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IX évfolyam. Budapest-Rimabánya, 1909. január 1. 1. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

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

F ő szerk esztő :
Im ecsfalv 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  YA

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főm unkatárs :
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.

E lőfizetési 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.

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.

Közöny és féltékenykedés.
Irta Elek István.

Ismét egy uj év küszöbén állunk. A M. E.- 
nek ez már a kilencedik új esztendeje! A küz
delemteljes idő, ha csak napokra nyúlik is, 
hosszúnak tetszik, hát még nyolc küzdelmek
kel megrakott esztendő — mily tiszteletreméltó 
múlt.

Egy lelkes kis csapat, bizakodva egy szebb 
jövő reményében, lankadatlan küzd az erdészeti 
szak érdekeiért, áldozatokat hozva erkölcsiek
ben és anyagiakban, azon fárad, hogy talpra 
állítsa, életre keltse az évtizeddel ezelőtt le ta r
giába merült szakközönséget.

Siker és eredmény volt elég! Volna mivel 
eldicsekedni, de sajnos, a szakközönség nagy 
részének, főkép az állami erdőtisztikar zömé
nek érdeklődését felkelteni, fagyos közönyét 
megolvasztani, — a hatalomra és nagyra tö
rekvők féltékenykedését eloszlatni, még nyolc 
évi becsületes törekvés és tisztes munka után 
sem sikerült.

A szakközönség egy részének a közönye 
csak azt igazolja, hogy saját érdekeink felisme
résére sem vagyunk képesek, ezek védelmére 
mit sem akarunk áldozni.

A legtekintélyesebb tisztikarnak, az állami erdő
tiszteknek például csak csekély töredéke fizet 
elő a Magyar Erdészre, pedig ez a lap mindég 
készséggel, lelkesen istápolta ennek a tisztikar
nak az érdekeit.

Az állami erdőtisztek legutóbbi impozáns moz
galma is vájjon életre kelhetett-e, ha a M. E. 
nyolc éves úttörő munkássága lassan meg nem 
érleli és erősíti a tisztikar lelkében az önállóság 
érzését? Gondoljunk csak vissza a nyolc év 
előtti állapotokra!

Miként a lavina megindításához elegendő egy 
kis madár által felrúgott hódarabocska; azon- 
képen a tömegek együtt érzésének kitörését 
egyetlen kiáltás is előidézheti.

Ki gondolna azonban a morajló, rohanó la
vina omláskor a kis madárra; és egy ily tekin
télyes testület megmozdulásakor azokra az időn- 
kint felhangzó panaszokra, buzdításokra, melyek 
a M. E. hasábjairól elindulva hozták rezgésbe 
a fogékony lelkeket?

Csak az történt most is, a mi emberek között 
rendszerint történni szokott. Az állami erdőtisztek 
mozgalma fényesen sikerült, kívánságaik teljesítése 
kilátásba helyeztetett. Örömmámorban úszott az 
állami erdőtisztikar és hálás elismeréssel ünne
pelték az E. L. szerkesztőségét, mint a moz
galom lelkes támogatóját; de egészen megfe
ledkeztek a M. E.-ről. Pedig a kis madárka 
nélkül siri csend, és az örökös hó halotti nyu
galma ülne még ma is azokon a havas tájakon.

Nem akarok én senki érdeméből egy jottányit 
sem levonni, de tartozom az igazság kimon
dásával.

Mikor a zsarnócai erdőtisztikar legelőször 
megmozdult s a M. E. sietett ezt az örvende
tes tényt köztudomásra hozni: akkor még az-

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



2 MAGYAR E R D É S Z 1. szám.

erdőtisztikar legfelső fóruma határozott állást 
foglalt a mozgalom ellen s a zsarnócai erdő
tisztikar nyilvánosan nem bolygatta tovább az 
ügyet.

Az E. L. még ekkor, mint XV. füzetében a 
783. oldalon olvasható, taktikai hibának minő
siti a mozgalmat.

Történt azonban, hogy megmozdultak a besz
tercei, a máramarosszigeti, ungvári stb. nagy 
nagy erdőhatóságok tisztikarai is. Megindult a 
lavina! Ezt feltartóztatni már nem lehetett s 
igen helyesen, a központi hatalom hallgatólag 
helyeselni látszott az erdőtisztikar azon állás- 
foglalását, hogy jövőbeni sorsáról maga akar 
határozni.

A központi hatalommal együtt fordult meg 
az E. L. is. Hálás vagyok magam is az E. L. 
lelkes támogatásáért; halával és elismeréssel 
kívánom jutalmazni érdemes szerkesztőjének 
buzgó s igazán becses szolgálatait, melyekkel 
az erdőtisztikar vezéreinek munkálkodásait nagy
ban megkönnyítette, de ugyanakkor nem hall
gathatom el, hogy annak a kis csapatnak — 
mely az erdőtisztikar érdekeit állandóan szivén vi
selve, nyolc év óta folyton élesztgette a M. E.- 
ben az együttérzés és testületi megnyilatkozás 
szellemét — keservesen esett tapasztalni a 
semmibevevést és észre nem vételt.

Igaz, hogy hálára és elismerésre a M. E. 
sohasem dolgozott, de a történtek után önkén
telenül is eszébe jut az embernek a gyermek
mese a kakasról, a ki gazdáját nagy úrrá tette, 
még királyleányt is szerzett neki feleségül s 
csak azt kívánta viszonzásul gazdájától, hogy 
halála után szép temetést rendezzen neki. Ki
váncsi lévén az ígéret mikénti beváltására, egy 
napon holtnak tettette magát. Mikor a cselédek 
bejelentették a kis kakas halálát, igy parancsolt: 
„dobjátok a szemétre!“ Talpra ugrott erre a 
kis kakas és gazdájának se többet, se keve
sebbet, csak épen ennyit mondott: „látszik, 
hogy ember vagy!“

Én is csak annyit mondok kedves szaktár
sak: Látszik, hogy emberek vagytok!

Hogy tulajdonképeni célomat ne téveszszem, 
nem szemrehányásul hoztam fel ezeket, de 
igazolására annak, hogy az állami erdőtisztikar

nagy részének a közönye nem a M. E. hibájá
ból, hanem tisztán emberi tulajdonokból fakad.

Ha ez a közöny fel nem enged, akkor ter
mészetes következménye, hogy a M. E. a kellő 
erkölcsi és anyagi támogatás hiányában meg 
fog szűnni!

Mi fog akkor történni? Gondoljunk a nyolc 
év előtti állapotokra. A síri csend és az örökös 
hó halotti nyugalma ül ismét a havas tájékra.

A statusrendezés ugyan megtörténik, de akkor 
is a hatalmas állami erdészeti szervezet nem 
fejlődhet, nem élhet egy olyan független szak
közlöny nélkül, mely lapjait a szükséges eszme
cserékre folyton nyitva tartja.

Ha ez a lap nem volna meg, a most ön
tudatra ébredt állami erdőtisztikarnak kellene 
megteremteni és mivel megvan, saját jó l fe l
fogott érdekében kell azt fentartania.

A legtöbb szaktárs azt tartja, hogy minek 
fizessen elő, hiszen jár ennek vagy annak, s 
majd elolvassa, ha valami érdekes van abban, 
de nem gondolja meg, hogy ez a lap csak az 
előfizetésekből tartja fent magát s az előfizetési 
díjjal nem csak egyedül a közérdeknek hozunk 
áldozatot, hanem saját érdekeinket is istápoljuk. 
A ki már a saját érdekeinek a védelmére sem 
mozdul meg, az nem is érdemli, hogy bol
doguljon.

A M. E. nyolc évi becsületes tevékenységé
nek nem sikerült még a hatalomra és nagyra- 
törekvők féltékenykedését sem eloszlatni. Nem 
a levegőből kaptam elő ezt az állításomat sem, 
példával igazolom.

A M. E. körül csoportosult erdőtisztek köré
ben egy igen szép mozgalom támadt. Meglepe
tést terveztek a közöltük legérdemesebb szá
mára. Megakarták ünnepelni szeretett és nagyra- 
becsült szaktársuk szolgálati jubileumát, s hogy 
ezen ünnepély külső fényét a legmagasabb el
ismerés is emelje, a hivatalos ut betartása mel
lett számos és tekintélyes szakember aláírásá
val kitüntetést kértek annak a szaktársuknak 
a részére, a ki a közérdekek szolgálatában 
tanúsított önzetlensége, fáradhatlan buzgósága, 
kimerithetlen szakismerete, fényes tehetsége ré
vén a közszeretet és közbecsülés oly magas 
polcára emelkedett, hogy a tervezett kitüntetés
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őt már nagyobbá nem is tehette, legfeljebb ön
zetlen, érdemes törekvéseinek csak méltó el
ismerése lehetett.

Ennek a szép meglepetésnek valaki útjába 
állott. Valaki, a ki a földi istenek szolgálatában 
állva, sietett ráírni a kezeügyébe került aktára, 
hogy az ilyen kitüntetések nem szokásosak.

Álljunk itt meg egy kicsit, mert ez korántsem 
személyes, hanem országos ügy.

Erdőtanácsosi cim adományozásáról volt szó. 
Azt a kifejezést adni a minister tollába, hogy 
ez a kitüntetés nem szokásos s annyi, az ügyért 
magát kitett jeles szakembert lefőzni ezzel a 
kijelentéssel -- merészség volt, mert mind
nyájunk előtt ismeretes, hogy ezzel a cím
mel sok erdőtiszt lett már a múltban kitün
tetve, igaz hogy legtöbbnyire államiak, de nem 
mindég, és ma is él közöttünk olyan magán
uradalmi erdőtiszt, a ki ezt a címet viseli Őfel
sége kegyes adományozása alapján. És elvégre, 
ha ezt a címet kizárólag az államiak részére 
akarnák is lefoglalni, van a kitüntetésnek még 
más formája is, s egy kis jóakarattal meglehetett 
volna találni a megfelelőt.

Keressük csak az okot, miért kellett ezt az 
aktát, még a köztudomást sértő megokolás árán 
is visszadobni.

A ministereknek egyik legszebb joguk és kö
telességük a legmagasabb kitüntetésekre való 
ajánlás.

A gomblyukfájdalomban szenvedők tüleke
dése közismert, valamint köztudomású, hogy 
a legmagasabb kitüntetések bizony igen sokszor 
utat tévesztenek. Már most ha a sok önajánl
kozó és stréber tülekedők mellett mégis akad 
egy igazán érdemes férfiú, kit nem önmaga, 
hanem számos és neves szaktársának osztatlan 
szeretete és becsülése tolt előtérbe: a minis- 
temek kapva kell kapni a ritka alkalmon, hogy 
legszebb kötelességét a közjóért folytatott nemes 
küzdelem jutalmazására teljesítse.

Hogy ez nem igy történt, annak oka más 
nem lehetett, mint hogy a M. E. munkálkodását 
a hatalomra és nagyra törekvők még ma is 
oktalan és kicsinyes féltékenykedéssel kisérik s 
nem engedhetik meg, hogy a magyar erdé

szetnek rajtuk kívül más kitüntetett nagyságai 
is legyenek.

Hát helyes, haladjon ki-ki a maga utján és 
saját belátása szerint, csak éppen szerény figyel 
meztetés képpen jegyzem még ide, hogy a külső 
kitüntetéseket maguknak tarthatják, de abban 
meg nem akaszthatnak bennünket, hogy rajongó 
szeretetünkkel azt a mellőzött férfiút nagygyá ne 
emeljük. És úgy lehet, hogy mig annak a neve, 
- -  a ki hatalma tudatában most annyi jónevü 
erdész-szakember óhaját és kívánságát tagadta 
meg, __ az elmúlás után a feledés ködébe bo
rul: addig annak a másik, s földi kitüntetésre 
érdemetlennek ítélt szakembernek a nevét a 
magyar erdészet fejlődésének történelme ragyogó 
fényes betűkkel beírva örök időkre őrzi meg.

A M. E. pedig maradjon meg a kilencedik 
évbe lépve is az igaznak hitt szó kimondása 
mellett, bár — valamint sok sebet csak fájdal
mat okozó kezeléssel lehet gyógyítani, — a szó
kimondás sem történhetik mindig a legsimább 
formában.

Én úgy vélem, hogy ez a leplezetlen szó
kimondás éppen azok részére lehet a legbecse
sebb, a kik az erdészeti kormányzat élén álla
nak. Nem csak azért, mert ez tájékoztathatja 
őket legjobban a közfelfogás alakulásáról, de 
mert minden kérdés az ellentétes oldalakról 
való megvilágositásában válik könnyen megold
hatóvá.

A M. E. a közjó és közérdek igaz harcosá
nak mutatta magát mindég, és így a közérdek 
szolgálatában egy célért küzdve halad az erdé
szeti kormányzattal, annak tehát nem ellensége. 
Azért az erdészeti kormányzatnak jó l felfo
gott érdeke csak az lehet, hogy ezt a lapot 
nem elnyomni, hanem esetleg anyagi eszkö
zökkel is támogatni törekedjék.

Meggyőződésem az, hogy a fennt tárgyalt fél
tékenykedésnek az erdészeti kormányzat álta
lában nem is részese, az csak egyesek elfogult 
felfogásából nyeri táplálékát, a kik ma sem tud
nak abba belenyugodni, hogy a hatalmat gya
korolni a közvélemény megnyilatkozása nélkül 
alkotmányos országban nem lehet.

A ránk következő kilencedik új esztendőre 
tehát tiszta szívből kívánom a M. E.-nek, hogy
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a működése iránt tanúsított közöny és féltékeny
kedés végre is megszűnjön, s beteljesedjék az 
a programmjául kitűzött óhaj, hogy a közjóért 
mindnyájan kezet fogva, egymást támogatva 
„egyesült erővel“ haladjunk.

^ ̂ .)/. ̂  *v* *¥» *V* *V* •¥* *V* •¥* •¥» •¥* *¥• •¥» '*¥• *¥• •¥• •¥*

Adatok az erdőtörvény módosításához.

Most, hogy az erdőtörvény revíziója küszöbön áll,* 
talán nem végzünk fölösleges munkát, ha annak sok 
hiánya közül néhányra rámutatunk.

Úgy az erdei lopásnál, mint a legeltetési kihágásnál 
csekély büntetést állapit meg az erdőtörvény. A szó va
lódi értelmében csak simogatja az erdei kihágókat. Már 
pedig tudvalevő, hogy erdődús vidéken igen jó ered
mény az, ha a tettest minden tizedik kihágásnál rajta 
lehet kapni. Ekkor elítélik egy nehány koronára; ha 
ugyan fel nem mentik „tanuk hiányában.“ Az illető a 
markába nevet, mert hisz kilencszer büntetlenül lopott 
vagy legeltetett, tehát bolond volna, ha nem folytatná a 
jövedelmező mesterséget. Visszaesést törvényünk vagy 
nem büntet, vagy csak mérsékelten. Ezért virágzik az erdei 
kihágás nálunk oly szépen, a mire kevés példa van 
Európa kuliurállamaiban.

Véleményem szerint törvényünk ezen részét akként 
kellene módosítani, hogy erdei lopásnál és legeltetési 
kihágásnál első ízben a tettes fizesse büntetésül a kár
térítés tízszeresét, s egy havi elzárással sujtassék. Másod
ízben a kártérítés tizenötszörösét, s három havi elzá
rást. Harmadizben a kártérítés húszszorosát, s egy évi 
elzárás.

Bizonyos, hogy ily szigor mellett minimumra szállana 
alá a kihágások száma. Szűnnének az erdei tüzesetek is ; 
mert 10 eset közül legalább 8-szor csak azért gyújtják 
fel az erdőt, hogy az ott felhalmozódott falevél elégjen, 
s helyette buján nőjjön a fű, s pompásan lehessen legel
tetni.

Az állami kezelésbe vett községi s egyéb erdőknél az 
erdőszolga választási joga vétessék el a tulajdonosoktól,, 
s nevezze ki azokat az illetékes járási erdőgondnokság 
a járási erdőőr javaslatára. Azért az erdőőr javaslatára, 
mert ez közvetlenül érintkezik a néppel, tehát legjobban 
tudja, ki mennyit ér.

Az állami kezelésbe vett erdők túlnyomó része románok- 
lakta vidékre szorul. Ennek a fajnak pedig vérében van 
a tilosba való járás. Hogy tehát minél kevesebbszer ke
rüljenek szembe a büntető hatósággal, az újévkor össze
ülő „tanács" pálinkázás közben megválasztja a leghihe
tetlenebb embert erdőszolgának. Megállapítván neki öt 
kemény forint évi fizetést.

Mikor azután a járási erdőőr kőrútjában egyre-másra

* .Sajnos, hogy oly soká áll a küszöbön. Szerk.

találja az ellopott fák tuskóit, s annak idején a lelegeltetett 
csemetéket, megindul a nyomozás. Az egyedüli ember, a 
kinek segédkezni kellene vagy tudna, — ha akarna —: 
az erdőszolga. Ez pedig véletlenül, — de következetesen 
— a harmadik határban dolgozik. Elmegy utána az erdőőr 
oda, és csak azért, hogy minden kérdésére a hagyomá
nyos „na styin“ feleletet meghallja. Nem lehet vele sem
mire sem menni. A tettesek pedig elmenekülnek ép bőrrel.

Akad ugyan közöttük egy-két fehér holló, mivel nincs 
szabály kivétel nélkül. Ilyen ritka madár mondta egy 
alkalommal :

— Uram, én nem tarthatok feltétlenül önnel, mert akkor 
több mint bizonyos, hogy újévkor kiteszik a szűröm.

Igaza van neki.
Ezért szükséges az erdőszolgákat a tulajdonosoktól 

függetleníteni.
Nem intézkedik az erdőtörvény a járási erdőőrök nyug

dijára nézve sem. Pedig ezek ugyanazzal a képesítéssel 
bírnak, mint kincstári kollegáik, s állami kezelés alatt 
álló erdőket őriznek. A szolgálatuk tizszerte terhesebb, 
mint azoké. Családjuktól sokszor napokig kénytelenek 
távol kószálni, némelyiknek 15—20 községet is körül 
nyargalászni. Tehát ugyanannyi község gazembereivel 
kell vesződnie ; mindenféle átalánynyal és illetménynyel 
egybevéve, 600—800 koronáért. S ha kidől a szolgálat
ból, mehet koldulni.

Úgy az erdőőrök, mint az erdőszolgák fegyverhaszná
lati joga kiterjesztendő volna. Mert a törvény mostani 
rendelkezése mellett — személyesítve a dolgot — csak 
akkor használhatom a fegyvert, mikor látom, hogy no 
most már csakugyan agyon ütnek. Akkor is olyan vizs
gálatnak teszem ki magam, hogy ugyan örülhetek, ha 
ép bőrrel menekülök belőle.

Ha ügyes ember a merénylő tegyük fel, húz reám 
lopott suhángjával egy jót, s azzal hátat fordít, már nem 
szabad ellene fegyveremet használnom, s a mit kaptam, 
zsebre vághatom. A valóságban azonban egy ember rit
kán támad. Rendesen több. Ha már most egy embert az 
egylövetű Werndlivel lelövök, több mint bizonyos, hogy 
a többi szétszed. Ha pedig nem lövök, akkor a legjobb 
esetben félholtra vernek vagy kikötnek.

Engedtessék meg a feltétlen fegyverhasználat, minden 
megszorítás nélkül, a legcsekélyebb engedetlenség esetén 
is, még akkor is, ha a tettes menekülés közben felszó
lításra meg nem áll. így aztán nem fog az erdőben olyan 
ember járni, a kinek nincs ott mit keresnie.

Erre ellenvetéskép felhozható, hogy ilyesmi még a 
csendőröknek sincs megengedve. Meghiszem. De a 
csendőr nem jut olyan helyzetbe, mint az erdőőr, s a 
mi a fő, kettő van mindig együtt. Az erdőőrnek a vadon
ban az Úristen irgalmán kívül más segítsége nincs. Ez 
pedig sokszor igen távol van.

Végül megemlitendőnek tartom, hogy a kifejlesztett 
erdőőri szakiskolák évenkint ontják a végzett növendé
keket, de azért a magánúton való vizsgázás is meg van
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engedve. Az a növendék, a ki több évet kínlódott a szak
iskolában, s a agas erdőőri tudományokat megemész
tette, teljesen egy kategóriába van sorozva azzal, a ki 
Isten kegyelméből a vizsgán keresztül siklott. Sőt miután 
ennek majdnem semmi igénye sincs, miatta a szakisko
lás álláshoz sem tud jutni. Sok eset van reá, hogy a 
szakiskolás nem lévén képes álláshoz jutni, más pályára 
megy — proletároskodni, okozva ezzel az államnak 600 
korona fölösleges kiadást.

Tehát vagy az erdőőri szakiskolák feloszlatandók vagy 
a magánúton való vizsgázás beszüntetendő. így legalább 
ezen a pályán nem szaporodna az állásnélküli, a társa
dalom nyűgét alkotó elem.

Miután az itt elmondottakat tapasztalatból merítettem, 
azokat az illetékes körök figyelmébe ajánlom.

Fazekas Sándor.

Erdőtisztások.
Irta Barger 0 .

Önönmagára utalt, természetszerű erdőkben mindenkor 
előfordúlnak az állabok összefüggésében mutatkozó kisebb- 
nagyobb megszakítások: tisztások.

Ott, hol az ember mindekkoráíg még közbe nem lépett, 
keletkezésük oka leginkább az illető helyek különleges 
termőhelyi viszonyaiban keresendő. Lehet, hogy azokon 
vagy merő sziklák, mocsaras helyek, lápok stb. gátolják 
a fatenyészet fejlődését, vagy bugyogó források, vízára
dások s egyéb más körülmények, melyek viszont a talajt 
annyira túltermékenyítik, hogy a buja fűtenyészet azok 
sikeres felerdősítését lehetetlenné teszi.

A tisztások is fontos kellékei a természetszerű erdőnek 
s nem csekély részben hozzájárúlnak azok védekező 
képességéhez oly mérvben, a minőt a mesterséges úton 
létesített erdőben ugyan hiába keresnénk.

A tisztásokat szegélyező koros pászták az évszázados 
ellenálló küzdelmekhez hozzászoktak, ha a szélvihar a 
zárt állabokba tört s azok kiszakított részeiben útat talált, 
akkor már csak a tisztások viharedzett pásztái képesek 
e romboló hatásnak gátat vetni.

Természetalkotta tisztásokkal bővelkedő erdőkben, 
nagyobbmérvű szélkárok, —  a minők összefüggő erdő
ségekben többé nem tartoznak a ritkaságok közé — 
sokszor csakis azáltal válnak lehetetlenné, hogy a tisztás 
viharedzett koros állabszegéiye az elemekkel szemben 
sikeresen dacol, mert a földig ágas-bogas fák a szél
viharnak le nem küzdhető akadályt gördítenek.

A tisztások fontos jelentőségét nagyobb erdőégéseknél, 
rovarpusztítások — valamint számos gombabetegségek 
elhárításánál itt csak mellesleg érintem.

Valamely természetszerű gazdasági erdő alapjának a 
megvetésénél, vagyis oly gazdasági erdőben, melyben a 
természetszerű erdőt lehetőleg híven utánozzuk, — csak
hogy azt elemi viszontagságok s egyéb őt fenyegető

csapásokkal szemben tanúsító ellenálló képességgel fel
ruházhassuk — különös figyelmet érdemelnek a meglevő 
tisztások természetszerű kezelése is. Valamint nagy 
figyelmet kíván továbbá annak az elbírálása is, vájjon 
csakugyan megkövetelik-e azok a befektetendő gazdasági 
áldozatokat s vájjon az esetleg hozott áldozatok fölérnek-e 
a remélhető előnyökkel ?

Általában azon szabály mérvadó, hogy a tisztásokat 
annál inkább meg kell tartani, mennél kiterjedtebb azon 
összefüggő erdőség, melyben azok fekszenek, holott kisebb 
erdőrészletben azok jelentősége már kevésbé fontos.

Az állabok közt előforduló kisebb tisztások az állabok 
megszakításának ellensúlyozására nem bírnak különös 
jelentőséggel; miután a talaj ilyen hézagokon vagy gyére- 
seken az oldalbeárnyékolás miatt gazdaságilag csak ritka 
esetben hasznosítható, ennélfogva jelentőségük mint 
ilyenek kevésbé érdemelnek figyelmet; így tehát ilyen 
hézagokat, illetve gyéreseket felerdősítéssel mielőbb el 
kell tüntetni.

A mocsaras tisztások mint terméketlenségek sem bírnak 
különös jelentőséggel; azok szegélyfái a laza termőréteg 
miatt kevésbé ellenállók, azonfölül ilyen állabszegélyző 
pászták sok esetben már eredetüknél fogva annyira héza
gosak, hogy ugyancsak nem nyújthatnak valami különös 
oltalmat. — Azért is tehát a mocsarak lecsapolandók s 
legalább is kevésbbé igényes fatenyészettel beerdősíten- 
dők; nem is valami kiváló fahozamnak a reményében, 
hanem azért, mivel azok mint természetes felszívók, a 
mocsaras helyek kiszárításában hathatósan közreműköd
nek. Sziklás helyeken az ember tevékeny törekvése hiába 
való. Annál óvatosabban el kell azonban bánni oly na
gyobb kiterjedésű tisztásokkal, melyeknek talajborítéka 
silány, sovány, s hol a fatenyészettel kétségkívül kedve
zőbb eredmények érhetők el, mint a silány fűtermesz
téssel. Valamely nagyobb kiterjedésű tisztás kisebbítésénél 
igyekeznünk kell arra, hogy a megtartandó hosszkiter- 
tedése a veszélyes szélirányra merőlegesen irányíttassék. 
Az állab zárlatának ily maradandó jellegű természetes 
megszakításai e szerint hivatva lennének némileg helyet
tesíteni a mesterséges nyiladékokat, melyeknek fontos 
voltát nem is lehet eléggé méltányolni.

Jó minőségű erdei rétek nagyobb kiterjedésű állabokban 
minden körülmények közt mint ilyenek fenntartandók. 
E tekintetben erdőtörvényünk intézkedéseinek követke
zetes végrehajtásánál, különösen a felerdősítésre előírt 
tisztásoknak állabokba való bekebelezése által vajmi sok 
hiba történt, melynek hátrányai már most is észlelhetők. 
Szintén megfejthetetlennek mutatkozik az, hogy számos 
esetben dús termésű kaszálókat csakis -— egyes egyedül 
azért kell eltávolítanunk, mert eddig nem voltak fa
tenyészettel borítva.

Hányszor kellett egyik-másik tisztásnak a kötelezett 
felerdősítésének eddigi elmulasztását azzal az indokkal 
mentegetni, — csakhogy azt még egy időre fenntarthassuk 
— hogy ez a szomszédos állabok letárolásával, illetve
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felújításával egyidejűleg foganatosítható leszen, mert kü
lönben is a felerdősítés a szomszéd állab terebélyes 
fáinak a beárnyékolása folytán, dacára a reá fordított 
aránytalan költségeknek s többszöri ismétléseknek amúgy- 
sem sikerülne egyhamar. Ilyenkor arra gondoltam: „tehát 
még te szép tisztás előbb-utóbb feláldozod egyéniségedet, 
csakhogy az állami erdőhatóság túlbuzgó intézkedése 
folytán, egyhangú sablonnak mielőbb hódolhassál“.

A jó erdei réteknek nagy kiterjedésű erdőkből való 
kiküszöbölését annyira céltévesztett dolognak tartom, hogy 
ezen tárgygyal talán a kiszabott kereten túl is foglalkozom. 
Egyáltalában be nem látom azt, mivel indokolható nálunk, 
mint agrárállamban eféle beerdősítésnek a szükséges 
volta? Talán a terület alapján való erdőbere'ndezés, illetve 
annak hozamszabályozásának könnyebb foganatosítása kí
vánja azt így, hogy a fordúló végével kihasználásra előírt 
tisztásokkal a remélhető fahozamot szaporítsuk; takarván 
ezzel eddigi túlkihasználás folytán mutatkozó s a szabá
lyostól eltérő fahiányt az üzemterveinkben? Csodálatos, 
mennyire igyekszenek mindenféle kísérletekkel a felerdő
sítéseket népszerűsíteni.

A hegyi rétek hasznosításával annyira tisztában va
gyunk, semhogy eziránt még némi kétely is merülhetne 
fel. A jó erdei tisztásnak a fűhasználata minden körül
mények közt nagyobb tartamos járadékot biztosít birto
kosának, mint a legkedvezőbb körülmények között levő 
szálerdő, különösen ott, hol az erdő a talaj legnagyobb 
részét borítja s rétek csakis elvétve, természetadta elő
nyös helyeken előfordulnak.

De a befásítatlan területek sok esetben az erdőgazdaság 
által közvetlenül vagy közvetve is előnyösen hasznosít
hatók, Ilyen tisztások olykor a fatermésnek kiszállításánál, 
kiközelítésénél és raktározásnál nélkülözhetlenek. Pedig 
mennyi hiba történt az úrbéri megváltásnál, hol egyes 
erdőrészletek kikerekítésénél minden eddigi tisztás be lett 
erdősítve, úgy, hogy jelenleg a vágásokból kiszállított 
fának a felraktározása stb. gyakran csakis a volt úr
béresektől drágán kibérelt erdőszéli földeken eszközölhető. 
Az így fizetett bérletek jóval felülmúlják a túlbuzgóság 
által beerdősített tisztások annak idejében remélhető fa
hozam értékeit. Különösen ott, hol a bérbeadó földtulaj
donos arról meg van győződve, hogy e földterületekre a 
szomszéd erdőbirtokosnak nélkülözhetlen szüksége nagy 
van.

Az ilyen állandó erdei tisztások azonkívül még — az 
erdőtermények kiközelítése után — ugyanazon évben 
mint kaszálók — vagy legalább legelők hasznosíthatók.

Nem is szólva az erdei tisztások rendkívüli jelentősé
géről oly vidéken, hol nagy kiterjedésű erdőségek köze
pette a mezőgazdaság jelentéktelen s az állandó munkás
erő csakis ilyennek élvezetéhez van kötve.

A dús fűvel borította mesterséges felújítások, illetve 
tarvágások hova-tovább mutatkozó fogytával egyszer- 
smint fogytán lesznek a mezőgazdasági közteshasználatok 
jg. Ily viszonyok rpellett nincsen indokolva az, miért

fosztassuk meg magunkat a természet által nyújtott hasz
nos erdei rétektől.

Megfelelő tisztások használata mellett bízvást meg 
lehetne kímélni fiatal vágásainkat a szükség követelte 
fűsarlózástói, mely a legnagyobb elővigyázat mellett is 
a fiatalos kárára történik.

Azon előnyök, melyeket az erdei rétek, valamint álta
lában a természetszerű erdő a vadállomány fenntartására 
nyújtanak, eléggé ismeretesek, úgyszintén ismeretesek a 
tarvágások mesterséges felújításában előfordúló vadkárok 
is, melyek a vadat tisztás területek hiányában oda utalják.

Még csak az erdei tisztások szépészeti jelentőségéről 
néhány szó. Az alakváltoztatás a szépészet fogalmának 
egyik főfeltétele. Az állaboknak hosszú sora, melyek a 
fiatalostól kezdve a koros, vágható állabokig változatlan 
egyhangú egymásutánban következnek — a figyelmes 
szemlélőre bizonyára kevés hatást gyakorolnak. De nem ám 
az olyan erdő, a minőt a természet kifogyhatatlan forma- 
gazdagságával teremtett s mely a szemlélőjére kellemesen 
meglepő. Ne csak az erdő ápolói s oltalmazói gyönyör
ködjenek az erdő regényes szépségében, de mindazok is, 
kik az erdőben nyugalmat, üdülést s a természet alko
tásaiban élvezetet keresnek. S ezen nemes célt azon 
erdő képes leginkább megközelíteni, melynek szabad, 
természetszerű fejlődésének tág tere biztosítva van s hol 
a tenyészetnek természetes, változatos fejlődését nem 
korlátozzuk, miáltal bizonyára jobban és tökéletesebben 
tölti be nemes hivatását, mintha elkoptatott mintába 
szorítanék.
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Az Országos Erdészeti Egyesület dec. 13-án 
tartotta meg közgyűlését kálnoki Bedő Albert alelnök 
vezetésével. A gyűlésen nagy számban jelentek meg az 
egyesület tagjai, valamint a ministériumok, hatóságok 
és a nagyobb erdőtulajdonosok képviselői. Borsod-Gömör- 
Hevesmegyék erdészeti egyesületét Dezsényi Jenő kir. 
alerdőfelügyelő képviselte. Bund Károly titkár fölolvasta 
évi jelentését, a melynek tudomásul vétele után a válasz
tásokra került a sor. Elnök lett báró Bdnffy  Dezső, I. 
alelnök dr. Bedő Albert, II. alelnök Horváth Sándor. 
Választmányi tagokká megválasztattak: báró Ambrózy Lajos, 
Arató Gyula, herceg Eszterházy Miklós, Hirsch István, 
Podhradszky András, Rónay Antal, Tavi Gusztáv, Tom- 
csányi Gusztáv, Török Gábor, dr. Tuzson János és Marosy 
Ferenc. Számvizsgálókká: Balogh Ernő, Gruber Gyula, 
Marsovszky Gyula, Szalai Ernő és Térfi Béla. Póttagokká: 
Barsy Rikárd és Dezsényi Jenő. Majd a titkár előter
jesztett? a Deák Ferenc irodalmi pályázat eredményét.
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Az 500 koronás jutalmat dr. Zempléni Géza nyerte 
a „Fából készült spiritusz és cukor“ cimü művével. 
Háromszáz koronával jutalmazták Barta Ábelnek a luc
fenyőről irt munkáját. A jövő évi kamatokkal az egyesület 
oly munkát kíván jutalmazni, amely az erdőgazdasághoz 
szükséges kereskedelmi ismereteket fogja tárgyalni.

Farkasok a magya^-íengyel határon.
Irta Sólyom.

A farkasok felnyomozása, kóbor természetük mellett, 
rendkívül fáradságos. Csapát a farkas egyáltalán nem 
ta rt; tél idején pedig, a midőn felnyomozása a hóban 
könnyebb feladat volna, járt utakra csap, a hol az ember 
s a háziállatok nyoma közt, az összevissza taposott uta
kon nyomait követni úgyszólván hiábavaló fáradozás. 
Azért hajtóvadászatokon csakis friss hóeséskor s csupán 
az esetben lehet vele célt érni, ha tanyahelyét sikerült 
előzetesen kikémlelni. Persze ez a tanyahely is, legkivált 
télen, ideiglenes jellegű; s ha ma itt volt búvóhelye, 
eledelszükség kényszere pedig távol másfelé hajtja, elő
zetes nyomozásaink fáradságos munkája teljesen ered
ménytelenné válik.

A hajtóláncon valahogyan belül szorult farkas sietve 
igyekszik kitörni. Közbe-közbe meg-megáll, hogy ellen
felei felől kellően tájékozva lehessen. Ha a veszedelem
mel már szemtől szembe került, akárhányszor megint 
visszahúzódik a hozzáférhetlen sűrűség rejtekébe, ahon
nan azután csakis akkor lehet kizavarni, ha már teljesen 
körülzártan, a menekülésnek más útja nincs, mint az 
elszánt végső kitörés.

A hajtóláncolatok gyöngéit azért pompásan kiérzi s így 
legtöbb esetben ott szokott bennünket csúffá tenni, a hol 
legkevesebb veszedelem fenyegette.

Vaktában, számítás nélkül már csak akkor fog tova
rohanni, ha a lövések döreje eszeveszetté teszi.

Betegre sebzett farkas a legtöbb esetben elveszett a 
vadászra. Ha csak ebekkel fel nem nyomozhatjuk, avagy 
sebesülése közben a közelben el nem vérzett, többé 
ráakadni nem fogunk. Az, hogy a könnyebben sebzett 
farkas, olyforma elszánt bátorsággal, mint azt a medve 
cselekszi, a vadászszal szembeszállana, a vadászatok 
krónikáiban aligha fog előfordulni. A könnyebben sebesült 
farkas rendszerint tovamenekül, míg a súlyosan beteg 
állat legtöbbnyire saját falánk atyafiságának lesz prédája.

A csodásán finom szimatu farkassal szemben, a sze
lek irányára ,s mindenkor különös figyelemmel kell 
lennünk.

A farkasok száma az utóbbi két évtized alatt hazánk
ban örvendetes módon megcsappant. Ám ne írjuk ezt 
kizárólag a farkasvadászatok kedvező mérlegére, sem 
pedig a kultúra rohamos terjeszkedésének javára. Az 
állomány megcsappanásának egyik főokát a farkasok 
közt sűrűn dühöngő veszettségben kell keresni, a mely 
évente tetemes áldozatot szed közülük.

Az erdőkultura emelkedése Kárpátjaink sűrűiben, mi
hamarább kiszorítja a farkast hazánkból; már manapság 
is a lengyel és román határ legelhagyottabb tájaira szorít
kozik, előbb-utóbb pedig végleg a Balkán gyéren lakott 
szakadékai lesznek utolsó mentsvárai Európában.

*
A felsőungvölgyi vasút munkálatai még nagyon a 

kezdet kezdetén voltak. A halicsi határhegyekbe vágó 
uzsoki hágó ősrengetegeiben fejszecsapás se hangzott 
még akkortájt. Vadászutaimban az Ung forrásvidékén 
kalandoztam akkor. Vadászházigazdám s régi jó pajtásom, 
a vonalépítés munkálatain közreműködve, az uzsoki ren
getegek szélén, barakkszerü épületben töltötte az őszt s a 
telet; tehát a legpompásabb vadászidény alatt ott fent 
élt a Kárpátok félreeső vadászrengetegeiben.

Tengeriérés idején, a sörtevad kedvéért, a remetelak
ból vadkanremetéket hajszoltunk; illő dolog volt tehát, 
hogy Józsi barátomat tél szakában is egy-két hétre fel
keressem fatuskulumában.

