
sziklák mellett hevenyészett három medvetáncoltató oláh
cigány, egy öreg és egy fiatal medvével egyetemben. A 
medvék az orrukba erősített lánccal ki voltak kötve egy 
utszéli fához, az egész kis gyalogösvényt elfoglalva, a 
cigányok egyike meg bocskorát foltozgatta. Rettenetes 
vad alakok voltak, majdnem ők is úgy néztek ki, mint 
a medvéjük. Torzonborz alakok, soha vízzel nem mos
dott szörnyetegek, majdnem félmeztelen szőrös testükről 
csak úgy lógott le a szijjal ráakasztott nehány piros 
rongydarab. Szemeikből az alattomosság és a mindenre 
való elszántság csak úgy kivillámlott. Mondhatom, hogy 
igen furcsán éreztem magam. Nem lepett volna meg 
semmi, még ha magával az ördöggel is találkoztam 
volna, de ezek a haramiák igazán megleptek. Én őket, 
lovam meg a medvéjüket respektálta. Arcátlan vigyor
gással ugráltak fel helyeikről, előre nyújtott kezeikkel 
alamizsnát kéregetve közeledtek felém : Me rog Dom
nule nieste gricár!

Majd kirázott a hideg, nem tudom miért, még soha 
sem éreztem hasonló félelmet, mint ekkor. Lovam hor
kolva hátrált . . .  én pillanat alatt ragadtam ki az egyik 
pisztolyomat, rájuk szegezve, valósággal ordítottam oláhul: 
a ki egy lépést közeledik felém, az halál fia! Meg ne 
mozduljatok !

Szemtelen vigyorgással azonnal elkezdtek mind a 
hárman valami érthetetlen, zagyva nyelven handrikálni, 
biztosan valami tervet eszelhettek ki. El voltam tökélve, 
hogy a melyik felém közeledik, azt lelövöm. Ezt meg
mondtam nekik újra, de ők folyton csak vigyorogtak. 
Már-már vissza akartam fordulni, hogy egy alkalmas 
helyen kitérjek előlük, de meggondoltam, hátha valaki
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megtudja az esetemet és kinevet érte. Kikapcsoltam a 
másik pisztolyomat is és megparancsoltam nekik, hogy 
húzzák be az erdőbe a két medvét, ők meg álljanak 
félre, hogy én nyugodtan elvonulhassak. Kissé gondol
kodtak, beszélgettek, de ujabbi felszólításomra, hogy ha 
azonnal nem teljesítik parancsomat, hát a medvéjüket 
lövöm le, mégis csak eleget tettek parancsomnak.

A két medvét bevonszolták az erdőbe, két cigány meg 
utánuk ment, a harmadik a szikla mellé lapult. így sza
bad lett az út. Pisztolyom markomba fogva, lovamat 
megszorítottam, neki ugrattam az útnak. Abban a pilla
natban, a midőn a szikla mellett lévő cigány mellett el
haladtam volna, ez mint egy tigris szökött reám, fél 
lábamat elkapva a nyeregből, a földre rántott le. Ugyané 
pillanatban dördült el a pisztolyom is, de sajnos, csak 
a levegőbe, a másik pillanatban már a cigány vasmarka 
— mint valami acélgyűrü •—- szorította össze torkom. 
Éreztem, hogy eláll lélekzetem, szemeim kidüllednek. 
Itt a vég . . . Ezt a percet, vagy pillanatot soha sem 
fogom elfelejteni. A rámfeküdt cigány undorító, bűzös 
lehelletét éreztem, láttam az erdőbe vonult másik cigányt, 
mint rohan felém a medvetáncoltató botjával, hogy meg
adja az utolsó utravalót . . . Behunytam szemem, hogy 
legalább ne láthassam hóhéromat.

Ezt elbeszélni még csak lehet, de átélni még em
lékezetnek is sok. Úgy éreztem, hogy testem, illetve 
lábam mintha a levegőbe lógna, mintha valami túlvilági 
fényt látnék. Minden erőmet összeszedve, még egyet 
rúgtam és éreztem, hogy szédületes gyorsasággal szállók 
alá, a torkom már szabad, gurultunk lefelé a mélységbe.

Gurulunk alá, de a cigány is jött velem, csak hogy 
nem a torkom fogja, hanem átölelve tart. Már nem érez
tem fájdalmat, sem azt nem éreztem, hogy a kiálló szik
lába ütődünk, csak azt éreztem, hogy leszorított kezem 
vadászkésem markolatát szorongatja. Egy kiálló szikla
ponton, bokrokkal benőtt oldalon végre megakadtunk. A 
hóhérom alig hogy megragadhatta . . . Késem egy pil
lanat alatt markolatig döftem bele a cigány oldalába . . . 
óriási bődüléssel — mintha egy bivaly ordított volna — 
nyugtatta szúrásom, hogy jól találtam. Kirántva késem, 
vére magas sugárban szökkent kifelé, egész arcomat 
összefecskendezve. Undor fogott el egészen, a cigány 
még egy-kettőt rúgott nagyot öklendezve — csakhamar 
kiadta beste lelkét. No ezzel szerencsésen végeztem, 
most jó lesz sietve kereket oldani, mert a többi cigányok 
még könnyen beleszólhatnak a dologba. Nagy kínnal le
vergődtem a völgybe, a pataknál véres arcomat lemosva. 
Mint üldözött vad menekedtem tova. Csakhamar rájöttem, 
hogy nincs okom miért rohanni; ennél rosszabb hely
zetbe már úgy sem kerülhetek. Le is ültem pihenni . . . 
gondolkodtam szegény lovam sorsa felől, vájjon hova le
hetett. A völgyben haladva, az egész hegyháti útnak elébe 
kerültem, egyszer csak azt látom, hogy szegény Muszka lo
vam nagy óvatosan lépked lefelé a hegyháti utón, elszakadt 
kantárszárába minduntalan megbotolva. Egy-két kiáltásomra

megállva, a midőn megpillantott, — mintha egy gyermek 
lett volna — hangos nyerítéssel jött felém. Örömömben 
össze-vissza csókoltam szegény állatot. Megpillantva fegy- 
verem, meg a másik pisztolyom, a bátorságom is egy
szerre visszajött. A kantárszárakat megkötözve — lova
mat kipányváztam, rendbe hoztam fegyveremet, piszto
lyom is magamhoz véve, most már minden gondolatom 
csak a bosszú kielégítésére irányul. Gyalogosan indultam 
visszafelé, megkeresni a többi cigányokat, azzal az eltö 
kélt szándékommal, hogy ha csak megpillantom vala
melyiket, azonnal minden szó nélkül lelövöm. A szeren
csétlen eset helyét valóságosan becserkésztem, de sem 
a cigányokat, sem az elveszett pisztolyomat többé meg 
nem találtam. A nyomok szerint a két cigány útját az 
erdőnek vette . . .  itt pedig minden nyomozás idegen 
embernek hiába való lett volna. Visszafordultam hát s kis 
lovam, a mely már nyugtalan volt, lépéseim zajára újra 
elkezdett nyeríteni. Csakhamar útnak indultunk, de most 
már óvatosabban, nem csak pisztolyom tartottam kézben, 
hanem kurta kétcsövű puskámat is lecsatolva vállra vet
tem. Nemsokára Tihucan voltunk. Biz azok lakói több
nyire eloláhosodott magyarok. Nem is lehet azt falunak 
nevezni, telepnek is csak csúfolni lehetne. Egy pár lélek, 
tán 30—40 ember lakja elszórtan és nagy szegénység
ben. Egy pár félig elvadult korcs kopókutyái ellen is 
úgy kellett védekezni, mintha farkasok lettek volna, — 
majd hogy le nem húztak a lovamról. Igen zárkózott 
természetű emberek, rendkívül bizalmatlanul és barát
ságtalanul fogadtak, kérdezősködéseimre semminemű 
felvilágosítást adni nem tudtak, vagy tán nem is akar
tak. Elég az hozzá, hogy én is elhallgattam az én 
cigányhistóriámat, mart láttam köztük nehányat, amint 
nagyon gyanúsan vizsgálgattak és a fegyverem birhatá- 
sáért ők szívesen meglincselnének.

Nagy szegénységüket legjobban jellemzi azon körül
mény is, hogy — dacára mindenféle Ígéreteimnek — az 
egész telepen egy kis aszott pulickán kívül egyebet enni 
kapni nem tudtam. Az egész éjszakát félig ébren lovam 
mellett a szabadban töltöttem, egyik kezemben késem, 
a másikban meg pisztolyom szorong ríva. A pitymalat 
már útban talált, visszafelé haladva, a majdnem végze
tessé vált kanyaruló mellett lévő kereszt mellett hála
imát rebegtem az egek urának és önkénytelenül és tor
komhoz kaptam, hallani véltem a késem különös serce- 
nését, azt a különös hangot — a mit ád — midőn az 
ember vele egy másik embertársa életét kioltja. Több
ször hallottam, talán csak hallucináltam, de mindig kü
lönös érzés fogott el és némelykor még sajnálni is tud
tam a cigányt, de hát igy volt megírva a sors könyvé
ben. Sorsát pedig senki el nem kerülheti. Nem vagyok 
félénk ember, az árnyékomtól sem szoktam megijedni, de 
akkor — igazán félelem fogott el. Félelem az idegen
ben ; bár azt mondják, hogy mindenütt jó, de azért mé
gis legjobb otthon, de úgy, ha nem csak mink, hanem 
szivünk és bátorságunk is otthon van !
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A nyestfélék és pusztításuk.
Irta Gyulai György.

A hazánkban otthonos két nyesi, úgymint a fanyest 
és a kövinyest garázdasága olyannyira közismeretes a 
vadász- és erdészember előtt, hogy arról ismétléseket írni 
teljesen fölösleges volna; viszont a védekezés ellenük 
sehol sem elég hathatós ahhoz, hogy arról ismételten 
és nyomatékkai időnként meg ne emlékeznénk.

Egymással összefüggésben álló nagyobb erdőterületek 
vegyes fanemei közt legörömestebb tanyát ütő fanyestek 
tőrbeejtésére, a jól ösmert Weber Rudolf-féle haynaui 
csapdagyár készít különféle elmés szerkezeteket; ezek 
közül a fanyestnél kétségtelenül leginkább beváló szer
kezet az úgynevezett hattyunyak és a tányérvas. Mind 
a két szerkezet országszerte közismert; azoknak leírását 
tehát bízvást mellőzhetjük ; viszont a szerkezetek felállí
tása és kezelése kö
rül nem egy helyütt 
kisebb-nagyobb tájé
kozatlanság észlel
hető; a minek vég
eredményeként nem 
egyszer a szerkeze
teket szidják és 

okolják, mivelhogy 
eredményt, azokkal' 
nem értek, pedig hát 
a hiba rendszerint a 
kezelés körül szokott 
fölmerülni s így bizo
nyára nem lesz fö
lösleges, ha egyet- 
mást erről részlete
sebben elmondunk.

A hattyunyak el
nevezésű fogószer
kezetet a fanyest részére legcélszerűbb közvetlenül az 
erdők szegélyén, elhagyott, kevéssé járt erdei utak mentén, 
irtások szegélyén beállítani. Evégből a kezelés alá vett 
területet előbb az avartól, a giz-gaztól, növényzettől gon
dosan megtisztogatjuk; a hol a talajt csupán elhullott 
tűlevél borítja, ott a tisztogatás miveletét bízvást mellőz
hetjük ; sőt az egyébtől megtisztított legfeljebb 3—4 
négyzetméternyi alapterületet célszerű épen a kevésbé 
feltűnést keltő tűlevelekkel teleszórni.

A hattyúnyakat a talajba mélyesztjük legfeljebb annyira, 
hogy csupán maga a szerkezet maradjon szabadon, műkö
désképes állapotban, mig a többi alkatrészeket földdel 
teleszórjuk, hogy így az egész egyáltalában ne keltsen 
feltűnést.

A nyestek veszedelmét magába rejtő rugószerkezet 
beállításánál különös gondot kell fordítani arra, hogy a 
szerkezet, a mindenkor uralkodó széljárat irányához alkal
mazkodjék.

A íanyestektől látogatottabb egy-egy uradalom terüle- 
létéin alkalmas pontokon szanaszét elhelyezve 4—5 
helyen is felállíthatunk aztán ilyen hattyunyak-szerkeze- 
teket. A szerkezetek felállításához legalkalmasabb időpont 
az ősz beállta. Csalétkül legcélszerűbb egy-egy varjut, 
szajkót, esetleg nyúlzsigert használni. Az ilyes csalétkek
ből egy-egy darabkát a felállított vasszerkezet környékén 
itt-ott előzetesen el kell szórnunk, hogy az éles érzékű 
nyestek gyanakodását ezzel eloszlathassuk.

A hattyunyaknak környékét állandóan szemmel kell tar
tanunk, hogy a netán egyéb ragadozóféle, főként szár
nyasragadozó által íellakrnározott csalétket mindenkor
megújíthassuk. Ha aztán ellenőrző szemleutaink közben
Lassanként meggyőződtünk arról, hogy a kitett csalétek
félét a nyestek fellakmározzák, a szerteszét elszórt csal
étekneműből egyet, legcélszerűbben valaminő kisebb
szárnyast beállítunk most már a vasszerkezetbe. Nap

közben célszerű a 
beállított szerkezetet 
mindenkor gallyfélé
vel eltakarni, hogy 
ahhoz egyéb, esetleg 
hasznos vad hozzá 
ne férjen ; alkony 
beálltára aztán, a mi
dőn a szárnyasok vi
lága nyugovóra tér, 
a szerkezetet elfödő 
galynemüeket óvato
san eltávolíthatjuk. 
A szerkezetre hintett 
tűlevelek közé szá
raz lóganéjat is szór
hatunk, a mivel a 
nyest finom szaglá
sát könnyebben tév
útra vezethetjük.

A nyest a beállítást követő 2 vagy 3 éjszakában minden 
bizonynyal zsákmányunkká lesz; ha csak tartós, nagyobb 
esőzések őt távol nem tartották; ugyanis a száraz, a 
meleg időjárást kedvelő fanyest, esős időszakban rend
szerint nem örömest szokta puha, meleg faodu-otthonát 
odahagyni.

Ha azt látjuk, hogy a beállított csalétekkel a nyest 
8 -10 napon belül nem törődött, a szerkezetet más pon
ton kell teljesen friss csalétkek igénybevételével állítani. 
Apróbb szárnyasfélén kívül eléggé kedvelt csalétkekként 
szerepelhet a tyúktojás, egy-egy cukrozott gyümölcs, sőt 
a lépes méz is. Ha ezekből a csalétkekből valamelyiket 
a nyest elfogyasztotta, ugyanabból kell a vasba is egyet 
beállítanunk; akkor aztán biztosak lehetünk, hogy a nyest 
1—2 éj elteltével a vasban lesz.

A hattyunyakak földbe mélyesztéséhez legalkalmasabb 
helyekként önként kínálkoznak az erdők hangyabolyai 
késő ősz szakában olyankor, a midőn a hangyák már

Wéber-féle legújabb nyestfogó készülék, használható menyétfélékre is.
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téli szállásuk mélyébe vonultak. A hangyaboly egyáltalán 
nem szokatlan a nyest előtt, úgy, hogy ahhoz minden
kor gyanútlanul közeledik. Hogy a rugó roszkor, idő előtt 
föl ne csattanjon, szerkezete fölé gályát szúrunk a földbe, 
a melyet a nyest kétségtelenül kikerül.

A fanyestek tőrbeejtését célzó jól ösmert tányérvas- 
szerkezeteket, az erdő terebélyesebb olyan fáinak vala
melyike mellé kell földbe mélyeszteni, a melynek alsó 
ágai közel esnek a föld szintjéhez s a mely fa mellett 
esetleg fiatalabb, hajlékony ágú olyan fácska vagy bokor 
nőtt, a melynek lehajló rugalmas ágát, a szerkezet meg
erősítésénél előnyösen föl lehet használni. A félkörivben 
lehajló faágat azután visszafelé hajlított szomszéd fácska 
ágával kell összekötni; a hol a két hajlékony faág ösz- 
szeér, odaerősítik aztán a csalétket; a mi rendszerint 
valaminő szárnyasból vagy a nyúl belső részéből áll. 
Súlyánál fogva a csalétek a hajlékony két ágat legfeljebb 
fél méternyire húzhatja a föld felé; ennél magasabb 
elhelyezés mellett a vasszerkezettel aligha fogunk célt 
érni. A szerkezet közelében ugyancsak ajánlatos a csal
étek-féléből egyet-mást itt-ott elszórni, hogy a nyest a 
vasszerkezet tájékához hozzászokjon. Ha aztán az ágakra 
függesztett csalétek hiányozni fog, a nyomok pedig a 
nyestre vallanak, akkor aztán magával a vassal is mun
kába léphetünk. A vasat függőleges irányban, az ágakra 
függesztett friss, új csalétek alá kell helyeznünk s ott jól 
elföldelnünk. A magasban ide-oda himbálózó csalétek 
megragadása és elfogyasztása közben, a szerkezeten ágas
kodó nyest, minden bizonynyal hatalmunkba kerül.

A siker biztosítása érdekében egy-egy alkalmasabb pon
ton 2—3 tányérvasat is elhelyezhetünk ugyanannyi fölötte 
függő csalétekkel. Nem egyszer volt rá eset, hogy egy- 
egy ilyen vasba tapasztalatlanabb fiatal mackó, görény, 
kóboreb, kóbormacska is belekerült; fogásnak bizonyára 
egyik sem tekinthető eredménytelennek. Vasba került 
borz vagy ügyesebb kóboreb azért nem egyszer kisza
badítja magát, persze némi folytonossági hiányok árán; 
épen ezért ajánlatos a nyestek számára is a tányérvas- 
félék közül az erősebb szerkezeteket használni.

A kövinyesttel szemben, ugyancsak a hattyunyak és a 
tányérvas azok a bevált fogóeszközök, a melyek legtöbb 
nyestet adnak kezünkre, a külömbség csak az, hogy 
ezeket a szerkezeteket nem mint a fanyestnél az erdők
ben, hanem a kövinyestek szokásos tanyázó helyein, 
főként szérűkbe, pajtákba, istálókba, egyszóval olyan gaz
dasági többnyire elhagyottabb melléképületekbe kell be
állítanunk, a hol a kövinyest jelenlétéről tudomást sze
reztünk. A fogóeszközöket legcélszerűbb alommal, törek- 
kel, szénamurvával telehintegetni ; egyszóval olyas anya
gokkal, a miket a pajtákban, ólakban a kövinyest amúgy 
is megszokott. Csalétkül több napon át helyezhetünk 
tyúktojást a hattyunyakhoz; ha aztán ezt a kedvelt cse
megét a nyest párszor egymásután a szokottá vált helyen 
megtalálta, a tyúktojást a működésképessé tett szerkezetre 
kell helyeznünk.

A szükséghez képest egy-egy frissen lőtt és beállított 
verébbel is célt érünk ; a nyest a verebet kész örömest 
fogyasztja; persze verébcsalétek utján nem egyszer a 
kedvenc házimacska is csávába kerülhet; a mi épen nem 
is oly nagy szerencsétlenség, ha rágondolunk arra a 
temérdek hasznos éneklőszárnyasra, a melyet a házi 
macskák ügyesebbjei összefogdosnak.

A kövinyest részére felállított tányérvasaknál a nyúl- 
zsiger is beválik. S célszerű legalább is két tányérvasat 
egymás mellé helyezni. Nyestcsalogatóul nem egy helyen 
eleven tyúkot vagy galambot használnak ; az eredmény 
ez esetben is kétségtelen, bár állatvédelmi szempontból 
a hasznos eleven szárnyasok felhasználása mellőzhető 
volna.

A kövinyest rendkívül pontosan szokta egyazon rabló- 
útvonalait mindaddig betartani, míg létköreit valamely 
oldalról veszélyeztetve nem látja ; így aztán estéről-estére 
ugyanazon pontokon halad végig s ugrik kerítésről ház
tetőre, avagy viszont a tetőről a falra, oly hajszálnyi 
pontossággal, hogy nyomait naponként egyazon helyen 
fogjuk megtalálni; a tányérvas felállítását tehát e csapa
vonalakba kell állítanunk s akkor biztosak lehetünk afelől, 
hogy az eleitől kezdve ügyesen elhelyezett csalétkek 
nyomán a vasba helyezett csalétek kezünkre juttatja a 
nyestet.

A vasból készült s a kezelés körül némileg több fárad
ságot igénylő hattyunyak és tányérvasszerkezetek helyett 
újabban faalkatrészekből készült nyestcsapdákat készíte
nek. Csalétkül ezeknél inkább a tyúktojás szerepel. Hogy 
a szokatlan faszerkezet a nyest előtt föl ne tűnjön, azt 
végig beragasztják papírral; a papirt aztán bekenik liszt
péppel s e fiiss pépre földet hintenek, a mely tüstént a 
péphez tapad s így a szerkezet a talaj színével egyezővé 
válik.

Több helyt dróthálóból készült fogószerkezetekkel is 
eredményt érnek. Az ócska pajták különböző lim-lomja, 
hasznavehetetlenné vált gazdasági szerszámja, kiérde
mesült ekevasa, gereblyéje, stb. efféle már forgalmon 
kívül helyezett rekvizituma között, a dróthálóféle a nyest 
előtt épen nem lesz idegenszerü. Az ócskaságok közt 
kutatgató nyest kíváncsian fogja a drótsodronynemüt is 
megvizsgálgatni, közben felbillenti a szerkezet alján levő 
könnyű deszkát s ezzel már a drótszövevény veszedelmei 
közé is került. Csalétkül itt is a tyúktojás bizonyul leg
célszerűbbnek. Azért a csapódeszka felületére helyezett 
aszaltszilvával, mint a kövinyest egyik legkedveltebb 
csemegéjével is célt lehet érni. Persze nehány éjen át 
előzőleg csakis csalétkeket helyezünk el a szerkezet kö
rül, a nélkül, hogy azt cselekvőképes állapotba helyez
nék. Ha aztán a nyest egy két éjen át egymásután fel— 
lakmározta a kitett csemegét, biztosak lehetünk a további 
eredmény felől is. Ennek a szerkezetnek, a melyhez 
hasonlót a „Diana“-fogó néven, tudtommal a haynaui 
csapdagyár is előállít, előnye abban áll, hogy a csapdába 
elevenen bekerülő egyéb, állatot szabadon bocsáthatjuk,
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anélkül, hogy annak az ijedtségen kívül egyéb baja 
lett volna.

A mennyiben az elevenen befogott nyestekre töltényt 
pazarolni nem akarnánk, a fogószerkezetek elé tartott 
zsákba szalasztott nyestet egy-két erős botütéssel végleg 
ártalmatlanná tehetjük.

Egy anyamedve karmai között.
J. J. a turócszentmártoni volt úrbéresek erdőőre f. é. 

szeptember hó 6-án délután 4 órakor védkerületének 
Sztránya nevű erdődülőjébe vette útját, hogy az oltani 
fenyőültetések között elszórt hegyi réteken a legeltető 
pásztorokat ellenőrizze. Útja a nyugati Fátra előhegysé
gének Turóczszentmárton városától mintegy 5 kilométer
nyire kelet felé vonuló mérsékelt lejtü bérc felé vezetett. 
A mint a bércre fölért, a fenyőültetésben egy elhagyatott 
úton haladt a legeltető pásztorok felé, a kiktől azonban a 
bérc elején még jó messzire volt. Alig hogy a bércen mintegy 
100 lépést előrehaladt, az út jobb oldalán lévő s eléggé tere
bélyes— mintegy 20—25 éves — vörösberkenye-fa előtt állt 
meg. Ezen élő fa ágai — nyilván a vörösberkenye érőfél
ben levő bogyói miatt — összevissza voltak tördelve, s 
a fatörzs kérgén erős karmok nyomai látszottak. A vörös
berkenye előtt azon okból is állapodott meg az erdőőr, 
mert menet közben ezen a tájon az útról a fenyőültet
vénybe látott valamit besúrranni, s miután csak az alak 
lábát látta, abban a hiedelemben volt, hogy a fenyőül
tetésbe ember bujt el előle. A mint a fenyőültetésbe 
nyomozás céljából belép, rémséges bődüléssel ráugrik egy 
medve, Jeteperi, a ballapockáján megsebzi, a ruháját 
összevissza tépi. Hempergés közben rálépett a medve 
a letepert erdőőrnek mellére és lábára s iszonyú orditás 
közben beleharapott a védekező erdőőr jobb kezébe, s 
miután főleg a kéztőben harapta meg, ezzel a teljesen 
védtelen áldozatától nyomban el is iramodott. Mindez egy 
pillanat műve volt, elannyira, hogy védekezésről sző sem 
lehetett. A mint a ravasz bestia marcangolását elvégezte, 
erdőőrünk aléltságából felocsúdván, ügygyel-bajjal haza- 
vánszorgott, a hol gondos orvosi segélyben részesült, 
ezidő szerint már túl van minden veszélyen. A medve 
— az erdőőr előadása szerint — egy jól kifejlődött anya
medve volt, s minden valószínűség szerint, bocsaival 
csatangolván az előhegységben, azokat a vélt támadás 
ellen védelmezendő — támadta meg az erdőőrt. A táma
dást az anyamedve a mintegy harmadfél méter magas 
fenyőültetvény egy lucfenyő fiatalos csoport sűrűjéből 
intézte teljesen észrevétlen és fedett állásból s így 
komoly és hathatós védekezésről szó sem lehetett. A 
védekezés még abban az esetben is lehetetlen lett volna, 
ha az erdőőrnek oldalkése van, mert a nevezettnek bal
keze béna és mert a medve oly erővel és gyorsasággal 
teperte le, hogy a szerencsétlen főleg a ballapockáján is 
ért ütéstől és harapástól mozdulni sem birt — megtá- 
madtatása közben.

A mint az ágyban fekvő erdőőrt meglátogattam, azt a 
kérdést intéztem hozzá, hogy mit gondolt és mit érzett 
a kelletlen birkózás pillanatában ? Erre a kérdésemre azt 
felelte, hogy a megtámadás pillanatában, a mint a medve 
földreteperte s rálépett mellső lábával a mellére, lélekzete 
elakadt, szeme elhomályosult, s úgy rémlett neki, mintha 
egy tűzsziporkafelleg kavarogna előtte, s csak azt az 
egyet sajnálta, hogy a ravasz bestiának ügyesen kieszelt 
orvtámadásától megtorolatlanúl kell elpusztulnia! Egyéb 
kérdést, — az életveszélyes támadás komoly következ
ményeire való tekintetből és főleg vadászdiszkrécióból — 
nem intéztem hozzá. '

silvaticus.
•jf* «y* "4̂ •Y* *Y* *V* *¥* "V* *!(**¥* *V* •¥* *¥* «Y* (• *V’

A nyúl természetrajza, leírása és vadászata.*
A nyúl. Ki ne ismerné? Az állatvilágban nincs egyet

len állat sem, melyiknek annyi ellensége lenne — mint 
neki. A vadász puskával kezében — a természetrajzával 
nem sokat törődik. Egy tulajdonságát ismeri csak, hogy: 
szalad, mint a nyúl.

Wiidungen versben is ismerteti.

Ember, farkas, hiuz, kutya,
Róka, menyét, görény, macska.
Bagoly, holló, sas és kánya 
Minden ölyv, a mely meglátja,
Szarka is a részét kéri —
Mind, mind megakarja enni.

Ezek közt a sok jó barátok között, a nyúl mégis . . . 
itt van, szaporodik, él, majdnem közöttünk, tőszomszéd
ságunkban, — Ízletes pecsenyéjét csaknem felkínálva — 
ugrándozik. A sok ellenségeivel alig törődik, már meg
szokta őket. Pedig nemcsak a felsoroltak az ellenségei, 
hanem a természeti csapások és betegségek nemei is 
mind ellene vannak.

Rendkívül szapora, majdnem buja természete, ezeket 
a csapásokat teljesen kiheveri.

Van azonban egy ellensége, a ki ellen védekezni nem 
tud, ez az ember.

A vadász, — a ki az „ok és célszerű vadászat és 
vadtenyésztés“ fellendítésének, hangzatos jelszava alatt 
a törvény támogatásával igyekszik szaporodását meg
gátolni, — még félelmetesebb ellensége, mint a másik 
vadász; a kinek díszes jelzőjét az orv-t, a mi közigaz
gatási rendszerünk majdnem díjmentesen adományozzák, 
ezen szegény állat iránt érdeklődőknek.

A vadászok száma az utolsó években majdnem meg
tízszereződött. Ebben a nagy fellendülésben leli a mai 
nyúlszaporulat természetes magyarázatát. Egy-egy kisebb 
területre valóságos irtó hadjáratot vezetnek az úgyneve
zett „vadász-társaságok“. Rövid időn belül, a bérösszegek

* Mutatvány: Remetei Köváry János 1909. évi Vadász
liaptár V. évfolyamából.
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hihetetlen módon fölcsigázva, a nyálak meg elkergetve 
lettek.

így a szomszédos csendesebb, nem annyit háborgatott 
területek nyúlállományai meg valósággal csodaszerüen 
megszaporodtak. Bár a statisztika adatai sohasem meg
bízhatók, de annyira mégis elfogadhatók, hogy: meg
állapítani lehessen, miszerint hazánk (nyúl) apró vad 
állománya még- soha sem volt olyan elszaporodott — 
mint jelenleg.

Az orvvadászat pusztítását még a nyúl érzi meg leg- 
kevésbbé. Tudvalévőén az orvvadász a nyúlat — lesből, 
fegyverrel, bottal, hurokkal, tőrrel, vagy más bármely 
fogó készülékkel ejti el vagy fogja be Ez az eljárás 
meg mindig csak darabszámra mehet, nagy ritkán két 
darabra.

(Folyt, köv.)

Halfogó eszközök és halászati módok.
Irta Lakatos Károly. 8.

A hajtóhalászatnak e nagy sokadalommal járó, hogy 
úgy mondjam : népies és inkább mulatság számba menő 
és mégis eredményes formája, majdnem hasonló azokkal 
a szintén sokadalmas, ünnepszámba menő halászatokkal, 
melyek némely félvad népnél ma is szokásosak, így pél
dának okáért, a sok közül a Déli-tengerben lévő R,oro- 
tanga-sziget lakóit említem fel, mint ilyeneket; csakhogy 
nem hálót, hanem bóditószert használnak ezek a halak
nak birtokbavétele céljából, a mi annál érdekesebb, mert 
élő bizonyságot képez ez a körülmény arra nézve, hogy 
nemcsak a civilizált kontinens lakóinál bukkan föl itt-ott 
a halaknak barbár módon való birtokbavétele, hanem a 
műveletlen népeknél is és pediglen mint ősi szokás s 
ebből önként következik, hogy a halaknak hódító mér
gekkel való halászata korántsem újabb keletű „kinövés“, 
hanem igen is öröklött ősi szokás, vagy a barbarizmus 
egy megmaradt vonása, mely az ősemberre utal, mert 
tényleg, a hódító mérgekkel való halászat lehet a leges
legrégibb s egyszersmint a legkezdetlegesebb módja a 
halászatnak, mely alighanem megelőzött minden más 
tudatos, illetve mesterséges halászati módszert — a 
husángolást kivéve, a mely tulajdonképen nem is halá
szati mód, hanem csak az esetleges véletlenséggel kap
csolatos ötletességnek célhoz vezető szüleménye.

A Tephrosiát Afrikában is használják a halak elkábí- 
tására. Pechnel-Loesche a Kongo vidékén látta, a mint 
a benszülöttek a növény fiatal hajtásait virágostól együtt 
kövek között összezúzzák és a kiáradt folyó vizilyukaiba 
és csatornáiba dobják. A kisebb halak már nehány perc 
múlva a viz felületére jönnek és kézihálókkal kiszedet
nek. A gyorsan folyó vízben, valami szűk helyen, rácsot 
tesznek, melybe az elkábult halak beleakadnak. Surinám 
édes vizeiben, Kappler A. szerint, még másféle mérges 
növényeket is használnak hasonló sikerrel.

Nálunk is főleg a növényi mérgek adják a „maszlagot“ 
és azonképen, mint a Rorotanga-szigetbeliek a maguk 
maszlagját, nálunk is többnyire a kövek közt zúzzák szét.

Mint már érintém, a mérgezésnek vagy maszlagolás
nak az irtóhalászatban volt s van szerepe máig is 
nálunk s kétféle képpen alkalmazzák: vlzfertőzö és 
táplálékszer alakban.

Természetesen a „maszlagolás“ vagy „haletetés“ ma 
már csak az orvhalászok által lopva űzött halszerzési 
mesterkedés és én nem is hiszem, hogy — eltekintve 
azon időktől, midőn még a halászati módszerek fejletlen
sége folytán minden eszköz jó volt, ha sikert Ígért a 
halszerzés céljára — valaha cébeli telivér halász lelki
ismerete ellen való ne lett volna a halkincs ily barbár mó
don való birtokba vétele. Csak a „nép“, az „áldott“ hal
éhes nép nem irtózott soha az önzés legaljasabb eszkö
zeitől s így van — sajna — most is.

(Folytatása következik.)

1908/3000 sz. M. kir, erdőigazgatóság Kolozsvárt,

Pályázati hirdetmény.
Az alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületé

ben öt (5) erdőőri, (II. oszt. altiszti) és kineve
zés esetén hét (7) másod osztályú m. kir. erdő- 
legényi állomásra évi hatszáz (600) korona törzs
fizetés és egyszáz (100) korona személyi pótlékkal, 
illetve négyszáz (400) korona évi szegődmény- 
bérrel és egyéb állományszerü illetményekkel 
pályázat nyittatik.

Az erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI t.-c. 37. §-ában követelt 
erdőőri szakvizsga letételét, — az államerdé
szeti szolgálatba belépni kívánók pedig ezen
felül ép és erős testalkatukat, különösen jó látó 
és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által 
kiállított bizonyitványnyal, továbbá életkorukról 
és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonat
tal és végül tanulmányaikat, nemkülönben a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való bírását igazoló okmányokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényüket elöljáró hatóságaik, 
esetleg az illető járás politikai hatósága utján 
1908. évi november hó 30-ig ezen m. kir. 
erdőigazgatóságnál nyújtsák be.

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtlenségi 
állapotukat is kimutatni tartoznak.

Kolozsvár, 1908. évi október hó 12-én.
M. kir. erdőigazgatóság.

(Utánnyomás nem dijaztatik.)
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6935/1908. szám.

Faeladási hirdetmény.
A petrillai községi népiskola a nagyméltóságú

m. kir. földmívelésügyi Minister úrnak 1907. évi 
március hó 24-én kelt 25308/1. A. 2. 1907. 
számú engedélyével a Petrilla község határában 
fekvő erdejében kijelölt 112 kát. hold területen 
található és 8576 m3 fenyőhaszonfára és 8326 
m3 10418 ürm3 bükk tűzifára megbecsült fa
állományt^ folyó 1908. évi október hó 20-án 
(1. e. 9 Órakor Petrilla községházán tartandó 
szó és írásbeli árverésen el fogja adni.

Kikiáltási ár 55000 korona.
Bánatpénz 5500 korona.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek 

Petrilla község elöljáróságánál, a petrozsényi m. 
kir. járási erdőgondnokságnál és a dévai m. kir. 
állami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt be- 
tekinthetők.

Petrozsény, 1908. évi szeptember hó 19-én.

Járási főszolgabíró .
4073/908. közig. A fogarasi járás főszolgabirájától.

Árverési hirdetmény.
Fogaras vármegye fogarasi járásba kebelezett, 

Marginén község tulajdonát képező erdő „Ocsa“ 
nevű erdőrészben, az „A“ üzemosztály I. tag, 
1—5 számú osztagaiban 155 63 kát. holdon lévő 
1897— 1906. évekre eső vágások megtakarított 
fatömege, a közigazgatási erdészeti bizottság 
2678/1905. számú engedélye alapján 1908. évi 
október hó 24-ik napján (1. e. 9 órakor 
Marginén község irodájában nyilvános árverésen 
elfog adatni. Az erdőrész törzsenkénti kiszámlá
lással 13600 drb. lúcfenyő törzset 10518 m3 fa
anyaggal és 34383 m3 bükk hasáb és 11344 m3 
bükk dorongfára becsültetett be, a mely egy 
tömegben fog eladatni. A 13600 drb. lucfenyőfa 
becsértéke 42072 korona, a 34383 m3 bükk ha
sáb és 11344 m3 bükk dorongfa becsértéke 52673 
korona és így a kikiáltási ár 94745 korona, a 
melyen alul a faanyag eladatni nem fog.

Versenyzők kötelesek az árverés megkezdése 
előtt 10% bánatpénzt készpénzben vagy hazai 
állampapírokban letenni. A 10% bánatpénzzel 
ellátott és szabályszerűen kiállított zárt írásbeli 
ajánlatok, a melyek az árverező bizottság elnö
kének kezéhez teendők le, csakis az árverés 
megkezdéséig, délelőtti 8 óráig fogadtatnak el. 
Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek.

Az árverési és szerződési feltételek a fogarasi 
m. kir. járási erdőgondnokság és a fogarasi 
járás főszolgabirájának irodájában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

Az erdő a fogarasi állomástól 23'80 km. 
távolságra fekszik s jó úttal bír.

Fogaras, 1908. évi szeptember hó 15-én.
B isztray József

járási főszolgabíró.

íölgyjaeladási hirdetmény.
Vízakna város tanácsa eladja a város „Nagy

erdő“ nevű erdejében a vízaknai vasúti állo
mástól mintegy 9 kilométernyire 30 kát. hold 
területen szétszórtan fekvő 612 szál múlt téli 
döntésű, legalyazott, kérgében mérve 976 m3-ra 
becsült tölgy haszonfáját f. évi november hó 12-én 
D. e. 10 Órakor a városháza tanácstermében tar
tandó szó- és zárt Írásbeli árverésen.

Kikiáltási ár 19520 korona, melyen alóli és 
utóajánlatok nem fogadtatnak el.

Árverezni szándékozók kötelesek az árverés 
megkezdése előtt a kikiáltási ár 10%-át kész
pénz vagy óvadékképes értékpapírokban az ár
verező bizottság kezéhez letenni.

írásbeli ajánlatok az árverés megkezdése előtt 
adandók be az árverező bizottság kezeihez.

Ezen ajánlatok csak úgy érvényesek, ha 1 
koronás bélyeggel el vannak látva;

ha az ígért összeg számokkal és betűkkel 
tisztán ki van írva;

ha tartalmazza azon nyilatkozatot, hogy aján
lattevő az árverési és szerződési feltételeket is
meri és magát azoknak aláveti;

ha az ajánlattevő neve és lakhelye tisztán és 
olvashatóan ki van írva és végül, ha kívül az 
ajánlat tárgya kellőképen meg van jelölve.

Árverezés tárgyát képező törzsek 3—12 m. 
hosszúságúak, nagyobb részük azonban 6 mé
ternél hosszabb. Vastagságra nézve van:

47 drb _ _ _ 30—40 cm.
176 „ . . .  41—50 „
257 „ ... .. .  .. .  5 1 -6 0  „
132 „ ... . . .  ..... 61—70 „

Részletes árverési és szerződési feltételek a 
városi tanácsnál a hivatalos órák alatt tekint
hetők meg.

Vízakna, 1908. évi október hó 7-én.
A városi tanács.
Ambrus Károly

polgármester.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utcza 50.)
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  m in den hónap 1-én és  15-én.

F ő s z e r k e s z t ő :

Im ecs fa lv i  I M E C S  B É L A
B é la p á tfa lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  G U S Z T Á V ,  u. p. R I M A B Á N Y A
h o v á  a  l a p  s z e l l e m i  r é s z é t  i l l e t ő  k ö z l e m é n y e k  k ü l d e n d ő k .

V a d á sz a ti fő m u n k a tá r s  :

Remete i KŐVÁRY JÁNOS
B u d a p este n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész kiadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz e t é s i  ár:  

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

7 K 
1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad : 
ifj. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fó lo lda l 20 K, negyedoldal 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

Kultúra és gazdaság.

A kultúra csak ott fejlődik igazán és élet
képesen, a hol azt szilárd talajon gazdasági erő 
támogatja. A kultúra olyan fa, a mely a gaz
dasági erők által termékenyített talajon él meg, 
csak ott nő terebélyessé. Minél mélyebb és ter
mékenyebb rétegekbe bocsájthatja gyökereit, 
annál dúsabban virágzik és hozza gyümölcseit. 
Viszont a gazdasági erő és gazdasági élet, a 
jólét csak ott erősödik és ott izmosodik meg, 
ahol a kultúrának napfénye és melege árad rá. 
Sokszor mondták, de nem lehet eléggé ismé
telni, hogy csak művelt nemzet lehet gazdag és 
csak gazdag nemzet lehet igazan művelt.

Mindakettő: a kultúra és a gazdasági munka, 
elsőrendű állami feladat, mindekettőnek fejlesz
tése és erősítése közvetlen állami cél. De nem 
csupán az! Nagy hiba és nálunk is el van 
terjedve az a balhit, hogy mindent az államtól 
várnak, pedig az állam nem tehet mindent, 
hiszen maga az állam végre sem más, mint a 
társadalom egyeteme és összessége. Az állam 
nem veheti át mindazokat a feladatokat, amiket 
a társadalom összes rétegeinek harmonikus 
együttműködése képes csak megoldani. Ez biz
tosítja csak az igazi haladást és fejlődést anyagi 
és szellemi téren.

Csak egy minden rétegében összeforrott tár
sadalom képes az államot feladataiban támogatni, 
egy társadalom, a mely telítve van nemzeti és 
hazafias érzéssel, a mely nem jelszavak után

indul, hanem mindig a tiszta igazság kipróbált 
elvein az élet reális szükségleteit is számbaveszi, 
a mely átérti és átérzi a nemzeti célok nagy
ságát és munkálkodni kíván azokon, munka
kedvvel bír és munkaképességgel, a mely meg
becsüli az egyéni munkásságot és az egyéni 
munkássággal fegyelmezi és szervezi a társa
dalmat.

A társadalomnak ki kell vennie a maga részét 
az állami élet feladatainak teljesítéséből és nem 
is lenne jó, ha mindent az állam abszorbeálna, 
mert felemésztené azokat az erőforrásokat, a 
melyekből önmaga táplálkozik.

A magyar társadalomnak még különösebb 
kötelességei vannak. Más országok százados 
konszolidált állapotnak örvendenek, mi sok 
irányban még kiépítetlen állami szervezettel 
bírunk. Tömérdek a kérdés, a mely megoldásra 
vár beligazgatási, szociális, gazdasági és kultu
rális téren.

Nekünk nem szabad időt mulasztanunk. Ne
künk közös munkára kell feszítenünk összes 
erőinket. Van még' egy hátrányunk azokkal az 
államokkal szemben, a melyekben a nyelv egy
sége áll fenn. Nekünk kötelességünk, hogy a 
magyar műveltséget és a magyar kultúrát 
ápoljuk és terjeszszük.

Jól mondta az első magyar parlamentáris minis
terium közoktatásügyi ministere, hogy Magyar- 
ország jövőjének kérdése kulturkérdés. Minden 
országnak az, de az elmaradt és gyenge ország
nak leginkább az. Sőt ma azt mondhatjuk:
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mindenkinek a jövője kulturkérdés abban a nagy- 
harcban, abban a versenyben, a mely az egész 
világon gazdasági és szellemi téren minden 
nemzet között megvan.

De nem szavakkal, tényekkel kell ezt bizonyí
tani. És lehet is. Van-e magasztosabb ügy, 
mint a műveltséget terjeszteni, annak szeretetét 
bevinni a nép legalsóbb rétegeibe, őket nemesre 
képezni, de gyarapítani anyagilag. Ha mindenki 
vállvetve, öntudatosan munkába áll ennek a 
nagy, szent ügynek érdekében, a melynek min
denki szivében élnie kell, aki ezt a hazát 
magáénak vallja, ha mindenki csak egy kőda
rabot hord ehhez a nagy épülethez, akkor az 
felépül szilárdan, mint a szikla. Fényesen és 
tágan, hogy mindenkit e hazában képes lesz 
befogadni! g z ^

Az erdő és az éghajlat.
Irta S ó lyom .

A nagyobb erdőterületek kétségtelen befolyást gyako
rolnak egy-egy vidék klimatikus viszonyaira; már magá
ban véve az „erdőklima“ néven ösmert megkülönbözte
tés is a mellett szól, hogy nagyobb erdőségekben s azok 
közvetlen tájékain bizonyos éghajlati eltérések érvénye
sülnek, úgy, hogy pl. az erdélyi b .tárhegységek szélső 
nyúlványait borító erdőségek tájainak kiimája eltér annak 
a vidéknek a kiimájától, a mely geo rafilag egyenlő föld
rajzi fokok alatt úgyszólván folytatását képezi az erdélyi 
határhegyeknek, ámde a síkság átmenetében teljesen 
erdőtlen területté válva, az úgynevezett erdőklima két
ségtelen előnyeit nélkülözni kénytelen. Ám azért e klima- 
beli eltérések erdőtlen alföldünk s az azt szegélyező kö
zépmagas hegyvidékek erdőségeinek tája között nem 
éppen oly szembeötlően eltérők, a mint azt hinni lehetne. 
Aspirációs-termométerrel végzett ebbeli kísérletek erdő
vidék s a szomszédos Alföld egyes tájai erdőtlen terüle
teinek hőmérsékleteinél a következő alig számbavehető 
eltéréseket mutatták:

Tavaszszal az erdőterület átlagos hőmérséklete csupán 
040° Celsiüssal volt enyhébb, mint az erdőtlen, nyílt 
alföldeké, nyárszakában 0'50°-al, ősz beálltára pedig 
0'30°-al. Az eltérés tehát, legalább szomszédos fekvésű 
területek mellett, számba se jöhet. Ebbéli megfigyelése
ket télen a zord évszak kiimájára is kiterjeszteni, a lomb
talanná vált erdő mellett, fölösleges lett volna. A mi 
azonban még a csekélyebb eltérés mellett és szembeötlő, 
az, hogy az erdőklima, az erdőtlen alföld klímájával szem
ben kétségtelenül enyhébb. Az enyhébb kiima fokozata 
aztán határozottabb hőemelkedést fog mutatni az olyan alföl -

dek hátrányára, a melyeknek szomszédsága az erdőterületet 
végkép nélkülözni kénytelen. Ilyenek mindjárt Középázsia 
végtelen zord síkságai, a hol mondhatnék, heti járóföldre 
se fogunk a klimaalakulatra kedvezően ható erdőségekre 
akadni. Persze ebben a kérdésben csak a levegő általá
nos hőmérsékletéről, annak az erdőhöz viszonyított elő
nyös befolyásról szólhatunk; a hőkisugárzás, a napsu
garak hatása már kívül esik az erdőségek által befolyá
solt klimabeli eltérések keretén. A nap hevének itt más 
a feladata, t. i. az, hogy a mit abból a lombdús erdő 
és talaja verőfényes napszakában magába vett s lekötve 
tart, azt teljesen éj idején se bocsássa ki magából.

Hogy egyes vidékek csapadékviszonyaira az erdőségek 
léte avagy nem léte jelentősebb befolyást gyakorolna, 
azt még mindeddig a nyílt kérdések közé kell sorol
nunk; ugyanis a csapadékképződés, nevezetesen: a ziva
tarok, a jégeső stb. az atmoszférának oly magas rétegei
ben megy végbe, a mely légrétegeknek tevékenysége 
teljesen független a földfelület talajviszonyaitól s így a 
a talajt borító erdőségekétől is. Persze kivételt képeznek 
a felföldek magasabb fekvésű hegyvidékei. Ezek már 
magasságuknál fogva is, a földet környező atmoszféra 
oly rétegeibe nyúlnak, a hol a csapadékfélék képződése 
természetszerűleg végbemegy; itt tehát mellékes tényező 
az, hogy a Tátra, a Pyrenék, az Alpok vagy a Kordille- 
rák hegymagaslatai kopárak-e avagy erdőborította terü
letek.

Az erdőtlen alföldek és az erdődús területek felszívó
képessége között már kétségtelenül nagyobb eltéréseket 
észlelhetünk. Erdőterületeken általában mélyebben fekszik 
a talajvíz, mint az erdőtlen alföldek méhében. Hogy a 
kétféle terület közül melyik fogyaszt több vizet, azt vég
legesen eldöntött kérdésnek még nem tekinthetjük, mi
után a felszívódás képessége függ első sorban a talaj 
geológiai alakulatától, úgy egyben attól is, hogy egyazon 
talajfélén van erdő vagy mező, avagy más a talaja az 
erdőnek s más az alföldek szántóföldjének.

Megfigyelések, sőt kísérletek alá vett sokat vitatott kér
dés az is, hogy bizonyos időn át mennyi élenyt szol
gáltat az erdő lombhullató faneme s mennyit azok tű
levelű fája pl. egy négyzetméter területen? Ezt így szá
mokban s időben határozottan körvonalozva kifejezni 
vajmi nehéz feladat volna. A napfény erejének kitett 
zöld lombu vagy levelű élő fa, mint növény a fényben 
asszimilál és lélegzik egyben. Légzése közben CC>2-t 
ad a levegőnek, asszimilálás közben pedig O-t. A fény
csökkenésével az asszimilálás tevékenysége kisebbedni 
szokott; a növény s az erdő ilyenkor több C0 2-t ad, 
mig erősebb fénybehatás esetén viszont megint több O-t 
fog szolgáltatni; a helyzet tehát fordított. A növény s az 
erdő tehát a fénybehatás arányában javítja légkörünket 
élenynyel. Végül különbség van a között is, hogy chlo- 
rophyeldús avagy chlorophyllban szegény növények alkot
ják egy-egy terület növényzetét. így nevezetesen a chlo- 
rophylldúsabb olyan növények, a melyek a gyors fejlő-
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dés és növekedés szakában vannak, légzés és asszimi
láció tekintetében folyton változó magatartást tanúsítanak, 
míg azok a növények, a melyek teljesen kifejlett állapo
tuk mellett a légzés és asszimilálás tevékenységet egy
öntetűen végezhetik, légzési tevékenységükben is meg- 
állapodottabbak

A kiimára közvetlenül nagyobb és mélyrehatóbb befo
lyást már csak egyes tájak teljes elerdőtlenedése gyako
rolhatna. Példák erre Afrika, Arábia és Ausztrália forró, 
száraz klimáju, erdőtlen sivatagjellegü tájai. Erdőtlen 
állapotok, hanyag erdőkultura, sőt utóbbinak teljes hiá
nya tette Görögország, Spanyolország és Előázsia egykor 
erdők övezte dústermő egyes tájait sivár, fában szegény, 
kopár területekké, a melyeket manapság még elégséges 
csapadékok esetén sem fogunk szemet, lelket gyönyör
ködtető olyan tájaknak találni, a melyek fölött a klasszi
kus kor Írói valamikor dicshimnuszokat zengedeztek. Az 
ilyen erdőtlenné vált területeken a viharok dühe kétsze
res erővel tombol s elszedi végül még azt a nehány 
magányos fát is, a melyek évszázadokkal dacolva, intő
jelként néhol mai napig fenmaradtak. A magaslatokról 
aláfutó vizáradatok a teljesen erdőtlen területek talaját 
szokatlanul erősen szokták kikezdeni, persze itt is abban 
az arányban, a minő a talaj ellentállása, geológiai ala
kulatánál fogva. Egyik hamarább, másik tájék megint 
későbben esik az erdők teljes hiányában a korlátlanul 
garázdálkodó vizek romboló erejének áldozatául; mert 
végre is, utolsó felvonásként, a vizcsöpp is alámossa a 
talajt, a követ; „gutta cavat lapidem.“ Legrosszabbul 
állanak e tekintetben geológiailag is a föld karsztjellegü 
tájai, a minők hazánk tengerpartvidéke is Buccaritól Cat- 
taróig; viszont legellentállóbbnak bizonyulnak a palaré
tegekkel alapozott vidékek.

Magyarország erdősültsége s gazdasági 
viszonyai az árpádházi királyok idejében.

Itta Földes János. (2)

B orso d n a k  rég i v á ra ,  mely északra a Bodva mellett 
feküdt, „a Kárpátokig terjedő rengeteg erdős vidék szé
lén már mintegy v é g v á r a t  képezett“.

P e s t  már Taksony idejében, mikor a kereskedő izmaeli
ták szállották meg, fontos közlekedési helylyé lett. Mert 
mig tőle északra Esztergom felé erdős hegyek nyúltak, 
ezek Pestnél megszűnnek, s a Duna itt Csepel sziget 
fölött összeszorul, úgyhogy „aki itt átkelt, annak nem kel
lett hegyen, erdőn  kersztül hatni, hogy lakottabb vidé
ket érjen“.

Szt. István Székesfehérvárt választotta székhelyévé, 
melyet mocsarak közé, a magyarok szemében oly szé p  
(egy jelentőségű a fehérrel)  sík pusztára épített. De 
István, akár nomád ősei, nyári és őszi időben napokat 
töltött vadászás közben a szabadban, sátor alatt. Hisz 
Fehérmegye erdei napjainkban is a gondozott fővad leg

népesebb tanyái, hol a régi szenvedéllyel űzik ma is 
nagyuraink szigorú szakszerűséggel a vadászatot.

Ám az akkori aristokracia még Szt. László király ide
jében sem valami nagy vagyonú. Nincsen váruk, nin
csen kastélyuk, kolibákban laknak, mint a nép és a mint 
csak lehet, igaz lelki gyönyörrel ütik fel ősi sátraikat s 
töltik idejüket „á rn ya s erdőkben , k ies m ező k ö n “  

és keresztény papjuk mondásaként „fecerunt magnum 
áldomás“.

Mikor még a nagy úr is ilyen kóbor életet élt, meny
nyivel inkább elszéledhetett a legelőjószág a terjedelmes 
mezőn, erdőn. Olyan tömérdek mennyiségben szaporodott 
fel az uratlan, bitang jószág az egész országban, hogy 
az ezeket összekereső „ jókszedőkre"  nézve egy rendes 
eljárást kellett meghonosítani. Elrendelték, hogy „minden 
megye székhelyén, a vár aljában, a király és az ispán 
lovásza istállót állítson s a mi marhát összeszedtek, azt 
ott tartsák Szt. Mihályig.“

A „jóknak“ 2/3-adát a király poroszlója, V3-adát az 
ispán kapta; sőt a püspöknek tized is járt utánna.

Az ökör és birka gyűjtésének ideje a tél volt, Szt. 
Mártontól (nov. 11.) Szt. Györgyig (ápr. 24.), mert ilyen
kor nem szívesen tartotta el bárki is más marháját, mely 
főképpen a legelőre szorult.

A Szt. Györgytől Szt. Ivánig (jun. 24.) tilosban talált 
rabszolgát és marhát a megye székhelyén a piacon foly
tonosan mutogatták, mig tulajdonosuk nem jelentkezett, 
ki a rabszolgáért 90, lóért 12, ökörért 5 dénárt tartozott 
fizetni, a mi 8 f 10 kr., 1 frt 8 kr., illetve 45 kr-nak 
felelt meg s így aránylag elég olcsó váltságdíjat fizetett.

A Szt. Mihályig (szept. 29.) ki nem váltott jószágon 
a király és ispán megosztozkodtak. De az ily bitang 
jószágot s rabszolgát eltulajdonítani nem volt szabad, 
csak dolgoztathattak velük. Az elidegenítés jószág-, sőt 
fej vesztéssel sújtotta a „ jó k szed ő t.“ Az eltitkolt jószá
gért 3-szoros büntetés járt.

Ily szigorú törvényekkel sikerült Szt. Lászlónak az az 
előtt nagyon gyenge lábon állott vagyonbiztosságot helyre
állítani.

Az 1092-ben tartott szabolcsi zsinat szüntetett meg 
sok más, az egyházban nagyon elharapódzott viszássá- 
gokat is. Ilyenek voltak, hogy a hívek a papnak járó 
javadalmat legtöbbször nem csak be nem szolgáltatták, 
de még el is verték papjukat, ha követelőleg lépett fel, 
sőt a könnyen mozgó pásztorkodó félnomád nép nem 
egyszer eme kötelezettsége alól úgy igyekezett szabadulni, 
hogy egy szép napon falustól felszedte sátorfáját s odébb 
költözött, ott hagyva papot, templomot, mint Szt. Pál az 
oláhokat.

II. Géza király idejében az eddig áthatolhatlan erdő
ségek vidékein egészen új megyék alkultak, u. m. 
Temes, Brassó, „erdélyi Szolnok“-megye, mint meg
különböztetésül nevezték a régi síksági Szolnoktól. „Szat- 
mártól éjszakra pedig, a felső Tisza mentében, keletre  
a ren g e teg  erd ő ség re  d ű lve , m elyek  in n é t a z  o r s z á g
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h a tá rá ig  vo n u lta k  s  m in teg y  belő lü k k ih a s í tv a “, 
keletkezett U gocsa  vármegye, továbbá S zep e s  vármegye 
a „szepesi erdőben".  A hagyomány szerint még Bars 
vezértől rakott gyepük Lengyelország-felé a mai Szepes- 
Bélától éjszakra vonultak el a Poprád mindkét partján. 
E gyepükön túl „sűrű erdőség, a mai Podolin és Lubló 
tája következett, a mely már Lengyelországhoz tartozott“.

A Garam felső völgyében, szintén nagy hegyek s 
rengeteg erdők aljában alakult Z ó ly o m  vármegye; ennek 
területe a „ zó lyo m i e r d ő “  n agyon  a lk a lm a s  v a d á s z ó  
s  h a lá szó  h e lve  v o l t  a k irá lyn a k .  Itt is gyepüket rak
tak, állítólag még a honfoglalók, a csehek és lengyelek 
tolvajkodása ellen.

A zólyomi ispán hatásköre e gyepükön túl a Liptóra 
s mai Túróéra egész a Kárpátok vízválasztójáig is ki
terjedt a szerint, a mint ez a régebben nem egészen 
lakatlan, rengeteg erdővel borított vidék később lassan
ként betelepült s ennek folytán kormányhatóságra szük
ség lett.

Zólyommal vadászat tekintetében hasonló természetű 
megye alakult, ettől távol, az u. n. B akon y  megye 
Veszprénmegye közepén, mely ez ősi zsiványfészekben 
Győrtől Zaláig terjedt. Ellenben Sopron és Vas vármegye, 
határvédelem szempontjából alakult.

Megemlítésre méltó az ország gazdasági viszonyaira 
VII. Lajos, francia király irókáplánjának, Odónak, feljegy
zése, mikor a keresztesek hadával Magyarországon keresz
tül vonulva, f e l tű n t  nekik  a  so k  leg e lő , mikről azt 
állítja, hogy azok voltak „Julius Caesar legelői“. Feltűnt 
továbbá Dunántúl a Sárhoz és a mosoni lápokhoz érve, 
az a sok mocsár és sásas ér, mely nagy területeket tar
tott elfoglalva.