A főidénynek már úgyis vége volt. Idelent az Alföldön 
már unatkoztunk. A szaporán ismétlődő hóviharok nem 
zavartak tervem kivitelében. A végállomásról szánkón 
hamar célomnál'voltam : az uzsoki kedélyes barakkban. 
Józsi legutóbbi levelében is sürgette jövetelemet a far
kasok miatt. Csúzos bántalmak következtében vadász
szünetet tartott s így szüksége is volt a közreműködé
semre, miután a farkasok polifón hangversenye éjente 
keservesen zavarta amúgy sem kifogástalan éji nyugo
dalmát.

A farkasok, hogy megjöttem, csodálatos módon nem 
jelentkeztek többé.

Sűrű pelyhekben hullt oda künn a hó. A kályhában 
vigan pattogott az illatos fenyőhasáb. Következő nap 
reggel már magam akartam a farkasok után nézni, a 
midőn jégcsapos, zuzmarás bajszával beállít kiszolgáló 
mindenesünk: egy vasúti altiszt azzal a hírrel, hogy két 
hatalmas ordas az utszéli csárda körül ólálkodik; az éjjel 
is ott garázdálkodtak a közelben. Jó volna azon a tájon 
körülnézni, sőt lesbe állani! Szólt Lajos az altiszt, a ki 
maga is puskás ember volt s a konyhát akárhányszor 
vaddal el is látta. Benne tehát megbízható vadásztársam 
akadt.

Zélig a csárda zsidaja, egész háznépével fenn virrasz
tóit az éjszaka. Szörnyen rettegik a farkasokat. Két éj óta 
a szemüket se merték lehunyni 1 Szólt tovább Lajos.

— A két farkas irgalmatlanul üvöltöz a csárda abla
kai előtt. A zsidónak fegyvere nincs, hát pléh edényekből 
összekombinált holmi macskazenével próbálkoztak célt
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érni. Elmúlt éjjel, végre hajnal tájt, a pléhkoncerttel 
mégis csak tovazavarták az ólak körül settenkedő két 
tolakodó ordast 1

Este hat óra tájban, ott fent a Kárpátok szűk és magas 
fekvésű hegyszakadékai közt, tél szakában február közepe 

. táján már öreg este van. Épen hatot kongott a távol 
falu órája, mire Lajos kíséretében beköszöntöttünk a 
Zélig családhoz.

Érkezésünket valóságos örömrivalgással fogadták. Zéligné 
asszony tüstént borral és forró teával kínált. A kocsis 
állítása szerint a farkasok, alkonyat beállta óta, az 
országúton túl elhúzódó bozótosban ólálkodnak. Való
színű, hogy később majd közelebb fognak merészkedni.

Nagyon is kiéhezett farkaspár lehetett, a mely ily 
konok kitartással ostromolta folyton a csárda környékét. 
A farkas az emberi lakóhelyeket általában kerüli. Fal
vakba végszükség esetén szokott csak bemerészkedni. 
A kemény tél végére agyonkoplalt s elhullott erdei vad 
valószínűleg nem sokat ígérhetett nekik, s így ínyenc 
vágyaikat melegebben érdekelte Zélig birkaállománya. 
Úgy látszott, hogy nem mutatnak a tovakóborlásra haj
landóságot addig, a mig mohó étvágyukat itt ki nem 
elégíthetik. Ebbéli szándékuk a Zéligék éberségén és 
macskazenéjén eddigelé hajótörést szenvedett. Ám épen 
ez a konok kitartásuk, legalább bennünket Lajossal, 
reménységgel töltött el. Valószínűnek látszott, hogy a 
gyötrő éhség fokozatosan merészebbé fogja őket tenni 
s így előbb-utóbb ostromot intéznek a juhakol ellen.

A magányos csárda elszigetelt fekvése, távol a községtől 
s a lent kanyargó forgalmasabb országúitól, felette csábít
gathatta a farkasokat. A nyáron kétségtelenül poétikus 
fekvésű magányos erdőszéli csárdát, három oldalról övezte 
a cserjés. Negyedik oldala, a keskeny homlokzattal, a 
keletnek húzódó völgynyilásnak esett.

Zélig bátorsága, megjöttünkkel oly óriás méretet öltött, 
hogy maga is kísérőnkül ajánlkozott, a farkasleshez. 
Fegyverül ólmos botot vett kezébe. A nagyszámú család 
e merész vállalkozásnak határozottan ellenszegült. Zéligné 
sietve kioltotta a söntés egyetlen lámpáját, Zéliget erőnek- 
erejével magával vonszolta s a gyermekekkel együtt a 
búbos kemence mellé telepedett azzal a kijelentéssel, 
hogy ha kell, akár virradatig is várakozni fognak itt a 
farkasok bőrére 1

Lajossal kettesben a csárdaudvar jobb sarkában álló 
hatalmas szalmakazalra helyezkedtünk magas lesre. A 
létrát felhúztuk magunk után. A széláram a legkedvezőbb 
volt ránk nézve, úgy, hogy a szemközt elhúzódó cserjé
sek közt tartózkodó farkasok jelenlétünkről aligha szerez
hettek tudomást.

Zélig házőrző ebe a múlt héten elpusztult s így bir
kái jelenben őrizetlenül álltak. Legalább ebugatás sem 
zavarta lesünket.

A holdfényes est nesztelen csöndjét legfeljebb a nyug
talankodó birkák mozgolódása zavarta. A táj lassanként 
Yes'.ített ezüstös ragyogásából; a hold lassanként a halicsi

hegyek mögé- bukkant. Azért a hó fényében is elegendő 
világosságunk maradt ahhoz, hogy a jelentkező ordasok 
körvonalait megkülönböztethessük.

A község toronyórája elkongta a 12-őt s utána három
szor is a V-r-edeket, a nélkül, hogy az álmatlansággal 
vesződő birkasereg neszelődésén kívül más egyéb hangot 
hallottunk volna. Közben könnyedén szállingózni kezdett 
a hó. Ez talán előnyös is volt, a mennyiben kissé be
havazott alakunk, a köröskörül fehér környezettől nem 
volt most már elütő.

Elég kényelmesen meglapulva tudtunk a kazal széles 
tetején elhelyezkedni.

Egy órát ütött éjfél után, v. midőn az erdő s a kazal 
közt elhúzódó ritkás cserjék lelő! kísérteties sötét árny
ként óvatosan előkullog elóob az egyik ordas, majd 
mögötte alig két ordas hossznyiia a másik.

Ám mire fegyveremet kissé feljebb emelve az árnyak 
elsejét célba vehettem volna, a fenevad változtatott az 
előbbi csöndes menetelésen, hogy aztán meseszerü gyor
sasággal az elreteszelt juhakol bejáratánál teremjék.

Több ideje nem maradt. Alig észrevehető mozdulatomat 
csodásán éles érzékeivel azért mégis meghallhatta, mert 
épen abban a pillanatban, a midőn célba vettem, kísér
teties fényben felvillanó két szeme egyenesen rám irá
nyult ; egyben jókora hegyes füleit is még élesebbre 
hegyezte. Ebben a helyzetben érte lövésem . . .

Majdnem egyidőben eldördült a másik fegyver is . . .
A két bestia ott vergődött véiében, a keményre fagyott 

hórétegen. Elővigyázatosságból rájuk dupláztunk előbb s 
azután lassú óvatossággal lebocsátkoztunk a kazal tetejéről.

A lövések zajára a csárdában is tüstént világosság és 
élet kelt. Zélig kezében jókora istállólámpással, kocsisa 
kíséretében megjelent a csárda ajtajában, s kiáltozni kez
dett onnan, hogy jöhet-e már a lámpással ?

— Jó lesz, ha ott várakoznak még 1 Kiáltottam feléjük. 
Azután újabb lövésre készen, mindketten előbb a juhakol 
előtt fetrengő s most már végsőket nyújtózkodó sötét 
tömeg felé közeledtünk.

Mire oda értünk, teljesen mozdulatlan volt. Az egyik 
lövésem koponyáját roncsolta. Az utolsót vonagló íenevad 
kárt többé nem tehetett senkiben. Bozontos szőrű hatal
mas kan volt.

A másiknak Lajos a két hátsó lábát formálisan ellőtte. 
Az tehetetlenül ott fetrengett a havon. Közeledtünkre 
borzalmasan ránk vicsorította hófehéren villogó fogazatát. 
Öt lépésnyi távolságból megkapta a magáét.

Most már Zélig is elősompolygott. Az élettelen bestia 
láttára az istállólámpást hamarosan a kocsis kezébe 
nyomta, majd ólmos végű botjával jókora ütést mért a 
két bestiára, ezzel is kétségtelen meggyőződést szerzendő 
arról, hogy rettegett fenevadjai csakugyan visszavonhat- 
lanul és véglegesen elpusztultak-e?
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A vadászat éjjel.
Kissé túlzásba csapó felfogás az, mely a vadászatot 

éjjel nem tekinti vadászhoz illőnek. Akárhány olyan vadá
szati mód van, melynél az éj leplét nem nélkülözhetjük. 
Magának a vadnak az éj sötétje tagadhatatlanul a leg
megbízhatóbb védője és oltalmazója. A legmesszebb menő 
vadvédelem sem nyújthat annyi oltalmat a vadnak, mint 
a mennyit az éj sötétjének jóvoltából élvez. A pa
gonyokra ráboruló sötét éj, a maga titokzatos árnyaival, 
valósággal anyailag födi-rejti a vadat mindenféle ellen
sége, de legelső sorban legveszedelmesebb ellenfele, az 
őt szakadatlanul zaklató ember ellen. Örökös harc és 
háború az, a mit a vad a vadász ellen megküzdeni 
kénytelen. Ebben a szakadatlan harcban az éjnek szaka 
az egyetlen fegyverszünet idő. Erőt és nyugalmat is lég
ióként ez nyújt a sokat zaklatott vadnak. Érthető tehát, 
ha a magasabb vadászmorál szempontjából sem tekint
jük vadászhoz illőnek sőt méltónak azt, ha az éj sötétjét 
arra használja, hogy annak leple alatt úgyszólván orvul 
támadja az amúgy is minden oldalról űzött és üldözött 
vadat. S mégis kivételek az olyan vadászati módok, 
melyeknél a vadat a legbiztosabban éjjel keríthetjük kézre. 
Ilyen esetekben igazságtalan dolog volna a vadászról 
feltételezni, hogy nem méltóan cselekedett akkor, amidőn 
egyébként törvényes formák betartása mellett, vadászter
vei kiviteléhez, az éj sötétjét, mint egyedül alkalmas 
időpontot volt kénytelen választani.

A vadászat terén a kor haladásával együtt sok minden 
megváltozott. Akárhány régi meggyökeresedett vadász
szokás ma már a legkonzervativebb öreg nimród szemé
ben is tarthatatlan lett. Egyrészt a bámulatosan fejlődő 
lő- és fegyvertehnika csodálatos vívmányai, melyek egyes 
vadászmódokat gyökeresen átalakítottak, másrészt az op - 
tika bámulatos találmányai, a minők a különféle célzó 
távcsövek, vadászlátcsövek, erősfényü skoparok, villamos 
fényszórók s más egyéb magas töké yü látszerkonstruk- 
ciók, a sokaktól kifogásolt éjjeli vadászatokra teljesen át
alakító befolyást gyakoroltak úgy, hogy az ilyen éji vadá
szatok ma egészen más jelleget s igy teljesen elfogad
ható alapot is nyertek. Egyebekben a vadat, melyet kí
mélni és óvni kell, megfelelő kímélet részesévé tehetjük 
a nap szakában is akkor, ha vadászati módunk időpont
jaként az éjszaka célszerűbbnek mutatkozik.

Az éji vadászatok lényegének nem az a sarkpontja, 
hogy ilyesmi a vadászhoz nem illő dolog, hanem azon 
fog megfordulni, hogy miként gyakoroljuk azt ? Ha az 
nem ellenkezik a vadászat, nemes szellemével, főként 
nem a vadászat törvényeivel, úgy a mai optika vívmá

nyai mellett, az éji vadászatok kikapcsolhatok abból a 
sorozatból, melyet a vadászat s talán a vadvédelem is, 
a vadászat kezdetlegesebb eszközeinek szakában, szabály- 
ellenesnek tartott. Jelszavunk azt tartja, hogy a vadász 
törvény- és szabályellenesen ne vadásszon ! Nos, a ki ez 
ellen vét, az a nap csábító szakában ezt sokkalta inkább 
s talán gyakrabban megcselekedheti, semmint a titokza
tos éj keveset ígérő s korántsem bátorító leple alatt 1

Épen éjnek idején a vadászat maga erős próbára 
teszi a gyakorlottabb, éles érzékű vadászt is ! Dacára 
annak, hogy az éj sötétje a vadászt szűkebb körök hatá
rai közé utalja, a vadászat az éj szakában a vadász rá- 
termettségi fokának valóságos próbaköve. Les utak éj ide
jén végtelen türelmet és kitartást igényelnek. S mégis, 
az éji vadászatok végeredménye a legtöbb esetben alig 
nyújt kárpótlást akár az elvesztett időért, akár pedig a 
feláldozott nyugalomért 1

Kétségtelen, hogy vadászatról éjnek idején a szó igazi 
értelmében csak akkor szólhatunk, ha akár puszta érzé
keink ékességével, akár pedig céltávcsövekkel és reflek
torokkal élesbített érzékeinkkel megtudjuk különböztetni 
az éj homályában a környéket s a tárgyakat oly annyira, 
hogy megfelelő lőtávlatot biztosíthatunk magunknak.

Holdfényes éjszakák mellett, télszakában, hóvilág hát
tere akárhányszor alkalmasabbcélpontot biztosit számunkra, 
semmint a nyár szakának holdas éjjelei, midőn a felhőtlen 
égboltozat dacára, a hold rezgő fényétől átszőtt tárgyak 
bizonytalan fakó színe, könnyen megtéveszthet bennünket, 
mig ellenben télen, a hómezők fehér hátterétől elütő 
minden sötétebb tárgy körvonala élesebben kidomborodik. 
Holdfényes nyári éjek idején, még leginkább gabnaérés- 
kor a holdsütötte kalászos területek feltűnően világos 
háttere mellett számíthatunk olykor egy-egy a háttértől 
élesebben elütő vad célpontjára.

Éji vadászatok eredményének titka elsősorban a kör
nyezet nyújtotta háttértől függ. Ha eléggé megvilá
gított a háttér, a célpont is biztosabb. Holdsütötte 
vetéstáblákon, hómezők fehérjében pompás célpontok 
kínálkoznak főleg sörtevadra, mely különben is az éjjel 
vadászható vadnemek közé sorolható. Ezekkel szemben 
a fátadságos éjjeli lesek vadászélvezetei elegendő kárpót
lást is nyújthatnak nekünk.

Európában honos vadnemeink közül éjnek idején lég
ióként a fajdfélére szoktunk kivonulni. De itt is inkább 
csak az éj leple alatt megyünk a dürgőhelyre, hogy 
azután hajnalhasadtára gyönyörködhessünk a szerelmes 
kakasok csodálatos viselkedésében. Kétségtelenül az éji 
vadászatokhoz kell tehát sorolnunk a fajdvadászatot, hiszen 
golyós fegyvert használunk, már pedig éji vadászatokon, 
védett vaddal szemben más fegyverrel sem nem illő, 
sem nem szokásos, de nem is üdvös működni.

Úgy a holdfény, mint a hóvilág sápadt fehérsége ma
gukban véve azért még mindig bizonytalan, elmosódott 
pontokat szolgáltatnak úgy, hogy a legélesebb vadászszem 
is készséggel fogja a céltávcsöveknek tagadhatatlanul
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magas tökélyü szerkezeteit éji vadászatai alkalmával fel
használni. Mihelyt golyós fegyverről van szó, az éj homá
lyában, de sőt még est- és reggszürkületkor is, a cél
távcsöveket ma már nem nélkülözhetjük. Célzó fénytáv- 
csövön kivül, jobb minőségű vadásztávcsövek is, főként 
éji magas lesüléseinknél kiváló szolgálatokat tehetnek.

A külömböző vadásznemek közül talán egyedül a cser
készet az, melyre éjnek szakában, ha még oly vakítóan 
fehér a hó, még oly ezüstösen tiszta fényű a hold, még 
oly tökéletes szerkezetűek látszereszközeink és lőfegyve
rünk, eredmény kilátásával aligha vállalkozhatunk.

A cserkészetnél akárhányszor a nappal ragyogó vilá
gítása sem elegendő ahhoz, hogy célt érjünk. Annál 
kevésbbé tehát az éj bizonytalan homálya akkor, a mi
dőn maga a cserkészendő vad, éles érzékeivel, főként 
halló és szagló szerveivel messze túlszárnyal bennünket. 
A vadak érzékeivel szemben a legkiválóbb látszerekkel 
fölfegyverkezett vadász sem igen fog éj idején célt érni. 
Bárminő elővigyázattal haladjunk éjnek idején a pagony
ban, legnesztelenebbnek tetsző viselkedésünkről a vad, 
az éj jellegzetes csöndjében, réges-régen tudomást szer
zett, mielőtt még legpompásabb reflektorainkkal felfedez
tük volna őket! Felette kedvező széljárat ugyan segítsé
günkre lehet éj idején is, de a cserkésző vadász bizo
nyára nem a széláramok esélyeire bízza egyedül az ered
ményt akkor, ha fegyverében és saját érzékeiben meg 
nem bízhatik.

A vad előtt az év s a nap bármely szakában, lépte
ink halk zaja is árulónkká válik. Csupán friss hóeséskor 
téli éjszakák idején lehet e tekintetben a vadak hallását 
némileg figyelmen kivül hagyni. De ki vállalkozik téli 
éjek idején, sűrűn hulló hópelyhek közt cserkészutakra ? 
Az éj idejére tehető vadászatok célja és rendeltetése más, 
s a ki a magas lesek nyújtotta vadászmódok objektumain 
s a fajddürgés szakának kedvtelésén kivül az éj szaká
ban egyéb vadászélvezetek után vágyódik, az legfeljebb 
az exotikus országok oroszlánvadászatok örömeiben fog
megfelelő kielégítést nyerni! _ __

Gy. Gy.

Elmélkedjünk a vadászatról.
A napi lapokat olvasva, minduntalan szemünkbe tűnik 

egy-egy apró hirecske, a mely valamiféle vadász-sze
rencsétlenségről ad hirt. Természetesen, ezek a hírek 
kicifrázva jelennek meg. Az olvasó soha sem tudja, hogy 
mi az igaz bennük és ki a hibás?

A lényeg azonban' mindig az, hogy valakit valaki úgy 
lőtt meg, hogy a lövés nem a vadász akaratától függő- 
leg lett irányítva, egy szóval szerencsétlenség történt. 
Hogy ezt a szerencsétlenséget mi okozta ? ügyetlenség, 
vigyázatlanság, szeleburdiság —-  az már mitsem vál
toztat a lényegen. Tanulságot lehet belőlük meríteni ; 
szó sincs róla, hogy okos dolog ne volna az ilyen ta
nulság; mert már a magyar példabeszéd is azt mondja : 
mások szerencsétlenségén tanul az ember, de ezért 
mégis azt' tapasztaljuk, hogy az ember sorsát el nem 
kerülheti.

Minden társasvadászat alkalmával, a hol lőfegyverrel 
vadászunk ■—- ott ólálkodik a szerencsétlenség és a 
baleset fekete réme, mind csak azért, m ert: sehol a 
világon nem vadászik annyi felületes ember, mint 
ebben az országban; a mely országot különös elő
szeretettel a vadászat Eldorádójának szeretik elnevezni.

Mindenféle sport gyakorlásához bizonyos úgynevezett 
„training" kívántatik. Sőt, nem csak kívántatik, hanem 
ha csak a legkisebb eredményt is akarja elérni a sportoló 
— akkor okvetlen szükséges is. A lapdarugás játék 
művészi titkaiba már az utcán igyekszik behatolni a 
kis mezitlábos merkantilista, mindenféle útjába eső ka
vicsot •— céltudatos rúgásaival igyekszik egy bizonyos 
cél felé terelni. A Lawh-Tennis gyöngéd, majdnem gyer
mekes játékát, úgy a nők mint a férfiak éveken keresz
tül gyakorolják, hogy csak jobb játékossal is sikeresen 
játszódhassanak.

Úszás, evezés, torna, athletika minden neme hosszú 
céltudatos gyakorlatot igényel. Egy szóval bátran ki
mondhatjuk, hogy : mindenféle sport nagy gyakorlatot és 
rátermettséget igényel. Es mit tapasztalunk a vadá
szatnál ?

Azt, hogy a vadászok száma az utóbbi időben való
sággal meghatványszorozódott; vadászik boldog-boldog
talan, minden előkészültség, minden gyakorlat, minden 
rátermettség nélkül, — felebarátjai testi épségének a 
veszedelmére.

Ha egy nyavalyás, göthös, a bűróban megpenészedett 
nagyságnak gyomorbaja ellen nem használ semmi — 
akkor ott a vadászat. Egy puska — folyt acél csövek
kel — tollas kalap, gamásli — kész a vadász. A bank
fiú, a nyálas szájú, a fűszeres, a rőfös, a csámpás lábú 
riporter, a penzióba igyekező korcsmáros, színész, ko
médiás mind vadász és mind csak azért, hogy társas
vadászatokon részt vehessen. Mert igy szép, ez úri dolog 
•és a mi fő, még gavallérnak is látszik, mert ezt a mai 
kor szelleme is megkívánja.

Mondhatom, hogy ezek a vadászat iránt semminemű
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lelkesedéssel nem viseltetnek, még csak annyi fáradsá
got sem vesznek maguknak, hogy legalább az állatvilág
ban honos vadjaink természetrajzával csak némileg is 
megismerkednének. Nem tudják még azt sem, hogy a 
vadat nemcsak meglőni, hanem kímélni, ápolni és te
nyészteni is kell. Tanúság reá a bérbeadásra kerülő oly 
területek, a hol már ily társaságba verődött nimródok 
vadásztak, — a hol már ez idő szerint a hasznos apró 
vadnak a hírmondójuk is kiveszett.

Ezt a nagy inváziót legjobban kihasználja az üzleti 
élelmesség. Még soha sem árultak és hirdettek részlet- 
fizetésre annyi mindenféle puskát — mint most. Szemét, 
tucat árúk, kétszeres sőt háromszoros áron is adatnak el 
részletfizetésre — a bősz újmódi nimródok tudatlansá
gát kihasználó — grammofon, perzsa-szőnyeg, vá- és 
kanavászonban utazó izmaelita polgártársaink által.

A napirenden lévő szerencsétlenségek is mind csak 
onnan erednek, hogy az űjmódi vadászok semminémű 
rátermettséget, vagy előkészültséget nem visznek maguk
kal a szabad természet nagy templomába; hanem áldó 
zataikat — Diána istenasszonyának oltárára - -  sáros 
csizmájukkal óhajtanák elhelyezni.

Szeretjük a külföldi előkészültséget majmolni, de csak 
felületesen, üresen. Szakirodalmunkat saját véreink ki
csinyük le az által, hogy nem érdeklődnek iránta. Pedig 
tűdás szempontjából, még a kezdő szárnypróbálgató író
inknak is nagyobb előkészültségük és tudásuk van — 
mint igen sok öreg kipróbált külföldi szakíróknak. Csak
hogy ezek szőrszálhasogató, mindenre kiterjedő és hosz- 
szúlére eresztett munkáiknak súlyt ád a külföldi vadá
szok nagyobb érdeklődése és általánosan nagyobb mű
veltségük. A mi szakíróink kis gárdája pedig még egy
más közt is ellenséget keres. Fél, retteg, hogy az esetleg 
nehéz verejtékével megkeresett darabka kenyerét, a másik 
valahogy kezéből — ki ne üsse. Kár ezért a nagy tüle
kedésért, mert vagy tud az ember, vagy nem. Mindent 
tudni nem lehet, tehát hinni kell, de a mit tud valaki, 
azt tudnia is kell — jól.

A mi irodalmunk érdektelenségét legjobban jellemzi 
azon körülmény, hogy az országos vadászati véd
egylet is évek hosszú sora óta verejtékes munkával 
küzködve, minden követ megmozgatott, hogy a vadá
szati törvénynek valamelyes köntöst adhatna, a mely a 
rajta lévő iszonyatos sebhelyeket úgy, a hogy — beta
karhatná. A küzködők táborában ott vannak mágnásaink 
is (nem tudom személyesen-e?), legalább nevüket olva
som, de még csak a szokásos ígéreteket sem tudták 
eddig az illetékes helyen kicsikarni.

Vájjon miért nem?
Mert a szakirodalom iránt Magyarországon csak ideális 

emberek érdeklődnek, ilyenek meg — nagyon kevesen 
vannak.

A napi sajtó, meiy egy-egy fenséges úrnak kéziratát 
az „elmélkedésről a szabad természetben“ a legnagyobb 
áhítattal reprodukálja, nem hallja, nem veszi észre, hogy

mint kiabál, óbégat 55—60,000 vadász ; kér, könyörög 
egy új törvényért, a mely a vadászat érdekeinek is meg
felelő lenne.

Akad egy-két napilap, a mely már pedzi, hogy nincs 
minden rendben, jó lenne talán a vadászat érdekeire is 
súlyt fektetni, mert már a vadászat nem csak sport, 
hanem a mint mondani szokták: közgazgasági tényező 
is, vagy mi a szösz? Eddig az Alkotmány vezet.

A vadászati szerencsétlenségek jobban érdeklik a napi 
sajtót „Zsolt“ az „Esti levelek“ zseniális írója, a ki 
különben vérbeli vadász is és a kihez engem igaz va
dászszeretet fűz, egy hosszú esti levelet eresztett meg a 
Pesti Hírlapban a vadászaton előforduló szerencsétlen
ségek elkerülése végett. Nemes cél lebegett szeme előtt, 
sajnos, de nem lesz meg a kívánt eredménye mindaddig, 
a mig a vadászat iránt érdeklődő nimródaínk oly bámu
latra méltó tudatlansággal igyekeznek a magyar vadá
szatnak tekintélyét aláásni és a míg nem fordulnak oda 
■— a hol mindent megtudhatnak — a magyar vadász- 

szakirodalom eddig még kicsiny, de lelkes kiforrásai
hoz, a szaklapokhoz.

Egy kis érdeklődés és a vadászati szerencsétlenségek 
elkerülhetők lesznek. Szerencsétlenség azért előfordulhat, 
de legalább nem tudatlanságból — hanem szerencsét
lenségből.

Zsolt barátommal — esti levelének megírása előtt — 
vadásztunk kettesben ; alig egy pár napja és bizony az 
egyik „erdésznek“ nevezett vadfelügyelő puskájából a 
jó fajtájú kis posta bőrkabátomat úgy fúrta keresztül, 
mint a pinty ! Olcsón menekedtem meg a biztos halál
tól, szarvasbőrmellényem nem engedte át az alig tíz 
lépésnyiről jött postát. Egy jó két filléres nagyságú vér- 
aláfutás jelezte tüdőmnél — a treffert. A lövés a hátam 
mögött történt, egészen ellenkező irányban . . .  de egy 
kiálló faágról gellerezett és szerencsére kabátomra, nem 
a fejemre. Ki volt a hibás? Senki. A véletlen úgy hozta 
magával, hogy még én lettem a szerencsés, mert sorsát 
senki el nem kerülheti.

Remetei Kőváry János.
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Kivándorlóink vadászterületei.
Irta Gy. Gy.

Az északamerikai Egyesült-Államok vadászati viszo
nyai azért is érdekelhetnek bennünket közelebbről, mint
hogy nagy számú kivándorlóink révén állandó össze-_ 
köttetést kell fentartanunk az odaát letelepedett honfi
társakkal, kik között aztán feles számban akad nem egy 
tapasztaltabb vadászember is. E réven nehány olyan 
adat jutott legutóbb is birtokomba, a melyek figyelmün
ket ideát is felkölthetik, nem lesz tehát érdektelen, ha 
az Oceántúli hazafiak vadászterületei felől egyet-mást 
elmondok.

Az Egyesült-Államok legérdekesebb vadászterülete, a 
hazánkkal területnagyságban majdnem egyező Kolorádó, 
a maga sajátszerü Nemzeti-vadparkjaival. E parkok egyi
kében gondozzák és féltve őrzik az Unió dicsőséges 
vadászmultjából még fennmaradt bölényállományt. Kolo
rádó hegyvidékei közé tévedő honfitársaink túlnyomó 
többsége bányászattal keresi kenyerét. A legutóbb örven
detesen nekiinduló visszavándorlás anyagában szép szám
ban került haza magyar bányászember is, épen Kolorádó 
területeiről. Bányászat s némi erdőgazdaságon kívül aztán 
legfeljebb a tejgazdaság jöhet itt még számításba. A 
vadászélvezet fényűzését azért Kolorádó vadászterületein 
honfitársunk közül aligha egy-kettő engedheti meg ma
gának. A mintaszerűen védett területek vadászkedvtelé-1 
seiben ma még a Vanderbiltek, Mackay-ek és Pierponri 
Morganok is csak korlátolt mértékben részesülhetnek. A; 
szerényebb helyzetű honfitárs kénytelen Cleveland, Wis- 
consiu, Michigan vagy Minesota államok szerényebb, 
kevésbé védett s így kevésbé is vadbő területeivel be
érni. Az elésorolt államok egykor jóhirü vadászterületeit 

.korántsem avatja ma már vadászparadicsommá az a ; 
rengeteg vasúthálózat, a mely az egyes államok al- és 
felföldjeit egyaránt keresztül-kasul szeldeli. Azért tagad-: 
hatlan, hogy a legmagasabb fokú vasutkultura mellett isi 
a föld- és az erdőbérlet az Egyesült-Államok, egyes, tájain 
még manapság is mesésen olcsó. Az ilyen bérletek kere-j 
tében aztán több helyütt akad egy-egy figyelemreméltó 
vadászterület is.

Maguk az egyes vasuttársulatok olcsó erdőparcellákat 
is bocsátanak áruba. A kinek erős karja s munkakedve 
kibírja, az maga közvetlenül is hozzájárulhat, ha másként 
nem, hát erdőirtás utján, az Unió felmagasztalt kultúrájá
nak fejlesztéséhez.

Az Unió egyes államaiban egy-egy olyan kivándorló, 
a ki ott már polgárjogot szerzett, ha vagyontalan is, ám 
egyebekben kifogás alá nem esik, a még kultiválatlan 
területekből fejenként 160 akernyi területet kap meg- 
mivelés és kihasználás céljából. Ezért egyszer és min
denkorra 20 dollárt fizet. Az átvett terület tulajdonjoga 
azért az államé marad.

Egy-egy ilyen 160 akrenyi terület birtokba vétele azért 
a birtoklóra több rendbeli kötelezettséget is ró. így első

sorban tartozik a területre magának lakóházat építeni. 
Köteles a területen 5 éven át egyfolytában lakni s azt 
ha erdő, kiirtani, az irtást pedig megmivelés alá venni. 
Az 5 év leteltével a megmivelt területet aztán mérsékelt 
összegért az államtól örökáron meg is vásárolhatja. Az 
így megvásárolt terület el is adható.

Az ilyen, ősterületek fővonzereje, vadászember szemé
ben, azok vadbősége; persze ebbeli reményeit nagyon 
is lefokozhatja az erdős részek kiirtása. Ha az illető olyan 
kulturtermő otthont akar magának teremteni, a melyet 
öt év leteltével érdemes örökáron megváltani, úgy mul- 
hatianul irtania kell.

Az ilyes pontokon letelepülő honfitársnak, a régibb 
telepesek helyzetéhez mérten, előnye talán csupán egyet
lenegy, s ez az, hogy,ma már nem kell többé az egykor 
rettegett indián törzsekkel élet-halál harcokat vívnia. Az 
Unió . régente nagyhírű indiánjait a kultúra semmivé tette. 
A hősies „Bőrharisnyát" és „Sólyomszemet“ daliás tár
saságukkal egyetemben ma már csupán Cooper Fenni- 
more, meséiből ösmeri az amerikai gyerek csak oly ala
possággal, . mint nebulóink idehaza.

Farmer-honfitársainknak küzdelme manapság már csak 
az erdők vadjaival, meg az elemekkel van. Sajnos, a 
vad is folyton apad s. a mi van, az sem épen a leg
veszedelmesebb. Elemi csapások a kultúrának itt sokban 
kezére játszanak. Sehol annyi vizáradat nem púsztít 
világszerte, mint a végtelenbe vesző Mississipi meden
cében, a mely földünk legvizdúsabb tája.

A veszedelmesebb ragadozó-féle közül települőinknek 
régebben sok galibát okozott a szürkemedve : a grizzly. 
A., kultúra ma ezeket nagyrészt Kolorádó nehezen hozzá
férhető vsdterületei, felé szorította. Egyéb ragadozó közül 
a prerifarkas, a coyotp s a hiúz szerepel nagyobb számban.

Egy-egy vasúti végállomással, az Egyesült-Államok 
egyes pontjain végleg megszűnik, a kultúra. A végállo
mások ét- és várótermeit még az Unió szokott fényűzése 
jellemzi, hogy aztán az állomáson túl úgyszólván gyalog
sakat se találjunk.

Az Unió mélyreszántó kultúráját azért még ftt is el
árulja egy-egy dúsan, fölszerelt iskolaépület. A legtávolabb 
vadonok telepei közt is találunk ilyet! A hazánknál sok
kalta tarkább népfajokat, az amerikai kultúra iskolái,, 
képesek voltak csodásán egyesíteni, egyazon érzésűvé 
alakítani. Az Unió jövő nemzedéke között, honfitársunk, 
a magyaron kívül, képviselve van szép számarányban a 
tót, az oláh s a horvát. (Bár valamennyi odaát volna!) 
Az Unió iskolái az itthon fennálló nemzetiségi válaszfala
kat mesés gyorsasággal ledöntögetik. Erős kéz se kell 
hozzá.

Az 5 — 5 éves birtoktelepek irtásai nyomán hamarosan, 
megjelenik aztán a gőzfűrész. Farmerjeink a fűrésztelep
nek beszolgáltatott faanyag révén rendszerint annyit keres
hetnek, hogy a kikötött határidő leteltével könnyű szerrel 
lefizethetik területük vételárát; szorgos kitartással pedig, 
alapját vethetik egy lassanként nagyobbodó kisgazdaság
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nak is. A mit különben ennyi fáradság árán, a hon
vágy fájdalmas sebei nélkül, idehaza is elérhetnének!

A telepek közelében keletkező faiparvállalatok ma még, 
legalább egyelőre, kielégítő munkabért biztosíthatnak az 
ott gyökeret verni kívánó farmernek.

A kinek esetleg módjában áll farmja területét bővíteni, 
az további 40 akernyi parcellákra osztott területdarabokat 
kaphat az államtól. A vételár mérsékelt s azt Ví évi 
részletekben törlesztik.

A telepesek hajléka első időben rendszerint az egyszerű 
blokház. Anyagot a pagony ingyen szolgáltat. A család 
szükségleteit az ingyen legelő szarvasmarha, baromfi s 
az ingyen makkoló sertéskonda hivatott kielégíteni.

A. vadászgató telepesek konyháját, legalább ma még, 
elég bőven kielégíti egyben a vad is. Egyes helyeken 
temérdek a nyúl, a fogoly, a fürj, Oregon államban a 
mesésen elszaporodott fácán is. Őz, dámvad, szarvas csak 
szórványosan akad. Az élvezhető vadnemek az év 4 
hónapján át tilalom alatt állanak. A pusztítás arányához 
mérten ez elég rövidre szabott védidő ; ám az Unió 
egyes államai ma már kellő előrelátással kezdenek a 
tilalmi idő korlátain erősen szűkíteni!

A farmerek első munkaévei bizonyára erősen verejté- 
kesek. A kezdőmívelés hatalmas munkaerőket igényel. 
A megmívelés fokához képest, a telek értékével együtt 
lassanként a telepesek jóléte is emelkedést mutat. Vala
mikor az Unió mai csodavárosai : New-York, Chicago, 
Saint-Louis, Philadelphia stb. csak olyan kezdetleges 
farmertelepítvények voltak, a minőket manapság a magyar, 
a tót, a ruthén vagy más nemzetbeli kivándorló verej- 
tékes munkája alakít kulturterületté, teleppé, községgé s 
végül vasút és villanyerővel telített forgalmi gócponttá.

Régente, a midőn a farmokat alkotó s környező erdő
ségekben nagy számban tanyázott a medve s a farkas, 
kivándorlóinknak sok küzdelmük akadt a háziállataikat 
elrabló fenevadakkal. A veszedelmesebb ragadozóféle ma 
már a legtávolabb eső északi és nyugati tájak rengetegei 
felé húzódott; úgy, hogy egy-egy medvevadászat az Unió 
államaiban ma már csak olyan esemény, mint nálunk 
valahol a Kárpátok lentebb fekvő tájain.

A telepeseknek 80°/0-ka, az Unió statisztikai adatai 
szerint, vadászember! A 80 °/0-ban hazánk tisztán magyar 
származású kivándorlójának valamennyije benne foglal
tatik.

A csodálatos erdő a maga érdekes vadjaival különös 
vonzerővel hat reánk, akár a Kárpátokról, akár pedig az 
Unió Kordilleráiról essék szó.

Legkedveltebb vadászobjektumuk mégis a szarvasok 
legkapitalisabbja: a vahiti! Erőalkatban, őshamisítatlan- 
ságában még legközelebb áll a cervidák közül az ős
szarvashoz.

Népszerű vad odaát a kecses testű virginia-szarvas. 
Egy-egy szarvas húsából a farmer napokon át táplálkoz- 
hatik, e mellett bőrét és agancsát rendszerint jóáron ér
tékesítheti a legtávolabb telepeken is tanyát ütő u. n.

generalstore-nál, vagyis „nagy“ kereskedőnél. A demok
rata unióban a „nagy“ jelzőt előszeretettel hajszolják s 
így minden falunak megvan a maga „general“ hentese, 
susztere, kéményseprője stb.

Az amerikai telepes irtás alá vett erdőterületének úgy
szólván legparányibb alkatrészét is értékesíteni képes. 
Az unió gyáripara oly fejlettségű, hogy ma minden néven 
nevezendő terméket ott értékesít s felhasznál, a hol azt 
feltalálja. A telepek közelében nyomban gyökeret ver a 
faiparvállalat. Körülötte csakhamar iparvasut keletkezik. 
Az anyagelszállítás tehát akadálytalanul lebonyolítható. 
Waggonhiányról a gépgyárakkal túltelített Unió sohasem 
panaszkodik.

A hol a vidék földtani és vízrajzi viszonyai azt meg
engedik, ott csodás élelmességgel tudják a faúsztatás 
előnyeit is kihasználni.

Az Unióban általánosan uralkodó szellemre előnyös 
világot vet az, hogy az ilyen telepeken az elöljáróság 
szerepét vajmi ritkán kell igénybe venni. A sheriffnek itt 
kevés dolga akad. Ha valami baj támad, a telepesek 
egymásra utaltságukban készségesen támogatják egymást 
mindenben.
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A vadászat a mythosban.
Irta Gyulai György.

1.
A vadászat és kultusza egyidejű az emberi nemmel. 

A vadászat az ősember ősfoglalkozása volt; vadászat 
nélkül az ősember képtelen lett volna létköreit biztosítani 
s így egyben képtelen lett volna a jövő nemzedékek 
számára kulturalapot teremteni. Érthető tehát, ha az 
emberiség a vadászat kultuszának ősidőktől kezdve, 
minden időkben kiváló figyelmet szentel. Míg egyrészt 
a vadászat őseinknek, az ősembernek tápot s így létet 
nyújtott, másrészt az ősember a vadak aggreszivitását 
leküzdve, győztes félként lassanként kulturalapot teremt
hetett nekünk, a jövő nemzedéknek: a ma nemzedéké
nek ! Az emberiség így az ősidőkben, mint a történeti 
ó-kortól kezdve napjainkig fényes kultuszt emelt a vadá
szatnak. Ez a kultusz kiválóan előkelő helyet biztosított 
minden egyes nép mythosában is a vadászatnak. Mint
hogy vadászvilágunkban szent Hubert ösmert legendás 
alakján kívül a vadászat egyéb mythikus alakjairól nem 
sok szó esik, ezúttal úgy az összes régebben élt, mint 
a ma élő népek mythologiáját röviden összefoglalva, 
sorrendben visszavarázsolni kívánom a vadászat mythikus 
olyan alakjait itt, a melyek az egyes népeknél a vadá
szattal és annak kultuszával valamennyire is csak vonat
kozásba hozhatók. Elsőbbségi sorrendet egyetlen mythikus 
alaknak sem adhatok, — így tehát ezúttal az abc „demo
kratikus“ sorrendjét fogom választani.

Actaeon vagy Aktaion, a görög mythologia vadász
alakjainak egyik legnépszerűbbje. A nagynevű Kadmos 
unokája, Aristaios és Autonoé fia. Khiron, a kentaurok 
legbölcsebbje volt a nevelője s egyben oktatója a vadászat 
minden ágában, úgy, hogy a mythikus kor legjártasabb va
dászának tekinthető. Vadászkedvtelései kiegészítéséül nagy
számú ebfalka állt rendelkezésére. Állandóan legalább is 
50 idomított vadászebet tartott. Pihenést nem ösmerő 
vadászkalandozásai közben egyszer Platala környékén 
vadászgatva, megpillantotta a hűs hullámokban fürdőző 
kecses istenasszonyt: Artemis Dianát, a vadászat isten
nőjét, a mint éppen nimfáival a víz ezüst habjaiban 
lubickolt. A bűbájos alakok láttára Aktaion kíváncsian 
megállt a parton s a csodás látománytól lebilincselve, 
mozdulni sem meri helyéből. A szűziesen szemérmes 
istennő mérhetlenűl fölháborodva a vakmerő vadász 
kíváncsiságán, szarvassá változtatta a merész halandót. 
Pár csöpp vizet fecskendezett reá a patak habjából, mire 
a vadász tüstént szarvassá változott. Az átalakult vadász 
minden tekintetben szarvassá lett ugyan, ám mégis meg
tartotta emberi értelmét. A szerencsétlenség megtörténtére 
az erdők legmélyébe rejtőzött; ám ott csakhamar rá
akadtak ebei és vadászszolgái. Az ebek abban a Íriszem
ben, hogy igazi vaddal van dolguk, dühösen rátámadtak 
s heves üldözés után Kithairon hegyén utolérték és széjjel 
tépték. A gazdátlanná vált ebek az egész királyságot

bebarangolták utóbb, hogy kétségbeesett csaholás és vo
nítás közben keressék-nyomozzák urukat. Sajnos, többé 
rá nem akadhattak. Az ebek nyomozás közben aztán 
Actaeon atyai barátja és nevelője, Khiron barlangja elé 
értek. Khiron Actaeon képét a barlang bejárata elé he
lyezte ; az ebek ennek megpillantására lecsöndesedtek s 
most már otthonosan letelepedtek a barlang körül. A 
festőművészet és szobrászat, az ó-kor művészeitől kezdve 
a jelenkor több hírneves mesteréig, nem egy örökbecsű 
képben megörökíti Actaeon, a szerencsétlen vadász költői 
alakját.

Admetos, Pheres thessaliai király fia. Kiváló vadász 
hírében állott. Mint ilyen részt vett korának híres vadá
szatain, ezek között a kalydoni sokat emlegetett vadkan
vadászaton és Heraklesnek, a görög mondakör kiváló 
vadászának, állandó barátságával dicsekedhetett. E mellett 
a lantos Apollónak is kegyelt védence volt. Apolló, Zeustól 
száműzötten egy álló esztendőt volt kénytelen a földön 
tölteni. Ezen idő alatt az atyja trónjára került Admetos 
király szolgálatába szegődött. Admetos szépsége és szív
jósága egyaránt megnyerte Apolló tetszését, úgy, hogy 
mindenben gazdája szolgálatára állott. Admetos Pelias 
király leányát, Aekestis-t akarta feleségűi venni; ám 
Pelias király csakis oly feltétel alatt volt hajlandó leányát 
Admetoshoz adni, ha Admetos olyan kocsival jön Aekestis 
királykisasszonyért, a melybe egy oroszlán s egy vadkan 
van befogva. A teljesíthetetlennek látszó kívánság meg
valósításában maga Apolló volt Admetos szolgálatára 
nemcsak azzal, hogy Thessalia erdőiben oroszlánt és 
vadkant szerzett, hanem, egyben azokat olyannyira keze
sekké is tette, hogy a két vadat kocsi elé lehetett fogni. 
A vadak szelidítésének fortélyaiban Apolló egyébként is 
annyira kioktatta Admetost, hogy ez képes volt sárká
nyokkal is szembeszállani; ám erre szüksége is volt. 
Ugyanis Artemis Diana, Apolló testvére, miután meg
neheztelt Admetosra azért, hogy menyegzői ünnepélye 
alkalmával megfeledkezett az istennőről, Dianáról s be 
nem mutatta neki áldozatát, bosszúból a nászszobát 
megtöltötte sárkányokkal. Dianán kívül még a Parkák 
is Admetos ellenségeivé szegődtek s elhatározták mielőbbi 
halálát. A balsors leküzdésében Apolló nagy segélyére 
volt Admetosnak. Elsőbben is kieszközölte a Parkáknál 
azt, hogy Admetos helyett érjék be más valakinek a 
halálával, a ki önként ajánlkozik magát Admetosért fel
áldozni. Aekestis, a hitves, ajánlkozott ura életének meg
mentésére; önként maga ment ura helyett az Alvilágba. 
Aekestis önfeláldozása mélyen lesújtotta Admetost. Szo
morú napjaiban vigasztalóként érkezett hozzá látogatóba 
régi vadásztársa és barátja Herakles, a ki aztán maga 
men1 az Alvilágba, hogy Admetos nejét onnan vissza
hozza számára. Admetos és Aekestis alakját Euripides 
egyik szomorújátékában is feldolgozta.

Adonis, a görög mythos legszebb ifja, korának kedv
teléseiben nem maradhatott kortársai mögött; így tehát 
a vadászatban is kiváló jártasságra tett szert. Adonis,
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Thias asszyr királynak és leányának, az apa iránt sze
relemre gerjedt Myrrhának volt fia. Az istenek Myrrhát 
fává változtatták. A myrrhafa nedve folyton könnyezik, 
hogy jelképezze Myrrha bánatát. Az illatos myrrhafa 
kérgéből származott aztán Adonis, a világ legszebb ifja. 
Aphrodite, a szépség istennője, tüstént szerelemre lobbant 
a csodaszép ifjú iránt s vele viszonyt is kötött. Ares- 
Mars, a hadisten, Aphrodite-Venus férje éktelen haragra 
lobbant ezért s bosszút esküdött Adonis ellen. Az alkalom 
csakhamar kínálkozott is erre. Adonis, szenvedélyes 
vadász létére nem időzhetett mindig Aphrodite mellett 
s így gyakorta el-elkalandozott az erdőkbe, hogy ott a 
vadat űzze. Aphrodite ugyan óva intette őt, hogy legyen 
elővigyázatos. Ám mind hasztalan. Adonis bízva erejében 
és kiváló vadászmivoltában, az erdők poétikus vadász- 
területeit nem nélkülözhette s így minél gyakrabban 
eljárt vadászni. Egy ilyen alkalommal Ares isten vesze
delmes vadkant küldött útjába. A rettenthetlen Adonis a 
hatalmas agyarast legyűrte ugyan, de közben maga is 
súlyosan megsebesült. A szerelemittas aggódó Aphrodite, 
bármennyire is sietett megmentésére, úgy, hogy útjában 
a tüskerózsa tövise véresre tépdeste lábait, mégis elkésve 
érkezett Adonishoz. A pagony bársonyzöld pázsitjában 
haldokló szépséges ifjú vadászt nem volt képes többé 
életre kelteni. Az Aphrodite-Venus útjában elhullott vér- 
csöppekből virág kelt az erdő talajából, tavaszunk elő
hírnöke: az arany szirmú adoniszvirág, a jól ösmert tavaszi 
hérics vagy kikerics.

Aedon a görög mythos fülemiléje. Annyiban sorolható 
a vadászat mythikus alakjai közé, hogy szép erdőinket, 
igazi vadászotthonunkat el sem képzelhetjük a csábszavú 
csalogánydal nélkül. Homeros írja, hogy Aedon a mű
vészek gyermeke; az egyik verzió szerint Zethos király 
neje, a másik szerint pedig : a kolofoni Polytechnosnak 
volt hitvese. Aedon királyné elvakúltságában saját fiát 
Itylost megölte; azóta aztán bünhődésül csalogányként 
búsúl és siratja fájdalmas hangokban a? erdők legmélyébe 
rejtőzve fiát Itylost. Aedon miatt az egész családnak 
vezekelni kellett. Férjét az istenek pelikánná változtatták, 
nővérét, Chelidoniát fecskévé, bátyját, Epopsot búbos 
bankává, atyját, Haliaétost halász-sassá, ennek nejét, 
Haicyonet pedig jégmadárrá.

Agave, Zeus kedvesének, Semelének nővére. Agave 
és fia, Pentheosz király, Semele fiát, Dionysios-Bacchust 
nem akarták rokonukul elismerni, sőt megnyerték a lá
zongó bacchánsnőket, hogy azokkal összeesküvést szőjje- 
nek Bacchus ellen. Bosszúból aztán Bacchus Agavet 
összes atyafiságával együtt megőrjítette. Ebbéli állapotuk
ban Pentheos királyt vadkannak tekintették s mint ilyent 
szétmarcangolták. Az őrjöngők élén Agave királynő maga 
segített a vadkant széttépni. Az embertelen „vadkan“- 
vadászat jeleneteit megörökíti számunkra Euripides „a 
Bacchánsnők“ című szomorújátékában.

Ajataa a finn mythos szerint az erdők gonosz isten
nője, a ki a vadászt lidércfények segítségével az erdők

sűrűiből többé ki nem vezeti; e helyett ingoványok ve
szedelmeibe csalja, a hol nyomorúltul el kell pusztúlnia 
a dágvány süppedékeiben.

Akdah, az arab mithoszban a hét szent nyíl, a me
lyet Mekkában őriznek. A nyilak még Mohammed föllépte 
előtt kerültek Mekkába egy bűbájos vadász tegzéből. A 
hét nyíl varázserejét az izlám papjai a jóslásnál fel
használták.

Alkathoos, Peleps elisi-görög király fia : hírneves 
vadász, a ki a kitheroni rettenetes oroszlánt legyőzte, s 
ezért Megaris királyának lányát feleségül kapta. A kithe
roni oroszlán széttépte a király egyetlen fiát; hálából 
aztán, hogy Alkathoos az oroszlánt legyűrte, a király 
Megara városában gyönyörű templomot emelt a vadászat 
dicsőségére. A templomban a vadászat két fővédnöké
nek ; Dianának és Apollónak külön fényes oltáruk volt.

Halkyoneos, két görög szörnyeteg-vad, a melyeket 
Heraklesnek sikerült legyűrni. Az egyik szörnyetegnek hét 
utóda volt, az u. n. Halkyonidák, ezek árvaságát a ten
gerek istennője megszánta, s őket jégmadarakká változ
tatta.

Althaia, Meleagernek, a görög mithosz egyik kiváló 
vadkanvadászának anyja. Meleagerről külön lesz szó. 
Althaia Oineos király veje volt; ám Meleager nem tőle, 
hanem Ares-Mars isten és Althaia királyné viszonyából 
származott.

Az Amazonok a görög és római mithosz női hős 
alakjai ; itt csak annyiban szerepeinek, hogy az ijjat a 
harcban s a vadászaton egyaránt mesterileg kezelték.

Amor vagy Eros, a rómaiaknál s a görögöknél a sze
relem istene, a nyíl kezelésében fölülmulhatlan mester 
volt, de mielőtt ebbe oly utólérhetlen tökélyre emelkedett 
volna, hosszas gyakorlatot kellett ebben elsajátítania. 
Minthogy eleinte embereken még nem kísérletezhetett 
nyilaival, az erdők-mezők vadjain kellett megpróbál
koznia. Apróbb-nagyobb vadak után végre az oroszlánra 
került a sor. A midőn már az oroszlánnal is célt tudott 
érni, végül az embereken is kipróbálta nyilait. Nyila ere
jének még a legyőzhetlennek tartott Herakles sem tudott 
ellentáliani. A vadak közül a gyors futásu nyúl Erosnak 
volt szentelve. Kiváló jártassága az ijjászat mesterségé
ben érthető is, hisz anyja Diana istennő volt.

Amphiaraos hírneves görög vadász és jós, a ki állí
tólag Apollótól származott. Résztvett a nagyhírű kalydoni 
vadkanvadászaton. Ezenkívül része volt a hét thébei király 
ellen vezetett harcban. Zeusz a fenyegető harci vesze
delem elől megóvni akarta őt azáltal, hogy villámjával 
rést nyitott előtte a föld mélyébe: az alvilágba. A hol 
Amphiaraos a mélybe tűnt, ott a thébeiek híres jósdát 
emeltek tiszteletére.

Amra, a hindu mithológia szent fája. Kamadewa a 
szerelem istene az Amra-fa bimbóit nyilvégekül használta ; 
a hova azokkal lövöldöz, ott biztosan célt ér.
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A pusztavacsi hercegi hajtóvadászatok.
A pusztavacsi Coburg hercegi erdőhivatal területén a 

hajtóvadászatok december hó 14-től december hó 18-ig 
tartattak meg, melyen résztvettek : a vadász úr Fülöp 
herceg, Lipót herceg, Ágost herceg, gróf Bissingen, 
gróf Szapáry Péter, gróf Szapáry István, gróf Gablenz, 
gróf Breda, a gazdasági és erdészeti tisztikar. Terítékre 
került: 4 drb dámvadtehén, 1 drb , dámvad borjú, 1483 
drb mezei nyúl, 4 drb üregi nyúl, 4 drb róka, 206 drb 
fácánkakas, 268 drb fácántyuk, 58 drb fogoly, 14 drb 
szárnyas ragadozó. Összesen 2042 drb.

Pusztavacs, 1908. december hó 19-én.

Müller Róbert Szathmáry Lajos
erdőmester. erdőhiv. segédtiszt.

* Személyi hirek. Rajzinger Antal urod, erdőmester nyug
díjba lépett. Helyébe Ferenczi Ede neveztetett ki erdőmesternek 
Párádra. Ferenczi utódja Weinerth Tivadar lett. — lmecs Béla főer
dész, erdőmesterré neveztetett ki Bélapátfalvára.

A m. kir. földmivelésügyi minister a Selmecbányái m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskola erdészeti ágazatánál alkalmazott tisztviselők 
létszámába — ideiglenes minőségben —• kinevezte Bartók Ernő m. 
kir. erdészjelöltet tanársegéddé az erdészeti földméréstani tanszékhez, 
továbbá szolgálattételre kirendelte az ungvári m. kir. főerdőhivatal 
kerületéből Papp Gusztáv m. kir. erdészjelöltet az erdőműveléstani 
tanszéknél rendszeresített tanársegédi állás teendőinek ellátására. —- 
fílickhardt József és l.orge Emil végzett erdészeti főiskolai hallga
tókat, az államerdészeti tisztviselők egyesített létszámába, a magyar- 
országi kincstári erdők kezeléséhez a nagybányai m. kir. főerdőhi ta 
taihoz, illetőleg a szászsebesi m. kir. erdőhivatalhoz, ideiglenes minő
ségű m. kir. erdőgyakornokká nevezte ki.

*  Földm ivelósi kamarák. A Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségének múlt évi október hóban megtartott közgyűléséből a 
földművelési kamarák ügyében kiküldött bizottság a Köztelken meg
kezdette tanácskozásait. A megtartott értekezlet a kerületi helyett a 
megyei rendszert fogadta el, s a vármegyei gazdasági egyesületeket 
kívánja megbízni az érdekképviseleti teendőkkel. A részleteket sző
kébb körű bizottság fogja kidolgozni.

* S ta iner Gyula cs. és kjr. udvari magpergetője Körmenden 
az összes állami és magánerdőhivataloknak fa li- és zsebnaptárt 
küldött, ha esetleg egyik vagy másik elveszett volna, kéri megírni, 
hogy esetleg „ha még pótolható“, utánaküldessék. — Ez alkalommal 
az igen tisztelt magyar erdész-közönségnek boldog új évet kíván.

* M iként karózzuk újonnan ü lte te tt gyüm ölcsfáinkat ? 
Igen sokan azt hiszik, hogy a gyümölcsfa nevelési kötelességeiknek 
eleget tettek, ha azt rendeltetési helyére kiültették, s a további neve
lést az időre — természetre — bízzák. Vannak ugyan többen, kik a 
gyenge fácska mellé karót is alkalmaznak, de nem ismervén ennek 
célirányos voltát, azt csak úgy nagyjából, felületesen végzik ek Pe
dig a karó elhelyezése korántse legyen csak olyan felületes munka. 
A ki a karót elhelyezi, annak tudnia kell, hogy az mit, és hogyan 
fog a fácskán segíteni. Szokásban van, — igen helytelenül — hogy 
a mint a fácskát elültetik, a karót meghegyezve mellé verik. Ez nem

helyes. Nem pedig azért, mert ha a karót messzire verik le a fától, 
nem tudják azt jól hozzákötni. Míg ha közel verik hozzá, úgy ez a 
fácska gyökereit össze fogja zúzni, és így a már úgy is eléggé meg
sebzett fán még több .seb keletkezik. Leghelyesebb eljárás a karót a 
fával együtt elhelyezni a gödörbe, —■ a fától tiz centiméterre — 
mert így az ember oda teheti, a hová a szükség kívánja és a fa 
gyökereit egyenlően tudja a karó mellett is elhelyezni. Egyszersmind 
így a karó oly mélyen esik a földbe, hogy azt bármilyen erős szél
vihar sem fogja kimozgatni. Tudni kell továbbá a karózásnál azt is, hogy 
a karó nemcsak támaszul szolgál a fának, hanem mintegy védi az 
időjárás ellen is. Mert a karó a támaszon kivül más célt is szolgál. 
Ugyanis ha a karót a fának azon oldalára helyezzük, honnan leg
gyakrabban fú a szél, akkor védjük vele a káros kimozgatástól. Ha 
az északi oldalra helyezzük — mi különösen az északi lejtőkre ülte
tett fáknál célszerű — elzárjuk vele fáinktól a hideget. Mig ellenben 
a délre eső lejtőkön célszerű a karót a fa déli oldalára tenni, mert 
ez által megvédelmezhetjük fáinkat a tél végi napsugarak ellen. Mert 
azok legtíjbbnyire nappal felmelegitik a fa héját, mig éjjel lehűlve 
könnyen fagykárt okoznak. Utak és köztereken ültetett fák mellé a 
forgalom által veszélyeztetett oldalon karózzunk. Általában a karó
zásnál tegyük a karót mindig arra az oldalra, a hol a rendeltetésének 
legjobban megfelel, s ne úgy, a hogy azt sokan hiszik, hogy mind
egy annak a fának, bárhol is áll a karó, csak meglegyen kötve.

Tözsér József.
* A korom mint trágyaszer. Általánosságban véve a korom 

egyike a legjobb izgató- és trágyaszereknek, a melyeket csak valaha 
is alkalmazhatunk a kertben. De ezzel a trágyafélével csínján kell 
bánni, s különösen a cserepes növényeknél, mert különben bajt okoz. 
A koromtrágya — nevezzük így elősegíti a növést, új termő-erőt 
kölcsönöz a növénynek, elűzi a férgeket, s nagy befolyással van a 
virágok szinalakulatára. A rózsák levelei, ha korommal trágyáztuk 
sokkal bújább, sötétebb zöld színt kapnak, dúsabban virágzanak, s 
csak keveset szenvednek kártékony rovaroktól. Földi eprekre, me
lyekre télen kormot hintünk, sokkal erőteljesebben hajtanak ki és 
szebb és nagyobb gyümölcsöt teremnek. A hagymára való befolyását 
mindenütt ismerik, s ezért alkalmazzák is azt leggyakrabban a metélő 
hagyma behintésére. A kormot mindig a kertbe, pázsitra vagy a ve- 
temény- és virágágyakra kellene kihordani ; ez a csekély vesződség 
megtérül a bővebb termés által a veteményes kertben, a növények 
,gzép virágzása által a virágos kertben, s a pázsit szép leveles zöldje 
által. Ha cserepes növényre akarjuk a kormot alkalmazni, előbb forró 
vízben feloldjuk, s ebből nem nagy mennyiségű oldatot keverünk az 
öntözésre szánt vízhez. A cserepes növényeket azonban csak akkor 
szabad korommal trágyázni, ha teljes növésben vannak; a nyugalmi 
időben nem hogy használna, sőt inkább kárt okoz.

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



1. szám MA GYAR  E R D É S Z 1?

635/1908. kj. szám.

Faeladási hirdetmény
Miklóstelke község elad a „Hinter dem Kop

pen“ nevű dűlőben levő 104 drb. fűrészáru 
és dongafának alkalmas 30 — 86 cm. mellma
gassági átmérőjű tölgytörzset a legtöbbet Ígé
rőnek a község házánál 1909. évi január hó 
5-én d. e. 8 órakor tartandó nyilvános ár
verésen.

Írásbeli ajánlatok az árverés megkezdéséig 
fogadtatnak el, és a szóbeli árverés befejezte 
után fognak felbontatni.

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Becs- és kikiáltási ár 3100 korona.
Bánatpénz ennek 10% -ka.
Kelt Miklóstelke (Nagyküküllőmegye), ‘1908. 

évi december 17-én.

Az elöljáróság.

Faeladási hirdetmény.
A csikszentdomokosi közbirtokosság eladja 

nyílt árverésen a földmivelési minister úr 
95430/908. számú rendeletével megadott enge
dély alapján a Csikmadaras II. határrészben 
lévő Kecskebükk és Kisáca nevű erdőrészek
ben mintegy 552'98 k. holdon törzsönkinti fel
vétel alapján kéreg nélkül és a termelési és 
szállítási apadékok levonásával 129715 köbmé
terre becsült lucfenyő haszonfa tömeget.

Megjegyeztetik, hogy az 55398 holdból a 
Kisáca erdőségre esik 84'03 k. hold, a Kecske- 
blikk erdőrészre pedig 469 95 k. hold. A 129715 
köbméter haszonfából a Kisácza erdőrészre esik 
16051, a kecskebükki erdőrészre pedig 1,13664 
köbméter.

Az összes kikiáltási ár 774100 korona, azaz 
Hétszázhetvennégyezer száz korona. Ebből esik 
a Kisáca erdőrészre 86700 korona, a kecske
bükki erdőrészre pedig 687400 .korona.

Az értékesítés céljából 1909. évi január hó 30. 
d. U. 2 órakor Csikszentdomokos községházánál 
nyilvános szó és zárt Írásbeli versenytárgyalás 
fog tartatni.

Árverezni lehet mind a két erdőrészre együt
tesen és külön-külön is. A fatömeg áron alul 
nem adatik el. Utóajánlatok nem fogdatatnak el 
Az írásbeli ajánlatok ellátandók- szabályszerű ■

bélyeggel és a kikiáltási ár 10 °/o-át tevő összeg
nek a Csíkszeredái kir. adóhivatal pénztárába 
történt letétbe helyezéséről szóló nyugtával. A 
szóbelileg árverezni kívánók kötelesek a kikiál
tási ár 10 °/o-át kitevő bánatpénzt a Csíkszeredái 
m. kir. adóhivatalnál letétbe helyezni és a letéti 
nyugtát az árverező bizottságnak bemutatni.

Az árverési és szerződési feltételek megte
kinthetők a Csikszentdomokos községházánál 
és a járási erdőgondnokságnál Csíkszeredában.

Csikszentdomokoson, 1908. december 13-án.

Kurkó József JCurkó ferenc
. birt., jegyző. 1—2 k. b, elnök.

faeladási hirdetmény.
A felsőközépvisói közbirtokosság „Obcsora" 

nevű erdőrészében az 1908. évi 26250. I./A. sz. 
magas földmivelésügyi ministeri rendelettel en
gedélyezett 274'2 k. holdas rendkívüli lucfenyő
vágás fatömege az 1909. évi január hó 18. 
napján délelőtt 9 órakor Felsővisó (Mára- 
marosmegye) községházának tanácstermében 
megtartandó zárt írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános árverésen eladásra kerül.

Az eladásra kerülő vágásterületen a hivata
los bécslés szerint 56230 darab mintegy 46447 
köbméter tutajfát tevő és 12294 darab evező- 
rudnak való fenyőtörzs áll.

Becsérték és egyszersmind kikiáltási ár 
278000 korona. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 (tiz) 
°/o-a vagyis 27800 korona.

A. zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése előtt nyújtandók be s csak az eset
ben vétetnek figyelembe, ha a megfelelő bánat
pénz a közbirtokossági elnöknél letétetik s aján
lattevő kijelenti az ajánlatában, hogy az árve
rési és szerződési feltételeket ismeri s magára 
kötelezőnek tekinti.

Utó-, elkésett és feltételes ajánlatok figye
lembe nem vétetnek.

A vágásterület fatömege becsértéken alul 
nem adatik el.

Az árverési és szerződési feltételek Mán La
jos közbirtokossági elnöknél Nagysomkuton, 
Spanyol Géza kb. pénztárnoknál és a községi 
elöljáróságnál Felsővisón, továbbá a máramaros- 
szigeti m. kir. erdőhivatalnál és a felsővisói m. 
kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Kelt Nagysomkuton, 1908. évi december hó 
6-án.

Mán Lajos,
kb. elnök.
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Faeladási hirdetmény.
A nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi 

minister urnák 1908. évi 69776. számú magas 
rendeletében foglalt engedély alapján a felvá- 
cai (Hunyadvármegye kőrösbányai járás) görög 
keleti egyház tulajdonát képező 57'27 kát. hold 
kiterjedésű erdejében szálanként felvett és le
bélyegzett: 6237 drb. 16—72 cm. mellmagas
sági átmérővel biró tölgyfa, 1742 drb. 16— 75 
cm. mellmagassági átmérővel biró bükk és 
gyertyánfa 1909. évi január hó 20-án délelőtt 8 órakor 
az alvácai körjegyzőség hivatalos helyiségében 
nyilvános szó és Írásbeli zárt ajánlati árverésen 
el fog adatni.

Kikiáltási á r: 41593 korona.
Bánatpénz: 4200 korona. A részletes árve

rési és szerződési feltételek a felvácai gör. kel. 
egyház gondnokságánál, a brádi m. kir. já
rási erdőgondnokságnál és a dévai m. kir. áll. 
erdőhivatalnál betekinthetők.

Megjegyeztetik, hogy az eladásra kerülő fa
állomány 2514.505 köbméter épület-müfára 
és 1482.956 köbméter tűzifára lett becsülve. 
Az erdőterület az iparvasuttól alig egy fél km.

távolságra fekszik s az azon termelt faanyagok 
a három és fél kilométernyire fekvő Alváca, 
A. Cs. E. V. vasúti állomására leszállíthatok. 

Felváca, 1908. évi december hó 10-én.
A görög keleti egyház gondnoka.

Faelada^i hirdetmény.
Főméltóságú gróf Pappenheim Siegfriedné 

Károlyi Erzsébet grófnő mezőfényi uradalmában 
(Szatmárm., vasútállomás Nagykároly) az 1908/9. 
évi vágásterületen levő összes

nagyreszten müfának is alkalmas tölgyfaanyag
tövön egészben zárt írásbeli ajánlat utján el fog 
adatni. Ajánlatok 1909. január 15-ig be- 
adandók.

Az eladás alá kerülő faanyag megtekinthető 
és felbecsülhető. Felvilágosítással szolgál a hely
színén Romándi Gáza urad. fővadász, valamint 
alulírott.

Buják, (Nográdm.) 1908. december hó.
M ányay Imre,

főerdész.

'V ászonra vont
tekercs* és ívnagvságu

r a jz p a p iro k ........................
Ténvérzékenv másoló* 

papiról? és vásznai? . . . 
Dltásolópapirol? és vásznai? 
"©onalzól?, három szögei? . . 
S z ín e s  és fekete

tusol? és vízfcstél?el? . . 
Tajelzö*kréíál?, írónői? . . . 

stb. síb.
a legfinom abb m inőségben 
á llandóan  ral?íáron vannak.

Tisztelettel van szerencsén^ a í. erdész urasat 
arra leérni, biogp

Nyomtatványszükségleteik alkalmával
szinesl^edjenel^ cégünket megkeresni. Csinos lpuiíelü 
munkáról, jó papírról és olcsó áraljról eleue biztosítjuk.

jllinden legcsel^élpebb megbízást is gyorsan és a 
legpontosabban teljesítünk.

T eljes tisztelette l:

Székely és őllés,
Zslngvár.
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1748/908.

Faeladási 111. hirdetmény.
A repedei és dubrovicai úrbéres közönségek 

eladják az 1907. évi 23.897. számú földmive- 
lésügyi ministeri rendelettel erdejüknek kihasz
nálásra engedélyezett 176 28 ürm.3 bükk és 73 
ürm.3 nyirtűzifa tömegét Repedén (Beregmegye) 
a községházánál 1909. évi január hó 28-án 
délelőtt. 9 órakor megtartandó írásbeli aján
latokkal egybekötött szóbeli nyilvános árverésen.

Kikiáltási ár 41.367 korona. Bánatpénz 10°/o
Az erdő a vasúti állomástól IV2 kilométerre.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Az árverési 

és szerződési feltételek Repedén az úrbéres el
nöknél megtudhatók.

Becsáron alóli ajánlatok is elfogadtatnak s az 
árverés napján megtartandó úrbéres közgyűlés 
elé terjesztetnek.

Repede, 1908. december 17.
Soor Salamon,

úrbéres elnök.

Faeladási hirdetmény
Jólsva r. t. város a tulajdonát képező erdő 

szparina és kövipataki dűlőben lévő ez évi 
vágásaiból kikerülő s circa 900 m3 kitevő tölgy- 
szálfát 1909. évi január hó 25-én d. e.
9 órakor írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen a városház tanács
termében eladja.

Az ajánlatok külön a szparinai és külön a 
kövipataki vágásokba a következő osztályokra 
adandók be :

I. 19 cm. középátmérőig.
II. 20—29 „
III. 30—39 „
IV. 40

Bánatpénz mindkét vágásra 1000—1000 K.
A kellő bánatpénzzel ellátott zárt Írásbeli 

ajánlatok az árverést megelőzőleg az árverelő 
bizottság elnökének átadandók.

Utó- és elkésetten beadott ajánlatok figye
lembe nem vétetnek.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
az árverés megkezdése előtt felolvastatni fognak 
s addig a városi erdőhivatalnál megtekinthetők.

Jólsván, 1908. december hó 18-án.
Razilidesz,

1—2 polgármsster.

97772/1908. I/B -1. szám.

Faeladási hirdetmény.
A tótsóvári m. kir. erdőhivatal hivatalos helyi

ségében 1909. évi január hó 11-én d. e. 
10 órakor nyilvános írásbeli versenytárgyalás 
utján eladás alá kerül :

1. a parasznyai m. kir. erdőgondnokság „A" 
üzemosztályába sorozott III. vágássorozat 12 tag 
22. és 23. osztálybeli 1909. évi vágásterületén 
egyenként kijelölt és mintegy 1204'1 köbméter 
tölgyhaszonfára, 287'9 köbméter tölgy-, 989'6 
köbméter cser-, vagyis összesen mintegy 1277'5 
köbméter tűzifára becsült 4862 drb. álló törzs 
faanyaga.

Kikiáltási ár: 24325 (Huszonnégyezerhárom- 
százhuszonöt korona) 15 fillér.

Bánatpénz: 2435 (Kettőezernégyszázharmincöt) 
korona.

2. A mocsolyástelepi m. kir. erdőgondnokság 
„B“ üzemosztályához sorolt I. vágássorozat 3. 
tag 26 osztagbeli 1909. évi vágásterületen egyen
ként kijelölt és mintegy 249'6 köbméter tölgy
haszonfára, 763 köbméter tölgy-, 77 2 köbmé
ter juhar-, 827 0 köbméter bükk vagyis össze
sen mintegy 980'5 köbméter tűzifára becsült 
3478 drb. álló törzs faanyaga.

Kikiáltási ár: 6475 (Hatezernégyszázhetvenöt) 
korona 27 fillér.

Bánatpénz: 650 (Hatszázötven) korona.
3. A mocsolyástelepi m. kir. erdőgondnokság 

„B“ üzemosztályába sorozott II. vágássorozat 
12. tag 43. és 44. osztagbeli 1909. évi vágás
területen egyenkint kijelölt és mintegy 406'1 
köbméter tölgyhaszonfára, 76'1 köbméter tölgy-, 
1910 köbméter tölgy- és bükk-, vagyis össze
sen mintegy 267'1 köbméter tűzifára becsült 813 
drb. álló törzs faanyaga.

Kikiáltási ár: 8695 (Nyolcezerhatszázkilenc- 
venöt) korona 12 fillér.

Bánatpénz: 870 (Nyolcszázhetven) korona.
Az árverési és szerződési feltételek a föld

művelésügyi minisztérium I/B. osztályában, a 
tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál, továbbá a parasz
nyai és mocsolyástelepi m. kir. erdőgondnok
ságok irodájában a hivatalos órák alatt átvehetők, 
utóbbi helyeken a részletes becslési adatok is 
megtekinthetők.

Budapest, 1908. évi december hó 3-án.

A m. kir. földmivelésiigyi minister.
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FaárVerági fiirdetnjÉng.
Leibic XVI. szepesi r. t. város tanácsa 1909. évi 

január hó 16-án délelőtti 9 órakor a városháza 
tanácstermében tartandó nyilvános írásbeli árverésen el
adja a tulajdonát képező erdő „B“ és „C“ üzemosztályai 
a Ziegenrücken, illetve Redchenbagen nevű, 1909. évi 
rendes vágásaiban tövön álló és széldöntött 8545 drb 
luc és 4137 drb jegenyefenyőt együttesen 10417 47 tm3-re 
becsűit haszonfatömeggel és 71548 tm3-re becsűit luc
fenyőkéreggel. Becsár 80358 K. Kiszállítási határidő bezá
rólag 1912. év március 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 borítéka kívül az érté
kesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szószerint 
tartalmazza, úgy a mint az a hirdetményben foglaltatik; 
d) ha lepecsételve és ívenkint 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 százalékát kész
pénzben 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 a leibici 1909. évi vágásokban 
levő fakészletre“ felírással van ellátva. Utóajánlatok egy
általában 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. erdőhívatalnál, az annak alárendelt szepes- 
szombati m. kir. járási erdőgondnokságnál és Leibic 
város tanácsánál tekinthetők meg naponta 11 — 12 óra 
között.

Kelt Leibicon, 1908. december hó 9-én.

Erdész=ellenőti állás
betöltendő

báró Springer Gusztáv Öméltósága vág- 
völgyi uradalmában.

Pályázhatnak oly magyar honpolgárok, 
kik erdészeti iskolát végeztek, néhány évig 
gyakorlatilag már működtek, a magyar, 
német és lehetőleg egy szláv nyelvet bírják.

JCezöőJizetés: szabad lakás, fűtés, vilá
gítás és 2400 korona.