Az erdők, berkek némi értékesítése, hasznosítása végett 
lettek azután betelepítve a különféle, német, szláv, ma
gyar, olasz vendégek, kiknek legkiválóbbjairól, a szepesi 
szászokról, még letelepedésük után fél századdal is, 
el lehetett mondani, hogy egyszerű emberek, kik föld
mi vetéssel, mezei munkával foglalkoztak, a mellett halász
tak, vadásztak, fö ld m iv e lé sü k  te r je s z té sé ie  a z  erd ő t 
ir to ttá k " .

Egész hadat képeztek a királyok szolgáló népei. A 
Dráva melléki makkos „avas“-okban királyi kanászok 
legeltették a csürhéket. Az Ipoly, Garam, Nyitra, Duna 
mentén: halászok, hálósok, a k irá ly i erdőkben  úgy 
másutt is őrök voltak. A király vadászataira szolgáltak 
és különösen erdős vidékeken, mint Pilisben, a borsodi 
Bikkben, Zólyomban, Szepesben laktak a vadászok, 
Borsodban bölényvadászok, madarászok vagy a szláv 
drau c  után „darocok" , pecérek, sólymosok, mindenféle 
zenészek és dalosoktól kisérve.

(Folyt, köv.)

Faeladási szerződések.
Az 1901. évben a faeladási szerződésekről írván, egy 

szerződésmintát dolgoztam ki. Akkor még napirenden 
voltak a terület és fatömeg szerinti eladások. A változott 
gazdasági viszonyok új faeladási alakokat hoztak létre és 
legelterjedtebbekké lettek a törzsenkénti faeladások. Ma a 
terület szerinti faeladás csak ritkán és csak csekély ér
tékű erdőknél bírhat némi létjogosultsággal.

Éhez képest régi szerződésmintámat is átalakítani igye
keztem. Hogy egy általános érvényű, az összes irány
elveket felölelő szerződésminta milyen fontosságú, azt 
bővebben indokolni fölöslegesnek tartom.

Szemem előtt oly szerződésminta lebegett, mely állami 
kezelés alatt álló birtokok faeladásaira alkalmas. Ezek 
nagyobb fakészletei nyilvános árverésen adatnak el és az 
adás-vevési szerződést az árverési feltételek megállapitása 
előzi meg. Az árverési feltételeknek és az adás-vevési 
szerződésnek összevonását helyes és megfelelő eljárás
nak nem tartom, mert az a szerződéskötés szabatos ala
kiságának rovására esvén, kifogásokra adhat alkalmat. A 
jó szerződésnek pedig ezt kerülnie kell.

Természetesen szerződésmintám csak a leggyakoribb 
esetekre van szabva, de főbb pontjai általános érvényűek 
és kivételes alkalmakkor is irányjelzőül szolgálhatnak.

Árverési fe lté te le k .
1. Az árverés tárgyát a mellékelt adás-vevési szerző

dében körülirt és a helyszínén kijelölt.............................
................................................................... képezi.

2. A becsérték és egyszersmind kikiáltási ár . . .  K.
3. A bánatpénz................... korona.
4. Az eladás alá kerülő faanyagok nyilvános szó- és

Írásbeli árverésen adatnak el. Árverezők kötelesek a ki
kötött bánatpénzt...................... elnökének kezéhez az
árverés megkezdése előtt letenni.

5. Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a
hirdetményben kitűzött óra előtt nyújtanak 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 érté
kesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szó sze
rint tartalmazza, úgy mint az a hirdetményben foglaltatik ; 
d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva 
adatnak b e ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri 
és azoknak magát teljesen aláveti; f) ha bánatpénzkép
pen a megajánlott összegnek legalább 10°/o-át készpénz
ben tartalmazzák; g) ha úgy vannak aláírva, hogy az 
aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó 
postaállomás) világosan kiolvasható és h) ha a boríték 
k ívü l.......................................felírással van ellátva.

6. Feltételes, távirati és utóajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

7. A faanyag a megállapított hivatalos becsértéken 
alul el nem adatik.
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8. Az árverés eredménye vevőre azonnal, — eladóra 
nézve azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása 
után válik kötelezővé.

9. Vevő az adás-vevési szerződést bánatpénze és min
den az árveréssel szerzett joga elvesztésének terhe alatt 
nyomban az árverés után megkötni és aláírni tartozik.

10. Vevő az, a ‘kinek ajánlata legmagasabb.
11. Nem vevőnek bánatpénze az árverés befejezése 

után azonnal visszaadatik.
12. Az árverési jegyzőkönyv aláírása egyúttal az árve

rési feltételek elfogadásának kijelentését képezi.

Adás-vevési szerződés.

M e ly ................................................. községben az
. . . .  é v i ................... hó . . .  n megtartott nyilvános
szó- és írásbeli árverésből kifolyólag egyrészről................
................... mint eladó, m ásrészről......................................
lakos, vállalkozó, mint vevő között..........................jóvá
hagyásának fenntartásával mai napon kölcsönös egyetér
téssel a következő feltételek mellett köttetett meg.

1...................................... terület, fatömeg és minőség
beli jótállás nélkül eladja . . . azon fölszámlált, a ter
mészetben folyó számokkal, a helyszínén hajkolással és 
a ................................ erdőgondnokság bélyegzőjével meg
jelölt ..........................................................................................
...................................................................... melyek a jóvá
hagyott .............gazdasági üzem terv.........................oszta
gainak ......................... kát. holdnyi területén állanak.

2. Ezen törzsek az árverés kiírása előtt a helyszínén 
megjelöltetvén, egyetértőén kijelentetik, hogy azokat vál
lalkozó az itt megállapított mennyiségben fogadja el és 
hogy sem új mérésnek, sem új becslésnek, vagy bár
minő kártalanításnak semmi körülmények között helye 
nem lehet és felsoroltakon kivül vevő más faanyagra
igényt nem tarthat.

3. Az eladott fakészlet vevőnek................................a
szerződés jóváhagyása u tá n .............nap alatt a kezelő
erdőgondnokság közbejöttével.............................által ki
küldött bizottság utján jegyzőkönyvileg fog átadatni, mely 
eljáráshoz vevő . . . .  nappal előbb vevénynyel meghi- 
vatik. Kiköttetik, hogy a fakészlet vevő vagy meghatal
mazottjának az átadáshoz való meg nem jelenése esetén 
is átadottnak fog tekintetni, miről azonban vevő azonnal 
értesittetni fog. Ezen átadás ellen vevő kifogást nem 
emelhet, az átvételt meg nem tagadhatja és ebből kifo
lyólag semminemű igényt nem támaszthat.

4. Bárminő, az átadás után a fakészletben támadható 
kárért, vagy elemi csapásért eladó többé sem szavatos
ságot, sem felelősséget nem vállal és vevő ezen címen 
semminemű kárpótlást nem igényelhet, miért is az át 
adás után a megvett fakészletet saját költségén és köze
gei által köteles őriztetni.

5. A fakihasználás............. vágásokban vezetendő és
az évi vágások . . . .  év a la t t .............április hó 1-ig,
az összes kihasználás és a termelt anyagok és hulladé-

E R D É S Z

kok kiszállítása................................ teljesen befejezendő,
mely időpontokon túl a vágásokban visszamaradt min
dennemű fa kárpótlás nélkül megy vissza eladók korlát
lan tulajdonába és vevő arra minden igényjogát elveszti.

6. A fadöntés c s a k ...............hónapokban, még pedig
......................................... eszközölhető és a ledöntött fák
azonnal legalyazandók..........................................................

7. A tuskók a hegyfelőli oldalról mérve legfeljebb a 
fa alsó átmérőjéhez viszonyítva egyharmad nagyságú 
magasságban hagyhatók meg; minden magasabban ha
gyott tuskó után köbtartalmának az érvényes erdei érték 
és árszabályzat szerint számított kétszeres értéke lesz 
megfizetendő.

8. Vevő a szerződés tartama alatt a meglévő erdei 
utakat ingyen használja, de új útat és hidat csak a saját 
költségén és anyagából és csak a felügyelettel és ellen
őrzéssel megbízott közegek engedélyével létesíthet s kö
teles azokat kihasználás után eladónak minden kártérítés 
nélkül érintetlenül visszahagyni.

9. A ................................................ kihasználás csak az
átadás és a v é te lár................................................................
lefizetése után a kezelő m. kir................ erdőgondnokság
felügyelete és ellenőrzése mellett eszközölhető és meg
kezdése, úgymint befejezése ahhoz bejelentendő. A kezelő 
és ellenőrző hivatal kiküldöttje a kihasználás felett bár
mikor szemlét tarthat anélkül, hogy vevő az ellen kifo
gást tehetne.

10. Nem képezi a szerződés tárgyát a legeltetés, va
dászat, halászat, rákászat, madarászat . , .............szóval
semmiféle mellékhasználat.

11. A véte lár.......................korona . . . fillérben álla-
pittatik meg, mely összeget vevő a szerződés jóváhagyása
u t á n ..........................................................................................
tartozik készpénzben lefizetni, különben biztosítékát el
veszti és a szerződés felbontottnak fog tekintetni.

12. Vevő a szerződés pontos betartásának biztosítására
köteles annak a lá írása ................a bánatpénzt készpénz
ben, vagy az állam által óvadékképesnek elfogadott és a 
napi árfolyam szerint számított értékpapírokban a vételár 
10°/o-ára kiegészítve biztosítékul letenni. A készpénzbiz- 
tositék után kamat nem fizettetik, de az értékpapírok le
járt szelvényei vevőnek elismervény mellett ki fognak 
szolgáltatni. A szerződés leteltével, ha vevő kötelezettsé
geinek mindenben megfelelt, a biztosíték visszaadatik.

13. Vevő köteles a szerződés aláírása után . . nap 
alatt a vételáron felül annak egy egész (1) %-át a . . .
...................... .........................pénztárába befizetni, hol az
kizárólag a megnevezett célra fog kamatoztatni.

14. Eladó a szerződés tartama alatt bármely követelé
sét a biztosítékból, mint kézi zálogból levonásokkal, vagy 
megfelelő értékesítéssel rövid úton, bírói segély nélkül 
kielégítheti. Az így megcsonkult biztosíték pedig felszólí
tásra nyolc nap alatt szerződésszegés terhe alatt teljes 
összegére lesz kiegészítendő,
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15. A biztosíték vevőnek csak a faanyag teljes elszállí
tása, a vágásterület teljes kitakarítása és összes szerző
dési kötelezettségeinek a kezelő erdőgondnokság által 
igazolt teljesítése után adatik vissza.

16. Vevő köteles a fennálló erdőgazdasági és erdőren
dészeti szabályokat a törvényes következmények terhe 
alatt betartani.

17.......................................engedélyek kieszközlése és
az az azokkal, valamint magával ez üzemmel járó ösz- 
szes költségek és terhek vevőt illetik és eladó e tekin
tetben semminemű szavatosságot nem vállal.

18. A vágásokban és azok közelében 100 méter távol
ságon belül tüzet rakni tilos, és az, de csakis az 
erdőőrizettel megbízott személyzet felügyelete mellett, 
csak kivételes esetekben fog a vágásokban dolgozó mun
kásoknak megengedtetni.

A szerződés átruházása csak eladó tudta és beleegye
zésével történhetik. Ellenkező átruházás szerződésszegés
nek fog tekintetni.

20. Ezen szerződés betartásáért alvállalkozók, munká
sai, fuvarosai, valamint minden megbízottai helyett is a 
szerződő fél anyagilag felelős.

21. Minden ezek által okozott kár nagyságára való 
tekintet nélkül az érvényes erdei kárérték-árszabályzat 
alapján mindkét félre kötelező és megfelebbezhetlen becs
lés szerint a kezelő erdőgondnokság által fog megálla- 
pittatni, mely kárt vevő megtéríteni tartozván, az közvet
len vevő biztosítékából fog rövid utón levonatni.

22. Vevőnek csődbe jutása esetén ezen szerződés 
megszűnik.

23. Ezen jogügyletből keletkezhető minden peres kér
désre a sommás eljárás és az eladóra területileg illeté
kes bíróság illetékessége köttetik ki.

24. Ezen szerződés vevőre nyomban az aláírás után, 
eladóra azonban csak a felsőbb jóváhagyás után kötelező.

25. Bármely ezen szerződésben megállapított kötele
zettségnek be nem tartása a biztosíték elvesztésével járó 
szerződésszegést képez.

26. A . . .  . példányban kiállított szerződés bélyeg- és 
egyéb illetékei vevőt terhelik.

27................szerződési példány felolvasás után a felek
által tanuk előtt aláíratott.

P o lg á rá t Béla.

21. szám.

Könyvismertetés.
M ű s za k i n a p tá r  elektrotechnikusok, építészek, gépé

szek, mérnökök, műszaki hivatalnokok és vállalkozók 
számára. 1909.  Tizenharmadik évfolyam. Szerkeszti Do- 
le tsk o  F erenc , a K. 0. V. ny. főfelügyelője.

A naptár tartalma a naptári rendes részeken kívül:
M ű s za k i r é s z \
A) T á b lá za to k  Doletsko F. mérnöktől.
54 táblázat a legkülönbözőbb kimutatásokkal, életre

való közhasznú s mindennap előforduló kérdések meg
világítására. Átszámító táblák, összehasonlító táblázatok, 
súlytáblázatok, a legkülönbözőbb tárgyakról, gyártmá
nyok és anyagokról, szilárdság táblázatok síb.

B) M en n n yiség tan ,  kamatszámítás, alap és geometriai 
képletek; hatványok és gyökök, logarithmusok, három 
szögtani képletek, műszerhelyreigazitások, stb.

C) T erm észe ttan .  Az ezen körbe vágó 9 féle kimu
tatás és táblázattal.

T ü zelőan yagok .
G rlttn e r  A. fő m érn ö k tő l.  Kőszén, kőolaj, kenőolaj, 

robbantó anyagok, hőegységek, villamosság, villámhá
rítók, stb. stb. leírása és táblázatos adatai.

D) E rőm ű tan .  Hochholzer K. Ganz-gyári főmérnöktől. 
Erők, súlypont, mozgás, rugalmasság, szilárdság, bizton
sági együtthatók stb. leírása és kimutatása.

E) G épésze t.  Erdős Ervin a K. O. V. főmérnökétől. 
A gépelemek és segédgépek méreteinek, szilárdságának, 
munkaképességének stb. kiszámításához szükséges kép 
letek, táblázatok és tapasztalati adatok.

F) E lek tro tech n ika .  Vértesi K. Ganz-gyári mérnöktől. 
Alapfogalmak, törvények s a legkülönbözőbb gépek le
írása XIII fejezetben.

G) H) H y d ro s ta tik a , h yd ro d yn a m ik a , v íz é p íté s , 
Doletsko M. min. oszt. tanácsostól.

Viznyomások, erők, gépek, vezetékek, vízállások, ön
tözések, csatornázások stb. más egyéb idevágó dolgok 
bő leírása a szükséges és igen praktikus táblázatokkal.

I) É p íté s ze t. 1. M a g a sép íté s .  Tőry Emil műépítész
től, műegyetemi rendes tanár. Az idevágó legkülönbözőbb 
gyakorlati táblázatokkal s az árelemzéssel. 2. H íd ép ítés . 
Szántó Albert min. osztálytanácsostól. Hidak megterhe
lése, igénybevétele, hídszerkezetek és súlytáblázatok. 
3. H id a la p o zá s  sű r í te t t  le veg ő ve l.  Pilschinger Gyula 
kir. főmérnöktől.

Mindhárom fejezet a legbehatóbb részletességgel és 
hasznavehető útmutatásokkal.

K) U tép ité s .  Közutak, vasutak, ezek létesítése körül 
való eljárások, tervezet, stb. leírása; vasútépítő szabályok

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



21. szám MAGYAR E R D É S Z 391

(villamos vasutakra nézve is), végül az építő költségek 
leírása a szakszerű idevágó táblázatokkal.

A gyakorlati élet minden kívánalmainak megfelelően 
összeállított naptárt egy függelék (habarcs, portland és 
románcementről), végül pedig a legkülönbözőbb mérnöki 
munkálatok díjtáblázata rekeszti be.

A „M űszaki N aptár" e z e n  új, 13-ik évfolyama 
a következő fontosabb gyakorlati adatokkal, táblázatokkal 
stb. bővült, úgymint: Jövedelmi adófizetésről szóló táb
lázat, elektromos méretegységtáblázat, földrajzi adatok 
táblázatok fontosabb helyek geográfiai magasságfekvésé
ről és középhőmérsékletéről, □  ólom- és A vassúlytáb- 
lázat, cinkcsövek, cinkezett hullámos pléh és különféle 
kábelek súlytáblázata, különféle drótellentállás-táblázat, 
1908-ban vizsgált hazai és külföldi kőszenek gőzfejlesztő
táblázata, turbinák, gáz- és olajmótorok, lokomotivok fő- 
mérettáblázata, iv- és izzólámpásokról, izzólámpák áram- 
fogyasztása stb.

Egy példány előfizetési ára 3 K, postadijjal 3 K. 20 f.
A naptárt melegen ajánljuk olvasóink becses figyelmébe.
Megrendelhető a „Pátria“ részv. társ. könyvkiadó 

hivatalánál (Budapest, IX. Üllői-út 25.) és S zé k e ly  és 
Illésn él  Ungvárt.
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Erdészeti Kísérletek.
X. évfolyam. 1—2. füzet.

A m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás folyóira
tának legutolsó füzetét majdnem teljesen kitölti dr. Zemp
lén Géza és Roth Gyula, az erdészeti főiskola illetőleg 
központi kísérleti állomás adjunktusainak tanulmánya az 
erdei fák nitrogén felvételéről.

Tudvalevő, hogy a nitrogén, — a mely a növényi és 
állati fehérjék legfőbb alkotó része, — a levegőnek 4/s 
részét képezi, a talajban pedig csak elenyésző csekély 
mennyiségben található. Annál feltűnőbb, hogy növény- 
fiziologusaink egész a legújabb időkig azt a tételt val
lották és bizonyították, hogy a növények nem tudják 
közvetlenül felhasználni a levegő végtelen nitrogén kész
letét, hanem különféle közvetítők segítségével a talajból 
kell azt felvenniük.

Ennek a tannak megalapítója volt Boussingauit és 
hirdetői között találjuk a növénytannak leghíresebb 
tudósait is.

Legújabban Möller és Frank kezdtek kételkedni a fenti 
tételben, de nem tudták a nitrogénnek a levegőből való 
felvételét bizonyítani.

Egy skót kutatónak, Thomas Jamieson-nek sikerült 
egynéhány növényen, később nehány erdei fán is be
igazolni azt, hogy a növények közvetlenül a levegőből 
is fel tudják venni a nitrogént és hogy erre a célra kü
lön szervekkel, szőrképletekkel vannak ellátva. (Jamieson- 
nek ide vágó első munkáját ismertette dr. Zemplén Géza 
az „Erdészeti Lapok“ 1908. évfolyamának 650. lapján,

a régibb nézeteket pedig ugyancsak az 1908. évi füzetek 
211. lapján.)

Jamiesonnek ezen munkája alapján megkezdették szer
zők kutatásaikat avval a céllal, hogy az erdei fákon 
megkeressék a nitrogént felvevő szerveket és egyúttal 
ellenőrző próba alá vegyék Jamieson tételeit.

Ezeknek a kutatásoknak eredményeit, a melyek Jamie
son elméletét beigazolják, közük a szóban forgó érte
kezésben.

Eddig összesen 38 fafajról — hazai és külföldi fák és 
cserjék — mutatták ki a nitrogént felvevő szerveket.

Ezek a fajok a következők :

A ngíosperm ae :

Acer platanoides L.
Acer Pseudoplatanus L. 
Aesculus Hippocastanum L. 
Alnus glutinosa Gaertn. 
Betula carpathica Wild. 
Carpinus Betulus L.
Carya alba Nutt.
Castanea vesca Gaertn. 
Celtis australis L.
Corylus Avellana L. 
Corylus tubulosa Wüd 

atropurpurea 
Fagus silvatica L.
Fraxinus excelsior L. 
Juglans nigra L.
Juglans regia L.
Morus alba L.
Pavi a flava DC.

Quercus conferta Kit. 
Quercus pedunculata Ehrh. 
Quercus sessiliflota Sm. 
Ribes Grossularia L.
Ribes rubrum L.
Robinia Pseudacacia L. 
Robinia hispida L.
Rosa canina L. és egyéb 

kerti faj
Sophora japonica L.
Sorbus aucuparia L.
Tilia grandifolia Ehrh.
Tilia tomentosa Mnch. 
Viburnum Opulus L. flore plen. 
Zelkowa Keaki Siebold 
és ezeken kívül még a Tra

des cantia virginiaca L.

Gymnospermae :

Abies alba Mill. Picea excelsa Link.
Cedrus Libani Barr. Pinus excelsa Wall.
Gingkyo biloba L. Pinus Strobus L.
Larix europaea DC.

Szerzők kutatásaiknál ugyanazt az eljárást követték, 
mint Jamieson és a nitrogén tartalom kimutatására a 
fehérjének ugyanazt a három reagensét alkalmazták, — 
jód, Miliőn és Biuret oldat.

Az eljárás lényege abban áll, hogy vizsgálat alá vett 
fák fiatal képletein megkeresték azokat a szerveket, a 
melyekről Jamieson útmutatásai alapján feltehették, hogy 
ezek a nitrogén felvételének eszközei.

Az ezeket a szerveket viselő részekből metszeteket 
készítettek úgy, hogy a szervek tisztán legyenek láthatók 
és ezeket a metszeteket kezelték a különböző reagensek
kel. Az eredmény az volt, hogy a reagens behatása alatt 
elváltozott a nitrogén felvételére szolgáló szerv színe, 
oly szint véve fel, a mely 'a fehérje jelenlétét kétségen 
felül beigazolta.

A vizsgálatok során tett megfigyeléseket röviden a 
következőkben adhatjuk;
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A nitrogén felvételére szolgáló szervek alakja, fejlődése, 
elhelyezése a növények testén és visszahatása a kémlő
szerekre az összes megvizsgált fajoknál szembetűnő hason
latosságot mutat.

A szervek alakja többnyire bunkóban végződő szőr, 
némely esetben barka vagy buzogány alak, néha gyöngy
sor, néha gomb vagy tölcsér, ismét másoknál egyszerű 
tagolt szőr. Ezeket az alakokat megtalálhatjuk a levelek 
nyelén és erein, a hajtásokon és — a mi külön meg
említésre méltó — a terméseken is, vagy a tulajdon- 
képeni termésen vagy annak egyéb részein.

A szervek többnyire nagyon aprók, rendesen csak a 
milliméter tized, sőt századrészeit érik el, csak kevés 
esetben haladják meg az egész millimétert.

Mindig a legfiatalabb képleteken látjuk ezeket a szer
veket java fejlődésben, idősebb részeken sok fajnál már 
alig találjuk, a kétéves és ennél is idősebb részeken 
szerzők a lombfáknál egyáltalán nem találták őket; a fenyő
féléknél ellenben még itt is kivehetők.

Az Acer-fajoknál a levéllapok tövében vannak a nitro
gént gyűjtő szervek kis fészekben. Alakjuk rövid nyelű 
gömb, hosszuk körülbelül 0'1—0‘15 mm. Ugyanilyen 
képletek vannak a termésen is.

Az Aesculus Hippocastanum hasonló helyen mutat 
alakban is hasonló képleteket, a melyek körülbelül 
0 2 —0 3  mm-t érnek el.

Carpinus Betulus szervei nyeles gömb és buzogány 
alakúak, 0 5 —008 mm. a nagyságuk. Megtalálhatjuk 
őket a levelek erein és a termésen is.

Carya alba, Juglans regia és Juglans nigra képletei 
nagyon hasonlók egymáshoz. A levélnyélen és a termé
sen vannak elhelyezve; 0 2 —0 3  mm-t, sőt ennél nagyobb 
méretet is érnek el.

Castanea vesca szervei fordított kupalakok vékonyabb 
nyélen, körülbelül 0 08 mm., többnyire a levélnyélen 
ülnek.

Celtis australis körülbelül 0.09 mm-es kerek gömböcs- 
kéket fejleszt vékony nyélen a levél nyelein és erein.

Corylus-félék (Avellana és tubulosa) hosszúnyelű, apró 
gömböcskéket mutat, a melyek az egész mm.-t is 
elérik. Nemcsak a leveleken és a hajtásokon, hanem a 
termés kupacsán is megvannak, már szabad szemmel 
is láthatók.

Fagus silvatica képletei gyöngysor vagy barka alakúak, 
hosszúk, körülbelül 0.1 mm., a levél nyelén ülnek.

Fraxinus excelsior gomb alakú szerveket mutat, 
melyek kifejlődve tölcsér alakúak. Hosszuk 0.06 mm 
Elhelyezésük sajátságos; a szárnyalt levelek nyelének 
felső szélén két egymáshoz simuló szövetléc fűt végig, 
a szárnylevelek között ezek a lécek szétnyílnak és kicsi 
gödröket alkotnak, ezekben ülnek a nitrogént gyűjtő 
szervek.

Morus alba nagyon apró — körülbelül 0.04 mm. — 
rövid nyelű gömböcskéket mutat a fiatal levelek nyelén 
és erein.

Pavia-flavanál szerzők csak a termés nyélen talál
ták meg a nitrogént gyűjtő szerveket apró, vastag, kúpos 
nyélen ülő fejecskék alakjában.

Ribes rubrum és Grossularia egymáshoz hasonló 
képletekkel bir, de előbbiek nyele rövid — körülbelül 
0.1—0.2 mm. — utóbbiaké hosszú, 0.5—1.0 mm. A 
levél nyelén és termésen vannak kifejlődve.

Robinia Pseudacacia szervei apró, nyeles gömböcs- 
kék. Hosszuk 0.05—0.09 mm. A levél nyelén és a haj
tásokon találhatók elszórtan. A rokon Robinia hispida 
szervei jóval nagyobbak, több mm.-esek is, a hajtásokon 
és a hüvelyeken ülnek, utóbbiakon sűrű tömegben.

A Rosa-félék nitrogéngyűjtő szervei nagyon változatos 
fejlődést mutatnak. A közismert Crimson Rambler és a 
Moha rózsa sűrűn vannak velük borítva, mig pl. a Thea- 
rózsákon alig találunk. A Rosa canina szervei a levél 
és termés nyelén ülnek.

Quercus-félék (conferta, pedunculata, sessiliflora) alak
ban és nagyságban (0.07—0.08 mm.) hasonló szervek
kel bírnak, rövid nyélen kerek fejek a levelek nyelén és 
a hajtásokon.

Sophora japonica szervei uborka alakúak. A levelek 
alján ülnek kétoldalt úgy a fő, mint a melléktengelyen. 
Hosszuk körülbelül 0.2—0.3 mm.

Tilia grandifolia és tomentosa szervei egymáshoz ha
sonlók, gyöngysor alakok rövid, vékony nyélén. Hosszuk 
körülbelül 0.14—0.15 mm. a tomentosa-nál, a másiknál 
valamivel kisebbek. A leveleken és virágzat nyelén ülnek.

Viburnum Opulus buzogány vagy uborka alakú szer
vekkel bir, körülbelül 0.12 mm.-esek, a levél nyelén 
ülnek.

Zelkowa Keaki nitrogént gyűjtő szervei nagyon szépek 
és jellegzetesek. Aránylag hosszú, körülbelül 0.2 mm. 
hosszú nyélén apró, hosszúkás fejecskék ülnek a legfia
talabb hajtásokon.

Abies albá-nak csak egyszerű, tagolt szőrképletei 
vannak a hajtás nyelén. Hosszuk körülbelül 0.3 mm.

Cedrus Libani hasonló szőrökkel bir a hajtáson, vala
mint a tobozok pikkelyein.

Épp így a Gingkyo biloba-n is csak szőröket láthatunk 
a levelek nyelén.

Larix europaea nitrogéngyűjtői a hosszú hajtásokon és 
a tobozok kocsányán ülnek apró, 0.04 mm.-es buzogány 
alakú szervek képében.

Picea excelsa, továbbá Pinus Strobus és Pinus excelsa 
hasonló képleteket mutatnak 0.1 illetőleg 0.06 és 0.09 
mm. hosszúsággal, többnyire a fiatal hajtásokon ülnek, 
de idősebbeken is még kivehetők.

A nitrogéngyűjtő képletek fejlődése ugyanazt a hullám
vonalat mutatja, mint minden élő szervezet.

Kezdetben aprók, alakjuk sokszor nagyjából mutatja a 
későbbi tagolást. Azután mind jobban és jobban fejlőd
nek ki, sejtjeik — kivétel nélkül több, néha sok sejtből 
állanak — duzzadtak, bizonyos idő elteltével sejtjeik 
töpörödnek, az egész szerv görbül és szárad.
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Az életműködésnek evvel a folyamatával változik a 
szerv szine is. Eleinte viztiszta, — kivéve a „purpurea“ 
változatokat, a hol piros szinü, — később sárgul, végül 
rozsdaveres .lesz, a piros változatok feketések. Egy fajnál 
Sophora japonica, szerzők szépia szint, találtak a túlérett 
szervben.

Ugyancsak az'életműködéssel kapcsolatosan változik 
a reagensekre való visszahatás mértéke.

A nagyon fiatal szerv nem reagál egyáltalán, vagy 
csak nagyon gyengén, a fejlődés haladásával a reakció 
mind élénkebb, egy bizonyos fokon túl ismét csökken és 
végül megsemmisül. A reakció feltűnő voltát nagyon 
emeli az a körülmény, hogy a szerv körül levő többi 
szövet a reakciót — nagyon kevés kivétellel — vagy 
egyáltalában nem adja vagy legalább is sokkal gyen
gébben, vagy eltérő szinnel.

A fejlődésnek java fokán levő szerv a színeződést ott 
adta a legélesebben, a hol működésének gócpontját kell 

alakjánál fogva — feltételeznünk, pl. a bunkós sző
röknél a fejben.

A fejlődésben levő szerveknél a reakció színeződése 
mindig a fejben, illetőleg a csúcsban lép fel először és 
legélénkebben, később a középső és alsó részekben is; 
ekkor sok esetben már a felső részek nem is reagálnak, 
vagy csak gyengén.

Ezekből a megfigyelésekből szerzők arra következtetnek, 
hogy első sorban a kérdéses szervekben — java fejlett 
korukban — jóval több fehérje van, mint a többi szöve
tekben.

A fehérje ezekben a szervekben képződik a levegő 
nitrogénjének felhasználásával. A fiatal, még fejletlen 
szerv nem képes működni, ezért nem is reagál a fehérje 
kémlésére. Később a szerv már készít fehérjét — először 
a csúcsában — a reakció mind élénkebb és élénkebb 
lesz. Azután a csúcsban képződött fehérje vándorol lefelé, 
— a szervek alsó részei is adják a reakciót. A felső 
rész sokszor már elhal és nem reagál, az alsókban pedig 
még van fehérje és mutatják a visszahatást.

Ha nem ebben a szervben képződnék a fehérje, hanem 
a többi szövetekből vándorolna oda raktározás végett, 
akkor a szineződés nem léphetne fel a fenn vázolt sor
rendben, hanem fordítva, tőben kellene kezdődnie.

Az eddig közölt megfigyelések összevágnak Jamieson 
adataival, bár majdnem kizárólag oly fafajokra vonat
koznak, a melyeket Jamieson nem vizsgált meg. Csak 
három fafaj van közöttük olyan -— Fagus silvatica, Sor
bus aucuparia, Tilia europaea — a mit Jamieson is már 
megvizsgált.

Ezenfelül azonban sikerült szerzőknek új csapást is 
törniök az idevágó kutatások terén.

A termésről ugyanis Jamieson maga azt mondja, hogy 
azon ő nem kereste a nitrogént gyűjtő szerveket, mert 
azon nem lehetnek, mivel a fehérje már megvan a nö
vényben, a mikor a termés fejlődni kezd.

Szerzők ellenben 15 különféle faj termésén állapították

meg a nitrogént gyűjtő szerveket és azok jellemző reak
cióit. Ebből arra is kell következtetnünk, hogy a termés 
maga is képes táplálékot felvenni.

Szerzők továbbá közvetlen analízissel kimutatták a nit
rogén tartalmat a gyűjtő szervekben és összehasonlításul 
a többi szövetekben. Ezek az analízisek is beigazolják 
azt, hogy a bunkó szőrök nitrogén tartalma magasabb, 
mint a közvetlen közelükben levő szöveteké.

Ugyanabban az időben, a melyben a fenti vizsgálatok 
folytak, szerzők az összes vizsgálat alá vett fajok leveleit 
és gályáit vegyi elemzés alá is vették a nitrogén tarta
lom kimutatása végett. A nagyszámú elemzés adatai a 
tanulmányban közölve vannak.

Ezeknek az adatoknak alapján szerzők sorozatba fog
lalták a megvizsgált fajokat a nitrogén tartalom nagysága 
szerint.

Ezt a sorozatot ide iktatjuk.

A n giosperm ae.

Sophora japonica................................
Robinia O s e u d a c a c ia .....................
Morus a lb a ...........................................
Juglans r e g i a .....................................
Tilia g ran d ifo lia ................................
Viburnum Opulus................................
Juglans n i g r a .....................................
Celtis australis.......................... .....  .
Carya a lb a ...........................................
Almus g lu tin o sa ................................
Corylus A vellana................................
Acer p latano ides................................
Sorbus aucuparia................................
Quercus pedunculata...........................
Quercus conferta ................................
Corylus tubulosa atropurpurea
Carpinus B etulus................................
Ribes ru b ru m .....................................
Aesculus Hippocastanum . . . .
Fraxinus excelsior................................
Rosa c a n i n a .....................................
Robinia h i s p id a ................................
Castanea v e s c a ................................
Ribes Grossularia................................
Tilia to m e n to s a ................................
Quercus sessiliflora . . . . . .
Fagus silvatica.....................................
Acer Pseudoplatanus..........................
Betula carpathica................................
Ilex aquifolium.....................................

G ym n o sp e rm a e :

Larix e u ro p a e a ................................
Gingkyo b i l o b a ................................
Pinus excelsa (idei levelek) . . .
Pinus Strobus ......................................

4.84%  
4.41 „
3.95 „ 
3.60 „
3.51 „
3.51 „ 
3.48 „ 
3.34 „ 
3.31 „ 
3.29 „ 
3.14 „ 
3.13 „ 
3.12 „ 
3.09 „ 
3.05 „
2.96 „ 
2.93 „ 
2.92, „ 
2.86 „ 
2.84 „ 
2.83 „ 
2.78 „ 
2.70 „ 
2.69 „ 
2.59 „ 
2.50 „ 
2.46 „ 
2.44 „ 
2.25 „ 
2.03 „

2.83 % 
2.68 „ 
1.92 „ 
1.85 „
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Pinus excelsa (múlt évi levelek) . 1.70 %
Pinus s i l v e s t r i s ................................1.70 „
Thuja g i g a n t e a ................................1.45 „
Cedrus L iban i..................................... 1.42 „
Picea e x c e ls a ..................................... 1.38 „
Abies a l b a ...........................................1.16 „

Fenti sorozat érdekes adatokat mutat.
A lombíafélék ugyanis jóval magasabb nitrogén tar

talmat mutatnak, mint a fenyőfélék.
Előbbieknél az átlag 3.09 °/o. Határértékek : 4.84,2.03 %,

utóbbiaknál az átlag 1.81%, határértékek: 2.83, 1.16%.
Szembetűnően összefüggenek a közölt adatok avval, 

hogy a lombíafélék nitrogént gyűjtő szervei feltűnőbbek, 
könnyebben meg is találhatók, többnyire a reakciókat is' 
élesebben adják.

Az élettartam is eltérést mutat, ami valószínűleg szin
tén összefüggésben van a nitrogén tartalom nagyságával. 
A lombfaféléknél a múlt évi és idősebb részeken szerzők 
nem találták már a szerveket, a fenyőféléknél ellenben 
itt is megvannak.

Szerzők valószínűnek tartják, hogy a fenyőfélék nitro
gén gyűjtő szerveinek működése is hosszabb ideig tart, 
mint a lombfáké, ami a kimutatható nitrogén százalékot 
lejebb nyomja.

A zöld képletek élettartama és a nitrogén tartalom 
közötti ily összefügésre mutat az, hogy az örökzöld Ilex 
aquifolium a lombfák között utolsó helyen áll, a lomb
hullató fenyőfélék, a Larix europaea és a Gingkyo biloba 
pedig a fenyők között az első helyet foglalják el jóval 
nagyobb és pedig oly nagy nitrogén %-a), mely túlszár
nyalja a lombfák sorának utolsó tagjait. Ennek a két 
fajnak a kivételével a fenyőfélék nitrogén tartalma min
denütt kisebb, mint a lombfaféléké.

A fenti röviden közölt adatokat szerzők a zárószóban 
foglalják össze. Kiemelik, hogy korántsem akarják azt 
mondani, hogy a leirt szőrképletek szerepe már teljesen 
tisztázva volna, de el nem lehet zárkózni annak beisme
rése elől, hogy a leirt szőrképleteknek — amelyek már 
eddig is jórészben ismeretesek voltak, de amelyeknek 
fontosabb fiziológiai szerepet nem tulajdonítottak — jelenté
keny szerepük kell, hogy legyen a növények életműkö
désében. Erre mutat az analog alak és fejlődés, erre fő
ként a kémlő szerekkel szemben való egyöntetű viselkedés.

Végül az imént leirt tényekkel szembe állítják szerzők 
azt, hogy a növények nitrogén felvétele körül szakkönyveink 
tanúsága szerint még sok megoldatlan kérdésünk van és 
a régen bizonyító erejűnek vett kísérletek már több irány
ban kétségeseknek tűnnek fel, ami arra vezet, hogy „való
színű, hogy Jamieson feltevése igaznak fog bizonyulni 
és a tárgyalt szőrképletek tényleg az erdei fák és egyébb 
növények fehérje készítő szervei, amelyek segítségével 
azok a levegőtenger kiszámithatlan nitrogén készletét 
közvetlenül hasznosítani tudják.“

A cikkhez húsz színes kép van mellékelve, amelyek 
kivitele hazai iparunk dicséretére válik és 24 mikrofelvé-

tel, amelynek élessége azonban — szerzők szerint — a 
klisé készítésnél sokat veszített.

A fentieken kívül a füzet a „Kisebb Közlések“ rova
tában egynéhány megfigyelést tartalmaz az állatvilágból 
Barthos Gyula uradalmi főerdésztől, valamint az ez év
ben fellépett rovarkárok rövid ismertetését Vadas Jenő 
m. kir. főerdőtanácsos tollából, továbbá a m. kir. köz
ponti erdészeti kísérleti állomás erdei vetőmagvizsgáló 
intézetének szabályzatát és az állomások múlt évi műkö
désének rövid leírását és jelen évi munkatervét, végül 
személyi ügyeket. Az intézeti ügyek közül felemlítjük azt 
a rövid hirt, hogy „Erdészeti Kísérletek“ címmel külön 
előadás illetőleg gyakorlat lett az erdészeti főiskola tan
tervébe beillesztve.

A Sziklahegységben.
Irta S ólyom .

Amikor a csipkerózsa bogyója vérpiros szint ölt, a 
lomb aranysárga lesz és délre húz a daru, csak úgy 
bekövetkezik a hervadó ősz ideje ott a messze nyuga
ton, a Sziklahegyek rengetegeinek sötétjében, mint ide
haza nálunk a Kárpátok aljában. A vadászember szívét 
Óceánon innen és Óceánon túl egyaránt hatalmába ejti 
a vadászszenvedély akkor, amidőn a koronás vad a 
bőgés szakába lép. Ellenállhatlan vágyak űzik-kergetik 
ilyenkor a vadászt az erdők sűrűibe.

A sors a magyar embert, még ha kivándorló is, a 
messze távolban szorosabban egymás mellé tömöríti. 
Még szorosabb ez a. kapocs, ha a tengerentúlra vetődő 
magyar ember egyben vadász is, sorsa pedig az Unió 
tájaira vezeti, a hol alkalmas vadászterületekhez juthat. 
Ilyenek mindjárt első sorban a Sziklahegység a „Rocky- 
Mountains“ egyes vidékei, a hol a koronás agancsostól 
a rettentő erejű grizlimedvéig nagyszámú hasznos és 
káros szőrmés vad egyaránt akad.

A múlt év őszén három magyar vadászembert hozott 
igy össze a vadászszenvedély. A Sziklahegység kevésbé 
hozzáférhető vadászterületei közé vetődő embereink va
dászkirándulásai eléggé érdekesek voltak ahhoz, hogy 
azoknak egyik-másik epizódját időnkint közreadjuk.

*

A Sziklahegység vadászterületein szarvast lőni ma 
ugyancsak nehéz feladat. Nem mintha a rengetegek 
agancsos állománya minőségben ki nem elégítené a vá
rakozást, hanem csupán azért, mivel a vad legörömes- 
tebb átszáll a Sziklahegység kiegészítő részét képező 
Nemzeti-Parkok vadasainak valamelyikébe, a honnan
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aztán vissza sem kívánkozik; hiszen ott állandó oltalom, 
zavartalan lét és pompás legelő lesz osztályrésze; mig 
ellenben a védelem alól kivett u. n. szabad vadászte
rületeken, az agancsosfélének, az elésorolt javakból leg
feljebb a kövér legelő jut.

Szeptember végével a Sziklahegység magaslatai közt 
a hőmérséklet már tetemesen alászáll; ám időviszontag
ságok a három szívós természetű vadászt legkevésbé 
feszélyezték.

Agancstrofeák szempontjából, a vett tájékoztatások után, 
vajmi halvány reménységgel keltek utjokra. Ami kevés 
szarvas hizidény táján a rengetegek közé ékelt telepek 
közelében itt-ott jelentkezett is, igy főként sötétszőrű u. n. 
Black-tail-dir szarvas, az is átváltott a szigorú ellenőrzés 
alatt álló parkokba. Magyarjaink tehát ezúttal inkább a 
nehezen megközelíthető s egyben becses trófeát szol
gáltató ízes húsú kőszáli kecskékre a „Mountain-goax“- 
okra vadásztak. Minthogy a Sziklahegység rengetegeinek 
sűrűiben medve mindenütt akad, a társaság medve
vadászatra is már jó előre felkészült.

Cserkészutjok eleinte az elhagyott éjszaki tájak leié 
vezetett, de az útba eső telepesek hamarosan fölvilágo
sították őket arról, hogy az éjszaki tájak az u. n. „black 
felt indián Reservations“ számba vehető vadállományát, 
egyrészt indián vadászok, másrészt a tavaszszal pusztított 
árvizek olyannyira megapasztották, hogy az odautazás 
teljesen céltalan lenne. Embereink erre visszafordultak 
keletnek.

Agancsosfélék nyomaira azért nem egyszer akad
tak, habár eredményes cserkészethez egyikük sem ju
tott, pedig napközben egymástól rendszerint különváltan 
vadászgattak. A hűvös, de emellett száraz és verőfényes 
őszi időjárás eléggé kedvező maradt. A szarvasféle 
ilyenkor magasabb fekvésű tájakon is betartja rendes 
váltóit, hogy aztán ősz végén enyhébb égalju völgyek 
legelői felé vonuljon.

A vadászok egyike ebét magával hozta. Amolyan in
diáneb volt, amely az éhséget, szomjúságot, egyfolytában 
napokig is eltűri, csakhogy aztán egyszerre két hétre 
valót is tudott felfalni. Az ilyen kutyának a szimatja 
rendkívüli ; nyomozó képessége is páratlannak bizonyul, 
s habár egyetlen Kennel-törzskönyvben sincs származása 
bevezetve, azért tisztességes munkát tudott végezni.

Széditően meredek sziklafalak közt tartottak egy Ízben 
déli pihenőt, amidőn a vadászok egyike a magaslatok 
tetején rég óhajtott kőszáli kecskét lát. Őrszemként kö
rülkémlelő hatalmas szarvú bak volt. A vakmerő állat, 
teljes biztonsága tudatában, nyugodtan szemlélte a mé
lyen alant táborozó alakokat. Az állatot a nagy távolság 
miatt, a völgykatlan mélyéből eredménynyel célba venni 
nem lehetett. A sziklamagaslatok ügyes megkerülése 
legajánlatosabbnak látszott. Az innenső oldal meredeke 
megmászhatlan volt, mig a túloldal szakadékai felől a 
megközelítés nem látszott kivihetetlennek.

Ki-ki igyekezett tehát a sziklás vidék túlsó merede

kén a vadkecskétől megszállott magaslatot a lehetőség
hez képest mielőbb megközelíteni. Mindhárman elváltak 
most egymástól s csakhamar el is tűntek a meredek 
hegyoldalt boritó cserjések sűrűiben. Az indiáneb gaz
dája mellett maradt.

Emberünk a kutyával, a legrövidebb átlós irányt vá
lasztotta s igy több kilátása is lehetett a bakkal elsőnek 
szembe kerülni. Azért ez az út, ha rövidnek is látszott, 
fölötte fárasztó volt. Vízmosások alkotta mély szakadékok 
közt, úgyszólván életveszedelemmel kellett a meredek 
egyik-másik részén átvergődni. A sok iszalag és a tüske- 
bozótféle a vadásznak és ebének egyaránt véres verej
tékébe került. Az ugrás művészetében a zergével vete
kedő vadkecskeféle, a meredek hegyszakadékok ilyes 
veszedelmeit, játszi könnyedséggel tudja legyőzni.

Minél magasabbra ért vadászunk, annál ritkább lett a 
bozótféle ; majd utóbb el is maradt a cserjés s csupán 
itt-ott, a nap melegétől száradó fűféle s néhány tüskés
levelű kövirózsa, alkottak még némi vegetációt. Nagy 
fáradság árán, kúpalaku sziklamagaslatra vergődött most 
emberünk. A magaslat tetejéről úgyszólván az egész vi
déket át lehetett tekinteni.

Vadkecskének első pillanatra hire-hamva se látszott! 
Hova is lehetett az őrbak? A messze távlatba vesző 
láthatár szegélye kékes párázatba olvadt. Köröskörül 
gigászi sziklák. Lent a tátongó völgyszakadékban zugó 
hegyi patak morajlott. Balról, a magaslat túlsó szegélyén, 
az ősz szakához mérten eléggé üde, zöld havasi legelő 
s annak legszélén, a vadász ujjongó örömére: parányi 
sötét pontokként, jókora távolban legelésző öt vadkecske.

Az elsőnek meglátott bak ezekhez tartozhatott s hihető
leg már vissza is került csapatjához s most együtt lege
lésznek valamennyien.

A vadász a legelésző állatok megpillantására, fáradt
ságot többe nem érezve, fiatalos hévvel tüstént neki 
vágott a meredek lejtőnek, hogy az állatokat észrevét
lenül valamikép megközelíthesse. Hosszasan, fárasztó, 
inkább csúszva-mászva, semmint lépkedve megtett út 
után sikerült is a legelésző kecskéket mintegy 200 lé
pésnyire megközelíteni. Épen azt szemlélgette, hogy váj
jon csakugyan ezek között van-e a korábban látott erő
teljes bak, amidőn határtalan bosszúságára, túloldalról 
eldördül egy lövés.

A lövés döreje hatalmasat visszhangzott a sziklafalak 
között. Emberünk most már letett arról, hogy szépen 
kieszelt cserkészetével ma eredményt érjen. Ám csaló
dott. Bár a tagadhatlanul pompás lövésre a legelésző 
vadak egyike a pázsiton maradt, az életben maradt to
vamenekülő négy vadkecske szédületes gyorsasággal 
épen előtte száguldott tova oly káprázatos ugrásokban 
hogy a vadásznak alig-alig maradt ideje a kellő pilla
natban a vezető bakot célba venni.

Alighogy lövése eldördült, erőteljes „Megállj!“ kiáltás 
hangzik feléje. A cserjések túloldalán nyomban fel is 
bukkant a másik két vadász alakja. Egyikük lövése az
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imént egy fiatal bakot ért, mig a vezérbak elejtésének 
dicsősége nimródunké maradt. A halálra sebzett, de szí

vós természetű állatban még volt annyi erő, hogy a 
közel csalitok sűrűibe húzódjon, a honnan az ilyesmik
ben gyakorlott indiáneb segítségével elékeriteni nem volt 
oly fárasztó feladat.

Vadászaink holtra fáradva, elcsigázottan, s mégis elé- 
gülten érkeztek naplementére a völgy mélyében fekvő 
tanyájukhoz. Az eb a pompás friss húsból hamarosan 
egy hétre valót is falt. A fiatalabb állat húsa fölötte 
ízes és porhanyó volt. Az öregebb inkább formás kam
pójával hálálta meg a fárasztó cserkészutakat.

Másnapra teljesen kipihenten kelt útra a társaság, 
hogy a keletnek eső, kiszáradt folyómedrek, az u. n. 
Creekek mentén kutasson szarvasok után. A medrek 
egyike, a pár nap előtti esőzések óta eléggé nyirkos volt 
s igy a meder feneke finom homokjában csakhamar rá 
bukkantak nem ugyan az óhajtva kutatott szarvasnyo
mokra, hanem tekintélyes átmérőjű medvetalplenyoma- 
tokra. A Sziklahegység nagyerejü grizlimedvéjének nyo
mai voltak. A grizli veszedelmes ellenfél, úgy hogy a 
vadászok a friss nyomok láttára óvatos csöndben most 
már szorosan egymás mellett haladtak tova, hogy a 
medve készületlenül ne találja őket. Az indiáneb fölötte 
nyugtalan, sőt izgatott lett. Eleinte ugyan alig lehetett 
féken tartani, de utóbb a helyett hogy szabadulni igye
kezett volna, szembeötlő félelemmel inkább gazdája mellé 
simult s halk nyöszörgéssel haladt szorosan mellette.

Alig száz lépésnyi óvatos előrehaladás után a nyomok 
kivezettek a Creek homokjából s elvesztek a sziklás ta
lajon. A vidék óriás alkatú sziklaformációi meredeken 
emelkedtek itt égnek. Rövid, de fárasztó mászás után 
szélesebb sziklagerincre értek. A gerinc aljában sűrű 
cserjés és vadszederféle között, keskeny vizerecske cser- 
gedezett. A vadszeder őszi bogyótermése a medvék ked
velt csemegéje még odaát az Óceánon túl is.

Alig pár pillanattal utóbb embereink meg is pillan
tották a szedrek közt lakmározó medvét. Az egyébként 
éles érzékű fenevad ezúttal annyira elmerült a szed- 
részésbe, hogy ellenfelei jelenlétéről tudomást sem szer
zett. Különben is a teljes szélcsönd mellett a légáram
lat a magaslatról aligha juthatott a völgy mélyébe.

A medve állása olyan volt, hogy a magaslatról leg
feljebb fejét lehetett célba venni. Úgyszólván egyazon 
pillanatban kapta a három löveget.

A lövések dacára a szívós természetű hatalmas állat 
magasra szökött s valósággal tombolt a dühtől és fájda
lomtól. A lövések közül csupán kettő érhette, azok is 
is inkább a nyakát roncsolták. A patakzó vérmennyiség 
után ítélve, a sebesülés elég súlyos lehetett.

A dühös állat most a patak sekély vízébe vetette ma
gát s mancsaival rettentően csapkodott ott maga körül, 
mígnem aztán, a második sortűzre, mozdulatlanul fekve 
maradt.

A vadászok most már megkockáztatták a megközelítést,

de alig haladtak néhány lépést a bozóttal benőtt lejtőn 
lefelé, amidőn a besztia még egyszer felocsúdott s tehe
tetlen dühében saját mellső lábait mardosta. Kinos gyöt
rődéseinek a harmadik sortűz aztán véget is vetett.

Sajnos, a trófeát az erősen roncsoló lövegek, kivált a 
fej, a nyak és a karmok tájékán, úgyszólván haszna- 
vehetetlené tették.

A védterületre átváltott szarvasoknak ezúttal teljesen 
nyomuk veszett, de vadászaink azért megelégedtek az 
eddig elért eredmény dicsőségével is !

A Murány-uradalmi szarvascserkészetek.
A Fülöp Szász Coburg-Gothai herceg murányi uradal

mában — körülbelül 30,000 kát. holdnyi vadászterületen 
— ez idén is megtartattak a szarvascserkészetek szept. 
18-tól október 9-ig bezárólag.

A cserkészeten résztvettek : Fülöp Szász Coburg-Gothai 
herceg, a vadász úr, Lipót Szász Coburg-Gothai herceg, 
Günther Ernő Sloswig-Hollsteini herceg, gróf Szapáry 
Péter.

Terítékre hozott:
Coburg Fülöp herceg a vadász úr 1 pl. 14-es, 

2 .12-est, 3 10 est, összesen 6 agancsárt.
Coburg Lipót herceg 1 pl. 16-ost, 2 12-est, 1 10-est, 

összesen 4 agancsárt, 2 őzbakot.
Günther Ernő Sleswig-Hollsteini herceg 1 10-est, 

1—-6-ost, összesen 2 agancsárt.
Szapáry Péter gróf 1— 12-est.
Összes eredmény 13 agancsár, 2 őzbak.
Ezen aránylag gyenge eredmény a meleg, verőfényes 

időjárásnak tulajdonítandó, mely a cserkészetet megelő
zőleg és a cserkészetek alatt állandóan uralkodott.

A nyílt vágásterületek növényzete ugyanis annyira ki
aszott, hogy a fővad kellő tápszer hiányában leginkább 
az álló erdőkben és árnyékos, vizzel rendelkező völgyek
ben állott, hol a lehú.lló lomb annak zajtalan becserké- 
szését lehetetlenné tette.

Ágostonlak, 1908. október 15.
Lux János 

főerdész.
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A melasse mint vadtápszer.
Irta G y u la i G yö rg y .

A legutóbbi évek takarmány-statisztikáját figyelemmel 
kisérve, azt látjuk, hogy a takarmányfélék általános és 
egyben rohamos drágulást mutatnak, nemcsak hazánk
ban, hanem általában a világpiacon mindenütt. Nagyon 
is érthető tehát, hogy a vadászterületek vadállományának 
megfelelő téli ellátása — a jelen gazdasági viszonyok 
között — a vadászvezetőségeknek világszerte nehéz gon
dokat okoz. Ha a vad ellátása nem megfelelően belter
jes, úgy eredményt nem igen várhatunk attól; viszont a 
belterjesebb s így eredményesebb vadellátás nagy össze
geket emészt fel manapság. Minden olyan tápmódszer 
tehát, a mely egyben olcsóbb és emellett a vadellátás 
igényeinek is megfelel: a vadellátás gondjaira utalt kisebb- 
nagyobb uradalmak előtt, bizonyára mindenkép csak kí
vánatos lesz.

A vad téli ellátását légióként a szénatakarmány, a 
szárított lombkötegek és az erőtápszerfélék közül a kö
vetkező termékek fedezik, u. m. : a tengeri, a burgonya, 
a zab, a répa, a vadgesztenye és a csicsóka. Valamennyi 
itt elősorolt tápszerfélének tagadhatlanul sok a tápértéke. 
Kellő beosztás mellett, azok készletben tartása és ada
golása túlmagas költségeket nem is ró az egyes uradal
mak vezetőségére. Ámde ezek a tápszerek együttvéve 
még ki nem elégítik a vad téli igényeit. E tápszerek 
közül egységekben kifejezve legtöbb a tápértéke a ten
gerinek, t. i. 102, ezt követi a gabnaféle 86—81 egy
séggel, a zab 79-el; végül a répa és burgonya 58—60-al. 
Mindezen tápnemek hátránya az, hogy nedves, havas, 
hideg telek szakában rohamos romlásnak indulnak, sőt 
egyik-másik, mint például a burgonya vagy a répa, a 
nagyobb hidegben tüstént megfagy, miáltal élvezhetet
lenné válik és így egyenesen ártalmára lehet a vadnak, 
a mennyiben bélbajok vagy egyébb, az emésztő szerve
ket megtámadó veszedelmek előidézője. A vadászterüle
teiket nagy áldozatok árán fentartó uradalmak kénytele
nek tehát egyéb olyan táppótlékfélék után nézni, a 
melyeket a szokásos takarmányadagok kiegészítéseként 
a vad is örömest vesz. Az uradalmak — kivált a mai 
súlyos gazdasági viszonyok közt — saját gazdaságaik 
egyes olyan melléktermékeit kezdték e réven behatóbb 
figyelem tárgyává tenni, a melyek vadtápszerpótlékként 
többé-kevésbbé alkalmasaknak mutatkoztak. Ilyenekként 
szerepelnek a szeszgyárak és a sörgyártás melléktermékei; 
a cukorgyárak hulladékai közül pedig a cukor-melasse.

Az erdőgazdaság nem igen kerül ma már abba a 
szerencsés helyzetbe, hogy pagonyait a vad korlátlan 
garázdálkodásának kiszolgáltathassa; a megváltozott vi
szonyokkal tehát az erdőgazdasággal kapcsolatos vadá
szatnak is számolni kell. Annyi szénát, annyi lombkö- 
teget, a mennyit keményebb telek szakában nagyobb 
számú vad igényel, vajmi nehéz az erdő termékeiből 
beszerezni, hogy abból a szükségletek fedezhetők legye

nek ; egyébbnemű táppótszerekről tehát mulhatlanul gon
doskodni kell még ott is, a hol egyebek közt például a 
tölgyerdők makktermése, a zord évszak legalább egy 
részére megfelelő pótlékot szolgáltathat. Ámde igazi táp
pótlékot vagy éppen kizárólagos erőtápszert ez sem ad
hat, csak úgy, mint nem ad a répa, avagy a burgonya. 
A makk tetemes celluloid tartalmánál és így részben 
nehezen emészthető rostos anyagánál fogva az agancso- 
sok kényes bélszerveiben emésztési zavarokat okozhat s 
így csakis mérsékelt adagolásban szerepelhet téli póttáp- 
szerféleként.

A különféle téli vadtápszerpótlékfélék közül több ura 
dalomban eredménynyel használják a frohsdorf-i királyi 
hercegi uradalom erdőigazgatója Hradetzky L. és dr. 
Gottwald  schimitz-brünni gyáros teljesen bevált melasse- 
táppótlékát.

A melasse cukortartalma kiváló táperőt képvisel. Az 
animális szervezet táplálkozásában a szénhydrátokat egy
általán nem nélkülözheti; már pedig a cukor a szénhyd- 
rátok legkiválóbbjai közé sorolandó s így a dús cukor
tartalmú melasse nagyon is hasznavehető pótlékként 
szerepel. Ezenfölül gyors és könnyű emészthetősége a 
mellett szól, hogy benne kiváló tápanyagot nyer a vad; 
főként pedig az agancsos. Könnyen emészthetőségét ért
hetővé teszi koncentrált állapotban is. Vegyi vizsgálatok 
tanúsága szerint ugyanis a melasse-vadtápszer 104 táp
egységet tartalmaz, mig a már elősorolt különböző vad
tápszerek tápegysége a melassénál sokkalta alacsonyabb, 
legfeljebb 58 — 102 tápegységig emelkedik.

Azok az uradalmak, a melyek a legutóbbi zord tél 
szakában agancsosaiknak táppótlékként melasset nyújtot
tak, hasonlíthatlanul jobb minőségű állományt tudtak a 
jövő idény számára megőrizni, mint az olyan uradalmak, 
a hol egyéb vadtápszerféle bőven akadt ugyan, ámde 
hiányzott a sorozatból a melasse.