Ajánlatok Uradalmi Jószágigazgató- 
sághoz, Bucsány, (Nyitramegye)

intézendők. i_ 3  I

Roessemann
és

Roth Gusztáv,
polgármester. Kühnemann

1
I
I

Több m il l ió  igen szép

tülgycsemetét
20 centimétertől 150 centiméter magasságig rend

kívül olcsó áron ajánl mint

alkalmi vételt
F A R A G Ó  B É L A

cs. és kir. udvari száliitó, magyar magpergetőgyára, 
erdészeti csemetekertjei

Z a l a e g e r s z e g e n .  3 - 3

1
i
í

Koppel A rth u r-fé le  vasútak
mezei és helyi érdekű vasútak, villanyos 
=  és sodrony-kötélpályák gyára ~

BUDAPEST
VI., Váci-út 113/115.

Elvállalja erdei vasutak nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz-

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével i Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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IX. évfolyam. Budapest-Rimabánya, 1909. január 15. 2. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

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

F ő sze rk e sztő :
Im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A

B é la p á t fa lv á n .

F elelős 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.

V adászati főm unkatárs :
Rem ete i  KŐVÁRY JÁNOS

Budapesten.

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

(Gömörmegye) küldendők.

E lőfizetési 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.

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 tés minden szava 6 f.

Kérelem.

Kérjük azon t. olvasóinkat, a kiknek 
előfizetésük 1908. dec. hó 31-én lejárt, hogy 
ezt megújítani, azokat pedig, a kik előfize
tésükkel hátralékban vannak, hogy azt bekül
deni szíveskedjenek.

A hátralékok kitüntetését kinek-kinek még 
e hó folyamán megküldjük.

A kiadóhivatal.

Rendszert kell változtatni.
Az 1909. évi földmivelésügyi költségvetés 

tárgyalása alkalmával Búza Barna képviselő 
felkérte a földmivelésügyi ministert: hasson oda, 
hogy az állami erdők házi kezelése utján a kis
iparosok olcsóbb fával láttassanak el, mert most 
a közvetítés mellett az ipari célokra szükséges 
szerszámfát 100—200%-al drágábban kapják ; 
— Rátkay László képviselő pedig épületi fát kért 
a leégett községek számára.

Ezekre a felszólalásokra a földmivelésügyi 
minister kijelentette, hogy a házi kezelést foko
zottabb mérvben kívánja kiterjeszteni, annyival 
inkább, mert bizonyos kartell jelenségeit látja 
fennforogni. Az a törekvés, hogy bennünket — 
mondja a minister — ezzel oda akarnak szorí
tani, hogy erdőink állományát értéken alul, eset
leg szabad kézből eladjuk : semmi esetre sem 
fog sikerülni. Mi erdőinket nyilvános árverésen

a legtöbbet Ígérőnek adjuk el. Ez olyan elv, a 
mitől a jövőben sem szabad eltérni semmi körül
mények között.

A kincstári erdők házi kezelésbe vett ható
ságainál már régen gyakorlatban van, hogy a 
nagyvevők szerződésében kikötik, hogy saját 
építkezésekre az illető hatóság székhelyéhez 
tartozó vármegye lakói az árjegyzékben meg
állapított áron fát kaphatnak. De ezen kikötésnek 
két hibája van ; először, hogy csakis saját épít
kezésekre engedélyez fát s így a kisiparosok 
olcsóbb fával nem láthatók el, másodszor csak 
az illető vármegye lakóinak szolgáltatható ki 
árjegyzéki áron fa, miáltal hazánk erdőtlen 
vidékein fekvő vármegyék lakói, a kik leginkább 
reá szorulnak a fára, ki vannak zárva az állami 
erdőkből való favásárlásból. Kívánatosnak lát
szik tehát, hogy jövőben a nagyobb fakeres
kedőkkel kötendő szerződésekbe felvétessék, 
hogy az eladás tárgyát nem képezi az a faanyag, 
a mit a kisiparos saját iparához — és az 
ország polgárai saját építkezéseikre szükségeinek.

Rátkay László képviselő ama előterjesztésére, 
hogy a minister a leégetteknek épületi fát utal
ványozzon, megjegyezzük, hogy az esetről- 
esetre megtörténik, sőt nemcsak azoknak, hanem 
jótékony- és közcélokra mérsékelt áron is lesz 
utalványozva fa az állami erdőkből.

A földmivelésügyi minister ama kijelentésére, 
hogy a házi kezelést fokozott mértékben kívánja 
kiterjeszteni, igaz örömmel tölt el bennünket, 
mert a kincseket érő nemzeti vagyon belterje
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sebben lesz kezelve és a belterjes gazdaság 
sorompóba hívja majd a szakembereket összes 
tudásukkal. A minister sokat mondó kijelenté
sére csak egy megjegyzésünk van, hogy az 
csak akkor fog valódi értékére emelkedni, ha 
a mostani centralistikus rendszerrel szakítunk 
és több kereskedelmi szellemet öntünk a mos
tani bürokratikus, minden felelősségtől fázó rend
szerbe. Mert ha az előbbit nem alakítjuk át és 
utóbbin nem változtatunk, a házi kezelés alap
jaiban megrendül, a minek azok, a kik azt a 
bizonyos kartelljelenség látszatát előidézik, leg
inkább fognak örvendeni, ország-világ előtt ujjal 
mutatva reá, hogy ime a házi kezelés csődbe 
juttatta a kincstári erdőgazdaságot. Meg kell 
inognia a házi kezelésbe vetett hitnek is, ha az 
erdőgazdaság működő szerveit, az erdőgondnok
ságok hatáskörét még a külterjes gazdaság 
viszonyaihoz mérten megszorítjuk, mert akkor 
az erdőgondnoknak jóformán egyéb dolga nincs, 
mint az Íróasztalnál ülni, jelentést tenni és ren
deletet várni, hiszen annyi sincs hatáskörében, 
hogy egy napszámbért önállóan megállapítson. 
Ha pedig a fakereskedelem pangásakor áru
cikkeinkkel akár hirdetés, akár kiküldött által a 
piacot fel nem keressük, bizony az a vevő fel 
nem keres poros aktáink között, attól irtózik a 
fakereskedő, a kis vevő egyaránt.

Ma, ha valaki fát igazolt, saját építkezésére 
akar vásárolni, el kell, hogy menjen a községi 
elöljárósághoz bizonyítványért, hogy a fa, a mit 
kérni akar, saját szükségletére van. Ezután el
megy a jegyzőhöz vagy más Íródeákhoz, kér
vényt csináltat és e mellé tervrajzot készíttet az 
épületről, a felhasználandó fa szükségleti kimu
tatásával egy építő-mester, pallér vagy ács által. 
Ezt a felszerelt kérvényt beküldi az illető vár
megye kincstári erdőhatóságához, s ha ott valami 
pótolni valót nem találnak, leadják a kérvényt 
véleményezés végett a legközelebbi erdőgond
nokságnak. A vélemény alapján a fél értesítve 
lesz, hogy itt vagy ott megkapja a fát, jelent
kezzék az erdőgondnokságnál. Vevő jelentkezik, 
s az erdőgondnok ad utalványt az erdőőrre. 
Ki megy a helyszínére, kiválasztja a fát, ledönti, 
s az fel lesz mérve. Az erdőaltiszt beküldi az 
erdőgondnoknak a méretjegyzéket, ez pedig

jelentés kíséretében beterjeszti az erdőhatóság
nak, hol kitűzik az ellenőrző átadásra a határ
időt. Kijő az ellenőrző, a fát minőség és mére
tek szerint ellenőrzi, a jegyzéket az ellenőrző
könyvbe leendő feljegyzés végett székhelyére 
viszi és azután a pénzbehajtás és az anyag 
elszámolására kiadja. Az erdőgondnok végre 
értesíti a felet, hogy jöjjön fizetni, vagy küldje 
postán a pénzt, s ha az megérkezik, kiállítja a 
hármas bárcát, melyből kettőt kiad az erdőőr
nek azzal az utasítással, hogy most már a fát 
elviheti X. Y.

Türelmes olvasó 1 Kérdjük mire jó ez az 
eladási rendszer? Ugy-e arra, hogy azt a sze
gény leégéttet elkeserítsük és kényszerítsük, 
hogy ne vásároljon a kincstártól, hanem a köz
vetítőtől, a hol egy csapással kiválogatja, meg
fizeti és elviheti a fát.

A mostani eljárást a vevőközönség elriasztá
sára gondolták ki és az arra jó, hogy vissza- 
menjük a külterjes erdőgazdaság rendszerére, 
hajtsuk a vizet a fabárók malmára! De miután 
nagynevű ministerünk kijelentette, hogy elvétől 
a jövőben sem fog eltérni, a rendszeren kell 
változtatni. Útját kell állanunk a centralistikus 
törekvéseknek, melyeknek következménye, hogy 
a felsőbb hatóságok lassanként felszívják az 
alsóbbak hatáskörét.

Egyszerűsítsünk! Szállítsuk ki a kisiparos és 
polgári építkezésekre szükséges fát a rakodókra 
és ott értékesítsük azt minden ceremonia nél
kül. A feltétlenül szükséges ellenőrzés olyan 
lehetne, mint a minő a pénztárak rovancsolásá- 
nál dívik. A kereskedelmi célokra a rakodókon 
előkészített fa kisebb csoportokban, nyilvános 
árverésen volna értékesíthető.

Ilyen rendszer mellett megszűnnék a kincs
tári fának bizonyos oldalról való bojkotja is.
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Iker-makk.
Irta Divald Béla.

Az 1907. év őszén a szórványos makktermést meg
vizsgálva, kezembe jutott egy kocsánytalan tölgymakk, a 
minek csúcsán két csira volt.

Miután rendesen csak egy csira szokott kifejlődni, ez 
a körülmény feltűnt. Eleinte arra a gondolatra jöttem, 
hogy e rendellenességet abban kell keresnem, hogy egy
szerre fejlődött ki a gyököcske és a törzsecske, de miután 
ez is rendellenesség, a makkot egy cserépbe elültettem 
és irodámba helyeztem és egy üveglappal fedtem le, 
hogy esetleg avatatlan kezek hozzá ne nyúljanak.

1908. február elején a törzsecske kibújt a földből és 
akkor az üveglapot eltávolítottam a cseréptől és meg
voltam győződve, hogy előbb mondott feltevésem vált 
be, de nagy volt a meglepetésem, a midőn egy hó múlva 
ezen törzsecskével szemben egy másik törzsecske üti fel 
a fejét.

Vizsgálat alá vettem a makkot és azt tapasztaltam, 
hogy a makk hossztengelyének két végéről két önálló 
törzsecske nő ki, tehát a két csira gyököcske volt, mind 
kettő az anyaföldet kereste és mind a kettő külön tör- 
zsecskét nevelt. Az itt látható rajzon a kisebb tölgytörzs 
először bujt ki, de visszamaradt a növekvésben.

Mindegyik törzsgyök fején ott látható az össze száradt 
sziklevél, tehát mint az ikerszülésné!, hogy egy közös 
burokban — a makkhéjban — két csira volt.

E rendellenességnek az adja meg az érdekességet, 
hogy a két törzsecske nem a gyököcskék rendes helyén, 
hanem a makk hossztengelyének két ellenkező irányá
ban nőtt ki az anyaföldből.

Az ikermakkból keletkezett kocsánytalan tölgyről ké
szített szépen sikerült rajzért Szorkovszky L. erdészjelölt 
úrnak ez utón is kívánok köszönetét mondani.

A fatermékek hasznavehetősége.

A legutóbb lefolyt száz esztendő az emberiség kultúr
történetében többet és becsesebbet adott nekünk, mint 
a történeti kor összes azelőtt lefolyt több ezer esztendője. 
Kulturvívmányaink létrejötténél földünk két főterménye 
az, a mely elsőrangú tényezőként jelen kultúránknak úgy
szólván vázát, gerincét alkotja. Ez a két anyag: a vas 
és a fa. E két nyersanyag, úgy együttvéve, mint külön- 
külön, összes teknikai vívmányainknak nélkülözhetlen 
előfeltétele, legjelentősebb erőforrása. A gőz- és a villam- 
teknika valamennyi vívmánya, a vas és a faanyag fel- 
használásával elválaszthatlanul összeforrott.

Anyagának ellentálló képességénél fogva kétségtelen, 
hogy a fa minden időben a vas fölé helyezkedik sok
oldalú felhasználhatósága meltett. Érthető tehát, ha a 
fatermékek gazdasági jelentősége évről-évre rohamosan 
fokozódik. Kiima, időjárás, évtizedek hosszú sora és 
egyéb külső tényezők behatása alig-alig hagy nyomokat 
a fatermékek anyagán, míg ugyancsak külbehatások azok, 
a melyek a vasanyag tartósságát érzékenyen befolyá
solják és annak aránylag gyakran ismétlődő kicserélge
tését nélkülözhetlenné teszik. Azoktól a vegyi elváltozá
soktól a faanyag mindenkor mentes marad, a melyek 
akárcsak egyszerű rozsda alakjában is, a vasat emésztik; 
ebben nyilvánúl legfőként a fa predomináló helyzete a 
vas fölött még manapság is, a midőn a teknikának úgy
szólván kizárólagos jelzője a „vas“ korszak 1

A fa értékesítésének és érvényesülésének úgyszólván 
korlátlan és soha egyéb anyaggal nem pótolható területe.: 
az építészet. Nimród bábeli építkezéseitől kezdve a leg
újabb kor kultúrpalotáinak fényes csarnokáig a fa és 
anyaga korlátlan uralmat tudott magának az építészet 
terén biztosítani. Igaz, ma már nagyobb arányú építkezés 
folyik vasból, betonból, üvegből s több egyéb ásvány
termék anyagából i s ; ámde teljesen a fát ezeknél sem 
nélkülözhetjük; sőt a vasszerkezetből előállított épületek
nek is keretet csakis a faanyag kölcsönöz, a mennyiben 
ajtó, ablak, padozat, belső berendezés első sorban csakis 
fából készül. Vásárcsarnokok, közraktárak, pályaudvarok 
főváza lehet ugyan kizárólag vasanyag, ám, ha egyébben 
nem is, de tetőszerkezetben, padozatban, lépcsőkben, a
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berendezés egy-egy részletében a fa anyaga mindenütt 
jelentős szerephez jut.

Újabban kisérletkép vasból gyártott ajtó- és ablakvázak 
megfeleltek ugyan céljuknak és rendeltetésüknek, de a 
„vas“-ablak drágábbnak bizonyúlt a fánál; e mellett 
esztétikailag a fakészítmény a vasból gyártottnál min
denkor tetszetősebb marad külsejében is.

Lakberendezéseinkben a fa anyagát egyáltalán nem 
vagyunk képesek nélkülözni, vagy egyébbel pótolni. A 
műasztalosok készítményeivel a legraffináltabb külsejű 
öntött vagy kovácsolt vasgyártmány sem képes versenyre 
kelni.

A mi a fa anyagának teknikai felhasználását illeti, e 
tekintetben talán legnélkülözhetlenebb a fa a bányászat, 
a bányamívelés és a bányaipar terén. Ismételten próbál
koztak újabban vasszerkezetek beállításával is, de a vas 
a tárnák mélyében még sokkalta inkább ki van téve a 
káros külbehatásoknak, mint odakünn a szabad levegőn; 
s így a bányabelépítményeknél a fa anyaga úgyszólván 
pótolhatlanná vált. A bányászat céljaira évenként fel
használt faanyag nagyságáról a statisztika eléggé érdekes 
adatokat szolgáltat. Ha egymagában csupán a szénbá
nyászatot is vesszük, egy tonna súlyú kibányászott szén 
feltárásánál 0'031 köbméter faanyag nyer a tárnafalak 
alátámasztásánál felhasználást. Ha a Föld évi kőszén
termését Dechens statisztikai feljegyzései szerint 120 
millió tonnára becsüljük, ez megfelel 3'6 millió köbméter 
faanyag felhasználásának. A só- és ércbányák üzem alatt 
álló tárnáit ideszámítva, a bányászat ma csak az űzem- 
szerkezethez faanyagban közel 5 millió köbméter fát 
használ évente. A bányatelepek külépítményeinél és az 
egyes tárnákba vezetett bányaipar-vasutak testénél fel
használt faalkatrészek anyaga ebbe az 5 millió köbméter 
fa anyagába nincs is beszámítva.

Nagy mennyiségű fát használ a bányászattal kapcso
latos kohászat is, de még sokkal többet a modern kor 
gépteknikája. A kohászat a zúzóművek érctörő szerkezetét 
állandóan faanyagból szokta előállítani. Az ércfeldolgozó 
műhelyek, de sőt a faiparvállalatok faanyagot feldolgozó 
gépeinél is, épen csak közvetlenül a vágó, fúró, ráspo- 
lyozó és fűrészelő szerkezetek azok az egyes alkatrészek, 
a melyeket a vas és az acél szolgáltat: a gépszerkezetek 
egyéb alkatrészeinek túlnyomó többsége iából készül. 
Vízművek hajtó- és forgató kerekei kizárólag fából állít
tatnak elő: a vizes elemben a vasalkatrészek a célnak 
egyáltalán meg nem felelnek. Még a dörzsfékező készü
lékeknél is, elszigetelő anyagánál fogva jelentős szolgála
tokat tesz a gépiparnak.

Folyton nagyobbodó végtelen érvényesülés tere az, a 
mit manapsag a vasutak biztosítanak a faipar részére. 
Földünk több százezer kilométer hosszúságot képviselő 
vasutainak kereszt-talpfái túlnyomó részben fából készül
nek. A vas vagy egyéb anyagok kereszt-talpfái sohasem 
képesek a rugalmas és ellentállóbb fatalpak haszna- 
vehetőségét pótolni. A vasutak talpfáinak fanemét te

kintve, a felhasznált faanyagnak 55%-a tűlevelűek ter
méke, 40°/o-a tölgyfa, a fennmaradó 5% különböző 
egyéb fanem. A vasút talpfáinak használhatóságát 10— 12 
évi időtartamra szabják. A hol állandóan nagy arányú a 
gyorsvonatok közlekedése, ott ez az időtartam pár évre 
csökken. Mindamellett, átlagos számítás szerint ma közel 
1 millió köbméter talpfa kerül évente kicserélés a lá ; 
Földünk évi vasúti talpfaszükségletét tehát bízvást 1 
millió köbméterre tehetjük. Ha tekintetbe vesszük azt, 
hogy földünk vasúthálózata 50 év alatt többszörösen 
megszázszorosodott s ebben az arányban a kultúra tér
foglalásával évről-évre növekedni is fog, elképzelhetjük 
a talpfafogyasztás folyton növekedő arányait. A magyar 
államvasútak évi költségvetésében az államvasútak vona
lainak évi talpfaszükséglete több millió koronára rúg ; 
vajmi szerény tétel ez a föld összes vasútainak talpfa
szükségleteinek számarányához képest!

A vasúttal karöltve működő posta és . távirda csupán 
a vasútak mentén elhúzódó távíró-póznák révén is, évente 
rengeteg mennyiségű póznafát szokott felhasználni. A 
vasúti alépítmények, véd- és feltöltéseknél felhasznált 
famennyiség anyaga sem marad a talp- és a távíró- 
póznafák rengeteg anyagszükségletének számadatai mögött. 
E mellett a vasút a waggonépítésnél is temérdek fa
anyagot használ. A waggonok közép- és belszerkezete, 
belső tetőzete úgyszólván kizárólag fából készül.

A vasútak után mindjárt a másik főközlekedési tényező, 
a hajóépítészet az, a mely évente óriás mennyiségű s e 
mellett válogatott minőségű faalkatrészeket kénytelen fel
használni. Igaz, ma már kivált a páncélos hadihajók 
túlnyomó részben vas- és acélszörnyek, mindamellett 
alkatrészüknek bizonyos százaléka, legkivált a belső 
részeké, kizárólag fából készül.

A fát úgyszólván lekicsinylő elektroteknika sem von
hatja ki magát a fatermékek nélkűlözhetlensége alól. 
Eltekintve a fa kiváló elszigetelő képességétől, az elek- 
trikus erőátvitel terén csak úgy érvényesülni képes, mint 
a villamos ívlámpák árboctartóinál, a távbeszélő és több 
egyéb villamos készülék külső és belső szerkezetek vá
zainál egyaránt.

Jelentős szerepe jut a fának a híd- és általában a 
vízépítészet terén is világszerte. A vasbídak és hídpillé- 
reiket alapozó vascaissonok nélkűlözhetlensége dacára, 
a híd- és a vízépítészet még mindig nem képes a fa 
anyagát végleg nélkülözni. Amerika, a leggeniálisabb 
vasépítmények klasszikus hazája, újabban a híd- és víz
építészetnél ismételten vissza-vissza tér a rugalmas és 
ellentállóbb faanyaghoz. Az Erie-tó mellékén tovarobogó 
új vasút egyik legcsodásabb alkotmánya, a Cascade-híd, 
kizárólag faalkatrészekből készült; pedig a híd ívnyílása 
kerek 100 méternyi! Az Unió vasúti felépítményei közül 
külön felemlítjük még az úgynevezett „Trestle Works“ 
faviaduktokat is, a melyeknél az áthidalások építményei
nek összes alkarészeit fából készítették.

Erdőségeink terméke, a fa az, a mely a vegyipar
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terén is nyersanyagként horribilis arányú feldolgozás 
tárgyát képezi. A papíripar, az acélgyártás, a celluloid
ipar és több más vegyiparág anyagának kizárólagos 
alkatrésze a vegyi feldolgozás alá kerülő nyers faanyag. 
A faipar-vállalc :ok hulladéka, az egyes fanemek mellék- 
terméke, a fa-szén, a fa-gyapot, a cserző kéreg mind
megannyi olyan fatermény, a melyet egyik-másik iparág 
egyáltalán többé nem képes nélkülözni.

A művésziesebb kivitelű, fából készült és műipari 
becscsel bíró különböző faiparcikkek ezernyi sorozata az 
elősoroltakkal együtt tanúbizonyságai annak a sokoldalú 
hasznavehetőségnek, a mely erdőségeink méltán gondo
zott, óvott, ápolt és nevelt fatermékeit az emberiség leg- 
nélkülözhetlenebb közkincsévé avatta régi időktől fogva, 
a messze jövő kulturfinomult nemzedékeinek folyton 
tökéletesedni hivatott korszakáig.

Gy. Gy.

Erdőfelügyelet — állami kezelés.
Figyelemmel szoktam olvasni Elek István cikkeit, s az 

eddigieket, habár sok, a jelenben meg nem valósítható 
eszme volt is bennük, élvezettel olvastam; fenti cimü 
cikke azonban már szocialista irányú, s szó nélkül nem 
hagyhatom.

Nézzük először, igazságos volna-e az állami kezelési 
költségeknek Elek által javasolt beszedési módja, hogy 
az eladásokból befolyt összegek bizonyos hányada szol
gáltassák be az állampénztárba a kezelési díjak fede
zésére ?

Vizsgáljuk meg erre nézve, hogy keletkeztek a volt 
úrbéresek s testületek tulajdonában levő, a 17. §. alá 
tartozó különböző erdők.

Az úrbéri elkülönítésnél minden faizásra jogosult meg
kapta erdejét a megfelelő fatömeggel — néhol a fatöme
get bővebben becsülték, néhol szükebben, mégis az el
különítés után vágható s meglehetős tartamosságot biz
tosító erdőkhöz jutottak a volt úrbéresek. A kiindulási 
állapot tehát nagyjában egyező volt, csak azután jöttek 
létre az óriási aránytalanságok.

Egyes testületek, mire az erdőtörvény életbe lépett, 
majdnem összes erdeiket elpusztították, az ilyenek a 
jelenben csak elődjeik könnyelműségét, sokszor rossz
akaratát sinylik. Másoknál az erdőtörvény még meglehe
tős erdőt talált, mely helyesen beosztva, ha sok helyen 
nem is teljesen, de legalább részben fedezi a faszükség
letet. Vannak azonban oly dicsérendő testületek is, me
lyek — nem tudom az erdő iránti szeretetből-e — 
erdejükben még a rendszeres üzemterv által engedélye
zett területet sem használták ki, a szükséges fát pénzen 
veszik, erdejük kihasználható fatömegét egyszerre akar
ják eladni, hogy nagyobb pénzösszeghez jutván, azon egy 
birtoktestet vásárolhassanak.

Igazságos-e most, hogy azt, ki vagyonát eltékozolta, 
mentsék fel a kezelési költségek alul, azt pedig, ki taka

rékos volt, büntessék meg azáltal, hogy tízezreket érő 
erdejéből ezreket fizessen az állampénztárba a tékozlók 
felsegítésére? Ha az állam a becslési és értékesítési 
munkálatokat ily busásan megfizettetné, akkor ugyan 
inkább saját költségükön más szakértőt alkalmaznának 
az illetők.

Nézzük most az erdőfelügyeletet. Tagadom, hogy oly 
erdőbirtokon, hol szakképzett kezelőtisztek, szakképzett 
felügyelőtisztek alatt működnek, az állami erdőfelügyelet 
a birtokosok javára is szolgálna, vagy arra szükség volna. 
Erdészetileg — tekintettel a teljesen keresztül vitt házi 
kezelésre — legelői egyes uradalmak s testületek erdei 
állanak, mig a kincstári erdőknél a házi kezeléssel csak 
most kísérleteznek, s megelégszenek azzal, hogy a házi
lag termelt és közelített fát adják el kereskedőknek, azt 
tartva, hogy annak feldolgozása a kereskedőkre tartozik, 
mert sokan a szakemberek közül nem bíznak abban, 
hogy erdészeti főiskolát végzett erdészek annyi gyakor
lati szakértelmet és üzleti szellemet eltanulhassanak, 
mint a fakereskedők, kik közül soknak összes elméleti 
előkészültsége annyi volt, hogy a hosszmértékkel az 
üzletben megismerkedett.

Mi szükség volna tehát egy teljesen házi kezelésre 
berendezett magán erdőbirtokon, hol egy okleveles erdő- 
tiszt alá legfeljebb 5000 k. hold, egy erdőőr alá 600 k. 
hold tartozik, fokozottabb állami felügyeletre? Nem elég 
magasak-e ily birtokon a személyzeti kiadások ? Igazsá
gos volna-e egy erdőbirtokot, hol a személyzeti kiadá
sok holdanként úgyis jóval 1 koronán felül vannak, még 
15 fillérrel megterhelni? Micsoda ellenszolgálatot kapna 
péld. egy 20000 holdas uradalom a befizetett 3000 K 
erdőfelügyeleti díjért? Meglévén saját szakképzett sze
mélyzete, a 3000 koronáért legfeljebb akadékoskodásban 
részesülne.

Ily eszméknél s legfőbb hiba, mint nálunk sok erdé
szeti és gazdasági rendeletnél, hogy nem különböztetnek, 
hanem mindent az egész országban egy kaptafára akar
nak huzni.

Nagyon is itt van a legfőbb ideje, sőt évek előtt már 
meg kellett volna történni, hogy minden erdőbirtok, mely 
nem üzemterv szerint és szakképzett erdészek által kezel
tetik, egyszer már hatásos állami felügyelet alá vonas
sák. Az ily erdőnek birtokosa azután az állami felügye
letért — feltéve, hogy a felügyelőségnek van ideje leg
alább főbb vonásokban irányító utasítást adni a birtokos
nak — fizethet holdanként, de hogy akár kincstári, akár 
rendszeresen kezelt magánbirtokok közül csak egynek is 
szüksége volna a jelenleginél hathatósabb erdőfelügyeleti 
ellenőrzésre, azt sem a kincstári, sem a magánerdőtisz- 
tek közül senki sem fogja elismerni.

Szocialista gondolkozásnak tartom azt, mely igazságos
nak véli, hogy a községi erdők kezelési költségei a kincs
tári és magánerdőbirtokosokon szedessék be, s igazsá
gosnak tartja a holdszám szerinti kivetést — mert neki 
az jobban megfelel, holott 10000 holdas egy tagban
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fekvő erdőbirtok állami felügyelete nem ■ ad több munkát, 
mint 5 különböző község határában fekvő, egyenként 20 
holdas erdőbirtok, s az egyik fizetne 1500 koronát, a 
másik öt, mely ugyanannyi munkát ad, fizetne 15 koro
nát. Ez talán az igazság útja?

Hasonló érveléssel a magánerdőtisztek legnagyobb 
baján, hogy nincs fokozatos előléptetés s néhol a fizetés 
is még kevés, lehetne segíteni. A kincstári és állami 
erdőtisztek előléptetése és fizetése majdnem egyöntetűen 
biztosítva van. Tessék most a magánerdőtiszteket szol
gálati évük szerint — a múlt számban megjelent össze
hasonlító táblázat alapján — megfelelő rangosztályba 
bevenni s vessünk ki az összes erdőtisztek egyforma 
fizetésére az összes erdőkre holdankénti megfelelő ösz- 
szeget, vagy a fizetési különbözetet a mennyivel a magán
erdőtisztek most kevesebbet kapnak, pótolják az erdőfel
ügyeleti díjból, — melyet Elek ajánl. Igazságos lesz-e 
ez ? Dacára, hogy e segítséggel a szegényebb erdőbirto
kon is megkapná az erdőtiszt illő fizetését a birtokos 
megterhelése nélkül, még sem ez az igazság. Igazságos 
egyedül azon elv, hogy mindenki, akár ember, akár tes
tület, boldoguljon saját erejéből s ne várja, hogy az ő 
terheit más még a saját terhén felül viselje.

Rainiss István.

Az államerdészet létszámegyesitése.
Gondolataimat, — melyeket bennem a M. E. 24-dik 

számában a fenti cim alatt megjelent cikkek keltettek — 
alább röviden összefoglalom.

Az I-ső cikk létszámegyesítésünkkel foglalkozva, hivat
kozik a mérnökök elkülönített helyzetére s azzal akarja az 
államerdészet elkülönített létszámának várát megerősíteni. 
Sem időm, sem alkalmam nincsen hamarjában ahhoz, 
hogy az említettek helyzetét megfelelően tanulmányoz
zam s így a hasonlat helyes voltát, vagy ellenkezőjét 
nem bizonyíthatom.

Hogy az egyesített létszám az államerdészet hanyat
lását jelentené, a cikk bizonyítani nem iparkodik. Rövid 
cikk keretében nem sorolhatom fel az összes bizonyí
tékokat arra nézve, hogy a spanyolfalak fenntartására 
szükség nincs s csak azt jegyzem meg, hogy az admi- 
nistració nehézkes szekerét az egyesítés jobban megkötni 
nem fogja.

A cikkíró elismeri, hogy egyes esetekben megokolt az 
áthelyezés az egyik létszámból a másikba, s szerinte ez 
azután is megtörténhetnék.

Ha egy kis utánjárást nem sajnált volna, megkaphatta 
volna az adatokat arra, hogy ily esetek számtalanszor 
mily elégedetlenség rugói voltak és nem annyira az át
helyezett személye, mint a sérelem miatt, mely többet 
kevesebbet érintett. Elfelejtett kiterjeszkedni egyúttal az 
ily kivételes esetek számára és indító okaira is. — Az 
bizonyos, hogy ezen esetek szárna nem volt fölöttébb

nagy, hiszen hogy ez a szerencse érhessen valakit, ahoz 
összeköttetés is kellett, pedig jókora. Nincs jogomban 
mindazt bírálat tárgyává tenni, de azt hiszem, egynéhány
szor a befolyásosabbat és nem az érdemesebbet érte az 
a szerencse, mely anyagi előnyökben sem szűkölködött, 
mert rendszerint oda történtek ily áthelyezések, a hol 
jobbak az auspiciumok. Ha ledőlnek a spanyolfalak, a 
versengésnek anyagi okok szülte neme tárgytalanná válik 
s jobban érvényesülhet a rátermettség és képesség versenye.

Azt, hogy a spanyolfalak ledőlte után szabad a vásár 
s ma itt vagyok, holnap oda megyek elvét távolról sem 
érintettem; a mily helytelennek tartom a spanyolfal fenn
tartását, oly elhibázott dolognak tekintem azt, ha az át
helyezésekkel játszanak. A kellő határ megismerését, 
mondjuk eltalálását kétségbe vonja talán a cikkíró, de nem 
oly nagy a veszély. Kevés a nyugtalan ember közöttünk 
s talán inkább a tormába szorult féreg meséjével tisztel
hetnek meg bennünket. De ha rosszul ismerem e.z oldal
ról szakunkat, a nyugtalanságnak határt szabni nem 
nehéz, a mint az ma is a statusok keretén belül 
meg van. A mikor pedig egyeseknél szolgálati idejök 
előrehaladottsága dacára az áthelyezés indokolt, az át
helyezés mások előmenetelét nem érinti s így elégedet
lenségre nincs ok. A fiatalságnak pedig egyáltalában nem 
fog ártani, ha nagy része itt is, ott is s egyáltalában 
több helyen bejár egy darabkát a mindenütt rózsával 
beterített útból. Higyje el I. cikkíró, hogy még a községi 
kezelésnél is elsajátíthat a fiatalság olyat, a minek a 
kincstári kezelésnél hasznát veheti, — a fordítottját soha
sem tagadtam. Hogy a fiatalságot tűzpróbája után mely 
révbe vezessék, azt bízzuk vezetőink lelkiismeretére, az 
talán több körültekintést igényel a mostani rendszernél, 
de hogy szakunk azzal csak nyerhet, az világos.

Midőn ismétlem, hogy I. cikkíró a 22-dik számban 
megjelent cikkem alapját nem döngette le annyira, mint 
azt az első bekezdéséből következtethettem, nem látom 
a levont következményeimet inogni, de igenis inog ama 
hitem, hogy békés szeretettel koszorúzott együttmunkál- 
kodásunk hajnalhasadása ily érzelemhullámzások közepette 
közeledjék.

Fordítom tehát én is az érmet a másik anyagi oldalára 
és igazolom II. cikkíró ama kijelentését, hogy a létszám
egyesítés gondolata bennem kellemes érzelmeket keltett 
s hozzá tehetem azt is, hogy ezen érzelmeket kelleme
sebbé tették pályám különösen első néhány évében szer
zett s a spanyolfal szülte kellemetlen emlékeim. Legye
nek eltemetve 1

Hogy cikkemből miként olvashatta ki azt, hogy ezen 
kellemes érzetet anyagiak ébresztették fel bennem, azt 
nem oldja meg. — Úgy látszik ama bizonyosok tábo
rához tartozik, a kik bárkihez közelednek is, mindenkor 
arról vannak meggyőződve, hogy ama másik közeledik 
feléjök s csupa érdekből. Ily körülmények között nem is 
kívánom, hogy érzelmeimben osztozzék, mert alapos 
csalódás érné,
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Igen, ama bizonyos dédelgetett statusból való vagyok, 
a kit a sors 10 év múltán vitt a X.-be. Nem panaszként 
mondom, nem én vagyok az egyedüli.

A mily közönynyel nézem azon egynéhány bajtárs inte
getését, a kik Fortuna .gyorsabb szekerére kaptak fel, 
ép oly távol áll tőlem az a gondolat, hogy mások rová
sára előnyökhez jussak.

Híve vagyok a létszámegyesítés gondolatának s igy 
magától értetődik, hogy érzelmeim kellemessége csak 
fokoztatnék az által, ha az egyesítés mielőbb keresztül 
vihető lenne, 'smétlem azonban, hogy csak oly körül
mények között, ha az egyesítés a létező aránytalanságo
kat megszüntetheti. Annak a megállapítása, hogy miként 
oldassék meg a kérdés, hogy az V-nél vagy a gyakor
nokoknál kezdjék-e meg az egyesítést, nem az én fel
adatom és nem az én lelkiismeretemet nyomja. A fő 
az, hogy sérelmek kikerülésével vitessék keresztül s ha 
a gyakornokoknál kezdik is, nem fog csalódás érzete 
bántani, mert meg vagyok győződve arról, hogy legalább 
idővel s ha én meg sem élem, de mégis megtermi majd 
az összetartozandóság kellemes, szeretettel övezett érzete
nemes qyümölcsét. „Fagus.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sülete. Alapitó tagul belépett: Áronffy Ernő, társulati 
főerdész Klenóc.

Rendes tagsági dijat fizettek: Antony Gyula, Aschner 
István, Brodszky Gyula, Divald Béla, Dezsényi Jenő, 
Farkas György, Szontagh Andor.

Az Isten kertje.
Irta Benda Jenő.

— Eső kellene! Szomjas a föld! — mondta egy em
ber, a kivel a mezőt jártam.

— S valóban én is láttam, hogy szomjas a föld. A 
messze látóhatár széléig tikkadt, elsárgult volt a mező. 
A sárga agyagos föld nagy, szabálytalan sokszögekben 
összevissza repedezett szájával az ég felé tátongva várta 
a vizet. De a viz nem jött, az ég ragyogó kék volt, a 
nap forrón sütött és az a tüzes ragyogás még a meg
levő kevés nedvességet is lassan elrabolta a földtől. 
Asszu fűszálak halálra ítélten senyvedtek a lábunk alatt, 
a fák lombja félig megsárgultan csüngött alá a gályák
ról. Egy szellőcske sem mozdult, olyan volt ez a mező, 
mintha a halál ült volna rajta. A mezei virágok lankad- 
tan fordították kelyhüket a föld felé ; köröskörül minden 
elepedt egy csepp vízért.

Pedig a viz nem hiányzott, alig egy kőhajtásnyira 
tőlünk volt elég : a kiszikkadt mezőséget keresztülvágva 
ezüstös szalagban kígyózott ott egy bővizű folyam. 
Hömpölyögve kergette ott egymást sok millió vízcsepp. 
Az üde, az erős, a hatalmas élet lakott bennük, a miért 
a két parton két oldalt eltikkadt a szomjazó mező; de 
ők nem álltak meg, hanem csobogva szaladtak előre és 
lejtős pályájukon egymásra zúdulva gördültek tovább. 
Haragudtam a folyóra. Milyen kegyetlenség szomjan 
hagyni az egész mezői! És sajnáltam az asszu füveket. 
Szegények! Erős gyökérszálakkal ime ide vannak 
kötözve az agyagos földhöz, s nincsen elég hatalom 
bennük, hogy kitépve magukat a száraz rögök közül, 
tiz lépést tegyenek a hűvös folyam felé !

Az ember mégis szerencsésebb teremtménye az Isten
nek — gondolkoztam hangos szavakban — mert hogyha 
éhes, fölkeresi a táplálékot, hogyha szomjas, odamehet, 
a hol inni lehet.

— Az ember, a kivel együtt jártam a mezőt, erre 
csak annyit felelt:

— Attól függ, hogy mire éhes és hogy mire szomjázik !
Csodálkozva álltam meg és kérdően emeltem rá a

pillantásomat:
— Látszik, hogy ön soha sem járt még az Isten 

kertjében! — felelte ő.
És mert kiváncsi voltam, volt olyan szives és azonnal 

elvezetett az Isten kertjébe.
*

Különös kert volt e z ! Millió fü, fa, virág, zagyva 
összevisszaságban együtt. Az első pillanatban azt hit
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tem, hogy ez is csak olyan rengeteg, mint a többi. De 
az a különös, rejtelmes zsibongás, elhaló sóhajtozás, a 
mi az egész térséget betöltötte, hamarosan zavart töp
rengésbe ejtett. Hova kerültem ? Milyen misztikus, ijesztő 
élet folyik itt? Lábam előtt egy bokor nefelejts nevetett. 
Egyszerre azt látom, hogy az^apró kék sziromfejecskék 
összehajolnak, a zöld levelek közül két gyönyörű szép 
égszinü szem rajzolódik ki. Ez a kékség azonban 
már nem nevet, hanem könnyezik, azután lassan- 
lassan hozzárajzolódik egy bánatos halvány asszony
arc. S derékig a földben tövezve egy harmattestü fiatal 
asszonyt látok, a kinek hosszú, lecsüngő szőke haja 
van. Az asszony termete kígyózik, mintha nehéz kínnal 
ki szeretné tépni magát a talajból és már a szavát is 
hallom, a zokogással megszakgatott szomorú beszédet:

— Jaj nekem, hogy itten kell élnem, ebben a szomorú 
vadonban! Nekem a király kertjében lenne helyem, vagy 
valamelyik főúri kertben, büszke rózsák, illatos szegfűk 
között, a hol szorgos kertész keze gondozna. És ide 
vagyok kötözve egy buta pitypang mellé, a kit ki nem 
állhatok 1

Csakugyan ott állt mellette egy pitypang : széles, sárga 
fejű virág. Amint a figyelmem felé fordult, ez a sárga 
fej megnőtt, egy vaskos, széles képű kopasz embert 
láttam, derékig a nefelejts mellé ágyazva. Arca kövér, a 
zsirtól szinte ragyogó, de a szeme komor és haragos:

Mindig ezt a siránkozást hallom! Mi az ördögnek 
kellett nekem ez az asszony ? Miért nem telepedtem le 
valahová másfelé, valamelyik kakukfü mellé, a melyik 
nem is sir, nem panaszkodik, hanem boldog, hogy meg
tiszteltem s hálából a legtisztább, legizesebb harmat- 
cseppeket nekem adja! Csak elmehetnék innen! Csak 
elmehetnék 1

És húsos derekával erőlködve hajlik előre, de nem 
tud szabadulni. Keményen, kegyetlenül fogva tartja a föld.

Mellettem megzörög valami. Egy éhes utszéli kóró, 
rajta csúnya szerb tövisek éktelenkednek. Szikár alakja 
megnyúlik, olyan lesz, mint egy ösztövér kalmáré, már 
az arcát is meglátom, a legnagyobb, legmagasabban álló 
szerb tövis, egy apró, simára lenyirt ökölnyi fejet mutat. 
Hegyes, finom orrával a levegőbe szimatol, kicsi pislogó 
szemeivel az ég felé kémlel, sovány karjai megnyujtóz- 
nak, ujjai összegörbülnek, mintha keresnének valamit, 
és rekedtes hangon megszólal :

— Semmi, megint semmi 1 Másnak milyen boldogság 
az élet. Az akácvirág ; a liliom, sőt a legutolsó kanka
lin is rakásra gyűjti a mézet. Míg én . . . Hiába min
den szorgalom, igyekvés, semmit szerezhetek!

— Szamárság — hallom válaszképpen erre a beszédre 
pár lépéssel a lábam előtt. Egy lilás színben játszó 
lóherevirág mondja ezt, s bozontos fejét ráhajtja egy 
göröngyre. — Érdemes is kincseket gyűjteni? Itt 
élünk, virágzunk a földhöz szegezve, azután jön egy 
buta tehén és lelegel bennünket. Hát ez az élet célja?

*— Ez a gyenge sipogás azonban bele vész egy zugó

erős hangba. A hátam mögött álló terebélyes tölgyfa 
megrázza lombjait. Visszafordulok. Egy tövig földbe 
süppedt bozontos óriást látok; a bokrok és füvek közt 
komoran emelkedik alakja a magasba, hatalmas fejét 
megrázza, gigászi karjaival az eget fenyegeti:

— Undok, siránkozó törpék. S nekem itt kell marad
nom közöttük, pedig ott a domb alján felém integetnek a 
társaim. Oh, ha köztük lehetnék, hogyha átölelhetném 
őket, hogy közös erővel ostromoljuk meg az eget 1

Megriadok ennyi panasztól, ennyi kielégítetlen vágytól. 
Menekülni akarok, de mintha nekem is legyökerezett 
volna a lábam. Az epedő, panaszos, lázongó, fájdalmas 
hangok egész orgiája viharozva tombol körültem.

*
Az ember, a ki elvezetett ide az Isten kertjébe, durván 

fölkacag :
— No te híres, önérzetes állat 1 Van-e joga a fajtádnak, 

hogy lenézze a szomjúságban elepedő füveket?!

A vadászat a mythosban.
Irta Gyulai György.

II.
Amphitryon,, az ősvadászok legkiválóbbjának, Herak- 

lesnek mostoha és nevelő atyja, s Alkmenének, Herakles 
anyjának pedig férje. Heraklesnek szülőatyja maga Zeus 
volt, a ki három éjen át egyfolytában időzött Alkmené 
nászszobájában. Szerelmük gyümölcse a. nagy hős és 
vadász Herakles volt. A Heraklest fölnevelő Amphitryo 
alakját Plautus vigjátékából ösmerhetjük.

Amymone, Danaos görög király 50 lányának egyike. 
Testvéreivel a Danaidákkal együtt a vadászatban is jártas 
volt. A vadat többnyire gerelylyel űzték. Amymone egy- 
izben szarvasra hajította gerelyét, ám a gerely célt tévesz
tett, s egy a közelben pihenő satyrt talált. A satyr boszuja 
elől csupán Poseidon isten közbenjárása tudta megóvni.

Anubis, az óegiptomi istenek egyik legkiválóbbja, Osi
ris és Nephtys fia, a régi Egiptomban. Az ebek védistene 
volt. Nephtys Anubist, mint szerelemgyermeket, Mózes
hez hasonlóan kitette; Isis, Osiris neje megszánva Anu
bist, ebek segítségével felnyomoztatta, s azután saját fia
ként fölnevelte.

Apollo-Phoibos, a rómaiak s görögök főisteneinek 
egyike, egyben a vadászok és ijjászok védistene. Több
nyire ijjal ábrázolják. Apolló Zeus és Latona fia, csodás 
ügyességével már 5 napos korában Pythont, az óriás 
sárkányvadat el tudta ejteni nyilával. Apolló Dianának, a 
vadászat fővédnöknőjének testvére volt, A „pythiai
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Apolló“-t nyíllal kezében ábrázolva, számtalan remekmű
ben megörökítve látjuk. A műremek legkiválóbbja a V a 

tikán műgyűjteményeinek egyik mesés értékű disze, az 
u. n. belvederi Apolló. Apolló egyben a költészet, s a 
múzsák istene, azért nagy pusztítója a dúvadnak, főként 
a farkasnak, miután az a neki szentelt állatot, a bárányt 
pusztítja. Külsejének fenségében egyetlen istenség sem 
hasonlít annyira a főisten alakjához, Zeushoz, mint Apolló. 
Apolló és testvére Diana fejét ékesítik a legszebb fürtök. 
A nyíl, a tegez, az ijj, a gerely valamennyi Apollónak 
van szentelve; a vadak közül pedig; a farkas, a kígyó, 
a griff és a hattyú.

Argonauták, a kik Kolchisból az aranygyapjut elhoz
ták, annyiban sorolhatók ide, a mennyiben a vállalko
zásban résztvevők valamennyije egyben hírneves vadász 
és ijjászvolt; így különösen a vezér Jázon, kísérői közül 
pedig: Herakles, Pelios, Atalanta, Amphion, és még töb
ben. Vadászkalandjaik közül nevezetesebbek : küzdelmeik 
az ocsmány hárpia-madarakkal, továbbá az ércszárnyu 
Stymphali szárnyasok legyőzése. Kalandos útjokban az 
argonauták gályáikkal Aldunánkat és az Adriát is béka- 
landozták.

Artemis vagy Diana a vadászat ma is oly népszerű 
mitykus alakja, közismertebb a latin Diana elnevezés 
alatt, s így ott fogok róla megemlékezni.

As-ok, a skandináv mythos főistenei, élükön Odinnal. 
Az Ások legkiválóbbja Wali az északi népek mythosában 
a nyillövészet ősmestere. Az Ások valamennyije kedvtelve 
vadászgatott, de mindig csak lóhátról űzték, hajtották a 
vadat; tehát a parforce-vadászatok őseiként tisztelhetők!

Atalanta, a vadászat mithykus alakjainak egyik leg
kiválóbbja. Az ó-görög mythos két Atalantát ösmer. Az 
egyik az arkádiai, a másik a boeotiai, vagyis boiotiai. 
A vadász előtt az arkádiai Atalanta alakja a jelentősebb. 
Atyja Jazos arkádiai király, anyja Klyméne volt. A szü
lék nehezteltek Atalantára, a miért nem született fiúnak. 
A kegyetlen apa a gyermeket kitette a parthenioni ren
getegekbe, a hol egy anyamedve rátalált a zsenge cse
csemőre és saját tején fölnevelte. A vadonban felnőtt 
hajadon parthenioni vadászok társaságában került, s 
utóbb osztozott azoknak vadászkedvtelésében. A gyakor
lat, a mit a vadászatban elsajátított, csakhamar oly mes
terré avatta őt ebben, hogy a legveszedelmesebb vaddal 
is szembe tudott szállni. Erőben, bátorságban, merész
ségben pedig a legnevesebb vadászembert is fölülmúlta. 
A menekvő könnyű lábú agancsosvaddal képes volt ver
senyt futni, s azt gyors tovaszáguldása közben is elérte 
és legyűrte. Emellett ragyogó szépség volt, a ki alig volt 
képes a kentaurok szakadatlan ostromától szabadulni ; 
de miután a két legtolakodóbbat Rhoikost és Hylaiost 
nyilával leterítette volna, a veszedelem elől elmenekült. 
Kiváló nevezetességre tett szert azáltal, hogy a hírneves 
kalydoni vadkanvadászaton is részt vett. Meleager, korá
nak legdaliásabb vadásza, a kalydoni vadkanvadászatnak 
Atalanta mellett fő hősalakja, utóbb férje lett. Az első

halálos sebet Atalanta ejtette a kapitális agyarason. A 
végső csapást Meleagér mérte a vadkanra. A vadászaton 
Görögország vadászifjuságának színe java résztvett. Győz
tesként Meleager szerepelt azzal a két haláltosztó sebbel, 
a melyet a vadkan hátán és hasán ejtett. A vadkantro- 
feákat Meleager hódolata és szerelme jeleként felaján
lotta a hősies és egyben bájos Atalantának ; tette ezt 
azért, mert egyrészt el kellett ismernie, hogy az első 
csapást Atalanta mérte a vadkanra, másrészt pedig Ata
lanta vonzalmát óhajtotta ezzel elnyerni. A vadászaton 
résztvevők közül Meleager két nagybátyja nem volt haj
landó ebbe beleegyezni, s a vadkantrofeát magának kö
vetelte, persze csak az esetre, ha azt Meleager nem 
vallja magáénak. Az erőszakoskodó vadászok halállal 
bűnhődtek. Atalanta Meleageré lett. Atalanta részt vett 
az aranygyapjasok kolchisi expedíciójában, az argonauták 
menetében is.

A boiotiai Atalanta is sport-múlttal dicsekszik, ám mint 
ilyen inkább a versenyfutásban, semmint a vadászat terén 
hírneves. Férjével, Hippomenessel megszentségtelenitvén 
Kybele istennő szent berkeit, Kybele őket büntetésül 
oroszlánokká változtatta, s kocsija elé fogta.

Bacchus vagy Dionysos, a görögök és rómaiaknál a 
bor istene, a vadászattal és az erdővel egyaránt kap
csolatba hozható. Több neve van, így a gö.ögöknél : 
Lyaios, Bromios, Bakkhios, Jakkhos ; a latinoknál : Liber, 
Zeus és Semele fia. Nevelője Silen volt, oktatói a mú
zsák. Kísérői az erdők satyrjai, a kentaurok vagy cen- 
taurosok, az erdei nymphák, a faunok vagy pánok, s 
végül a fiatal szarvasok bőrével ékített bacchánsnők. 
Bacchus diadalkocsiját az erdő válogatott vadjai húzták, 
nevezetesen : a hiuz, a tigris és a párduc. Maga Bacchus 
is oroszlán vagy tigrisháton ül. Bacchus igazi otthona a 
bűvös-bájos erdő, a mely egyben a vadászembernek s 
vadjainak otthona. Bacchus áldozati állata a „bak“. Örö
mest ölti magára a vadak alakjait; hősies küzdelmé
ben, melyet a gigászok ellen oly dicsteljesen megvívott, 
oroszlán alakot öltött magára.

Callisto vagy görögösen : Kallisto, Lykaon király leá
nya, Diana istennőnek állandó kísérője és hűséges vadász
társa. Zeus csak úgy tudta elcsábítani, hogy Diana alak
ját öltötte magára, s így közeledett a gyanútlan Kallis- 
tóhoz. Zeustól származó fia Arkas is hírneves vadász 
lett. A féltékeny Hera Kallistót medvévé változtatta. A 
szerencsétlen Kallistó medve alakjában állandóan az 
erdőket barangolta. Egy ízben rábukkant az erdőben 
tulajdon fia Arkas, s nyilával leakarta teríteni saját any
ját, a medvét. Zeus ezt megakadályozandó, mindkettőt 
csillaggá változtatta. Azóta Kallisto az ég boltozatján 
ragyog, mint Nagymedve ; fia Arkas pedig a Kismedve- 
ként. Hogy csillagzatuk az ég boltozatjáról soha le nem 
tűnik, annak is a boszuálló Hera az oka, a ki megaka
dályozta azt, hogy a napi munkájában elfáradt két medve
csillag, az éj letüntével a tengerek hűs hullámaiba me
rülhessen üdülni.
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Calydoni vagy görögösen a Kalidoni vadkan. A va- 
dászmythosnak legérdekesebb vadásza. A calydoni vad
kanvadászat mithikus jeleneteit a szobrászat s a festészet 
ősidők óta hálás tárgynak ösmerte, s mint ilyént örök
becsű mesterművekben meg is örökítette.

A calydoni vadkan, Oineos király idejében Aitoliának 
rengetegeiben garázdálkodott. A borzalmasan erős fene
vaddal egyetlen vadász sem mert szembeszállani. A vadat 
Diana küldötte Oineos birodalmába boszuból azért, mivel 
Oienos király elmulasztott Dianának áldozatot bemutatni. 
A calydoni vadkan bikanagyságú szörnyeteg volt, akkora 
sörtékkel, mint egy nyílvessző, s az elefántéhoz hasonló 
nagyságú borzalmas agyarakkal fölfegyverkezve; emellett 
tűzet okádott. Garázdálkodása, a mit Oines országában 
véghezvitt, határokat nem ösmert. A végveszedelemben 
Oines király fia, Meleager a hírneves vadász indult ellene, 
hogy legyűrje. Meleager királyfi Arestől, Mars istentől 
származott; bátorságát is ennek köszönhette. A calydoni 
vadkan elejtésére Meleager vezetése mellett óriási mé
retű hajtóvadászatot rendeztek. A vadászatra Meleager 
meghívta Görögország összes hírneves vitézeit és vadá
szait. A vadkan trófeája annak lett odaígérve, a ki azt 
el fogja ejteni. Meleager kortársai közül a vadászaton 
részt vettek a többek közt: a két királyi nagybátya: 
Plexippos és Toxeos, Meleager öcscse Tydeos, a dios- 
kurok: Kastor és Pollux, Pelios a hős Achilles atyja, 
Eurytion, Ankaios, Echionos Jason az aranygyapjas vitéz, 
Mopsos és Atalanta, a nagyhírű vadásznő. Az elősoroltak 
legtöbbje részt vett az argonauták kolchisi hadjáratában 
is, s így- a véghezviendő új hőstett dicsőségüket csak 
növelni volt hívatott.

A nagy hírre vergődött hajtóvadászat huzamosb idő 
óta folyt anélkül, hogy eredményt tudtak volna érni. A 
résztvevő vitézek közül nem egy esett már a rettenetes 
vadkan áldozatául. Peleos csak úgy tudott előle mene
külni, hogy a legközelebbi fára mászott; ez meg nem 
óvta volna őt a halálos veszedelem elől, miután az óriás 
agyaros állat ormányával és agyaraival a terebélyes fát 
már-már ki is döntötte, ám a bátorlelkü Pollux és barátja 
Kastor a vadat lándzsáik segélyével a sűrűbe hajszolták. 
Az erdőbe visszatörő vad Atalanta előtt szágúldott tova. 
Atalanta most rálőtte nyilát. A nyíl a vadat fültövön 
érte ; Atalanta nyílvesszeje volt tehát az, a mely a vad
kanon az első sebet ejtette. A sebzett állatot most már 
az egész vadászhajtósereg hol lándzsával és gerelylyel, 
hol pedig hajító dárdával, űzőbe vette, de egyikük sem 
volt képes rajta sebet ütni. Meleager elismerő szavakkal 
adózott Atalantának azért, hogy sok vitéz férfi között is, 
gyönge nő létére képes volt a fenevadon sebet ejteni. 
Ankaios sértett vadászhiúságában kifakadt a női nem 
ellen s fitymálva odavetette azt is, hogy a fenevadat a 
legkiválóbb vadász, maga Diana istennő sem volna képes 
leteríteni! A vadkan e pillanatban törtetett Ankaios 
mellett, a ki a magával hozott csatabárddal készült a 
fenevadra sújtani. Ideje nem maradt erre. A feldühödt

vadkan szempillantás alatt földre teperte és végighasította 
beleit. A históriai nevezetességű hajtóvadászaton a vadász
szerencsétlenségeknek sora ezzel még nem volt kimerítve. 
Pelleos oly őrülten támadott s hadonászott maga körűi, 
hogy a támadás hevében apósát, Eurytiont leütötte a 
vadkan helyett. A vadkan elejtésének dicsősége Melea- 
gerre maradt. Meleager hatalmas erejével kihajította 
dárdáját, a mely aztán a fenevad gerincébe fúródott. A 
sebzett vadkan dühödten fordúlt ellenének, ez azonban 
újabb támadásra készen, iándzsáját a fenevad hasába 
döfte, a mitől az menten összerogyott. A vadásztársaság 
örömrivalgással sereglett a végsőt hörgő vad köré. Fegy
verüket most valamennyien a vadkan omló vérébe mártva, 
közösen dicsőítették Meleagert, a győzedelmes vadászt. 
Meleager a vadásztársaság álmélkodására, az őt megillető 
trófeát, így nevezetesen: a vadkan fejét, agyarát és bőrét 
a bájos Atalanta elé rakta hódolata és elismerése tanú- 
jeléűl ; egyben hozzátévén azt is, hogy a vadászdicsőség 
az Atalantáé, hiszen ő volt az, a ki az első sebet ejtette 
a vadkanon. Meleager viselkedése nem volt épen ön
érdektől ment. Ugyanis Atalanta iránt lángoló szerelmet 
érzett. Atalanta, a ki eddig a férfiak közeledését vissza- 
útasította, ezúttal maga is viszonozta Meleager érzelmeit; 
sőt hódolata látható jelének többé nem is volt képes 
ellentállani. De Atalanta vadászszerencséje és dicsősége 
felköltötte a vadászok irigységét és haragját. Főként 
Meleagernek a vadászaton jelen volt két nagybátyja zúgo
lódott a leghangosabban ; ezek folyton azt hangoztatták, 
hogy a dicsőség őket illeti, miután Meleagernek legköze
lebbi atyafiai. A trófeát a szépséges Atalantától erőnek 
erejével el is vették. A vadászcsetepatéból útóbb országra 
szóló háború lett, a melyben Meleager két atyafia Melea
ger kezétől sújtva, életét vesztette. Ezért megint Melea
gernek kellett lakolni; erről Meleager alakjánál fogok 
megemlékezni. Atalanta, az özvegygyé lett bánatos hitves 
a trófeát áldozatként felajánlotta Diana istennőnek, — 
engesztelésűl.

Cephalus, görögösen Kephalos, Hermes-Mercur isten 
s egy attikai királyleány íia. Kephalos nejét Prokrist 
hűtlenségen érte ; a leleplezett asszony szégyenében 
Krétába menekült, a hol sikerült Minos király tetszését 
megnyernie. Minos a bátor lelkű nőt megajándékozta 
aztán egy olyan dárdával, a mely soha célt nem téveszt 
s egy olyan vadászebbel, a híres Lailaps-szal, a mely 
képes bárminő vadat felnyomozni, felhajtani és útólérni. 
Prokrís később kibékült urával Kephalosszal s át is 
engedte neki a Minos királytól kapott két csodálatos 
ajándékot. Kephalos a bűvös fegyver birtokában ugyan
csak szorgalmasan eljárogatott vadászgatni. Prokris az 
otthonról oly gyakran elmaradozó urát félteni kezdte s 
egy ízben utána lesett. A vadász, abban a hitben, hogy 
a mozgó csalit sűrűjében vad tartózkodik, a bűvös dárdát 
a bozótnak irányította, a hol neje, Prokris lesett utána. 
A halálra sebzett Prokrist többé életre kelteni nem 
lehetett! Kephalos bánatában elbujdosott. Bujdosásai
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közben Kephalonia, a mai Korfu szigetére vetődött, a hol 
aztán új családot alapított s egyben ősévé lett a bolygó 
Ulixesnek, másnéven Odysseosnak, a trójai hadjárat 
kalandos hősének.
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A csalétkek.
Irta Gyulai György.

A csalétkek száma, a melyekkel a külömböző rabló
ragadozókat megejteni szoktuk, legiónyi. Valamennyi 
kipróbált, ha nem is mindig csalhatatlannak bizonyuló 
szer közül, legtöbb utánjárást és fáradtságot igényel az 
olyan csalétekféle megállapítása és beszerzése, a mely- 
lyel a ragadozók iegfortélyosabbja: a róka ellen kell föl
lépnünk. Közmondásos ravaszsága, éles érzékei, főként 
pedig finoman fejlett szimatja, akárhányszor legelméseb
ben beállított szerkezeteink mellett is csúffá tesz bennün
ket. Épen ezért a rókák számára alkalmas és használatos 
csalétekfélékről kissé részletesebben kell megemlékeznünk.

A jól ösmert tányérvasfélékben leggyakrabban élő 
állat szerepel csalétekként; nevezetesen: háziszárnyas, 
kacsa, liba és a házinyúl. Az ilyen állatok számára, 
közvetlenül a tányérvas közelében szoktak megfelelő 
ketrecet is felállítani. Az erős fa- vagy még célszerűbben 
vas-vázas ketrec falait erős drótháló alkotja. Legellent- 
állóbb a cinkezett vas- — illetőleg acéldrótfonal. Az 
1 méter hosszúságú és szélességű és félméter magasságú 
ketrec, az elősorolt csalogató állatok bármelyike részére, 
teljesen elegendő méretű lesz. A sodronyszemeknek eléggé 
sűrüeknek kell lenniök ahhoz, hogy azokon a karcsú 
testű menyét és nyestféle át ne vergődhessen.

Akár nyílt helyen, a mezők valamelyik alkalmas hant
ján, akár pedig erdei tisztások, vágások, csapák vona
lába állítsuk is az élő csalétket rejtő ketrecet, csakis jól 
elrejtett helyet kell e célra kiszemelnünk. Evégből aján
latos a ketrecet a talaj és az erdő színeihez alkalmaz
kodó kevésbé szembeötlő szürkés-zöldes színekre mázolni; 
még pedig olyan festanyaggal, a melyet a nedvesség, az 
eső, a hó meg nem támadhat.

Állatvédelmi szempontból a ketrecek belsejét, kivált a 
nyulak részére, almozni kell; a házi szárnyas részére 
pedig némi homokkal is teleszórni; végül, a víziszárnyas 
csalétek kivételével, egyéb állat részére megfelelő olyan 
tetőszerkezettel ellátni, hogy az amúgy sem irigylendő 
helyzetben levő állat az eső s általában a nedvességnek 
ki ne legyen szolgáltatva.

A ketreceket célszerű a vasak beállítását megelőzőleg 
már nehány héttel előbb elhelyezni, akként, hogy a róka 
az eldugott ketrecet észre ne vehesse. Bozótféle vagy 
legfeljebb 1 méternyi sarjerdő nyújtotta rejtekek e célra 
a legalkalmasabbak. A tányérvas és a ketrec körűi, a 
róka számára előzetesen barázdautakat is vághatunk 
olyan szélességben, a minő szélességűek például a vetés
táblákat egymástól elválasztó barázdák. Az ilyeneken

végig, ha lassanként a róka rászokik a tájra, maga is 
utakat tapos ott lassanként. Persze ha arról van szó, 
hogy a ketrecben levő élő által mint csalétek, menyétet, 
nyestet, vadmacskát, borzot, görényt stb. csaljon a közeibe, 
mindazok a túlzott elővigyázati intézkedések, a melyeket 
a rókával szemben alkalmaznunk kell, teljesen fölösle
gesek ; sőt minél nyíltabb pontra állítjuk a ketrecet, annál 
hamarább van kilátásunk az elésorolt egyéb rablóféle 
valamelyikét lépre csalni.

A tányérvas és a hattyúnyak szerkezetekbe helyezendő 
csalétkek közűi a kellően előkészített dögfalat, legkivált 
a rókával szemben, minden esetre a legtöbb utánjárást 
igényli. Régi tapasztalat igazolja azt, hogy legörömestebb 
veszi a róka a macskát. E célra a megnyúzott macska 
húsát jókora kockákra aprítják s tiszta, még nem hasz
nált cserépedénybe helyezik. A légmentesen elzárt edényt 
aztán pár napi időre lóganéjba áshatjuk.

8— 10 nap leteltével használatlan zománcos edénybe 
zsírt olvasztunk aztán; (a zsír lehet 1/ i—Vé kilónyi disz
nózsír vagy lúdzsír). A ganéjban tartogatott cserépedény
ből vadonatúj kanállal kihalászott macskahús darabkákat 
a forró zsírba rakjuk s ott szép barna-pirosra kisütögetjük.

Pirításkor az olvasztott zsírhoz külömböző szagosító 
szereket is szoktak hozzáadni, minő egyebek közt a 
kámfor; sőt néhol mézet is kevernek a zsír közé. A kel
lően pirított macskahús, minden egyéb hozzátétel nélkül 
is, céljának teljesen megfelel.

A kisütögetett macskahúskockákat aztán tiszta kanállal 
megint csak még nem használt cserépedénybe tesszük. 
Az edényt jól lekötjük és száraz, hűvös helyen hagyjuk 
addig, a míg eljő az ideje annak, hogy a húsdarabkákat 
csalétekként felhasználgassuk.

A macskahúson kivűl a füstölt s a besózott halneműt 
is örömest veszi a róka; legkivált pedig a heringet. 
Takarékosság szempontjából teljesen elegendő, ha a 
heringből csupán a fejrészeket használjuk fel csalétkük 
A heringnek egyéb csalétek fölött meg van az a előnye, 
hogy erősen besózott húsa kemény tél szakában sem 
szokott megfagyni; emellett ha tán szabad kézzel is 
babrálnak azzal, állható erős szaga minden egyebet elnyom 
s így a róka gyanútlanúl fog e csemegéhez látni. Havas 
telek idején célszerű a hering csalétek alá száraz tölgy
lombot helyezni, nehogy a hering erős sótartalmánál 
és súlyánál fogva a hóba süppedjen.

Az erdőkbe állított vasakba csalétkük a macskáén 
kívül, esetenként egyéb elhullott állat húsát, zsigerét, lelőtt 
szárnyasvadat is eredménynyel helyeznek. Különösen 
görény és menyétféle részére frissen lőtt szárnyasvad, 
tojások, aszalt gyümölcs, főként aszalt szilva, zsírba már
tott hering, sőt a nyúlak belső része is teljesen megfelel.

A friss, még véres zsigerfélének a csalétekkel fölsze
relt vasak körűi még külön rendeltetése is akad. Neve
zetesen : úgy a mesterségesen vágott csapákon mint a 
természetes vadcsapákon végig a zsigert többször ide-oda 
vonszolgatják, amivel egyrészt egyéb nyomot eltűntetünk;
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másrészt pedig a rablovadat ezek a zsigernyomok hama
rább hozzávehetik a kitett csalétekhez, a mely mintegy 
középpontját képezi azoknak az utaknak, a melyeken 
végig hurcolgattuk a véres zsigerfélét. Ha ezeken a csa
logató utakon itt ott még egy-egy heringfejet, pirított 
macskahúsdarabot elhúllatunk, avagy friss vért hintege
tünk, mindent megtettünk, a mivel a rókát vagy egyéb 
rablóvadfélét a vashoz csalogathatjuk.

A csalétkek elhelyezéséhez szükségeltető eszközök 
között elsőrangú fontosságú maga a vas, már akár hattyú
nyakról akár pedig tányérvas szerkezetről is legyen szó. 
Avas szerkezetének, működő képességének kifogástalan
nak kell lenni. A szerkezet földbe mélyítését s a mes
terséges csapók létesítését egy-egy kisebb kapa és erős 
konyhakés segítségével könnyű szerrel elvégezhetjük 
aztán mimagunk.

A szerkezetek elfödéséhez szükséges száraz lóganajat 
s az erdei hangyák bolyairól szedett földneműt zsákokban 
lehet a helyszínre szállítani. A csalétket magát jól elzárt 
edényben, legcélszerűbben légmentesen elzárt befőttes 
üvegekben vihetjük magunkkal.

A vasszerkezetekbe tett, valamint a szerkezetek köze
lében alkalmas pontokon el-elszórt csalétekfélén kívül 
nem eredménytelenül fordúlnak itt-ott némi olyan szago- 
sító anyagokhoz is, a melyeknek áthatóan csábító illata, 
legkivált a finom szimatú rókát, már messzi tájról is a 
csalétek s a vasak környéke felé csalogatja. Ilyen csáb- 
szerekként szerepel még bizonyos mázoló anyag is, a 
melylyel magát a szerkezetet szokták bekenegetní. Külön- 
külön a róka, a menyét és a vidra-vasak bevonásához 
készít ilyesmit az ösmeretes Weber Rudolf-féle csapda
gyár Haynau-ban, Sziléziában. Egy-egy ilyen csábillatot 
tartalmazó üveg ára 1—2 korona közt váltakozik s tel
jesen beválik.

Az ilyen bemázolásnak az a célja, hogy az óvatos 
róka, az emberi kéz babrálásának nyomairól tudomást 
ne szerezhessen.

Minden egyéb gyanús illatot eltüntet nehány rothadás
nak indúló apróbb hal vagy rákféle is, a mely előzőleg 
üvegedényben a napon, vagy meleg helyen bomlásnak 
indúlhatott, s a melyből aztán a szükséghez képest nehány 
darabot a vasak körül is elszórogathatunk. Az ilyen rot
hadó hal vagy rák orrfacsaró irgalmatlan bűzével semmi
nemű egyéb készítmény sem vetekedhetik; e mellett a 
róka különös előszeretettel csemegézi úgy a rákot, mint 
a halat, ha még oly romlott állapotban is bűzlik az az 
orra előtt.

Orvmadárfajaink és az uhu.
Irta Sólyom.

Vadászati szaklapjainkban ismételten megemlékeztem 
arról a magatartásról, a melyet egyes orvmadárfajok a 
leskunyhóval, s az uhúval szemben tanúsítani szoktak. 
Sok újat ehez nem fűzhetek, de mégis idevágó tapasz
talataimat egy-két újabb megfigyeléssel kiegészítenem 
sikerült, s így azokat ezúttal közreadom,

Bevezetésül nehány általános irányelv figyelembe véte
lét elkerülhetlennek tartom így nevezetesen nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk a következő körülményeket: 
a vándorszárnyas ragadozók vándorlásának ma már 
eléggé ismert időpontját, az időjárást, az évszakot, a 
szelek járását. Ösmernünk kell továbbá a ragadozó szár
nyasok szokott tartózkodó helyét, jelentkezésük idejét, 
úgy azt is, hogy egyenként, párosával, avagy többedma- 
gával jelentkezik-e valamelyik szárnyasfaj az uhú körül. 
Végül legalaposabban kell ösmernünk uhunkat, vagyis 
magatartását, a mit egy-egy szárnyas jövevénynyel szem
ben tanúsítani szokott. Még hozzátehetném azt is, hogy 
úgy a támadó, mint a támadott szárnyas különböző hang
skáláit alaposan ösmerni, s ösmertetni kellene, úgy, hogy 
az a tökéletességig pontos útmutatásokhoz vezessen ben
nünket, de az ilyes hangok rögzítése s ösmertetése, a 
hangtan, s a grammofon mai tökélye mellett is úgyszól
ván közölhetetlen vagy legalább is itt papíron egy szak
cikk keretében kivihetetlen. Eleven keretet a gyakorlott 
érzékű vadász-szem és fül hivatott adni mindannak, a 
mit e tekintetben tudnunk kell. A hangok leírását ille
tőleg visszaadását tehát mellőznöm kell, s így csupán 
egyes jellemzőbb egyéb olyan tulajdonságokra fogok ez
úttal kiterjeszkedni, a melyek a különböző szárnyas ra
gadozó fajták magatartását az uhúval szemben különösen 
kidomborítják.

A sorozatot szárnyas ragadozóink legelőkelőbbjével, a 
kőszáli sassal kell kezdenem. A kőszáli sas Aquila chry- 
saétos L. elég gyakran jelentkezik az uhúkunyhó körül 
akkor, ha uhúnkkal magasabb hegyvidékeink erdőségei
ben működünk. Az 1906— 1907. évi szigorú tél azért 
lehozta a kőszáli sast fejedelmi magaslatai otthonából az 
alantabb elterülő tájakra is, oda, a hol bőségesebb pré
dához juthatott. Nos, prédája bőven akadt az elmúlt 
tél szakában mindenütt, de kétségtelenül több a lentebb 
fekvő tájakon, mint a Kárpátok zordabb magaslatai kö
zött, a hol a hosszas tél borzalmai kétszeres erővel s 
gyorsasággal végeztek a holtra éhezett és agyonfázott 
vaddal. A kőszáli sas a rablásban csak olyan bátor és 
merész, mint ott, a hol felváltva védekezni, esetleg támad
nia kell. El is várhatunk ilyesmit az olyan szárnyas
ragadozótól, a mely beigazoltan a nagyobb háziállatok, sőt 
esetenként egy-egy őrizetlenül maradt gyermek elrablá
sától sem szokott visszarettenni. Rendszerint dél tájban 
jelentkezik. Az uhútól nem idegenkedik. Többnyire egy
maga kering fönt a magasban, hogy azután villámgyor

2. szám.
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san lebocsátkozzon az uhú mellé. Támadása előtt hatal
mas szárnyát hátraszögzi. Elsőbben is fülsértőén éles 
zúgással elsivít az uhú előtt anélkül, hogy tüstént támadna, 
azután újból fölszáll bizonyos magasságig. Első lebocsát- 
kozásakor még fölötte kétséges dolog volna az élő uhú 
veszélyeztetése nélkül a lövést megkockáztatni.

Apróbb körökben azután egyideig megint fönt kering, 
hogy utóbb ismét lecsapjon. Bizonyára inkább boszan- 
kodik az uhú jelenléte fölött, a mely előtte sokkalta 
ellenszenvesebb, sem hogy azt kívánatos prédának tekin
tené. Végül még mindig, anélkül, hogy közvetlenül 
támadna, az uhú közelében valamelyik alkalmas fára, 
esetleg kőre, szirtre ereszkedik, de türelme mégis csak 
véget ér, s előbb-utóbb rá támad az uhúra. Támadása 
rendkívül heves, sőt veszedelmes ; éppen ezért célsze
rűbb őt célba venni a támadás előtt, akkor, a midőn az 
uhú szemlélgetésébe merülve valahol a közelben alkal
mas pontra ereszkedett, sőt néha akkor is, a midőn foly
ton kisebbedő körben kering az uhú felett. Mégis talán 
legbiztosabb célpontot akkor szolgáltat, a midőn a dög
kunyhó elé helyezett csalétekre bocsátkozik. De a célo
zással sokáig itt se habozhatunk, miután a kitett csalétket, 
ha az kisebb méretű, mesés gyorsasággal felkapja, hogy 
tovább szálljon azzal, mielőtt még célba vehettük volna.

Azért gyakorlott kezű vadászok nem egyszer az uhú- 
val harcba keveredett sast elevenen is hatalmukba ejtik. 
A harc hevébe mélyedt viaskodókra ugyanis ponyvát 
vagy más egyéb ruhafélét dobnak, a mivel aztán több
nyire célt is érnek.