A melasse-vadtápszert foszforsavas mésztartalma teszi 
oly kiváló tápanyaggá; már pedig a foszforsavas mész 
jelentékenyen közrejátszó tényező úgy a csontképződés, 
mint egyben az agancsképződés létrejövetelénél.

A melasse táppótlékot előállító gyárak igyekeznek azt 
mindennemű értéktelen egyéb alkatrészétől megszabadí
tani, úgy hogy a melasse teljesen száraz és jól eltart
ható állapotban kerül sterilizálatlan a forgalomba. Ha 
aztán száraz, szellős helyen tartjuk azt felraktározva, 
minősége is állandóan megtartja jóságát.

Agancsosok számára célszerű a melasse póttápot szecs
kával elegyíteni; szükség esetén a szénamurva is meg
felel. A fővad részére egy-egy adagoláskor fejenkint 1—2 
kilogramm, a dámvad részére V2— 1V2 kilogramm, az 
őz részére pedig legfeljebb V2 kilogrammnyi melasse, 
szecska közé elegyítve bőségesen elegendő lesz, ha 
egyébként a szénában, lombkötegben, vadgesztenyében, 
makkban, vagy ehhez hasonló tápnemben valamivel ke
vesebbre is szorítjuk a vadat.

A melassenak gazdasági szempontból megvan a maga
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előnye, a mennyiben beszerzési ára hasonlíthatlanul cse
kélyebb, mint bármely egyéb, főként szemes eleségből 
álló tápszeré. Akár zárt, akár pedig nyilt területek vad
állományának megfelelő téli ellátásáról legyen is szó, a 
melassenál alkalmasabb erőpótlékot alig találunk.

A közönséges vagy mezei nyúl*
(Lepus timidus Shreb. vagy: Lepus europaeus Pall.)

Természetrajzilag a rágcsálók (Glires) rendjébe, a nyúl- 
félék (Leporinae) családjába, vadászatilag meg az „apró 
vad“-hoz — tartozik.

Egész teste circa 75 cm. hosszú, ebből 8 cm. a far
kára esik, vállmagassága 30 cm. Átlagos testsúlya 5—6 
kg., a vén bak 7—9 kg. is. Arcélben tekintett feje felül 
egész hosszúságában domború, két oldalt összenyomott. 
Arcorra nagyon hosszú s elül kerekített. Orrlyukai nagyon 
szélesek, az orrsövényen behorpadtak. Nagy szemének 
a csillaga barnasárga; bogara fekete. Tövén csőalakban 
összezáródott két füle nagyon közel áll egymás mellett; 
a fülrés kifelé irányúi, a fül belső széle előfelé, a külső 
hátrafelé hajlott. A füle előre lapítva túlhaladja az orra 
hegyét. A fülkagyló felszíne a hegyén fekete. Az elülső 
lábai meglehetősen rövidek, a hátsók meg feltűnően 
hosszúak. A lábak ilyen aránya teszi lehetővé a dombra, 
hegyre való könnyű futását. A szőrözetében lévő fehér 
szín télen jobban dominál. Általában az északi vidéken 
levő nyálaknak szőrözetében több a fehér szin, mint a 
déli vidéken lévő nyálakéban.

Ezeket azért tartottam szükségesnek ismertetni, mivel 
ezen általánosan elterjedt apróvadunkat, már megszo- 
kottságánál fogva is, a vadászok túlnyomó része, figye
lemre se méltatja.

Nem természetrajzi, hanem vadászati szempontból a 
nyálakat tartózkodási helyük szerint hegyi, mezei, erdei, 
bokorjukbani, mocsári, lápi és homoki nyálaknak szokták 
elnevezni.

Természetrajzi szempontból azonban a mezei nyálat 
három osztályba lehet sorozni:

1. A dél-európai fajta, (var mediterraneus Wagner.**).
2. Közép-európai fajta, (var campicola Schimp.***).
3. Az észak-keleti fajta, (var hybridus Pali.****).
A dél-európai kicsiny testű, rövid szőrű, túlnyomóan 

rozsdavörös színezetű. Ilyen állatok Francia, Olasz, Görög
országban, Dalmáciában, Corsica, Szardínia és Szicília 
szigetén fordulnak elő. Hazánkban nincs.

A közép-európai, a nálunk honos és általánosan elterjedt 
nyálak.

* M u ta tv á n y : R em ete i K ö v á r y  J á n o s 1909. évi Vadász 
tiaptár V. év fo lya m á b ó l.

** München. Anz 1841. p. 439.
*** Gervais. Zool et Pál Franc 1853. p. 29.
**** Glires 1778. p. 5.

Az észak-keleti fajta nagyon sűrű és hosszú szőrözetű.
A mi nyálaink tartózkodási helyüket — az év és 

időszaknak, valamint a növényzet és mezei termények 
állapotának megfelelően — változtatni szokták.

Általában véve a nyúl inkább éjjeli, mint nappali állat. 
Ahhoz a helyhez, ahol született, ragaszkodik, és ha nem 
akad párja, vagy az elesége elfogy — távolabb helyekre 
is elkalandoz, de nem sokára ; a bagzási idő beálltával 
vagy késő ősszel, úgy a nőstény mint a bak visszatér 
oda, ahol született vagy felnevelkedett. Ez a szokása 
azonban csak ott érvényesül, ahol rendszeresen vadász
szák, vagy túlsókat nem üldözik, mert ellenkező esetben 
hátat fordít otthonának és azt örökre elhagyja. Ezen 
tulajdonságát ismerve a nyúlnak, a vadkimélésnek az a 
módja, a melyet a vadásztársaságok rendesen — tilalmi 
napok kijelölésével akarnak elérni — a célnak soha sem 
felel meg. A nyúl védelmének és helyhez kötésének 
legbiztosabb módja a z : ha a vadászandó területből —
egy bizonyos részt kiszakítanak nyugalmi terület gyanánt 
és ezen területet legalább egy évig nem vadászszák. A 
szomszédos zavart területek állománya lassankint ide 
szokik és itt meg is telepedik. Ezen nyugalmi terület 
egy év után a tilalom alól felszabadulván — igen jó 
vadászterületté válik. Rendes vadászterület kiméit, illetve 
nyugalmi terület nélkül el sem képzelhető.

A mezei nyúl általában a földeken szeret tartózkodni, 
esős időben azonban elvonul. Aratás után is megváltoz- 
tartja tartózkodási helyét, vetésekbe, répa — és ha van, 
káposztaföldekre vonul. Különös szeretettel vonzódik a 
veteményes kertek közelébe, mivel az ott található „pet
rezselyem“ képezi legkedvesebb Ínyenc csemegéjét. Osz- 
szel már a szántásokat és száraz mélyedéseket keresi 
fel, ahol a szél ellen is oltalmat talál. A míg a hó le 
nem esik, addig rendesen ezen helyén meg is marad. 
Semmittevéssel töltvén a nappalt, vackában szundikál, 
csak éjjel jár kel, élelem után keresgélve. Az első hava
zásra rendesen idegesek lesznek, helyt változtatva, csak
hamar elülnek és fekvő helyükön magukat egészen 
behavaztatják.

Havazás után egy pár nyúl éjjelenként annyira össze
vissza járja a határt, hogy nyomaikat szemlélve, a 
kevéssé gyakorlott vadász — könnyen azt gondolja — 
talán a havazással a nyúl állománya is megszaporodott.

Nagyobb havazás beálltával, vagy ha a hókéreg meg- 
fagy — akkor biz’ a szegény nyúiakra is szomorú világ 
köszönt be. Nem lehet az élelemben válogatni; a fakéreg 
is az Ínyencebb eledelekhez sorozódik. Ez az időtáj az, 
a mikor a gazdák szegény nyálakat is „az igen kárttévő“ 
ragadozók közé sorozzák. Most van a hurkolóknak is az 
eldorádója. Szegény nyúlak ilyenkor felkeresik a gyü
mölcsös kerteket és szőllőket, ha még közelben „fa
iskola“ is akad, akkor alaposan ellátják a csemeték 
bajait. És ez tényleg kártevés is — különösen gyümöl
csösökben. De az ilyen kártevés ellen való védekezés
nek annyi és oly sokféle módja van — hogy igazán
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vehet magának a gazda annyi fáradtságot, hogy e véde
kezésre egy kis időt is fordítson.

Ha elapad a hó, akkor a nyúl ismét kizárólag csak 
zöld vetéssel táplálkozik. Mig az őszi vetés nem kászá
lódik — addig ehhez ragaszkodik, azután napnyugta előtt, 
vagy meleg eső után a nyári vetésre járogat. Ezt is csak 
zsenge korában eszi, inkább heverészni jár bele.

A bokorjáró nyúl csak este jár ki a földekre, hajnal
tájban vissza megy a fák közé. Nyáron azonban ő is 
szeret a magas vetésekben meghúzódni. Ősszel otthagyja 
az erdőt, a száraz lombok zizegését nem szereti, külö
nösen a mikor a fák már lombjukat hullatják is. Télen 
a legsűrűbb erdőkbe vonul, — tavaszszal azonban újra 
a ritkást keresi fel. A legkedvesebb tartózkodási helye 
tavaszszal és ősszel az erdők szélei. A bokorjáró nyúl 
különben azonos az erdei nyúllak

A hegyi nyúl csak nagy ritkán keresi fel a földeket, 
mivel tartózkodási helyének körletében — minden igénye 
kielégítést talál.

Fekvő helyét a nyúlnak általánosan vacok-nak nevezzük. 
Ezen helyet üregszerűen ásni szokta és gyakran a régi 
helyét is felkeresi. Az egész fekvőhelye 8—10 cm. mély, 
a hátsó vége kissé boltozatos üreg és oly széles, illetve 
hosszú, mint a teste. Hátsó lábait maga alá huzva, fejét 
első lábaira fektetve húzódik meg úgy, hogy abban a 
vihar ellen is védelmet talál. Fekvőhelyén télen délnek 
— nyáron meg északnak fordítja fejét. A szelet ő sem 
szereti, ezért szeles időben úgy igazodik, hogy szélmen
tében legyen.

Bohókás, játékos természetűek, különösen szeretnek 
homokos helyen játszadozni s ilyenkor minden óvatos
ságról megfeledkezve — gyakran a ragadozók prédájául 
is esnek. Általában a fiatalabb ügyetlen és ostobább — 
mint az öreg nyúl. Az öreg nemcsak kitartó futásával, 
hanem rendkívül ügyes, csalafinta cselvetéseivel is -  
tudja irháját megmenteni.

A nyúl halló érzéke rendkívül kifejlett — ebben rejlik 
jóformán minden tudománya, mivel a látása szembetű
nően gyenge és a szaglását sem lehet valami nagy 
figyelemre méltatni.

Téli időben — a fehér hómezőkön, kis mocsokszerü 
foltok gyakran elárulják a nyúlak fekhelyét. Gyakorlott 
vadászszem hamar felfedezi őket. Körbe közelítve, más 
irányból rátérve, rendesen annyira bevárja a vadászt, 
hogy jóformán ki kell rúgni vackából, hogy meglőhető 
legyen.

Az emberek meglehetősen ismerik a „tapsifüles" min
denféle gyengéit és árnyoldalait, igyekeznek is azt saját 
hasznukra kihasználni. Ügyes, tapasztalt vadász, még 
hozzá ha jó lövő is — nem sok utánjárással egy terü
letről az összes nyúlakat kivadászhatja; jobban mondva 
kipusztíthatja. Ezért minden tisztességes vadász e hasz
nos apróvadnak vadászatánál bizonyos rendszert kell 
hogy betartson, a mely a törzsállomány megóvását kell, 
hogy szem előtt tartsa.

E R D É S Z

Rendkívül buja és szapora természetű, a legkisebb 
kíméletért és óvásért is hatványszorozva fizet vissza 
szaporulatával.

Enyhe télen februárban, sőt némelykor még január
ban is megkezdik a bagzást. Kemény tél alkalmával 
azonban márciusban fognak hozzá és egész augusztusig 
bagzanak. 4 hétig vemhesek. 3—5 drb. egy-egy szapo
rulat. Egy fél év alatt kifejlődnek, illetve növekednek. 
Átlagos életkoruk: tiz év. Látható tehát, hogy a nyúlak, 
nyugodt és védett helyen, mily hihetetlen módon elsza
porodhatnak.

Tavasszal a földeken gyakran lehet látni egy-egy 
nyúlat, a mint kutya módjára a földet szimatolva, 
keresgélve baktat, mintha valamit nyomozna. Tényleg 
nyomoz is. Ez a nyomozó a kan nyúl, keresi a nőstényt. 
Nem sokáig kell keresnie, mert a nőstény is megla
pulva figyeli, be sem várja a kant, hogy megtalálja, 
hanem elébe szökdel és jóformán ő kezdi el a játékot 
a bohókás mozdulatokkal közeledő kannal. Csakhamar 
néző közönség is kerül — többnyire kannyúlak — mind 
részt akarnak venni a játékban.

A nőstény csakhamar kegyeiben részesíti az első 
követőjét és azonnal a többi nézőkkel is kikezd — 
önmagát felkínálva. Az első seladon — a ki különben 
szerelmi ömlengésében — a nyúlnacscsága kabátját, a 
különben is most már eléggé kopottas bundácskáját ala
posan megtépázza, szerzett jogaiból nem szívesen enged 
és a még előbb tréfás pofocskákat most már egy-egy 
hatalmasabb pofon is felváltja. A mig ezen nézeltérések 
a lovagiasság szabályának megfelelően elintéződnének, 
addig a nyúlnacscsága egy másik szemfüles seladon- 
nal kereket oldva, dicstelen elvonul, hogy most már az 
utóbbi legyen a kitüntetett — mindaddig, mig ezt is egy 
másik, talán ügyesebb el nem zavarja.

Ez a fajtalankodás az állatok világában is nagy meg
botránkozást és kínos feltűnést kelt, úgy annyira, hogy : 
már igen gyakran az erkölcsbiróként szereplő „Vulpes 
alopex“ — magyarul róka koma — is közbelépett és 
rettenetes szigorúságával a céda hölgyet halállal büntette 
meg. Sokan a vadászok közül, a róka koma ezen eljárá
sát nem egészen önzetlen eljárásnak minősítik. Sőt már 
itt-ott ezen bíráskodás ellen tiltó szavukat is lehet hallani. 
Minden esetre szigorú eljárás, a cselekményt magát azon
ban még az 1883. évi XX. t. c. is csak kihágásnak 
minősíti — nem pedig bűnténynek.

A fiatal nyúlak meglehetősen kifejlődve nyitott szem
mel jönnek a világra. Édes anyjuk, a lehető legbecstele
nebb anya — a világon, 4—5 napig marad a kicsinyei 
mellett és azután megint szerelmi kalandok után jár.

Minden állat híven őrzi kicsinyeit, a nyúl .ellenben 
nem ; ha zavarják, akkor csakhamar odább áll és a 
kicsinyeit magára hagyja. Az egész védelem csak 4—5 
napra terjed ; ezen idő alatt az anyanyúl, szarka, varjú 
esetleg más kisebb ragadozóval is szembeszáll. Ha ember 
által lesz zavarva vackában — akkor egynéhány lépést
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elvonulva, csendesen szemléli a történendőket és rend
kívül bizalmatlankodva, sokáig csak nézegeti kicsinyeit, 
csak ha minden elcsendesedik, tér vissza megint hozzá
juk — megszoptatni.

Ugyancsak egy anyamedve karmai között.
Gróf Andrássy Géza szádvári uradalmában október hó 

20-án sörtevadra és őzre hajtóvadászatot tartott a fiatal 
gróf Andrássy Károly. A vadászaton a fiatal grófon, mint 
házi uron kivül Nagy Elemér, a rozsnyói járás főszolga- 
bírája és az erdészeti személyzetből a vadászat rende
zője, Dénes Géza erdőfelügyelő és Dienes Barna uradalmi 
főerdész vettek részt.

Az ebéd előtti három hajtásban a sörtevad mindig 
oldalt tört ki Ebéd után a negyedik hajtásban — okulva 
a tapasztalatokon — a vadászok mintegy száz lépéssel 
beljebb a vonaltól, a hajtásban álltak fel, hogy a sörte- 
vadat lövésre kaphassák.

Az idő ködös volt, a hó sűrű pelyhekben szállingózott 
és így a külömben is sűrű fiatalosban alig lehetett 40 
lépésnyire látni.

Még a hajtás megkezdése előtt Nagy Elemér tagtár
sunk, járási főszolgabíró, három darab fekete állatot látott 
maga felé közeledni. Az első két kisebbet, a „malacokat“, 
elbocsájtotta és az utánuk jövőt, az „öreg kocát,“ egy jól 
célzott lövéssel leterítette, de a felbukott állat rémes 
bődüléséből megállapíthatta, hogy nem kocát, hanem 
medvét lőtt. Bezzeg még nagyobb lett rémülete, a mikor 
a sűrűből, egy azon irányból még egy nagy állatot lát 
kibontakozni, melyben megismeri a nagy galléros anya
medvét és látja, hogy a fenevad egyenesen neki tart. 
Expressfegyverének golyós csöve már ki volt lőve s 
így — mit tehetett egyebet? — a reá támadó anya
medvére, alig tiz lépés távolságról elsütötte a sörétes 
csövet.

Mindez természetesen egy pillanat alatt történt! A 
következő pillanatban az anyamedve nekirontott, felta
szította és nagyot fújva — tova iramodott.

Nagy Elemér hirtelen felkelt s a mellette levő fiatal 
bükkfára akart felmászni, de a fiatal fa — a mikor már 
a földtől mintegy másfél méter magasságban volt — le
törött és a főszolgabíró magára rántván a fát — hátra 
esett. Erre a zuhanásra az anyamedve visszatért, egy 
pár szökéssel mellette termett és áldozatát újból meg
támadva, a balkezével védekező főszolgabíró tenyerét 
hatalmas fogaival összeroppantotta és egészen más irány
ban, mint a merre a bocsok mentek — elmenekült.

Csodálatos dolog, hogy a főszolgabírónak csak ennyi 
baja esett! A rajta levő fától nem fért-e hozzá az anya
medve, avagy mi okozta azt, hogy össze nem marcan
golta, nem tudhatni ? 1 Az öreg medvevadászok azt állít
ják, hogy az anyamedve respektálta a „közigazgatást" és 
tisztán „kézcsókr^“ tért vissza a főszolgabíróhoz 1 megint

mások, a szemtanuk azt rebesgetik, hogy Elemér bará
tunk kétségbeesésében oda kiáltotta volna a mackónak : 
„ne bántsd a balkezemet, mert külömben hogyan fogok 
hegedülni!“ és ezt az erélyes tiltakozást vette volna 
figyelembe a medve.

Én azt hiszem, hogy az anyamedve viszontszolgálatra 
volt kötelezve, a miért őt a főszolgabíró a sörétes lövés
sel el nem találta, mert ha a fenevad meg van sebe- 
sítve, akkor aligha éri be a „kézcsókkal“ 1

Őszintén gratulálunk, hogy a főszolgabíró tagtársunk 
ily szerencsésen megmenekült és hogy őt — a nagy 
ijedtség és az átszenvedett fájdalom árán bár — Dénes 
Géza még aznap este medvevadászszá avatta, mert az 
első golyólövéssel leterített mackó, egy szép 62 kilós, 
másfél éves kanmedve.

A legnagyobb szerencse azonban mégis az, hogy a 
szádvári uradalomban az idén a medvék még nem lettek 
lóhússal etetve, mert külömben ez a kisebb harapás 
is — inficiálás folytán — életveszélyessé válhatott volna.

Az ágyban fekvő ' főszolgabírót meglátogattam Dénes 
Géza erdőfelügyelővel együtt és úgy láttam, hogy ez a 
vadászkaland növelni fogja — a külömben is edzett, 
férfias jáger — vadászszenvedélyét, mert a mikor az első 
gratuláló sürgöny magától a vadász úrtól, gróf Andrássy 
Gézától megérkezett, már szamorodnival kocintottunk a 
meglövendő „második“ medve bőrére!

Tanulság: Ha „kicsi“ jő elül és a „nagy“ hátul kul
log: az mindig medve; mert a vaddisznónál mindig a 
vén „koca“ jön előre és a „malacok“ utána bandukolnak.

Pauchly Rezső,
püspökségi erdőmester.

* Kinevezés. Őfelsége a király a földmivelésügyi m. kir. mi
nister előterjesztésére Klippel Móric m. kir. erdőmestert a Selmec
bányái bányászati és erdészeti főiskolához rendes tanárrá kinevezte.

* Csatangolás.
— Igen nagyon szerettük egymást. Vágytunk egymásra és így 

folyton együtt is voltunk, a mikor csak tehettük. Valami kimondha
tatlan vágy kerített hatalmába — azonban, mely nem engedte, hogy 
egymásé legyünk. Még a kezét sem csókolhattam meg. Éreztük, hogy 
ha egyszer megtörténne, a minek egyszer meg kell történnie, össze
dől szerelmünk. Szerelmünk, melyből létünket véltük meríteni, mint 
a hal a vizből, mely mögötte sötét semmiséget sejtetett, melyből 
nincs többé visszatérés, mint a halálból.

Tudtuk — és egyszer mégis megtörtént. Megtörtént azonban úgy, 
hogy még emlékeim sem maradtak utána. Hogy miért nem öleltem 
halálra ? Miért ? . . . mert nem találtuk el azt a bizonyos pillanatot. 
Ő is akarta, én is akartam, de ő egy perccel előbb és én egy perc
cel késtem, s ez a perc elég volt, hogy örökre vége legyen szerel
münknek, anélkül, hogy az kielégítést talált volna.
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— De hisz maguk azután is jóban voltak. A múltkor is dicsérte 
magát előttem.

— Ez az, nagyságos asszonyom. Dicsért ugye. hogy milyen tisz
tességes vagyok, milyen derék, önzetlen, nemes stb. Hogy ő engem 
csak tisztelni, becsülni tanult. Semmi sem jellemzi jobban a mi 
viszonyunkat ennél a dicséretnél. O dicsér és én kénytelen vagyok 
tűrni ezt a dicséretet. Igen tűrni, mert a dicséretet csak tűrni lehet. 
Jaj annak, a kit dicsérnek. A dicséret nem valamely tett jutalma, 
hanem egy nyomorult alamizsna, melyen tengődve kell új küzdelmet 
kezdeni. Nem valamely munka befejeztét, hanem egy még fáradt- 
ságosabb jövő kezdetét jelzi. 01 yan mint a tizes szám a számrend
szerben, nem legnagyobb az egyes a számsorban, hanem legkisebb 
a 10-esben ; mikor egy szám kilencig felküzdötte magát, megkapja 
a jutalmat és lesz belőle egy — nulla (10), ott van a hol kezdte, az 
egyesnél, egy nullával sulyosbbitva. Jobb szeretném, ha nem dicsérne, 
hanem alkalmat adott volna magányos óráimban édes emlékében 
ábrándozhatni.

a? A földmivelésügyi minister úr — nálla a statusrendezés ügyé
ben tisztelgő küldöttség előtt — az erdészeket megdicsérte . . .

Elmondta, hogy hosszú idő alatt őket csak tisztelni, becsülni 
tanulta . . .

Semmi sem jellemzi jobban a mi viszonyunkat ennél a dicséretnél. . .
* Kincses Kalendáriom 1909. Régi, kedves ismerősök kö

szöntének bennünket a könyvesboltok kirakataiban : a Kincses Ka
lendáriom megszokott piros kötetei. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy 
ez a legnépszerűbb magyar könyv. Annyira szükséges és annyira 
kedvelt, mintha nem is irodalmi termék volna ; nélkülözhetetlen ház
tartási cikk ma már a Kincses Kalendáriom.

Új kötetének azonban az irodalmi része is nagyon változatos és 
értékes. Az emberi tudásnak alig van olyan területe, amelyre a 
Kincses Kalendáriom ki ne terjeszkednék. A természettudományok 
köréből például nagy tanulmányt közöl a vízről, ennek fizikai és 
vegyi sajátságairól, földünk életében való nagy szerepéről, az ivó
vízről, s a víz ipari alkalmazásáról. Egy másik cikk néhány olyan 
problémát ismertet, amelyre még nem tudnak feleletet adni a ter
mészettudósok. A mekanikába tartozik az óriási gőzgépekről szóló 
cikk, a fiziológiába az érelmeszesedésnek, az erőszakos halálnemek
nek, valamint a szem érzéki csalódásainak isméitetése, a termé
szetrajzba a hangyák értelmességéről, az aranyhalakról, a tenger állat
világáról, az ős-lényekről, a konyhakertről s a magyar dohányról 
írott cikkek. Az égbolt fénytüneményeit ismertető cikken kívül a 
modern csillagvizsgáló intézetekről írott cikk a csillagászat kedvelőit 
fogja leginkább érdekelni.

Azonban mindenkinek az érdeklődésére számot tarthat egy nagy 
tanulmány, mely a világ végére vonatkozó tudományos elméleteket 
ismerteti s természettudományokban szereplő új fogalmakon és elne
vezéseken kívül helyet kapott a Kincses Kalendáriomban az új erő
mértékegységek ismertetése is. Egy nagy cikk a baktériumokat 
ismerteti Írásban és képben.

A természettudományok után a szociális kérdések foglalkoztatják 
leginkább a mai kor emberét. Egy nagy és alapos tanulmány a 
szociáldemokráciában érvényesülni akaró áramlatokat ismerteti. Ide 
vág a magyar nemességről szóló cikk is, valamint a társadalmi 
életben sokszor jelentékeny szerepet vivő kitüntetések és rendjelek 
ismertetése is. Egy praktikus cikk a névmagyarosítás minden ügyében 
eligazítja az embert.

A történelmi részből kiemeljük a pogány magyarokról, a magyar 
városokról s a hírneves foglyokról szóló cikkeket. A politikai részben 
ott találjuk a világ parlamentjeinek s a köztársaságoknak ismertetését.

Az egyházi vonatkozású cikkek közül az egyik a szerzetes-rendek 
római generálisait, egy másik a katakombákat, a harmadik pedig a 
szentek ikonográfiáját ismerteti A művészeti részben nagy cikk van 
a gót stílről és a gobelinekről. Gyakorlati értékű az a cikk is, amely 
a bankok és a börze életében használatos szakkifejezéseket ismerteti.

Ezeken kívül még vagy negyven-ötven tárgy van földolgozva a 
Kincses Kalendáriom új kötetében, kisebb-nagyobb terjedelemben, de 
mind egyforma gonddal és egyforma érdekességgel. Szóval : az új 
kötetben is megnyilatkozik a Kincses Kalendáriom készítőinek az a 
törekvése (és egyszersmint sikerének titka), hogy minden évben 
még többet, még tökéletesebbet, még szebbet és még érdekesebbet

nyújtsanak a közönségnek, mint az előző esztendőben. Minden haladt 
és fejlődött a Kincses Kalendáriomban, csak egy maradt a régi: az 
ára. A Kincses Kalendáriom ma is csak két korona (bérmentes kül
déssel 2 korona 20 fillér), mint tavaly volt. Kapható Székely és Illés 
könyvkereskedésében Ungvárt.

809—1908. szám.

faeladási hirdetmény.
Szászkézd község elad erdejének „B.“ ü.-o. 

Bucholz nevű részletében 1593 drb 20— 124 
cm. mellmagassági átmérővel biró tölgyfát, mely 
1593 drb tölgyfának köbtartalma 7331 tm3 és 
ebből műfára esik 2381 tm3.

Becsérték és kikiáltási ár 45661 korona, 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános ár

verés a község irodájában

19 08 . november hó 9 -én  d. e. 9 órakor
fog megtartatni.

Bánatpénz az egész fatömegre 10'Vo, azaz 
4566 korona.

Árverési feltételek és becslési jegyzékek a 
községjegyzői irodában betekinthetők.

Szászkézd, 1908. évi október hó 22-én.

£utsch jVíihály Kasser €ndre
biró. jegyző.

MT" Most jelent meg !

„ V A D Á S Z  N A P T Á R “
V. ÉVFOLYAMA

1909. ÉVRE.
Minden vadász né lk iilö zhetlen  kézikönyve.

Szerkeszti:
REMETEI KŐVÁRY JÁNOS.

Ifj. NAGEL OTTÓ kiadása Budapesten. 

Díszes vászonkötésben ára: 3 korona. 
Kapható:

S z é k e l y  é s  I l l é s
könyvkereskedésében Ungvárt.

i -S
/
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JFaeladási hirdetmény.
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság kerü

letében a borgói alsó-, szamosvölgyi alsó- és 
szamosvölgyi felső m. kir. erdőgondnokságok 
kezelése alá tartozó, egyesítve kezelt volt naszód- 
vidéki községi erdőkben az 1909. évi julius 1-től 
számított 5 (öt) év alatt kihasználandó s az 
alábbi kimutatásban részletezett vágásterületek 
törzsenkinti kiszámlálással megbecsült fakészle
teinek tövön való eladására a borgóbesztercei, 
dombháti és valea-marei gőzfűrészek bérbeadá
sával összekötve Besztercén a m. kir. erdő-

Ajánlatok az összes I—III. csoportra együtt, 
vagy pedig külön-külön egyes csoportokra is 
tehetők.

A benyújtandó ajánlatokban a csoport vagy 
a csoportok, amelyre vagy amelyekre az aján
lat tétetik, úgy, amint a jelen árverési hirdet
ményben megjelölve van, erdőgondnokságok és 
gazdasági tervi elnevezések szerint pontosan 
megjelölendők.

igazgatóság hivatalos helyiségében 1908. 
december 7-én d. e. II órakor a m. kir. 
Földmivelésügyi Minister Úr jóváhagyásának 
fentartása mellett zárt Írásbeli ajánlatok utján 
nyilvános versenytárgyalás fog tartatni.

A kimutatásban közölt lűc- és jegenye-fenyő 
haszonfa a felvett törzseknek csupán műszaki 
célokra alkalmas fatömegét — a kéreg, csúcsfa 
és a termelési apadék leütésével — foglalja 
magában.

A zárt írásbeli, ivenkint 1 korona bélyeggel 
ellátott 5% bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, 
melyekben az egyes csoportokra megajánlott 
vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és 
melyekben ajánlattevő által határozottan kijelen
tendő, hogy az árverési és részletes szerződési 
feltételeket ismeri, azokat változatlanul elfogadja 
és azoknak magát aláveti, 1908. évi decem
ber hó 7-én d. e. II óráig a besztercei

Az 5 évi vágástér B e c s ű 1 t f a t ö m e g A bérbe veendő
gőzfürészErdőgond- gazdasági terv- kitér- Lucfenyő Jegenyefenyő Bükk

o nokság szerinti elnevezése jedése Kikiáltási ár évi ha
szonbére(Xo cá O Ú erdő- k hold

törzsek
száma
darab

haszon- törzsek haszon- haszon- helye
6 l'S ■a részlet fa m3 száma

darab fa m3 fa m8 korona f K-ban

i. 1. 4 - 8 .  10 
12-15. 17. 409.68 22910 26441 1990 3797 26939

Borgói
alsó

A. n i . 1—4. 6. 
7. 334.09 29002 40360 6252 15114 12282

<1>
O
<D

i.

VI. 6 2 -6 6 . 178.95 13231 18515 9477 14330 4039
X!
'O
u>
o

CQ

I. csoport összesen 922.72 65143 85316 17719 33241 43260 1.050.994 50 14.000

i i .
Szamos

völgyi
alsó

A. III. 3—8. 13. 315.21 27814 34623 8054 18732 11974 492.169 -
Domb

hát
8000

i n .
Szamos

völgyi
felső

C. III. 29a.
4 8 -6 1 . 543.77 50643 95213 12701 28385 1729 1.114.111 -

Valea-
mare

8000
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magyar királyi erdőigazgatóságnál nyúj
tandók be.

Oly ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek nem 
felelnek meg, amelyek elkésve érkeznek be, 
vagy pedig a megállapított árverési és szerző
dési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak ma
gukban, figyelembe vétetni nem fognak.

A földmivelésügyi m. kir. Minister ur fen- 
tartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatok 
közül szabadon választhassa elfogadásra azt, 
amelyet tekintet nélkül az ajánlat magasságára 
saját belátása szerint legmegfelelőbbnek talál, 
vagy hogy az összes ajánlatokat is vissza uta
síthassa.

Az árverési és részletes szerződési feltételek 
a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál, a hör
gői alsó m. kir. erdőgondnokságnál Borgóprun- 
don, a szamosvölgyi alsó m. kir. erdőgondnok
ságnál Dombháton és a szamosvölgyi felső m. 
kir. erdőgondnokságnál Óradnán a hivatalos 
órák alatt bármikor megtekinthetők és kívánatra 
minden egyes csoportra vonatkozó feltételek és 
a vágások térképei 30—30 korona összeg elő- 
leges beküldése ellenében az érdeklődőknek a 
m. kir. erdőigazgatóság által megküldetnek.

Besztercén, 1908. évi október hó 13-án.

M. kir. erdőigazgatóság

5778—1908. szám.

árverési hirdetmény.
Alólirott hivatal ezennel közhírré teszi, hogy 

a radvánci m. kir. erdőgondnokság kezelése alá 
tartozó:

1 nagylázi „Xolibu verch“ és „Rasznó“ erdő
részekben (B. gazd. osztály V. vágássorozat, 
25. tag 3. és 27. tag 11. erdőrészlet) 1—837. sz. 
alatt kiszámozott 441 drb tölgy és 525 drb bükk 
és gyertyán állófa 10,000 K, azaz tízezer korona,

2. az ungvári „£övÖlÖe“ és „Xameni verch“ er
dőrészekben (C. gazd. osztály III. vágássorozat, 
15. tag, 11., 12. és 13. erdőrészlet) 1—451. 
szám alatt kiszámozott 451 drb tölgy állófa és 
1—644. szám alatti 644 rakat galy és rőzse 
faanyagot 9400 K, azaz kilencezernégyszázkor.,

3. a felsődomonyai „farkasova“  erdőrészben 
(C. gazd. osztály, IV. vágássorozat, 24. tag, 18. 
erdőrészlet) 1—460. szám alatt kiszámozott 474 
drb fennálló tölgyfa 4600 K, azaz négyezerhat- 
száz korona becsérték, mint kikiáltási árral az 
alólirott m. kir. főerdőhivatal tanácstermében 
folyó évi november hó 30-án D. e. 10 órakor tartandó 
zárt írásbeli versenytárgyalás utján el fog adatni.

Az árverési és szerződési feltételek az alulírott 
m. kir. főerdőhivatalnál, valamint a radvánci m. 
kir. erdőgondnokságnál is — a hivatalos órák 
alatt — megtekinthetők.

Versenyezni óhajtók felhivatnak, miszerint 
minden egyes erdőrészre külön-külön teendő és 
külön-külön borítékba zárandó, egy (1) koronás 
bélyeggel és a kikiáltási ár 10 (tiz) °/o- ának meg
felelő összeggel — mint bánatpénzzel — ellátott 
zárt írásbeli ajánlataikat a kitűzött határidőig az 
alulírott m. kir. főerdőhivatalnál nyújtsák be.

Ungvárt, 1908. évi október hó 21-én.
Jlí. kir. főerDőhivatal.

401—908. sz. 11—908. urb.

Tölgyfaeladási hirdetmény.
Kolozsvármegye Nagyalmás község volt úr

béreseinek tulajdonát képező erdőből 2632 szál 
25—98 cm. mellmagassági átmérővel biró ko
csányos és kocsánytalan tölgyfa és 1211 szál 
25—74 cm. vastag cserfa
11)08. évi december 14-én d. e. 11 órakor
Nagyalmás községházánál megtartandó szó- és 
írásbeli zárt ajánlattal egybekötött nyilvános ár
verésen el fog adatni.

Kikiáltási ara 48,440 korona.
Bánatpénz 10°/o.
Szabálytalanul felszerelt vagy utóajánlatok nem 

fogadtatnak el. Részletes becslés és árverési 
feltételek Nagyalmáson a volt úrbéresek elnöké
nél, Hidalmáson a m. kir. járási erdőgondnok
ság irodájában megtekinthetők.

Vasúti állomás Bánffy-Hunyad.
Az erdő Nagyalmás községtől 5—7 km -re 

fekszik
Nagyalmás, 1908. október 22.

Porutz Gyula
volt úrbéresek elnöke.
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94310. I/B—1. sz.

Termelt fenyő-haszonfa eladás.
A liptóujvári m. kir. főerdőhivatal kerületébe 

tartozó fenyőházai, maluzsinai és oszadai erdő
gondnokságban az 1908— 1912. évek alatt a 
kir. kincstár részéről termelendő és a rakodókra 
szállítandó, a maluzsinai és likavai erdőgondnok
ság bizonyos részeiben pedig a folyó évben 
termelt s a rakodókra szállítandó fenyő haszon
faanyag Liptóuj várt lí)08. évi november lió 
30-án a főerdőhivatal hivatalos helyiségében 
délelőtt 10 órakor a következő méretszerü meg
osztással és csoportosítás mellett fog nyilvános 
versenytárgyalás utján eladatni m. p.

A. Szóbeli árverésen.
I. Csoport. A maluzsinai erdőgondnokságban 

5 év alatt termelendő, a rakparton szállítva át
adandó mintegy 22000 ürm. vegyes méretű 
haszonfa.

Kikiáltási ár: a 25 cm. és azon aluli közép- 
átm. fánál köbm.-ként 12'80 K, a 26 cm. és 
azon felüli középátm. fánál köbm.-ként 16.60 K.

Bánatpénz : 7000 K.

B. írásbeli verseny utján.
II. Csoport. A maluzsinai erdőgondnokságban 

a f. évben termelt és az erdei rakparton át
adandó mintegy 4000 m3 26 cm. és ennél vas
tagabb méretű haszonfa.

Kikiáltási ár köbméterenkint 16 40 K. — Bánat
pénz: 7000 K.

III. Csoport. A maluzsinai erdőgondnokságban 
a f. évben termelt és az erdei rakhelyen át
adandó mintegy 1500 m3 25 cm. és ennél véko
nyabb méretű haszonfa.

Kikiáltási ár köbméterenként 12-90 K. — 
Bánatpénz: 2000 K.

IV. Csoport. A fenyőházai villamos fűrész, 
villamos áram és iparvasut használatának bér
letével a fenyőházai erdőgondnokságban 5 év

alatt termelendő s a rakodókra szállítandó mint
egy 54000 m3 26 cm. és ezen felüli közép- 
vastagságú fenyő haszonfa.

Kikiáltási ár köbméterenként 1720 K. — 
Bánatpénz: 20000 K.

V. Csoport. A fenyőházai erdőgondnokságban 
5 év alatt termelendő s a rakodókra szállítandó 
mintegy 17000 m3 25 cm. és ezen aluli közép- 
vastagságú fenyő haszonfa.

Kikiáltási ár köbméterenként 14’50 K. — 
Bánatpénz: 5000 K.

VI Csoport. Az oszadai fűrész használatával 
az oszadai erdőgondnokságban 5 év alatt a 
kincstár által kitermelendő és az erdei rakpar
tokra leszállítva átadandó mintegy 31000 m3 26 
cm. és azonfelüli középvastagságu fenyő haszonfa.

Kikiáltási ár köbméterenként 16'50 K. — 
Bánatpénz: 10000 K.

VII. Csoport. Az oszadai erdőgondnokságban 
5 év alatt termelendő és az erdei rakpartokon 
leszállítva átadandó mintegy 21000 m3 25 cm. 
és azon aluli középvastagságu fenyő haszonfa.

Kikiáltási ár köbméterenként 14'30 K. — 
Bánatpénz: 6000 K.

VIII. Csoport. A likavai erdőgondnokságban 
a f. évben termelt és a Vág partján átadandó 
mintegy 3000 m3 vegyes méretű haszonfa.

Kikiáltási ár: a 25 cm. és azon aluli k. vas
tagságú fánál köbm.-ként 14'50 K, a 26 cm. 
és azonfelüli k. vastags. fánál köbm.-ként 17'20 K.

Bánatpénz: 5000 K.
Bővebb felvilágosítással a liptóujvári m. kir. 

főerdőhivatal szolgál, a hol az általános árve
rési és szerződési feltételek is megtekinthetők. 
Ezek a feltételek úgy a m. kir. földmivelésügyi 
Ministerium erdészeti főosztályában (Budapest,
V., Zoltán-utca 16.) valamint a liptóujvári m. 
kir. főerdőhivatalban legkésőbb 1908. évi nov. 
hó 2-ik napjától kezdve átvehetők.

Kelt Budapest, 1908. évi szeptember hó 4-én.

M. kir. földmivelésügyi Ministerium.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  m in den hónap 1-én és 15-én.

F ő s z e r k e s z t ő :

Im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A
B é la p á tfa lv á n .
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V askalapdöngetés.

Az idők jele, hogy már a legilletékesebb he
lyen kezdik a vaskalapot döngetni. Nem kisebb 
ember, mint az aradi m. kir. pénzügyigazgató
ság közkedveltségű feje: Róka József m. kir. 
pánzügyigazgató cselekszi ezt követésre méltó 
módon. Tőle jelent meg ugyanis az „Állami 
Tisztviselők Lapja" f. évi október hó 20-iki 
számában „Vaskalap” c. vezércikk, a melyben 
hivatkozva dr. Wekerle Sándornak az expose- 
ben mondott azon szavaira, hogy a „tisztviselői 
kartól az egész vonalon fokozottabb tevé
kenységet kell elvárnunk", ennek azt az értel
met tulajdonítja, hogy a tisztviselőknek saját 
munkálkodásukkal oda kell hatni, miszerint a 
közigazgatásban az egyszerűsítési reformtörek
vések mielőbb testet öltsenek. „Mert a sok hi
vatalban még mindig uralkodó copf és bürok
ratizmus nemcsak terméketlenné, idegölő ma
lomtaposássá teszi a tisztviselők munkakörét, 
hanem azok munkáját meg is drágítja."

Róka e kijelentése a tapasztalatnak tökélete
sen megfelel. Rá lehetne mutatni, tán nem is 
egy hivatalra, hol tisztán a főnök bürokratikus 
munkaszaporítása nemcsak magára rótt óriási 
terhet, de a folytonos tiszti-személyszaporítással 
az adminisztratív kiadásokat is növelte.

Jól mondja tehát a cikk Írója, hogy „a bürok
ratizmus fonákságainak kiküszöbölése egyéni jel
legű és így nagy részben egyéni feladat . . . 
Fattyúhajtásainak nyesegetéséhez azonban egyéni

érzék és elfogulatlanság — szabad gondolkodás 
— kívántatik“.

Büszkén hivatkozik arra, hogy mindenütt ki
fejtette azt a bizonyos fokozottabb tevékeny
séget a nélkül, hogy a tisztviselőket a vég- 
kimerülésig hajszolta volna, s így érte el, hogy 
nagyobb eredménynyel dolgoztak is. A sablonos 
elintézéseket az állami végrehajtók, a fogalmazó 
gyakornokok és fiatalabb fogalmazók végzik 
nagy eredmánynyel, a gyakorlottabb fogalmazók 
meg a fennmaradt csekélyebb számú érdemle
ges intézkedést végezhetik el így sokkal beha
tóbban, s nem tölti az időt a titkár a testet-lel- 
ket ölő blanketta-töltéssel vagy százszor-ezerszer 
ismétlődő sablonos szövegezéssel — „hivatalos 
tisztelettel" s egyébb elmaradhatlan frázisok tö
megével — drága idejét. Ily módon a tisztvi
selő ambícióval dolgozik, sőt marad annyi ideje, 
hogy pragmatika nélkül is évenként élvezheti jól 
megszolgált szabadságát.

Ebben is éles megfigyelést tanúsít cikkíró, 
mert a bürokrata hivatalvezetőnek nincs nagyobb 
bosszúsága, mintha valaki szabadságot kér tőle, 
annyira tologatja ide-oda elhatározását, s nyir
bálja, ha csak lehet, alkudozik le a kért idő
ből, hogy a tisztviselő alig mer már szabadságot 
kérni. Főelvül állítja fel a pénzügyigazgató, hogy 
semmit sem irni, a mi az ügyiratban már kü
lönben is benne van, vagy más hatóságnak 
már tudnia kell. Ilyen szószaporítás pl.: „További 
szabályszerű eljárás végett áttétetik, felterjesz
tetik“ és sok egyéb. Sok munkamegtakarítás
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érhető el az „eredetben“ való levelezéssel vagy 
közvetlen érintkezés útján.

Csak bátorság kell — szerinte — a szokással 
szakítva a bürokratizmus kinövéseit okosan le
nyesegetni s akkor nem lesz okunk panaszkodni, 
mint most, mikor ez ellen alig teszünk valamit, 
s nem tudunk a magunk lábán járni.

Befejezésül azt Írja, hogy a szolgálati prag
matika nélkül sincs nála titkos minősítés, meg
mutatja azt, ha az illető kívánja.

Nagyon helyes és illetékes helyről jövő taná
csok ezek, de azért a vaskalapos, a hogy mi 
ismerjük, arra mit sem hederit s folytatja előbbi 
munkáját abban a megingathatatlan meggyőző
désbén, hogy csak úgy van az jól, a hogy ő 
maga csinálja.

*

A fenti hangon nyilatkozik ugyanazon lap 
234-ik oldalán egy ministen osztálytanácsos, 
tehát szintén nagyon illetékes személy, hogy mi 
mindent lehetne egyszerű hivatalos intézkedés
sel a tisztviselők megelégedésére megoldani, 
kikkel a kormány úgy bánik, mint a mostoha 
gyermekekkel, s csak nagy rimánkodásokra vet 
oda nekik egy-egy falatot. Felhozza a többi 
között, a titkos minősítésen kívül, hogy „ott van  
a vasárnapi munkasziinet. Ez úgy van ren
dezve, hogy bármelyik minister vagy hivatal
főnök egy tollvonással berendelheti a tisztvise
lőket vasárnap is a hivatalba. Olt van a hiva
talos órák egyöntetű megállapítása. E tekin
tetben olyan önkény uralkodik, a mely igazán 
páiatlan a maga nemében. A főnöki szeszély 
itt a mértékadó. Ott van a tandíjmentesség 
kérdése, melyet már régóta lehetett volna elin
tézni, csak találkozott volna magasabb rangú 
tisztviselőtársunk, a ki exponálta volna magát 
ebben a kérdésben“.

Az idők jelére mutat, hogy oly kiváló szak
társunktól kaptunk az ország központjából kifa- 
kadást a vaskalaposság ellen, ki nemrégen a 
mérsékelt iránynak igyekezett elsőrendű szószó
lója lenni.

Arról lévén szó, hogy az állami tisztviselők 
országos egyesületét vonjuk bele a mi mozgal
munk támogatásába, a többiek között azt írja! 
„Tudom azt is, hogy lépések történtek arra

nézve, hogy az erdőtisztek és elsősorban a meg
bízást nyert állandó bizottság, — belépjenek 
nevezett egyesületbe és az erdészeti szakbizott
ság ott megalakuljon. Mindez most van folya
matban, hogy minő eredményre vezet, azt a 
mi közismert élhetetlenségünk és túlságos 
körültekintésünk mellett nem tudom “.

Ez értesítéssel egybehangzik az „Állami Tiszt
viselők Lapja“ idézett számában közölt ama 
tudósítás, hogy „az erdészeti bizottság megala
kításának puszta hire az erdészeti tisztviselők 
körében nagy örömöt okozott és azt eredmé
nyezte, hogy most már a földmivelésügyi mi- 
nisteriumba beosztott erdészeti tisztviselők túl
nyomó nagy része szintén belép egyesületünk 
tagjai sorába“..

Tehát: „mégis mozog a föld!“ S úgy lát
szik, az egészséges irányban kifejlődött erdé
szeti közvélemény magával sodor mindenkit s 
még az is kénytelen az árral úszni, ki azt fel
tartóztatni akarta.

A jegenyefenyő védő növénye.
Irta Díváid Béla.

Ha a mezőgazdasági növények között vannak olyanok, 
melyek védőnövények nélkül nem termeszthetők előnyö
sen, akkor az erdőgazdaságban a jegenyefenyő az a fa, 
a mely magból sikerrel csak védő fa alatt nevelhető 
nagygyá.

Minden fa zsenge korában megtűri az anyafa védel
mét, de egy sem olyannyira, mint a jegenyefenyő. Ez 
a fanem nem annyira az anyafa közvetlen védelmét, mint 
az úgynevezett félárnyékot keresi. Ezen körülményből 
magyarázható, hogy csemetekertekben, amint ezen fel
tételeknek meg nem felelnek, miért nevelhető fel oly nehe
zen a jegenyefenyő.

A jegenyefenyő árnyékot kereső természeténél fogva 
ahhoz a kérdéshez jöttünk, hogy . vegyes faállományok
ban kezelve, mely fanem az, a melynek társaságában legszí
vesebben fordul elő; természetes utón keletkezett fiatalosa 
mely fanem alatt telepszik meg a legszívesebben?

A fenyőfélék között hazájában tulajdonképeni termő
helyei a középhegységekben akár a mesterségesen tele
pített lúc, akár az erdei fenyvesek alatt egészen jól él. 
A lúccal növekvésben nem képes lépést tartani, de el
tengődik alatta. A jegenyefenyő telepítetett girbe-gurbán 
nőtt erdei fenyők alatt magvetés útján megtelepszik.

A faállományt alkotó fanemek között a tölgy alatt 
elég jól tenyészik, ha előbbi sűrűén áll, mert ritkás töl
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gyesben fejlődése kevésbé előnyös. A bükkel versenyt 
tart. De legszívesebben telepszik meg a gyertyán alatt, 
elannyira, hogy ott, hol gyertyánok vannak, azok alatt 
kendersűrűségüen telepszik meg, 8— 10 éves korában az 
öreg gyertyán koronájába kapaszkodik és azután ezt ké
sőbben túl is szárnyalja.

Hogy a jegenyefenyő a legszívesebben a gyertyán alatt 
telepszik meg, annak okát abban kell keresnünk, hogy 
a gyertyán csoportokban vagy szálanként félárnyékot 
nyújt, a mit a jegenyefenyő keres és követel. A gyertyán 
olyan helyeken fordul elő, a miket a jegenyefenyő kedvel, 
az észak, északkeleti, az északnyugati üde, nedves talajt.

A jegenyefenyő világosság, a napsugarak iránti kívá
nalma ugyanaz, mint a gyertyáné. Ha a veresfenyő, a 
nyírfa a világosságot kereső fanemek között a szélsősé
get képezi, akkor a bükk, gyertyán és jegenyefenyő az 
árnyékot tűrő fanemek másik szélsőségét alkotja. Ennek 
magyarázata abban keresendő, hogy nem minden fanem 
chlorophylja nyeli el egyformán a napsugarakat.

A „Centralblatt für das gesammte Forstwesen“ cimü 
lap 1907. Vili. és IX. füzete vezető cikkében Zederbauer 
E. dr. azt állítja, hogy Kraus, Engelmann, Reineke és 
mások megállapították, hogy a szeszben feloldott chlo- 
rophyl, úgy mint a levegő, a napsugarakra válogatott fel
szívó elnyelési képességet tanúsít.

A Fraunhofer vonalakból a veres sugarakat az árnyé
kot kereső fanemek tízszer oly mennyiségben nyelik el, 
mint a világosságot keresők. Zederbauer E. dr. kísérlet 
alapján megállapította, hogy minden fanem elnyeli a ve
res sugarakat, éppen így a kék és ibolya színűeket. 
Indigó és narancssárga színűeket csak bizonyos fanemek 
tűi, illetve levelei nyelik el, a lúc, jegenye és bükk. 
Legjobban elnyelik a fák levelei a veres, legkevésbé a 
Zöld sugarakat, a kéket és ibolyaszinüt kevésbé mint a 
veresei.

Egyes fanemek, úgymint a lúc, jegenye, bükk és gyer
tyán, a kék indigó és ibolyaszinü sugarakat erősen nye
lik el.

Hogy a jegenyefenyő sikeresebben tenyészik a gyer
tyán, mint a bükk alatt, annak okát abban kell keres
nünk, hogy a bükk a jegenyefenyővel versenyez árnyék
tűrés tekintetében.

Miután a gyertyán kevésbé jó talajon is megél, és 
miután a gyertyán elég sűrű lombozatával a talajt javítja 
és árnyéka alól a jegenyefenyő kinő, az erdők szélein 
és belsejében, a hol régebben a nemesebb fanem agyon 
lett legeltetve, csak egyedül a gyertyán nagy visszaszerző 
képességénél fogva volt képes ellent állani, értéktelen 
bokorrá nőni, az ilyen helyeken igen előnyösen lehet 
jegenyefenyőt alátelepiteni.

A hiányos kezelés következtében a vágások területén 
visszahagyott ágas-bogas, de magot mindig termő gyer
tyánfából keletkezett gyertyán fiatalosok rekonstrukciójára 
legalkalmasabb és legbiztosabb sikert igérő fanem a 
jegenyefenyő.

Tudva azt, hogy a jegenyefenyőnek legjobb védőfa
neme a gyertyán, az előhegység rontott gyertyánvágásai 
mindenkor alátelepithetők jegenyefenyővel.

Vadas Jenő „Erdőműveléstana“ a gyertyánfa leírásáról 
szólva azt állítja, hogy sűrű lombozata alatt kevés 
fanem tenyészthető sikerrel ; a jegenyefenyő azon kevés 
fanemek közé tartozik, nemcsak hogy sikerrel tenyészt
hető alatta, hanem a zt el is nyomja.
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Magyarország erdősültsége s gazdasági 
viszonyai az árpádházi királyok idejében.

Irta Földes János. (3)

Drauc községe és Solymos Arad megyében még 
e szolgáló népek régi falvai lehettek, a hogy faluszámra 
voltak regősök, elbeszélők és zenészek Zalában, Borsod
ban, Pestben. A Lippa mellett fekvő Solymos vára, 
melynek környékén most is terjedelmes erdők vannak, 
ős idők óta fejedelmi gazdák birtoka volt, mint Hunyadi, 
Corvin János, Izabella királyné, kiket leginkább a va
dászó kedv köthetett ide.

Ilyen királyi vadászok voltak a Bakonyban a veszprém- 
megyei Szt.-Gál kurtanemesei, kiknek régi szabados 
rakoncátlansága korunkig oly nehezen fékezhető volt, 
hogy az erdőtörvény életbe lépte után kirendelt első 
erdészüket inkább agyon sújtották, semhogy saját erde
jükben a törvény jogosultságát elismerték volna és kik
nek furfangos orvvadászkodásáról úgy tudom, Tanos Pál 
szaktársunktól olvastam egy élethű tárcát.

Ugyancsak II. Géza idejében telepedtek meg először 
az akkori Szék, ma Báttaszék (Tolna-m.) mellett a cis- 
terciták, kik kolostoraik részére félre eső völgyeket ke
restek fel; megfogták az eke szarvát, az ásót, kapát, és 
a vadont, pusztát szépen művelt földekké varázsolták 
át. Első településük is Ausztriában a magyar határ 
közelében — „erdős völgyben" — Sattelbach község
ben történt 1135-ben s innen jöttek át kultivátori tevé
kenységükkel Magyarországba.

Csepel-szigete legrégibb vadászterülete volt királyaink
nak. így mikor I. Frigyes, német császár, keresztes 
hadával 1189-ben átvonult Magyarországon, III. Béla 
király nagy vendégszeretettel fogadta őt. Levitte „Attila 
városába“, Budára, és négy napig vadászott vele a 
Csepel szigeten : „családi vadászó szigetén." Sőt
előcsapatát is a vadonnal ismerősebb magyarok képez
ték, mikor elkísérték seregét az ország határán túl a 
bolgár erdőn keresztül a Barancs és Nis közötti útsza
kaszon. Itt az erdő lakói : félvad szerbek, oláhok és 
bolgárok, bár rendre akasztották őket, folyton támadták 
a kereszteseket.

Puszta, lakatlan volt az az erdővel borított föld is, 
Erdély délkeleti részén, az ország gyepűin túl, melyet 
II. Endre ajándékozott 1211-ben a német vitézrendnek,
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a hol az oláh kenézek kezdtek leginkább terjeszkedni s 
nyájaikkal legeltetni.

Magyarország és Styria között szintén nagy erdőségek 
választották el a két ország népességét. Mikor azonban 
Béla herceg (a későbbi IV. Béla), kénytelen volt 1223-ban 
atyja elől osztrák földre menekülni, a lakott művelt föld, 
a mívelődés haladtával már mindkét részről összeért, 
úgy hogy a határvillongások már nem pusztán azon 
rablásokból keletkeztek, miket egymás határerőéin ke
resztül intéztek egymás földje ellen, hanem most már 
innen is, onnan is kaszálás, faizás és legeltetés utján 
foglaltak egymástól s ily módon nap-nap mellett vi
szálykodásba keveredtek.

Mikor 1241-ben a tatárjárás közeledett Magyarország 
felé, IV. Béla maga gohdoskodott, hogy az orosz határ 
Lengyelországig s Erdélyben a törcsvári szoros biztosít
tassák a gyepük kijavítása által: „roppant erdőket le
vágatva, hosszú torlaszokat építtetve, keresztbe 
döntött f á k k a l Annyira bíztak a határerdők áthatöl- 
hatlanságában, hogy országszerte vígan, gondtalanul 
farsangoltak (1241. január—február 13.), míg a lecsapó 
tatáráradat hideg zuhanyként el nem árasztotta őket.

De ismét csak szerencséről beszélhet a történetíró, 
hogy ott is, hol nem voltak oly kiterjedt rengetegek, 
mint a felföldön, még mindig volt elég erdő, bokrozat, 
vagy mocsár, odvas fa, hová a menekülő lakosság el
bújhatott, mert a tatárok kegyetlen mészárlásától írmagul 
sem maradt volna senki sem. Szemtanú leírásából tud
juk, miként találtak a sűrű növényzettel benőtt mocsár
ban, hínárban órák hosszáig nyakig, sokszor egészen 
elmerülő emberek védelmet az üldözők előtt. Sőt egy 
egésszé olvadó vadonná változott a parlagon hagyott 
ország, hová vérszagra gyűltek a szomszédországokból 
is a farkasok s egyéb ragadozók a holttesteken lak- 
mározni.

Csak is az ősvadonok gyümölcs- és vadbőségének, a 
tömérdek vizi szárnyasnak s azok millió tojásainak tud
ható be, hogy az emberek hosszú lappangásuk alatt 
éhen nem vesztek mindaddig, míg a visszatérő IV. Béla 
rejtekeikből elő nem csalogatta. A semlyékek gesztenye 
ízű sulyomjából (Trapa natans) oly bő mennyiség áll
hatott rendelkezésre, hogy télire is gyűjthettek, s főve 
megehették, mint az újabb kor lápi embere.

A korlátlanúl terjeszkedő folyam-területek s dúsabb 
csapadékoktól táplált hinárosokban még a nemesebb vizi 
vadak is, a kócsagok, darúk, annyira elszaporodhattak, 
hogy a darútollas kalpagok, kócsagos kucsmák minden
kinek fején ott díszelegtek a nélkül, hogy szó lehetett 
volna madárpusztításról, a mivel manapság méltán vádol
ják a tollas női divatot.

A különböző vizi sneffek, gémek, kacsák s különösen 
vadludak akkori sokaságáról némi fogalmat szerezhet 
magának az, ki csak á hatvanas évek elején, mint ma
gam is,, nem egyszer tanúja lehetett a nagy halastavá
ból híres Tatán, mikor a vadludak felvonulásakor az

égboltozat a szó szoros értelmében el volt lepve s egy 
foltja sem volt, hol nem lebegtek volna.

Titel vidékének a vonuláskor nyüzsgő milliónyi ma
dárserege szolgálhatna még mintaképül a régi idők szár
nyasokban való kifogyhatatlan bőségére.

A sasok mellett vaddisznók, . medvék és bölények 
szolgáltak dús prédául a vadászoknak.

Mennyire el voltak szaporodva az olyan, manapság 
már nagy ritkaság-számba menő nemesebb ragadozók, 
mint a nyestek, mi sem bizonyítja jobban annál, hogy 
rendes évi adózás címen nagyobb mennyiségben nyest 
bőröket kellett beszolgáltatni, különösen Horvát-Szlavon- 
országból.

IV. Béla a tatárveszedelem után minden országból 
letelepedésre szólította fel a lakosságot s a vendégek 
tódultak is mindenünnen, sőt az 1259. évi németországi 
éhség is sokat idehajtott.

Ekkor új faluk s városok alapításával ismét a határ
széli erdők irányában terjeszkedtek a művelt területek. 
Ez erdőségekben alakult meg ebben az időben Torna, a 
Miskócok birtoka; most hallunk először a Rima völgyé
ről, a későbbi Kis-Hontról, továbbá Sárosról s Eperjes 
lakóiról, Szepesben a szász vendégek, ámbár még pa
rasztok, most erősödnek meg; főhelyük Lőcse, akkor a 
legészakibb helyen fekszik, hol már a határzáró gyepük 
szelték át a rengeteget.

Besztercebánya városa is most ke'etkezik s polgár
ságának egész Zólyomra nézve megengedik az arany, 
ezüst s más érc, pl. vörös réz ásását. De jellemző, 
hogy a vadászatot s halászatot már megtiltják nekik, 
tehát ügyet vetnek ezen jövedelemre is, mely az e'őtt 
szabadjára lehetett engedve bárki kedvtelésének. Most 
tűnik fel először az árvái vár is, melyért a király Va
rint, Zsolnát és Teplicet adta a felső Vág mellett. V. 
István még bőségesebben gondoskodik az ország leg
északibb részeiben lakó szepesi szászokról, a miért 
érette vérüket bőségesen osztották; „Nekik hagyta föld
jüket, összes járulékával, halászattal, vadászattal. 
Szabad nekik erdőt irtani, a menynyit akarnak; 
fúrhatják a hegyet ércek végett, nyithatnak bányát a 
királyi jogok épségben tartása mellett.“

Máramaros megye „terméketlen, zord földje“ csak a 
XIII. század végén népesült meg annyira, hogy érdemes 
volt az ottani lakosok fölé ispánt rendelni.

S minthogy a 13-ik század végével 1301. jan. 14-én 
éjfélre hunyta le szemeit Árpád utolsó sarjadéka, III. 
Endre király ; lezárom én is ismertetésemet.
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Az államerdészet létszámegyesítése.
A történetiró — ha a kort, melyet leírni akar, helye

sen akarja jellemezni, a személyekről alapos Ítéletet 
mondani, nem elég ha csupán a tettekből alkotja meg 
a kor képét, hanem azokat csak külső jeleknek kell hogy 
tekintse, melyek segítségével megközelítheti a szereplők 
gondolkozását, — tettök rugóját.

Épp oly helytelen, ha a létszámegyesítés — most oly 
vegyes érzéshullámokat fölkavaró tényét mint olyat bírál
juk el, és annak hatását mérlegeljük csupán; egy lépés
sel tovább kell haladnunk, s az okot kutatnunk, mely 
azt szülhette. Sokáig azon gondolkodnunk nem kell, mert 
az életből merített tapasztalatok bőven adnak arra fel
világosítást.

Az állami erdőtisztek eddigelé a létszámok tömkele
gébe voltak besorozva; az erdőfelügyelőségnél, a magyar- 
országi kincstári, a horvátországi kincstári, a községi 
erdők kezelésénél, a szakiskoláknál, a kísérleti állomás
nál alkalmazott erdőtisztek mind külön-külön létszámba 
voltak besorozva.

Azt nagyon jól tudjuk, hogy főiskolánkon is már elő
szeretettel foglalkozik nem egy hallgató szakunk egyik 
vagy másik különlegességével s a gyakorlatban ezen 
előszeretet még jobban s többekben fejlődik ki. A mai 
korban pedig, ha haladni akarunk, az ember ezen hajlan
dóságait is ki kell használnunk, vágyait teljesítve nagyobb 
tevékenységre serkenteni, mert csak kedvvel és rátermett
séggel munkálkodó tisztikar emelheti szakunkat azon 
magaslatra, a melyet nagy jelentőségénél fogva elfoglalni 
hivatva van. Mi sem természetesebb, hogy ezen állapot 
— nem megvalósítása, mert azt csak egy az életet nem 
ismerő álmodozó remélheti, — hanem megközelítése úgy 
a szaktudomány megfelelő haladásának, mint a gyakor
lati élet a haladó kornak megfelelő berendezhetésének 
első feltétele.

Vizsgáljuk már most meg, miként közelíthető meg ezen 
állapot a statusok tömkelegével.

Nagyon jól tudjuk, hogy az állásokra pályázók -— a 
protekciótól eltekintve — esetlegesen a szükség szerint 
soroztatnak be egyik vagy másik létszámba. De azt is 
jól tudjuk, hogy a felsorolt létszámok egyszersmind — 
bizonyos határok között — körvonalozzák a gyakorlati 
életet. Mindegyiknek működési körét — az alapvonalak 
megtartásával — bizonyos különleges munkakör jellemzi. 
A kinevezés, illetve beosztás az egyéni hajlam tekintetbe 
vétele nélkül történik, s az másként alig lehet, mert ezen 
hajlam legtöbbnyire csak az életben jegecesedik ki telje
sen, de hogy ez azután minél többnél hasznosítható 
legyen, azt megakadályozza az a korlát, a mely a létszá
mokat mereven elválasztja. Tehát csakis a statusok egye
sítésével érhető el az, hogy minél többnek egyéni hajlama 
szakunk úgy anyagi, mint szellemi javára megfelelően 
hasznosíttassék.

Ellenvetésként hallottam már felhozni azt, hogy az

ágazatoknál előforduló különleges munkakörök az át
helyezéseket kizárják, — de ha azt elvként elfogadjuk, 
akkor tagadjuk magasabb képzettségünket. Külömben ezt 
az érvet már példák is megdöntik.

Vannak azonban még egyéb mellékkörülmények, me
lyeket tekinteten kívül hagynunk nem lehet és a melyek 
szintén a létszámok egyesítését igazolják.

Midőn legelőször széjjel tagolták a létszámot, egy éppen 
nyugalomba vonuló szaktekintélyünk azt mondta reá, hogy 
az elválasztás az egyenetlenkedés, békétlenség, elégedet
lenség csiráját rejti magában. Ebben ki van fejtve röviden 
minden, és a későbbi idő igazolta ezen állítását.

Feltárni e tekintetben teljes meztelenségében nem 
akarom a helyzetet.

Már a főiskolán is a hallgatók jó része bizonyos elő
szeretettel beszél az egyik vagy a másik létszámról, 
dicsérőleg az egyikről, kicsinylőleg a másikról, s azt már 
a gyakorlatban levőktől vették át előlegként s magától 
értetődik, hogy ezen rokon- és ellenszenv a gyakorlati 
életben is létezik. Tehát már első kinevezésekor — ké
relme ellenére oly létszámba kerülhet a fiatal szakember, 
melyre már ifjú korában — a mikor az impressziók 
mélyen vésődnek az emlékezet redőibe — bizonyos ellen
szenvvel gondolt. Állását elfoglalja s ha sorsába kény
szerűségből bele is törődik, az első csalódás legkeserübb 
érzete sokáig kiséri.

De még más oldala is van ez éremnek. Együtt töl
tötték éveiket az iskola padjaiban, együtt szőtték ábránd
jaikat a szép jövőről; a sors ketté osztja a csoportot, vagy 
többfelé is külön-külön létszámokba s azt jól tudjuk, 
hogy az előléptetési viszonyok létszámonkint mily válto
zók. Hol az egyik, hol a másik létszámban kedvezőb
bek a viszonyok s kivételes lenne az állapot, ha vélet
lenül csak megközelítőleg egyenlők lennének. Mily érzet 
az, ha egyenlő képesítéssel, talán több szorgalommal és 
nagyobb képességgel egyik csapat mögötte marad a 
másiknak. Nem irigységből, de ösztönszerüleg támad a 
feszült viszony s keserűség fogja el a sziveket s az mind 
nem marad hatás nélkül a szolgálatra sem. Hogy az 
nem fantom, hanem az életből merített valóság, csak az 
tagadhatja, a ki a legutóbbi időben nem forgott a külön
böző létszámoknál alkalmazott erdőtisztek között, — s a 
ki azon talán megbotránkozott volna, nem ismeri az 
emberek gyöngeségeit, gyarlóságait, de egyszersmind 
törekvéseit sem. Mig ha közös létszámba soroztatnak, a 
javának kijegecesedik az életben a hajlama s reménye 
megmarad, hogy ahoz a működési körhöz jut, a mely hajla
mának, tehetségének leginkább megfelel. Természetes, 
hogy mindenkinek az óhaja nem érvényesülhet, de ok
vetlenül többnek, mint a merev elkülönítés rendszerénél. 
Nem kell végig élveznie, hogy szaktársai, a kik jóval 
később verték le saruikról az iskola porát mint ő, miként 
előzik meg. Ha egy-kettő tehetségénél fogva elhagyja, 
az előtt meg kell hajolnia, s ha egyik-másik hathatós 
befolyása folytán szintén búcsút mond neki s felülről int
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feléje, azt, ha ismeri az emberi gyarlóságokat, el kell 
viselnie, de a tömeges aránytalanságok megszűnnek, 
így azután már csak a főnökök dolga, hogy alakosaik
ban a jó hajlamokat, azok képességeit felismerjék, — a 
mit persze merev imperatori modorral elérni nem lehet 
— s a megfelelő lelkiismeretes információkat megadják, 
s akkor az intéző köröknek mindig módjukban lesz az 
állásokat rátermett emberekkel betölteni.

Mindezek döntő befolyással biró rugói voltak annak, 
hogy vezető köreinket a statusegyesítés gondolatára vezet
ték. Mindenesetre lesz még több indok is, a melyeket 
azonban csak az sejthet, a ki a dolgok menetét a ki
induló műhelyből tekintheti. S ha szivünkre tesszük ke
zünket — s félre minden önérdeket, nem maradok egye
dül a statusegyesítés tényének helyeslésével. Épp oly el
hibázott dolog volna tehát, ha önző egyéni érdekből s 
vélt sérelemből a létszámegyesítés ellen állást foglalnánk, 
mint a milyen hiba lenne az, ha intéző köreink ez egye
sítésnél merev álláspontra helyezkednének s a tényleg 
létező aránytalanságokat a lehetőség legmesszebbre menő 
határán belül megszüntetni nem iparkodnának, a mint a 
kérelmezett vagy legalább már kilátásba helyezett állás
arányosítás életbeléptetésekor helyesen megoldani nem 
nehéz feladat.

A létszámegyesítéssel fog az összetartozandóság érzete 
fejlődni, a mit legutóbbi gyűlésünkön Rónay Antal minis- 
téri tanácsos elménkbe vésett, csak ily módon fog a 
békés egyetértés és az összhangu munkálkodás biztosít
tatni, a mi szakunk felvirágzásának alapköve.

Fagus.

Egyveleg.
Lesz vagy huszonöt esztendeje, ha több nem, hogy 

a Nyírségben vagy Szabolcsban jártam.
Megérkezvén a végállomásra, a honnét tovább sze

kerén kellett folytatnom az utat, szétnézek az állomási 
épület előtt, van-e ott fuvaros, a ki elvinne a rendel
tetési helyre.

Volt. De milyen ! Három apró létráskocsi fonott kas
üléssel, a féle egylovas ekhós szekér, a kocsik mellett 
meg egy-egy kacskaringósan csavarodó hosszú huncutkás, 
kaftános, jól megtermett zsidó legény, a kiknek az ütött- 
kopott kalapja alul hátul kikandil^ált egy kis fekete püspök
sapka. (Ezeket nevezte el jó egynéhány esztendővel ké
sőbb Egán Ede „kazárokénak).

No, ez nem valami fényes utazás lesz, gondoltam, de 
jobb hijján szóba álltam az egyik serkedző bajuszu, 
pelykes szakállu legénynyel és meg is alkudtunk, ha jól 
tudom, 1 forint 35 krajcárban.

Felszállók, elhelyezkedem a szalmával megtöltött kas
ülésen, a kocsis betakargatja — a mint illik — a lábam 
térdig a lópokróccal, aztán felszáll maga is a bakra, 
kézbe fogja a gyeplőt meg az ostort, suhint egyet és 
megindul

— „Gyi! Jézus segélyj /“ fohászszal.
Majd lefordultam az ülésről. Pájes^es, rabbisipkás, 

kaftános zsidókocsis és azzal a magyaros népies kocsis 
fohászszal indul el, hogy

— „Jézus segély] / “
Még manapság is majd fölvet a csuda, ha eszembe 

jut ez a különös, de végre is érthető dolog; ráragadt 
a zsidókocsisra; önkéntelenül, szinte tudtán kívül el
mondja a magyar parasztemher fohászát, hogy útközben 
kár, baj ne érje lovát, szekerét, őt magát, no meg talán 
a „vendégét“ is, mert ki fizetné meg a fuvart?

Lám a mi, 99'9%-ig szintén rendezetlen vallási vi
szonyok között élő fakereskedőink, igaz, hogy nem 
fuvarba járnak, de „megspiórolják“ ezeket a gondokat, 
pedig az a fohász, hej de rájuk férne. Ha valakinek, 
hát nekik volna nagy, nagy okuk összetett kezekkel fo
hászkodni :

— „Jézus segélyj!“
mert bizony fele sem tréfa már. Hiszen kérem, akár ne 
is teremjen már fa egyáltalán. Ki a csudának? Hiszen 
ott vesz a termelők nyakán (akarom mondani raktárai
ban) s még csak feléje se néz senki ember fia. De még 
az utazóikkal sem áll szóba egy detaillista se. Hej, 
Pál, szent Pál, de el találtál fordulni! Különb „Kehrt 
Euch“-ot még a most október elseje óta Abrichtungban 
lévő rekruta se csinál.
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Még ha legalább a katonai kormány lenne egy kicsit 
ijedős és megszeppenne a tele szájjal legénykedő szer
vián trónörökös úr hetvenkedéseitől és végig építtetné a 
szerb határ Dunapartját barakkokkal. De mikor nem ije- 
dezik és nem akar egy téli hadjáratot csinálni. Pedig 
de egyszerre kimászhatnánk a csávából! Még Nizzára 
is jutna! De igy? Jó ha futja a „Venezia“ kávéházi 
pikkolóra . . . .

*
Egy rövid háromsoros jelentés hírül hozta a múlt hó 

első napjaiban, hogy a péterváradi vagyonközség Mitro- 
vicán megtartott tölgyfaárverése, mint a túlmagas becs
árakból előrelátható volt, meddő maradt; egyetlen egy 
ajánlat sem nyujtatott be.

Bevezetésnek ez elég kedvezőtlen volt; de csakhamar 
követte a második vészhir: meddő maradt a határőrvi
déki beruházási alap még nagyobb tölgyfaárverése is ; 
egy szál se adatott el. Pedig a tavalyival szemben há
rom parcella becsárát mérsékelték. Mindössze 3 parcella 
fehérfája (kőris, szil) kelt el a becsárnál szóra alig érde
mes mértékben magasabb áron. A Socna Drach junior 
cég vette meg 138.400 (1102 K többlet), a Krnic par
celláit pedig a budapesti Lord és Tsa cég vette meg 
21.370 (+  463) koronáért.

Ezt a fiaskót megelőzte a vinkovcei kir. főerdőhivatal 
árverésének teljes sikertelensége.

A ki még most sem látja be, hogy a faszakma hely
zete a lehető legrosszabb és a becsárakat még most 
sem szállítja alá arra a színvonalra, a melyet a helyzet 
indokol, az — csak várja be nyugodtan a jövő évet, 
vagy akár még egyet, ha többet nem. Mert arról, hogy 
esztendő ilyenkorra ismét a régi jó világot fogjuk élni, 
akban lehet hatványozott optimizmus, de fogékonyság és 
Ítélőképesség bizony nincs.

Hire jár, hogy úgy a vinkovcei kir. főerdőhivatal, va
lamint a zágrábi kir. erdőigazgatóság tölgyfáit rövidesen1 
újból árverésre bocsátják, még pedig mérsékelt kikiál
tási árakkal. Ez, ha bekövetkezik, azt mutatja, hogy az 
illető kir. erdőhivatalok mégis csak ráfanyalodnak a meg 
nem változtatható helyzet honorálására.

Hanem hát, engedelmet kérek, ezt talán már előbb 
is meg lehetett volna tenni. Nem tehető fel ugyanis,- 
hogy a mértékadó tényezők a helyzetet ne ismerték 
volna ép oly jól, mint akármelyik fatermelő.

Egyébként a hír e sorok írásáig még nem nyert meg-, 
erősítést és lehet, hogy csak egy óhajból származik; 
mely kitört és — tölgyfát kért.

* 1
Az angol ember legnagyobb szenvedélye a fogadás! 

E szenvedély legsikerültebb jellemzését következő adoj 
mában olvastam:

Egy Amerikából Európába úszó gőzösön egy angoí 
úri ember már agyonkinozta összes útitársait örökö^ 
fogadási ajánlataival. Minden harmadik szava: fogadj 
junk. Már senki sem akart vele szóba állni, úgy, hogy

már csak az előzékeny kapitány volt az egyetlen élő 
ember, a ki még társalgóit vele.

Egy verőfényes nap délelőttjén a mi ángliusunk ott 
áll a parancsnoki hídon és beszélget a kapítánynyal, a 
mikor egyszerre csak felrohan a gépmester és magából 
kikelve kiáltja: „Kapitány, megrepedt az egyik kazán,
minden pillanatban felrobbanhatunk.“

Még be sem fejezte az utolsó szót, máris iszonyú 
robbanás hangja reszketteti meg a levegőt és ugyanabban 
a pillanatban repül is minden, a mi a hajón volt, égfelé.

És ekkor fent a magasságban megszólal az ánglius:
„Kapitány, fogadjunk, hogy magasabbra repülök, mint 

Ön . . . .“
Nos, tisztelt olvasók, én nem vagyok ánglius s önök 

se hajóskapitányok, nem is úszkálunk az atlanti óceán 
ilyen időtájt már épen nem langyos hullámain; azon
kívül még mindig akad magyar tölgyfatermelő, a kinek 
— ha nem is a lájbi zsebéből — de a bankban ’évő 
betétjeiből még telik egy-két vagy kétszer két millió 
korona, sőt még a Venezia-beli pikkolóra is, viszont 
akad a tölgyfabirtokosok között legalább annyi a hány 
van, a ki szívesen túl adott volna már az eladásra érett 
fáján, hanem azért fogadást ajánlok, hogy bizony 1908-ban 
tölgyfát se venni se eladni már nem fognak, ha csak 
az erdőbirtokosok nagyon le nem eresztik azt a bizo
nyos . . . jelmezdarabot, a mely bár épen nem ing az 
angoloknál mégis soking.

*

Pusztaszentlőrinci parketgyár részvénytársaság
címmel gyárat alapított a Lichtig és Spitz cég. Rész
vénytőke 300.000 K. Igazgatóság: Nagy Virgil műegyet. 
tanár, a mérnök és építészegylet elnöke, Leandler Aladár 
fatermelő (alelnök), Foris Sándor építő-vállalkozó, dr. 
Csécsi Nagy Miklós uradalmi igazgató, Révész Sámuel 
építész.

A Szlavóniai erdőipar r. t., mely megvette a 
Pákrác—Bue—Kamuskói 36.000 kát. holdnyi erdőbir
tokot, fuzionálni szándékszik a fiumei Tlirkovich Iván 
céggel, mely célra tőkéjét 1'2 millió koronával kibőví
teni óhajtja. Egyelőre azonban a terv meg nem való
sítható, mert még nem akadt bank, a mely a kiadandó 
új részvényeket átvenné, vagy azokra megfelelő köl
csönt adna.

W.
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Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sületének választmánya október hó 11-én Ózdon Csasz- 
kóczy Károly elnöklete alatt ülést tartott.

A múlt választmányi ülés jegyzőkönyvének felolvasása 
és hitelesítése után a pénztáros jelentése vétetett örven
detes tudomásul, azon határozat kapcsán, hogy a hátra
lékosok felszólitandók esedékes tagdijaik beküldésére.

Podhradszky András elnöknek a májusi közgyűlés elé 
juttatott lemondó levelét tárgyalta ezután a választmány, 
s kifejezést adva afeletti sajnálatának, hogy az egyesület 
közszeretetben álló elnöke teljes odaadással betöltött tiszté
nek további megtartására nem nyerhető meg, elévülhe
tetlen érdemeit és kifejlett páratlan, búzgó munkálkodá
sáért hálás köszönetét jegyzőkönyvbe foglalta, s a meg
választandó elnök személyére nézve a legközelebbi 
választmányi ülés elé terjesztendő javaslattétellel Bobok 
Tivadar vál. tagot és Mitske Gusztáv titkárt bízta meg.

A jövő közgyűlés helyéül Gyöngyös jelöltetvén ki, a 
közgyűlést előkészítő bizottságba Borhy Borhi György 
alelnök, Gesztes Lajos alelnök, Elek István vál. 
tag, Bayer Róbert egys. tag és a titkár kérettek fel. A 
közgyűlés megtartásának határideje 1909. évi május hó 
20-tól junius 5-ig terjedő időközben állapítandó meg.

Beható eszmecserére nyújtott alkalmat a Bernát István 
dr. és Rubinek Gyula által készített mezőgazdasági ka
marákról szóló törvénytervezet, mely a mezőgazdaság 
mellett az erdőgazdasági érdekképviseletet is felöleli, 
de anélkül, hogy az erdőgazdasági érdekek megfelelő 
istápolását kifejezésre juttatná. A törvénytervezet módo
sítására vonatkozólag a titkár által előterjesztett javasla
tokat a választmány magáévá tette s elhatározta, hogy 
a „Magyar Erdész“ 20. számában „Erdőgazdasági érdek- 
képviselet“ cimü vezető cikk külön lenyomatát megküldi 
a szakegyesületeknek és tagtársaknak, s az elnökség 
útján felterjesztéssel fordul a földmívelésügyi minister úr
hoz az erdőgazdasági érdekeknek a földmívelési érdek- 
képviselet törvényhozás útján való létesítése alkalmával 
leendő figyelembe vétele érdekében.

Kakas Ödön m. kir. erdész áthelyeztetése miatt be
küldött kilépési nyilatkozata tudomásul vétetett, mig az 
egyesület rendes tagjai sorába beválasztatták: Craus Géza 
Aladár kir. alerdőfelügyelő Miskolc, ifj. Hevessy László 
főszolgabíró Tornalya, Gyulai György tanár, szakiró Ko
lozsvár, Haupvogel Frigyes fkpt. erdőtiszt Hevesbátor és 
Kostialik István fkpt. erdőtiszt Bogács.

Még a beérkezett és kiadott ügyiratok tárgyaltattak.
Az ülés befejezése után a választmányi tagok kelle

mes és tanulságos kiránduláson vettek részt az Ózd kö
zelében elterülő főkáptalani erdőbirtokon, ahol Tornay

Gyula fkpt. erdőmester, vál. tag bemutatta a köztes hasz
nálattal telepített igen sikerült tölgyfiatalosokat, mint 
állományátalakitást, ákáccal már teljesen megkötött víz
mosásokat, melyeknél gátakat, s rőzsefonásokat nem 
alkalmaztak, s az igen sekély televénynyel biró homok
kövén a feketefenyővel elég sikeresen teljesített dombos 
ültetéseket. Az erdőbejárást a Rimamurány-Salgó-Tarjáni 
vasmű Részvénytársaság nagyszabású ózdi vasolvasztói
nak és acélgyárának megszemlélése váltotta fel Ferien- 
csik Miklós társ. főmérnök, egyesületi tag szives, szak
avatott kalauzolása mellett.

Medvekaland bosnyák-földön.
Irta Sólyom.

Odakünn tombolt a hóvihar. A szokatlan kemény és 
hosszú tél a Boszna-völgy déli részein csipetnyit sem 
volt kíméletesebb, mint a máramarosi havasok, a Kriván, 
vagy a Retyezát tájékán. Imre öcsém, mint cs. és kir. 
főhadnagy, a kis határhelyőrségen, ott fent a Boszna 
felső völgyében esténkint ráért elmélkedni a főváros 
egykori élvezetei fölött. Lámpát nem gyújtott. A kan
dallóban pattogó tölgyhasábok tűzlángja bevilágította a 
farmjellegű puritán tiszti-lakás falát s fantasztikus ala
kokat rajzolt a füsttől kormos bosnyák építmény kezdet
leges padmalyára. Turbános alak dugta be most fejét 
az ajtónyiláson. A kopogást bizonyára mellőzhetőnek ta
lálta. A főhadnagy hűséges bosnyák küldönce volt ez, 
Ben Mohammed Mirza, a ki az apróbb külszolgálatokat, 
megbízásokat teljesítette gazdája számára. Ilyesmikre az 
igazi tisztiszolga, a Nyírségből ideszármazott Varga József 
infanterista egyszerűen kapható nem volt, miután a bos- 
nyákok ékes nyelvéből eddig egy kukkot sem tudott 
elsajátítani. Maga a főhadnagy gyermekkorában a felvi
déken elsajátított annyi szláv tudományt, hogy bosnyák 
totumfaktumjával legalább fennakadás nélkül értekezhe
tett. De ez jó is volt a magános kietlenben itt. Varga 
Jóska úgy estenden amúgy is olyannyira elbúsulta magát 
itt a görbeországban a Nyirvidék akáclombja s homok
buckái után, hogy abból ugyan társalgást ki nem vett 
volna az egyébként emberséges tisztigazda. Tett-vett 
némán és türelmes engedelmességgel, de hallgatagabb 
volt egy kartauzi barátnál.

A főhadnagy megörült a hívatlan esti látogatónak is.
■— Te vagy az. Ben Mohammed Mirza, Bosznavölgyünk 

gyöngye, dísze!? Mi a kívánságod?
— Jó, hogy talállak főhadnagy úr! A faluból jövök. 

Tudod, hogy házunk a falu végen van. Azt is tudhatod,
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hogy akárhányszor őrizetlenül hagyom azt. Képzeld, 
tegnap, hogy Bradinára kellett mennem az állomásra, 
távollétemben baj esett. Kerestem ugyan valakit, a ki 
távollétem alatt felügyeljen a házra, de egész Gledicben 
senki sem akadt tegnap. Estére aztán a mire hazaértem, 
a medve elrabolta legjobbik tejelő kecskémet. Tudod, azt 
a szép csillogó szőrű fekete kecskét, a mit Achmedtől vettem!

Nagyon jól tudom, hogy kitűnő vadász vagy, hát meg
akarlak kérni, jöjj át hozzánk Gledicbe s pusztítsd el a 
medvét. Meghálálom.

— Tudod-e legalább, hogy merre felé tanyázik az a 
kecskerabló ?

— Hogyne tudnám ! Ma már hajnal óta nyomozgattam ! 
Ha holnapig nem havazik, a nyomokat biztosan meg
találjuk. Az elrablott kecskével kétszer-háromszor is pi
henőt tartott útközben. Az utolsó pihenőnél aztán nem 
is maradt fenn egyéb a kecskéből holmi csontmarad
ványnál. Ott aztán a közelben a tanyája nyomára akad
tam. Persze, mivel fegyverem nem oly biztos, mint a 
tied, rejtekéből kizavarni nem mertem ; e helyett nyom
ban hozzád siettem, hogy szabadíts meg a gyalázatos 
rablótól. Mindig hűséges szolgád maradok ezért.

Váratlanul még aznap estére a főhadnagy egyik barátja 
érkezett vadászlátogatóba Szerajevóból. A pompás szán, 
a mit magával hozott, éppen kapóra jött a medvevadá
szathoz. . A vadászkirándulást egy-két napra tervezték.

Másnap kora reggel valamennyien elhelyezkedtek a 
kényelmes szánkóban. Napkeltére már Gledicben voltak.

Gledicen akadt még egy fegyveres bosnyák, a ki csat
lakozott a társasághoz. Varga Jóska odahaza maradt ház
őrzőnek.

A kiinduló pont Ben Mohammed Mirza vityillója s 
árván maradt kecskeólja volt. A szánt s a lovakat a 
faluban hagyták.

A Treskavica 2138 méterig emelkedő úttalan szaka- 
dékai közt, a gyalogos vadász télviz idején csak ügygyel- 
bajjal tud előre haladni. De Mohammed itt nőtt fel e 
pagonyok sűrűiben s így jól ismerte a Treskavica min
den egyes veszedelmes szikláját s erdős szakadékait.

Mohammed rossz mordálját borotvaéles bosnyák fej
széje pótolta. E nélkül egyetlen bosnyák se megy az 
erdőbe.

Szélcsöndes, derült téli nap volt. A magaslatok tete
jéről soká el lehetett gyönyörködni jobbról a szeszélyes 
Boszna, balról a csöndesebb Narenta vizébe siető patakok 
kacskaringós útvonalaiban. Nyár szakának itt oly csodá
latos szépen aláhúzódó vízeséseit a tél szilárd jégpán
célja most féken tartotta.

Fönt a tiszta éterben elérhetlen pontként lebegett egy sas.
A hegyes-völgyes táj meredek szakadékain, jégborította 

vízmosásain most tél szakában átvergődni ugyancsak fá
rasztó és veszélyes feladat volt. Déltájban egy völgykat
lanhoz értek, a melynek bejárata előtt Ben Mohammed 
kijelentette, hogy rövid félóra múltán a medve otthoná
hoz érnek.

Az évszak előrehaladta úgy tél vége felé volt, azt 
igazolta, hogy a medve a friss kecskepecsenye élvezetét 
a téli álom gyönyörei fölé helyezi.

Alig haladt a vadásztársaság pár lépést a völgykatlan 
alján fölfelé, a midőn a hóban látható széles és egészen 
friss medvenyomok minden kételyt eloszlattak. A nyomok 
a szűk völgy mentén fölfelé, egy sziklacsoportozatig ve
zettek. A hómentes szikla körül a nyomok megszűntek. 
A medve ugylátszik felkuszott a sziklás magaslatokra s 
onnan folytatta útját a búvóhelye felé.

A haditervet hamarosan megállapították. A szerajevói 
vadászvendég s a gledlici bosnyák-puskás feladata volt a 
sziklák innenső déli oldalán két alkalmas ponton, egy
mástól megfelelő távolban várakozni, mig a főhadnagy, 
Ben Mohammed kalauzolása mellett, a túloldalról akarta 
a medve felzavarását s felhajtását megkísérelni.

A rejtekhely a sziklacsoportozat északi szélső oldalán 
volt; ezt a nyomok is igazolták, a mennyiben a sziklák 
közül csakis azoknak északi részén hiányzottak a kive
zető nyomok.

A sziklacsoportozat délről északnak aránylag csekély 
fáradsággal megmászható volt. Az egész csoportozat a 
gerinc táján terjedelmesebb sziklafensikot alkotott. A hó- 
mentesebb részek mohaborította mélyedéseiből boróka s 
egyéb bozótféle itt-ottelég sűrű rejtekhelyei alkotott ahhoz, 
hogy azok között a vad is meghúzódhasson.

Egy jókora borókás bozót legsűrűjétől alig lehetett a 
két vadász ötven lépésnyire, a midőn az örökzöld-ágak 
sűrűi közül csakugyan előtörni készül egy hatalmas 
medve. A villogó szemű mackófej alig pillanatra bukkant 
csak elő a sűrűből s a következő percben már futásnak 
is ered, hogy a bokrok sűrűjén áttörve, sietve eltűnjön 
az ellenkező irányban. A főhadnagy lövése azért futás
közben érte a menekülő állatot. A lövésre a medve pil
lanatra megroskadt a meredek sziklalejtőn; de csakis 
egyetlen pillanatra, mert még gyorsabb iramodást véve, 
most már eltűnt a sziklák alját túlfelől szegélyező feny
ves sűrűjében. Sajnos, a reája várakozókkal éppen el
lenkező oldalon.

Bőséges vérnyom, sőt szőrcsomók után is ítélve, a 
menekülő vad súlyosra sebzetten vonult a sűrűbe.

Mielőtt a két vadász az áthatolhatlannak tetsző, itt-ott 
iszalagos sűrűség veszélyes labirintjébe hatolt volna, előbb 
a két várakozó társnak adott jelt. Az elősiető társakkal 
meghányt rövid tanácskozás után valamennyien nekivág
tak most az erdő sűrűjének.

A két bosnyák-vadász éles fejszéje nem egy helyen 
csapott utat a sűrűben.

A veríték sötétvörös, kövér vércsöppekből állt s jelez
ték a sebesült állat tovamenekülő útját. A folyton bővülő 
vérveszteség mutatta, hogy az állat közvetlen közelben 
bujdosik az ellenfél elől.

Csakugyan, alig 30 lépésnyi fárasztó tovanyomulásunk 
után, kisebb irtás szélén, két hátsó lábára támaszkodva, 
fenyegető állásban várakozott a sebzett vad. Vértől pa
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takzó hatalmas mellső mancsait fenyegetőleg emelgette 
a közeledőkre.

Közvetlen egymásután kapta a haláltosztó két lövést 
a vadászvendég s a főhadnagy fegyveréből.

A nagy távolság s a fárasztóan rósz utak mellett a 
hatalmas testű állatot egészében elszállítani nem lehetett. 
Mohammed és falubelije szakavatottan s gyors kézzel 
lenyúzták a pompás trófeát; húsából pedig a két hátsó 
sonkát vállukra kapták. A bosnyák a medvesonkát kiváló 
csemegének tartja.

Öreg este volt, a midőn a hűséges Varga Jóska a 
medvebőrt a szánról leemelte.

A menyétezésről.
Irta Gyulai György.

A föld kerekén mindott, a hol sok az üregi nyúl : 
menyéteznek. A hol az üregi nyúlak elszaporodása az 
erdő-, mező- és a kertgazdaság nem nagy örömére, 
nagyobb arányú károkat okoz nekünk, ott kétségtelenül 
minden lehető eszközt igénybe kell vennünk, hogy a 
kártevő rágcsálók serege ellen sikerrel védekezhessünk. 
Az üregi nyúlak pusztításának egyik leghathatósabb, 
gyökeres módszere a mérgezés; ámde a méreg a mel
lett hogy drága, egyéb állatvilágunkra veszedelmeket is 
hozhat, úgy hogy a vadászvilág nem egy helyen a me- 
nyétezést föléje helyezi a mérgezésnek vagy a nyúlpusz- 
tító egyéb módszerféléknek.

A milyen jelentős szolgálatokat tesz nekünk a jó 
kopó vagy a jó vizsla, épen olyan kiváló segítségünkre 
van az üregi nyúlnak irtásánál az erre alkalmas me
nyét. Ilyenekre szert tenni, azokat megfelelő gondozásba 
venni épen nem könnyű feladat. Legalkalmasabbaknak 
bizonyéinak az olyan menyétek, a melyek valahol az 
üregi nyúlak telepeinek közelében tartottak előbb amúgy 
is tanyát, s a melyeknek munkálatát így közvetlenül 
alkalmunk akadt előzetesen megfigyelés alá venni. Kül
földön, az üregi nyúlak által megszállott területek tá
jain, ma átlag 20—40 korona egy-egy ilyen alkalmasabb 
menyétke ára.

A menyétek nyúlírtásra való külön beidomításárói, a 
szó valódi értelmében nem beszélhetünk; a menyétféle 
nem ebtermészet. Kellő gondozás, megfelelő bánásmód 
mellett épen annyira hozzánk szoktatható, hogy mellet
tünk és közelünkben marad; egyébre aztán nincs is 
szükség, miután a káros üregi nyúlak alagút-szövevé- 
nyeiben teljes otthonossággal működő menyét egymaga

el fogja végezni a mi közelebbi hozzájárulásunk nélkül 
is ott mindazt, a mit tőle elvárhatunk.

Kétségtelen, hogy a menyétek fajtái közül leginkább 
idomíthatok a fanyest és a kövinyest ; ámde ezek alig 
alkalmasak az üregi nyúlak pusztítására s így a sok
kalta kevésbé idomítható, de annál hathatósabban pusztító 
vadászmenyéttel kell az üregi nyúlak ellen védekeznünk. 
A kellő gondozáson kívül, idomításának leghatékonyabb 
eszköze a koplaltatás.

Az idomítás módszeréhez tartozik a menyét-ól meg- 
kopogtatása is olyankor, amidőn kiéheztetett menyétünk
nek valaminő kívánatos húsnemüt, légióként az üregi 
nyúlét nyújtjuk csemegeként. A csemege reményében az 
állat a kopogásra csakhamar felelni fog, legkívált, ha 
csak akkor nyújtjuk azt eléje, a midőn kopogó hívá
sunkra kijött már óljából ; így aztán idővel kezünkből is 
elfogadja az eléje tartott tápszert.

Ha aztán így beidomított menyétünket ki visszük az 
üregi nyúlak által megszállott területre, a hol aztán el
tűnik az üregek labirintjében, bízvást két, sőt három 
órai időre is eltávozhatunk a szintérről akkor, ha lövöl
dözni nem kívánunk s csupán hálókat állítunk az összes 
üregnyilások elé. Ha aztán a menyét számára kiszabott 
egy-két órai idő letelt, utánna nézhetünk az eredmény
nek. A menyétet az üregből elő is csalhatjuk azzal, 
hogy az üregek egyes nyílásait megkopogtatjuk. A ko
pogó hangokhoz már előzőén hozzáidomított menyét, 
éles érzékeivel, a korántsem mély üregi nyúl-útvesztők- 
ben csakhamar meghallja a jól ösmert kopogó jelt és 
elő fog kerülni a mélyből. A kötelességét jól végzett 
állatot ilyenkor külön valamelyik kedvelt húscsemegéjé
vel megörvendeztetjük, mire az meleg ól-otthonában kész
ségesen hazaszállítható.

Menyétünket már kezdetben nyakánál fogva kell meg
ragadnunk, még pedig akként, hogy az állat nyakát 
jobb kezünk mutató- és hüvelyk-ujjával átfogjuk, többi 
ujjainkat pedig hátára szorítjuk. Fogásunk ilyenkor lehet 
erőteljes, de azért ne legyen fojtó, vagy épen az állat
nak fájdalmat okozó. Kezdettől fogva az ilyen fogáshoz 
szoktatott menyét sohasem fog harapási kísérletekre ve
temedni s idővel legalább eléggé kezes állattá válik. Az 
ilyen fogásainkra kellően beidomított menyét, ha az 
üregből kijön, nyugodtan fog nehány lépést tovahaladni, 
miközben akadálytalanul nyakon csíphetjük, a nélkül, 
hogy ellenkezne; viszont, ha már akkor kapkodunk 
utánna, a midőn orrahegyét alighogy kidugta az üreg
ből, nemcsak hogy megriaszthatjuk az amúgy sem ma
gas „értelmi“ fokú állatot, hanem esetleg ki tesszük 
magunkat, fáradságos idomitások után is ugyancsak ér
zékeny fájdalmat okozó harapásainak. Még a legjobban 
idomított menyétben sem bízhatunk annyira, hogy ma
gunkat saját ügyetlenségünk által egy-egy harapás ve
szedelmének ki tegyük. A menyét nem házi eb.

A menyétezés eredményessége jelentékenyen függ az 
időjárástól is. Kedvezőtlen, hideg, esős, havas időben,

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



22. szám M A G Y A R  E R D É S Z 415

az üregi nyálak valamennyien otthonukban tartózkodnak ; 
ilyenkor tehát legajánlatosabb a menyéttel ellenük fel
vonulni. Azért kedvező időben is többé-kevésbé ered
ményt érhetünk akkor, ha az üregi nyálakat ebek segít
ségével, főként terrier és tacskó ebekkel fölriasztjuk s 
üregeikbe bezavarjuk. Persze ott, a hol az ebek ilyen 
közbelépése egyéb hasznos vadat is felzavarhat, nyugta
laníthat és elriaszthat, ott ezt a módszert mellőznünk kell.

Mihelyt a késő ősz első érzékenyen hűvös napjai be
következnek, biztosak lehetünk a felől, hogy a kényes- 
kedő, fázékony üregi nyál sietve fölkeresi üregotthonait; 
ilyenkor tehát menyéteinkkel tüstént közbe léphetünk 
ellenük mindott, ahol kártételeikkel utunkban állanak. 
Persze az üregi nyúl-tenyésztelepeket nálunk hazánkban, 
az általános hásdrágaság dacára, a menyétezés nagyobb 
veszedelme bizonyára ma még sehol sem fenyegeti, 
holott Dunántál, a Duna—Tiszaközén és Horvát-Szlavon- 
országokban bőségesen akad belőlük pusztítani való is 1

A nedves, esős, havas és általában hideg időjáráson 
kívül van még az évnek egy rövid szaka, a midőn ha
sonlóképen sikerrel működhetünk menyéteinkkel, az 
üregeikbe vonűlt nyálak ellen; ez az évszak: a nyár
dereka. Ettől csak ágy irtózik az üregi nyál, mint a tél 
dermesztő hidegétől.

A mi a menyétezés napszakát illeti, e tekintetben 
ugyancsak alkalmazkodnunk kell az üregi nyulak termé- 
szet-szabta életmódjához; minél közelebb esik az est, 
annál üresebb lesz az üregi nyálak otthona, viszont a 
késő reggel és a délelőtt óráiban legnagyobb tömegüket 
az üregben fogjuk találni. A délutáni órákban azután az 
üreg-otthonukban tartózkodók száma fokozatosan meg 
fog apadni.

Az üregek egy-két főbejáratának szabadon hagyott 
nyílását leszámítva, a többi nyílásokat sűrű hálókkal 
szokás elrekeszteni, a melyekbe aztán az üregi nyulak 
tálnyomó tömege fogolyként belekerül s a háspiacon 
értékesíthető mindott, a hol az üregi nyálhás fogyasz
tási cikket képez. Viszont a szabadon hagyott nyílások 
előtt aztán dás aratás kerül a vadász fegyvercsöve elé.

A menyétezés segítségének igénybevétele mellett, ilyes 
vadászkedvtelésünk legfőként akkor lesz eredményes, de 
egyben gyors lefolyású is, ha módunkban áll az üregekbe 
egyszerre 2, sőt 3 idomított menyétet is bebocsátani. 
Ezek aztán hihetetlen gyors lefolyású véres forradalmat 
is rögtönözhetnek a rágcsálók sűrű tömegei között. Per
sze akkor, ha több menyét együttműködéséről van szó, 
azokat külön-külön más üregbe kell bocsátani, hogy egy
mást útjokban ne akadályozzák; ha bajtársi mivoltuknál 
fogva talán nem is fognak éppen összemarakodni, azért 
az eredményt csökkenthetik vagy legalább is késleltet
hetik akkor, ha ugyanazon üregnyilásban működtet
jük őket.

Régente idomított menyétek maguk is öldöstek és ga
rázdálkodhattak az üregekben, de ily utón akárhányszor 
a  vérrel jóllakott kis vérengző fenevadakat többé előcsalni

nem lehetett. Ma kizárólag szájkosárral ellátott menyé
tekkel érnek el eredményt az üregi nyálak ellen. így is 
elegendő riadalmat okoznak azok a megriadt üregi nyűlak 
között. Végezetül csak annál ízesebben esik nekiök aztán 
az üregi nyűlpecsenye s azok vére, a mi az ő vérengző 
vágyukat az elérhetlenség netovábbjáig amúgy is felcsi
gázta.

A mi a szájkosarat illeti, annak könnyűnek kell lenni; 
emellett célszerű a szájkosarat lehetőleg állandóan az 
állat fején hagyni; így ezt sokkalta hamarább megszokja, 
sem mint ha egyszer-másszor, vagyis akkor tesszük a fe
jére, a midőn vele vadászni kívánunk; az állat a száj
kosarat így szokatlannak találná, s ezzel csak a várható 
eredményt is csökkentené.

Ismételten megesett már, hogy egy-egy legjobban ido
mított menyét is benrekedt az üregekben s azt onnan 
semminemű fortélylyal többé előcsalni nem voltak képe
sek. Ilyenkor az üregek összes nyílásait, egynek kivételé
vel, be kell tömni, a menyétnek szokott ólját pedig az 
egyetlen nyitottnak hagyott üregnyilás elé kell helyezni. 
Legkésőbb 24 óra letelte alatt a menyét be fog vonulni 
az ő megszokott otthonába.

A zöldharkály káros voltának 
kérdéséhez.

A „Vadászat és Állatvilág" 1907. évi okt. 15-iki szá
mában megjelent ily című értekezést olvasva, vissza
emlékeztem életemnek egy igen derűs epizódjára.

Az 190* év tavaszán korán reggel rendszerint arra 
ébredtem föl, hogy lakásom falát vagy menyezetét va
lami állat hűségesen kopogtatja.

Pár napig csak tűrtem a dolgot, de a mikor a korai 
látogatásokat már unni kezdtem, utána néztem a pad
láson, hogy nem-e ott tartózkodik a kellemetlen vendég, 
illetőleg nincs-e ott valami házi szárnyas tyúk vagy 
pulyka elzárva ?

Ott azonban hiába kutattam s pár percnyi tanakodás 
után kihajoltam a fából épült „tűzfalba“ vágott nagy ab
lakon s ekkor a vakolattól megfosztott fafalon kapasz
kodó helyzetben, nem kis derültségemre, megláttam haj
nali álmaim hű zavaróját, egy jól kifejlett zöld harkály 
képében. (Picus Viridis.)

Éppen a rovott fafal gerendáinak egyikéből igyekezett, 
most már úgy látszik „abonnált“ reggelijét megszerezni 
egy pár tucat rovarálca kövér mivoltában. Kellő 
derültséggel közöltem felfedezésemet házi urammal, a ki 
nehogy a fafal időnek előtte tönkre menjen, segédjeivel 
rálesetett a szép madárra, — kiknek egyike azt le is 
puffantotta szerény 6 'mfm, öbü, flaubert karabélyával.

Erről értesülvén, méltó felháborodásom mellett egyrészt 
örvendtem is, hogy „álmaimat majd már nem fogja 
zavarni semmi."

Azonban csalódtam feltevésemben, mely csalódásnak
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különösen másnap reggel lettem áldozata, mikor legéde
sebb álmomból ismét {elköltött egy másik szerénytelen 
látogató kopogtatása.

Ekkor persze a nóta újból kezdődött ; felszólításom da
cára és tudtomon kivül több szegény pára lett a vígan 
puffogtató segédek áldozata. Hanem kisült, hogy a fal
ban kínálkozó jó falatokat több harkály is észrevette s 
akadt köztük egy közönséges kis harkály is. így vége 
lett lassan a reggeli kopogásnak, azonban vége lett ezzel 
azon hasznos ténykedésnek is, melyet ezen madarak 
pár példánya a természet háztartásában addig végzett.

Itt még felemlítem, hogy még egy esetben tapasztal
tam, hogy a harkályok korhadt emeleti ablakot is ki
kezdték az azokban találni remélt falatok miatt s csak 
kárt okoztak a háziúrnak, — a lakó azonban örült, hogy 
új ablakot kaphatott.

Ezen két esetből látható, hogy a harkály nemcsak az 
erdőben működik, hanem mindenütt, hol faanyagok van
nak s azokban az ő finom érzékei a rovarok jelenlétét 
észreveszi.

A harkály a rovarok megkezdett munkáját — szerény 
véleményem szerint — megakadályozza, azonban ez 
által a fa műszaki használhatóságát kis részben veszé
lyezteti csak az erdőben s az épületeken is.

Általában azonban — kis számánál fogva .is — nem ad 
okot arra, hogy a különben legszebb madaraink egyi
kének egész családja tudatos üldözésnek legyen kitéve.

Csakis az a baj, hogy akadnak néha előzékeny házi
urak és unatkozó alkalmazottak, a kik a célt szem előtt 
tartva, szentesítve látják az eszközt is, s hogy lakójuk 
háborítlanul alhassék, a helyett, hogy falaikat bevakol
nák, képesek legszebb madarainkat elpusztítani s az 
erdőt legszebb díszeitől megfosztani.

Egry Ferenc.
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Vadásznaptár 1909. évre.
A magyar vadászok kedvenc naptárának legújabb ki

adása a napokban hagyta el a sajtót. Remetei Kőváry 
János szerkeszti azt immár öt év óta. Az új naptár kül
seje olyan mint a múlt évié, s az ára most is 3 korona. 
(Kapható Székely és Illés ungvári könyvkereskedésében,)

Tartalma változatos, sok hasznos s tanulságos dolgot 
olvashatunk belőle.

Hogy mi mindent tárgyal benne a szerző, azt már a 
fejezetek címei is elárulják. Az első fejezetet képezi a 
naptári rész, azután következnek: vadászati tudnivalók 
havonta, a lelőtt vad kezelése, a nyúl természetrajza és 
vadászata, tudnivalók a vizslával való vadászatnál, szőr
més vadak üzekedési ideje, szárnyasok fészkelési és kel- 
tési ideje, összehasonlító kimutatás a Budapestre és Wienbe 
szállított vadak fogyasztási adójáról, a lövész művészete, 
a vadász és az alkohol, vadászati tilalmi idők táblázatos 
kimutatása, vadászati törvényeink, előjegyzések stb. stb.

Ennél többet egy zsebnaptár keretébe beilleszteni igazán 
alig lehetne.

A vadászati tudnivalókat hónapok szerint elkülönítve 
sorolja fel, s olyan szakértelemmel s kimerítően ecseteli 
az idevágó dolgokat, hogy abból Dianának minden hive 
tanulhat.

A lelőtt vad kezelése cimü fejezetben sok helyes útba
igazítás foglaltatik arra nézve, miként bánjunk el a már 
elejtett vaddal. Egyik megjegyzését azonban nem hagy
hatom szó nélkül. „Szarvas és vaddisznónál a még eset
leg meglévő életet kioltani úgynevezett kegyelemdöfést 
megadni" stb. stb. Tehát kegyelemdöfésrőls nem lövés
ről van szó, s ez az, a mit én kifogásolok. Minden jó 
érzésű vadásznak kötelessége, hogy a megsebzett vadat 
mielőbb megszabadítsa szenvedéseitől. Hogy ezt minden 
körülmények között gyorsabban teheti a kegyelem/öw'ss^ 
mint a ke§ye\emdöféssel, vagyis a vadnak leszurásával, 
azt kétségbe vonni senki sem fogja.

A vergődő szarvasbikának lábizmait késsel elvágni, 
hogy aztán könnyebben leszúrhassuk a királyi vadat, az 
pedig éppen nem való egy 20-ik századbeli Nimródhoz. 
Agancsot vagyis kampót viselő vadnak a lapockába apli- 
kált golyó, mely a szivet átlövi, vagy egy helyesen al
kalmazott nyaklövés, mely a nyakütőeret szétroncsolja, 
azonnal megszünteti az életet a vadban.

Olyan vadnál pedig, a mely nem visel fejdiszt, ott egy 
koponyalövés a legmegfelelőbb, mert az egy pillanat 
alatt kioltja az állat életét. Ne használjuk tehát a vadász
kést csak akkor, ha a már megdermedt vadat feltörni és 
kizsigerelni akarjuk. Vadászkéssel az úgynevezett kegye
lemdöfést megadni nem olyan egyszerű, nem olyan 
könnyű dolog, s a vele való kísérletezéssel csak fokoz
zuk a halálra sebzett vad fájdalmait.

Teljes elismerésemet fejezem ki azonban Kővárynak 
„a lövés művészete" és „a vadász és az alkohol" cimü 
két fejezet tartalmáért. Nem ismertetem a naptárnak ezt 
a részét bővebben, de magában ez a két fejezet megér
demli, hogy ez a sok fáradsággal, ügyszeretettel s költ
séggel szerkesztett és kiadott naptár minden magyar 
vadásznak az asztalán helyet foglaljon.

Imecs Béla.
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A közönséges vagy mezei nyúl*
A kicsinyekkel az apjuk is gyalázatosán viselkedik ; 

alig hogy felcseperednek, már szerelmi ajánlatokkal üldözi 
őket. Ezek az enyelgések igen drasztikusak lévén, vere- 
kedésszerü jellegét a kicsinyek el sem bírják — bele
pusztulnak.

Igen kedvező időjárás mellett némelykor az első 
márciusi szaporulat is megmarad, ámbár ezek többnyire 
elcsenevészednek. A hideg földet és a zord időjárást nem 
bírják ki, könnyen megdermednek és elpusztulnak.

A nyálakat — különösen tudákos, nagyképűsködő 
emberek — mezőgazdasági szempontból a kártékony 
állatok közé sorozták.

Nem is lehetett a számításukat rossz néven venni, 
mert tényleg a mezei terményeket fogyasztotta és fogyasztja 
most is. Ezzel szemben aztán a róka, menyét, görény, 
nyest, ölyv és más ragadozó szárnyas — hasznosnak 
minősíttetett, mivel a nyúlnak természetes ellenségei 
voltak. A vaskalap a nap éltető melegét nem engedte 
be ezen magántudósok koponyáiba. Sok idő telt el, mig 
a vadászat döcögő szekere is nagyot nem zökkent, ki
jutott a kátyúból. Az ok- és célszerű vadászat beköszön
tésével „a kis nyulacskák" manapság már nemcsak a 
vasárnapi „stüssik“ szórakoztatására szolgálnak, hanem 
bundácskájuk és húsuk alapját képezi sok virágzó válla
latnak is. Sőt nemcsak mint közélelmezési cikk kezd 
számottévő lenni, hanem fölösen jut belőle — a kivitelre 
is. Évekkel ezelőtt a közgazdaságra semminemű befolyást 
sem gyakorolt; manapság már némely községeknek az 
apróvad-terület bérbeadásából befolyó összegek képezik 
— a legfőbb jövedelmi forrásaikat.

A külföld élelmes vadkereskedői nemcsak mint „terí
téket“ látják szívesen a magyar nyúlat, hanem tenyész
tés szempontjából „élve" is szívesen fogadják. A befo
gásukra nemcsak befogó (háló) szerkezeteket bocsájtanak 
az eladók rendelkezésére, hanem még szakképzett sze
mélyzetüket is szívesen elküldik.

Vadászat.
Ki’ beszél vadászatról? Hiszen a nyúlat nem szokták 

vadászni, hanem csak lőni. Sajnos, a gyakorlatban így 
is van. A ki először puskát vesz a kezébe, kimegy a 
mezőre, erdőbe, szőllőbe, vagy akárhova, valahonnan 
csak kiugrik egy tapsifüles. Ha ugrik jó, ha nem — úgy 
is jó. Addig megy a puskás, vagy mondjuk, hogy most 
már vadász, a mig — szerencséje nem akad. Mert a 
mint mondani szokás; fődolog a szerencse.

Hát ne beszéljünk sokat, hanem mondjuk ki az igazat, 
hogy: a ki vadászaton a szerencsére utazik, vagy a 
szerencsében bizakodik, az igen jó orvvadász lehet, — 
de vadász soha!

Nem szeretek német példabeszédeket idézgetni, de

* Mutatvány-. Remetei Köváry János 1909. évi Vadász 
haptár V. évfolyamából.

most mégis kénytelen vagyok, mert a sógorék jelszava 
legjobban megmagyarázza a vadászszerencsét. Mi nagyon 
szeretünk a németektől tanulni; azért tehát nem árt, ha 
megtanuljuk azt a mondását is, a mely úgy hangzik, hogy:

„Der Dumme hat Glück“ ! . . .  a ki nem érti, jól teszi, 
ha megkérdi attól a vadásztól, a ki érti.

A nyúl vadászatának többféle módja van. Ezek rend
szerint akként érvényesülnek, a mi szerint — ezeket a 
terepviszonyok, nemkülömben a vadász életkora, moz
gási képessége — lehetővé teszik.

A keresés. A fődolog tudni, hogy külömböző időjárás 
és szélirány mellett hol tartózkodnak legszívesebben a 
nyúlak. Szeles időben oly helyeket keresnek, a hol a 
szél ellen némi védelmet is találhatnak. Ilyen helyeket a 
vadász saját területén hamar feltalálhatja.

Zivataros, vagy változó idő közeledtével a nyúlak ide 
gesek lesznek és nem tartanak ki, tehát az ilyen idő a 
kereső vadászatra nem is alkalmas.

Kemény, fagyott talajon, vagy ropogó havon sem alkal
mas a kereső vadászat; ilyenkor meg legcélszerűbb 
„messze kereső“ vizslával a vadászat. Azon nyúlak, a 
melyhez már a vizsla közeljárt, rendszerint annyira meg
húzódnak, hogy a vadászt egész közel bevárják.

Erdős, fedett, bokios, hegyes, dombos területeken, jó 
széllel óvatosan közeledve, bármikor vadászhatunk keresve.

Sík területeken keresztbe soha se vadásszunk, a táb
lákat mindig hosszában keressük meg.

A „kereső“ vadászatnak nagy hátránya, hogy: a nős
tény nyúlak jobban kitartanak a vadász előtt és így több
nyire a nőstények esnek áldozatul. A kan nyúl rendsze
rint lőtávolon kívül kel és ugrik el. Minden vadász meg
győződhet róla, hogy keresve való vadászatánál az elej
tett nyúlak — többnyire nőstények. Ez a körülmény 
természetesen a vadállomány szaporulatát igen károsan 
befolyásolja, sőt oly területeken, a hol rendesen csak 
keresve vadásznak, a nyúlállomány teljesen ki is pusz
tulhat. Ezen körülmények ellensúlyozására szolgál a hajtó 
vagy körvadászat. Oly területeken tehát, a hol a keresve 
való vadászatot gyakoroljuk, évenként legalább egyszer 
okvetlenül kell hajtóvadászatot megtartani.

A kereső vadászatnak előnyei, hogy: még gyakorlatlan 
puskás is boldogulhat, sőt a nyúlat még vackából is ki- 
lőheti. Ha nem egy helyen keresünk mindig, akkor a 
vad sem lesz zavarva. Tetszés szerinti ideig vadászha 
tunk és hagyhatjuk félbe. Másokat nem zavarunk, nyúlá
szás közben egyidejűleg foglyászhatunk is.