A kőszáli sas közeledtét az uhú ugyancsak feltűnően 
jelzi. Elsőbben is igyekszik minden ereje megfeszítésével 
szabadulni. A sas közvetlen támadása esetén az uhú 
villámgyorsan hátra veti magát, s magasra tartott kar
mokkal igyekszik a veszedelmes támadás ellen védekezni. 
Akárhány uhú, a melyik a védekezésnek ezt a módját 
elmulasztja, a támadás áldozatául esik. A hatalmas erejű 
kőszáli sas villámgyorsan szétmarcangolja az uhút, hogy 
aztán legtöbbnyire az áldozat fejével, mint trófeával tova- 
szálljon ; már a mennyiben ebben őt a vadász golyója kellő 
időben meg nem akadályozza. Azért volt rá eset, hogy 
egy-egy pompásan idomított és még pompásabban véde
kező uhú oly ügyesen tudott a támadó sasba kapasz
kodni, hogy az a vadász hatalmába kerülhetett, mielőtt 
még az uhúba kárt tett volna.

A nagy berki sas, az Aquila maculata (clauga) sok 
nehézséget okoz nekünk akkor is, ha az erdő sűrűiben 
lessük. Ez a tekintélyes sasfajta ugyanis a legsűrűbb 
erdőségek labyrintjében is oly otthonos gyorsasággal tud 
tova repdesni, a minőhöz hasonló ügyességet egyetlen 
orvszárnyasunknál sem fogunk észlelni. Rendszerint dél
tájban jelentkezik erdőkoszorúzta völgyek, berkek leg
mélyén. Szeszélyes szárnyas, s mint ilyen, támadásaiban 
is kiszámíthatlan. Magányosan, fölötte alacsonyan húzva 
közeledik. Gyorsan és hevesen támad. Támadásra kész 
karmokkal néha közvetlenül az uhú körűi röpköd ; majd

hirtelen tovakanyarodik, anélkül, hogy rátámadt volna. 
Néha egyáltalán figyelemre se méltatja az uhút, a mely 
a maga részéről elég közömbösen viselkedik a jelentke
zővel szemben, de aztán, ha épen védekeznie kell, csak 
oly óvatosan és erélyesen cselekszi ezt, mint a kőszáli 
sassal szemben.

A törpe sas, a Nisaetus peunata, másként Aquila 
peunata (minuta), a vakmerőségig bátor támadó, a mely 
félelmet s meghátrálást nem ösmer. Erdőszéleken rend
szerint délfelé jelentkezik. Középerősségű szárnyaival 
ugyancsak heves csattogást tud véghez vinni. Úgyszólván 
vaktában támad az uhúra ott, a hol éri. Közben hevesen 
berzenkedik; a harc hevében néha egy-egy pillanatra 
hátravonúl, hogy némi pihenőt tartson. Az ilyen pihenő 
pillanatok célbavéteire a legalkalmasabbak. A harc hevé
ben a lövés felvillanása vagy zaja korántsem feszélyezi, 
úgy, hogy ismételten célbavehető. Maga az uhú az ide
gességig nyugtalanúl viselkedik a törpe sas jelentkezésére; 
talán egyetlen ellenféllel szemben sem tanúsít oly hatá
rozottan kifejezett ellenszenvet, mint a törpesas felbukka
nására. Rendelkezésére álló minden eszközt fel is használ, 
a melylyel halálos gyűlöletének kifejezést adhat.

A csíkolt farkú sas, a Nisaetus fasciata Bonellii, inkább 
a horvát-szlavón határvidéken s a Karszton gyakoribb. 
Merész, verekedő természetű szárnyas. A leskunyhóval 
egy-egy sziklamagaslaton elhelyezkedni a legcélszerűbb. 
Tüstént támad ; ugyancsak hevesen ; de közben egy-egy 
kiálló szirttömbön pihenőt is tart a közelben. Az uhú 
tüstént jelzi s nyomban védelmi állásba helyezkedik.

A halászsas, másként fehérfarkú rétisas, Haliaétus 
albicilla, különösen a zord évszakban gyakoribb, a még 
be nem fagyott vizek mentén. Déltől alkonyig terjedő 
időben jelentkezik. Az uhúkunyhóval célszerű a vizek 
közvetlen közelében elhelyezkedni. Csalétkűl legalkal
masabb egy-egy sívalkodó malac. Az impozáns szárnyas 
rendszerint magányosan jelentkezik ; fölötte alacsonyan 
húz. Illő távolból előbb párszor körűlkering, azután pedig 
nyúgodtan tovahúz, anélkül, hogy az uhúra támadna. 
Vajmi ritkán lesz alkalmunk őt célba venni, hacsak a 
kitett dögre nem csap. Közeledtére az uhú nyugtalan 
lesz, ám sohasem helyezkedik védelmi állásba.

A kéklábú halvágó, a Pandion haliaétus, már a reggeli 
órákban jelentkezik. Viselkedése szeszélyes, néha hevesen 
támad, máskor teljesen figyelmen kívül hagyja az uhút. 
Rendszerint alacsonyan kering az uhú körűi. Az uhú 
tüstént jelzi, különös nyugtalanságot azért nem mutat ; 
néha jöttére még állást sem változtat.

A kígyászsas vagy bagolyszemű pühök, Circaétus gal- 
licus déltől délutánig jelentkezik békák, kígyók, gyíkok- 
lakta mocsaras, verőfényes pontokon. Néha párjával 
együtt kerül az uhú elé. Szárnyát hátraszeg'zi, majd 
berzenkedve támad. Közben ismételten körülkering ; 
ilyenkor akárhányszor alkalmas dublettát nyújthat. Az 
uhút nyugtalanítja úgy, hogy ez hátraveti a testét; kar
maival pedig támadó állásba helyezkedik.
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Az apróbb szárnyasragadozók közül a gatyásölyv vagy 
gatyásgornyó, Archibuteo lagopus, inkább az északi tájak 
lakója, azért szórványosan nálunk is jelentkezik.

Déltől délutánig találkozhatunk vele az uhukunyhó 
körül. Tarlókon, nyílt mezőkön, egyaránt közeibe csal
ható. Az uhunak esküdt ellene. Többed magával jelent
kezik. Ilyenkor valamennyi rátámad az uhura. Leginkább 
az uhu feje fölött keringenek apró körökben, szárnyukat 
csattogtatva. Pompás célpontot szolgáltatnak. Az elhibá
zott lövés zaja korántsem feszélyezi őket. Az uhu rögtön 
jelez; egyben leugrik helyéről s fölötte izgatottan visel
kedik, főként akkor, ha nagyobb számú ölyv jelentkezik 
előtte.

Az egerészölyv, a Buteo vulgaris, a legszorgosabb 
uhulátogatók egyike. A délelőtt óráiban erdőszegélyen 
bizton számíthatunk jelentkezésére. Magányosan ép oly 
gyakorta jelentkezik, mint társaival együttesen. Heves 
támadásai közben egy-egy pillanatra rendszerint meg
állapodik, hogy aztán kiterjesztett szárnynyal, éktelen 
kiáltozás közben támadjon. A fiatalabbja dühösen fel
borzolja tollazatát, mig a tapasztalt idősebbek nyugodtan 
támadnak. Ha több van együtt, ügyes taktikával felváltva 
támadnak; közben egyrészük pihen, vagy legfeljebb 
berzenkedik. Fölötte makacsul kitartó egy társaság 1 Cél
pontot bőven adnak. Az uhu elég gyorsan jelez s tüstént 
lebocsátkozik állványáról, mihelyt az ellenfél közeledik.

A pusztai ölyv, a Buteo desentorum, különösen hazánk 
erdélyi részeiben jelentkezik, főként ősszel. Nem magas 
fekvésű cserjések közelében déltájban szokott felbukkanni. 
Kecses, mondhatnám elegáns harcmodorban támad. 
Mozdulatai kiszámitottan biztosak; csodás ügyességgel 
forgolódik az uhu körül. Kitartó, bár sokat berzenkedik. 
Nem könnyű célba kapni. Az uhu hamar jelzi.

A sárga ölyv, a Buteo ferox, szórványos jelenség. A 
támadás és védekezés mikéntje még leginkább az egerész
ölyvére emlékeztet. Egyetlen-egyszer volt csak alkalmam 
megfigyelni.

A kányák közül a pőszérkánya, a Pernis apivorus, 
tűlevelű erdőségeink táján nem oly ritka.

Délben szokott felvonulni. Éppen nem harcias, inkább 
békés természetű ragadozó; azért olykor nekivág az uhu
nak. Magányosan, nagy ritkán társasán jelentkezik. Alant 
huzva közeledik, hogy aztán az uhu közelében fára 
szálljon; volt rá eset, hogy nyugodtan az uhu mellé 
bocsátkozott. Legtöbbször tovahuz, a nélkül, hogy támadt 
volna. Lassú röptempói mellett nem nehéz célba venni. 
Az uhu nem sok ügyet vet reá.

A fehérfejü villás kánya, a Milvus regalis, lombhullató 
erdők szegélyén, tavaszi és őszi késő délelőttökön jelent
kezik ; legörömestebb az erdők mentén elhúzódó legelők 
tájékán. Magányosan csak úgy mint párosán elég gyakran 
jelentkezik az uhu körül. Rendszerint csavarmenetekben 
szokott lebocsátkozni. Folyton eltávolodó körökben kering 
aztán az uhu körül, mígnem végleg eltűnik a láthatáron.

Épen ezért ajánlatos a keringés legelején célba venni. 
Az uhu alig jelzi.

A szürkefejű berki kánya, a Milous ater, vizek mentén 
jelentkezik, ott, a hol őszszel és tavaszszal halászgathat. 
Tavasz idején magányosan vagy párjával, ősz tájban 
pedig társaival együtt legfőként délelőtt mutatkozik. 
Vajmi kevés érdeklődést tanúsít az uhu iránt, ha meg 
is közelíti, szanaszét repdes körülötte, úgy hogy fölötte 
nehéz célba kapni. Az uhu alig vet rá ügyet. Legtöbb- 
nyíre sietve távozik, anélkül, hogy leszállana.

A vadászsólyom vagy vándorsólyom, a Falcó peregrinus, 
őszvégi vagy téli délutánokon jelentkezik, leginkább erdős 
vidéken ; ma már elég szórványosan. Hevesen támad az 
uhura, közben éles hangon rikoltoz ; karmaival merészen 
az uhunak tart. Néha lebocsátkozik egy-egy szomszéd 
faágra i s ; ilyenkor leginkább célba vehető. Szerfelett 
éles érzékű óvatos szárnyas; mindamellett a küzdelem 
hevében egy-egy elhibázott lövésünk kikerüli a figyelmét. 
Azért száz ölyvfélét elejthetünk addig, a mig egyetlen
egy vándorsólyom kerül fegyvercsövünk elé. Az uhu tüstént 
jelzi; közeledtére ott hagyja állását, berzenkedik s heve
sen védekezik.

A fecskefogó vagy a kis vadászsólyom, a Falco sub- 
buteo, az orvszárnyasfajták talán legkitartóbb röptűje, 
délután szokott felbukkanni. Leggyakrabban országutak, 
parkok fasorai közt találkozunk vele, ott, a hol fecskékre 
vadászgathat. Magányosan, néha párjával jelentkezik; 
le-lebocsátkozik egy-egy ágra ; majd utóbb rátámad az 
uhura. Azért rendszerint tovaszáll anélkül, hogy hevesebb 
küzdelembe bocsátkozna, úgy hogy nem épen könnyű 
feladat célba venni. Az uhunak nagyobb felindulást nem 
okoz; bár elég nyugtalanul jelzi közeledtét.

A vércsék közül a vörös vércse, a Cerchneis tinnun
culus, tavasztól őszig, de mégis legcélszerűbben nyár 
idején vehető lesbe. Fészkelő otthona közelében, melyet 
kikémlelni nem oly nehéz, hamarosan célt érhetünk. 
Felváltva, hol magányosan, hol párjával, hol pedig 
társaival együtt jelentkezik az uhu körül. Éktelen lármát 
csap, hevesen, de rendszertelenül, összevissza támad. 
Küzdelmében kitartó ; néha elriasztva is vissza-visszatér, 
hogy fokozott hevességgel támadjon. Közben egy-egy 
pihenőt is tart a közel fákon. A lövések zaja nem feszé
lyezi. Az uhu körül véletlenül egyidőben felbukkanó 
egyéb ragadozó szárnyasfélére, főként a varjakra, ádáz 
dühvei szokott rátámadni. Ide-oda keringése közben leg- 
hamarább célba vehető. Az uhu az ideges berzenkedőt 
alig méltatja figyelemre s csupán a tolakodásig alkal
matlanabbakkal szemben helyezkedik ellenségesebb állás
pontra.

A sárgakarmu kis vércse, a Cerchneis N. cenchris, 
magas fák környékén ősszel, tavasszal jelentkezik. Gyér 
szárnyas. Nehezen kerül fegyver elé. Nem sok ügyet 
vet az uhura.

A kék vércse, az Erythropus vespertinus, tavaszi hú
zások idején nagyobb számban jelentkezik, bár nem sok

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



2. szám MAGYAR E R D É S 2 35

helyen. Itt-ott csatlakozik a sárgakarmu kis vércséhez is. 
Lesidőnek legalkalmasabb az alkony, még pedig galy- 
lyazó helyei közelébe helyezett kunyhóból. Az uhuval 
alig törődik-; nem könnyű feladat biztos cél elé kapni.

A héják közül a nagy karajka az Astur palumbarius 
otthon van mindenütt. A sarkvidék lemmingjére csak 
oly vészes, mint magyar Alföldünk nyúlfiaira. Őszi és 
téli délutánokon biztosan számíthatunk jelentkezésére. 
Rablókalandozásainak utai a pedánteriáig pontosak, rend
szeresek, úgy, hogy mimagunk is a helyet és időt, ahol 
vele találkozhatunk, úgyszólván mértani pontossággal 
vagyunk képesek megállapítani. Az uhu iránt eléggé ér
deklődik, ám csak akkor, ha már eleget vadászott s jól 
lakott ; addig, a mig begyét a pukkadásig meg nem 
töltötte, nem sok hajlandóságot mutat az uhu-játék iránt; 
sőt az uhu jelenlétében zavartalanul tovább is vadász- 
gat egyébre, ha t. i. van mire !

Ha mégis rászánja magát a támadásra, felette ala
csonyan húzva közeledik, de azért hevesen támad. A 
tollak mindkét részről csak úgy röpködnek a levegőben 
szerteszét! Alig van ragadozó szárnyas, a mely oly 
ügyesen tudná parírozni az uhut, mint ez a kecses moz- 
dulatu héjafaj. Lövések zaja el nem riasztja Őt, ha 
egyébként a vadász alakját észre nem veszi. A lövéssel 
célszerű sietni, mert soká elidőzni nem szokott. Az uhu 
elkeseredett küzdelmekbe bocsátkozik vele ; általában 
mérhetlenül ingerültté teszi az, ha a héja közel létéről 
tudomást szerez.

A karvalyfélék közűi a kis karajka, Accipiter nisus, 
nyári és őszi estalkonyok táján jelentkezik. Erdők szé
lén várhatjuk őt. Nem örömest támad; rendszerint előbb 

alapos kémszemlét tart valamelyik közeli fáról. Ha mégis 
támad : ezt csak futólag cselekszi, hogy sietve tovahúz
zon. Nehezen kerül cső elé. Az uhut alig hozza izga
lomba.

A kábák vagy herjókák küzűl a sárgafejű kaba, a 
Circus aeruginosus, ősz táján, nádasok, mocsarak szom
szédságában jelentkezik, estalkony idején. Lármás atyafi- 
ságával együtt, rendszerint többed magával támad az 
uhúra. Azért tettlegességre nem kerül a sor; nehány 
körűlkeringés után rendszerint tovahúz. Fölötte óvatos, 
így nem könnyű a fegyver elé kapni. Az uhú vajmi 
kevés érdeklődést tanúsít iránta. Alig számbavehető elté
réssel ugyanezt a kölcsönös magatartást észleltem a 
többi kabafajtánál is, így nevezetesen : a fehér herjókánái, 
a Circus cyaneusnál és a kékes herjókánái, a Circus 
pygargusnál.

Az elnevezéseknél Lakatos Károly fölötte találó, magya
ros meghatározásaira s osztályozására különös figyelemmel 
voltam.

* S zem ély i hírek. Őfelsége a király borhi Borhy György föld- 
birtokosnak, Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti egyesülete és a 
Hevesvármegyei Gazdasági egyesület alelnökének, a közügyek és a 
mezőgazdaság terén szerzett érdemeinek elismeréséül a m. kir. udvari 
tanácsosi címet adományozta.

A m. kir. földmívelésügyi minister Muzdeka Damjan végzett 
erdészeti főiskolai hallgatót az államerdészeti tisztviselők egyesített 
létszámába, a susaki erdőhivatalhoz erdőgyakornokká nevezte ki.

*„A h á z io rv o s “ cimü népszerű egészségügyi folyóirat 36 ol
dalra terjedő karácsonyi száma egész sorozatát hozza az általános 
hygienia körébe vágó közérdekű és tanulságos cikkeknek. így Dr. 
Preisich Kornél egyetemi tanár, kórházi főorvosnak „A vörheny- 
járványról", dr. Kovács Aladárnak „A tüdőbetegeket gondozó 
intézetekről", dr. Schwarcz Gusztávnak „Apostai alkalmazottak 
egészségügyi viszonyairól“, dr. Bród Miksának „A szabók hygie- 
niájáról“, dr. Kemény Ignác törzsorvosnak „A gyermekek nemi 
felvilágosításáról", stb. stb. irt nagyérdekü értekezései, nemkülöm- 
ben Abádi Imre tárcája „Emberek között“, Gyulai György Károly 
tanár, közegészségi iró tanulságos cikkei, dr. Luigi Barzetti olasz 
orvosnak „A felesleges vakbél" címen irt pompás karcolata, továb
bá a nagyszámú különösen tanulságos „Apróságok“ igazán érde
kessé teszik a mindjobban-jobban terjedő lapot, melyet mi is mele
gen ajánlunk olvasóink b. figyelmébe annál is inkább, mivel a lap 
előfizetési ára egy évre 2 korona 40 fillér, tehát olyan csekély 
összeg, melyet a szerényebb vagyoni viszonyok között élő ember is 
könnyen nélkülözhet és a mely sehogysem áll arányban a lap gaz
dag szellemi tartalmával. „A háziorvos” szerkesztősége és kiadóhi
vatala : Budapest, VI., Andrássy-ut 27. sz. alatt van, a hova az elő
fizetések beküldendők.

* Csatangolás.
— Gratulálok kedves barátom. Ön január elseje óta erdőmérnök 

lett. Igazán örvendek, hogy előttem annyira rokonszenves szakjuk 
ezen elismerésben részesült.

— Ismeri, nagyságos asszonyom, a Fülenincs kisasszony meséjét? 
Ez egy orosz herceg és egy híres, akkortájt igen divatos színésznő 
szerelmi regénye, mely nem tudom melyik újságíró indiskretiója foly
tán került nyilvánosságra.

A művésznő a róla elnevezett és a fület teljesen eltakaró hajvi
seletet hordotta már kora gyermeksége óta úgy, hogy a fülét senki 
sem látta. Egy időben az a hír is elterjedt, hogy nincs füle. Ez a 
mese izgatta az orosz herceget és feltette magában, hogy utána jár 
a pletykának. Elárasztotta a színésznőt virágjaival, majd mesés ék
szereivel és cserébe csak azt kérte, hogy mutatná meg a fülét.

Midőn pedig a színésznő erre nem volt hajlandó, a herceg még 
jobban kedvében óhajtott járni kedvesének és egy napon egy gyö
nyörű négyes fogattal lepte meg. A négyeshez természetesen egy 
istálló is tartozott a város közepén és hogy a művésznőnek mindig 
otthon legyen a fogata, az utca felé egy kis felette Ízléses, egyeme
letes palota is volt emelve.

A művésznő azonban erre sem indult meg . . .
. . . Múltak az évek, míg végre a herceg k itör:
— Igazán nem értem ezt a makacsságot, s ily körülmények kö

zött kénytelen vagyok hitelt adni a pletykának, mely arról szól, hogy 
kegyednek nincs füle.

De már erre a művésznő is indulatba jött és fölemelte a haját 
oldalt.

— Hát nézzen ide!
A herceg oda néz. Azt hitte, hogy egy csonkot vagy egy otromba,
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rut fület fog látni. S e helyett látott egy nagyon formásán alkotott, 
szép kis rózsaszínű fülecskét.

— De az isten szerelméért, hát akkor miért tartja mindig leta
karva az aranyos fület?

A művésznő nem felelt . . .  De felelt rá az idő. A herceg kíván
csisága ki lévén elégítve, először a csokrok, ékszerek maradtak el, s 
nem sok időbe telt, a kastély is gazdát cserélt.

Pedig a művésznőnek nem volt csúnya füle. Szép füle volt. 
Aranyos kis rózsaszínű . . . Csókolni való füle volt . . .  De Iste
nem, aranyos kis csókolni való füle másnak is van . . .

— Nos, és mi van az erdőmérnöki, címmel ?
így vagyunk mi is ezzel az új címzéssel. A főerdészi cim egy 

olyan titokzatos, irigyelt pályát jelző cim volt. Mi dolga lehet egy 
főerdésznek . . . ? Hisz a fák maguktól is nőnek, . . .  az folyton 
vadászik, hosszú szakáiét gondozza, s költi a vadászigazságokat.

Ha itt-ott hallották, hogy valami krumpli-földet felmért, rámond
ták : ügyes ember, ehez is ért! Most lett belőle erdőmérnök . . . Hja, 
hát ezek mérnökök ?

Lehullott a titokzatosság leple. Elfordult az érdeklődés tőlünk. 
Még a nótánk sem marad meg, avagy hogy énekeljük most? 

Erdőmérnök vagyok, csendes tanyám 
Erdők mélyében áll . . .

* Előzetes értesítés. A Bóra-féle szabadalmazott iparvasuti 
alvázas és önműködő csoportfékkel ellátott kocsikból az Aradi és 
Csanádi Egyesült Vasutak 2 darabot elkészített s azokat a saját er
dei iparvasutjánál, Gurahoncon üzembe vette, ahol is azok bármikor 
megtekinthetők. Az eredmény a várakozásnak és a hozzáfűzött remé
nyeknek teljesen megelel. A két összekapcsolt kocsit egy fékező 
ember egy kézzel játszva képes fékezni. 100 pro mill lejtőnél egy 
fékes 4 kocsit, 50 pro millnél 8 kocsit, 25 pro miiinéi 16 kocsit 
teljes biztonsággal tud leereszteni. A kocsik fentartási költsége a régi 
rendszerekkel szemben 80°i0-al száll le, munkateljesítménye 30°/0-al 
emelkedik. Az eddigi legjobb fékrendszereknél, jó fékezést feltéte
lezve, egy fékes, a fékezésnél 4 kerékre elosztva 4 tonna súly tapa
dási súrlódását tudta csak értékesíteni, mig ezen új rendszernél 32 
kerékre elosztva, 40 tonnát tud fékezni. Tehát 10-szer hatásosabb 
és gazdaságosabb fékezési eredményt ér el. Rövidfa szállításra asz
tallappal, hosszúfa szállításra forgózsámolyokkal (fergettyü) egyaránt 
alkalmas. Aránylag kisebb önsúlyuk és szilárdabb, ellenálóbb szer
kezetük és rendszerük folytán úgy ló-, mint gőzüzemre egyaránt 
alkalmasabbak az eddigi rendszerüeknél. A régi rendszerüeknél a 
hordképesség az önsúlynak csak háromszorosa volt, ezen új rend
szerűnél annak hatszorosa. Ezen új rendszerű kocsiknak, a fenti 
előnyök biztosítása mellett, beszerzési ára a régi rendszereknél nem 
magasabb. Úgy a régi, mint ezen új rendszerű kocsiknak rajzokkal 
ellátott ismertető leírását kívánatra bárkinek megküldi Bóra Elemér 
szabadalomtulajdonos, Gurahoncról.

r\

2000/908. kjzői sz.

Faeladási hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy Alsóvenice község 

tulajdonát képező és a község határában (sár- 
kányi vasúti állomástól 20 km.-re) fekvő erdő 
azon részein levő fatömeg, mely az 1891. évi 
13197. szám alatt jóváhagyott rendszeres gaz
dasági üzemteryben a „B“ üzemosztály I. tag 
14. és II. tag 15. osztagát képezi s a mely 
1907— 1929-ig terjedő fordaszaki kihasználásra 
íratott elő, 26205 kát. hold kiterjedésű, a nagy
méltóságú földmivelésügyi m. kir. minister úrnak 
1906. évi 93982—1. A—2. számú magas ren
deletében foglalt engedély alapján egyszerre 
leendő kihasználás végett Alsóvenice község 
irodájában 1909. évi február hó 1-ső napján Délelőtt 
9 Órakor tartandó s Írásbeli zárt ajánlattal egybe
kötött nyilvános árverésen el fog adatni.

Szabályszerűen kiállított zárt írásbeli aján
latok az árverés napjának délelőtti V2 IO óráig 
fogadtatnak el s a szóbeli árverés befejezte 
után fognak felbontatni.

Az ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott írás
beli zárt ajánlatokban az ajánlott összegnek 
számmal és betűvel szabályosan kell kifejezve 
lennie s a zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó 
el, hogy a versenyző az árverési és szerződési 
feltételeket ismeri és magára nézve kötelezőnek 
elfogadja s magát azoknak föltétlenül aláveti.

Végül minden zárt ajánlatnak tartalmaznia 
kell a meghatározott bánatpénzt készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírokban.

Az eladás alá kerülő erdőrész fatömege : 
49185’54 tm3 bükk hasábfa 
12568'53 tm3 bükk dorongfa 
3830'45 tm3 galyfa

összesen: 65584 52 tm3 tűzifára becsültetett.
A kikiáltási ár 78400 K-ban állapíttatott meg, 

a melyen alul a faanyag eladatni nem fog.
A szóbeli árverésen versenyzők a kikiáltási 

ár 10°/o-át vagyis 7840 K-t tartoznak bánat
pénzül készpénzben vagy óvadékképes állam
papírokban az árverelő-bizottság elnökének kezé
hez letenni.

A becslés, továbbá az árverési és szerződési 
feltételek Alsóvenice község irodájában, továbbá 
a sárkányi m. kir. járási erdőgondnokság iro
dájában Sárkányban a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Alsóvenicén, 1908. évi december hó 24-én. 
A községi elöljáróság:

Gligore János, Niculo Corniae,
körjegyző. biró.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, VII., Akácfa-utca 50).
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Erdészet és a turistaság.

Az ifjú, kinek nincs pártfogója, a legkitűnőbb 
oklevéllel kezében sem tud álláshoz jutni. Hiába 
futkos ide-oda, hiába kér, könyörög, senki sem 
hajlandó őt álláshoz juttatni. A végén már örvend, 
ha dijnokoskodhatik valahol.

Ezalatt talál valami ismeretséget, melynek 
révén most már mihamar kinevezik gyakornok
nak. Végre olyan tisztviselő, mint a többi, de 
az utolsó.

Ez az ide-oda futkosó fiatalember sorsa 
nagyon hasonlít az erdészet sorsához.

Törvényben van körülírva minősítése, tehát 
általánosan ismert kell legyen ; most már — leg
alább ígéretben — hasonló anyagi javadalma
zásban is részesül a többi pályákkal ; a diploma 
megszerzéséhez ugyancsak sok idő kell és 
mégis nincs hazánkban pálya, melyről a társa
dalomnak oly téves nézete, oly halavány fogalma 
volna, mint az erdészetről.

Nincs a tudománynak oly ága, melyet többre 
ne becsülne az erdészetnél, és ép ezért nincs 
oly tér, hol a társadalom e felfogása vaskosabb 
hibákat szülne, mintha valamely erdészeti ügy
ben tolja fel magát hívatlan szakértőül.

Hisz csak nem rég kellett egy egyetemi 
tanárnak szájából hallani az erdészeti tudo
mányok lebecslését, ki ugyan erre a feleletet 
megkapta, de annyi fáradtságot már nem vett 
magának, hogy a felelet állításainak valódiságá
ról meggyőződve, egy általa igazságtalanul meg

sértett szaknak az illendő elégtételt megadta 
volna.

Kétségtelen, hogy az erdészetről táplált ezen 
ferde felfogásnak indító okai különböző oly 
körülményekben rejlenek, melyeket magyarázni 
és belőlük a következtetést levonni könnyű, de 
az az állítás, hogy ezeknek végoka bennünk 
rejlene, mint a hogy ezt épen a mi „felsőbb 
tizeink" köréből gyakran hallani, elhamarkodott 
ítélet, melyet misem cáfol jobban, minthogy, ha 
valahol az erdészetnek tekintélye van, úgy ezek 
épen azon helyek, hol erdők s így erdészek 
vannak. Tehát szakunkról csak azon vidékek 
társadalmának nézete ferde, hol erdő nincs, s 
az erdészeket nem ismerik.

Az ok egyszerűen abban rejlik, hogy az erdé
szet nem mozgat akkora tömeget, mint pl. a 
közigazgatás, bíróság s nincsenek is olyan össze
köttetései, mint egyéb öztó-ágaknak.

Kikkel érintkezünk mi? Lefelé a néppel, fel
felé — a fakereskedőkkel.

Újabban azonban kínálkozik egy pártfogó, és 
ez a turistaság, mely az erdészettel a közös 
terület révén kapcsolatba kerül, s napról-napra 
több közösségre nyújt alkalmat.

Igyekezzünk tehát megragadni ezen felénk 
nyújtott első baráti jobbot, s annak következ
ményei közül ne a hátrányokat birálgassuk, 
hanem az előnyöket használjuk ki.

Mert valamint nem az a jó erdőgazda, a ki 
az erdejébe betolakodott nyírfát tűzzel-vassal 
irtja, hanem az, ki annak gyenge beárnyékolá-
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sát fiatalosai érdekében kihasználja, ép oly rossz 
gazda az, ki az érdekközösség folytán barátilag 
közeledő turistaságot ridegen visszautasítja a 
helyett, hogy vele nyugodtan tárgyalva, megálla
pítaná azon érdekeket, melyek közösek, s me
lyeknek keresztülvitelében egymást nem támo
gatni oktalanság volna.

Avagy nem e könnyelműség a harkályokat 
azért irtani, mert fészekrakás okából a fákba 
likat vágnak a helyett, hogy a rovarirtásuk 
által nyújtott rendkívüli előnyt kihasználnék s 
hogy kárt ne tegyenek, mesterséges költő odúk
ról gondoskodnánk.

Hogy a turistika a vidéknek s így első sor
ban az erdőnek hasznot jelent, azt bővebben 
szükségtelen indokolni, mert hatalmas példa 
erre a Tátrakörnyék. Hány elrejtett völgybe 
vezet most szép kocsiút, hová az erdészet csak 
nagy sokára és keservesen tudott volna elver
gődni? Hány erdő jutott közelebb a vasúthoz 
csak a turistika révén?

Avagy ki merné tagadni, hogy pl. a vadászat 
nem járt haszonnal az erdőre? A hol szép a 
vadállomány, a vadászat holdankénti 2 koroná
val is emelte az erdő jövedelmét.

De a turistikából nyerendő előnyök sokkal 
nagyobbszerüeknek Ígérkeznek.

A turistika utat, vasutat igér! Épen azt, a 
minek hiánya az erdészet fejlődésének kerék
kötője volt.

Könnyítsük tehát meg a turistáknak a hoz
zánk közeledést és tárgyaljuk meg velük hig
gadtan, mily célok elérésében hajlandók ben
nünket támogatni s azon engedélyek fejében, 
melyeket nekik nyújtani hajlandók vagyunk, 
mily feltételeket kötünk ki. így tisztázva érde
keinket, várjuk a feltételek betartására vonat
kozó biztosított Ígéret felajánlását, tehát a köze
ledő lépést a turistáktól.

Természetesen tisztában kell azzal lennünk, 
hogy egyes utak építését vagy azokhoz leendő 
hozzájárulást mindjárt erdőnk megnyitása pilla
natában tőlük nem várhatunk, mert hiszen a 
turista-egyesületeink sem állanak még olyan 
vagyoni fokon, hogy ilyen költségeket már most 
elviselhetnének. Hanem mielőtt megnyitjuk erdőn
ket, meg kell az illető egyesülettel állapodni

azon feltételekben, melyeket mi kikötünk s 
melyekhez nekik magukat szigorúan tartani kell.

Ezen feltételek szigorú betartásáért az egye
sület testületileg vállaljon felelősséget s ezen 
felelősség abban nyilvánuljon, hogy a feltételein
ket be nem tartó tagokat megbünteti.

Az oly mulasztásokat és kihágásokat, melye
ket törvény is büntet, természetesen a bírói 
útra terelünk és az ítéletet az egyesülettel oly 
kéréssel közöljük, hogy az illető tagot bün
tesse meg.

Ilyenek : tűzrakás, a rakott tűz távozás előtti 
el nem oltása, erdei gyümölcs dézsmálása, fa 
(rendszerint bot) vágás és eltulajdonítás, az élő 
fa meghántása vagy kérgének bárminemű meg
sértése, a kijelölt útról való letérés, fegyver- 
viselés, fészekrablás, madárfogás, orvvadászat, 
orvhalászat, orvrákászat.

Azon apróbb, de néha felette kellemetlen 
rendetlenségekért, melyekért az elkövetők tör
vény elé nem állíthatók, meg kell elégednünk, 
ha őket az egyesület saját kebelében bünteti 
meg.

Ilyenek: túlhangos beszéd, kiabálás, ének
lés, lövöldözés, tiltott időben való erdőjárás, 
stb., mert ezek igen kellemetlenek ott, hol ér
tékes vadászterületről van szó.

így megesett, hogy szarvasbőgés idején a 
folyó éjjeli cserkészet alatt egy turista társa
ság, igaz, hogy az egyesület tulajdonát képező 
egy pár négyszögölnyi menedékház területén, 
mely azonban egy értékes vadászterület kellős 
közepén van és messzire feltűnő: nagy tüzet 
gyújtott, területét lampionokkal kivilágította és 
hangos énekkel, figyelmeztetés után pedig da
cosan még nagyobb lármával igyekezett meg
zavarni a menedékház alatt ép akkor cserkésző, 
az évenként és holdanként két koronával fize
tett vadászterület vadászbérlőjének évenként kö
rülbelül 10—15 napig tartó élvezetét.

Hogy mi legyen azon büntetés, melylyel az 
egyesület saját tagját sújtja, az teljesen az egye
sület belügye, de ki kell kötni, hogy a leg
enyhébb büntetés, mely minden egyes esetben 
alkalmazandó, az illető tagnak rövidebb vagy 
hosszabb kizárása azon területekről, melyek a 
feljelentő tulajdonát képezik. Evégre be kell
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hozni a fényképes egyesületi tagsági jegyeket, 
melyeknek belső lapjain részletezve lenne, hogy 
az illetőnek mely erdőségekben szabad meg
fordulni. A kitiltások alkalmával az illető pont 
egyszerűen áthúzandó és a hozott határozat 
száma bejegyzendő.

A tagok figyelmeztetendők, hogy igazolvá
nyaikat kirándulásaik alkalmával állandóan ma
gukkal hordani s felszólításra a tiszti és altiszti 
személyzetnek felmutatni kötelesek.

A ki ez ellen vét, nyomban elveszti jogát, 
melyet mint egyesületi tag élvez s mint ilyen 
feljelenthető engedély nélkül való járás-kelésért.

A kötelességét teljesítő ily hivatalos szem él
lyel szemben kerülő úton megtorlással élni, át- 
helyeztetését kijárni (megtörtént!), az egyesület
tel kötött egyezség felbontását vonja maga után.

A használni megengedett utak hálózata az 
egyesület által kifestendő. A kocsiútak ép úgy 
kijelölendők, mint a gyalogútak. Hogy a széle
sebb gyalogútak vagy kocsihasználatra jelenleg 
meg nem engedett kocsiútak a kocsival is jár
ható útakkal össze ne tévesztessenek, az utób
biak kettős színjelzéssel látandók el.

Az útakkal oly helyek érintése, hol a vad 
tartózkodni szeret, természetesen kerülendők. 
A kijelölt útakról a turistáknak letérni nem 
szabad.

Ezen feltételek betartása nem lehetetlenség s 
ezeket minden turista-egyesület magáévá teheti.

A turisták részéről állandó a panasz, hogy 
egyik-másik erdőbe nem engedik őket belépni. 
Azt hiszem, a részletezett feltételekből kiolvas
hatják azon okokat, melyek miatt oly gyakran 
és sok helyen nem szívesen látott vendégek. 
És ha céljuk tényleg a hazai turistika fejlesz
tése, megtudhatják, melyek azon akadályok, me
lyek ennek útjában állanak.

Ezen akadályokon egyesek eddig is könnyen 
túl tették magukat, de már közéig az erdőbir
tokosoknak a turistákkal szemben követendő 
egyöntetű és szigorú eljárását célzó szövetke
zésük.

Kölcsönös jóakarattal és egymás érdekeinek 
tiszteletben tartásával mindent meg lehet 
oldani.

Az erdészet nyer egy jó barátot, a turisták

pedig azt, hogy nem lesznek rossz szemmel 
kisért „kirándulók", hanem szívesen látott és 
jogos élvezői erdeinknek.

Nekünk erdészeknek sem szabad egyes fel
merült kellemetlenséget és kárt okozó esetek
ből az egész turistaságra vonatkozó terhelő kö
vetkeztetéseket vonnunk. Mert azon urak, kik a 
kárt vagy kellemetlenséget okozták, nem valódi 
turisták. Azok csak kirándulók. A valódi turista 
imádja a természetet úgy, a hogy van, s ebből 
kifolyólag gondolkozás módja is a természethez 
simuló. Nem jut eszébe károkat okozni, vagy 
kellemetlenkedni.

Természetes, hogy a csak kirándulókat nem 
fogadja szívesen egy erdész sem s ellenük 
kénytelen megfelelőleg védekezni.