Ilyen vadászatok alkalmával meggyőződhetünk magunk 
is a nyúlnak számtalan cselvetéseiről.

(Folyt, köv.)

8| 8§L _ y
{§§j8i
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Rónay Antal
negyven éves szolgálati jubileuma.

Ungvári Rónay Antal min. tanácsos, az ungvári m. 
kir. főerdőhivatal főnöke f. hó 1-én töltötte be állami 
szolgálatának 40-ik évét, mely alkalommal a főerdőhiva
tal tiszti kara a szeretett és tisztelt főnöknél testületileg 
tisztelgett.

A jubiláns érdemeit Zachdr Jakab m. kir. erdőmester, 
helyettes hivatalfőnök méltatta a tisztikar lelkes ovációja 
mellett.

Ismerve Rónay Antal szerénységét, az ünnepelés csak 
szűk körben történt. Rónay az üdvözlő beszédre adott 
válaszában megköszönte tiszttársainak megemlékezését s 
kifejezést adott annak, hogy nem barátja a hiú ünne- 
peltetésnek. Korunk betegségének tartja, hogy valakit 
kötelességének teljesítéséért ünnepelnek, annál is inkább, 
minthogy többnyire érdemteleneket ünnepelnek a nagy 
nyilvánosság előtt.

Rónay szerénysége tehát megakadályozta az őt méltán 
megillető ünneplést; pedig az ünneplés őt megillette 
volna, mert ha végig tekintünk pályáján, látjuk, hogy 
kötelességét mindig híven, körültekintő bölcs előrelátás
sal párosult vas szorgalommal és erős akarattal teljesí
tette. Az alája rendelt tisztikar és altisztek iránt mindig 
jóindulattal és szeretettel viseltetett; az esetleges hibákat 
atyailag korholta, de jó szive soha sem büntetett.

E kitűnő tulajdonságainak köszönheti, hogy pályáján 
oly gyorsan emelkedett. 1862. évben végezte el a Sel
mecbányái erdészeti akadémiát, s a Bach-korszak alatt 
szolgálni nem akarván, az árvái közbirtokossági ura
dalomnál vállalt hivatalt, honnan Szlavóniába került egy 
magán uradalomhoz.

Az alkotmányos korszak bekövetkeztével, 1868. októ
ber 31-én állami szolgálatba lépett s mint erdész Ung- 
váron kezdte meg szolgálatát. Ez időtől kezdve gyorsan 
emelkedett. 1873-ban, tehát öt évre szolgálatba lépése 
után, már mint erdőtitkár működött Máramarosszigeten. 
Ugyanezen év folyamán erdőmesterré neveztetett ki s 
visszakerült Ungvárra. 1875-ben már főerdőmester lett.

Ungváron szolgált 1881-ig, a midőn főerdőtanácsossá 
nevezték ki és a minisztériumban szolgálattételre behívták.

Az 1891. évben ismét visszajött Ungvárra, mint az 
ungvári m. kir. főerdőhivatal főnöke s mint ilyen, kapta 
1905-ben a miniszteri tanácsosi címet.

Ezen gyors előléptetésen kívül az erdőgazdaság 
terén kifejtett tevékenysége elismeréséül Ő felsége a 
vaskorona-renddel tüntette ki. Tulajdonosa ezen kívül a 
szerb Takova-rendnek is.

E R D É S Z

Az alkotmányos korszak beállta alkalmával a magyar 
erdészet még gyenge csemete volt, melynek nagygyá 
fejlesztésénél a magyar erdészet két megteremtője, Wag
ner és Diwald mellett Rónay is kivette az oroszlán- 
részt tollal és tettel. Szerénysége ekkor is álnév alá rej
tette az „Erdészeti Lapok“-ba irt tartalomdús cikkeit.

Az ungvári kincstári uradalom erdőgazdaságát ő állí
totta a jelenlegi fejlettségre és jövedelmezőségre.

Jubileuma alkalmával mi is őszinte szívvel üdvözöljük 
s kívánjuk, hogy a Mindenható őt a közérdek javára jó 
egészségben és lelki erőben tartsa meg, hogy a magyar 
erdőgazdaságnak javára még sokáig működhessék.

* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister az állam
erdészeti tisztviselők egyesitett létszámába ideiglenes minőségű m. 
kir. erdőgyakornokokká kinevezte : Dénes Zoltánt a szászsebesi m. 
kir. erdőhivatalhoz, Katona Istvánt és Hering Albertet a beszterce
bányai m. kir. erdőigazgatósághoz, Maróthy Emilt a besztercei m 
kir. erdőigazgatósághoz, Takács Jánost a besztercei m. kir. erdő
igazgatósághoz, Kardos Kálmánt a nagyváradi m. kir. állami erdő- 
hivatalhoz, Zseleznyák Pétert a trencséni m. kir. állami erdőhiva
talhoz, Paczner Károly urad. erdőgyakornokot a besztercei m. kir. 
erdőigazgatósághoz, Heincz Jánost és Vorák Sándort a fogarasi m. 
kir. állami erdöhivatalhoz, Barabási Józsefet a máramarosszigeti m. 
kir. állami erdőhivatalhoz, Valics Jánost a sepsiszentgyörgyi m. kir 
állami erdőhivatalhoz, Fábián Jánost a szászsebesi m. kir. erdőhi
vatalhoz, Keiner Rezső urad. erdőgyakornokot a zsarnócai m. kir. 
erdőhivatalhoz. Stumpfol Ernőt az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz, 
Traum Jánost a dévai m. kir. állami erdőhivatalhoz, Monea Pált a 
székelyudvarhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz, Tarcsányi Kálmánt 
a nagyszebeni m. kir. állami erdőhivatalhoz, Fiedler Jenőt a temes
vári m. kir. állami erdőhivatalhoz, Berecz Jánost a Csíkszeredái m. 
kir. állami erdőhivatalhoz, Borbély Sámuelt a dévai m. kir. állam- 
érdőhivatalhoz, Jamnik Istvánt a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság
hoz, Stefany Gyulát a tordai m. kir. állami erdőhivatalhoz, Mamira 
Józsefet pedig a segesvári m. kir. állami erdőhivatalhoz.

* A S elm ecb ányái m. kir. bányászati és erdészeti fő 
iskolai ifjúsági kö r november hó 7-én és 8-án „Otthon“-^nak 
megnyitását és ezzel kapcsolatban Sobó Jenő főbányatanácsos, fő
iskolai tanár atcképleleplezését tartotta fényes ünnepségek keretében. 
November 7-én este 7 órakor Sobó Jenő főbányatanácsos tiszteletére 
fáklyás-zenét rendeztek. A 8-án délelőtt megtartott megnyitó ünnepély 
műsora a következő volt: 1. Hymnusz. 2. Megnyitó beszéd. Mondta: 
Kerényi István aielnök. 3. Költő és paraszt. Suppétól. Játszotta a 
köri zenekar. 4. Ünnepi beszéd. Tartotta: Pető János elnök. 5. Sobó 
Jenő, főiskolai tanár arcképének leleplezése. 6. Potpourri. Játszotta : 
köri pengetős zenekar. 7. Képek a selmeci diákéletből. Irta és fel
olvasta Dzsidei József köri tag. 8. Induló. Játszotta a zenekar. 9. 
Szózat. Délután sikerült bankett volt a köri „Otthon“-ban. Este 8 
órakor díszelőadás és utána tánc virradtig.

* Csatangolás.
— Holnap elutazik a feleségem s így kénytelen vagyok ezen élve

zetes óráknak, melyeket nagyságos asszonyom társaságában töl
teni szerencsés vagyok, egy időre, mig a feleségem megjön, búcsút 
mondani.

— Miért ? Ezt nem értem. Kérem magyarázza ki magát. .
— Az ügy felette kényes s így engedje meg, hogy egy mese 

keretében mondjam el. Volt egyszer égy méhcsalád. Valahol benn 
az erdő mélyén, egy öreg bükknek kitört ága helyén Nagyon boldo
gok voltak. A királynénak hatalmas udvara volt, a herék körül
rajongták és boldogságáról, mely a peterakásban merült ki, gondos
kodtak. Élelmi szert is bőven szállítottak neki és gyermekeinek a 
dolgozó méhek. A dolgozó méhek is meg voltak elégedve sorsukkal,
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mert az ő boldogságuk meg az volt, hogy dolgozhatnak. Egymással 
a legjobb barátságban éltek. Az átkos széthúzás, mely az emberek 
között állandó, ismeretlen volt előttük, mert ismeretlen volt előttük 
a szerelem varázsa. A királyné s a herék lebonyolították a sze
relmet, a dolgozók pedig elvégezték a munkát.

Megirigyelte ezen boldogságukat a szomszéd korhadt tölgyben 
lakó törpe. Ez a törpe egy tudós és varázsló volt, ki már évszáza
dok óta itt remetéskedett. Midőn egyszer a dolgozók ép azon tana
kodtak, hogy az erdőnek melyik részében van a legtöbb virág s a 
legédesebb méz, közéjük toppan a törpe. Egy kis somíapálcával 
sok hokusz-pokuszt csinál és szól: a legédesebb méz a szerelem . . . 
a szerelem varázsát ime reátok bocsátom. Ne legyen munkameg
osztás. Mindegyik szeressen s mindegyik dolgozzék. . . .

Mintegy varázsütésre egyszerre elkezdett zümmögni a méhraj s az 
előbb még oly barátságban és egyetértésben lévő méhek, a szerelem 
hatása alatt, elkezdtek egymásra féltékenykedni, gyűlölködni. A dol
gozók megtámadták a heréket, a herék a dolgozókat s egyszeribe 
olyan kavarodás támadt, hogy a csatatér csak úgy feketéllett a sok 
holttesttől. Vége volt a jó barátságnak, a mint vége volt a munka- 
megosztásnak.

Eddig a mese. Most pedig megfelelek a nagyságos asszony előbbi 
kérdésére. Mig a feleségem távol van, azért vonakodom társaságát 
élvezni, mert az a véleményem, hogy férfi és nő között csak addig 
állhat fenn barátság, mig szerelmi ügyeiket küiön-külön bonyolítják le.

— Legközelebb tehát a feleségével szívesen látom . . .
ö  Volt egyszer egy erdőtiszti kar, mely tagjai között a munkát 

felosztva, nyugodtan, csöndesen dolgozgatott. Minden csoportnak meg
volt a maga dolga s minden csoport elvégezte feladatát. A kincstá
riak, felügyelőségiek, horvátok és némely mások egymással békében 
megvoltak. De közéjük toppan egy tudós és varázsló törpe és kevés 
hokusz-pokusz között reájuk bocsátja a statusegyesítés varázsát. Vége 
lett a barátságnak. A dolgozók megtámadták a heréket, s a herék a 
dolgozókat, s egyszeribe olyan kavarodás támadt, hogy a csatatér 
csak úgy feketéllett a sok holttesttől.

* P inostris. Kubinyi Mihály soproni m. kir. gazdasági szaktanár
tól vett értesítés alapján felhívjuk t. olvasóink figyelmét Sichó Ágos
ton főerdész Fischau, Bezirk Wr.-Neustadt, N.-Oe. „Pinostris“ 

nevű szerére, melylyel az erdei csemetéknél és gyümölcsfáknál a 
vadkárok ellen való védekezés sikeres módját találta föl. Szabadal
mát képező szerét kátrányszerü folyadék alakjában hozta forgalomba 
melylyel az alanyok csak felületesen is bekenve a rágcsálás ellen 
biztosítva lesznek. Eddig Németországban és Ausztriában a külöm- 
böző kórtani állomások a legjobb sikerrel kísérleteztek e szerrel, s 
az említett államokban forgalom tárgyát is képezi a szabadalom.

Miután nálunk is ösmer té kívánja tenni találmányát a főerdész, 
kísérletezési célra 5—50 kgr.-mot szívesen bocsát rendelkezésére 
a jelentkezőknek.

* „A  H áziorvos'1 címmel a főváros kiváló orvosi szaktekintélyek 
közreműködésével dr. Fürst Zsigmond szerkesztésében egy hónapon
ként megjelenő népszerű egészségügyi folyóirat indult meg. A lap az 
egyéni, családi és társadalmi hygienia körébe eső minden kérdéssel 
foglalkozik, tehát emberbaráti és kulturális missiót van hivatva 
teljesíteni. Első számának tartalmából következőket emeljük ki : Be
vezető cikkét dr. Bród Miksa a kiváló szakiró irta; dr. Gerlóezy 
Zsigmond egyet, magántanár „A koleráról és az ellene való véde
kezésről“ ; dr. Kovach Aladár a B. 0 . M. E. igazgató-főorvosa 
„Első segítségnyújtás a család körében“, Dr. Kemény Ignác ny. cs. 
és kir. törzsorvos „A gyermekek nemi felvilágosításáról“, Dr Reisz- 
mann László nőorvos „A hószámról“, Rónai Mihály állatorvos „A 
Ióhusról“, Dr. Réh Béla az elektromágneses gyógyintézet vezető 
orvosa „A villamosság a gyógyászatban“ cimen stb, stb. Írtak nagy- 
érdekű és tanulságos cikkeket. A lap kiadótulajdonosa Molnár M. 
Lajos. Szerkesztősége és kiadóhivatala: Budapest, VI. Andrássy-ut 
27. szám alatt van. Előfizetési ára egy évre 2 korona 40 fillér.

* A kanadai nyár ellenségei. E lapok f. évi 19-ik számá
ban a Különfélék között rövid említés történt a kanadai nyárról s

különösen azt mondják ott róla, hogy a homokos talajban is jól 
tenyészik. A kezelésem alatt levő erdők futóhomokos talajában én is 
több éven át kísérleteztem a kanadai és a fekete nyárral , mig ezelőtt 
8 - 1 0  évvel egy a fákon tapasztalt jelenség, illetve betegséq miatt 
e két fanem tenyésztésével úgyszólván egészen felhagytunk. Ennek 
okát akarom itt röviden leírni.

A mondott időben azt tapasztaltuk, hogy úgy a tcbb éves, mint a 
fiatalabb nyárfák törzsén és gályáin kis csomósodások, dudorok kép
ződtek s ennek következtében a fák feltűnő gyorsan elpusztultak. 
Azt hittem, hogy valami gombabetegség bántja a fákat s azért a 
bajon segítendő, először a nagyon megtámadott idősebb, s később a 
fiatalabb állományokat is jó mélyen tőből visszavágattam, de biz a 
baj ezután is tovább terjedt.

Később észrevettük, hogy a fákat a harkályok seregestül láto
gatják, miből megtudtuk, hogy valami veszedelmes rovar támadta 
meg az állományokat. Azt aztán a darabokban lévő álcák is elárul
ták, s most már csak az volt a kérdés, miféle rovarral van dolgunk 
s miként védekezzünk ellene.

Azt megtudandó, 1901. évben a Selmecbányái erdészeti központi 
kísérleti állomásnak küldöttem nehány törzset, honnan az alábbi 
meghatározás jött vissza.

„A beküldött és a, b, c betűkkel jelzett nyárfatörzsekben a Sa
perda carcharias L. nevű a Cerambidá-khoz (cincérek) tartozó bo
gár álcái károsítanak. A bogár junius, julius hónapokban röpül és 
petéit 5 —20 éves törzsek sima kérgére rakja mindjárt a gyökértő 
felett. A kikelő álca eleinte rendszeretlenül rág a külső évgyűrűkben, 
később behatol a törzs mélyébe és ott alulról felfelé haladó kerülé- 
kes átmetszetü meneteket rág, a melyekben hosszú, durva rágcsálék- 
szilánkok találhatók, melyek egy nyíláson át a menetből kihányatnak 
és melyek jelenléte által az álcák rágása könnyen felismerhető. Egy 
másik ismertető jel még, hogy a héj a rágás kezdete helyén felduz
zad, miáltal görcsösödés, dudorodás jön létre.

Az álcák két évig rágnak, mig végül az álcamenet végén egy, 
az alsó oldalról durva rágcsáiékkal elzárt bábüregben bebábozódnak.

A bogarak tehát csak a harmadik tavaszon jelennek meg. A 
beküldött törzsekben látható négy oldalú hosszúkás nyílások harká
lyok által vájattak, melyek a bábüreget csodálatos ügyességgel fel
lelve, abból a bábokat kiszedték. A még élő álcák javában rágnak és re
mélhetőleg sikerülni fog azokból az imágól, azaz bogarat tenyészteni.

A dobozban beküldött kétféle álca közül a barnafejü, a végbéli 
nyílásig majd egyforma vastagságú, gömbölyű, lábatlan álcák a Sa
perda carcharias L. álcáinak ismertettek fel.

A másik fajta egy Buprestidákhoz (Diszbogarak) tartozó (való
színűleg Buprestis variolosa Payk) bogár álcájának lett meghatározva. 
Eme álcákat jellemzi a kicsi, barnásszinü és a prothoraxba húzott 
fej, és az erősen kiszélesedett thorax, mely felül sárgás szinü chitin- 
lappal van ellátva. A többi testgyürü az említetteknél sokkal véko
nyabb, úgy. hogy az álca bunkóalakot vesz fel.

Nevezett bogár korosabb nyárfák ágaira rakja petéit és a kikelő 
álcák a héj alatt készítik meneteiket.

Az álcák soha sem hatolnak mélyebben a fába, hanem csak a 
héj alatt készíti k meneteiket.

A bogár generációja valószínűleg két éves. Az erdészeti szak- 
irodalomban még nagyon kevéssé van ismertetve, azért érdekes 
volna életmódját megfigyelni és biológiáját megállapítani. Azon a 
helyen, a hol az álcák megtámadják az ágakat, egyoldalú dudorok 
keletkeznek és a fatest elszárad. Ha nagy számban támadják az 
ágakat, úgy megölik azokat.

A Saperda carcharias L. ellen védekezni úgy lehet, hogy a 
megtámadott törzseket ledöntetjük és azon törzseket, melyekben az 
álcák rágnak -- mielőtt még a bogarak kirepülnének, elégetjük: 
továbbá, ha tavaszszal, mikor a bogarak repülnek, őket a fákról le- 
rázatjuk és nagy mennyiségben megsemmisítjük. Csemetekertekben 
vagy fasorokban úgy védekezhetünk, hogy a törzseket másfél méter 
magasságig agyaggal, vagy a Leinveber-féle keverékkel bekenjük.

Az ágakban élő Buprestidák ellen a döntött fák vékony — és a
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károsító által ellepett ágainak idejekorán való elégetésével védekez
hetünk.

Mind a két bogárfaj álcáit nagy mennyiségban pusztítják a har
kályfélék, miért is azok feltétlenül kimélendők !

Megjegyezzük még, hogy 2 —6 éves törzsekben és öregebb fák
nak 0’5 —2 cm. vastag ágaiban előszeretettel rág a Saperda popul
nea L. nevű bogár álcája. Az álca behatol a fa belsejébe és a bél 
körül félkörben menetet rág, minek következménye az, hogy a tör
zseken és ágakon dudorodás. göb keletkezik. Később behatol a bélig 
és abban 2—5 cm. hosszú menetet rág.

Ez a Buprestris álcája által okozott károsítástól könnyen megkü
lönböztethető, mivel utóbbi sohasem hatol a fába, és legfeljebb csak 
a bábüreget készíti abban.

A 5. papulnea rágása következtében keletkező dudorodás, göb 
körülveszi az egész ágat, mig a B. rágása csak féloldali kisebb mé
retű dudorodást okoz.

A törzsek aljában rágó S. carcharias társaságában valószínűleg 
még a Cossus ligniperda L. és néhány Sessia-lepke-faj hernyója is 
rág. Ezek hernyója szintén a fa belsejében él és kétéves generáció
juk van.

A múlt évi szeptember 25-én kelt becses sorai kíséretében, vala
mint ezután az ugyanazon évi 185. sz. átiratunk folytán beküldött 
törzs és ágrészletekre vonatkozólag pedig a következőket tudathatom.

Ezek az ágrészletek is behatóan megvizsgáltattak s gomba
tenyésztő üvegburák alá helyezve egészen mostanig megfigyeltettek ; 
ezeken azonban a rájuk települt különféle penész és saprophyt gomba
fajoktól eltekintve semmiféle oly gomba nem fejlődött, mely a beteg
ség okozójául volna tekinthető, s így valószínű, hogy az eme törzs- 
és ágdarabokon mutatkozó csomósodások is rovarrágások következ
ményei.

Hogy ez a beküldött anyagból azonnal meg nem állapíttathatott, 
annak oka főként az, hogy a csomók már idősebbek lévén, de az ere
detileg a fiatal ág és törzsrészek kérge alá rágott rovar-menet helye, a 
beforradás következtében eltűnt, s eltorzult. Egyes ágcsomókban azon
ban határozottan kivehetők oly alakulások, a melyek rovarrágás 
nyomainak tekinthetők, s így valószínű, hogy a farész és kéreg bete
ges megvastagodása csakis rovarrágás és nem gomba okozta káro
sítás következménye.

Az előbb'ekben felsorolt rovarok közül eme csomósodások oko
zójául csakis a beküldött Buprestis álca jöhet szóba.“ stb.

A mint az érdekes meghatározás is mondja, ezeket a rovarokat 
az erdészeti szakirodalom még kevéssé ismerteti. Tudomásom sze
rint a kár a Dunántúli részekben meglehetősen el van terjedve, nem 
csak a homoki erdőkben, hanem más erdőkben is.

Mi a kanadai és fekete nyár tenyésztésével a felhozott okok 
miatt ez idő szerint nem foglalkozunk. Szeretném azonban tudni, 
hogy más vidéken pusztit-e ez a rovarkár s mikép védekeznek ellene. 
Lekötelezne, a ki ez iránt e lapok utján tájékoztatna.

Hoffmann Sándor.

Megvételre keresek
gyertyánszerszámfát

hasáb és rönhőalahban, legalább 
25 centimétertől felfelé; toüábbá

gyertyándorongfát
1 méter hosszú, 6—9 centiméter 
oastag, minden mennyiségben. ::

S. M. R Ü B N E R  fanagyhereshedő W IE N
II/2, Kaiser Josefstrasse 39.

6024— 1908. erd. alb. sz.

P á ly á z a ti h ird e tm é n y
Somogy vármegye területén az állami ke

zelés alatt álló erdők és kopár területek őrize
tére Marcali székhellyel szervezett Marcali já
rási erdőőri állás betöltendő lévén, erre az 
összesen 1080 korona, azaz Ezernyolcvan ko
rona javadalmazással díjazott 11. osztályú járási 
erdőőri állásra pályázat nyittatik.

A pályázni szándékozók felhívatnak, hogy 
Somogy vármegye közigazgatási erdészeti bi
zottságához címzett 1 (egy) koronás bélyeggel 
ellátott, a hivatalos magyar nyelv bírását, élet
korukat, ép-erős testalkatukat, az 1879. évi 
XXXI. t.-c. 37. §-ában előirt minősítésüket és 
eddigi szolgálatukat igazoló okmányokkal kel
lően felszerelt, sajátkezüleg írt kérvényüket leg
később az 1908. év i december hó 10-ig 
a kaposvári m. kir. állami erdőhivatalhoz 
adják be.

A kinevezendő járási erdőőr köteles állását 
f. évi december hó végéig elfoglalni.

Kaposvár, 1908. évi november hó 7-én.
Somogy vármegye Közigazgatási 

erdészeti Bizottsága.

12. sz. 1908.

Faeladási hirdetmény.
Kolozs vármegye Nyires község volt úrbéresei 

tulajdonát képező erdőből 919 szál 18 — 62 cm. 
mellmagassági átmérővel biró tölgy és 1207 szál 
18—90 cm. vastag bükk és cserfa 1908. évi 
december hó 2-án d. e. II órakor Nyires 
községházánál megtartandó szó- és írásbeli zárt 
ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen el fog 
adatni.

Kikiáltási ára 8000 korona.
Bánatpénz 10%.
Szabálytalanul felszerelt vagy utóajánlatok nem 

fogadtatnak el. Részletes becslés és árverési 
feltételek Nyiresen a volt úrbéresek elnökénél, 
Hidalmáson a m. kir. járási erdőgondnokság 
irodájában megtekinthetők.

Vasútállomás: Bánffyhunyad.
Az erdő a községtől 1'5 km.-re fekszik.
Nyires, 1908. év október hó 25-én.

Sálién Jenő, B. Bene Gábor,
volt úrbéri elnök. volt úrbéri jegyző.
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Erzsébetváros szab, kir. város Tanácsa.

Szám: 1694/1908.

Faeladási hirdetmény.
Erzsébetváros szab. kir. város tanácsa a város 

tulajdonát képező Sászujfalu község (Nagykü- 
küllő megye) határán levő, üzemterv szerint 6 
év alatt a város által kihasználható erdőrészek 
6 évre leendő haszonbérbeadása végett lt)08. 
évi december hó 3-án d. e. 10 órakor a 
tanácsház üléstermében szóbeli árveréssel kap
csolatos zárt írásbeli versenytárgyalást tart.

Kikiáltási ár: 5093 korona évi haszonbér.
Árverezők kötelesek a kikiáltási ár 10 %-át 

bánatpénzül az árverező bizottság előtt befizetni.
A zárt ajánlatok folyó évi december hó 3-án 

d. e. 10 óráig nyújtandók be a városi tanács
hoz, azokban világosan kifejezendő, hogy aján
lattevő a feltételeket ismeri s magára nézve 
kötelezőknek tekinti.

A részletes feltételek a városi főjegyzői irodá
ban, a becslési munkálatok pedig az erzsébet
városi erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Erzsébetváros szab. kir. város tanácsa 1908. 
évi november hó 3-án.

Trajánovits János,
polgármester.

pkkfa-elaDási hirdetmény.
A trányisi volt úrbéresek erdejében a nagy- 

méltóságu m. kir. földmivelésügyi Minister ur 
idei 38882. sz. rendeletével engedélyezett 114 43 
kát. hold rendkívüli fahasználati területen talál
ható és 12.800 m3 bükk tűzifára becsült fa
készlet folyó évi november hó 29-én d. e. 
II órakor Trányis község „Kecskés“ nevű ré
szében levő Balkányi-féle háznál nyilvános szó
beli árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 32800 K.
Bánatpénz 3280 K.
Eladás becsértéken alól nem történik. Utó

ajánlatok nem fogadtatnak el.
Árverési és szerződési feltételek a bánffy- 

hunyadi m. kir. járási erdőgondnokságnál a hi
vatalos órák alatt megtekinthetők.

Trányis, 1908. november 9-én.

Borta Nátli.
volt úrbéres elnök.

Az erdélyi r. k. status kolozsmonostori tan. 
alap. uradalomban Kolozsvár székhellyel 1909. 
évi január hó l-én

egy főerdőőri állás
(nagyobbrészt irodai teendőkkel)

próbaképen betöltendő. Javadalmazás : készpénz 
720 K, lakbér 200 K, 24 rakás ágfa -  72 K 
és annak beszállítási dija — 96 K, összesen = 
1088 korona.

Ezen állásra pályázhatnak róm. kát. vallásu, 
jó és folyékony írással biró, katonaviselt szak
vizsgázott erdőőrök, kik a magyar nyelven kívül 
a román nyelvet szóban bírják és erdőőri szol
gálatra egyébképen is alkalmasak.

Kellően felszerelt folyamodványok 1908. évi 
december hó IO-éig az erdélyi r. k. status 
erdőhivatalához (Kolozsvár, Egyetem-utca 7.) 
benyújtandók.

N agy L ászló  s. k.
erdőtanácsos.

512—908. ki. szám.

paeladási hirdetmény.
Vacsárcsi község „Csörgő“ nevű erdejében 

törzsenkinti bemérés utján 14340 köbméterre 
becsült lucfenyő haszonfatömeg értékesítése cél
jából folyó évi december hó 7-én d. u. 2 
órakor Vacsárcsi községházánál nyilvános szó- 
és zárt írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.

Kikiáltási ár 86500 K, azaz nyolcvanhatezer- 
ötszáz korona.

Bánatpénz 8650 K.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az értékesítendő erdőrész minden befektetés 

nélkül, télen-nyáron kitermelhető. Jó karban levő 
mezei ut vezet az erdőtől a csikszentmihályi 
állomásig, melytől mintegy 10 km. távolságra 
fekszik.

Az árverési és szerződési feltételek és a becs
lési kimutatás megtekinthetők a csikrákosi kör
jegyzői irodában.

Az elöljáróság.
Vacsárcsi, 1908. november 7.

M ánya A ntal s. k. Biró Kálmán s k.
körjegyző. k. biró.
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faeladási hirdetmény.
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság kerü

letében a borgói alsó-, szamosvölgyi alsó- és 
szamosvölgyi felső m. kir. erdőgondnokságok 
kezelése alá tartozó, egyesítve kezelt volt naszód- 
vidéki községi erdőkben az 1909. évi julius 1-től 
számított 5 (öt) év alatt kihasználandó s az 
alábbi kimutatásban részletezett vágásterületek 
törzsenkinti kiszámlálással megbecsült fakészle
teinek tövön való eladására a borgóbesztercei, 
dombháti és valea-marei gőzfűrészek bérbeadá 
sával összekötve Besztercén a m. kir. erdő

Ajánlatok az összes I—III. csoportra együtt, 
vagy pedig külön-külön egyes csoportokra is 
tehetők.

A benyújtandó ajánlatokban a csoport vagy 
a csoportok, amelyre vagy amelyekre az aján
lat tétetik, úgy, amint a jelen árverési hirdet
ményben megjelölve van, erdőgondnokságok és 
gazdasági tervi elnevezések szerint pontosan 
megjelölendők.

igazgatóság hivatalos helyiségében 1908. 
december 7-én d. e. II órakor a m. kir. 
Földmivelésügyi Minister Úr jóváhagyásának 
fentartása mellett zárt Írásbeli ajánlatok utján 
nyilvános versenytárgyalás fog tartatni.

A kimutatásban közölt lúc- és jegenye-fenyő 
haszonfa a felvett törzseknek csupán műszaki 
célokra alkalmas fatömegét — a kéreg, csúcsfa 
és a termelési apadék leütésével — foglalja 
magában.

A zárt írásbeli, ivenkint 1 korona bélyeggel 
ellátott 5°/o bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, 
melyekben az egyes csoportokra megajánlott 
vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és 
melyekben ajánlattevő által határozottan kijelen
tendő, hogy az árverési és részletes szerződési 
feltételeket ismeri, azokat változatlanul elfogadja 
és azoknak magát aláveti, 1908. évi decem
ber hó 7-én d. e. II óráig a besztercei

Az 5 évi vágástér B C S ü 1 t f a t ö m e g A bérbe veendő
gőzfürészErdőgond- gazdasági terv- kitér- Lúcfenyő Jegenyefenyő Bükk

nokság' szerinti elnevezése jedése Kikiáltási ár évi haQ-O i erdő- k hold
törzsek 
száma 
darab.

haszon- törzsek haszon- haszon- helye szonbére
ö > részlet fa m3 száma

darab fa ms fa m3 korona f K-ban

I. 1. 4 - 8  10 
12-15. 17. 409.68 22910 26441 1990- 3797 26939

Borgói
alsó

A. III. 1—4. 6. 
7. 334.09 29002 40360 6252 15114 12282

<DO
<L>
m

I.
VI. 6 2 -6 6 . 178.95 13231 18515 9477 14330 4039

jQ'Oü)
o

CQ

1. csoport összesen 922.72 65143 85316 17719 33241 43260 1.050.994 50 14.000

II.
Szamos
völgyi
alsó

A. III. 3—8. 13. 315.21 27814 34623 8054 18732 11974 492.169
Domb

hát
8000

III.
Szamos-

völqyi
felső

C. III. 29a.
4 8 -6 1 . 543.77 50643 95213 12701 28385 1729 1.114.111 -

Valea-
mare

8000
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magyar királyi erdőigazgatóságnál nyúj
tandók be.

Oly ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek nem 
felelnek meg, amelyek elkésve érkeznek be, 
vagy pedig a megállapított árverési és szerző
dési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak ma
gukban, figyelembe vétetni nem fognak.

A földmivelésügyi m. kir. Minister ur fen- 
tartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatok 
közül szabadon választhassa elfogadásra azt, 
amelyet tekintet nélkül az ajánlat magasságára 
saját belátása szerint legmegfelelőbbnek talál, 
vagy hogy az összes ajánlatokat is vissza uta
síthassa.

Az árverési és részletes szerződési feltételek 
a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál, a bor- 
gói alsó m. kir. erdőgondnokságnál Borgóprun- 
don, a szamosvölgyi alsó m. kir. erdőgondnok
ságnál Dombháton és a szamosvölgyi felső m. 
kir. erdőgondnokságnál Óradnán a hivatalos 
órák alatt bármikor megtekinthetők és kívánatra 
minden egyes csoportra vonatkozó feltételek és 
a vágások térképei 30—30 korona összeg elő- 
leges beküldése ellenében az érdeklődőknek a 
m. kir. erdőigazgatóság által megküldetnek.

Besztercén, 1908. évi október hó 13-án.

M. kir. erdőigazgatóság.

pályázat erdőtiszti állásra.
Az esztergomi főkáptalan egyik erdőgondnok

sága vezetéséhez

erdőtisztet keres,
a ki az 1879. évi XXXI. t.-c. követelményeinek 
megfelelő erdészeti államvizsgával s e törvény
ben kifejezett egyéb feltételekkel rendelkezik.

Ezen állásra számítók kérvényeiket lehetőleg 
folyó hó 20-ig, de legkésőbb december 
hó l-ig erkölcsi és szolgálati bizonyítványaik, 
továbbá oklevelük hiteles másolataival és ke
resztlevelük kíséretében az esztergomi főkáptalan 
erdőhivatalába küldjék be.

Pályázók kérvényeikben méltányos fizetési 
igényeiket is felhozhatják.

1748—908. szám.

Faeladási hirdetmény.
A repedei és dubrovicai úrbéres közönségek 

eladják az 1907. évi 23897. sz. földmivelésügyi 
ministeri rendelettel erdejüknek kihasználásra 
engedélyezett 17628 ürm3 blikk és 73 ürm3 
nyír tűzifa tömegét Repedén (Bereg m.) a köz
ségházánál f. évi december 15-én <i. e. 9 
Órakor megtartandó írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött szóbeli nyilvános árverésen.

Kikiáltási ár 41367 K 60 f.
Bánatpénz 10°/o. Az erdő a vasúti állomástól 

IV2 kilométer.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az árverési és szerződési feltételek Repedén 

az úrbéres elnöknél megtudhatók.
Repede, 1908. november hó 6.
Korláth Soor Salamon

jegyző. úrbéres elnök.

Erzsébetváros szab. kir. város Tanácsa.

2725—1908. szám.

Fasladá^i hirdetmény.
Erzsébetváros szab. kir. város tanácsa a város 

tulajdonát képező és Szászujfalu község (Nagy- 
küküllő megye) határán levő Belgeria nevű er
dőrész bükk és gyertyán tüzifaanyagának és az 
ölfatermelés után visszamaradó összes ág- és 
galyfának tövön az erdőben leendő eladása 
végett 1908. évi december hó 2-án d. e. 
10 órakor Erzsébetvároson, a tanácsház ülés
termében szóbeli árveréssel kapcsolatos zárt 
írásbeli versenytárgyalást tart.

A kérdéses erdő területe 61'4 katasztrális hold.
Kikiáltási ár 12,917 korona 20 fillér.
Versenyezni óhajtók kötelesek a kikiáltási ár 

10%-át bánatpénzül az árverező bizottság előtt 
befizetni.

A zárt ajánlatok folyó évi december hó 2-án 
d. e. 10 óráig nyújtandók be a városi tanács
hoz, azokban világosan kifejezendő, hogy aján
lattevő a feltételeket ismeri s magára nézve kö
telezőknek tekinti.

A részletes feltételek a városi főjegyzői iro
dában, a becslési munkálatok pedig az erzsébet
városi erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Erzsébetváros szab. kir. város tanácsa, 1908. 
évi november hó 3-án.

Zrajánovits Dános
polgármester.“

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



424 MAGYAR E R D É S  Z 22 szám.

ad 880/1908. szám.

Faeladási hirdetmény.
A m. kir. földmivelésügyi minister urnák 1908. évi 

29688. I/A-3. szám alatt kelt engedélye alapján, a volt
14. sz. szerb bánáti magyar határőrezredből alakult vagyon- 
község tulajdonát képező erdőkben üzemterv szerint 
1908/9— 1912/3. években kihasználandó (összesen 455,919 
K 13 f re becsült) faállomány (tölgy haszonfa és bükk 
tűzifa) eladása céljából folyó évi október hó 30-ra kitű
zött nyilvános Írásbeli versenytárgyalás a fehértemplomi 
ujmoldovai m. kir. járási erdőgondnokság irodájában 
Fehértemplomban, a fentebb m eg je lö lt idő helyett  
fo lyó  év i decem ber hó 1-én d. e. 10 órakor fog 
a „Magyar Erdész“ folyó évi október hó 1-iki számában 
erre nézve közzétett „Faeladási hirdetmény“ feltételei 
szerint megtartatni.

A részletes árverési és szerződési feltételek a fehér- 
templom-ujmoldovai m. kir. erdőgondnokságnál a hiva
talos órák alatt bármikor megtekinthetők.

1908. évi október hó.

Fehérteniplom -újm oldovai 
ni. kir. járási erdőgondnokság.

3938—1908. szám.

Lucfenyö-cserkéreg eladás.
A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 

kerületében az 1909—1912. évek alatt kihasz
nálás alá kerülő rendes fenyőfavágásokban ter
melhető luccserkéreg az erdőigazgatóságnál 1908. 
évi December hó 3-án D. e. 10 órakor megtartandó 
nyilvános árverésen eladatik.

A vágások erdőgondnokságok szerint a kö
vetkező 3 csoportba soroltattak és bocsájtatnak 
árverés alá:

I. a kőrösmezői 3 erdőgondnokságban 4 év 
alatt termelhető 49891 métermázsára becsült 
cserkéreg 31,930 K 24 f kikiáltási árral;

II. a tiszabogdányi 3 erdőgondnokságban 61817 
métermázsára becsült cserkéreg 40,429 K 42 
fillérrel;

III. a rahói erdőgondnokságban 10700 méter
mázsára becsült cserkéreg 8346 K kikiáltási árral.

Árverési és szerződési feltételek a földmive- 
lési Ministerium erdészeti főosztályában, az erdő- 
igazgatóságnál és az illető erdőgondnokságoknál 
megtekinthetők s kívánatra a versenyezőknek 
megküldetnek.

M. kir. erdőigazgatóság.

JUí k y S l í í  ív ZS P T  Á T) az 1909 évre’13_ik évfo,yama
A v X X J  V. 1 V 1  A n i l . 1  X  A~~XXV. ,ß, Szerkeszti: D olestko  F. mérnök.

Á ra b érm en tes k ü ld ésse l 4 K 30  fillér.

M IKSZÁTH  K Á L M Á N :

yHmanach az 1 9 0 9 . évre. .,*s
A csinos vászonkötésü, kitünően szerkesztett gaz
dag tartalmú szépirodalmi évkönyv ára 2 K.
2 K 3 0  f. előzetes utalványozása mellett bér

mentve küldjük meg.

<<£ Kincses J^alenöáriom
az 1909. évre.

A gyakorlati élet általános útmutatója. Ara csinos 
vászonkötésben 2 K. ,jt 2 K 3 0  f. előzetes utal

ványozása mellett bérmentve küldjük.

Rem etei K Ő V Á R Y  J Á N O S :

:: Vadásznaptár :: az 1909. évre.
Az összes vadászati tudnivalók és ismeretek kincsesháza. Rendkívül változatos 
és élvezetes tartalma miatt minden vadász nélkülözhetetlen kézikönyve. Szá
mos képpel. A diszes zöld vászonkötésű könyv ára 3 K. — 3 K 20  f. 
eáS előzetes beküldése mellett bérmentesen küldi meg

Székely csillés könyvkereskedése Ungvári
a hol az irodalom legújabb termékei, valamint k ép esk ö n y v ek , ifjú sá g i 
iratok, zen em ű v ek  s bárhol hirdetett bel- és külföldi művek beszerezhetők.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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MAGYAR ERDESZ
ERDÉSZETI 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 egjelen ik  m inden hónap 1-én és 15-én.

F ő s z e r k e s z t ő :

Im ecs fa lv i  I M E C S  B É L A
B é la p á tfa lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  G U S Z T Á V ,  u. p. R í  M A B Á N Y A
hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

V a d á sz a ti fő m u n k a tá r s  :

R em ete i  KŐVÁRY JÁNOS
B u d a p este n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész k iadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz e t é s i  ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K 
Egyes szám ára .. .  ... ... 1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Hirdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fó lo lda i 20 K, negyedoldal 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

E rdőfelügyelet — állam i kezelés.

Ki ne ismerné a vak és a béna koldus történetét ?
Egy templomajtó előtt találkoztak. Panasz

kodva öntötték ki egymásnak szivük keserveit.
— Neked mégis csak könnyebb, mondja a 

vak, legalább látod az Isten kék egét, látod az 
embereket, mig én örök sötétségben élek, segít
ség nélkül mozdulni sem tudok.

— Hagyd el jó ember, mivel volna könnyebb 
az én dolgom, még ha látok is, de kezemet 
nem tudom kinyújtani a dobott alamizsnáért, s 
lábam bénasága a földhöz köt, — egy helyhez 
szegzetten vergődöm, mig a megfizetett segítség 
tova nem vonszol.

— Hallod-e édes testvér, mond a vak, egy 
jó ötletem támadt. Te látsz, én meg izmos, erős 
ember vagyok, elbírnálak a hátamon, ha te jó 
szemeddel mutatnád nekem az utat!

Tetszett az eszme s örömmel állta az alkut 
a béna, s azontúl a vak izmos hátán kuporodva 
vígan kóborolták együtt az országot.

Ha talán erős is, de igaz hasonlat. A kir. 
erdőfelügyelőség, tapogató és végrehajtó szer
vekkel nem bírván, fontos hivatásának betölté
sére — béna. Az állami kezelésnek meg a 
hatásköre korlátolt, s látása csak a kezelése 
alatti erdőcskékre terjedhet ki, bár ezer hol
dakra menő erdőségek övezik kerületét.

Mi természetesebb? A béna embert a vak
nak a hátára kell ültetni, a két szervezetet 
egyesíteni!

Sokat volt tárgyalva már ez a kérdés, sőt 
mondhatni teljesen tisztázva van. Általános a 
vélemény, hogy az egyesítésnek be kell követ
kezni, komoly, számbavehető ellenvetés fel sem 
merült. Egy időben már a ministerium erdészeti 
osztálya is propagálta az eszmét, sőt Tallián 
volt minister a képviselőházban az egyesítést be 
is jelentette. Mindennek dacára évek jönnek, 
évek múlnak, és az eszme még sem ölt testet, 
az egyesítésnek még a hire is elkopott.

Eddig az egyesítés a — némelymások — 
bizonyos hátrányával járt volna, mert státus
rendezés helyett megkaptuk volna a magasabb 
rangú tisztviselőket, tehát okunk volt azért fo
hászkodni, hogy egyelőre ez a szép terv váras
son a megvalósulásra. Az 1910. évvel azonban 
a státusrendezés befejezést nyer. Elérkezett az 
egyesítés ideje!

1879 óta nagyot változott a világ! Akkor 
még az erdő nem képviselt értéket, ha nem is 
ápolták nagyon, de nem is pusztították. A mai kor 
ellenben a rohamos és általános erdőpusztítás 
kora.

Nagyon sürgős országos érdek az, hogy az 
erdőfelügyelet közvetlenebbé tétessék, ez pedig 
az által volna elérhető, ha az állami erdőhiva
talokkal összeolvasztva, vármegyénkint szervez- 
tetnék az erdőfelügyelet.

Az állami kezelés sem ment a hibáktól. Leg
főbb hibái a kezelési költségek kivetési módja 
és az erdőőrzés szervezetlensége.

A kezelési költségek a kezelt erdők területe
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alapján vannak kivetve s ezen kivetési mód 
merevsége az által enyhíttetett, hogy vármegyén- 
kint több jövedelmezőségi osztályba soroztattak 
a kezelt területek.

A teherviselés azonban így is aránytalan. 
Némely vármegyében, főkép a hol jól jövedel
mező erdők is vannak, alig fizetnek a birtoko
sok számottevő járulékot; másutt meg mitsem 
jövedelmező kis területek aránytalanul meg 
vannak terhelve kezelési költségjárulékokkal.

Ott ugyanis, a hol az erdő jövedelméből telik, 
nincs baj, de a hol a járulékot évről-évre be. 
kell hajtani, valami igazságtalan sarc ize van a 
dolognak. Annyival inkább, mert nem egyedül 
ez a költség szedetik és hajtatik be, hanem ha 
hétfőn ezért járt az exekutor, kedden a járási 
erdőőri költségeket, szerdán a saját számlájukra 
alkalmazott erdőszolga fizetését, csütörtökön a 
pásztor, csordás, kondás fizetését, pénteken az 
erdőgazda, elnök és jegyző tiszteletdijait, szom
baton az erdősítési, határfelujítási stb. költsé
geket szedheti össze, ha ugyan szedheti.

Szóval minden nap meghozza a maga terhét 
a közös birtokosokra. Már most, hogy az a kis 
tüzelő, a mit az erdőről hazahozhat, az a kis 
legelő, a mit marhája onnan kapott, így mibe 
került egy-egy birtokosnak, azt senkisem kutatja.

Súlyosbítja a bajt, hogy éppen a legszegé
nyebb birtokosok nem lévén képesek az önálló 
ügyvitel ellátására megfelelően berendezkedni, 
jegyzői dotációkat nem állapíthattak meg, s eze
ket a községi jegyzők rendszerint ridegen eluta
sítják, ha az írásbeliségek elvégzéséért hozzá
fordulnak ; így a költségek sem kivetve, sem 
behajtva nem lesznek s szaporodnak évről-évre 
a hátralékok.

A pénzügyigazgatóságok pedig nem tréfálnak 
s végrehajtatnak. Egyik községben az elnök 
ökreit foglalják le, másutt rátábláztatják a közös 
ingatlanra a hátrálékos követeléseket s folyik 
tovább az istenes munka az állami kezelésnek 
nem nagy népszerűségére.

Egyik községben a közbirtokosság a legelő
illetőség fejében nyert erdejére felgyülemlett 
költségjárulék elengedéséért folyamodik, hang
súlyozva, hogy az állami kezelést különben jó 
szívvel látnák, s az erdőtörvény 17. §-a alap

ján hajlandók erdejüket továbbra is üzemterv 
szerint kezelni, de mentesítessenek a költség
járulékok alól. A minister megígéri a küldött
ségnek jóindulatát, tehát ezekért tenni kell vala
mit. Úgy, de a költségjárulékot elengedni nem 
lehet, tehát inkább kibocsátják állami kezelés 
alól a területet, mondván, hogy az nem is fel
tétlen erdőtalaj. Jól van! nem történt semmi 
hiba, csak épen az állami kezelés vesztett egy 
pozíciót, a kezelési költségek miatt.

Igaz, hogy most, mert — mint a magyar 
paraszt emlegetni szokta — Amerika megdög
lött, a földbirtokvételek, parcellázások kis korig 
szünetelnek, de hát a múltban láttuk elégszer, 
hogy sokan, igen sokan, csaknem az egész köz
ség birtokossága vettek együtt nagyobb birtoko
kat, főleg erdőket, de félvén az állami kezelés
től, siettek még a tulajdonukba való vétel előtt 
szétméretni, felparcelláztatni, pedig ha az állami 
kezelés szerencsésebb rendszeren épült volna 
fel, sok ilyen közbirtokos nem idegenkedett volna 
a közbirtokossággá való alakulás eszméjétől sem.

Egy kétezer k. hold volt közbirtokossági, de 
már egyénileg felosztott erdőterület tulajdonosait 
évek óta nógatom a közbirtokossággá való ala
kulásra s hogy minden törekvésem kudarcot 
vall, jó része van abban az állami kezelés álta
lánosan ismert s nem szívesen tűrt költség
járulékainak.

Mindezeket tapasztalva, önkéntelen előtérbe 
nyomul a kérdés, nem lehetne-e az állami keze
lés költségeit igazságosabb és szerencsésebb 
módon beszedni és ez által az állami kezelést 
népszerűbbé tenni ?

Én azt hiszem, hogy igen ! Itt két főelvet kel
lene szem előtt tartani. Először, hogy az erdő- 
birtokosok a tényleg befolyt pénzjövedelem bizo
nyos hányadát fizessék be az állam pénztárába, 
másodszor, hogy a szegény birtokosok teljesen 
mentesítessenek minden költséghozzájárulás alól.

Mi sem könnyebb ennél. Az állami kezelés 
alatti erdőbirtokok terményei rendszerint nyilvá
nos árverésen, ritkább esetben árszabály szerint 
értékesíttetnek, vagy természetben osztatnak fel 
a részjogosultak között. Kimondanám tehát, hogy 
a birtokosok saját házi szükségletük fedezésére 
szükséges erdei termékeket költségmentesen s
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természetben élvezhetik, ellenben az eladások
ból befolyt összegnek bizonyos hányadát, mond
juk 10°/o-át kötelesek az állampénztárba beszol
gáltatni.

Hogy mennyi természetben élvezhető famen
nyiség illetne meg például egy telekjárandóságot, 
azt nem volna nehéz megállapítani, s viszont, 
tudva lévén egy-egy ’erdőbirtok rendes évi fa
termésének a nagysága, már birtokonkint meg
állapítható, hogy melyeknél engedhető meg az 
évi vágásnak egészben vagy részben való fel
osztása. Az ezen felüli fatermést pedig értéke
síteni volnának kötelesek a birtokosok a törvény 
rendelte módon, úgyszintén a rendkívüli hasz
nálatból nyert fahozamokat is.

Ezen beszedési mód előnyei nyilvánvalóak, 
mert a szegény birtokosokat felmentené a költ
ség-járulék fizetése alól, ellenben a kiknek az 
értékesítésekből befolyt pénzjövedelmük van, 
azoknak sem esne nehezére, ha a befolyt pénz
összeg bizonyos hányadának befizetésére köte- 
leztetnének. Igazságos is, mert hiszen a kezelő 
erdőgondnokságok érdemleges közreműködése 
éppen az értékesítésben nyilvánul és ez által az 
a megkülönböztetés esete állna elő, hogy mig 
a vágás kijelölési, erdőfelujitási, tehát inkább az 
erdők fenntartása érdekében végzett munkála
tokat az állam ingyen teljesítené: addig a becs
lési, értékesítési — vagyis a birtokosok anyagi 
érdekeit érintő — munkálatokat megfizettetné 
magának. Nem ez volna az igazság útja?

Az 1909. évi költségelőirányzatból olvastam, 
hogy az állami kezelésből az 1909. évre elő
irányzott bevétele az államnak 900,508 korona. 
Az E. L. 1907. évi füzeteiben az állami keze
lés alatti erdőkből (nem számítva ide a besz
tercei erdőigazgatóságot) kereken 7 miiló korona 
becsértékü faanyag eladása hirdettetett. Ha ehhez 
hozzávesszük az itt nem hirdetett eladásokat, 
körülbelül ha az egy éven át eladásokból befolyt 
összeg 10°/o-a befizettetnék az állampénztárba, 
kikerülne a jelenleg is beszedett 900,508 korona 
költség-járulék.

Viszont azt is olvastam, hogy az állami ke
zelés jövő évi szükséglete 2.369.932 korona, az 
erdőfelügyelőségeké 528,355 korona, összesen 
2,898.287 korona. Ha ebből levonjuk a birto

kosok által befizetett járulékot, közel 2 millió 
korona marad fedezetlenül az állam terhére.

Ez nagy áldozatkészségét bizonyítja az állam
nak, de ha már ennyi áldozatot hajlandó hozni, 
nem lehetne ezt részben az eredményesebb 
erdőőrzésre fordítani?

Nevezetesen az erdőfelügyelet csak részben 
állami feladat, az a birtokosok javára is szol
gálván, az erdőfelügyeleti adó megteremtése 
szerintem teljesen indokolt és jogosult.

Az országban 13 millió kát. hold erdőterület 
van. Ha végre az erdőkataszter is megvaló
sulna s az erdőknél egységes eljárás szerint 
állapíttatnék meg a kataszteri tiszta jövedelem, 
ennek bizonyos hányadát, mint erdőfelügyeleti 
adót kellene kivetni minden erdőterületre (tehát 
magán és állami erdőkre is). Ez az adónem a 
rendes állami adókkal együtt s egyöntetűen volna 
kivetendő és beszedendő. Ha már most csak a 
mostani állami teherviselés folyna is be ezen 
adónemből (ez esetben holdankint csak 15 fillért 
kellene kivetni), akkor az állam által már most 
is meghozott áldozatból az egyesített állami ke
zelés és erdőfelügyelet erőteljes állami altiszti 
szervezettel volna ellátható; a mostani lehetet
len járási erdőőri szervezet megszüntethető s 
ezen járási erdőőri szervezet költségei alól a 
birtokosok megmenekülhetnének.

Komikus gondolkodás, mondhatja valaki az 
erdők kezelési stb. költségeit azzal akarni apasz
tani, hogy ezen erdőbirtokokra új adónem vet
tessék ki. Hát nincs igaza ennek a valakinek, 
mert hiszen az állami kezelési s erdőőrzési já
rulékoknak beszedése éppen azért igazságtalan, 
mert azokat a legszegényebb erdőbirtokosokat 
sújtja, kik erdejük használatában az erdőtörvény 
17. §-a alapján különben is korlátozva vannak, 
mig a szomszéd magánerdőbirtokos, a ki er
dejéből minden zsirt kiprésel, vágat, nyuzat 
minden 5— 10-ik esztendőben ugyanazon terü
leten, legelteti a birkát szabadon a meggyérült 
vágásokban, efféle költségekkel nincs terhelve. 
Hát miért ne fizessen ez a birtokos is, mikor az 
ő erdejére nagyon is ráfér az üdvös erdőfel
ügyelet? És végre is, én nem az erdőkeze
lési s őrzési stb. terhek megszüntetése mellett 
ágálok, hanem ezen terhek igazságosabb el
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osztása s beszedési módjának megváltoztatása 
mellett.

Ezért méltányosnak tartanám, ha az állami 
kezelés költségei csak a ténylegesen befolyt 
pénzjövedelem után szedetnének be ; az orszá
gos erdőfelügyelet költségeit pedig fizesse min
den erdőbirtokos egyformán és szűnjék meg a 
költségkivetés és behajtás jelenlegi rendszere, 
mely az állami kezelés iránti gyűlöletet fakasztja.

Ha ez így történne, a mi kis úrbéri stb. birto
kainkat a talán holdankint 10—15 fillért kitevő, 
erdőfelügyeleti adón kívül már csak a saját 
számlájukra tartott erdőőrök és erdőszolgák költ
ségei terhelnék. Ez esetben ez az erdőőri szer
vezet is megfelelően ki volna építhető főkép 
az által, hogy ezeket az erdőszolgákat ne a 
birtokosok fogadják fel, hanem neveztessenek ki 
az erdészeti hatóság által s fizetősöket úgy szol
gáltassák ki, mint jelenleg a járási erdőőrökét az 
adóhivatalokból, a behajtásról pedig a vármegye 
gondoskodjék.

Elismerem, hogy ez utóbbi kívánságot az er
dőhivatalok egyetértve az erdészeti hatósággal 
talán a jelenlegi állapot mellett is keresztül erő
szakolhatnák, csakhogy a birtokosok jelentékeny 
anyagi megterheltetése mellett, már pedig mig 
ezek a kisbirtokosok a fentebb említett módok 
szerint meg nem szabadulhatnak az állami ke
zelési és a járási erdőőri intézmény költségei
től, semmiféle újabb anyagi megterheléssel nem 
sújthatók.

Megfontolandó pedig a dolog nagyon, mert 
jól szervezett erdőőrzés nélkül nincs hathatós 
állami kezelés és erdőfelügyelet!

Ezeket a változásokat csak a törvényhozás 
létesítheti. És ha már ismét szükséges, hogy a 
törvényhozás elé menjünk bajaink orvoslásáért, 
szerintem a sok pótló, módosító stb. intézke
dések helyett egy alapos, jól átgondolt új erdő
törvénynyel lehetne legsikeresebben megvetni a 
modern magyar erdőgazdaság alapját.

Ez az új erdőtörvény az erdőfelügyeletnek és 
állami kezelésnek új szervezése mellett az erdők 
fentartásának hathatósabb biztosítékait foglalhatná 
magában.

Tagadhatlan, hogy a harminc éves erdőtör

vény a mai változott viszonyoknak már meg 
nem felel, annak számos tapasztalatok által iga
zolt hiánya és hibája van. Elérkezett tehát az 
ujjáalkotás ideje!

Elek István.
^ .itő y, ¥ ^ if. ^ % y y y  .> % y.y.

Az államerdészet létszámegyesítése.
Fagus előző lapszámunkban csoportosította azokat az 

érveket, melyek a létszámegyesítés mellett szólnak, most 
azokat az adatokat vonultatjuk föl, melyek a létszám
egyesítés eddig foganatosított alakjának megakasztását 
célozzák, s a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 
és a bustyaházai erdőhivatal tisztikara által szétküldött, 
alább egész terjedelmében közölt felhívásból kiviláglanak.

Felhívás.

Az utóbbi kinevezések arról győztek meg bennünket, 
hogy a létszámegyesítés, a melyet az 1890-es években 
már egyszer sikerült megakasztanunk, újból tervbe van 
véve.

Tekintve azt, hogy ez az egyesítés oly alakban, a 
milyen alakban eddig foganatosították, a kincstári erdők 
kezelésénél alkalmazott tisztviselőkre nagyon sérelmes, 
mi, a Máramaros vármegyében alkalmazott kincstári erdő
tisztek szükségesnek tartjuk azt, hogy ennek az intézke
désnek a megakasztására együttesen emeljük fel szavunkat.

Az ebben az irányban megtartott értekezlet a követ
kezőképen határozott:

Szükségesnek tartja az értekezlet egy küldöttség Bu
dapestre leendő összehívását, melyen minden hatóság 
2—2 tagjával (egy központi és egy külső kezelő tiszt
viselővel) képviseltetné magát s ez a küldöttség nyújtaná 
át Dr. Darányi Ignác Minister Ur Ő Nagyméltóságának 
az idecsatolt kérvénytervezetben foglalt elvek szerint 
megszerkesztendő emlékiratot.

A mozgalom vezetésére legcélszerűbbnek tartanók fel
kérni Rónay ministeri tanácsos Ur 0  Méltóságát, ki a 
tisztikar iránt való jóindulatának legutóbb is oly fényes 
tanujelét adta s tudomásunk szerint a vezető szerepet 
elvállalni hajlandó.

Az egyesítés hátrányos voltát feltüntető kimutatás 
néhány példányát minden hatóság központjának meg- 
küldöttük s felkérünk benneteket, hogy a mozgalomhoz 
leendő csatlakozástokat úgy velünk, mint Ő Méltóságával 
közölni, és a mozgalom vezetésére Őt felkérni szíves
kedjetek.

Szíveskedjetek ez ügyben sürgősen, lehetőleg 8 napon 
belől határozni, hogy a budapesti gyűlés és a memoran
dum átnyujtása még e hó folyamán megejthető legyen.

A  m á ra m a ro ssz ig e ti m. kir. e r d ő ig a zg a tó sá g  

és a  b u s ty a h á z a i e r d ő h iv a ta l tis z t ik a ra .
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A kérvénytervezet ez :

N a g y  m éltó ságú

F ö ld m ive lé sá g y i m . kir. M in is te r  á r !

K eg ye lm es U r u n k !

A kincstári erdők kezelésénél alkalmazott erdőtisztek 
állandó aggodalommal kisérték az újabb időben újból 
felmerült azt a tervet, hogy" az összes állami erdőtisztek 
egy közös létszámban egyesíttessenek.

Ez az egyesítés már az 1890-es években egyszer 
foganatosíttatott, de mivel annak célszerütlensége már 
akkor kitűnt, az egyidőre egyesített létszámok újból 
külön választattak.

Dacára ennek, a legutóbbi kinevezések alkalmával 
annak a tudatára jöttünk, hogy az egyesítés újból foga
natba vétetett s a rangsorba való besorozásnál a jelenlegi 
rangosztályban töltött idő vétetett irányadóul.

Mivel az egyesítés az összes kincstári erdőtisztek jogos 
érdekeit mélyen sérti, azzal a tiszteletteljes kérelemmel 
bátorkodunk Nagyméltóságod elé járulni, kegyeskedjék a 
kincstári erdők kezelésénél alkalmazott erdőtisztek lét
számának az erdőfelügyelőségi és a községi erdőknél 
alkalmazott tisztviselők létszámával leendő egyesítését 
véglegesen elejteni.

Tiszteletteljes kérelmünk indokolására a következőket 
bátorkodunk felhozni:

A különböző kezelési ágazatok tisztviselőinek egy 
létszámba való sorozása a kincstári tisztviselők érdekeivel 
homlokegyenesen ellenkezik.

Az erdőfelügyelőségi személyzetnél már eredetileg 
aránytalanul több magasabb állás volt szervezve, mint a 
kincstári erdők kezelésénél, a községi erdőket kezelő 
tisztviselői karnál pedig az 1899. évi létszámarányo- 
sitás már a szervezéskor azonnal az egész vonalon 
keresztülvitetett, mig a kincstári erdők kezelésénél ugyanaz 
az arányosítás csak az 1899—1902. évek alatt foko
zatosan foganatosíttatott.

Ez, valamint a kincstári erdők kezelésénél alkalmazott 
tisztviselők már régi idő óta lassúbb menetű előléptetése 
az okai és egyszersmind ezeknek a következménye az, 
hogy a kincstári erdők kezelésénél alkalmazott erdőtisz
tek — a mint azt a legutolsó létszámkimutatás alapján 
összeállitatt s ide ■/. alatt tisztelettel mellékelt kimuta
tások is igazolják — átlagosan a VII. rangosztályt 5—10 
évvel, a VIII. rangosztályt 4—7 évvel a IX. rangosztályt 
pedig 5 évvel hosszabb szolgálat után érték el, mint az 
erdőfelügyelőségek és a községi erdők személyzete és 
igy az összes szolgálati idő átlaga a kincstári tisztvise
lőknél a VII. rangosztályban 5—6, a VIII. rangosztály
ban 6, a IX. rangosztályban 3—4 évvel több, mint az 
erdőfelügyelőségek és a községi erdők személyzeténél.

Már ennél az oknál fogva is sérelmes és zokon esik 
a kincstári tisztviselőknek az, hogy dacára jelentékenyen 
hosszabb szolgálati idejüknek, minden aikalommal a más

ágazatoknál alkalmazott fiatalabb tisztviselők mögé fog
nak besoroztatni, holott ezek a fiatalabb tisztviselők 
régebb idő óta élvezik a magasabb fizetési osztályok 
illetve rangosztályok előnyeit, mig ezzel szemben a ked
vezőtlenebb viszonyok között eltöltött múltért az egye
sítésből csak fokozottabb mérvű hátrány származnék a 
kincstári erdőket kezelő tisztviselőkre s ez őket az élő- 
haladásban újból 5— 10 évvel hátra vetné s igazságta
lanul sújtaná.

Még szomorúbb lenne az eredmény akkor, ha a tervbe 
vett állásarányosítás az egyesített létszám mellett 
foganatosíttatnék.

Ebben az esetben minden rangosztályban az első 15— 
35 rangszámot majdnem teljesen a községi erdőknél és 
az erdőfelügyelőségeknél alkalmazottak foglalnák le, s 
igy az előléptetésből a kincstáriak éveken át teljesen ki 
lennének zárva.

Például a IX. rangosztályban a legrégebben szolgáló 
községi főerdészek szolgálati ideje 17 és mig a kincstári 
erdők kezelésénél 22 olyan tisztviselő van a IX. rang
osztályban, a kik 18—29 éve állnak államszolgálatban.

A létszámkimutatásban ki nem tüntetett 3—5 évi 
műszaki dijnoki szolgálat betudásával a szolgálati időre 
nézve legfiatalabb kincstári főerdészek 13— 15 éve állnak 
államszolgálatban, mig a községi erdők kezelésénél 42 
olyan tisztviselő van a IX. rangosztályban, ki 10 évnél 
rövidebb szolgálati idejét közvetlenül a X. rangosztályban 
kezdte.

Ennek dacára a sokkal fiatalabb községi főerdészek 
közül 33 egyén az összes kincstári főerdészek elé fog 
soroztaim, a kik közül csupán egy ember kapna 35-nél 
kisebb rangszámot.

Ugyanilyenek a viszonyok a VII. és Vili. rangosztály
nál is, a mint azt a •/• alatt mély tisztelettel mellékelt 
kimutatás adatai is igazolják.

Kevésbé volna számbavehető ez a mellőztetés, ha a 
kincstári erdőtisztek csak egy elenyésző csekély töredé
két képeznék az összes létszámnak, csakhogy az arány 
itt is megfordítva áll, mert a másik két ágazat 318 tiszt
viselőjével szemben a kincstári erdőknél 487 tisztviselő 
van alkalmazva, az egyesítés tehát 40°/Vnak biztosít 
újabb rendkívüli előnyt a már eddig is nehezebb előlé
pési viszonyokkal küzdött 60% rovására.

Az, hogy a községi erdők tisztikarának előlépési kilá
tásai a fiatal tisztviselők gyors előrejutása folytán némileg 
csökkentek, nem lehet indok arra, hogy ezek a kevés 
szolgálat után előrekerült tisztviselők most a sokkal ré
gebben szolgáló kincstári tisztviselőket is hátra szorítsák.

Annál kevésbé tarthatjuk ezt méltányosnak, mert a 
másik két ágazatnál szolgáló tisztviselőtársainknak egy 
jelentékeny része már államszolgálatba lépésekor a X., 
sőt a IX. rangosztályba soroztatott, a mit a kincstári 
tisztviselők közül azok, kik most velük egy rangosztály
ban vannak, csak 8— 18 évi szolgálat után tudtak elérni,
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a mely időből 3—4 évet 2 korona napidij, ugyanennyi 
időt 720, később 800 korona gyakornoki segélydij mellett 
tengődtek át.

Szükségesnek tartjuk itt felemlíteni azt is, hogy az 
egyesítés a szolgálat érdekeivel sem egyeztethető össze, 
mert sem a hosszabb szolgálati idő, sem az esetleges 
kiváló érdemek nem lesznek jutalmazhatók a nélkül, 
hogy a miatt a másik ágazat tisztviselői ne panaszkod
hatnának jogtalan mellőzésért.

A mellőzött, vagy semmi elismerésben nem részesülő 
tisztviselő pedig munkakedvét, ambícióját mihamar 
elveszti s a kincstári erdészetnek a házi kezelés folytán 
állandóan szaporodó teendői aligha lesznek egy munka
kedvét vesztett tisztikar segélyével végezhetők.

A felhozott indokokkal eléggé bizonyítottnak véljük azt,

hogy nem a mások rovására leendő jogtalan előnyszer
zés vágya, de mélyen sértett jogos érdekeink védelme 
indított arra, hogy Nagyméltóságodnak annyiszor tapasz
talt atyai jóindulatára apelláljunk s a már elől kifejtett 
kérelemmel bátorkodjunk Nagyméltóságod elé járulni.

Ezért rendíthetetlen bizalommal tesszük le jogos pana
szaink orvoslására irányuló kérelmünket Nagyméltósá
godnak mint országszerte ismert legfőbb Pártfogónknak 
kezébe; mert legszentebb meggyőződésünk, hogy Nagy
méltóságod, a ki 10 év alatt többet javított szomorú 
helyzetünkön, mint elődei annyi évtized alatt, nem fogja 
megengedni azt, hogy egy nagyszámú tisztviselői kar 
zöme indokolatlanul megfosztassék azoktól a csak a 
legújabb időben megnyílt előnyöktől, melyeket részére 
éppen Nagyméltóságod bölcs belátása biztosított.

A VII. rangosztá lyba sorozott á llam erdészeti tisztv ise lők szolgálati idejének
összehasonlítása.

Ö s s z e s  szo lgá la ti idő J e len leg i rangosztályban  tö ltö tt  szo lgá la ti idő

Erdőfelügye
lőség

Községi
erdők

Magyarorsz. 
kincst. erdők

Horvátországi 
kincst. erdők Erdőfelügyelőség Községi erdők Magyarországi 

kincst. erdők
Horvátországi 
kincst. erdők

> Él - Mrv. S Í > - Is J L nj wo.. |L j ~
N

wrt. J - ra wrx. i - -
>o r'o' O O cH f O >><n o rw? o c'w O o O
x  > X  w W X  > X  1/5 CQ X  > X  w m i ' 5 X  w in x c/3 X  > í ” W X  > X  " in x > X ” m

i 33 33 1 40 40 1 40 40 1 37 37 1 25 25 4 9 36 1 11 1 1 2 4 8
i 31 31 1 39 39 1 38 38 1 34 34 1 14 14 1 5 5 4 6 24 1 2 2
i 30 30 1 35 35 2 37 74 2 31 62 2 12 24 2 4 8 1 5 5 1 1 1
3 29 87 1 3 4 34 1 36 36 — — — 1 11 11 1 3 3 2 4 8 — — —

1 28 28 2 28 56 1 35 35 - — — 3 10 30 9 2 18 1 3 3 — — —

2 26 52 1 27 27 2 34 68 — — — 2 9 18 — — — 3 2 6 — — —

2 25 50 3 26 78 1 32 32 — — — 2 5 10 — — — 9 1 9 — - —

2 24 48 1 24 24 3 31 93 — — 5 4 20 — — — — — — — — —

1 23 23 1 23 23 2 30 60 — — — 1 3 3 — — — — — — — — —

1 22 22 1 22 22 2 28 56 — — — 1 2 2 — — — — — — — _ —

1 21 21 3 20 60 2 25 50 - — — — --- : — — — — — — — — — —

3 20 60 1 18 18 1 24 24 —

2 23 46 - —

19
~

485 17 456 21 652 4 133 19 157 17 — 70 21 66 4 11

Az összes szolgálati idő átlaga 25-5 2 6 8 3 L 0 3 3 2

A VII. rangosztályb an töltött idő átlaga — . . . 8-2 4-1 3-1 2-8

A VII rangosztályt hány évi szolgálattal érték el ? 17-3 2 2 7 2 7 9 30-4

Legalább 30  éve szolgál __- ~ - . . . . . . 3 15'8°/o 4 23-5°/o 14 66-7'Vo 4 100%

30-ná kevesebb év óta szolgál - - — — 16 84-2% 13 76-5°/o 7 33-3°/0 — —

Létszámrendezés esetén az első 15 rángsz, kerül 10 4 1
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A V ili. rangosztá lyba sorozott á llam erdészeti tisz tv ise lők  szo lgá la ti ide jének összehasonlítása.

Ö s s z e s  szo lgá la ti idő J elen leg i rangosztályban tö ltö tt  szo lgá la ti idő

Erdőfelügy®-
lőség

Községi
erdők

Magyarorsz. 
kincst. erdők

Horvátországi 
kincst. erdők Erdőfelügyelőség Községi erdők Magyarországi 

kincst. erdők
Horvátországi 
kincst. erdők

SL íL ttJ jjj "É <D r- |J j> Él >'V‘ ur«.. Oj
JjJ O SS c'S O ÜT« O O c l cTo O c V) O O ►>73 S-f O
X  > X ” lf) I > X  ” m X » X 00 C/3 X  * x * c/3 X  > X w OT X =■ X  M cn i  > x  M W X > x  w cn

1 31 31 1 39 39 2 40 80 1 35 35 1 16 16 14 9 126 1 8 8 2 5 10
1 22 22 1 35 35 1 39 39 1 34 34 2 5 10 4 5 20 7 6 42 2 4 8
3 21 63 1 31 31 4 36 144 2 30 60 4 4 16 4 4 16 9 5 45 2 3 6
1 19 19 3 25 75 2 35 70 2 29 58 1 3 3 1 3 3 8 4 32 1 2 2
1 18 18 3 24 72 4 34 136 2 28 56 1 2 2 2 2 4 5 3 15 10 1 10
2 17 34 6 23 138 2 33 66 1 22 22 3 1 3 35 1 35 8 2 16 — — —

3 16 48 5 22 180 3 32 96 1 21 21 — — . . . — — — 50 1 50 — — —

— — — 4 21 84 1 31 31 2 20 40 — — — — — — — — — — — —

— — — 3 20 60 3 30 90 1 19 19 — — — ■ — — — — — — — — —

— — — 1 19 19 4 29 116 4 17 68 — — — — — — — — — — — —

— — — 6 18 108 5 28 140 — — — — — — — — — — — — — — —

— — — 8 17 136 8 27 216 —

— — — 7 16 112 10 26 26 0 — — — — — — — — — — — — — — —

— — — 4 15 60 5 25 125 — — — — — — — — — — — — — — —

— — — 1 14 14 10 24 240 —

— — — 1 13 13 5 23 115
— — — 2 12 24 5 22 110 — — — — — _ — — — — — — — —

— — — 1 10 10 7 21 147 — — — — — — — — — 1 — — — — — —
..... — — 2. 9 18 2 20

18
17
16
15

40
18
17
16
15

— — — — — — — — — — — — — — —

— - - — — 1 - —

1 _ ___ ___ — _ ___ ___ ___ — ___ ___ — — — —

— 1 13 13 — —

12 23 5 60 1228 88 2 3 4 0 17 413 12 5 0 60 20 4 88 208 17 36

Az ö sszes  szolgálat idő átlaga 19 6 20-5 2 6 6 24-3

A V ili rangosztályban töltött idő átlaga . . . . . . 4-1 3 4 2-3 2 1

A V ili rangosztályt hány évi szolgálattal érték ei ? 15-5 17-1 24-3 2 2 2

L egalább 30  éve  szolgá - —  - - — . . . 1 8-3°/o 3 5-0% 22 2 5 % 4 25-3%

Legalább 2 0  éve szolgá - —  - - . . . . . . 4 33-3% . 24 40% 61 69-3% 8 47-1%

20 évn él rövidebb idő óta szolgál - . . . . . . 7 5 8 '4% 33 5 5 % 5 5 7 % 5 29  4%

L étszám ren d ezés esetén az első 15 rangszám ba

<erül . . . — - — - - -  - . . . . . . 1
i

14
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A IX. rangosztályba sorozott á llam erdészeti tisztv ise lők szo lgá la ti idejének összehasonlítása.

Összes szolgálati idő Jelenlegi rangosztályban töltött szolgálati idő

Erdőfelügye
lőség

Községi
erdők

Magyarorsz. 
kincst. erdők

Horvátországi 
kincst. erdők Erdöfelügyelőség Községi erdők Magyarországi Horvátországi 
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2 16 32 4 17 68 i 29 29 i 20 20 i 9 9 27 9 243 i 9 9 6 7 42
1 13 13 10 16 160 2 24 48 3 18 54 2 7 14 6 8 48 35 7 245 1 6 6
1 12 12 5 15 75 3 23 69 2 17 34 2 5 10 3 7 21 4 6 24 3 5 15
1 10 10 6 14 84 3 22 66 1 16 16 2 3 6 3 5 15 3 5 15 1 4 4
3 9 27 3 13 39 1 21 21 2 15 30 1 2 2 8 4 32 12 4 48 3 3 9

— — — 10 12 120 1 20 20 11 14 154 — — — 3 3 9 8 3 24 1 2 2 -
— — — 8 11 88 3 19 57 1 13 13 — — — 2 2 4 7 2 14 11 1 11
— — — 35 9 315 4 18 72 4 12 48 — — — 36 1 36 56 1 56 — — —
— — — 4 8 32 17 17 289 1 11 11 — — — — — — — — --1 j --- — —
— — — 2 7 14 21 16 336 — — — — — — — — — - — — —
— — — 1 4 4 13 15 195 — —

_ _ __ _ _ _ 1 ü
5 13 65 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' --- — —

— — — — — — 13 12 156 — — —
18 11 198 — — — — — — — — — — — — — — —

8 — 94 88 — 999
6

126
10 60

1911 26 — 380 8 — 41 88 — 408 126 — 435 26 — 89

Az öss zes zolc álat i idő átlaga 11-7 11-4 15-2 14 6
A IX. rangosztályban töltött idő átlaga 5-1 46 3 4 3 4
A IX. rangosztályt hány évi szolgálattal érték el ? 66 6-3 1 1-8 11-2
20 évnél hosszabb idő óta szolgál . _ 1 1 8-70/0 1 3-8°/o
20 évnél kev., 10 év és ennél hosszabb idő óta szóig. 5 62-5u/„ 46 62-3[’/o 115 91 -3"/o : 25 962°/„
10 évnél kevesebb idő óta szolgál _ _ 3 37'5'Vo 42 47-7‘7o
Létszám-rend. esetén az első 35 rangszámba kerül 1 33 1

A X. rangosztá lyba sorozo tt á llam erdészeti tisztv ise lők szo lgá la ti idejének összehasonlítása.

!
Ö s s z e s  szolgálati dő J e le n le g i rangosztályban  tö ltö tt szo lgá la ti idő

Erdőfelügye
lőség

Községi
erdők

Magyarorsz. 
kincst. erdők

Horvátországi 
kincst. erdők Erdőfelügyelőség Községi erdők Magyarországi 

kincst. erdők
:j Horvátországi 

kincst. erdők

1 . ÍL s - * td J„. o>r\..> cd > - td JL ! S 1d Sa. |_ t |L ! - a
C Sí c 0 O cö O c ö O c w cő O c'S c'ö O eV, c'ö 0 c'ö O c'w cÖ O
x  > X  w C/) X  > X w cn X  > X M (S) x > i  w 00 X > X  w C/) x  > X tn x  > X  w cn X  > X  w cn

— ___ ___ 1 1 2 12 2 11 22 1 13 13 ___ ___ ___ 1 7 7 1 11 11 2 7 14
— — — 8 11 88 45 10 450 2 11 22 .— — — 6 5 30 1 8 8 1 6 6
— — — 33 1 0 330 17 9 153 2 10 20 — — — 12 3 48 5 7 35 2 5 10
— — — 1 9 9 1 8 8 4 9 36 — — — 6 3 18 13 4 52 1 4 4
— — — 6 8 48 3 7 21 3 8 24 — — — 1 2 2 7 3 21 3 3 9
— — — 4 7 28 6 6 36 4 7 28 — — — 33 1 33 7 2 14 1 2 2
— — — 1 6 6 15 5 75 1 6 6 — — — — — 60 1 60 17 1 17
— — — 5 5 25 4 4 16 —

1 3 3 — —

— — — 59 — 546 94 — 784 17 — 149 — — — 59 — 138 94 — 201 17 — 52
Az ö sszes  szol tála i idő átl aga 9 3 8 3 8-8
A X. rangosztályban töltött idő átlaga 2 4 2 1 3 0
A X. rangosztályt hány évi szolgálattal érték el ? 6-9 6'2 5-8
10 es több év óta szolgál _ 42 71-2% 47 50 % 5 29 • 4°/o
10 évn él rövidebb idő óta szolgál 17 28 -8 (Vo 47 50 % 12 70-6« /0
L étszám -rend. esetén  az elsc 19 rangszám ba kerül 7 7 5
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A házi kezelés egyik kellékéről.
A kihasználás alatt általában oly egyszerű munkát, 

t. i. az álló fa levágását, összehalmozását és azután a ki
jelölt helyre való továbbítását értjük, hogy ázt képzelhetné 
az ember, mintha ez szellemi ténykedést nem is, vagy 
legalább nagyon kis mértékben igényel. Pedig ha kissé 
behatóbban vizsgáljuk, beláthatjuk, hogy nagy körültekin
tést kíván az itt előforduló különféle munka.

A kihasználást mindig megelőzi a költségvetés elkészí
tése, a kihasználás befejeztével pedig összeállítandó a 
leszámolás, mely utóbbi művelet, mondhatni próbája a 
költségvetés tárgyilagos voltának, amennyiben ezek egy
mást többé-kevésbbé fedik, ha a költségvetés jó.

Annyi bizonyos, hogy minden ember azt, mit alaposan 
minden izében ismer, másokkal képes érthetően közölni, 
éppen úgy, ha valaki valamely munkálatot részletesen 
ismer, a foganatosításnál felmerülendő munkamennyiséget 
is úgy tudja előirányozni, hogy a kivitel alkalmával lénye
ges eltérés nem fog felmerülni; mig ellenesetben bátran 
azt következtethetjük, hogy a költségvetés megszerkesz- 
tője a munkálatot nem ismeri egész terjedelmében.

Erős a meggyőződésünk, hogy az erdészeknek nagy 
része nem vállalkoznék ily kifogástalan költségvetést 
összeállítani a különböző viszonyokra.

Megengedjük, hogy talán akadna egy-kettő, kiknek 
alkalmuk volt eziránt akár közvetlen foganatosítás, akár 
megfigyelés folytán tapasztalatot szerezni, de a legtöbb 
erdész aligha merne erre vállalkozni.

Ez természetes is; honnan legyen tapasztalata annak, 
aki ezzel nem foglalkozott; ez eddig a vállalkozók és 
favásárlók teendője volt.

Ma már azonban, midőn a házi kezelés küszöbén 
állunk, más szerep jut osztályrészül az erdészeknek, hogy 
úgy mondjuk, ki kell állani a porondra, vagyis nekik kell 
a kihasználást vezetni és irányítani, ami annyit tesz, hogy 
új munkakört kell elfoglalniok és betölteniük.

Abban nem kételkedünk, hogy mint mindig, úgy ezen 
a téren is teljes odaadással igyekeznek a teendőknek 
megfelelni, de mégis tekintettel arra, hogy minden kezdet 
nehéz, önkénytelenül némi megilletődés szállja meg az 
embert, azon óhaj kíséretében, hogy bárcsak jól sikerülne.

Ezen helyzetet, vagyis a gyakorlat hiányát nehezíti azon 
körülmény, hogy nincs egy segédkönyv, melyből bizo
nyos dolgok iránt némi útbaigazítást lehetne meríteni, 
különösen jelenleg nagy szolgálatot tenne egy részletes 
illetékkiszabási könyv, melyből az egyes munkanemekhez 
szükséges munkamennyiséget megbízhatóan kiolvasni 
lehetne.

Könnyű azoknak helyzete, kik gyakorlatában vannak 
a kihaszálás körüli teendőknek, de mit szóljunk azokról, 
kik előtt ez terra inkognita ?

Tekintsük csak magát a közelítést közelebbről; amilyen 
rövid maga a kifejezés, olyan sokféle munka tartozik 
körébe. Milyen legyen a csúsztató csatorna, száraz vagy

vizes, milyen lejtfok mellett alkalmazandó az egyik, milyen 
■mellett a másik, mennyi munkát igényel egy folyóméter
nek elkészítése és a hozzá való anyag előállítása, mily 
távolságban hélyezendők el a csatornák egymástól, a tűzifa 
hasábokat szánkóval vagy kézben vigyék-e a munkások 
a csúsztató mellé vagy a lejtőn lefelé dobják azokat, 
ezen munkanemekből külön-külön mennyit képes egy 
munkás elvégezni ; ha valamelyik mellékpatakban ez 
ideig usztatás nem volt, kipuhatolandó, vájjon képesek 
leszünk-e a tavaszi hóolvadás alkalmával fánkat leusz- 
tatni, vagy kényszerítve leszünk egyéb módhoz, pl. vizi 
csúsztató alkalmazásához fordulni.

Gyakorlott kikezelő bizonyára még több kérdőpontot 
is tudna felhozni, de azt hisszük, ez is elégséges annak 
megvilágításához, hogy itt sok mindenféle körülménynyel 
kell számolnunk.

Azonban bármily sok legyen is a kérdőpont, ha az 
egész országban előforduló kihasználások körülményeit 
illetve ezeknél felhasznált munka és költségmennyiség 
rendszeresen feljegyeztetnék, minden viszonyra megtalál
nánk a feleletet, mely pedig teljesen megbízható lenne, 
miután az a gyakorlatból szűrődött le.

Ezen különböző munkálatra vonatkozó adatoknak bizo
nyos rendszer szerint való csoportosítása képezné az 
illetékkiszabást a kihasználásra nézve. — Egy ily műnek 
különösen nagy hasznát veheti a kezdő, de azt hisszük, 
hogy néha-néha még gyakorlati ember is meríthetne ezen 
forrásból. Ez lenne az alap úgy a költségvetés elkészítéséi 
nél, mint annak felülvizsgálásánál, mert valljuk meg az 
igazat, a munka és fuvarbérszabály sem nem elég rész
letes, sem pedig nem egészen megbízható.

Ennélfogva véleményünk szerint a fentemlitett illeték- 
kiszabás elkészítéséhez azonnal hozzá kellene látni a 
legszélesebb alapon elindulva, vagyis a kérdőpontokat 
egytől-egyig kidolgozni és azután azokat mindazon nagyobb 
erdőgazdaságnak, hol jelentékeny kihasználás folyik, elkül
deni oly kéréssel, hogy csakis a tapasztalati adatokat 
jegyezzék be. Az adatgyűjtők bizonyára tudni és érezni 
fogják azt, hogy itt lelkiismeretes megbízható munkát 
kell végezniük; — ezt parancsolja szolgálati kötelességü
kön kivül a szaktudás gyarapítása, de mindenek felett 
hazafiui kötelességérzetünk.

A kérdőpontok kidolgozására, szétküldésére, az adatok 
feldolgozására és közrebocsátására bizottság lenne kikül
dendő. v
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Utazás a M. Á. V. talpfaárlejtése körül.
Ha immár közmondásossá vált restségem nem gátolna, 

kérdést intéznék ahoz az állítólagos vén remetéhez, a ki 
a Pesti Hírlap „Mindennapi Problémák“ rovatának gyé
kényén árulja bölcseségét, vájjon kavar-e fel a Számum, 
melyet „globetrottli" korában bizonyára többször is lá
tott, akkora porfelhőt, a mekkorát Farkasházy Zsigmond 
igen tisztelt honatya úr fújt a legközelebb múlt napok
ban a még tiszteltebb kereskedelmi kormány szeme 
közé, beszédközben úgy en passant holmi talpfa-pana
mákat emlegetvén.

E lap azon tisztelt olvasói, a kik ezt a rovatot szíves 
figyelmükkel tisztelik meg, emlékezni fognak arra, hogy 
ismételten is szóltam a M. Á. V. talpfa-árlejtésének 
ügyéről és megemlékeztem egy alkalommal arról is, 
hogy sok szó, közte sok zok-szó is esett ebben az ügy
ben. Hál bizony nincs az az ékesszólás, mely elfeled
tethetné, hogy az idei talpfa-árlejtés árainak összehason
lító átszámításai teljes félévet vettek igénybe. És hagyján 
az a titkolódzás, a melylyel ez idén a talpfa-árlejtés 
ügyét takargatták, de a döntés, mely teljes fél év múl
tán végre mégis csak bekövetkezett!

Százharminchárom cég nyújtott be ajánlatot; hónapo
kig nem lehetett egy szót se hallani, hogy mi lesz; 
akkor aztán jött egyik kommüniké a másik után, hogy 
így, meg úgy, rebesgetnek sok mindenfélét, de semmi 
se igaz ; igaz csak az, hogy az ajánlatok átszámítása 
még mindig nem kész, de immár nemsokára elkészül.

Csak természetes, hogy a halogatás, nyilatkozás, mi
egymás csak annál jobban érlelte a szóbeszédet, mely 
végre kezdett kézzel foghatóvá kialakulni. Szólt pedig ez 
először aképen, hogy az összes ajánlók mellőzésével egy 
nagyváradi, később pedig, hogy egy bécsi cég fog a 
szállítással megbízatni, illetőleg bízatott is már meg ti
tokban. Hogy ez nem Isten nevében történt legyen, azt 
persze szintén beszélték széliében és így bizony minden 
látható, illetve hallható jel arra vallott, hogy csúnya pa
namával állunk szemben.

Hogy mikép vélekedik a külföld erről a dologról, azt 
elég érdekesen és még sajnálatosabban jellemzi egy 
külföldi szaklap, mely a kezembe került és azt mondja :

„Ügylátszik, hogy a magyar királyi kereskedelmi mi
nisterium egy hajszálat talált a levesben, mert az 
árlejtés után hat hónappal összehívta magasrangú tiszt
viselőit nagy tanácskozásra, melyen megállapították, 
hogy először is nagyon nehéz oly árösszehasonlitó szá
mítást elkészíteni, melynek alapján lehetségessé válnék 
a szállítás igazságos megosztása, másrészt az ajánlatte
vők túlmagas, a mai viszonyokkal arányban nem álló

árakat követeltek, minélfogva az egész árlejtés megsem- 
misíttetik és újabban december 10-ére tűzetik ki.“

Tény, hogy ezzel a határozattal széjjel húllott a szó
beszéd tárgyát képező mende-monda kévéje, de mi a 
csudának kellett okot adni arra, hogy amúgy is veszett 
hírünk a külföldön csak még fokoztassék. Mert azt csak 
nem akarják elhitetni meglett emberekkel, hogy a 
M. A. V.-nak hat hónap kellett arra, míg rájött, hogy 
az árak magasak.

Hogy a kereskedelemügyi államtitkár úr mit válaszolt 
Farkasházy képviselő úrnak, azt t. olvasóim a napi
lapokban kimerítően olvashatták. Nekem azonban volna 
egy szerény megjegyzésem.

Ugyanaz az állam, melynek erdőhivatalai nem veszik 
tudomásul a konjunktúra hanyatlását és olyan árát kö
vetelik a tölgyfának, hogy a fatermelők még ajánlatot 
sem mernek benyújtani, túlmagasnak tartatja vasúti 
közegei által az ajánlott talpfák árait, jóllehet e talpfák 
a még jó időben, tehát magas árakon vásárolt állami 
tölgyfából készültek.

Meg is mondja az említett külföldi szaklap, hogy ha 
emberek a talpukon a fatermelők, akkor fejéhez is si
mogatják az állam .............nak a — kétféle igazságát.

Addig azonban, a mig az újabban hirdetett talpfa
árlejtés megtartatik, viselhetik a termelők azokat a bizo
nyára nem csekély károkat, melyeket a szóban forgó, 
megsemmisített árlejtés okozott.

Hogy mikép birják majd viselni ezt a veszteséget is, 
az némiképen kiviláglik

a jaüzlet jelenlegi helyzetének
következő, dióhéjba szorított ismertetéséből:

A hanyatlás az utóbbi időben még csak fokozódott. 
Közeledünk az esztendő végéhez, de nincs ember, a ki 
jóslatba merne bocsátkozni, vájjon milyenre várható a 
helyzet kialakulása 1909-re.

Még a legavatottabbak is csak tapogatóznak; annyit 
azonban már most is meg lehet kockáztatni, sőt több 
mint valószínű, hogy sok olyan cég, mely már az 1907-ik 
évet is csak imbolyogva kezdte meg, a folyó év folya
mán pedig újabb károsodásokat szenvedett, a tönk előtt 
áll. Egészen bizonyos, hogy még abban a nem remélt 
esetben is, hogy lesz egy kis átmeneti jellegű javulás, a 
bizalmatlanság és vele a hitelmegszorítás csak fokozódni 
fog 1909-ben.

Keletre irányuló kivitelünket úgyszólván zéróra szo
rította le a válságos politikai helyzet, a balkáni üzlet 
meg éppenséggel zéró. Ki vállalkoznék ilyen körülmé
nyek között balkáni üzletre, nem is szólván arról, hogy 
venni sem akarnak tőlünk. Vájjon még hányszor adjuk 
meg árát Boszniának? Sokszor pedig már aligha bírjuk.

A német piac befogadó képessége előreláthatólag sem
mivel se lesz kedvezőbb az ideinél, sőt valószínűleg még 
csekélyebb lesz oda irányuló kivitelünk, minthogy a bi
rodalom déli részének fái fokról-fokra szorítják ki a 
miénket.
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A kínálat mindenfelé erősen meghaladja a keresletet, 
a készletek tetemesek, viszont a fogyasztás csekély; már 
pedig a nagy készletekkel rendelkező termelőknek pénzre 
van szüksége, még pedig nagy és sürgős szüksége. Pénzt 
kell tehát teremteni, még ha veszteség árán is. És ugyan 
hova juthat a veszteségre dolgozó vállalkozó?

Nagyon, de nagyon komoly idők járnak a fakereske
delemre és bármennyire igyekszem is rendszerint jelen
téseimet humorral fűszerezni, hogy kivetkőztessem a tisz
tán üzleti tudósítás száraz ridegségéből, ezúttal bizony 
le kell arról mondanom, mert torkomra forrasztja a hu
mort a helyzet komoly, szinte komor volta.

Erdei termelési egységárak.
Közli Tornay erdőmester.

A „Magyar Erdész“ f. évi 17. számában közölt felhívás 
kapcsán az erdei terményekre vonatkozó tőárak közle
ménye a közel jövőben kerül sorra; miért is az alábbi
akban házi kezelésünk mai tényleges termelési egység
árait, — mint a tőár egyik tényleges tényezőjét — szándéko
zom ismertetni. Közleményem egyrészt szaktársaimnak 
tájékoztató adatokat szolgáltathat, legfőbb célja azonban, 
hogy lehető egyöntetű megállapodás segélyével a közel 
múltban sajnosán tapasztalt túlcsigázott munkabérköve
telményeknek határt szabjunk, még pedig oly alapon, 
hogy a munkaadó és munkásainak érdeke egyaránt mél
tányos kielégítést találjon.

Előrebocsátott alapon az életfentartási tényezőket is 
szem előtt tartva: egy erdei favágó napi keresetét három 
koronával állapítottam meg, mely számításomat, — két 
és fél heti tömegtermelés adataival összeegyeztve, az 
alábbi adatok igazolják :

26 erdei munkás 13 munkanap alatt termelt;
506 ürm hasáb tűzifát,
284 „ dorong
325 „ galy továbbá
770 drb. 1'7 m. h. 15--18  % v. bányafát
383 „ 1-8 „ 15--20  „ „

760 „ 2-0 „ 15--20  „ „

178 2 2  „ 16--21 „ „

359 2-5 „ 18--2 2  „
144 3-4 „ 18--22 „
192 „ 4-0 „ 19- -24 „ „ és

szálfa 9— 14 m h.
4578 „ 12 mtr. 4/10 % v. rovatékfát.

A fizetett termelési egységárak pedig következőkben 
szerepelnek; 20°/o-os aszréteg mellett:

egy ürméter hasábfa . . .  80 fillér 
„ „ dorongfa . . 70 „
„ „ galyfa . . . .  60 „

A bányafának folyómétere egyre-másra 5 fillér, a nor
mál rovatékfa darabja 2 fillér.

Elősoroltakon kívül külön faragó munkások által termelt 
anyagok egységárai következőkben állapíttattak meg: négy- 
élűre faragot gazdasági haszonfa 10/i2—18/is cm. metszet
tel folyóméterenkint 20 fill., azonos áron a faragott osz
lopok is, miknek faragatlan, de lehántott részére még 
külön 5 fill. pótlék jön számításba; a 63 cm. hosszú 
10/i5  cm-re kibárdolt keréktalp darabja 10 fill., 60 cm. h. 
5/io cm. hasított küllő darabja 5 fill., — kerékagy 6 fill., 
tengely 5 fill., kocsirúd 8 fill., lőcs 4 fill., leélezett 20  
m. h. 5 cm. vastag szőlőkaró ezre 26'0 kor., 1 db. szálfa lOf.

Egri főkáptalani uradalom
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A tűzi- és bányafát termelő munkások összes keresete 
1026-52 korona volt, s így az átlagos napibér valóban 
kerek három koronát képvisel; az egyéni törekvés és 
ügyességnek megfelelően pedig a legnagyobb kereset 3É69 
koronával szerepelt, — ellenben a kevésbbé gyakorlott
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és lassú munkás keresete csak 2-24 koronát eredménye
zett; olyan tehát a napi kereset, mely az erdei munkás 
mai igénykövetelményeit mindenképen kielégítheti, és 
viszont munkaadó részéről a teher aránya méltányosan 
elviselhető.

Előadottak elbírálásához megjegyezni kívánom, hogy 
munkásaink 98, illetve 160 km. távol vidékről szerződ
tettek, mely tényező az egységárak kivetését befolyásolta 
— és hogy a múlt évben fizetett egységárakkal szemben 
ma 4 0 ° / o - k a l  kedvezőbb a helyzet, erdei munkaerő te
kintetéből.

Végül felkérem szaktársaimat, kik az erdő házi keze
lésének ügyes-bajos terén működnek közre, hogy e lap 
útján fentiekre vonatkozó adataikat közölni szíveskedjenek, 
hogy ez úton az erdei munkás és munkaadó viszonya 
az . érdekközösség keretében összeegyeztethető legyen, 
miként ezt egyesületünk feladatául tűzte ki !

Az Országos Erdészeti Egyesület 1908. évi 
közgyűlésére az alábbi meghívót adta ki :

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes közgyű
lését december hó 13-án délelőtt 10 órakor, Budapesten 
saját helyiségeiben (V., Alkotmány-u. 6 sz. II. emelet) 
tartja meg a következő tárgysorozattal:

1. Jelentés az egyesületnek a legutóbbi közgyűlés óta 
kifejtett tevékenységéről.

2. Elnök, két alelnök, 11 választmányi tag és a szám
adásvizsgáló bizottság választása. A választmányban 10 
hely négy évre, 1 hely egy évre töltendő be.

A választmányból az alapszabályok értelmében kilép
nek, de újból választhatók: Arató Gyula, báró FeiLitzsch 
Artur, Hangay Géza, Hirsch István, Podhradszky An
drás, Tavi Gusztáv, Tomcsányi Gusztáv, Török Gábor, 
dr. Tuzson János. Két hely Eleöd Jósa és Rónay An
tal lemondása következtében üresedett meg.

3. Jelentés az 1907. évi számadások megvizsgálásáról 
és az 1909. évi költségvetésre vonatkozó javaslat.

4. Jelentés a Deák Ferenc alapítvány kamataiból kiirt 
pályázatokról és javaslat az 1909. évi kamatok hovafor- 
dítása ügyében.

5. Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és idejére 
nézve.

6. Indítványok az egyesület céljainak előmozdítására 
általában. (Ily indítványok az alapszabályok értelmében 
a közgyűlést megelőző napig a titkári hivatalnak Írásban 
bejelentendők.)

Van szerencsénk az Országos Egyesület t. tagjait fel
kérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban megjelenni 
és tanácskozásainkon résztvenni szíveskedjenek.

Budapest, 1908. november hóban.

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti 
egyesülete.

Rendes tagsági dijat fizettek 1908-ra: Antóny Károly, 
Áronffy Ernő, Aschner István, sipeki Balázs Lajos, Bánik 
György, dezséri Bobok Tivadar, borhii Borhy György, 
Csanády László, Dénes Géza, Fábián Béla, Ferenczi Ede, 
Ferjencsik Miklós, Gál György, Gintner Bálint, Glózer 
László, Grünmann Arnold, Hanko Pál, Hensch Emil, 
Hering Samu, Hoznék Gyula, Jóisva r. t. város, Kostenszky 
Pál, Kovács Gusztáv, Lányi Aladár, Matavovszky Árpád, 
Merényi Gyula, Mitske Gusztáv, Neógrády Kálmán, Okoli- 
csányi Lajos, Ormay Gyula, Pauchly Rezső, Pauks László, 
Pékh József, Podhradszky András, Podhradszky Pál, 
Sándor Imre, Szepesházy Kálmán, Sziivássy László, 
Szontagh Andor, Tindly József, Ujfalussy Mihály, Zachár 
István.

Kérem az egyesület azon t. tagjait, kik ez évi tagsági 
dijaikat még be nem küldték, szíveskedjenek azt még ez 
évi december hó folyamán megküldeni.

Jóisva, 1908. évi november hó 26.
Szénássy Béla

pénztárnok.
y  x. 4  y. ':(■ '4

A varjú és a vadászterületek.
Irta Gyulai György.

A varjúfélék tagadhatlanu! jelentős hasznára vannak a 
mezőgazdaságnak, viszont a vadászember nem egyszer 
elkeseredetten szidja a nyúlfiakat és a fogolycsibét tize
delő varjút. Hazánkban kétféle varjú-species az, a mely 
időnkint kihívja méltó felháborodásunkat; az egyik a 
szürkésszinü dotmányos varjú, másként hamvas varjú a 
Corvus cornix Linné; a másik a sötétszinü vetési varjú 
másként fekete varjú a Corvus frugilegus Linné. Az 
előbbi a kálomista, utóbbi a pápista melléknevü.

A hamvas varjú bizony akárhányszor neki esik a nyúK 
fiaknak, hogy egy-két csőrvágással hamarosan fölprédázza 
a zsenge pecsenyét; sőt a földön fészkelő hasznos mada
rak fészkét is, ha azokra rábukkan, alaposan kifosztogatja;. 
e réven a fogoly, a fürj és a földön fészkelő hasznos 
éneklők egyaránt méltán retteghetik a hamvas rablót.

A féregféléből, kivált a gazdaságra oly káros drótféreg
ből temérdeket fogyasztó fekete varjú, legfeljebb olyan 
szárazabb esztendőkben vetemedik itt-ott tojásrablásra, 
a midőn kevés a féregféle. Vadászveszedelmek szem
pontjából tehát első sorban a hamvas varjú kártékony
ságát kellene ezúttal kissé közelebbről szellőztetnünk, 
ámde ez már annyira közismert, hogy ezúttal inkább a
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varjak viselkedéséről a külömböző ragadozókkal szemben 
kell valamivel részletesebben megemlékeznünk.

Veszedelmek esetén, a nem épen kellemes, de azért 
eléggé változatos hangskálák fölött rendelkező varjúféle, 
a veszedelem mineműségéhez képest, éktelen lármát 
csap. A támadó előkelőségének sorrendjét betartva, élénk 
figyelmet szentel elsőbben is a láthatáron felbukkanó 
sasnak; persze a sas megveti a varjút; tőle tehát nem 
is tartanak s így lármájuk aránylag mérsékeltebb s inkább 
csak arra való, hogy a sas jelenlétét jelezzék. Már vala
mivel erősebb arányú lármát csapnak a kánya közeled
tére; ha a sas avarját kevesli, viszont a varjú a kányára tekint 
bizonyos lenézéssel, sőt seregestül meg is rohanja azt, 
ha arról van szó, hogy a kányától valaminő prédát el
raboljon. Legéktelenebb varjúlármát akkor hallhatunk, ha 
a varjú két legveszedelmesebb ellenfele: a vándorsólyom 
és a héja kering a láthatáron. Legtöbb esetben sietve 
menekül előlük a megrettent varjúsereg a legközelebbi 
sűrűségek rejtekei közé. A szőrmés ellenfelek közül leg
inkább a fanyestet rettegik. Erdei tartózkodásuk idején, 
aránylag nagy körben felverik az erdők nyugalmas csönd
jét ott, a hol a fanyest jelenlétéről tudomást szereznek. 
Jogos felháborodásuk a fanyesttel szemben épen nem 
alaptalan ; a fanyest az éjente nyugodtan felgallyaskodott 
variakból rendszerint bőséges prédát szedeget, költés 
szakában pedig a varjútanyák tojáscsemegéinek állandó 
púsztítója. Az ellenséges érzület tehát nagyon is érthető 
motívumokból fakad.

Az erdők mélyében időnként felhangzó varjú-zűrzavar 
mindenkor jeladás a közelben tartózkodó vadászra, hogy 
fegyverével készenlétbe helyezkedjék. A fejlett érzékű 
varjúféle soha igaz oknélkül nem kezd a csetepatéba.

Fenyvesek sudár szálain végig sikló fanyestet nem oly 
nehéz feladat fegyver elé kapni. Az éktelenül krákogó s 
kemény csőrével a fa törzsét dühösen vagdosó izgatott 
varjúnépség hamarosan rávezet bennünket a közelben 
ólálkodó fanyest garázda utaira; viszont lombos egyéb 
fanemek között vajmi ritkán fogunk az értékes nyest- 
bundával, a varjak figyelmeztető szava dacára is, köze
lebbről megösmerkedni. Azért mindenkor némi tájékozá
sunkul szolgálhat a varjak feltűnő viselkedése, a mely- 
lyel a nyestet rendszerint bizonyos körbe veszik és e 
körön belül aztán összes figyelmünket úgyszólván egyet
len középpont felé irányítják. Ez a középpont kétségtele
nül maga a fatörzs, a melyen a fanyest ólálkodik. A 
varjak ilyenkor a vadászfegyver felbukkanására sem fog
nak eltávolodni, legfeljebb valamivel magasabbra röpülnek, 
hogy aztán onnan felülről is szakadatlan krákogással és 
konok kitartással körülkeringjék a rettegett rablót rejtő fa 
koronáját. Vadásztapasztalatlanságra valló ügyetlenség 
volna a segítségünkre szolgáló lármás varjúcsapatot idő
előtti céltalan lövöldözgetéssel ilyenkor tovariasztani ; 
ezzel a fanyestnek egérutat engednénk, anélkül, hogy 
így akár varjút, akár pedig nyestet lőhettünk volna. A 
varjak által kétségtelenül zaklatott fanyest előbb-utóbb

fel fog bukkanni akár a nyílt fatetőn, akár pedig lentebb 
a törzs körül, a hol tovamenekültében aztán előbb-utóbb 
célpontunk lesz. A fent keringő szemes varjak a nyest 
minden egyes mozdulatát állandóan élénk figyelemmel 
fogják kisérni s így esetről-esetre fokozódó lármájukkal 
elárulják azt is, hogy a lombféle közül elő-előbukkanó 
pompás szőrméjü karcsú rabló mely irányban is for
golódik !

A fanyest mellett a nyuszttal szemben is csak olyan 
ellenséges magatartást tanúsít a varjú, bizonyára koránt
sem alaptalanul, miután a nyuszi a varjúfélének csak 
oly konok üldözője, mint atyafia a fanyest.

E két vérengző kis fenevadon kívül eléggé veszedel
mes varjú-ellenfél az uhú is. Hogy mégis hovatovább 
ritkábban van alkalmunk uhú-varjú-csetepatékat a sza
badban megfigyelni, annak a folyton terjeszkedő kultúra 
az oka, a mely elől az uhú is folyton távolodik és el
rejtőzni iparkodik, mig a szemtelenségig modernné váló 
varjú csakhamar elég közömbösen tekint a kultúra tér
foglalásaira s merészen tanyát üt mindott, a hol a zajos 
kulturtelepek iparvállalatai el nem üldözik a folyton al
kalmatlankodó, tolakodó népséget. Az a halálos gyűlölet, 
a mit a varjú az uhúval szemben érez, légióként akkor 
ötlik szemünkbe, ha a varjú viselkedését az uhú-kunyhó 
körül közelebbről megfigyelgetjük. Azért a kitanult idő
sebb varjúnépség itt is óvatosan kerülgetni fogja az 
uhú-kunyhó veszedelmeit s csupán a vándoruton levő 
tapasztalatlan fiatal varjú-féle fog esetenként az uhú köré 
seregleni; persze az első keserves tapasztalat után soha 
többé az uhú-kunyhó körül őt viszontlátni nem fogjuk. 
Mindamellett a fiatal, tapasztalatlanabb varjú végtelen 
merész tud lenni; akárhányszor megesett az is, hogy a 
közvetlenül elébukkanó vadászebnek rontott, sőt a fog- 
lyászó vadászembert is bizonyos határvonalig nyomon 
követi addig is, a mig aztán keserves tapasztalatok, a 
vadászeb és a vadászember minemüségével őt közelebb
ről meg nem ismertetik.

Korra való tekintet nélkül világszerte merészen szem
telen a varjú-féle zord telek idején. Az eledelszük tél 
szaka minden tisztességéből, a mivel úgy sem bőven 
rendelkezik, teljesen kivetkőzteti. Ilyenkor mig egyrészük 
az emberi lakóhelyek közvetlen közelében élelmet, sőt 
oltalmat keres és talál is, más részük megint, a szük
ségtől hajtva, a foglyok és fácánok keserves téli helyze
tét ugyancsak ki tudja zsákmányolni. Tömeges csapatok
ban ilyenkor az erősebb jogánál fogva is, mig egyrészt 
fellakmározzák a gondozásba vett hasznos szárnyasféle 
elé szórt téli eleséget, másrészt merészen rárontanak a 
hidegtől elgyengült, el-elmaradozó szánandó szárnyasokra, 
s egy-két izmos csőrvágással halálra öldösgetik a véde
kezni képtelenebb hasznos vadat. Ilyenkor a fegyveres 
közbelépés a kellő időben bizonyára elsőrangú vadász
kötelességünk. Egy-két kemény lecke hamarosan elri
asztja aztán őket, a reájuk nézve kétségtelenül vesze
delmes tájak közeléből.
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Több helyt mérgezéssel védekeznek a varjak túlha
talmasodó garázdálkodásai ellen; ámde a méregnek nem 
egyszer a gyanútlan hasznos vad is áldozatául eshetik, 
miért sokkalta célszerűbb és egyben eredményesebb is, 
ha a túlszaporodott fekete sereget a jól ismert Wéber 
Rudolf-féle haynaui vasszerkezetek segítségével fogdossuk 
össze.

Az ilyen vasakat nagyobb mennyiségben is lehet a 
varjak által látogatottabb nyílt területek alkalmas pont
jain felállítani; beszerzési áruk vajmi alacsony, csaiétkü! 
húsnemű, hal, egér, pajor-féle, veréb stb. teljesen meg 
fog felelni; a varjú valamennyit kívánatosnak fogja ta
lálni. Legcélszerűbb azért a szerkezetet a szembeötlőbb 
friss trágyadombok emelkedésein elhelyezni, s ott egy-egy 
a földbe szúrt karóhoz jól odaerősíteni. A vasszerkezetet 
trágyanemüvel és a közelből vett földanyaggal ügyesen 
le kell födni legalább is annyira, hogy csupán a csal
étek maga legyen szembeötlően látható. Az összecsapó 
vasszerkezet tüstént végez aztán a falánk varjúval. A 
szanaszét elhelyezett szerkezetek közt gyakorta kell ellen
őrzést gyakorolni s azokat a lehetőség szerint minden 
egyes varjúfogás után valamivel távolabb ponton felállí
tani, miután a fölötte szemes varjúféle ugyancsak jól 
megjegyzi magának azokat a helyeket, a hol valamelyik 
társa veszedelembe került.

Egy-egy alkalmas területen, közvetlen egymás közelé
ben néhol 20—25 ilyen varjúfogó vasat is felállíthatunk. 
Az örökké éhes varjú-csapatok egyike-másika rendszerint 
egyszerre fog a kívánatos csalétkekre csapni ; ilyenkor 
15—20 varjú egyidőben esik könnyű szerrel zsákmányul, 
a nélkül, hogy csak szemernyi lőszert is kellett volna 
rájuk pazarolnunk, a mire egyébként nem is érdemesek.

Ezzel a módszerrel télszakában, varjúlátogatottabb va
dászterületeken, sőt gazdasági épületeink közelében las
sanként a varjak százai, sőt ezrei fognak elpusztulni. 
Legeredményesebb a fogás kétségtelenül akkor, ha tél 
szakában a hólepellel borított területeken felállított varjú
fogó vasak közvetlen közelében, sőt a földdel elfedett 
vas fölé is vágószékekről beszerzett vért hintegetünk 
szanaszét. A vérszagra a varjú minden esetben lépre 
kerül.

Foglyok által sűrűbben látogatott területeken kellő 
óvatossággal kell azért eljárnunk, miután kivált eledelszük 
telek idején a szántóföldek csalétkei közt a fogoly is rá
akadhat a varjak részére kitett csemegére s végszüksé
gében ahhoz is hozzányúl, de hol rendszeres fogolyetetők 
felállításával kellően gondoskodni tudunk a foglyok meg
felelő téli ellátásáról, ott a foglyot a varjú-vasak részéről 
alig fogja veszedelem fenyegetni.

Rozsnyói szarvascserkészetek.
I. A rozsnyói róm. kath. püspökség erdőbirtokán :
A püspökségnek rozsnyói, mintegy 3200 k. holdnyi 

erdőbirtokán a vadászati jogot emőkei ifj. dr. Emich 
Gusztáv és sipek Balás Béla, budapesti háztulajdonosok 
bérlik.

Az ez idei szarvascserkészetek szeptember 18-ától ok
tóber 6-ig tartattak meg, a mely idő alatt összesen 6 
agancsár került terítékre, u. m. :

Déwitz Ulrik Ottó báró ejtett egy 12-est, egy 10-est, 
egy 6-ost;

Dr. Emich Gusztáv egy 12-est, egy korona 10-est;
Pauchly Rezső püsp. erdőmester egy kapitális 16-ost.
II. Rozsnyó rend. tanácsú város erdőbirtokán:
A városnak közel 3000 k. holdnyi erdőbirtokán a va

dászati jogot egy rozsnyói 10 tagból álló vadásztársaság 
bérli.

Az ugyanazon időben megtartott szarvascserkészeten 
2 drb agancsár lett elejtve, u. m ;

Szilvássy Nándor egy 12-est,
Vanszák György egy kapitális 10-est.
Gömör-Rozsnyón, 1908. november 10-én.

Pauchly Rezső
püspökségi erdőmester.
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A közönséges vagy mezei nyúl.*
A vizslászat, vagy a vizslával való keresés.

A vadászat remeke, maga az igazi gyönyöre az apró 
vad vadászatának. A vadászat ezen nemét azonban csak 
akkor élvezhetjük igazán, ha megfelelő alkalmas, szófo
gadó vizslával is rendelkezünk. Tartsuk szem előtt, hogy: 
nem a kutya, hanem a vadász vadászik. A vizslának az 
a kötelessége, hogy a vadat felkeresse, állja, jelezze és 
az elejtett vadat -— „esetleges utasításra“ — elhozza.

Röviden, kis kört vagy nagy kört írjon le keresés köz
ben a kutya, ez mind csak mellékes, attól függ, hogy 
van idomítva, vagy keresését hogy kívánja a gazdája.

Öreg vadászok azt tartják, hogy : sík területen nyúlat 
vizslával kerestetni nem szokás, mert ilyen területeken 
kutya nélkül is feltalálható a nyúl.

Mások meggyőződését, ha — tiszteletben is tartjuk — 
az még nem következés, hogy az helyes is. Igenis lehet, 
sőt igen kedves szórakozás vizslával bármely helyen 
nyúlászni, csak az a fő, hogy a vizsla engedelmes le
gyen és a vadat ne űzze, hanem — állja. Ezért tehát 
nem fiatal, hanem inkább nyugodt és jól idomított vizs
lával a nyúlászat nemcsak hogy célszerű, hanem még 
igen kellemes szórakozást is nyújt.

Fagyos talajon, a mikor a nyúlak egyáltalában nem 
tartanak ki, igen eredményesen lehet vadászni két vizs-

* Mutatvány: Remetei Köváry János 1909. évi Vadász 
I Uaptár V. évfolyamából.
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Iával. Az egyik lehet szeles, sőt kell is, hogy messze 
kereső is legyen, a másik meg csendes természetű rö
vidre kereső.

Csakhamar tapasztalni fogjuk, hogy mig a szeles kutya 
össze-vissza barangolja, befutja a határt, addig a csen
des vizsla előtt a megriasztott nyúlak mind meglapulnak, 
— különösen a barázdában lévők.

A vizslát megfigyelve, észrevesszük, hogy a nyálat 
vagy szárnyast állva, azokat különféleképen szokta je
lezni. Ezen jelzésre majdnem mindegyik vizslának külön
féle szokása van. Némelyik a homlokát egészen össze
ráncolja, másik valamelyik hátulsó lábát kissé felemeli, 
harmadik a fark idegesebb rezgésével mutatja a vad faj
táját. A jó vadász mindezeket megfigyeli és kutyájának 
ezen jelzéseiben is élvezetet talál. A vizslával való 
vadászat valóságos kúra a kissé szeles vadásznak, meg
tanulja az önuralmat, higgadtabban lő, nem fárad el és 
a mi fő, vadászata közben sem őt más, sem ő mást — 
nem zavar. Teljesen idomított vizslával még kezdő vadász 
is élvezettel vadászhat, útmutatásra szüksége nincs, rövid 
gyakorlat után belejöhet, legfeljebb vigyázzon arra, hogy 
kutyáját vad helyett — meg ne lőjje.

A hajtás.

Két nemét különböztetjük m eg: a mezei és erdei 
hajtást.

Mindkettőnek a célja, hogy mentül több vad kerüljön 
terítékre. A hajtás eredményét lényegesen befolyásolja a 
terület fekvése, a hajtők száma és főként a vadászok 
lőügyességük szerinti helyes beosztása, illetve felállítása.

A hajtások alkalmával figyelembe vesszük első sorban, 
hogy a hajtást a tömegzsákmányolás, szórakozás, vagy 
csak a vadállomány helyes szabályozása céljából ren
dezzük-e ?

Tömegzsákmányolásnál a hajtők száma is szerepet 
játszik, sőt bokros és erdős helyeken a rémcafatokat — 
ijjesztőket — is ok és célszerűen alkalmazni kell.

Alkalmas helyeken felállított vadászoknak a ruházata 
mindig alkalmazkodjon a terep uralkodó színéhez. A 
vadásznak kerülni kell mindenféle lebukdácsolást, szo
kásos térdepléseket, nagy előkészületeket, egyszerűen csak 
nyugodtan állnia kell és a lövésre előkészületeket mel
lőzve, — a puskát akkor archoz emelni -— a mikor a 
lövést megtenni akarjuk.

Célszerű a hajtás napjának reggelén azon szomszédos 
(de nem idegen) területet, melyen vadászni nem aka
runk — gyalogos vagy lovas hajtókkal csendesen áthaj
tatni, hogy a felzavart nyúlak — különösen a kanok ■—- 
helyet változtatva, a megvadászandó területre kerüljenek.

Az ilyen előhajtásra utasítást adni nem lehet, mivel 
ezek szükségességét, esetről-esetre, a terület különleges 
fekvése szokta meghatározni.