Viszont a turista-egyesületeknek is be kell 
látni, hogy az erdő elsősorban a gazdálkodásért 
van, s ha valaki oda belép, kénytelen magát 
azon ott kötelező szabályoknak alávetni, mert 
különben általa nem is sejtett nagy károknak 
lehet okozója vagy legalább is megzavarja azt 
az összhangot, melynek a természet-kedvelő 
turistát és erdejét féltő erdész között szükség
szerűen fenn kell állnia, miután közös területről 
nyernek egyik élvezetet, másik kenyeret.

Ezzel meg van jelölve az az út, melyen a 
turistákkal találkozhatunk, s ha a turista-egye
sületek megfelelő biztosítékot nyújtanak, hogy 
a feltételek be lesznek tartva, mi sem áll útjá
ban annak, hogy karöltve szolgáljuk hazánk 
ügyét.

Mi pedig erdészek, mindenesetre csak nyerni 
fogunk az által, ha a turisták illusztris társaságá
nak alkalmat nyújtunk, hogy az erdészekkel és 
teendőikkel közelebbről is megismerkedjék, s ez 
által eloszlassunk ismét egy előkelő és számos 
tagból álló körben rólunk táplált sok ferde 
felfogást.

Kétségtelen, hogy ez csak egy lépcső ahhoz, 
hogy munkáink, fáradozásaink méltánylásban 
részesüljenek. Az teljesen csak akkor lesz el
érhető, ha a házi kezelés az egész vonalon 
életbe fog lépni, a mikor is az a bizonyos gya
kornok már érdemeire is hivatkozhatik.

—fi.
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Földmívelési politika és birtokpolitika.
Jóleső érzéssel olvastam Buday Barnának a B. H. 

múlt év december 2-án közgazdasági rovatában meg
jelent e című cikkét.

A jóleső tudat onnan ered, hogy Buday B. előadása 
megerősíti mindazt, a mire a M. E. 1902. évfolyamában 
reá mutattam. Reá mutattam arra, hogy hazánk erdős 
vidékének mezőgazdasága nem áll azon a színvonalon, 
mint a nyugat hasonló fekvésű, sokszor mostohább termő
képességű helyén.

Reá mutattam, hogy az erdőgazdaság szempontjából 
miként lehetne ezen segíteni.

De mit is mond Buday Barna fenti cikkében ?
Száz millió koronát fog kérni a földmívelési minister 

birtokpolitikai célokra; első részletként tíz milliót költség- 
előirányzatába már is beállított. Ez a tíz millió korona 
legnagyobb eseménye a földmívelésügyi tárca jövő évi 
költségvetésének.

Buday B. a földmívelési politika szempontjából azt 
tartja legfőbb kérdésnek: hogyan mivelik a földet, hogyan 
gazdálkodnak a nemzeti foglalkozásnak ezen legszélesebb 
terén; elég tökéletesek vagyunk-e a természeti kincsek 
kiaknázásában ? Ám de politikusainkat kevésbé érdekli 
ez a kérdés, hanem az, hogy minél több apró üzemnek 
igyekezzenek életet adni.

A birtokok mostani elosztását Buday B. nem tartja 
egészségesnek, mert a birtokmegosztást nem lehet egy 
kaptafára húzni; az a nép kulturállapotától függ, mert a 
gazdálkodás ma már értelmi munka, melynek sikerét 
az intelligencia s az ennek erejével szerezhető ismeretek 
döntik el. Nálunk a kisüzemi gazdaságok azonosak a 
maradiasság fogalmával.

Az egész magyar föld mintegy ötödrésze proletár-gazda
ságokra törik szét. És ezen úgynevezett szecskabirtokok 
napról-napra a helytelen örökösödési törvény útján még 
jobban szaporodnak.

Mindent összevéve, azt a következtetést vonja le, hogy 
Magyarországon ma a túlontúl sok törpe birtok egyik leg
nagyobb akadálya a föld okszerű kihasználásának.

E szerint a magyarországi földbirtokpolitikának el kell 
fogadnia két irányelvet.

Egyik a védekezés a föld elforgácsolása ellen; a másik 
a gazdálkodáshoz hozzá értő, vagy a birtok megőrzésére 
képeseknek bizonyúltak kiválasztása.

Első sorban a birtokkihasználásra és megőrzésre leg
alkalmasabb anyagot kell kiválasztani, a mely már bizo
nyos értelmi és anyagi erőt tud vinni a mezőgazdasági 
termelésbe. Mert a földbirtokpolitika nem tévesztendő 
össze a jótékonyság gyakorlásával. Célja csak az lehet, 
hogy a nemzetre nézve minél hasznosabb társúlási vi
szonyba juttassa a természeti erőkkel az emberi erőt.

Miután ezen szecskabirtokok keletkezésének helye ha
zánk erdős vidéke és miután ezen kisbirtokok tulajdo
nosai a sok adó, de főleg kamattehertől a tönk szélére

jutottak, a földmívelési politika egyik főbb s talán mond
hatnám első feladatát képezi, hogy ezeket mentse meg. 
E mentőküzdelemből az erdészet — a mely munkáskéz 
és igás munkaerő nélkül a házi kezelés nagy feladatának 
megfelelni nem képes — oroszlánrészét ki kell, hogy 
vegye. Az erdészet, mint a földmívelési kormány működő 
szerve, a haladásra képtelen, tökéletlenül sáfárkodó, 
analfabéta gazdának meg kell hogy adja értelmi és 
anyagi erejét.

Erre pedig a legjobb mód az „Állami minta-paraszt
gazdaságok“ tere.

És hogy tevékenységünkre a földmívelésügyi minister 
a nélkül, hogy az ország anyagiakban meg lenne terhelve 
— számít — legyen szabad abból következtetni, hogy 
a midőn az állami erdőtisztek a létszám rendezése alkal
mával nála jártak, kijelentette, hogy az alsó status rende
zésével az illetmény-földek lehető fenntartása mellett 
foglal állást.

Sokat jelent az, ha bemutatjuk, hogy nincs rossz föld, 
de van rossz gazda.

Ha összehasonlítjuk a 10 k. haszonbérét azzal a szel
lemi tudással, a mit annak okszerű paraszt mintagazdaság 
berendezése mellett szemlélhetővé teszünk, a jó vető
magban, a fajmarhában, a jó gazdasági eszközöknek 
gyakorlati, a rendszeres földjavítás bemutatásával nyúj
tunk a népnek, az analfabéta, a nehezen tanúlni tudó 
gazdának.

Azt hiszem, hogy a minister túlteszi magát a filléres 
haszonbéren, akkor, a midőn a kisemberek ezrének az 
okszerű gazdaság betanítása révén milliókat biztosítani 
vél; a midőn a házi kezelés keresztül vitelében szereplő 
két főfeltételnek: a kézi- és igás munkaerő biztosításáról 
van szó.

Túl teszi magát akkor, a midőn a tisztikar úgy a hegy
vidéki akcióban, mint a telepítések vezetésében reá- 
termettségét eléggé bebizonyította és az eddig élvezett 
illetmény-földeken berendez „Állami minta paraszt- 
gazdaságokat“.

Díváid Béla.
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Az erdőkincstári kezelő-erdőtisztek iroda
átalányáról.

Múltkor olvastuk, hogy egy gazdasági cseléd ke- 
nyéradójától bérében megrövidíttetvén, először a gazdát 
kérlelte, azután a hatósághoz fordult, de sehol sem tudta 
igazát megtalálni.

Ezen való elkeseredésében egy kisebb városi lap 
szerkesztőségéhez fordult, hogy írja ki az igazságtalan 
gazda nevét. Ez kívánságának eleget tett egy cikkecske 
keretében.

A cikkben a gazda becsületsértés vétségét látta 
fennforogni és ez okból a sajtóbiróság elé vitte ügyét. 
A szerkesztőség megnevezte az értelmi szerzőt a gazda
sági cselédben.

A cseléd meg is jelent a tárgyaláson és védel
méül azt hozta fel, hogy az inkriminált cikk tollbamon
dására sikertelen könyörgései késztették. Utolsó menek
vése a nyilvánosság volt.

A bíróság a tárgyalás során az állításnak valódi
ságát bebizonyítva látván, a gazdasági cselédet a vád 
és következményei alól felmentette, a vádló gazdát ke
resetével elutasította és a cseléd jogosult követelésében 
elmarasztalta.

így vannak ezzel a kincstári erdőgondnokok is, ők is 
hiába bizonyítják és kérik, hogy irodai átalányuk a tény
leges kiadásaik alapján állapíttassák meg ; hiába kérik, 
hogy sérelmük a földmivelési ministernek előterjesztes
sék — csak nem találják meg igazukat, továbbra is 
csak saját fizetésükből kell hogy pótolják a túlkiadást.

És így ezeknek sem marad egyéb hátra, mint a nyil
vánossághoz fordulni, ügyüket a sajtó kezére bízni, hogy 
ez juttassa el kérelmüket sorsuk legfőbb intézőjéhez — 
a földmivelési ministerhez.

Nézzük csak, mi egy kincstári erdőgondnok iroda áta
lánya : 40 K, mondd negyven korona.

E 40 korona még dicsőségesen uralkodó Mária Te
rézia idejében lett megállapítva. Hogy ez idő óta sok 
minden megváltozott, azt talán fejtegetnünk nem kell, 
csak némely dolog előterjesztésével akarjuk megvilágítani 
a 40 K elégtelenségét.

Ha csak figyelembe vesszük azt az egy körülményt, 
hogy a külterjes erdőgazdaságról áttértünk a belterjes 
erdőgazdaságra és az egész vonalon elvül elfogadtuk a 
házi kezelést, a mely az ő centralistikus irányával nem
csak hogy a külső munkát, de az irodai teendőket is 
többszörösen felemelte, eleget mondottunk annak megvi
lágítására, hogy ez az összeg elégtelen.

Ha még ehhez hozzáveszszük a házi kezelés magával- 
hozta ama körülményt, hogy sokat kell künn mozog
nunk és az 1906. évi 6931. F. M. szabályzat 62. §-a 
értelmében csak az jogosított a napidíjat felszámítani, a 
ki hét órát tölt künn, délen át egyfolytában, akkor az 
írásbeli teendők végzésére csak az est és éjjel áll a 
kezelő rendelkezésére. Ekkor meg lámpavilágnál kell

dolgozni, a mire akkor, a midőn a 40 K-t megállapí
tották, nem gondoltak.

És ha végül még azt a körülményt sem hallgatjuk el, 
hogy a mostani rendszer mellett az erdőgondnok mellé 
gyakorlatlan, az iskolából kikerülő egyéneket osztatnak 
be, hogy azokat irodai teendőkbe vezesse be és ha már 
némi gyakorlatot szerzett, újakkal lesz kicserélve, hogy 
ezek mennyi Írószert tesznek tönkre, azt hiszszük indo
kolnunk nem kell, — de azt hisszük, hogy a 40 K iroda
átalány megszabásánál annakidején erre sem gondoltak.

De hogy rendben menjen minden, az erdőgondnok 
kénytelen a túlkiadásokat sajátjából fedezni.

Az itt elmondottak igazolására egy erdőgondnok iro
dára kiadott költségeit számokban kifejezzük :

500 ív fogalmazó papír 4 K 60 f, 500 ív fehér pa
pír 6 K 30 f, 10 ív itatós papír 1 K, 400 darab levél- 
boriték 2 K 08 f, egy doboz pecsétviasz 4 K, két do
boz aluminiumtoll 4 K 80 f, 3 üveg tenta 3 K, 2 orsó 
színes cérna 2 K 40 f, 3 csomag spárga 1 K 20 f, 24 
darab ceruza 2 K 40 f, ragasztószer 1 K, 12 ív csoma
goló papir 72 f, festékbélyegzőre 60 f, tolltartó 1 K, 
gummi 1 K, 1 üveg piros tenta 20 f, 1 üveg zöld tenta 
24 f, 1 üveg kék tenta 20 f, 2 darab sorvezető 20 f, 
kőolaj 6 hóra ä 6 = 36 K, kőolaj 6 hóra ä 3 =  18 K, rajz- 
papir, cérna, tű, gyertya stb. 4 K.. Összesen 94 K 94 f. 
Tehát az erdőgondnok, reá fizet 54 K 94 f-t.

Ezek után kérdezhetjük, hogy kivánhatja-e azt a ke
nyéradó erdőkincstár, hogy tisztviselője reá fizessen az 
irodai átalányra, kérdezzük, hogy nem-e jogos a pa
naszunk ?

Nem-e jogos abbeli kérelmünk, hogy tényleges kiadá
saink megtéríttessenek?
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Nehány szó a ruházkodás higiénéjéről.*

Általános közérzetünket a ruházkodás módja és mikéntje 
kétségtelenül lényegesen befolyásolja. Nem az időjáráshoz 
és nem a változó évszakokhoz szabott célszerűtlen ruház
kodás, akárhányszor veszedelmes betegség előidézőjévé 
és közvetítőjévé válhatik. A hygiéne tudománya, a cse
csemőkortól a késő aggkorig terjedő ruházkodás miként
jének, ma már hovatovább nagyobb figyelmet szentel.

A célszerű ruházkodás kérdése az egészségügyi ható
ságokat is, kulturvilágszerte, messzemenőleg foglalkoz
tatja, úgy, hogy ma már hovatovább mindenütt beható 
figyelem tárgyává teszik immár az egyenruhával ellátott 
és az egyenruha viseléséi e egyenesen ráutalt emberiség 
ruházkodását is. így valósággal szabályokat állítanak fel 
nem egy helyütt a ruházkodás módja, mikéntje és cél
szerűségére nézve. Hazánkban az egyenruhás katonasá
gon kívül az ugyancsak egyenruházott vasúti alkalmazot
tak, a csendőrség, a pénzügyőrség, az erdőőrök, a levél
hordók és sürgönykézbesítők, a rendőrök, a börtönőrök, 
az irodaszolgák, továbbá az egyenruházott internátusi 
tanuló-ifjuság az, amelynél télen és nyáron egyaránt 
különös gondot kell fordítani arra, hogy az egyen
ruha viselője, az évszak hőmérsékletéhez szabott ruhá
zatával, az egészség követelményeinek mindenben meg
felelő, emellett pedig a szabad, normális testmozgást 
miben sem korlátozó, célszerű minőségű, vastagságú, 
szabású, sőt alkalmas színezetű öltözékben tudjon úgy 
a nyár heve, mint a tél zord hidege ellen kellően vé
dekezni.

A ruhareform kérdése legkivált az egyenruhás hadse
regnél állandó gondoskodás és folyton tökélestesbítő cél
szerű átalakítások tárgyát képezi.

A ruházat célszerűségének megállapítása már a zsenge 
gyermekkor idején messzemenő gondot és előrelátást 
igényel : úgy a szülők, mint az internátusokat fentartó 
egyenruhás növendékeket nevelő tanintézetek részéről. 
Amit a hygiéne itt, mint célszerűét megállapítani tudott, 
annak általánosan elösmert és bevált módszerei vajmi 
sokban mérvadók a felnőtt ember ruházkodásánál is.

Az egészséges ruházkodás általános szabályainak kiin
duló pontja már a gyermekévek első szakára esik ; igy 
tehát általánosságban legalább ebből kell a későbbiekhez 
következtetéseket vonnunk.

A ruházkodás, ha nem is a legelső, de mindenesetre 
nélkülözhetetlen szerepet visz ma az emberi kultúra és 
az egészségügy szolgálatában egyaránt. Nélkülözhetlen- 
ségénél fogva a fölösleges fényűzést minden részében 
mellőzendőnek kell tehát tartanunk. A katonaság egyen- 
ruházatát megszabó hadvezetőségeket ma mindenben az 
az elv vezeti, hogy az egyenruhás csapatok tisztjeinek 
és legénységének ruházata minden fölösleges cifraságtól, 
sallangtól mentes, egészségileg célszerű készítmény

* „A Háziorvos“ dec. 1. számából.

legyen. Egyenruházatnál, bárminő foglalkozási ág egyen
ruhájáról is essék szó, a cifra cicoma fölösleges, célta
lan, úgy egyben költséges kiadásokkal terheli a ruha 
költségeit fedezni kényteleneket. Az egyenruházatban, 
akár tanuló-ifjuéról, akár csendőrlegényéről is legyen 
például szó, a fényűzés helyet nem foglalhat. Az egész
séges, erőteljes ép test magában is esztétikailag szép ; 
annak természetes formaszépségén a fényűzően ékített, 
egyben a fényűzés számlájára nem egyszer az egészsé
get károsan befolyásoló túlszükre szabott külső, csak 
rontani fog! A ruházkodás hygiénejének a tisztaságnál, 
a célszerűségnél és az egyszerűségnél hathatósabb támo
gatója nem akad!

Már a zsenge tanuló gyermeket rá kell szoktatnunk 
arra, hogy az egyenruha, amit visel, avagy amit utóbb 
a haza védelmében, esetleg hivatala szolgálatában viselni 
kénytelen lesz, nem a divat és a divathóbort szeszélyei 
nek van alávetve, hanem első sorban az egészség kö
vetelményeit úgy egyben az egyszerű külső, tisztes for
máit hivatott biztosítani, illetőleg kifejezésre juttatni.

A nem célszerűen öltözött egyén, még odahaza is 
csak oly könnyen ki van szolgáltatva az áthülés vesze
delmének, mint odakünn, a zord szabad levegőn. A 
friss, hideg levegő odakünn sokkalta kevesebb veszedel
met rejt még magában, mint az átfűtött, sőt túlhevített 
helyiségek levegője, a melyet időnként szellőztetés utján 
lehűteni, frissíteni vagyunk kénytelenek ; ám egyben arra 
ügyet nem vetünk, vájjon a betóduló hideg légáram 
nem-e éri átizzadt testünket? Rendszerint sokkalta több 
veszedelem fenyegeti a túlvastagon beöltöztetett testet, 
semmint a könnyebb, ámde minőségénél fogva mégis 
elegendő testmeleget biztosító alkalmas szövetek vala
mivel vékonyabb anyagával borított emberi testet.

A ruházat mellett jelentős szerepe jut még a helyesen 
megválasztott és kellő kényelmességüre szabott lábbeli
nek is. A láb már a zsenge gyermekkorban megkapja a 
maga későbbi formájánák rendes körvonalait. Sajnos, e 
körvonalak szépségét a sok rossz lábbeli időelőtt tönk
reteszi, elcsúfítja, sőt a lábat meg is nyomorítja úgy- 
annyira, hogy annak viselője, későbbi életéveiben, nem 
egyszer kénytelen a gondatlan testi nevelés fogyatékossá
gai ellen keservesen kifakadni ; legkivált akkor, amidőn 
hivatása és foglalkozási ága szerint, mint erdőőr, csendőr, 
rendőr, pénzügyőr, levélhordó stb. sok gyaloglásra 
utalt, fárasztó, nehéz szolgálata közben lábaira, esetleg 
gyalogos katona minőségében, a haza védelmére van 
utalva.

A lábbeli anyaga az egészség követelményeinek telje
sen csakis akkor fog megfelelni, ha az a lábat az eny- 
'hébb évszakban a nedvesség, télen pedig egyben a hi
deg ellen is kellően megóvni képes. A láb egészség
ügyéhez tartozik a lábbeli alakjának a láb természetes 
körvonalaihoz szabott külalakja is. A tyukszemirtók és a 
pedikűrök gárdája régesrég más üdvösebb foglalkozás 
után nézhetett volna, ha a lábbeli hygienejére több ügyet
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vetnének úgy, hogy se túlszük, se túlbő, hanem éppen 
a láb alakulatához szabott, kényelmes ruházati cikket 
alkotnának abból.

Éppen az egyenruházatos intézmények azok, a melyek 
a raktárukon tartott, jobbára egyazon kaptafára szabott 
vaskos, éktelen készítményeiket valamennyi lábra rákény
szerítik, hogy ezzel temérdek gyötrelmet, keserűséget 
okozzanak az elformátlanodott, elkinzott lábakkal gyalog- 
masirozásra utalt bakának, a ki aztán holta napjáig elke
seredetten szidja a császár kenyerét, hiszen még a lába 
is akkor lett nyomorékká, a midőn azt a keserves kenye
ret ette!

A raktárokon tartott sablon lábnemüt, úgy a cipész
üzletek, mint az egyenruházati raktárak készletei k* ül. 
végleg ki kellene küszöbölni. A mérték szerint vett cipó 
és csizma áldását egyaránt jótéteményként venné úgy a 
fejlődésben levő gyermek, mint a tartós gyalogutakra 
utalt katona, csendőr, rendőr, avagy levélhordó !
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Meddő puhafa-árverések.
Leindörfer Sándor igazgató következőleg nyilatkozik a 

lefolyt évben meddőn maradt kincstári puhafa-árverésekről:
A m. kir. erdőkincstárnak 1908-ban öt puhafa-árve

rése járt eredmény nélkül; a kram-dobrocsi háromszor, 
a máramarosi és a besztercenaszódi egyszer-egyszer volt 
kiírva, de egyetlen alkalommal sem nyújtott be senki 
ajánlatot sem.

Ez olyan feltűnő jelenség, mely érdemes arra, hogy 
az ember vele külömböző okoknál fogva, első sorban 
pedig azért foglalkozzék behatóan, mert az érdeklődő 
külföld azt hihetné, hogy nálunk megfelelő tőkével biró 
fakereskedők egyáltalán nincsenek is. De hiszen, ha 
nekünk tényleg nem volna, van a szomszéd Ausztriában 
és még inkább a távolabb eső; vállalkozó szellemű 
Német- és Franciaországnak, akik bizonyára szívesen is 
vállalkoznak egy életképes fatermelési üzletre. És íme, 
ezek közűi se vállalkozott senki, jóllehet a szóban forgó 
termelések, mint mindnyájan tudjuk, rendesen vannak 
instruálva. Hát miért nem akadt mégsem ajánlattevő?

Az avatatlanok azt tartják észszerűnek, hogy az ok a 
gömbfa túlmagas áraiban keresendő, melyek mellett a 
vevőnek haszna nem maradhatna, sőt kárral dolgoznék ; 
de ha így áll a dolog, hát nyújtsanak be a fatermelők 
olcsóbb árú ajánlatokat. Ez lenne a legegyszerűbb meg
oldás. És lám, ez se történt meg. Nyilvánvaló tehát, 
hogy más okok késztették a termelőket az elmaradásra.

Egy előkelő németországi cég felkért, szerezzem meg

neki a kram-dobrocsi árverés feltételeit; megkaphatná 
ugyan azokat a ministeriumból közvetlenül, de ez idő 
szerinti összeköttetéseire való tekintettel nem tartaná ezt 
opportunusnak. Megfeleltem a kívánságnak, de mintegy 
két hét múlva visszakaptam a feltételeket, következő 
kísérőlevél kapcsán :

„Bámúijuk ugyan az önök erdőkincstárának a feltéte
lekben megnyilvánúló merészségét, de vele érintkezésbe 
lépni már bizony nem óhajtunk “

Az ügynek ezen egyoldalú megvilágítása arra indít, 
hogy megkíséreljem annak részletes tárgyalását.

Lássuk legelsőbben is a tőárakat.
Erről a pontéi, mely tulajdonképen minden ilynemű 

vállalat magva, alig lenne mit mondani. Számítás dolga, 
tud-e a vevő az eladó árai mellett boldogúlni. Tagadhat- 
lan joga az eladónak, hogy árújáért neki tetsző árat 
kérjen; sem a vevő nem köteles venni, sem az eladó 
nem köteles eladni. Ez persze a magáneladókra illik, a ki 
vagyonával tetszése szerint rendelkezik; de már a köz
vagyon kezelőire nem illik ám, mert a bevételnek már 
egy évvel azelőtt határozottan megállapított célja van.

De hát essünk át ezen a kérdésen csak úgy fölülete- 
sen. Másként áll azonban a dolog ama feltételekkel és 
szerződésekkel, melyek az üzletvezetésre vonatkoznak.

Az erdőkincstár a szerződéstervezetekben nem szerepel 
mint szerződő fél, hanem olyanformán, mint a forrada
lom előtti mágnás-földbirtokos, a ki jobbágyaival tesz- 
vesz tetszés és szeszély szerint. El vannak ugyan osztva 
a jogok és kötelességek, de egyoldalúan, ugyanis úgy, 
hogy a kincstár magának biztosít minden jogot és a ve
vőre hárít minden kötelességet, még pedig lehetőt és 
lehetetlent. íme néhány példa, melyek világot vetnek 
az ügyre:

Mindenek előtt a fák átadása.
Előre kell bocsátanom, hogy az erdőkíncstár sok he

lyen maga kezeli a fát a gőzfűrészig. Hogy egy évfolyam 
fája mikor, vagy mely határidőig adandó át, arról a szer
ződés következőleg intézkedik:

„Az átadás az illető erdőhivatal tetszése szerint tör
ténik.“

Ha, a mi gyakran megesik, az időjárás miatt a folyó 
évfolyam fái nem jutnak a fűrészhez, akkor a szerződés 
értelmében e . fákat a jövő évben is tartozik vevő átvenni, 
minden ellenvetés nélkül.

Már most megeshet és tényleg akárhányszor megesik, 
hogy a vállalkozó anyag híján fűrészét valamely évben 
nem képes eléggé foglalkoztatni, viszont a következő és 
második évben megkapja az előző döntések összes fáit. 
Csak a szakember tudja, milyen a minősége ezeknek a 
visszamaradt fáknak 1—2 év múltán.

Azaz, — bocsánat, — tudja azt az erdőhivatal is, de 
azért a vevőnek egy szava se lehet; neki hallgatás 
a helye.

De tovább. Helyt van már a fa a fűrésznél, de az 
átadással megbízott közeg száz és egy oknál fogva, me
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lyeket talán ő maga sem ismer, ma nem akarja átadni; 
vagy pedig: a vállalkozó rendelést kapott egy szállításra, 
melyet csak bizonyos méretű gömbfából készíttethet; van 
is ilyen gömbfa, de az átadó tiszt tudja isten milyen 
okoknál fogva azt a fát valamikor későbben akarja át
adni. A szerződés ily esetekben a vevőnek semmiféle 
jogot nem biztosít; neki hallgatás a helye.

A minőség megállapítását illetőleg kimondja a szerző
dés, hogy vájjon tartozik-e vevő a fát átvenni, egyolda- 
lúlag az erdőhivatal által döntendő el.

Ha szigorúan vesszük a dolgot, ez a határozat nem 
okozhatna sok bajt, mert hiszen jogállamban senki a 
maga bírája nem lehet; kész lenne a per; de hát me
lyik komoly kereskedő kötne szerződést, mely egyebet 
se ígér neki, mint pereket?

A meglevő fűrészeket bérbe adják a vállalkozónak, 
természetesen azzal a kikötéssel, hogy azokat a szerző
dés lejárta után jó, üzemképes állapotban tartozik a 
kincstárnak visszaadni. Egyenes gondolkodású ember 
erre azt mondaná, hogy jó, de a szerződés tartalma alatt 
a vevő rendelkezik a fűrészben; ott most ő az úr. Szó 
sincs róla!

Első Úr ott az erdőtiszt, második a — gépész. Csak 
harmadik helyen jön a vállalkozó, a ki tehát az előbbi 
két úr jóindúlatától függ, mert a szerződés kereken ki
mondja, hogy a vállalkozó csak oly gépészt alkalmazhat, 
a kit a kincstár alkalmasnak talál, továbbá, hogy a kincs
tár jogos a gépészt bármikor elbocsátani, a nélkül, hogy 
a bérlő ezt ellenezhetné!

A gépész tehát nemcsak nem függ a gazdájától, sőt 
épen ő ura annak, mert a gépész immunis és gazdájának 
arra kell törekednie, hogy vele jó viszonyban maradjon. 
Hogy végzi-e kötelességét vagy sem, az mellékes, csak 
ahoz értsen, hogy tessék az illető erdőtisztnek. Mert ha 
ennek nem tetszik, ha még oly jól végzi is a dolgát, úti
laput kötnek a talpa alá. Ha viszont a gazdájának nem 
felel meg, a tiszt úrnak azonban tetszik, akkor napiren
den van a boszankodás.

A dolog vége az lenne, hogy a két első úr, az igazi 
urak, tönkre tennék a harmadikat, a képzeleti urat, a 
vállalkozót.

Ezek csak szemelvények, de azért ez a kevés is elég 
felvilágosítást adhat a minister úrnak, ha töprengeni fog 
a fölött, hogy miért nem akad vállalkozója a kincstári 
puhafatermeléseknek.

Kórházban.
(Egy vadász elbeszélése.)

Irta Lampérth Géza.

Hát van-e nagyobb szatirikus a sorsnál?
Szerénységem tiltja, de azért a dolgok megérthetése 

végett — röviden bár s a szigorú igazság tükrében — be 
kell hogy mutassam magamat.

Vadász ember vagyok, uraim, nem afféle silány 
lesipuskás, hanem valóságos, szenvedélyes, mondhatnám 
hivatásos vadász. Kezdettem a bodzapuskával, a mivel 
legyekre lövöldöztem, majd hamarosan áttértem a gum- 
mipuskára s a verebek ellen indítottam irtóháborut . . . 
no, de ez messze vezetne.

Elég az hozzá, hogy tavaly terítettem le a fogarasi 
havasokban a negyvenkilencedik medvét s az idén szán
dékoztam elejteni az ötvenediket — nagy ünnepélyes
séggel. Tehát dicsekvés nélkül mondhatom, hogy maj
dan az utolsó szélestalpu mackó szomorú halála alkal
mával a jövő század Bársony Istvánja elegikus cikkelyé
ben méltón idézi reám szabadon Vergiliust : quorum 
ille magna pars fuit . . .

Ezek után azt hiszem, senki sem vonja kétségbe, ha 
kijelentem, hogy nincs a Kárpátoknak az a rengetege, a 
mit meg nem jártam, az a sziklája, a mit meg nem 
másztam. Zivatar, jégeső, villámlás, mennykőhullás, nekem 
mindegy volt . . . Soha a legkisebb fáradságot nem 
éreztem, soha semmi bajom nem történt.

És kérem, ezelőtt öt héttel, egy szép napon, a mint 
vígan fütyürészve hazamegyek a hivatalomból, alig nézek 
szét a szobámban — engem, a ki ordas vadakat cibál- 
tam a fülüknél fogva, — elővesz hirtelen valami látha
tatlan erő, s úgy, de úgy összevissza ráz, hogy fogam 
vacog bele s az agyvelőm megrendül . . . Teringettét, 
talán az összes elpusztított medvék szellemei álltak raj
tam egyesült erővel irtózatos boszut!

Másnap veszedelmes tüdőgyulladással, negyven fokos 
lázban vittek a kórházba.

De még más két egyéni tulajdonságomat is kell hogy 
röviden felemlítsem.

Mióta ugyanis Skrobanek páter kegyetlen elvert, a 
miért egyszer verébvadászás közben a kolostor valamelyik 
ablakában kárt tettem: azóta megrögzött papgyülölő
vagyok. A reverendánál csak egyet gyűlölök még jobban 
— a vizet.

És kérem, a kórházban két pappal kerültem egy szo
bába. Mindakettő vizibetegségben szenvedett.

A terem maga is fölötte érdekes, melybe engem, — 
hogy Petőfivel szóljak -- a szabadság fiát, a természet
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vadvirágát két kedvencemmel összecsuktak. Nyolc lépés 
a hossza, négy a szélessége, ablak egy van rajta, ajtó 
azonban kettp. Mindez a XIX. század humanizmusának 
nagyobb dicsőségére.

Hej, gyönyörű volt az első éjszaka, a mire emlékszem, 
oly gyönyörű, hogy szinte most is vacog a fogam, ha 
reá gondolok.

Korán alkonyodott. A „sveszter" meggyujtotta a gáz
lángot. Alighogy kiment, félénk kopogtatás hallatszott az 
ajtón. Különös vastag téli ruhába burkolózott alakok 
szállingóztak be egymásután vagy öten, vegyest férfiak 
és nők. Öltözetük és típusuk mindjárt elárulta, hogy egy
szerű, de jómódú földmives emberek valamelyik alföldi 
faluból.

Dicsértessék az Ur Jézus — köszöntek tompán s 
megálltak a velem szemközt levő ágy előtt.

Szép szálas, értelmes arcú ember állt elől, a többiek 
a háta mögött szorongtak, minden talpalatnyi helyet el
foglalva a szobában.

Hosszú, szénfekete haját elsimította magas, ráncokkal 
barázdált homlokán az első ember, s remegő hangon 
szólította a beteget:

— András vagyok, az édös testvéröcséd, ösmersz-e 
Mihály bátyám ?

— Én mög a hitös felesége, a Juli — bátorkodott az 
asszony.

— Mink mög a rokonyok vónánk— hangzott hátrább.
A beteg felnyitotta szemét, homlokáról halálos verej

ték csurgott.
— Igen . . . Hát . . . mit, mit akartok, itt . . . mit 

háborgattok engem ? . . .
Kínos csönd, a látogatók egymás ruháját cibálták.
Szólt végre András.
— A végröndölet iránt, bátyám . . .
A beteg fölakart ülni ágyában, de visszahanyatlott 

vánkosára.
_ Igen . . .  az meg van — szólt töredezve — a

közjegyzőnél van Szegeden. De ti ne várjatok semmit. . . 
nem kaptok semmit . . .  én nem nektek gyűjtöttem, 
nem nektek spóroltam . . .  én szentegyházamnak, ha
zámnak, a társadalom szegényeinek, nyomorultjainak. 
Nektek adott az isten annyit, a mennyiből szépen meg
élhettek ; adott erőt, egészséget . . . érjétek be vele . . . 
távozzatok békével . . .

A rokonyok látható bosszankodással elpárologtak, An
drás azonban az ágynál maradt feleségévéi.

A végrendeletről többé szó sem esett. A testvéri sze
retet tiszta érzése diadalmaskodott a földi kapzsi vágyó 
dásokon ez egyszerű emberek szivében. Dédelgető, 
gyöngéd szavakkal kérdezősködtek a betegtől . nem es
nék-e valami jól neki? Juli asszony befőttes üveget vett 
elő a kosárból. De a beteg többé nem felelt.

Mindjobban öregbült az este, lázam egyre nőtt. A 
menyezetet rengeteg erdőnek, majd háborgó óceánnak 
láttam, melyben mindenféle szörnyeteg vadállatok hem

zsegtek, nyargaltak őrült vágtatással, repültek, úsztak s 
kajánul rám vigyorogtak, mintha mondták volna: no hí
res, most kergess, ha tudsz, most lőjj ? . . .

Odakünn szél sivított, a csenevész fák ágait egymás
hoz verte s az égen álmos felhőket hajtott. Egy percre 
előtűnt a hold. És sápadt fényénél megpillantám a 
szörnyű kaszást . . .  Ott járt fehér leplében fel s alá az 
udvaron. Egy-egy ajtón eltűnt, meg csak visszajött. Most 
egyszerre a mi szobánk felé tartott. Belibbent az abla
kon, odaállott a szomszédom ágya elé s könyörtelenül 
feléje suhintott . . .

Azután a másikhoz fordult: holnap érted jövök! Fél 
szemével rám is kacsintott. Brrr! Az orvos jött sietve be 
az ajtón, szeme közé kacagva eltűnt a halál . . .

Lázas álom nyomott el s reggel arra ébredtem, hogy 
szomszédomat mogorva, közömbös arcú emberek fehér 
lepedőbe göngyölve hurcolják kifelé, András és felesége 
zokogva kisérték.

Másik társam is a végit járta már. Őhozzá is csak
hamar benyitott a részvét, valami cilinderes, monoklis, 
orfeumbajuszu ficsur képében. (Angela nővér azt mondja, 
hogy unokaöcscse a tisztelendő atyának.) Az nem sokat 
teketóriázott. Mig a szegény páter iszonyú kínokban, 
önkívületben vonaglott: mintha a jeges tenger vize csör
gedezne ereiben, hidegvérrel vánkosa alá nyúlt s tárcáját 
kiürítve, szó nélkül távozott.

Mindjárt utána jött a Halál, őt követték a lepedős 
emberek. Csak a sirató nem jelentkezett . . .

Én mindezek után is a magam lábán jöttem ki, — 
igaz hogy öt hét múlva — s Nimródra mondom, még 
az idén elejtem a jubiláris ötvenedik mackót!
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A vadászat a mythosban.
Irta Gyulai György.

Chimaera, szörnyeteg-vad, Homeros leírása szerint a 
Khimaira első része oroszlán, közepe vadkecske, a hátsó 
rész pedig sárkány. Hesiodos szerint mindhárom állat 
fejét magára tudta ölteni. Különösen Spártában garáz
dálkodott, mig végül Bellerophon, Minerva-Athenae segít
ségével legyőzte. Bellerophon Pegazosra, a szárnyas lóra 
ült, s ennek hátáról döfte lándzsáját a fenevad testébe.

Cybele vagy görögösen Kybele, a hegyvidékek isten
nője; mint ilyen különös oltalmába vette a hegy és tájak 
vadászterületeit, s azokban az erdő sűrű rengetegeit. Cy
bele Meon phrygiai király kitett gyermeke volt, a kit aztán 
az erdőben oroszlánok és párducok neveltek saját tejü
kön. Rómában nagy kulausznak örvendett. Rendszerint 
oroszlánok társaságában ábrázolják ; Atalantát, a kalydoni 
híres vadásznőt is Cybele változtatta oroszlánná, bosszú
ból azért, hogy férjével a neki szentelt berkeket meg- 
szentségtelenítették.

Cynthia, Dianának, a vadászat istennőjének mellék
neve. Cynthus vagy Kynthos-hegy Delos szigetén van, 
itt szülte Leto Dianát.