Úgy a mezei, mint az erdei hajtásoknál a puskások 
felállításánál figyelembe kell venni, a szél fuvását, a

magaslatok fekvését, a bokros, nádas, erdős helyek 
közelségét.

Még a megzavart nyúl is figyelemmel szokott lenni a 
szél irányára, ezért nem szabad ezen körülményt a 
vadászat rendezőjének sem figyelmen kivül hagyni.

Sokan, hajtások alkalmával a szél irányára tekintettel 
nincsenek, mert azt tartják, hogy a zavart nyúl a szé- 
irányára nem ügyel, azt figyelmen kivül hagyja és esze
veszetten, csak előre rohan.

Hát ez lehet theoretikus fejtegetés, de a valóságnak 
semmi esetre sem felel meg. Nem pedig, már azért 
sem ; mivel a nyúl vackában is szél irányában helyez
kedvén el — onnan úgy perdül ki, hogy futásában is 
önkénytelenül a szél irányát követi. Ha már most ez az 
irány a hajtők sora felé vezet, természetesen a megza
vart állat is irányt változtat — de akkor már a puskás 
is lövésével hozzájárulhatott az irány megváltoztatásához.

A nyúl természetrajzánál fogva, hátulsó lábai hosszab
bak lévén — a dombon vagy hegyen való felfelé futá
sát rendkívül megkönnyítik és ezért magaslatokra lehe
tőleg a legjobb puskások állítandók.

A zavart nyúl, elsősorban is fedezetet nyújtó helyre 
igyekszik menekülni, és irányát, nádas bokros, erdős, 
gazos helyeknek veszi — ahol is a kellő fogadtatásáról 
a puskások felállításával a rendelkezőnek kell gondoskodni.

A hajtás rendezésében nincs semmi ördögi mesterség. 
Úgy a hajtásnál, mint minden társas vadászatnál az a 
fődolog, hogy : a rendezés, az intézkedés egy kézben 
összpontosuljon. Egy embernek (ki a területet ismeri) 
kell, hogy minden vadász engedelmeskedjék, annak in
tézkedéseit teljesítse és annak rendeletéi felebbezhetet- 
lenek — legyenek. Ha ezt megtartják, mindenfelé — 
gyakran előforduló — baleset, szerencsétlenség elkerülhető 
lesz.

Köteteket lehetne Írni sok nagyképüsködő, tudákos 
ember tolakodó dilettantizmusából eredő állítólagos sza
bályokról, a melyeket társas vadászatokon követni illene. 
De ez csak mind humbug és arra valók, hogy a vadá
szat nyújtotta örömöket megkeserítsék.

Az általános szabály az, hogy : a ki vendéget hiv ma
gához, azt a szükséges tudnivalókról tartozik ki is oktatni. 
A vendéghivó, a rendező lévén felelős vendégeiért, ő 
tartozik előzetes intézkedésével — minden bajt, vagy 
balesetet megelőzni.

Mással társulva, társas vadászatokra meg minden 
vadász csak olyan vadászszal induljon el — a kinek a 
szokásait és természetét ismeri.

Részemről azonban, minden vadásznak nyugodt lelki
ismerettel mondhatom, hogy : minden bajt elkerülhet —- 
ha ismeretlen vadászszal soha sem vadászik.

Minden másféle óvószabály egy fabatkát sem ér.
(Folyt, köv.)
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Lőjegyzék
G ró f Feste tics Tassilo Ő Exce llen tiá ja  berzencei vadász- 

te rü le téhez ta rtozó  fácándákban e le jte tt vadakról.

1908. évi november hó 10-én a Sötéterdő nevű fácán- 
dában elesett 52 nyúl, 1531 kakas, 24 tyúk, 34 fogoly, 
6 különféle, összesen 1647 darab.

1908. évi november hó 11-én a Lankócz nevű fácán- 
dában elesett 1 őzsuta, 405 nyúl, 1 üregi nyúl, 2829 kakas, 
1492 tyúk, 10 fogoly, 1 különféle, összesen 4739 darab.

1908. évi november hó 12-én a Bartókért nevű fácán- 
dában 759 nyúl, 310 kakas, 273 tyúk, 70 fogoly, 1 
különféle, összesen 1413 darab.

A három nap alatt elejtetett: 1 őzsuta, 1216 nyúl,
1 üregi nyúl, 4670 kakas, 1789 tyúk, 114 fogoly, 8 
különféle. Összesen 7799 darab.

Jelen voltak : Herceg Trautmannsdorf, herceg Teck, 
báró Berckheim, gróf H Herberstein, herceg Windisch- 
Grätz Károly, gróf Festetics Vilmos, őrgróf Pallavicini 
György, gróf Wenkheim László, gróf Festetics Tasillo 
Ő Exc. és gróf Festetics György.

Hám Ferenc
fővadászmester.

Igen tisztelt Főszerkesztő ú r !
Felkértek arra, hogy egy hozzám közel álló lapban 

ismertessem a „Női Élet“ című mostanában meginduló új 
szépirodalmi lapot. Nem sokat kellett gondolkoznom, hová 
forduljak, mert melyik lap is állna egy erdész feleségé
hez közelebb, mint a Magyar Erdész? Az az egyedüli 
magyar erdészeti lap, melynek változatos tartalmában a 
nők is találnak szórakoztató, oktató közleményeket, s azért 
olvassuk is szívesen. Abban a reményben, hogy felszó
lalásom nem lesz hiábavaló, kérem Főszerkesztő urat, 
hogy jelen soraimat b. lapjában közölni szíveskedjék.

És most hozzátok fordulok asszonyok és leányok, a 
kik szoros kapcsolatban, rokoni kötelékben vagytok e 
lapok férfiolvasóival, s tőletek kérdem: van e mívelt 
magyar nő, kinek lelkét a női ideál nemes eszméi 
közönyösen hagynák? Közietek sem lehet senki, ki ezen 
eszmék iránt ne lelkesülne.

Közelebbről fog megjelenni egy magyar női szépiro
dalmi, társadalmi és művelődési képes hetilap, melynek 
célja, hogy az irodalommal foglalkozó nőknek magas 
színvonalon álló, szellemes és tartalmas folyóirattal ked
veskedjék. Cime : „Afői Élet“. A tisztán nőkből álló 
szerkesztő-bizottság élén Alba Nevis, a kitűnő tollú írónő 
áll, s köréje csoportosulnak női íróink legjobbjai, hogy e 
szép, de igen nehéz vállalkozást igazi sikerre vezessék.

A- magyar nők által régóta óhajtott eszme testet öltött 
s most már csak rajtuk áll, hogy minél nagyobb érdek
lődéssel, csekély anyagi áldozat révén ápolják és erősít
sék a már szép fejlődésnek indult minden tekintetben 
értékes, és azt tartom nélkülözhetetlenné vált női irodal
munkat.

Milyen kellemes érzés lehet mindnyájunkra nézve tudni 
azt, hogy csekély anyagi áldozat árán, a melyért külön
ben is méltó kárpótlást, egy magas színvonalon álló lapot 
kapunk, mi is elősegítettük ezt a szép célt, hogy tehet
séges nő íróink ne csak vendégekként szerepeljenek a 
lapok hasábjain, hanem nekik is legyen otthonuk, hol 
teljesen szabadon fejleszthessék és érvényesíthessék 
tehetségüket. Mert hány tehetséges nő nem tudott kibon
takozni az ismeretlenség homályából, nem tudott magá
nak egy kicsiny helyet szerezni az irodalmi érvényesü
lés helyén, mert hiányzott a mód és alkalom, hogy 
tehetségét kifejleszthesse. Pedig ki tudna a női lélekhez 
úgy szólni, ki értené jobban gondolatvilágunkat, szivünk 
érzéseit, ha nem ők, nemünk kiváltságosai ?

Örömmel üdvözöljük tehát és édes reménységgel tekin
tünk e jelentős és szép vállalkozás elé 1 Vajha ne buk
tatná meg, a mire gondolni sem akarok, a magyar hölgy
közönség fásult közönye ! Remélem is, hogy felszólalásom 
nem lesz eredménytelen és legalább néhányan közülünk 
gyarapítjuk az előfizetők névsorát. Ez a tudat teljesen 
megnyugtat és boldoggá tesz.

Hiszem is, hogy ha mindannyian önzetlenül, lelkesen 
küzdünk a ránk nézve nagyfontosságu cél eléréséért, a 
most alakuló félben lévő „Női Élet“ minden magyar 
család asztalán ott lesz és bizonyítani fogja nem csak a 
magyar női irodalom értékes voltát, hanem a magyar 
hölgyközönség lelkes irodalornpártoiását is !

A „Nőt Elet“ előfizetési ára egy évre 20 korona. 
Természetesen fél-, sőt negyedévenként is lehet előfizetni. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest IX., Angyal utca
15. szám. Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal.

E felhívás közlését illető kérésem megújítása mellett 
vagyok az igen tisztelt Főszerkesztő úr iránt kiváló tisz
telettel

Liptó-Oszada, 1908. november 14-én

Szalagyi Emilné.
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* Hogyan lehet egy bármily nagyszámú társaság valamelyik 
tagjánál, ennek bármelyik ujjára, ez ujjnak bármelyik ízületére elrej
tett gyűrűt kiszámítani, hogy kinél? hányadik ujján ? és ennek hánya
dik ízületén van a gyűrű elrejtve ?

A társaság valamennyi tagját ellátjuk sorszámmal, a mikor ez meg
van, a gyűrűt egy taggal, a ki később a számítást is fogja végezni, 
elrejtetjük a társaság egyik tagjának akár hányadik ujjára, ezen ujjnak 
akár melyik ízületére, úgy azonban, hogy a kitaláló azt se ne lát
hassa és a számítást ne is hallhasa. Természetes, hogy az ujj és 
ízület számozása bármely kézen kezdődhetik és pedig az ujjaknál 
1 -10-ig, az Ízületnél 1 -3 -ig .

Most következik a számítás, a mi az alábbi egyenletből könnyen 
végezhető, ha abba az ismeretleneket azok értékével helyettesítjük. 

j(X X  2 +  5) X  5 +  10 - f  y t X  10 +  Zj a, ebből 
X y z =  a —350. )

X  jelenti ama személy számát, kinél a gyűrű van, y  jelenti azon 
ujj számát, melyen a gyűrű van, és Z jelenti azon ízület számát, 
a melyen a gyűrű van.

Most választunk a társaságból egy jól számoló egyént s vele a 
fönti egyenletből a következő számítást végeztetjük, de úgy, hogy a 
kitaláló ne lássa és ne hallhassa a számítást. Ez utóbbi külön szo
bából is diktálhatja a feladványt.

Szorozza meg az illető azon személy számát, kinél a gyűrű van
2- vel, a nyert összeghez adjon hozzá 5-öt, ez összeget szorozza meg 
5-tel, adjon hozzá 10-et, adja hozzá az ujj számát, melyen a gyűrű 
van,.az összeget szorozza meg 10-zel, adja hozzá az Ízület számát, 
melyen a gyűrű van. A végeredményképpen kijelölt eme összeget a 
kitaláló elkéri, illetve bemondatja magának és ez lesz az a összeg, 
melyből x, y és z-t úgy számítja ki magának hallgatólag, hogy abból 
350-et levon és a maradék egyes számjegye adja az Ízület számát, 
10-es számjegye az ujj számát és 100, 1000, vagy 10,000 stb. szám
jegyei a személy számát, kinél a gyűrű van.

Példa : Harminc tagból álló társaságban elrejtik a gyűrűt a 25-ik 
tagnak 8-ik ujjúnak 3-ik Ízületén. Tehát x — 25, y 8 és z =  3. 
Lesz; 25 X  2 - 50 -j- 5 =  55 X  5 ^  275 +  10 =  285 - f  8
293 X  10 2930 f  3 =  2933

— 350
25,8,3 tehát x ^  25, y =  8, z 3.

Innen látható, hogy a 350 szám olyan állandó szám, mely bármily 
nagy számításnál is mindig megmarad coificiensnek.

Nagyobb hatás elérése kedvéért, mikor már a kitaláló a számítása 
alapján a személy számát megtudta, a társaságból össze-vissza az 1, 
5, 6, 10 és 25 stb. számuakat fölszólítja, hogy álljanak föl hátratett 
kezekkel s miután a 25-ös is feláll, már akkor annak nevét is tudja, 
jól végig fixirozza előbb valamennyit s akkor egyenesen az illetőhöz 
megy s azt mondja : N. nagysádnak, vagy 0 . urnák : 8-ik ujján, annak
3- ik ízületén a gyűrű.

* Egy uj festék-anyag. A mexikói Achieto fa gyümölcsének 
porrá tört magjából készült piros festékgyártáshoz használható anyag
mintákat kaptam a napokban kormányomtól oly célból, hogy azokat 
az érdeklődő magyar iparosoknak bemutathassam. Ezen festéket tar
talmazó fa a mexikói köztársaságnak forró vidékén található és kü
lönösen Oxaca, Veracruz és Tabasco államok őserdeiben vadon, 
minden kultiválás nélkül terem. A vörösfesték-anyagot, a melyet — 
mint már említettem — az Achicta fa gyümölcsének magja nyújtja, 
az indiánok porrá törik s péppé gyúrva kis gömbölyű szeletkék alak
jában adják át a kereskedelemnek. E festék-anyag kilóját helyben

két mexikói peséért árusítják, a mi a mai árfolyam szerint 4.90 — 5 
koronának felel meg. Rendkívül nagy becscsel bir a gyapot s egyéb 
vásznak festésénél, különösen azért, mert színét még a leggyakoribb 
mosások után sem veszti el. Az indiánok e festékanyag alkalmazását 
már a spanyolok uralma előtt is ismerték, kivitelét azonban Európa 
piacaira csak legújabban próbálták meg. Tabasco állam kormányzója 
azt ajánlja, hogy festékgyárosoknak a mag behozatala porrátörés 
nélkül felelne meg legjobban s a nyersanyagot céljaiknak legmeg
felelőbben használhatnák fel. Ha magyar festékgyáros és kereskedő 
urak is érdeklődnek ezen — nézetem szerint rendkívül fontos - cikk 
iránt, a legnagyobb örömmel prezentálhatom a mintákat naponta a 
délelőtti órákban Budapest, Rózsa-utca 64. sz. (földszint) alatt levő 
hivatalos helyiségemben. Bánó Jenő, a mexikói egyesült államok fő
konzulja.

*  Ausztrália a lege lők hazája. A világ ezen legnagyobb szi
getének kiimája oly enyhe és meleg, hogy majdnem az egész éven 
át termesztenek ott takarmányféléket és füveket. Igaz, hogy vannak 
rendkívül száraz esztendők, de a legtöbb években a zöldtakarmányok 
és füvek oly bőségesen teremnek, hogy a gazdák sokszor nem győ
zik betakarítani és feletetni. Ausztrália legfőbb terméke a gyapjú. 
Az ausztráliaiak szerint az ő gyapjujok a világon a legfinomabb. 
Óriási juhnyájak legelésznek folyton a mérhetetlen legelőkön és nem 
ritka az a nábob ott, a kinek egymillió juha van. De jelenleg a tej
gazdaság erősen előtérbe nyomul, mert a viszonyok ott ideálisak. A 
föld elég olcsó, takarmányt télire eltaitani alig szükséges ; az állatok 
fedél nélkül lehetnek egész éven át, mindez jó kivitellel együtt nagyon 
búzdítólag hat. Az ausztráliaiak mind több tenyészállatot hozatnak 
Angliából. A szarvasmarhatenyésztés, tisztán hústermelés szempont
jából, Ausztráliában csökkenőben van a gyapjutermelés javára. A 
húsjuhtenyésztés viszont állandóan divatban van, mert az ausztráliai 
inkább juhhúsevő, mint marhahúsevő. Hasonlóan a juhhúskivitel, 
különösen Angliába, folyton növekedőben van, mig a marhahúski
vitel csökken.

* A krumpli elverm elésénél újabban azt tapasztalták, hogy 
helyesebben jár el az, a ki a krumpliról a földet le nem tisztíttatja, 
mert az által hogy a krumplit sűrűn egymásra rakják, sok meleg 
fejlődik és a krumpli a gyors átmelegedés folytán megrothad. Né
melyek még azt is megteszik, hogy minden 2 sor krumplira egy 
réteg száraz földet hintenek. Az így elrakott krumpli állítólag min
den baj nélkül éri. meg a tavaszt.

Névjegyek
és mindennemű nyomtatvá
nyok a legcsinosabb kivitel
ben jutányos árak mellett 
készíttetnek . . . . . —

Székely és üllés
könyvnyomdájában Ungvárt.
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Tölgyliaszonfa és tűzifa eladása tövűn.
A nagybányai m. kir. főerdőhivatal láposbá- 

nyai m. kir. erdőgondnokságának bozintai erdő 
részében (C. gazd. osztály, I. vágássorozat 1. 
tag 2—3 erdőrészlet és 2 tag 4 (erdőrészlet 
és 3 tag 9— 10 erdőrészlet) 525 kát. holdon 
1908—1909. év téli hónapjai alatt tisztázó és 
rendes vágás utján kihasználandó, mintegy 896 
m3 haszoníára és 879 ürm3 tűzifára becsült 1185 
drb tölgyfapéldány folyó évi december hó 
21-én délelőtt 10 órakor a nagybányai m. 
kir. főerdőhivatal hivatalos helyiségében zárt 
írásbeli ajánlatok utján nyilvános versenytárgya
lás mellett eladatik.

Kikiáltási ár 26563 K 50 f. Bánatpénz 1300 K.
Távirati és utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Az árverési általános és részletes feltételek a 
nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál megtekint
hetők.

Az erdőrészlet távolság Buság-Misztótfalu vas
úti állomástól 5 V2 kilométer, melyből 3 V2 kilo
méter állami ut.

Nagybánya, 1908. év november hó 20-án.

1 2 ]YÍ. kir főerdőhivatal.

Sz. 2007/908.

Tdlgyfaeladási hirdetmény.
Nagyküküllő vármegyében fekvő Nagysink köz

ség mint erdőbirtokos eladja erdejének B. üzem
osztályában lévő s esedékes vágásában talált 
3045 tölgytörzset a legtöbbet Ígérőnek a folyó 
1908. évi december hó 12-én délelőtt 10 
órakor a község házánál tartandó nyilvános 
árverésen.

Árverelni szándékozók kötelesek a 2719 m3 
műfa és 3633 ■ m3 tűzifa, összesen 46,000 K-ra 
becsült kikiáltási ár 10%-át bánatpénzül az ár
verési elnök kezéhez, az árverés megkezdése 
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.

Nagysink, 1908. november hó 23-án.

Ilóth Mihály Böhm Henrik
főjegyző.

Bükkfaeladás.
A nagysebesi volt úrbéresek erdejében 1905. 

évi 52948 sz. ministeri rendelettel kihasználni 
engedélyezett 50 kh. erdőterület 14402 m3 bükk 
mű és tűzifára becsült fakészlete, idei decem
ber hó 8-án d. e. 10 órakor a bánffyhunyadi 
járási főszolgabiróság hivatali helyiségében nyil
vános szóbeli árverés utján el fog adatni.

Kikiáltási ár 34560 K.
Bánatpénz 3456 K.
Eladás becsértéken alul nem történik. Utó

ajánlatok nem fogadtatnak el.
Árverési feltételek a bánffyhunyadi m. kir. 

járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Nagysebes, 1908. november 15-én.
Zsurzsumán Tódor,

volt urb. elnök.

faeladási hirdetmény.
A Kolozs vármegyében fekvő Mariséi község

beli volt úrbéres közbirtokosok tulajdonában levő, 
Mariséi község határán elterülő „La Bold“ 
nevű erdőbirtok 294 kát. hold erdőterületén ta
lálható 33.650 m3 bükkfa és 2950 m3 nyír- és 
nyártüzifára becsült, tövön álló fakészlete az 
1908. évi december hó 7-ik napján dél
előtt 9 órakor Mariséi község iskolaházánál 
megtartandó írásbeli zárt ajánlatokkal egybekö
tött nyilvános szóbeli árverésen, a m. kir. föld
művelésügyi minister ur 1908. évi 27.125. sz. 
engedélye folytán eladatni fog.

Kikiáltási ár: 90.000 (kilencvenezer) korona, 
hivatalosan megállapított becsár.

Bánatpénz: 9000 korona.
A kellő bánatpénzzel (készpénzben, vagy óva

dékképes névértékben számított magyar érték
papír) ellátott, szabályszerűen kiállított és lera
gasztott írásbeli zárt ajánlatok, a szóbeli árve
rést megelőzőleg nyújtandók be az árverező 
bizottság elnökénél; postán megküldhetők Gaál 
Elemér gyalui járási főszolgabíróhoz, u. p. Gyalu.

Utó-, vagy kellően fel nem szerelt ajánlatok 
nem lesznek figyelembe véve.

A részletes árverezési és szerződési feltételek 
megtekinthetők a gyalui főszolgabírói hivatalnál, 
a kolozsvári m. kir. járási erdőgondnokságnál 
(Kolozsvár, Mikó-utca 16. sz.) a hivatalos órák 
alatt és a mariseli volt úrbéresek elnökénél.

Mariséi (u p. Reketó), 1908. november 5.
Teodor Tódor,

1 —‘2 , úrbéri elnök.
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Tisztelettel ajánlok 5 és 10 klos postacsomagokban utánvét mellett
elsőrendű Cuba kávét legfinomabb K 3-20

„ válogatott „ 2-90
„ Ceylon „ legfinomabb 3-20

„ „ finom „ 2-80
„ Arany Jáva legfinomabb „ 3-30

Java fehér „ „ 3- -
„ Mocca kávé arábiai 3-40
„ legfinomabb rizskása „ —•56
„ finom -•4 8
„ Dalmát vörösbor kitűnő litje. „ - .5 6

finom -  .48
„ „ asztali bor „ „ —.44

5 és 10 literes üvegballonokban.
Szives rendeléseket kér tisztelettel

P. H O R V Á TH  N AG Y Ä.
Fiume, 908. postabélyeg.

Árjegyzék kívánatra.

A fogarasi járás főszolgabirájától.

Sz. 4073—1908. közig.
r

Árverési hirdetmény.
Fogaras vármegye fogarasi járásban levő Mar

ginén község tulajdonát képező „Ocsa" nevű 
erdőreszben az „A“ üzemosztály 1. tag 1—5. 
számú osztagaiban 15563 kát. holdon levő 
1897— 1906. évekre eső vágások megtakarított 
fatömege a közigazgatási erdészeti bizottság 
2678— 1905. számú engedélye alapján 1908. 
évi december hó 5-ik napján délelőtt 9 
órakor Marginén község irodájában nyilvános 
árverésen el íog adatni; az erdőrész törzsen- 
kénti kiszámlálással 13600 drb lucfenyő törzset 
10518 m3 faanyaggal és 34383 m3 bükkhasáb 
és 11344 m3 bükk-dorongfára becsültetett be, a 
mely egy tömegben fog eladatni.

A 13600 drb lucfenyőfa becsértéke 42072 
korona, a 34383 m3 bükkhasáb és 11344 m3 
bükk dorongfa becsértéke 52673 korona és igy 
kikiáltási ár 94745 korona, a melyen alul a faanyag 
eladatni nem fog.

Versenyzők kötelesek az árverés megkezdése 
előtt 10% bánatpénzt készpénzben vagy hazai 
állampapírokban letenni. A 10% bánatpénzzel 
ellátott és szabályszerűen kiállított zárt Írásbeli 
ajánlatok, a melyek az árverező bizottság elnö
kének kezéhez teendők le, csakis az árverés 
megkezdéséig, délelőtt 9 óráig fogadtatnak el. 
Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek.

Az árverési és szerződési feltételek a foga
rasi m. kir. járási erdőgondnokság és a fogarasi 
járás főszolgabirájának ^irodájában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

Az erdő a fogarasi állomástól 23 80 kim. tá
volságra fekszik s jó úttal bir.

Fogaras, 1908. nov. 9-én. Bartalis,
h. főszolgabíró.

faeladási hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy Bogács község (Kis- 

küküllő vármegye) utolsó posta: Balázstelke, 
vasúti rakodóállomás: Abos-Gálfalva (Kiskü-
küllő völgyi h. é. vasút) vagy Medgyes (MÁV.) 
tulajdonát képező s a község határában fekvő 
erdőben az 1908. és 1909. évi vágásterülete
ken, összesen mintegy 40 kát. holdon talált 524 
drb, átlagosan 58c/»« mellmagassági átmérővel 
biró tölgyfa, melyből műfa 1271 m3, tűzifa 657 
m3, Bogács község irodájában 1908. évi decem
ber hó 15-én d. e. 10 órakor tartandó írásbeli 
zárt ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli ár
verésen el fog adatni.

Szabályszerűen kiállított zárt Írásbeli ajánla
tok az árverés napjának délelőtt 10 órájáig fo
gadtatnak el s a szóbeli árverés befejezte után 
fognak felbontatni.

Az ívenként 1 koronás bélyeggel ellátott Írás
beli zárt ajánlatokban az ajánlott összegnek 
számmal és betűvel kell bejegyezve lennie s a 
zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó el, hogy 
a versenyző az árverési és szerződési feltétele
ket ismeri s magára nézve kötelezőknek elfo
gadja s magát azoknak feltétlenül aláveti.

Végül minden zárt ajánlatnak tartalmaznia 
kell a meghatározott bánatpénzt készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírokban.

Kikiáltási ár: 34536 korona.
A szóbeli árverésen versenyzők a kikiáltási 

ár 10%-át tartoznak bánatpénzben vagy óva
dékképes állampapírokban az árverező bizottság 
elnökének kezéhez letenni.

Az árverési és szerződési föltételek Bogács 
község irodájában, ugyanezen feltételek, valamint 
a becslési munkálatok is a dicsőszentmártoni 
m. kir. járási erdőgondnokság irodájában a hi
vatalos órák alatt megtekinthetők.

A képviselőtestületnek folyó évi október hó 
30-án tartott üléséből.

Bogács, 1908. évi október hó 31-én.
A községi elöljáróság:

Gergely Sándor, Gottscliling Dániel,
közs. jegyző. közs. biró.

M a n v a r  n t f l l f t l l  Tisztelt olvasóink becses 
J  d l  V I l U V I I i  figyelmébe ajánljuk a Bu 

dapesten, VIII., Főherceg Sándor-utca 30. sz. alatt levő 
Magyar Otthon Penziót. Mérsékelt árban elegánsan 
bútorozott, különbejáratu szobákat lehet ott bérelni s eset
leg teljes ellátás is kapható. Csoportos jelentkezőknek 
megfelelő kedvezmény. S zig o rú a n  c sa lá d i o tth on .
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5256
— ügyszám.

Pályázati hirdetmény.
Az alulírott m. kir. erdőhivatalnál megürese

dett egy I-ső osztályú altiszti (famesteri) állo
másra pályázat nyittatik.

Ezen állomással a következő javadalmazás 
van egybekötve: 800 K fizetés, 200 K személyi 
pótlék, 160 K lakbér, 50 egyenruhaátalány, 
36 ürköbméter kemény bükkhasáb tűzifa és 4 
kát. hold földilletmény avagy az utóbbinak 
megváltása.

Ezen állomásra pályázók okmányilag igazolni 
tartoznak az építészet körül szerzett gyakorlati 
jártasságukat, valamint a rajzolás és költségvetés
szerkesztés tekintetébeni jártasságukat.

Ezeken kívül az állami szolgálatba újonnan

belépni kívánók ép, erős testalkatukat, különö
sen jó látó, halló és beszélő képességüket kincs
tári erdészeti orvos, vagy vármegyei tiszti orvos, 
avagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyit- 
ványnyal, életkorukat és illetőségüket anyakönyvi 
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és írásban való bírását beigazolni tar
toznak.

Az igy felszerelt, sajátkezüleg irt kérvények

folyó évi December hó 31-ig

alulírott magyar királyi erdőhivatalhoz nyújtan
dók be.

Tótsóvár, 1908. évi november hó 24.

M. kir. erdőhivatal.

§

"Vászonra vont
tekercs« és ívnagi?ságu
rajzpapirok ........................

Ténvérzékenv másoló« 
papiról? és vásznai? . . . 

Ultásolópapirok és vásznai? 
Vonalzói?, három szögei?. . 
S z ín es  és fekete

tusok és vízfesíékel? . . 
Tajelző=kréíák, írónői? . . . 

síb. síb.
a legfinomabb minőségben  
állandóan raktáron vannak.

Tisztelettel part szerencsénk a í. erdész urasai 
arra kérni, h09V

Nyomtatványszükségleteik alkalmával
szíveskedjenek cégünket megkeresni. Csinos l?ir>ifelü. 
munkáról, jó papírról és olcsó árakról eleve biztosítjuk.

Hlinden legcsekélyebb megbizásí is gyorsan és a 
legpontosabban teljesítünk.

Teljes tisztelettel:

Székely és öllés,
tslngvár.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, Akácfa-utca 50.)
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ES V A D Á S Z A T I S Z A K LA P .

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egjelen ik  m inden hónap 1-én és 15-én.

F ő s z e r k e s z tő :

Im ecsfa lv i IM E C S  B É L A
B é la p á tfa lv á n .

F e le lő s  s z e r k e s z tő :

M I T S K E  G U S Z T Á V ,  u. p. R I M A B Á N Y A
h o v á  a  l a p  s z e l l e m i  r é s z é t  i l l e t ő  k ö z l e m é n y e k  k ü l d e n d ő k .

V a d á sz a ti fő m u n k a tá r s  :

R em etei K Ő VÁRY JÁNO S
B u d a p este n .

Az előfizetési és hirdetési dijak a „M agyar 
Erdész k iadóhivata la“  címére J Ó L S V A  

(Gömörmegye) küldendők.

E lő f iz e t é s i  ár:

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

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. N A G E L  O T T Ó  könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

H irdetési d ija k : Egy egész oldal h irdetés ára 40 K, fé lo lda l 20 K, negyedoldal 10 K. K ish irde tós minden szava 6 f.

Erdészet és fakereskedelem .

Jóleső megnyugvással lehetünk szemlélői ma
gyar erdőgazdaságunk szárnyabontogatásának 
a házi kezelés felé. Az a szellemi tőke, melyet 
az erdőgazdák képviselnek, fölismerte hivatását, 
hogy a nemzet hatalmassá tételéhez munkájá
val hozzá kell járulnia.

De e lapok folyó évi 18. számában meg
jelent „Erdészek legyetek fakereskedők“ cimü 
közlemény elolvasása után magunkba szálltán 
álljunk meg munkánk közben, tekintsünk körül 
s azon szellemóriások nyomán, kik a felső 
mathézis csudás birodalma igazságaival képesek 
a tünemények egy pontban észlelt törvény
szerűségéből azok múltját és jövőjét megismerni, 
igyekezzünk erdőgazdaságunk mai álláspontjából 
megfigyelni előhaladásunk görbéjének múltját, s 
megrajzolni jövőjét, hogy felismerjük azon igaz
ságot, hogy a mely nemzet a munka nemes 
versenyében szellemi erői kifejtésével s igénybe 
vételével nem igyekszik az elsők között lenni, 
azt maga a verseny nem fogja oda emelni.

A multat megrajzolni felesleges. Ezt megtet
ték már szakunk nagy férfiai akkor, midőn a 
házi kezelés előnyeinek felismerése által rájöt
tek, hogy az előhaladás törvényszerűségébe más 
tényezőket is be kell vonni, melyek egészsége
sebb irányú s erkölcsi valónk összhangjához 
közelebb hajló emelkedést biztosítanak a jövőre.

A házi kezelés azonban, — bár első fokon 
is már a munkásviszonyok konsolidálását szol

gálja, — felsőbb vonatkozásban még nem a cél 
maga. Ez csak eszköz marad arra, hogy az 
erdőgazdaság nemzetfentartó feladatának jövő
ben inkább megfeleljen ; szinte az alap, melyen 
az egészséges fejlődés biztosítható s melyen az 
erdőbirtokosok szervezkedése is megtörténhetik. 
Az erdésznek tehát, midőn a házi kezeléssel 
járó munkák s törődések egész sora nem hagyja 
nyugodni, tekintetét magasabb eszményre kell 
irányítania, hogy erőt merítsen a további munká
hoz s lelkesedést a nagy eszmék szolgálatában.

Most szőnyegen van a földművelési kamarák 
kérdése. A gazdatársadalom vezető körei érzik, 
hogy tömörülni kell, mert a szabad versenyben 
a nemzet legnagyobb kontingense elforgácsolt 
erőkkel áll. Bernát István dr. és Rubinek Gyula 
törvénytervezete mint a kiáltó szükség szülemé
nye jelentkezik. De ne feledjük, hogy ha a 
tervezetből — bármily módosítások után is — 
törvény lesz, ezzel csak a keret lesz megadva, 
melyen belül főleg a vezetésre hivatott ténye
zőkre úgy a központokban mint a gazdaságok
ban nagy munka vár, hogy a jólétet — többet 
észszel mint erővel — az egész vonalon emel
jék, mert a gazdatársadalom nagy részének fel- 
ébresztése öntevékenységre, gazdasági öntuda
tának felkeltése s ébren tartása nem csekély 
munkát igényel. Ki a fogyasztási szövetkezetek 
feltartása érdekében feláldozza szabad idejét, ez 
Ízelítőül látja, hogy ide sokoldalú képzettség s 
erkölcsi erő kell a gazdatársadalmat vezetni, 
hivatottak részéről csak úgy, mint az összes
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erdőtisztek részéről. Sőt — és a két termelési 
ág között ebben is van eltérés — az erdőgaz
daságban a viszonyok javítása inkább hárul az 
erdőtisztek vállaira, mint az erdőnek akár nagy, 
akár a kisbirtokosaira. A mezőgazda ugyanis, 
— akár a nagybirtokos tudományával, akár a 
kisgazda eltanult gyakorlati fogásokkal, — fokoz
hatja földje termőképességét, a fajok helyes 
megválasztásával termése bőségét s ha szövet
kezik, a termények jobb értékesítését is, az er
dők sorsa azonban inkább az erdőtisztek kezébe 
van letéve úgy azok berendezése alkalmával, 
mint a kihasználások, újraerdősítés s erdőápolás 
tekintetében. És mert az erdőtiszt is csak fél
munkát végez, ha a használatok jó értékesítése 
elmarad, a kereskedelmi ismeretek itt nélkülöz- 
hetlenek.

Ha már most a földművelési kamaráknak az 
erdőbirtokosok szövetkezését a jobb értékesítés 
érdekében, — nem szólva most arról, hogy az 
erdők tűzkár ellen való biztosítása érdekében 
is, — előmozdítani sikerül, főiskolai képzettség
gel biró erdőtiszt olyan érveléssel, — hogy a 
bürokrácia útját állja, a szelvényáru előállításá
nak sok csinja-binja van, az elszámolás s könyve
lés kész útvesztő stb. — nem tüntetheti fel el- 
érhetlen értékesítési módnak a fűrészárura s 
más választékokra is berendezett faraktárak 
létesítését, mert ez hatalmas eszköz a jobb 
értékesítésre és a fakereskedők körében alakít
ható kartellek ellenében is.

Érettségit végzett fakereskedelmi szakmások 
beállítása a fakereskedők sorába nálunk — leg
alább egyelőre — nem biztosít eredményt. A 
fakereskedés folytatásához pénz kell, a nagy 
erdőbirtokokon pedig kereskedelmi irodák nincse
nek, s középosztályunkban olyan fakereskedő
cégek sem igen vannak, hol az üzlet apáról 
fiúra szállna, s hol még lehetne szó alkalma
zásukról.

Hazánkban, — olyan különleges viszonyok 
között, a milyenek között egy nyugati kultur
áltam sem kénytelen dolgozni kultúrájának, — 
ismételjük, — erkölcsi valónk összhangjához 
közelebb hajló fejlesztésén, — kezdetképpen a 
nagy erdőbirtokokon működő főiskolai képzett
ségű erdőtiszteknek kellene vezérszerepet bizto

sítani oly berendezkedés által, hogy egyesek a 
fogyasztókkal való közvetlen kereskedelmi össze
köttetést lássák el, az erdőkezelésnél alkalma
zottak pedig az erdők fentartása s ápolása mel
lett a kereskedelmi irodákban kialakított irány
ban szolgálják erdőgazdaságunkat; s ha a keres
kedelmi irodákban működők a kereskedelmi 
téren is széles látókört szereztek, a kisebb erdő- 
birtokosok évi fatermelésének piacra alkalmas 
részét is az eddiginél jobb árakon helyezhet
nék el.

Ilyen működési körben találhatna a főiskolai 
képzettség méltó érvényesülést, mert a magas 
képzettség lehet ugyan öncél is, de csak ha 
újabb értékeket teremt az erdőbirtokosok s fo
gyasztók számára s munkaalkalmak teremtésé
vel sok-sok munkáscsalád boldogulását lehetővé 
s ez által hazai földjéhez ragaszkodóvá teszi: 
akkor felel meg tulajdonképpeni nemes rendel
tetésének. Ilyen működés biztosítana mindennél 
inkább erkölcsi elismerést szakunknak.
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Veszedelmek
a kocsánytalan tölgyesek fenntartásánál.

Irta Díváid Béla.

A földmívelési kormánynak a tenyésztendő fanemek 
helyes megválasztása ügyében 1902. évben kiadott ren
delkezését egyesek úgy fogták fel, hogy a kocsánytalan 
tölgyesekben — a magtermés ritkább lévén — a legki
sebb makkmennyiség is felszedendő s azért a makkol- 
tatást az egész vonalon beszüntették.

Ez az eljárás a makknyerés céljából helyes lehet, de 
nem helyes az erdőgazdaság szempontjából, mert kocsány
talan tölgyeseink felújulása magavetés által ezen tilalom 
mellett igen kétségessé válik.

Ennek bizonyítására a következőket hozom fel :
Az utolsó bő makktermés itt 1896. évben volt; azután 

szórványos volt 1898. és 1899. években; jó közepes 
1903. és végül szórványos 1907. évben.

Az 1896. évi bő és 1898. évi szórványos makktermések 
alkalmával a vető és ritkító vágásokat a férges makk 
felszedése és a talajnak a lehulló makk befogadása cél
jából sertésekkel feltúrattuk.

Ennek az erdőmívelési eljárásnak eredménye az 1902. 
évben megejtett üzemátvizsgálási munkálat faállomány 
leírása szerint a következő :
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a III. vágássorozat 15 tag 29 t. részlet 27*5 k. h. 0.8 záródású területén kocsánytalan tölgy 0'7
bükk, gyertyán 0-3

a II. 16 33 „ „ 52-4 k. h. terület 0*7 záródás mellett kocsánytalan tölgy 0-6
bükk, gyertyán 0-3
fenyő 01

a IV. 19 „ 5 „ „ 31T k. h. területén 0*7 zárlat mellett kocsánytalan tölgy 0*7
erdei fenyő o-i
bükk 0-2

a IV. 19 „ 6 „ „ 23-5 k. h. 0*6 záródása mellett . . . kocsánytalan tölgy 0-6
jegenyefenyő o-i
bükk, gyertyán 0-3

a IV. 19 „ 12 „ „ 26-3 k. h. területen 0'9 záródás mellett kocsánytalan tölgy 0-8
bükk és gyertyán 0-2

elegyarányban van jelen.
Azon erdőrészekben, ahol a sertésekkel feltúrás nem lett foganatosítva, nevezetesen :
a III. vágássorozat 17 tag 57 t. részlet 11'8 k. holdján a záródás 0 5  . . a kocsánytalan tölgy 03

a bükk 07
a IV. „ 24 „ 77 „ „ 202 k. holdján a záródás 0 6  . . a kocsánytalan tölgy 0 3

a bükk és gyertyán 07
elegyarányban jelenik meg ;
tehát megfordított arányban, mint az előbb nevezett 
erdőrészekben.

Az utóbb felsorolt erdőrészletek elegyaránya, dacára 
annak, hogy felettük a magfák még állanak, nem fog 
javulni, ha még bő magtermés is lesz, mert a terület a 
füszőnyegtől annyira be van lepve, hogy arra ugyan 
hiába esik a makk, ott ki nem kél, hanem úgy, mint a 
múlt évi szórványos makktermés : elszárad.

A makkoltatási tilalom következtében, hogy az 1907. 
évi szórványosnál jobb makktermés kárba ne vesszen, 
hogy a makkot fel ne szedjék az emberek, egerek és 
szarvasok, a VIII. vgss. 48. t. 47. tr., III. vgss. 16. t. 
41. tr. és egyéb erdőrészletekben a makkot munkásokkal 
bekapáltattam.

A bekapáltatási költség a következő volt: m. p. 2’8 
k. h. bekapálása 36 napszámot vett igénybe :
21 napszám á 90 fill. . . ■ 18'90 Kor.
15 á 80 „ . . ■ ___J2-00_

Együtt 30'90 Kor.
Egy kataszteri hold bekapálása bele került 1V36 K.-ba.
Ha ezt a munkálatot összehasonlítjuk a múlt évi ültetés 

és vetés költségeivel, azt látjuk, hogy az katasztralis 
holdanként csak 9-35 K.-ba került; tehát a mesterséges 
erdősítés olcsóbb, mint a bekapálás. Ennek oka abban rej
lik, hogy a mesterséges erdősítésnél 1*5 m. távolságban 
csak egy vető vagy ültető foltot készítünk, míg ellenben 
a bekapálásnál, ahová a makk az anyafa alatt lehullott, 
a talajt egészben fel kell kapálnunk,mert ellenkezőleg fél
munkát végeztünk.

Ezzel szemben a sertésekkel való feltúrás pénzünkbe 
nem kerül és még az az előnyünk is megvan, hogy az 
erdőtalajban található rovarokat, férgeket a sertés mohón 
felkeresi, mert a makk túlságos tanintartalmánál fogva 
az állatban székrekedést idéz elő és ennek egyedüli 
gyógyszere a féreg, rovar, gyökér és egyéb túrtáplálék.

Ezen állításom bizonyítására felhozom az alábbi esetet: 
Egyik erdőőröm, a közepes makktermés idején nem akarván 
sertését a legelőre hajtani, a makkot felszedette és azt 
adta kukorica helyett a sertésnek, gondolván, hogy azzal 
meghízlalja az állatot. Csalódott, mert a hízó egy-két nap 
múlva hozzá sem nyúlt a makkhoz, hanem annál mo
hóbban falta a burgonyát, a minek tartalma oldólag hatott 
s a midőn vízre hajtották, feltúrta az egész környéket.

A makkoltatás előnyeinek érdekes bizonyítékáúl szol
gálhat a zsarnócatelepi védkerület III. vgss. 16. tag 41. 
t. részlete.

Ez az erdőrészlet É.-Ny. D.-Ny.-ra hajlik 10—20° lejttel, 
elől középmély homokos agyagtalaj, Selmec város erdeje 
felé sziklás, köves. A területet borította 0*5 jegenyefenyő, 
a jó makktermő év alatt kiszedetett, csak a tölgy 0-5 
maradt meg. Az egész területen nőtt kocsánytalan tölgyfák 
makkot termeltek. A férges makk felszedésére és a jó 
makk befogadására sertések lettek behajtva; a lankás részen 
a konda jól legelt, míg ellenben a kvarcos kőgörgetegen 
terített makkhoz alig nyúlt, hanem mindég leszaladtak a 
sertések a lankás részre túrtápért.

Ennek eredménye, hogy a terület alsó részén a tölgy
fiatalos 0*5, míg a felső részén alig látszik kelés, úgy, 
hogy a tulajdonképpeni szép tölgyes részleten a tölgy
fiatalos 0'2, a jegenyefenyő 0*6, a bükk és gyertyán 0*2 
elegyarányban van jelen és azt is a szeder, málna és 
egyéb gyom nyomja el.

A sertésekkel való feltúrás előnyének bizonyítására még 
Vadas Jenő „Erdőmíveléstaná“-nak ama fejezetére hivat
kozom, melyben a „Természetes felújítás“-sál foglalkozik.

A második veszedelem, ami kocsánytalan tölgye
seink rekonstrukcióját fenyegeti, hogy a magvetés által 
képződött fiatalosok felett igen soká hagyjuk az anyafákat 
— a letárolásra érett magfákat. Nem gondoskodunk Vadas 
Jenő említett művében mondott ama rendelkezéséről, hogy

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



448 M A G Y A R  E R D É S Z 24. szám.

a makk kikelése után a ritkítást, a tarolást végrehajtsuk.
Ennek természetes következménye, hogy a kender

sűrűségű csemeték 1—2 év múlva az anyafák alatt el- 
pusztúlnak, a terület elgyomosodik, a gaz mellett felverődik 
a gyertyán és egyéb gyomfa, minek irtása számottevő 
költséget igényel.

Ezen veszedelemmel szemben sokak által hangoztatott 
ama érvelésre, hogy a tölgyesek tarolásával várhatunk, 
amíg 10 év múlva lesz egy jó makktermés — azt kell 
állítanom, hogyha ugyan a 170—180 éves faállományban 
be is áll a makktermés, a felújulás az egész területen 
nem lesz tökéletes, mert hiszen a megritkított, a széltől 
megtizedelt faállományokban a magvetés nem lehet 
tökéletes.

Az érett és felújult kocsánytalan tölgyfaállományok 
további fenntartása már azon okból sem ajánlható, mert 
a fa alul korhad, felül szárad és ez nemhogy apadna, 
hanem hatványozott mértékben emelkedik, úgy, hogy 
egyes köves részleteken a fatömegnek 20%-át is képezi.

A fent előadottak után kocsánytalan tölgyeseink fenn
tartása érdekében kívánatosnak vélem, hogy

1) a beállott jó makktermő évben a tölgyes erdőrész
letek talaját a férges makk hullása alkalmával sertésekkel 
feltúrassuk, vagy ha erre vállalkozót nem találnánk, fel- 
kapáltassuk.

2) Ha a fiatalos biztosítva van, az anyafákat fokoza
tosan eltávolítsuk.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Bosznia és Hercegovina erdészetéről.
Az annektált tartományok erdészeti viszonyai eléggé 

érdekesek, sőt tanulságosak ahhoz, hogy azokról egyet- 
mást legalább általánosságban itt elmondjunk. Az évszá
zadok előtt egykor a magyar szent Korona országainak 
jogara alá tartozott bosnyák királyság, melléktartományá
val Hercegovinával együtt, ritka természeti szépségénél 
fogva, ma már minden oldalról kényelmesen beutazható 
olyan területet képez, a melyben a turista mellett, a 
tapasztalatait öregbíteni kívánó tudós csak olyan bőséges 
anyagot lelhet a geológia, a botanika, a zoologia, sőt 
újabban a gazdaság terén is, mint az erdészember a 
mintaszerűen vezetett és kezelt bosnyák és hercegóc 
erdőségek érdekes erdőterületein. Az a 3 évtizedre vissza
nyúló fáradhatlan és szakavatott polgári és katonai köz- 
igazgatás, a melynek igazi alapot és keretet nagynevű 
Kállay Bénink adott, ma oly intézményekkel gazdagította 
ezen tartományokat, a melyekről a külföld szakvilága is 
csak a legnagyobb elismerés hangján tud nyilatkozni. 
Ismételten volt alkalmam a megszállott tartomá
nyok nevesebb pontjait beutazni, e mellett állandó 
figyelemmel kisértem mindazt, a mit Bosznia-Hercegovi
náról az utóbbi két évtized irodalma is figyelemreméltó
ként közöl ; mindezeket egybevetve, végeredményként az 
a kép, a mit ma Bosznia-Hercegovina kulturális tekinte

tekben nekünk nyújtani képes, nem is 30 év nehéz, 
fárasztó munkálkodásának, hanem legalább is 100 év 
befektetéseinek gyümölcseként tárulhat szemeink elé. 
Sarajevo a főváros, a szomszédos ilidzsei pompás kén
fürdők környékével, a Crngora-mellék 1000 méter magas
ságig emelkedő erdőkulturái, főként a kljuci hegyvidék 
erdőkerületeiben, a zenicai papírgyártás telepei, a teslici 
falepárló telep stb. a bosnyák erdőkulturának mindmeg
annyi mintaképei.

A mi a kettősország erdő-geologiai viszonyait illeti, 
földkérgünknek talán valamennyi geológiai rétege képvi
selve van itt. Mig a Drina folyamrendszerének hegy
vidéke túlnyomólag palaeozoikus, addig az Adriai tenger
hez közelebb eső vidékeken a triász lép előtérbe. A festői 
bosnyák Planina jellegzetes őskőzete a gránit és a grá
nit-csillám. A Drina-tájakon azért pala, homokkő és 
mészréteg is akad. A jura- és krétamész rétegek kivált 
a két szomszédos ország közös határvidékvonalain már 
magasabb hegyvidékjelleget kölcsönöznek a tájnak, a 
mi aztán kifejezésre jut e vidék erdőségeinél is. Itt-ott a 
szerpentin-kőzetalakulatok sem ritkák, mig a Karstmész 
inkább csak Hercegovinának tengermelléki tájaira szo
rítkozik.

Az erdős hegyvidék főláncolata délkeletről északnyugat 
felé húzódik. Erdős hegyvidékeit a bosnyák-hercegóc 
„planina“ gyűtőnév alá foglalja; ezek között bőven akad 
fensikszerü terület is, az is túlnyomó részben erdőkkel 
borítva. Az erdős hegyvidékek, s általában a tartományok 
legnagyobb magassága 2388 méter; általában azért a 
magassági zóna 300— 1000 méter között váltakozik.

Az erdőklima Nyugat-Boszniában s egész Hercegoviná
ban subtrópikus, egyéb helyeken, a tengermellék leszá
mításával, a mely elég enyhe, szelidebb jellegű, alpesi. 
A csapadék meglehetős egyenletesen eloszló mindkét 
tartományban.

Az Európa déli részén fekvő kettős-tartomány flórája 
fölötte dús és változatos. Managetta Beck természettudós 
Boszniában 2143, Hercegovinából 2068 különféle növényt 
ismertet velünk.

A mi a bosnyák és hercegóc erdők termékeit illeti, 
elsősorban mindazok a fanemek diszlenek náluk, a me
lyeket Középeurópából s így magyar hazánkból is jól 
ösmerünk; mégis közöttük több olyan van, a mely 
kiváló minőségénél fogva is a két tartománynak úgy
szólván első minőségű különlegességét képezi. Ilyenek
ként szerepelnek a lombfák közül: a tölgyek, mégpedig 
a Quercus ilex, a Quercus pubescens lanuginosa, a 
Quercus cerris és a Quercus macedonica;

a gyertyánfélék közül; a Carpinus duinensis és az 
Ostria carpinifolia;

a juharfélék közül: az Acer monspessulanum, az ob- 
tusatum, az obtusifolium és a tartaricum;

a kőrisek közül: a Fraxinus ornus;
a hársakból a mi ezüst levelű harsunk a Tilia tomen- 

tosa, s a szép nagylevelü Tilia platyphyllos.
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A tűlevelűek közül leginkább képviselve van a fehér- 
törzsű Pinus leucodermis és az omorika-fenyő a Picea 
omorica.

A feketefenyő, a Pinus austriaca, a palaeozoikus-szer- 
pentin rétegekben óriási területeken alkot egymással 
összefüggésben álló rengeteg erdőállományokat, a melye
ket csak alig tarkit itt-ott a tölgy és némi bükk.

A páncélfenyő néven ösmert Pinus leucodermis, a 
mely alkatában emlékeztet némileg a fekete-fenyőre, 
mindott otthonossá vált, a hol triász és krétamész réte
geket találunk. Még 1800 méternyi magaslatokon is 
szépen díszük.

Az omorica-fenyővel, a Picea omoricával csakis Bosz
niában találkozhatunk. Hercegovina talaját nem szereti, 
de annál dúsabban diszlik a Boszniával közvetlenül 
szomszédos szerb királyság területén. Ez a fenyőféle, az 
erdei fenyő és a sitkafenyő közt mintegy átmeneti fajt 
képvisel. A meszes talajrétegben 1600 méternyi magas
ságban is otthonos.

Hogy minő elsőrangú gazdasági szerepet hivatott 
Bosznia-Hercegovinában az erdő betölteni, azt leg
szembeötlőbben a statisztika igazolja, a mennyiben itt 
a kultúra alatt levő területeknek több mint 52 °/o-a erdő. 
A hegyes völgyes két tartományban a mezőgazdaságra 
csupán 21 °/o-nyi terület jut.

A két tartomány kiviteli statisztikájában első helyen 
áll az erdők terményei : a fa és a szén ; e kettő az évi 
összki vitelnek átlag 50 % -át teszi.

A mi magát a két tartomány erdővédelmét illeti, az 
1878-iki megszállás előtt erdőkiméletről, erdőgondozásról, 
valódi értelemben, a hanyag és szaktudásban járatlan 
(örök fönhatóság alatt szó sem lehetett; egyrészt éppen 
a bosnyák erdők áthatolhatlan ősrengetege volt az, a 
mely a törökök keze alatt, a kultúra behatolásának úgy
szólván útját állotta A török s alattvalója a bosnyák és 
a hercegóc, háziállatállományát bárhol kényekedve szerint 
behajtotta az erdőbe, a tisztások legelőire, s a makkol- 
tató helyekre. A fejsze és a kézifürész az erdő legszebb 
fáit ott vágta, a hol az éppen a bosnyák és hercegócnak 
leginkább kezeügyébe esett; innen van az, hogy Európá
ban aránylag sehol annyi irtást és sarjerdőt nem talá
lunk, mint Bosznia-Hercegovinában. A hol másként nem 
lehetett, egyszerűen fölgyújtották az erdőt, hogy ezen 
kényelmes úton szántóföldet teremtsenek; hogy mégis 
oly szép szálfákból álló erdőket találunk a múltakból 
még ma is, azt egyrészt a gyér lakosságnak, másrészt 
egyes erdőterületek teljes hozzáférhetlenségének lehet 
tulajdonítani. Ezek az erdők az okkupációt követő egy
két évtizedben is állandóan rettegett rablófészkek voltak, 
a melyekbe útat csakis Kállay szívós akaratereje tudott 
vágni. így aztán 30 esztendő alatt az állapotok gyökere
sen megváltoztak ; a hol még 15—20 évvel ezelőtt bu- 
gyogós martalócok leskelődtek orvul a magyar helyőrsé
gek vitézeire, ott vasútak s országútak az erdő sötétjén

E R D É S Z

áthúzódó csillámló útvonala fölött magasan kering egy- 
egy magányos fejedelmi sas.

Rengeteg tölgyerdőségek borították egykor a török ura
lom idején a Száva jobbparti völgymellékeit, sőt régeb
ben Bosznia-Hercegovina Karszt-tájait is. A két tartomány 
évszázadokon át folytatott donga-kivitele, a rendszertelen 
erdőpusztítás mellett, ma már teljesen kopárrá tette eze
ket a tájakat. Az újjáteremtés, az erdősítés itt rengeteg 
feladatokat ró a két tartomány mai szakavatott erdé
szetére.

A török császári kormány azért már 1858-ban kiadott 
alaptörvényében védelmébe vette a magántulajdont képező 
erdőségeket, sőt a nagynevű Ómer pasa, a tartományok 
egykori kormányzója, legutóbb 1869-ben, részben ma is 
alkalmazott külön erdészeti törvényt alkotott a kormány
zósága alatt állott tartományok számára. Az említett két 
török törvény teljesen a kor színvonalán állott, sőt e 
mellett az állami erdőségek ügyét is szabályozta; ámde 
a hanyag török közigazgatás soha megfelelően végre nem 
hajtotta az üdvös törvényeket. Az erdőpusztítás, pocséko
lás tovább is korlátlanul garázdálkodhatott a hatóság nem
törődömsége mellett, úgy hngy a közös kormánynak a 
megszállást követő első esztendőben 1879-ben kiadott 
idevágó rendelete valóban az utolsó órában lett meghozva. 
Kállay Béni kormányzása alatt életbeléptetett üdvös ren
deleteket elősorolnom fölösleges volna, s így elég ha 
fölemlítem, hogy a két tartomány mai erdőkulturájának 
összes ágazata európai színvonalú; e mellett a szakkép
zett végrehajtó, közreműködő erdőszemélyzet jelentékeny 
része a magyar névnek, s a magyar erdészeti szakokta
tásunk neveltjeinek hozott már eddig is dicsőséget. A mi 
itt-ott hézagosabbnak látszik, az az erdőlegelők végleges 
rendezésének kérdése; nehézséget okozott, s okoz rész
ben még ma is a benszülött lakosság megrögzött tradi
cionális magatartása.

Az 1889-ben a fővárosban Sarajevóban felállított erdé
szeti szaktanfolyam az ottani műszaki-iskola kiegészítése
ként, részben ma már maga is gondoskodik a tartomá
nyok ifjúságának erdészeti kiképzéséről.

Az állami erdőségek területe a megszállott tartomá
nyokban ma az erdőterületnek 78 %-át teszi.

Az erdőségek egyes nevesebb fanemeinek megoszlását 
tekintve :
a tölgy és a tölgygyei vegyes bükkösök

ö ssz te rü le te .....................................  300 ezer hektár.
tisztán bükk .....................................  580 „ „
tűlevelűek ........................................... 370 „ „
lombfákkal vegyes tűlevelűek . . . 195 „

Összesen 1,445 ezer hektár. 
A tűlevelűek közül erdőgazdasági szempontból leg

inkább jegenyefenyő jöhet itt számításba.
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Az államerdészet létszámegyesitése.
i.

Fagusnak a M. E. 22-ik számában e címen megjelent 
cikke ingatag alapon áll, s ezért természetesen az abban 
levont következtetések is inognak.

Lehet egy intézkedés rugója a legnemesebb intenció, 
ha a kívánt eredmény helyett annak a homlokegyenest 
ellenkezőjét éri el, semmiféle bírálat nem fogja azt helye
selni.

Nem tagadom magasabb képesítésünket azzal, ha azt 
állítom, hogy az egyes ágazatok szolgálati ügykörében 
és tendőiben annyi az eltérés, hogy a gyakorlati isme
reteknek nagyon is fontos szerep jut.

Hiszen a kultúrmérnök is mérnök, az államépítészeti 
mérnök is, de meg a kataszteri háromszögelő mérnök is 
mérnök.

S vájjon lekicsinyli-e a főiskolai képzettségét valame
lyik azzal, hogy elismeri, miszerint a másik ágazat ügyei
nek ellátásához szükséges gyakorlati ismereteknek híjá
val van ?

így van ez nálunk is különösen ott, a hol az erdőfel
ügyelőségtől és a községi erdők kezelésétől a kincstári 
létszámba való áthelyezésről vagy megfordítva van szó.

Egyes megokolt eseteket kivéve, a melyek nemcsak 
eddig voltak meg, de ezután is meglesznek, bizony meg
fogja érezni az administrációnak amúgy is nehézkes szekere 
azt, hogy az áthelyezett nélkülözi a gyakorlati ismereteket.

Mivel pedig az áthelyezés után sóvárgók semmi esetre 
sem fogják a legterhesebb és legkényelmetlenebb álláso
kat keresni, nem fogja-e az illető ágazatok érdemes régibb 
tisztviselőit joggal sérteni az, ha a jobb állások jelenté
keny része más szolgálati ág keretéből lesz betöltve.

A fiatalságnak könnyű módot adni arra, hogy a neki 
nem tetsző ágazattól más ágazathoz mehessen át.

Tessék a gyakornoki és erdészjelölti állásokra ágaza- 
tonkint elkülönítve pályázatot kiírni, akkor módjában áll 
a fiatalembernek 3—4 évi szolgálat után minden hát
rány nélkül átlépni a másik kezelési ághoz, a nélkül, 
hogy valakinek a jogos érdekét sértené.

Az egyesítés tehát ebből a szempontból nem szüksé
ges s a szolgálatra hátrányos.

Hátra van még az érem másik oldala.
Statisztikailag beigazolt tény, hogy a községi erdők 

és az erdőfelügyelőség személyzete 5 — 10 évvel hama
rább ért el minden rangosztályt, mint az ugyanannyi idő 
óta szolgáló kincstáriak, sőt a VII. rangosztályt hamarább 
érte el, mint a kincstáriak a VIII-at.

A Fagus által perhorreszkált nagy különbség tehát már 
meg van, de Fagus elfelejt azzal számolni, segit-e ezen 
a létszámegyesités ?

Pedig ez az érem legárnyékosabb oldala.
Mivel a besorozás sorrendjére az előző rangosztályba 

történt kinevezés időpontja irányadó, a VII—IX. rangosz
tályokba történő tömeges kinevezésnél az első 15—34

rangszámot tisztára a községi erdők és erdőfelügyelősé
gek személyzete foglalja le.

Dacára aránytalanul hosszabb szolgálati idejének s 
eddigi lassúbb előléptetésének újból, a kincstári erdők 
személyzete áldozza fel előlépési kilátásainak jelentékeny 
részét.

Nyugodtan teszem a kezemet a szivemre, nem vádol
hat senki önzéssel.

Mindig ellenérték gyanánt hozták fel természetbeni illet
ményeinket, melyekre pedig exponált külső tisztviselőnek 
nélkülözhetetlen szüksége van.

Ellenvetés nélkül tettük ezeket a mérleg serpenyőjére, 
mikor az egész szak érdekéről volt szó.

De vájjon önzetlen-e az a kívánság, hogy a 28—30 
éve szolgáló kincstári tisztviselő létszámegyesítés címén 
mögéje soroztassék a másik ágazatnál 15—20 éve szol
gáló tisztviselőnek s eddig sem rózsás előlépési kilátásai
ból még veszítsen ?

Az ilyen önzetlenség, mely állandóan csak az egyik 
féltől kíván áldozatokat, nem neveli az összetartozandó- 
ság érzetét s nem erősiti a jóviszonyt.

Ha még számba vesszük, hogy a puszta véletlen is 
befolyásolja a tisztviselők besorozását, mert attól is füg
gővé teszi ezt, hány állás ürül időközönkint egyik vagy 
másik ágazatnál, nyugodtan állíthatjuk, hogy az egye
sítés egyáltalán nem szükséges, a szolgálatra határozot
tan hátrányos, a tisztviselőkkel szemben pedig igazság
talan.

II.

Fenti címmel „Fagus“ aláírattál egy cikk jelent meg, 
mely azt tanúsítja, hogy a létszámegyesítésnek — szerinte 
— „oly vegyes érzéshullámokat felkavaró ténye“ Fagus- 
ban igen kellemes érzelmeket ébreszt.

Nem csodálom.
Hiszen ő minden esetre egyik tagja azon kiválasztott 

és dédelgetett statusnak, mely az egyesítés folytán a mi 
rovásunkra fog előnyökhöz jutni, azon a réven, hogy 
eddig is állandóan jobb előléptetési viszonyok közt, arány
lag rövidebb idő alatt jutottak magasabb fizetési osztá
lyokba.

Ne vegye azonban Fagus tőlem és az egész erdőtisz
tikar 60% -át kitevő kincstári személyzettől rossz néven, 
hogy ha mi az ő kellemes érzelmeiben osztozni legjobb 
akarat mellett sem tudunk.

Képzelje csak magát a kincstári személyzet bármelyi
kének, de különösen azoknak helyzetébe, a kik a legutóbb 
kiadott létszámkimutatás szerint pl. a kincstári status
ban a IX. fiz. osztály 45—80 rangszámát viselik.

E tájon lesznek ugyanis a legnagyobb és legérzéke
nyebb sérelmek.

Ne sajnálja a fáradságot; hamarosan kiszámíthatja, hogy 
az esetre, ha az egyesítés már a statusrendezéssel kap
csolatban vitetik keresztül az 1909. és 1910. években, 
ezeket a felügyelőségi, községi és horvátországi létszám
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ból 45—55 részben kevesebb szolgálati idővel biró ember 
előzi meg a VIII. fiz. osztályba való kinevezésnél.

Ennyi ember vágja el előttök —■ legkedvezőbb esetben 
5—6 évre — a legközelebbi előlépés lehetőségét, kiknek e 
mellett még azon előnyük is lesz, hogy a kincstárnál 
a magasabb állásokban nyugdíjazás folytán rendszeresen 
és nagyobb mértékben beálló üresedéseknél, azok helyét 
a visszaszorított kincstáriak elől elfoglalva, pár év múlva 
az összes magasabb állásokat ők foglalják el.

így lesz ez nemcsak alétszám említett részében, dekisebb- 
nagyobb mértékben leszorul az egész kincstári tisztikar.

El nem bírom képzelni, hogyan akarja Fagus az ily 
módon keresztül vitt egyesítés után a szerinte most hi
ányzó békesség, megelégedés és együttérzés érzelmeit a 
jogtalanul mellőzött és megrövidített 60%-ban felébreszteni.

Egyébként Fagusnak a statusegyesítés helyessége mellett 
felhozott érveit alapjában és elvben helyeslem, s azt — 
dacára az eddig külön statusban kezelt ágazatok teljesen 
eltérő, sőt sok esetben homlokegyenest ellentétes munka
körének, — kivihetőnek is tartom. De a végrehajtásnak 
csak egyetlen helyes és méltányos módját ismerem, a 
mely mellett sérelem nem esik, és ez abban áll, hogy 
a X., XI. fiz. osztályokban és a gyakornokoknál, — 
a mint már jórészt meg is történt — vitessék keresz
tül azonnal, s haladjanak ezek tovább az egyesített 
statusban. — A IX.—V. fiz. osztályban szolgálók 
pedig maradjanak továbbra is elkülönitve. Mert az 
egyesítésnek bármely mesterkélt és erőszakolt keresz
tülvitele okvetlen tömeges sérelemmel jár, a mi nem 
is lehet másként oly statusoknál, melyekben a múlt
ban oly eltérők voltak az előléptetési viszonyok.

Ha valamely statust előnyökben akarnak részesíteni, 
ám tessék; nem fogjuk irigyelni őket, de újból és mind
örökké tiltakozunk ellene, hogy a mi rovásunkra történ-

aZ’ Kincstári.

Borsod-G öm ör-H eves megyék erdészeti egye
sülete. Rendes tagsági dijat fizetett: Bradofka Károly, 
Fankovics Imre,, Kostialik István.

Faültetés éjjel.
Érdekes kísérletek eredményéről számol be az „Ös- 

terreichiser Forst und Jagdzeitung“ egyik száma. Elmondja, 
hogy Franciaországban parkok és sétányok létesítésénél, 
midőn egész kifejlett nagykoronáju fákat ültetnek át, ezt 
az eljárást az évnek bármely szakában sikerrel végzik, 
mert az átültetésre újabban az éjszakát használják fel.

Ronault René rennesi faiskolatulajdonos idevágó tapasz
talatai nem csak érdekesek, de tanulságosak arra nézve, 
hogy azokról mi is röviden megemlékezzünk. Ronault 
rájött ugyanis arra, hogy az éjjeli órák, midőn a fák is 
pihennek, sokkal alkalmasabbak az ültetésre, mint a 
nappal.

1905. május havában egy nagyobb szabású átültetést 
kellett volna keresztülvinnie, melynél az éjjelt akarta fel
használni. Hogy előre is meggyőződjék, vájjon csakugyan 
sikerrel fog-e járni az éjszakának való felhasználása, elő
ször csak kicsiben kísérletezett. Elsőnek egy hollandiai 
hársfát ültetett át este 10 órakor, mely már öt éve hogy 
faiskolájában állt. Az átültetés kitünően sikerült, a miért 
is aztán május 21-től junius 1-ig nagyobb arányban kí
sérletezett. Átültetett akácfákat, diófákat, még pedig a 
legnagyobb sikerrel, mert csupán két fa nem fogant meg, 
de azok is rossz gyökérzetüek voltak.

E sikertől felbuzdúlva, Ronault tovább végezte kísérle
teit, annyival inkább, mivel az emberek kétkedéssel 
fogadták ezt a még nem ismert faültetési eljárást. Egy 
bizottság előtt — rnely botanikusokból és kertészekből 
állott — junius közepén egy csomó amerikai hársfát ül
tetett át, melyek átlag 2 5 méter körméretü koronával 
bírtak. E fákat le is fényképezte, s az átültetés olyan jól 
sikerült, hogy már augusztusban teljesen kiheverték az 
ültetés bajait. Egy akácfát 14 nap alatt kétszer ültettek 
át, a nélkül, hogy meglátszott volna rajta. Júliusban egy 
kiállítás részére megint egy nagyobb csoport fát és cser
jét ültettek át, s az átültetés gyümölcsfákkal és szőlő
vesszővel is teljes sikerű volt.

Magától értetődik, hogy az éjjeli átültetést a legnagyobb 
vigyázattal és gonddal kell eszközölni, a fákat gyakran 
öntözni, s az átültetéssel addig várni, a míg a zöld haj
tások legalább félhosszaságban megkeményedtek. Fenyő
féléknél be kell várni azt az időt az átültetésnél, amig 
a friss hajtások egy hónapot betöltötték. A legsikeresebb 
az átültetés, ha azt 10 órától éjjel 2 óráig végzik.

Imecs Béla.
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Vadászat a régi jó időkben.
Irta Sólyom.

Szarvasvadászatokon még száz évvel is ennekelőtte, 
a gulyák igénybevétele, akárhány neves vadászterületen 
a népszerűbb vadászati módok közé tartozott. Az eljárás 
kétféle volt; vagy a gulyák segítségével lancirozták a 
szarvast, vagy pedig a betegre sebzett s elmenekült, 
esetleg kimúlt vadat a gulyák igénybevételével felnyo
mozták.

Jogviszonyainkat teljesen átalakító szabadságharcunk 
előtt a községek nagy része erdő és legelőterület fölött 
nem rendelkeztek. Ilyesmi a földesúr örök tulajdonát 
képezte. De azért a földesúr, lett légyen az akár az ural
kodó, akár pedig főpap vagy világi főúr, rendszerint 
megengedte, hogy a községek az uradalom legelőin, sőt 
az uradalmi erdők tisztásain, bizonyos szolgálmányok 
ellenében legeltethessenek. Tilalom, óvás és erdővédés 
alá vont területek akkor is voltak; bizonyos tekintetben 
talán nagyobb arányban, mint manapság. A tilalmat, a 
véderdőt stb. póznákra, karókra tűzött szalmacsóvák jelez
ték. Az ilyen területeket a mai büntetésnemeknél sok
kalta szigorúbb következmények terhe alatt, ugyancsak 
tiszteletben kellett tartani.

Korunkban gulyát erdőterületre, vagy akárcsak azok 
legelőtisztásaira is hajtani, szokatlan, kivételes dolog. 
Szórványosan inkább csak havasi tájakon szokott ez elő
fordulni. Az 1848. előtti időkben az erdőkben szanaszét 
csatangoló gulya megszokott dolog volt. A vadállomány 
abban az időben, a csekélyebb védelem dacára, sokkalta 
dúsabb volt, semhogy a gulyák jelenléte az erdők nyu
galmát élvező vadra zavarólag hatott volna. A vad 
Európaszerte hozzá volt szokva a gulya, a nyáj s a konda 
jelenlétéhez.

A legelésző állatokat a fegyvertelen pásztor őrizetére 
bízták. A legfeljebb bottal ellátott jámbor pásztornép 
jelenléte vajmi kevéssé feszélyezhette a vad nyugodal
mas köreit. „Akárhányszor megesett, hogy ott, a hol lép- 
ten-nyomon jelentkezett a vad, a gulyával legelészés 
közben békességesen el is vegyült. A gulyák közt tartóz
kodó vadat akkortájt soha senki se bántotta. így aztán 
a pásztorok jobban ösmerték a vadállományt, mint maguk 
a földesurak; sőt mint az erdész- és vadászszemélyzet 
is, a mely rendszerint sokkalta csekélyebb számú volt, 
semhogy oly rengeteg vadászterületeket, a minők hazánk
ban még a XIX-dik század első felében az Illésházyaké, 
a Koháryaké, Mária Terézia veje Albert szász-tescheni 
hercegé stb. voltak, kellőleg ellenőrizni, sőt rendszeresen 
csak bejárni is csak képesek lettek volna. Ilymódon az

erdész- és vadászszemélyzet nagyon is rá volt utalva 
a pásztorok útbaigazításaira, s igyekezett is velük a leg
jobb viszonyt fentartartani. Viszont a pásztorok maguk 
ennek fejében korlátlanul élvezhették az erdök-mezők 
nyújtotta szabadalmakat. A község s az uraság gulyái
nak, nyájainak őre, rendszerint egy azon kézben össz
pontosult vagy legalább is egy család kezén volt. Tor
zsalkodástól így nem kellett tartani.

A pásztornép megkapta a bujafűvű legkövérebb lege
lőket, ennek ellenében az erdész- és vadászszemélyzet 
nemcsak a vadállomány felől birt eléggé alapos értesü
léssel, hanem a vadorzók dolgai felől megint csak a 
pártfogolt pásztornép utján leghamarább juthatott egy-egy 
útbaigazításhoz.

Keményebb telek idején a vad akkor is át-átváltott a 
magas Kárpátok zordabb vadászterületeiről a kevésbé 
hófödte enyhébb lankások, sőt alföldek pagonyaiba, s 
akárhányszor aztán ott is maradt. Viszont volt rá eset, 
hogy egy-egy erőteljesebb, tetszetősebb szarvasgavallér- 
jövevény, bőgés táján nem egy anyaáilomány javát maga- 
után csábítgatta vissza kárpátvölgyi otthonaiba. Az ilyen 
vadvándorlások kipuhatolásánál a gulyák őreinek útba
igazítása néha megbecsülhetlen volt.

A pásztornép ma is úgy, mint akkor, s mint szemlé
lődő természeténél fogva ősidők óta cselekszi, délelőttől 
késő délutánig eltartó pihenőit bizonyos pontokon, leg- 
örömestebb az erdőszélen, következetesen betartja. Eze
ket a jól ösmert pihenő helyeket csak úgy, mint a pihe
nők soha nem változó időpontját, az erdész- és vadász
személyzet jól tudta, s időszakonként maga fölkereste a 
pásztorokat, hogy velük a vadak felől elbeszélgessen.

A tapasztaltabb öreg pásztor, szintúgy leereszkedőleg 
fogadta a hozzá útbaigazításért forduló uradalmi személy
zetet ; ám aztán az azok révén nyert kiváltságokat, a 
maga módja szerint, illően meg is szolgálta. A pásztor
gyerek, rendszerint apja küldönceként szaladt alkalom- 
adtán az erdész- vagy a vadászmester úrhoz, hogy hírül 
adja a szarvas, a medve, vagy más egyéb kívánatosán 
becses vadászobjektum jelentkezését.

Valahányszor az uraság vadászni kívánt, személyzete 
előbb a pásztorokkal meghányta-vetette a dolgot. Nem 
is csoda, hiszen egész életét a szabadban töltő pásztor
nép, az idő, a szél és a csillagok járása felől kétség
telenül bárki másnál alaposabban tájékozott volt. Mire 
aztán a vadászat napja és órája elérkezett, a már előre 
megállapított terv szerint, a pásztor is, a maga állat
védenceivel egyetemben részt kért az érdekes hajtó és 
egyéb vadászatokból.

A vadakkal együvé szokott gulya, a vadak csapáit 
csak oly jól ösmerte, mint a vad maga. A többi a pász
tornak a gondja volt. A gulya előőrseiként rendszerint 
nehány darab szarvasjószág elvegyült az agancsféle közé, 
mig a gulya zöme, a pásztorral kissé hátrább maradt.

Nagyapáink, gyöngébb minőségű lőfegyvereik mellett 
is, a mai nemzedékhez képest, aránylag biztosabb kezű
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céllövők voltak. Nem volt rá eset, hogy akkortájt a szarvas 
mellett dublettaként egy-egy riskatehén áldozatul esett 
volna; holott manapság, midőn immár gulyákkal a pa
gonyban nem találkozunk, ilyesmi ismételten előfordul.

Még 1848. előtt nimródoskodott öreg vadászembertől 
hallottam a következőket:

Hajnali cserkészutakon ismételten eredménytelenül 
kutatgattunk egy a beregi pagonyokból a Tisza innenső 
partjaira tévedt kapitális szarvasbika után. Végre is az 
uradalmi tehénpásztor csalhatatlannak bizonyult tudomá
nyához kellett fordulnunk. A pásztor, szép szavak és 
egyébb ígéretek reményében, készségesen hajlandónak 
mutatkozott teheneit össze terelgetni s velük a szarvas 
felnyomozásában segítségünkre lenni.

Reggeli 8 óra tájban negyedmagammal követtük őket. 
Az eredmény nem késett. Már délelőtt 11 órakor, a 
gulyával összekerült 14-es trófeájának lefejtésével fogla
latoskodhattunk.

Más alkalommal éppen a rizidénybe lépett s megint 
csak egyéb területekről hozzánk váltott szarvasbikák 
érdekeltek közelebbről. A pagonyokban, ahova húzódtak, 
a néhol áthatolhatlan sűrűségek mellett, szerfelett fárad
ságos volt a cserkészet. Legelőtisztás csak az erdőszéle
ken akadt; mindamellett ezek a helyek eléggé alkalma
sak voltak ahhoz, hogy a szarvasokat a gulyákhoz csá
bíthassuk. Ám a pásztor messzemenő tapasztalatai mellett 
sem tudta ezúttal az idegen szarvasokat kezünkre juttatni.

Elkedvetlenedve, délután egymagám nekiindultam a 
sűrűnek. A széljárat kedvezőtlen volt.

A bozótosabb helyeken a tüske véresre csipdeste keze
met és füleimet. Véget érni alig akaró hosszas bujdoklás 
után végre szajkócsacsogás és rigófütty tettek figyelmessé. 
Csakugyan, alig pár ölnyire tőlem, agancspárt látok. 
Moccanni se mertem.............

Egy-két pillanatig csönd volt. Majd reccsent a csalitág 
s előlép előbb egy fiatalabb, utánna pedig egy öregebb 
szarvasbika. Féltérdre ereszkedem s czélba veszem az 
öregebb 12-est. A szajkó felhahotázik. . . .  Az agancsos 
összerogy. . . . Ám mire odaérhettem, lábra kapaszko
dott s áttörve a bozótost, eltűnt szemeim elől. . . .

Zivatar volt készülőben. Az istenitéleti idő, pár pilla
nattal utóbb teljes erővel ki is tört. Bőrig átázva kerül
tem haza.

A zivatart követő csöndes eső másnap délig eltartott. 
Az eső elálltára vadászebemmel kimentem a pagonyba. 
Persze eredménytelenül. A záporeső minden nyomot el
mosott. Megint csak kénytelen voltam az öreg Gazsi bá 
pásztori tudományához fordulni. Még aznap este meg
beszéltük a dolgot, s másnap reggel a gulyával együtt 
kimentünk az erdőbe.

A lövés helye tájékán a gulya szerteszéledt. Gazsi bá 
leheveredett a bükkös pázsitjára, előszedte taplóját s 
nyugodtan rágyújtott pipájára.

Mohlepte tuskóra ülve, magam is mellé telepedtem s 
vártam a bekövetkezendőket.

Alig negyedóráig üldögélhettünk, a midőn kétségbeeset
ten harsogó tehénbőgést hallunk. A bőgés jeladó hatással 
volt, mert nyomban a felbődülésre, Jerikó harsonáira 
emlékeztető hangkoncert verte föl az erdő csöndjét. A 
hangversenyben az összes tehéncsorda nemcsak részt 
vett, hanem sietve iparkodott abba az irányba gyülekezni, 
ahonnan a kétségbeesést kifejező tehénbőgés az imént 
felhangzott.

Pásztorom hamarosan felkászolodott s most már mind
ketten, a hangbődülés irányában behatoltunk az erdő 
mélyébe.

Nagyobb irtás túloldalán sajátságos látványnak lettünk 
szemtanúi. Az összeverődött gulya az izgatottságtól re
megve fújt, pöfékelt, s közbe-közbe, egy a pázsiton heverő 
élettelen szarvas előtt ismételten fel-felbődült.

Tegnapi szarvasom volt. A test a jókora záporok s a 
rákövetkező hőségtől felpuffadva, majdnem fölismerhet- 
lenné dagadt. Csupán az agancsdísz emlékeztetett az 
objektum szarvasvoltára.

A szarvasban csordapajtást gyászoló szarvasmarha nép
séget csak nagy erőlködéssel lehetett a gyászhely mellől 
elzavarni.

Ilyenhez hasonlítható az az eset is, a midőn a réteken 
legelésző tehenek bőgése nyomán egy-egy betegre seb
zett nyulra vagy egyéb vadra bukkanunk.

Kétségtelen, hogy a szarvasmarha bizonyos tekintet
ben segédkezésünkre lehet a sebzett vad feltalálásában. 
Persze az ebidomitás tökélye s a ma divó vadászmetó
dusok mellett, a gulya igénybevétele a vadászterületeken, 
legalább is naiv segédeszköz volna. Ám vadászó nagy
apáink korában a pásztorok s állataik, kétségtelenül se
gédtényezőkként szerepeltek. Hogy ez a divatját, sőt gya
korlati oldalát multa módszer, vadászkedvteléseink szín
teréről végleg leszorult, ez csak azt bizonyítja, hogy 
azokra a krónikalapokra, a melyeken szó esik, egy va
dászmetódussal talán kevesebbet fogunk az utónemzedék 
számára följegyezni.
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Az agancskiállitas érdekében.
A „Vadászlap“ hasábjain egy Ízben már szőnyegre 

hoztam az agancskiállitás kérdését, szerény meggyőző
désemből fakadt olyan újításokat ajánlva, melyek annak 
érdekeit szolgálják, — fellendülésére, nagyobb mérveket 
öltésére, hivatalos színezetére jótékony hatást gyakorol
nak. Nagy örömömre szolgált akkor, hogy a tintát, papi
rost nem hiába pazaroltam, mert a felvetett kérdéshez 
több szakember szólott hozzá, a mely felszólalások ered
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ménye az lett, hogy az idei agancskiállítás megrefor
málva s — remélhetőleg — megkétszereződve, olyan 
fényes és hivatalos színezetű ruhában fog megjelenni, 
hogy talán a mi blasiert közönségünk érdeklődését is 
képes lesz felkölteni.

Nem állhatom meg, hogy most még egy ajánlatot ne 
tegyek, a mi épp az agancskiállítás fellendülésének egyik 
legnagyobb akadályát, a részvétlenséget volna hivatva 
ha nem is megsemmisíteni, de nagyban csökkenteni. Ez 
pedig nem egyéb, mint a „kötelezés“, illetve „felhívás“ 
az agancskiállításon való részvételre.

Hazánk legszebb nagyvad területei, honnan a legérté
kesebb trófeák kerülnek elő: a kincstári területek, és a 
kultuszministerium kezelése alatt álló különböző alapít
ványi területek. Ha ezek a vadászterületek mind felvo
nulnának az agancskiállításokon, már is biztosítva volna 
az eddig nélkülözött siker és számbani gazdagság. Fáj
dalom, a valóságban csak itt-ott látunk a kiállítók között 
egy-egy kincstári bérlőt, alapítványi bérlőt pedig egyál
talán nem ! A legtöbb bérlő, dacára annak, hogy kapitá
lis dijat érdemlő trófeákat zsákmányolt, szerényen — a 
jövő versenytől való félelmében — visszavonúl. A vissza
vonulásnak azonban nemcsak félelem, de igen gyakran 
a hazafiatlanság az oka. A kincstári területek bérlői kö
zött, de főként az alapítványi területek bérlői között sok 
a külföldi, a nem magyar honpolgár, a kik szívesen, 
sőt túlságos szorgalommal lövöldözik a magyar bikákat, 
de eszük ágában sincs, hogy ezeket az agancskiállításun
kon bemutassák s legalább a megtekintéssel rekonpen- 
sáljanak bennünket, az orrunk elől lelőtt s külföldre szál
lított agancsokért; viszik egyenesen Berlinbe, Bécsbe.

Ez a hiba, mondhatnám visszaélés, pedig igen könnyen, 
pár szóval és tollvonással megsemmisíthető volna.

Ha ugyanis ő excellentiája, gróf Széchenyi Béla, az 
agancskiállítások elnöke, a ki az agancskiállítások érde
kében már úgyis annyit fáradozott, elmegy a földmive- 
lési és kultusministerekhez s előadja ezeket a sérelme
ket : nem tehető fel — ok hiányában, — hogy az illető 
ministerek ne kötelezzék egy rendelettel a már meglévő 
magyar és nem magyar bérlőket — a szerződés felbon
tásának terhe alatt — a zsákmányolt trófeák kiállítására 
s az erdészeti személyzetet a bejelentésre. Az ezután kö
tendő bérszerződésekbe pedig felveendő volna valamelyik 
felesleges, be nem tartott s ellen nem őrzött pont helyett 
a „kötelező" kiállítás.

Sok érdekes s olyan vidékről származó trófea kerülne 
ezáltal a kiállításokra, melyek típusát vadászközönségünk
nek még nem nyílott alkalma megszemlélni, megcso
dálni. Egész új, ösmeretlen vadászterületek tárulnának 
fel a vadászközönség előtt, melyek létezéséről is alig tu
dunk, annál kevésbé ösmerjük az odavaló gyönyörű 
trófeákat.

A vadászatilag számottevő magánbirtokoknak még na
gyobb része van idegen kézen részint bérlői, részint tu
lajdonosi minőségben. Ezeken a területeken ejtett agancsok

teljesen el voltak veszve a budapesti agancskiállításokra 
s csak Berlinben léptek a nyilvánosság elé. Hogy többet 
ne mondjak: ott van a híres és különféle szarvasaival 
nagyon érdekes hg. Hochenlohe-féle javorinai, az erős 
szarvasáról hires hg. Schaumburg-Lippe-féle baranya- 
megyei uradalom. Ezekből soha nem került még agancs 
a budapesti agancskiállításra. Vannak azonban magán 
magyar birtokok is, hol nem külföldi a bérlő s mégsem 
szerepelnek a kiállítók között, pedig az agancsfejlődés 
prima azon a vidéken. Igen nagy listát kellene itt felso
rolnom, mire nem vállalkozom, hanem megemlítek két 
olyan uradalmat, melyeknek résztvétele azért volna nagyon 
kívánatos, mert fővad-állománya telepített s az onnan 
származó hatalmas trófeák eddig ösmeretlenek a vadász- 
közönség előtt. Ilyen p. o. a gróf Andrássy-féle hezsdáti 
(Erdély) uradalom s az arad-csanádi h. é. vasút ura
dalma.

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy az 
eddig távollétökkel tündöklő magánbirtokok mind felso
rakoznak szépen a kiállításon, ha a részvételre a kiállítás 
védnöke: őfensége József főherceg aláírásával egy fel
hívás küldetik meg a címükre azzal, hogy „választ 
kérünk".

Ha a felhívás és kötelezés ilyen alakban hamarjába 
megvalósul: megvagyok róla győződve, hogy az idei 
agancskiállítás nem lesz többé paródiája (a trófeák szá
mát tekintve) a berlininek, hanem minden vadász és ér
deklődő nem vadász ember büszkén fogja elmondhatni, 
hogy „nincsen párja a magyar agancskiállításnak !“ Mint 
jó hazafi, tiszta szívből kívánom, hogy úgy legyen.

Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

Újabb vadtápszer.
Irta Gyulai György.

Hasznos vadnemeink észszerű ellátása télen, sőt enyhe 
évszakok idején is nem éppen könnyű feladatokat ró a 
vadakat fentartó, óvó és tenyésztő gazdaságokra. Ha az 
okszerű vadellátás csekély körültekintést igénylő feladat 
volna, nem kellene itt-ott keserű könnyeket hullatni a 
lépten-nyomon pusztuló, elhulló vad fölött. Egyik-másik 
vadterületen nem egy tápszer pompásan beválik, a mi 
egyebütt rövidebb-hosszabb idő múltán a vadnak úgy
szólván ártalmára vált. Éppen ezért kiváló figyelmet ér
demel minden olyan tápnem, a mely bevált tápkisérletek 
alapján ma már nem egy helyen kedvező eredményekre 
vezetett. Ilyenként szerepel utóbbi időben a cukorgyárak 
cukorhulladéka, még pedig elsősorban a Steffen-féle sza
badalmazott gyártmány, a melyet Berlin-Halenseeben 
(Joachim-Friedrich-Str. 57.) nemrég idő óta kezdenek 
előállítani, s a mely ma már a külföld nem egy neves 
vadászterületén mint bevált vadtápszer, általános nép
szerűségre kezd emelkedni. Mint takarmánypótló tápszer 
a lovaknál, a szarvasmarhánál, a juhoknál és a sertés
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nél ez már régebben is bevált. A gazdasági tápszertan 
egyik neves szaktekintélye, Kühn Gyula hallei egyetemi 
tanár s több más szakember valamennyien fölötte ked
vezően nyilatkoznak a cukorhulladékok, helyesebben a 
cukortörmelék tápereje felől. E szaktekintélyek véleménye 
volt elsősorban mérvadó mindott, a hol csakhamar siker
rel megpróbálták a vadat cukorhulladékkal ellátni.

Önként érthető, hogy kizárólagos tápszerül ilyesmi, fő
ként a vadnál, nem ajánlható. A vad, kivált az agancsos 
féle, már csak agancsképződésének céljából is különböző 
csersavdús fanemek természetszabta fogyasztására állan
dóan rá van utalva ; nála tehát a cukorhulladék másod
rendű tápszerpótló anyagként szerepelhet csupán, mint 
a hogy minden körülmények között is annak jellege csakis 
pótlólagos, vagyis a rendes tápszerfélét inkább csak ki
egészíteni hivatott. E mellett bármily előnyösnek is bi
zonyult eddigelé a cukorhulladékok tápereje, szabadban 
tenyésző vadunk annak sokkalta kevesebb °/o-kaira szorul, 
mint a többé-kevésbbé zárt területek háziállat állománya.

A cukorgyártás alkalmával fennmaradó cukorhulladék 
szine világoszöldes, ize édeskés, kissé malátaszerű. A 
hulladék anyaga tartós, nem egykönnyen romló, táperős 
anyagokban pedig fölötte dús. A 10°/o-nyira nedves cukor
hulladék 6 8 %  proteint, 6'3'Vo zsiradékot, 67'3% nitrogén
mentes extraktivanyagot (a melyből 35% maga a 
cukor), l l ’8°/o nyers rostanyagot és 3'8% ásványi 
alkatrészeket tartalmaz. Vegyileg tehát a cukorhulladék 
sokkalta több tápanyag fölött rendelkezik, mint a mennyit 
pl. a közönséges takarmányrépa-hulladékban találunk.

Egyik nevesebb vadászterület vezetősége a cukorhulla
dékok tápanyagának felhasználásáról a következő tájé
koztatást nyújtja nekünk:

„A vadak etetőhelyein a tavalyelőtti szigorú telet meg
előző ősz szakában kezdettünk az etetési kísérletezésekre 
rátérni. A cukorhulladékból kisebb adagokat apró etető- 
vályúkban nyilt területeink vadjai elé helyeztünk. Pago
nyaink szarvasai, dámvadja és őzei egyaránt csakhamar 
rákaptak az Ízesnek talált tápcsemegére, úgy hogy rövid 
pár nap múltán a vályúkat ismételten meg kellett tölte- 
nünk újabb cukorhulladékanyaggal. A vad sohasem tá
vozott az ilyennel telt vályú elől addig, a mig annak 
tartalmát teljesen föl nem lakmározta; sőt egyik, az er
dők mélyében fekvő erdészlak közeléből egy őzfalka nem 
is volt hajlandó többé eltávozni, olyannyira hozzászokott 
a hamarosan megkedvelt tápláló csemegéhez; téli etető
helyeit is ehhez mérten az erdészlak közvetlen közelé
ben kellett elhelyezni. Ezek az őzek tavasz beálltára, a 
borzalmasan szigorú tél mellett is erőalkatban, minőség
ben messze fölülmúlták vadászterületeink vagy a szom
szédos vadászterületek összes őzállományát“.

Egy másik cukorhulladékkal etető vadászterület gon
dozója a következőket közli:

„A vad a cukorhulladékot immár föléje helyezi nem
csak a vadgesztenyének és a burgonyának, hanem a 
kedvelt zabnak és tengerinek is. A vályúkat a cukorhul

ladékokkal, legcélszerűbben a sózók közvetlen közelében 
szoktuk felállítani, hogy a vad a két ellentétes és mégis 
kedvelt csemege között tetszése szerint válogathasson és 
lakmározhassék. E mellett azt tapasztaltuk, hogy a cukor
hulladékot a vad nemcsak a tápszegény, zordabb évsza
kokban, hanem eledeldús nyár idején is mohó étvágygyal 
fogyasztja a legutolsó morzsáig!"

Nehezebb kérdés az, hogy tulajdonképpen mennyi le
gyen a cukorhulladék anyaga a vad számára naponkint?

Legcélszerűbb az eredeti Steffens féle cukorhulladék- 
féléből naponta előbb apró adagokat nyújtani. A hulla
dékot lehet ugyan külön vályúba is helyezni, ámde cél
szerűbb azt egyéb, a vályúba öntött tápszernemü közé 
vegyíteni pótlásként A kezdetben apróbb, nehány deka
grammos adagokat lehet aztán pár hét elteltével az agan
csos fővadnál egyedenként 3 kilogrammra emelni; mig 
az őznek 1 kilogramm is elegendő lesz.

Tájékozásul ideiktathatom azt, hogy a Steffens-féle 
cukorhulladékok métermázsája 13 korona, kilogrammja 
tehát 13 fillérbe kerül. A cukoráruk áringadozása mellett 
is a különbség legfeljebb 2—3 fillér között váltakozhatik 
kilónként.

A mellett, hogy a cukorhulladék anyagösszetételeinél 
fogva is elsőrangú erőtápszer, Ízes voltánál fogva bár
mely vadnak csakhamar általánosan megszokott s ked
velt táppótlékává fog válni. Az a magas hőfok, a mely
nek a cukorhulladékféle a cukorgyártás folyamata alatt 
ki van téve, egyben megsemmisíti az abban esetleg je
lentkező káros orgánumokat s így az higiénikus szem
pontból úgy a háziállat-állománynak, mint a vadnak, a 
cukor általános tápereje szempontjából is, mindenképp 
csak javára fog válni.

M edve-vadászatok. Rendkívül sikerült medve-vadá
szatokat rendezett múlt hó 12., 13. és 14-ik napjain Ung 
vármegye főispánja, gróf Sztáray Gábor a Máramaros 
megyében fekvő terebesfejérpataki kincstári vadászbérle
tén. E vadászterületen a medve állandó vad s az őszi 
cserkészetek alkalmával — csaknem minden évben — 
terítékre kerül egy-két darab. A most lefolyt három napi 
hajtóvadászaton azonban oly feltűnően nagy számban 
kerültek a mackók hajtásba, hogy ez a vadászatok tör
ténetében csaknem páratlanul áll. A három napi vadá
szaton ugyanis, — dacára annak, hogy a területnek csak 
egy részét vadászták le, — hat hajtásban összesen 20 drb 
medve jött ki a vadász-állásokra. Ez a szám örvendetes 
bizonyítéka annak, hogy hazánk erdőségeinek legnagyobb 
vadja még nincsen kivesző félben. A vadászaton 
— a házigazdán kívül — részt vettek Szunyogh Sán
dor és ifj. Szunyogh Zoltán Biharból, Plotényi Vilmos 
Nagylázról, Bészler és Rörich kincstári erdészek, 
továbbá a vadőri és védszemélyzet. A három napi 
vadászaton 13 darab különböző medvére történt lövés. 
Terítékre került 4 darab és pedig 3 kapitális fekete és
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1 kisebb barna medve. Megsebezve elmenekült 3 darab, 
6 darab pedig — nagyobb részt a személyzet által — 
elhibáztatott. A teriiékre került medvék közül Plotényi 
Vilmos lőtt 2 darabot, Szunyogh  Sándor és ifj. Szunyogh  
Zoltán pedig egyet-egyet. Gróf Sztáray főispán két medvét 
sebzett meg súlyosan, melyek utánkeresésre maradtak. 
A medvéken kívül 2 darab vaddisznó is terítékre 
került, melyek közül egyet Plotényi Vilmos, egyet 
a máramarosi híres medve-pusztitó vadász, Vodicska 
terebesfehérpataki községi biró lőtt, kiről érdemes fel
jegyezni, hogy már eddig 76 medvét hozott terítékre. A 
vadászatok második napján történt az a szerencsére baj 
nélkül végződött eset, hogy a „Faszenova“ nevű hajtás
ban, egy mély fekvésű patak mellett álló Pőrich erdészt, 
a mint éppen egy medve bocsra célozgatott, egy másik, 
általa észre nem vett és a meredek hegyoldalon lefelé 
rohanó nagy medve, ugrás közben felfordította. A köny- 
nyen érthető meglepetésen kivül azonban baja nem 
történt. Sőt ideje volt még a tova futó medve után egy, 
bár eredménytelen lövést tenni.
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A közönséges vagy mezei nyúl.* 

Köritő vadásza t.

Társas és szórakoztató jellegén kivül még kiadós is 
szokott lenni. A megvadászandó terület széléről kiindulva 
jobbra és balra mentül nagyobb területet felölelve, a haj
tők arányszámához mérten úgy állítjuk illetve úgy soroz
zuk be a puskásokat, hogy a lőtávolság a vadászok kö
zött a fegyver hordképességének távlat okvetlenül fölül
múlja.

A sorrend megállapításánál legcélszerűbb a sorshúzást 
alkalmazni és gyenge lábú, idősebb és spekuláns vadá
szokra tekintettel •— nem lenni.

A kört alkotó hajtők és puskások jobb és bal szárnya
— az egymás közötti távolság megtartásával — addig 
nyomul köralakjában előre, mig a két szárny össze nem 
ér. Ekkor van a kör zárva. Most kezdődik a kör közép
pontja felé az általános előnyomulás. A midőn már annyira 
szűk lett a kör, hogy már a fegyver hordképességének 
távlatát megközelíti, a rendező, kürt vagy sippal, a haj- 
tóknak továbbvonulási jelt ad, a mely egyúttal azt is 
jelenti, hogy a puskás helyén állva marad — a kör kö
zepe felé többé lövést nem tehet.

Körben kutyáknak való segé.dkezése minden körülmé
nyek között mellőzendő. Itt is, mint a hajtásnál, egy 
ember, a rendező intézkedik.

Némely vidéken vannak különleges szokások: mintáz
— U alakú vadászás, Zsákutcába való hajtás, pásztázás. 
ráhajtás, csehvadászat — mind csak a kör- és hajtóva
dászatnak különféle variálásából áll és a helyi viszcnyok-

* M u ta tv á n y : Remetei K ö vá ry János 1909. évi Vadász 
haptár V. évfolyamából.

nak megfelelően alkalmaztatik, lényege különben a 
hajtás.

A nyitott körű vadászat is hasonló körülmények kö
zött történik, az egész vadászat a nyúl azon tulajdonsá
gán alapszik, hogy: ha egymásután többször zavarva 
lesz, nem szalad előre, hanem meglapul és ismételt fel
zavarása után — oda tart, illetve tér vissza, a honnan 
először kizavarták.

Zsák-utcába való hajtás szerint jóformán csak egy va
dász élvezi a vadászat örömét, mivel a hajtők V alakban 
haladva, a hegye felé nyitva maradt helyen lévő vadász
hoz terelik a nyúlat.

A pásztázás, tulajdonképpen zártkörű vadászat, de itten 
a 'vadászok egyenes vonalban állanak fel.

Láthatjuk, hogy az apró vad ezen leghasznosabbik 
faját, mindenki tetszése szerint pusztíthatja; már maga a 
törvény is oly csekély és helytelen időszaki védelemben 
részesíti, hogy: a vadállomány sorsát szivén viselő min
den igazi vadásztól megérdemel egy kis gondoskodást. 
Nem kell ehhez semmi nagyhangú frázis — ok és cél
szerű tenyésztés; elég egy kis belátás, a nőstények kímé
lése — az állományok, ?ord téli időkben való némi. 
gondozása és etetése.

Állandó nagy hóállások alkalmával — különösen he
gyes vidéken — egész a tavasz beálltáig kell róla gondos
kodni. Enyhébb éghajlatubb, laposabb helyeken, kedve
zőbb időjárások mellett elegendő az etetés akkor — ha 
a hó felső része annyira megkérgesedik, hogy a hó alatt 
lévő vetéshez, vagy más táplálékhoz a nyúl hozzá nem 
férhet. Az etetés nem csak azért szükséges, hogy sze
gény állatokat a végpusztulástól megmentsük, hanem 
inkább azért, hogy az elcsenevészesedéstől megóvjuk. 
Mert az ilyen elgyengült állatokat — tavaszszal a zöld táp
lálék hozzáférésével — különféle nyavalyák és jár
ványok könnyen megtizedelhetik.

Táplálékra legalkalmasabb és legjobban megfelel, az; 
akác, füzfafélék galya, répa, cékla, káposzta, zab szal
mástól, here, borsó, bükköny, széna, szalma. Erdős he
lyeken valamelyes bokorhoz kötözzük drótzsineggel, hogy 
hozzáférhető legyen. Sima helyeken meg egy levert 
karóhoz erősítjük az előbbi módon.

A vad óvásának egyik leghatbatósabb tényezője még 
— különösen sík területeken — a csenderesek mester
séges készítése. Természetesen, bérelt területeken, külö
nösen a hol többen is vadásznak, az ilyen csenderesek 
csak a föld tulajdonosának beleegyezésével készíthetők, 
illetve ültethetők. Amennyiben azonban az ilyen enge
délyek kieszközlése rendesen nehezen megy — így ezt 
meg sem kísérlik, marad tehát tovább is eszményi do
lognak ; még jó, hogy ilyen csenderesekről némelykor, 
maguk a gazdák — saját hanyagságukból kifolyólag — 
önkénytelenül is gondoskodnak. Értvén ezen gondosko
dás alatt azon körülményt, hogy : sok helyen egész télen 
át vágatlanul hagyják a kukoricaszárakat, egyes csala- 
mádétáblákat, gazos tarlókat és dudvákat.
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A nyúlállomány szabályozható a lelövéssel. Kora 
nyári vadászatok alkalmával, különösen foglyászás köz
ben többnyire a nőstény nyulak tartanak ki, sőt néme
lyek még pocakosak is — igy tehát, ilyen vadászatok 
alkalmával rendszerint mindig a nőstény lesz pusztítva. 
Augusztusi vadászatok alkalmával, majdnem minden va
sárnapi vadász kivisz magával a területre egy „vizslá
nak“ csúfolt kuvaszt; ezek pedig nemcsak hogy le nem 
nyomják a legelső szoptatós nyúl mamát, hanem még 
a kis nyúlfiát szépen el is apportírozzák kedves gaz
dájukhoz — ki megdicsérvén őket ezen cselekedetéért, 
örömepedve újságolja társainak is, hogy: ez ám a fáin 
kutya!

Így természetesen a nőstény nyulak apadásával szem
ben — az irhájukat megmentett kanok, a tenyésztésre 
fölös számmal maradnak, azt nem hogy elősegítenék, 
hanem a megmaradt nőstényeket folytonos szerelmi h aj - 
kurázásukkal — a területről el is zavarják.

Nem marad tehát más hátra, mint a kan nyulakat is 
megfelelően irtani, illetve a nőstényeket okszerűen, a 
korai vadászás mellőzésével kímélni.

A kanok lelövése sikeresen eszközölhető hideg idő
járás alkalmával, kemény megfagyott talajon való kör
vadászattal vagy hajtással. Leginkább hajtással, úgy — 
hogy a hajtők közé puskás nem lesz beosztva. Hajtás 
közben rendesen a nőstények a hajtők közt hátrama
radnak, vagy vissza törnek; a kanok ellenben előre a 
puskások vonala felé.

Enyhe tél alkalmával, midőn már a kanok korán 
kezdik a bagzást, — január vége felé is sikeresen va
dászhatok, úgy, hogy az ilyenkor terítékre kerülő nyulak 
száma többnyire a kanok közül kerül ki.

Láthatjuk tehát, hogy: a rendszeres és helyesen ke
resztül vitt vadászat maga szabályozza legcélszerűbben 
a nyúlállományt.

A nyúlbőrök értékesítésével a legtöbb vadász mit- 
sem törődik, ez pedig kár . . . mert a célszerűen lefej
tett nyulak bőrei igen könnyen értékesíthetők s ezek 
által is a vadászat némi költségei is megtérülve leend.
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*  Csatangolás.
— Nagyon vártam, hogy az idén is meghív szarvasbőgésre.
— Gondoltam, hogy nagyságos asszonyom csak a meghívást várja 

és szívesen eljönne.
— És miért nem hivott meg ?
— Mert nekem a tavalyi szarvasbőgésről nagyon szép emlékeim 

vannak s nem akarnám azokat esetleges újabb emlékekkel eltemetni. 
Hogy is volt csak ? Már korán reggel kirándultunk. Nagyobb társa
ság. Ott künn páronként szétoszlottunk. Nekem jutott a szerencse

nagyságos asszonyomat vezetni. Némán, csendesen követett. Igazán 
érdekelte a dolog. Maga-kitalálta vadászruhája teljesen beleolvadt 
volna a nagyszerű háttért képező tölgyszálerdő színképébe, ha ízléses 
volta miatt nem lett volna feltűnő. A kisepert cserkész-utakon nem 
hallottuk lépteink zaját sem . .  . Néma, félelmes, szórakozásteli csend. 
Az erős áterdőlésen keresztül ment tölgyes messzi betekintést enge
dett . . .  És nem láttunk semmit és nagyon biztosak voltunk benne, 
hogy a közelben nincs szarvas, mikor egész közelünkben, egy ágfa- 
rakás mögül a néma csendben váratlanul egy hatalmas bőgés volt
hallható, rögtön reá erős zajt csapva felugrik a kapitális 14-es és _
valaki átölel, valaki reszket s „erős" karjaim közt keres menedéket. . . 
Hogy mi lett a bikával, nem tudom, mert nyakkendőtűmbe gombo- 
lyódott haját kellett előbb kiszabadítanom.

Visszatértünk a tűzhöz s mig a többiek megjöttek, az ebéd körül 
forgolódtunk.

Szóval a tavalyi szarvasbőgés nekem nagyon, szép emlékem.
Már most, ha az ember valahol nagyon jól érezte magát, ha valami 

egyszer nagyon megtetszett, ha valaki bizonyos ruhába aranyosan 
festett, ha az életben egy-egy perc nagyon édes volt. az csak úgy 
lesz felejthetetlen, ha soha többé nem fordul elő.

Dá A mezőgazdasági kamarákról szóló törvényjavaslat készül — 
készen van. Az Omge igazgatója, Rubinek Gyula, kitett magáért, 
megvédte a gazdák érdekét.

Az erdészet érdekében is felszólaltak egyszer. Egyetlen egyszer. 
Többször talán azért nem, hogy ez az ügy az erdészetnek majd 
felejthetetlen legyen.

* V irágok és gyüm ölcsök posta i szállítása. Sokan nincse
nek tisztában azzal a kérdéssel, vájjon hogyan és mi módon lehet a 
postán feladni növényeket és gyümölcsöket olyképen, hogy azok 
épségben érkezzenek a megrendelő címére. Erre a kérdésre megfelel 
a legilletékesebb faktor, a posta- és távirdaigazgatóság, a mely a 
legújabban kiadott rendeletében foglalkozik ezzel a dologgal. E szerint 
a belföldi forgalamban postai szállításra gyümölcsök, virágok csak 
abban az esetben fogadtatnak el, ha a feladók a jeget, a mely közé az 
elszállítandó növény, virág vagy gyümölcs csomagolva van, hólyag
ban úgy helyezik a szállítandó tárgyak közé, hogy a jég olvadása 
következtében származó víz a csomagból ne hatolhasson ki, mert 
ha a víz kiszivárog és esetleg kárt okoz, ezt a feladó magának 
tulajdonítsa. Sőt az is megeshetik a feladóval, hogy a kiszivárgott 
víz más küldeményekre is átcsepegett, így az azokat ért károkat is 
mégtériteni köteles leend.

* Gyümölcsösünkben a fiatal oltványoknál az oldalgalyakból a 
feleslegeket le kell szedni. Ezeket a törzstől mindig egészen a tőből 
úgy kell eltávolítani, hogy minél kisebb és minél könnyebben beforr
ható seb maradjon levágás után a törzsön. A vessző lemetszését 
alulról felfelé vágással, a törzstől 2 —3 milliméterre kezdjük meg és 
pedig olyformán húzva a kést, hogy lemetszés után a metszési lap 
felső széle éppen a törzs színén feküdjék.

8702—1808. szám.

íucfenyő-eserkéreg eladás.
A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 

kerületében eladásra kerülő lucfenyő-cserkéregre 
1908. évi december hó 3-ára kitűzött árverés 
1908. évi december hó 29-én délelőtt I0 
órakor fog megtartatni.
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2316. szám. P á l y á z a t .

A Selmecbányái m. kir. bányászati és erdé
szeti főiskola erdőművelástani és erdőhasználat- 
tani tanszékénél betöltendő, a X. fizetési osz
tályba sorozott s egyenként évi egyezerhatszáz 
(1600) korona fizetéssel, az 1904. évi I. törvény
cikk alapján járó négyszáz (400) korona sze
mélyi pótlékkal, négyszázhúsz (420) korona 
lakpénzzel és ötvennégy (54) űrköbméter tűzifa
járandósággal javadalmazott tanársegédi állásra 
ezennel pályázatot hirdetek.

Felhívom ennélfogva mindazokat az okleveles 
erdészeket, a kik a pályázatra bocsátott tanár
segédi állások valamelyikét elnyerni óhajtják, 
hogy a nagyméltóságú m kir. földmívelésügyi 
minisztériumhoz címzett, kellőleg felszerelt és 
szabályszerűen bélyegeit folyamodványaikat, ha 
állami szolgálatban vannak, felettes hatóságuk, 
különben pedig az egészségi állapotnak köz
hatósági orvos által történt igazolása mellett az 
illető főispán — székesfővárosi főpolgármester 
útján ezen pályázati hirdetménynek a Budapesti 
Közlöny-ben való első megjelenésétől számított 
négy (4) hét alatt a Selmecbányái m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskola rektorához nyújtsák be.

Elkésve érkezett, avagy kellőleg nem okmá
nyolt kérvények nem fognak figyelembe vétetni.

Selmecbányán, 1908. évi december hó 1-én.
A főiskola ezidőszerinti rektora :

V adas Jenő.

Sz. 3802/1908.

faárverési hirdetmény.
Ujegyház község 1908. évi December hó 21-én 

ö. e. 10 Órakor a község irodájában tartandó zárt 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen 
eladja az „Oberwald“ nevű erdejének az 1908. 
évi 40058. számú F. M. rendelettel kihasználásra 
engedélyezett 138'8 kát. holdnyi rendkívüli vágás
területén tövön álló 4127 drb. tölgyfának 2230 
m3 haszon és 7906 m3 tűzifára becsült fatömegét.

Kikiáltási ár 60.109 K, azaz hatvanezeregy- 
százkilenc korona.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a.
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz 

csatolandó.
Az árverési feltételek alulírott hivatalában, vala

mint az ujegyházi m. kir. járási erdőgondnok
ságnál megtekinthetők.

Ujegyház, 1908. év november hó 30.
Jár. főszolgabíró.

1908/7609. szhoz.

pályázat.
A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság 

kerületében megüresedett egy első osztályú al
tiszti és egy másodosztályú altiszti, előléptetés 
esetén két másodosztályú altiszti, illetve két 
erdőlegényi esetleg segéderdőőri állomásra az 
állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.

Az ezen állomásokra pályázók felhivatnak, 
hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában körül
írt szakképzettséget, az állami erdészet szolgá
latába újonnan belépni kívánók ezen felül még 
ép- és erős testalkatukat, különösen jó látó , 
beszélő- és hallóképességüket, kincstári erdészeti 
orvos, vármegyei főorvos, avagy honvéd törzs
orvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint 
életkorukról és illetőségükről, eddigi alkalmazta
tásukról, nyelvismereteikről, katonai kötelezett
ségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényeiket 1908. december 
hó 24-ig a besztercebányai m. kir. erdőigaz
gatóságnál nyújtsák be.

Besztercebánya, 1908. évi november hó 27.

M. kir. Erddigazgatuság.
5048/1908. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A földmívelésügyi m. kir. Minister ur f. évi 

37301. X— 1. számú magas rendelete folytán 
alulírott erdőhivatal, a kir. kincstár tulajdonát 
képező Viskvárhegyi fürdőtelep eladása végett 
f. évi december hó 21-én d. e. 10 órakor a 
bustyaházai m. kir. erdőhivatal hivatalos helyi
ségében írásbeli zárt ajánlatok tárgyalásával 
kapcsolatos nyilvános szóbeli versenytárgyalást 
hirdet.

Kikiáltási ár 56228 (ötvenhatezerkettőszázhu- 
szonnyolc) korona.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a.
Az árverési és szerződési feltételek az alul

írott erdőhivatalnál bármikor megtudhatók, s 
illetve írásban díjmentesen megszerezhetők.

írásbeli ajánlatot tevők az árverési feltételeket 
szintén aláírni tartoznak.

Elkésett, valamint utóajánlatok és táviratok 
figyelembe nem vétetnek.

Bustyaháza, 1908. évi november hó.

jYíagyar királyi €rDőhivatal.
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352/1908. szám.

árverési hirdetmény.
Ungmegye ungvári járásba kebelezett Rad- 

vánc községében a nagyméltóságu földmivelés- 
ügyi m. kir. minister urnák 1908. évi junius 
hó 29-én kelt 66319. számú engedélyével a 
radvánci volt úrbéresek tulajdonát képező 20 6 
kát. hold erdőterületen kijelölt 2485 drb, 885'92 m3 
tölgy mű és épület, és 355 ürm3 vegyes tűzi
fára becsült tölgyfa Radvánc községházában
1908. évi december lió 31-ik napjának dél
előtti 10 órájakor tartandó szó- és írásbeli 
nyilvános árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 25550 K.
Bánatpénz 2560 K.
Szabálytalanul felszerelt Írásbeli ajánlatok 

vagy utóajánlatok egyáltalában tekintetbe nem 
vétetnek.

Szabályszerűen kiállított írásbeli ajánlatok a 
szóbeli árverés megkezdése előtt nyújtandók be 
az árverező bizottság kezeihez.

A részletes árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becsjegyzék az ungvári m. k. járási 
erdőgondnokság irodájában a hivatalos órak 
alatt tekinthetők meg.

Kelt Ungvári, 1908. december hó 10.
3 1 3 1 Úrbéri elnök.

íűzifaelaOási hirdetmény.
Muzsna község eladja a megyei közigazga

tási erdészeti bizottság által 2382/908. szám alatt 
engedélyezett rendkívüli vágásának a 2862 k. 
hold hozamterületnek megfelelően kihasználandó 
faanyagát.

A kihasználandó fatömeg: 3152 ürm3 hasáb
fára, 3575 ürm3 dorongfára és 1000 ürm3 galy- 
fára becsültetett. A kikiáltási ár 12000 K. Az 
árverés

1908. december 16-án d. e. 10 órakor
a község irodájában tartatik meg.

Az árverési feltételek a községi elöljáróság
nál és a medgyesi járási főszolgabírói hivatal
ban a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Muzsna, 1908. deczember 3-án.
A községi elöljáróság:

Geszit János, Georg Pronius,
kjegyző. birő.

Faeladási hirdetmény.
Rafajnaujfalu község „Sas“ nevű erdejében 

Bereg vármegye közigazgatási erdészeti bizottsá
gának 3145/1908. k. i. számú határozatával ki
használásra engedélyezett 310 darab — műszaki 
célokra kiválóan alkalmas — tölgytörzs f. évi 
december hó 23., 24., 28., 29. napjain d. e. 
10 órától kezdődőleg a helyszínen tövön becs
áron felül készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek — törzsenkénti nyilvános árverésen 
el fog adatni.

Rafajnaujfalu, 1908. évi december hó 1-én.

Községi e lö ljáróság .

355. szám/1908.

Pályázati hirdetmény.
A besztercebányai r. k. püspökség garam- 

szőllősi uradalmában 1600 K évi fizetéssel, ter
mészetbeni lakással, egy a lakház mellett és egy 
a községben levő kerttel, évi 48 ürm.8 házhoz 
szállított kemény tűzifával, évi 100 K földillet- 
ményváltsággal, 10 drb. szarvasmarha legeltetési, 
makktermés esetén 6 drb. sertésmakkoltatási 
jogával, kerületen kívüli utazás esetén 4 K 
napidijjal és a tényleges fuvarköltséggel és nagy
bani eladásoknál szokásos jelölési illetékkel, 
valamint az uradalmi garamszőllősi szőlő gondo
zásának kötelezettségeért évi 3 (három) Hl. saját 
termésű borral javadalmazott erdőgondnoki állásra 
ezennel pályázat hirdettetik.

Ezen állásra pályázók felhivatnak, hogy az 
1879. évi XXXI. t.-c. 36. §-ában követelt erdő
tiszti szakvizsga letételét, ép és erős testalkatukat, 
különösen jó látó és halló képességüket vár
megyei főorvos vagy honvédtörzsorvos által ki
állított bizonyitványnyal, továbbá életkorukról, 
illetőségükről, családi állapotukról, és r. k. hit
vallásról tanúskodó anyakönyvi kivonattal és 
végül tanulmányaikat és jelen alkalmazásukat 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
elöljáró hatóságaik, esetleg az illető járás politikai 
hatósága útján 1909. évi január hó 15-ig az 
alólírott erdőhivatalnál nyújtsák be.

Lutilla, u. p. Garamszentkereszt, 1908. dec. 6.

Uradalmi erdőhivatal.
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A MAGYAR K IR Á L Y I ÁLLAM VA SU TAK  T É L I M E N E T R E N D JE .
A  v o n a to k  in d u lá s a  B u d a p es trő l. Érvényes 1908 október hó 1 -tői. A  v o n a to k  érkezé se  B u d a p es tre .
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