Diana, a görögök Artemise, a vadászat sokszor emle
getett istenasszonya Delos szigetén szülte őt Leto, Kyn- 
thos berkeiben. Atyja maga a főisten Zeus-Jupiter volt. 
Diana már zsenge gyermek korában ijjat ragadott kezébe. 
A nyilazásban aztán utólérhetlen tökélyt is ért. Főfog
lalkozásául a vadászatot választotta. Úgyszólván egész 
életét a vadászat szent berkeiben, az erdőben töltötte. 
Fegyverzetét s nyilait az utólérhetlen ciklopok kovácsol
ták. Pompás vadászebeit maga Pán isten idomította. Az 
istennő éjjel-nappal egyaránt űzte, hajtotta a vadat az 
erdők mélyében. Vadászkiséretéhez tartoztak az erdei 
nimfák, a kik az éj sötétjében fáklyákkal világították a 
cserkésző istennő útait. De azért nemcsak üldözni és 
elejteni tudta a vadat biztos kézzel, hanem egyben óvta 
és védelmezte is azt, s gondja volt arra, hogy a vad 
akadálytalanul tenyészhessen és gyarapodjon. A dór va
dászok könnyű, jellemző vadászöltönyében ábrázolják, 
egyik kezében a kifeszített íjjal, a másikban nyílvessző
vel. Szimbóluma: a szarvas és a medve. E kettőn kivü! 
neki szentelt állatok még az erdő összes vadjai; különö 
sen pedig a vadkan és a vadászeb; a pagony fái közül 
szent fája: a fenyő. Az isteni vadásznő alakját födő 
spártai tunika térden fölül fölhajtott, hogy az istennő 
könnyebben mozoghasson. Nyílvessző-készletét vállán 
hordja. Az igazi vadásznak mindenkor jóakarója, s oltal-

mazója volt. Atalanta Diana isteni erejének köszönhette, 
hogy a rettegett kalydoni vadkant megsebesíthette.

A vadászatról hazatérő vadászok, úgy a görögöknél, 
mint a rómaiaknál, a szerzett vadászzsákmány egy részét 
mindenkor Dianának ajánlották fel áldozatul. A kik ezt 
elmúlasztották, azokat Diana könyörtelenül megbüntette. 
A rettegett kalydoni vadkant is ő zúdította az áldozatról 
megfeledkező Oineos király országára. A trójai hadjárat
ban Agamemnon király leányának Iphigeniának feláldo
zását a haragvó Diana követelte a görögöktől ; mindadddig 
szélcsönddel büntette a vesztegleni kénytelen görög had
erőt, a mig Agafnemnon ki nem engesztelte őt. Agamem
non ugyanis vadászmivoltával kérkedett, s ezen kívül 
agyonverte Dianának kedvenc vadászebét. Ezért lakolnia 
kellett. Engesztelésül leányát, Iphigeniát, Aulisban föl 
kellett áldoznia Dianának. Diana megszánta utóbb az 
ártatlan és bájos Iphigeniát, s száműzte őt a szittyák föld
jére, Taurisba.

Olykor pihentette vadászkedvtelését; ilyenkor az embe
rek közé vegyült, hogy érdem szerint büntessen és jutal
mazzon. Ezalatt Herakles kapta fegyverzetét használatul, 
a melylyel aztán nem egy vadászhőstettet tudott véghez
vinni.

A vadászat oly annyira lebilincselte Dianát, hogy 
miatta a szerelemről is megfeledkezett. Sophokles örök
szűznek nevezi Artemist. A szűztiszta életnek Diana 
mindenkor mintaképe is maradt. Aktaiont azért változ- 

j tatta szarvassá, mert fürdésközben megleste a bájos isten
nőt. Hasonlóképen bűnhődni kellett két más szerelmes 
görög ifjúnak, Otosnak és Ephialtesnek, mivel Diana 
után vágyódtak. Diana szarvas alakjában a két ifjú közé 
rohant; ezek villámgyorsan a szarvas felé döftek, de 
Diana kisiklott a döfések elől, mire a két vigyázatlan 
heves ifjú egymást nyársalta föl lándzsájával. Diana állí
tólag csak egyszer lobbant lángra Endymion, a kariai 
szép vadász és pásztor iránt.

Diosklirok. Kastor és Pollux, a kikről már a kalydoni 
vadászatnál is megemlékeztem, Zeustól és Lédától szár
maztak. A trójai háború hírhedt szép Helénája testvérük 
volt. A dioskurok nemcsak kiváló vadászok és ijjászok 
hírében állottak, hanem egyben a lóidomitásban, a ló
versenysportban s a versenybirkózásban is kiváltak. A 
„páros csillag az ég alján“ az elválhatatlan daliás két 
testvér emlékét őrzi, kiket Zeus holtuk után a csillagok 
közé emelt.

Dryad-ek. Az erdők fáinak istenei. Az erdő minden 
egyes fájának, meg volt a maga dryádja. Az északi né
pek mythosa Ividia néven ösmeri őket. A pagony fájá
val együtt a dryad is kihalt.

Echidua, félig szörnyeteg vad, félig nympha. Hero- 
dotos szerint a szittyák földjén tanyázott s itt nemzé 
Heraklestől a szittyák őskirályát. Több kiváló vadnak 
volt egyben nemző anyja, így tőle származott az a sas- 
keselyü is, a mely Prometheus máját kitépte , továbbá 
Cerberus, az alvilág bejáratát őrző rettentő eb, a Sphynx
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s végül némáéi oroszlán, melyet csak Herakles tudott 
legyőzni.

Ekkehárd vagy Ekharó az északi népek mythosában 
a gonosz vadász előhírnöke, a ki figyelmezteti a békés 
lakót a gonosz vadász közeledtére. Az ógermán mythos- 
ban a „Wütendes Heer" vagy a „wilde Jagd“ élén 
maga áz alvilág gonos lelke az ördög lovagol. A go
nosz vadász, a monda szerint egyik braunschweigi ural
kodónak volt fővadásza ; mint ilyen, teljes életén át ke
gyetlenül űzte — hajszolta a vadat, miért is arra lett 
kárhoztatva, hogy holta után szakadatlanul vadászszon, 
s így nyugtot soha ne leljen. Csatlósa Ekhart, óva in
tette urát még életében, hogy jobb útra térjen ; mind- 
hasztalan ! Az elátkozott vadászok hallaliján az óqermán 
mythös szerint nehány uralkodó szelleme is részt vett, 
így többek közt : Nagy-Károly császár, Artus britt ki
rály, a berni Detrik, a ki Attila udvarában is megfor
dult, s több olyan uralkodó, a ki életében hevesen űzte 
a vadat. Ekhart, a Tannhäuser monda szerint, a Venus- 
barlang bejáratát őrzi.

Endymion, a görög mythos szerint, a vadászat isten
nőjének Artemis-Drinának imádottja: Endymion, Zeus 
fia, a káriai deli pásztor, egyben ügyes vadászember hí
rében állott. Ej idején is hűséges ebei őrködtek felette, 
de Eros az ebekre mély álmot bocsátott, hogy Artemis- 
Diána észrevétlenül leszállhasson az alvó ifjúhoz. Azért 
a vadászat szűzies istennője beérte csupán a csókkal, 
melyet az alvó ifjú homlokára lehelt. Endymion örök
kön tartó alvást s örök ifjúságot kért és kapott isteni 
atyjától, Zeustól.

Eustachius vagy Euszták, a keresztény legendák 
szent-vadásza, a ki az erdőben jártában megpillantotta a 
dicsfénynyel övezett szent-szarvast, a tizágu u. n. 
Hubertszarvast. Az akkor még Placidas nevű pogány 
vadász, imára kulcsolt kezekkel letérdel a csodás jelen
ség előtt, amely aztán annyira meghatja őt, hogy a vir 
lág örömeiről lemond s az egyházi rendbe lép.

Herakles, a görög mondakör legnagyobb hőse s leg
kiválóbb vadásza. Latin neve Hercules. A mythos félis
tenként tiszteli. Atyja Jupiter-Zeus volt, anyja Alkmene. 
Hőstetteinek valamennyiét itt részletesen elő nem sorol
hatom, röviden tehát csak azokat említem, a melyek a 
vadászattal kapcsolatosak.

Nevelőatyja Amphytrio, thébai király, már akkor meg
győződött neveltje isteni erejéről, a midőn a bölcsőjében 
két kígyót megfojtott, Amphytrio igyekezett őt korához 
illő testedző kedvtelésekben kiművelni ; igy különösen : 
az ijjászatban, vadászatban, a lovaglásban, a verseny
birkózásban, a bajvivásban, a dárdahajításban, a lándzsa- 
és gerely kezelésében; egyszóval mindennemű fegyver 
forgatásában. Herakles játszi könnyedséggel zsenge ifjú 
korától kezdve mindezen dolgokban a mesterek meste
révé lett. Szellemi és testi erő tekintetében a görög 
mondakör egyetlen hőse sem vetekedhetik vele. Oktatói 
korának legelőkelőbb mesterei voltak ; így a lovak meg

fékezésében maga királyi nevelőatyja szegődött meste
réül ; a díjbirkózásban Antolykos, az ijjászatban Eurytos, 
a bajvivás mesterségében Kastor, oktatták őt.

Tizennyolc éves volt, midőn vadászhőstettei elsejével 
megalapította hírnevét, Kithairon vidékén rettentő erejű 
oroszlán garázdálkodott, különösen Amphytrio király nyá
jait tizedelve. Herakles legyűrte az óriás erejű fenevadat 
s pompás sörényes bőrét lefejtve, azt fejedelmi trófea
ként viselte azontúl vállain.

Fegyverzetét Herakles Hermes istentől kapta ajándékéi, 
páncélját Pallas-Athenaetől, ijjat és nyílvesszőket pedig 
Hephaislostól és Phabos-Apollótól. Rettentő buzogányát 
maga készítette.

A tizenkét hőstett közűi, melyeket az istenek harag
jának kiengeszteléseűl a delphi jósda szerint véghez vinni 
köteles volt, épen a fele, vagyis hat hőstett képviseli 
véghezvivőjük vadászdicsőségét. Vadászhőstettei a követ
kezők :

A nemeai oroszlán elejtése. Ez a szörnyoroszlán, 
Typhon és Ekhidna szülöttje, emberi fegyverrel meg
sebezhető nem volt. Herakles nyilai hatástalanéi pattantak 
vissza az oroszlánról. Tehát buzogánynyal sújtott az 
oroszlán fejére. Ez is hatástalanéi maradt, úgy, hogy 
most már vadászkísérője, Molorchos tanácsára puszta 
kézzel támadt az oroszlánra, hogy azt vasmarkaival meg
fojtsa. Az oroszlán a nyilak aliialmatlan zápora elől közel 
barlangjába húzódott, mire Herakles gyorsan elreteszelte 
a barlang bejáratát; annak túloldalán pedig rést ütött s 
azon át behatolt a barlangba, hogy a sötétben tehetetlen 
fenevedat puszta kézzel megfojtsa; a mi aztán sikerült 
is neki.

Második hőstette volt a lernai kígyó megölése. A lerna 
kilencfejű hydra Argos környékén garázdálkodott. A kilenc 
fej közűi a középső halhatatlan volt. Herakles egymás
után leütögette a fejeket, hogy a halhatatlannak tartott 
fejjel aztán utoljára végezzen. De a leütött fejek helyett 
tüstént újak nőttek. Herakles vadászkísérője, Jolaos tüzes 
üszőkkel kiégette azután a vágás helyét, úgy, hogy ott 
többé új fej nem nőhetett. Most. már az utolsó fejre, a 
halhatatlanra került a sor. Herakles egyetlen csapással 
leütötte a fejet; azután pedig hatalmas sziklát gördített 
a levágott fejre. Nyilait a hydra omló vérébe mártogatta; 
a hydraméreggel telített nyilak későbbi harcaiban s vadász
kalandjaiban nagy szolgálatot tettek neki.

Harmadik vadászhőstetteként szerepel a keryniti szarvas 
befogása. A szarvas Artemis-Diana szent állataként ta
nyázott Kerynia erdőiben. Remek alkatú arany agancsai 
országszerte felköltötték a vadászok érdeklődését, de 
egyetlen vadász sem volt képes a mesés gyors futású 
agancsos közelébe férkőzni. Maga Herakles is álló esz- 
tendig űzte-hajtotta azt. A megáradt Lados folyó partjai
nál aztán sikerült egy nyíllövéssel az állatot lábán meg
sebesíteni, mire aztán a vad kezes lett, úgy, hogy ele
venen el lehetett szállítani.

A negyedik vadászhőstett az erymanthiai vadkan be-
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fogása volt. Ezt is elevenen kellett Eurystheos király 
számára megszerezni. A kapitális agyarast Árkádia ős
erdői sűrűiből kellett felhajszolni. Herakles csakis tél 
idején tudott vele boldogulni, a mikor is a vadkant a 
hófúvatagba hajszolta, a honnan az többé nem volt képes 
kievickélni. Herakles átnyalábolta s ölében vitte magával 
eleven trófeaként a vadkant Eurystheos király udvarába

A következő vadásztett a Stymphali ragadozó állatok 
elpusztítása volt. A darához hasonló, érctollú szárnyasok 
testéről a nyílvessző s a dárdaél hatástalanul lepattant. 
Herakles Pallas-Athenae istennőtől kapott kereplő segít
ségével felriasztotta a földön gunynyasztó szárnyasokat, 
úgy, hogy azok sietve fölrebbentek előle. Minthogy alsó 
részüket nem födte érctollazat, Herakles alúlról irányított 
nyilaival egyenként lelövöldözte a veszedelmes szárnyas
csapatot.

Hatodik vadásztette Diomedes vadlovainak megfékezése 
volt. Az emberevő vadlovak Herakles vadászkísérőit is 
felfalták; azért Herakles erős kézzel egymaga végzett 
velük. Eurystheos király parancsára a veszedelmes vadakat 
aztán felhajtották az Istenek otthonába, az Olymposra.

Hubertus vagy Hubert, a vadászat védszentje; keresz
tény mythosunk egyik ösmertebb s valósággal létezett 
alakja. Hubert a 8. században született frank földön 
Aquitániában, előkelő főnemes szülék gyermekeként. A 
világi örömökben, harci játékokban, vadászkedvtelések
ben s egyéb, a korhoz illő szórakozások közepette fel
nőtt daliás ifjú a királyi udvarhoz került Párisba, a hol 
utóbb főudvarmesteri méltóságig emelkedett. Az erdő 
mélyén egy ízben hatalmas fehérszarvas jelent meg előtte. 
A szarvas tiz ágú agancsai közt a megváltó keresztje 
díszlett. Az egész látományt dicsfény övezte. A csodás 
jelenség annyira meghatotta Hubertust, hogy magába 
szállva lemondott a világi örömökről s egyházi pályára 
lépett. Meghalt 727-ben Kr. u. Liéges-ben, a melynek 
megyés püspöke lett. Liéges vagy Lüttich akkor Francia- 
országhoz tartozott; ma Belgiumé. Fegyvergyártmányai 
ma is a legelsőek. Az anyaszentegyház s a vadászvilág 
évente november 3-án szokta Hubertus-napját megünne
pelni; ha nem is oly fénynyel mint a pompa-kedvelő 
középkorban, de nem kevésbé lelkes vadászkedvvel; 
lévén november 3-ika éppen az idény dereka.

A középkor főpapjai, hogy e tekintetben hazánk főpap
jai közül csak Tomory érsekre, vagy Báthory bibornokra, 
Erdély fejedelmére utaljak, — csak úgy értettek a harci 
bárd forgatásához, mint a vadászfegyverek kezeléséhez. 
Mindkét foglalkozás a kor kellemetes és a főpapok rang
jához illő dolog volt. Biztosra vehető tehát, hogy Huber
tus püspök, a mig csak erői ezt megengedték, kivette 
részét a vadászkedvtelésekből. Ha nem lett volna főpap 
létére is oly hírneves vadászember, hírneve korát megha
ladó századokon túl nem terjedt volna s így aligha iktat
ják halála után 400 évvel a szentek sorába, azzal a mai 
napig fennmaradt nimbusszal, a mely őt a vadászat s a 
vadászok patronusává és oltalmazójává avatja.

Meleager, a kalydoni vadász; Mars isten daliás és 
vitéz fia, Atalantának, Diana vadászkisérőjének férje; a 
kalydoni vadászat leírásánál részletesen szerepel.

Nimród, az ősvadász. Ma már egyben fogalom. A 
magyar ősmondákban Menrót néven is szerepel; a budai 
és a pozsonyi krónika következetesen Nemrótot ír. A 
krónikások egyező állítása szerint Nimród babiloni király
fitól, a bibliai ősvadásztól származik két ősünk: Hunor 
és Magor, vagyis Hunyor és Magyar, a kik maguk is 
szenvedélyes vadászokként űzték a fehér csodaszarvast, 
a Meotisz-tó vidékének rengetegeiben. A Menrót szót 
olyas összetételnek veszik, mint a soknejű Mén-Marótét. 
Menrótnak is, Eneén kívül több neje volt.

Orion : Homeros a görög vadászok leghatalmasabbjá- 
nak állítja. Poseidon-Neptunusnak, a tenger istenének s 
a bájos Euryalerrak volt fia. A költők férfiszépségét is 
magasztalják. Kalandos élete tele van viszontagságokkal. 
A nyíllövésben való csodás jártassága Diana irigységét is 
felköltötte, miért is egy céllövőversenyen fitestvérével és 
Apollóval, Orion fejét céltáblának véve, halálra nyílazták 
Oriont, a bátor vadászt. A Föld istennője, Gaia, vagy 
Gala is neheztelt rá, mivel Orion azzal dicsekedett, hogy 
ő képes a Föld valamennyi vadját elejteni. Gaia a skorpiót 
küldte ellene, melyet Orion nem is ösmert ; s így a 
mérges skorpió halálra marta őt. Zeus kegyeltje lévén, 
a csillagos égboltra került, melynek ma is egyik legfőbb 
ékessége. Az Oriont környező sok ezer csillag jelképezi 
az ő sokféle kedvelt vadját.

Pán, a költők nagy Pánja, a görög-római mythosban 
az erdők-mezők, tehát vadászterületeink otthonának, az 
erdőnek és vadjainak gondozó istene. Atyja Hermes-Mer- 
cur isten, anyja Dryope nympha volt. Szülőhelye a bű
bájos Árkádia, rejtelmes és vadbő erdőségeivel. Pán fejét 
szarvak ékítik; testét szőr fedi; lábai baklábak. A vadvé
delemnek s a halászatnak is istene. A sípot mesterileg 
kezelte, úgy, hogy ebben Apollóval is versenyre kelt. 
Rettentő hangjával a fatolvajokat mindenkor távol tudta 
tartani az erdőrablástól. Szentelt fái : a tölgy és a fenyő.

Philokletes, Poias, thessaliai király fia, Herakles va
dásztársa. Kiváló ijjász. Herakles neki hagyományozta 
fegyvereit, köztük a hydraméreggel telitett hírneves 
nyilakat.

Siegfried, az észak-german mythos eléggé ösmert 
királyi vadászalakja, a Nibelungen-monda főhőse. Achil- 
leshez hasonlóan megsebezhetlen volt. Atyja Siegmund, 
Németalföld királya volt. Siegfried már ifjú korában meg
szerezte a „sárkányölő vadász" melléknevet. A sárkány 
vérével bekent teste vált megsebezhetlenné. Az óriások
tól kapott fegyverével nemcsak utóbb magukat az óriá
sokat, hanem minden fenevadat le tudott gyűrni. A hu- 
mok birodalmát is megjárt gonosz Hagen azalatt, hogy 
a vadászat közben ellankadt Siegfried szomját oltotta, 
elkapta Siegfried bűvös kardját, s átdöfte azzal a meg- 
sebezhetlennek tartott hős királyfit. Özvegye: Krimhild, 
a Nibelung-monda szerint Attilia hún király neje lett utóbb.
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Silvanus, a rómaiaknál az erdők, s vadászterületeink 
istene. Körülbelül megfelel a görög Pánnak.

Teucer vagy Teokros, korának legkiválóbb ijjásza, kit 
emiatt a trójai háborúban való részvételre is felszólitottak. 
A hadjárat befejezésével Salamis királya lett.

Vulcanus, a görögök Hephaistosa, az isteni fegyver- 
kovács. A fegyverek feltalálója s készítője, a ki a töb
bek között Heraklest, a hfrneves vadászt is ellátta fegy
verrel.

*

Ezek volnának a vadászat, az erdő és a vadak világá
nak mythikus alakjai. Az ilyen legendákban a mi szép, 
az a bennök rejlő poézis. Mindazok, a kik a mythos- 
nak egy-egy szebb legendáját úgyszólván bakteriális ele
meire akarnák boncolni, s annak még tendenciáját is 
elvitatni kívánnák, költőietlen, sőt kegyeletien művet 
cselekesznek! Korunk rideg szelleme amúgy is vasma
rokkal rombol sok olyat, a mihez kegyelet és poézis 
szövődik Ne akarjunk mindent elrombolni akkor, a mi
dőn az új, a mit netán alkotunk, korántsem lesz szilár
dabb azzal a törmelékkel, a mit a mythos, s a legen
dák roncsaiból alája temetünk ! . .
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Kárókatonáink.
Irta Oy. Gy.

Keletázsia népeinek beidomitott halászmoránjánál, 
alföldi vizeinkről is eléggé ösmert kárókatonáinknál vesze
delmesebb halpusztitót a szárnyasok világában nem fogunk 
találni. Jaj annak a halászható vízterületnek, főként hal
gazdaságnak, a melybe a kárókatona beveszi magát. A 
mint Hermán Ottó mondja: „három kiló hal egy napra 
szükesen elég ennek a telhetetlen halfarkasnak!“

Kampós horogalaku hatalmas csőre öldöklő szerszám, 
melylyel kegyetlenül gyilkol. Feneketlen bárzsingjának, 
a kínai s a japán karikát húz a nyakára, nehogy a 
halat lenyelje.

Egyes tájainkon a nép tomolygónak, itt-ott gőtemadár
nak hívja. Szerencsére sok nincs belőle. A mi jó magyar 
népünknek aligha volna türelme őt a halászathoz beido- 
mitani s úgyszólván háziállatként tartani. A messze Kelet 
halásznépei e szárnyast pózna végére erősítik s a víz 
fölött tartják. Mihelyt e szárnyas észreveszi a halat, 
villámgyorsan a vízbe veti magát, elkapja a habok közt 
könnyelműen úszkáló prédát, hogy aztán zsákmányával 
visszaevezzen az elébe tartott póznához.

Dévény festői váromladékai alatt elfolyó nagy Dunánkon 
végig, le egészen a Vaskapuig, a kárókatona mindenütt 
otthonos a vizeken. Létköre itt távolról sem oly veszé
lyeztetett, mint a tagadhatlanúl hasznos tőkekacsáé, vagy 
bármely egyéb víziszárnyasféléé. Főként a Duna alsóbb 
tájain, így nevezetesen a mohácsi szigettől Galambocig, 
sőt egyes enyhébb telek idején a fővárostól fölfelé és 
pozsonyi Dunaágig gyakrabban akad alkalmunk ezzel a

csodálatos külsejű, groteszk szárnyasrablóval találkozni.
Eléggé érdekeset nyújtó megfigyeléseinkre legalkalma

sabb az estalkonytól besötétedésig terjedő idő. A szárnyas 
ilyenkor rendszerint legkitartóbban lesi a zsákmányt. Macs
káink smaragdfényű szemeire emlékeztető írisze fel-fel 
villan olyankor, ha a préda közeledik. Anélkül, hogy 
éjjeli ragadozó volna, sajátságos alkatú szemei sokban 
emlékeztetnek a prédájukat éjjel kereső ragadozók jelleg
zetes szemeire. A zöld leggyönyörűbb árnyalataiban foszfo- 
reszkáló írisze, aránylag piciny fekete gyöngyszemre 
hasonlító pupillát környékez.

A csodálatosan fénylő szemek egyben rendkívül élesen 
látók. Nincs az a legapróbb halfaj, amely prédalesései 
közben figyelmét kikerülné. A legapróbb keszegfélétől 
a hatalmas méretű harcsáig valamennyi édesvízi halfaj
tánknak esküdt ellensége. Bendője kielégíthetetlen. Fog
ságban, állatkertekben tartott kárókatonákról ugyancsak 
bőségesen kell gondoskodni, ha azt akarjuk, hogy el ne 
pusztúljanak.

Etetőjének felbukkanására szárnyainak hatalmas csap
kodásával közeledik. Az eléje netán vízbe dobott prédát 
sohasem szokta a víz felszínéről mindjárt bekapni, hanem 
kellő óvatossággal, ügyes búvár módjára előbb a víz alá 
bukik, hogy ez úton biztosabb eredménynyel férkőzzön 
prédájához. Áldozatait rendszerint derékon kapja csőrébe 
hogy azokat hihetetlen gyorsasággal előbb párszor körül
forgassa. Ezzel valószínűleg mintegy elkábítani akarja 
előbb a túlságosan ficánkodó eleven halat; persze a 
nagyobbaknál ilyesmi már nehezebben megy; azért öblös 
torokkaliberénél akárhányszor látszólag nagyobb hallal 
is megbirkózik; persze mivel a halat egészben szokta 
lenyelni, a dolog nem megy minden erőmegfeszítés nél
kül. Valóságos torokgimnasztikára van olykor szüksége, 
amíg egy-egy nagyobb halat le-legyömöszö!get. Persze 
arra mindig tekintettel van, hogy a hal fejével befelé 
kerüljön az öblös garatba. Azért, hogy zsákmányát rend
szerint a víz alól szokta megközelíteni, amidőn már 
elkapta, mégis csak felbukkan azzal a víz színére; ahol 
aztán, ha az áldozat apróbb, nyomban le nyeli, míg 
ellenben a terjedelmesebbe) partra iparkodik jutni, hogy 
ott nyugodtan végezzen azzal.

Torkának méreteinél fogva 25 centiméternél hosszabb 
halat nem képes lenyelni; már a 20 centiméternél hosz- 
szabbakkal is csak ügygyel-bajjal, fuldokolva tud el
bánni. A 20—25 centiméter hosszúságú hal ugyanis, 
testarányához mérten egyben kellő vastagságú is ; egy
szóval egész térfogata olyan, aminőre a kárókatona jó
korán öblös torka dacára sincs berendezve. De aztán 
annál számottevőbb az a halmennyiség, a mit a leg
alább is 15 centiméternél apróbb halféléből elpusztít.

A hatalmas fegyverként erős kampóba végződő 
csőrvég arra szolgál, hogy azzal horog módjára az áldo
zat testébe akaszkodjon ; ezáltal annak minden mene
külési kísérlete meghiúsul.

Kedvelt otthonában, a haldús vizes elemben, rend-
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kivül jó! érzi magát ; bizonyítja ezt az a szakadatlan 
szárnycsapkodás is, amelylyel a hullámokat fodrossá, 
tajtékzóbbá paskolja maga körül.

Az ily es hullámfürdőt legfőként akkor élvezi, ha már 
teletömte magát halfélével. Jóleső közérzete közepette 
aztán egészen átengedheti magát az emésztés kéjes ér
zetének.

A szárazföldön példátlanul otromba alak, s egyben 
szerfelett ügyetlen is. Nem is sokat időzik a parton. Ha 
szárnyait kell ott esetleg a meleg napon kissé feiszárít- 
gatni, avagy épen a partmentén kínálkozik valaminő 
kedvező lesalkalom, csakis akkor vonul szárazra. Ilyen
kor legtöbbnyire a vízből kissé kiemelkedő kőtömbökön 
vagy szikladarabokon, ritkábban egy-egy zsombékon üt 
tanyát.

Nedves tollazata rendkívül hamar szárad ; rendszerint 
folyton izeg-mozog, tollászkodik a verőfényben ; a toll 
így hamar felszikkad.

14 szerfelett erős és hosszú farktollán ugyancsak meg
látszik, hogy azokkal úgyszólván szakadatlanul a vizes 
elemben foglalatoskodik. E farktollak rendszerint olyan 
csatakosak, mint hónapokon át vízben ázott szárnyas
dög tollazata. Az evezőtollak lemezei idővel teljesen 
elkopnak s a tollszár, illetőleg toll-lobogó csupasz marad.

Éj idején otthagyja a vizes elemet, hogy a partmenti 
rejtekek köveire kapaszkodjon, éjjeli pihenőre. Hosszan 
lelógó farktol 1 ai ilyenkor is a vízben áznak.

Erős uszóhártyával kifeszített lábujjait jól megveti még 
a legsikamlósabb köveken is.

Toalettet, a legtöbb szárnyastól eltérőleg, nem a haj
nal óráiban, hanem estalkony táján tart; még pedig 
közvetlenül szunnyadás előtt. Tolláit ilyenkor elébb ki
váló gonddal rendbeszedegeti. Azért néha napközben is 
el-elvesződik a tollazat rendezgetésével.

Rendkívül éles, éber érzékei birtokában, szerfelett ne
héz őt megközelíteni ; annál is inkább, mert pihenő 
helyül partmenti olyan köveket választ, ahonnan a tájat 
éber figyelemmel kisérheti. A legkisebb gyanús nesz 
hallatára szunnyadó helyzetéből tüstént föleszmél, hisz 
pihenése közben is úgyszólván ébren őrködik. Fel
riasztva, villámgyorsan tovarebben, még mielőtt célba 
vehettük volna.

Hazánk egyes tájain a vizivarju elnevezését is hallot
tam ráalkalmazni. A sváb általában vizivarju név alatt 
ösmeri.

Határtalan falánksága mellett a táplálék megválasztá
sában egyáltalán nem kényes ; a döghalat is jóétvágy- 
gyal fogyasztja. Akárhányszor ugyancsak mélyre alábu
kik, hogy egy-egy az iszapalj mélyére került dögtestet 
napfényre hozzon ; e tekintetben tehát higiénikus szol
gálatokat is tesz nekünk s a vizeknek egyaránt.s

Vaddisznó-vadászatok.
A Rimamurány-Salgó-Tarjáni Vasmű-Részvénytársaság 

klenóci, rimabrézói és rimócai erdőgondnokságaiban 1908. 
december 13—20 és 1909. január 7— 10-én zajlottak le 
a hajtóvadászatok kizárólag sörtevadra.

A vadászatokon részt vettek: Áronffy Ernő, Bobok 
Tivadar, Dénes Géza, Fáy Gyula, Fábry Alfréd, Glózer 
László, Hámos Aladár, Marton János, Máriássy Gyula, 
Máriássy László, Mitske Gusztáv, Szakáll Vince, Szakai! 
András, Széman Endre, Zachár István.

A nyílt vadászterületen 16 drb. vaddisznó került terí
tékre, melyek közül egy hajtásban Bpbok Tivadar társu
lati erdőmester öt darabot lőtt.

¥  ¥  ¥  ¥ ¥  ¥ ■ ¥ ¥  ¥  ¥  ¥  :(• ¥  ¥ ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  'fi ¥  ¥  ¥ ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥ ' f  -V- ¥  ¥  ¥  ¥

* Az erdőtisztek társadalmi és anyagi hely
zete. Az utóbbi időben az igazságügyi tárcánál történt 
kezelőségi személyzet előléptetése — nagyon kirívóan 
világítja fényes társadalmi és anyagi helyzetünket. Én, 
aki közel állok a két évtizedes szolgálati időhöz, tehát 
jóval felül vagyok a 40 éven, a ki úgy teljesítet
tem a szolgálatomat, hogy az soha senkitől még szóval 
sem lett kifogásolva — én, a mi fényes előléptetési 
rendszerünk folytán egy rangosztályban vagyok most 
a 4. polgári osztályt végzett 11 — 12 évi szolgálattal s 
valószínűleg 30 éven alóli korral biró járásbirósági iroda- 
kezelőségi személyzettel. Oh jaj ambíció ! munkakedv ! 
és társadalmi reputáció ! Az állami kezelésbe vett köz
ségi — de nem a kincstári — erdőknél levő erdő
tisztek egyike.

* Csatangolás.
— Hát bizony pedig velem megesett, édes Vilmám, 

hogy olyasmiért haragudtam a szegény uramra, minek 
ő egyáltalán oka nem volt. Úgy voltam, mint Petőfi 
juhásza, ki mikor kedvese meghalt, fejbeütötte a szamarát.

Tudod, én nagyon bizom az uramba, hanem azért a 
nyáron egy jóidéig nyugtalanított egy gondolat. Nem va
gyok féltékeny természtü, soha eszembe sem jut gondolni 
sem arra, hogy az uram megcsalna, utána járni meg nem 
fér össze a természetemmel, s ő nem is szolgáltatott 
sohasem okot ilyen feltevésre. Nem is történt semmisem, 
s én mégis soká oly nyugtalan voltam . . .  Az uram 
valami hivatalos utón volt. Nekem pedig nagy , kedvem 
volt egyet sétálni. Kimegyek, gondoltam, a közeli vágásba, 
hol épp ekkor érett az eper és a bérlők szedették volt 
a községi lányokkal. Tehát tudtam, hogy nem leszek 
egyedül.

Gyönyörű idő volt és jól esett a rövid séta a vágásig, 
hol azonban csak kevés leány volt. Legalább én alig 
egypárat láttam. A mint hajlongva szedték az epret, 
rövid szoknyájuk alul kikandikált formás lábuk, s a mint 
tisztességtudóan köszöntöttek, mosolygó ajkuk alig külön
bözött az epertől. A hosszas hajlongásban kipirult arcot 
akár szerelmi vallomásnak is vehette volna egy férfi. A
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nagy fű helyenként úgy elfedte őket, hogy nehezen lehe
tett volna reájuk találni. Egyszer szétnyitok egy ilyen 
nagy fűcsomót, s a mögött szintén egy nagyon helyes 
leány szedegeti edényébe az epret . . . Jóformán rám 
sem néz, oly különösen elpirűl és lesüti a szemét . . .

A mézes heteim rég elmúltak s így egy kissé gondol
koznom kellett, hogy hová is osszam be a pirúlásnak 
ezt a nem ét. . . Hát tudod, így pirulhat el a fiatal asz- 
szony, mikor az esküvő után „végre egyedül“ marad.

Ez a leány engem a nagy fűben férfinek nézett. . .
. . . Nohát ennek a képzelt erdész embernek nem 

szerettem volna akkor a felesége lenni !
Rosszkedvűen mentem haza és bár semmi okom nem 

volt reá, nagyon haragudtam — az uramra . . .
S! A statusegyesítés kezdeményezőjére is valami fiatal 

„községi“ leányzó nézhetett oly elragadóan, hogy az 
öregek nem tudják, miért kapnak ki . . .

* A „Magyar Fürdőkalauz“ 1909. 11. kiadása, szokat
lanul díszes kiállításban, a napokban hagyta el a saj
tót. — Az ügyesen összeállított, könnyen áttekinthető, 
hézagpótló munka, magyar és német nyelven illuslráiva 
részletesen ismerteti a magyar fürdőket, gyógyhelyeket, 
nyaralótelepeket, szanatóriumokat, viz- és magángyógy
intézeteket, nemkülömben a hazai ásvány- és gyógyvi
zeket. Erdős József, a munka szerkesztője, igazán di
cséretes és sikeres munkát végzett, a midőn szakavatott 
tollal és nem mindennapi rutinnal vette kezébe a hazai 
fürdők eddig selejtes irodalmának ügyét, produkálván 
olyat, a minőt eddig sajnálattal kellett nélkülöznünk iro
dalmunk ezen ágában. A nélkülözhetetlen díszmunka 
szerkesztője valóban megérdemli a legteljesebb elisme
rést ezen hazafias vállalkozásáért, mert a munka hivatva 
van arra, hogy a nagyközönség előtt helyes világításban 
mutassa be a magyar fürdőket és ezáltal gátat vessen a 
magyarságtól a külföld fürdőibe és külföldi ásvány
vizekért kiözönlő sok milliónak. — A diszmüvet, mely 
határozott nyeresége irodalmunknak, ajánljuk figyelmébe 
minden érdeklődőnek, különösen pedig azoknak az ille
tékes köröknek, a kiknek hivatásuk pangó hazai fürdőink 
ügyét elősegíteni. A díszesen bekötött munka az ország 
valamennyi vasúti és hajófülkéiben, orvosoknál, egyletek
ben és nagyobb szállodákban nyer díjmentes elhelye
zést. A díszmunkát bárkinek is ingyen küldi meg a 
„Magyar Fürdőkalauz“ kiadóhivatala, Budapest, Eölvös- 
utca 36. 1 9.

49/909. szám.

Faárverési hirdetmény.
Keresztényfalva község elöljárósága közhírré 

teszi, miszerint az alább megnevezendő tö lgy
fatömeget 1909. év február hó 11-én 
d. e. 10 órakor Keresztényfalva községházá
nál zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli 
árverésen el fogja árverezni.

Az árverezés tárgyát képezi 2216 851 m:í 
haszonfa. 927 m3 hasábfa, 697 m3 dorongfa és 
595 ürm3 galy és forgács.

Kikiáltási ár 55253 K 53 f, mely összegnek 
10°/o-a az árverezés megkezdése előtt az árve
rezést vezető megbízott kezéhez készpénzben 
avagy óvadékképes értékpapírba leteendő.

A fatömeg becsáron alul nem fog eladatni. 
Utóajánlatok nem fognak figyelembe vétetni.

A részletes becslés adatai a brassói m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és Keresztényfalva 
község elöljáróságánál megtekinthetők. Ez utóbbi
nál megtekinthetők az árverezési és szerződési 
feltételek is.

Kelt Keresztényfalva, 1909 január 11-én.

A község elöljárósága.

BRÜNN 1894.
KITÜNTETÉSEK

* TR OPPAU 1895

Jieioe r V. es Fia
Jenő főherceg  udvari szá llító ja

freuöenthal (ösztr. Szilézia).

| Vadászati . . . .
ékszerkülönlegességek

(H u bertus -Schm u ck )  szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí-

1 Ékszerek, arany- és ezüst-
árúk, Chinaezüst-cikkek és

| műöntvény-tárgyak gyára és
1
I 1 Képes árjegyzéket kívánatra ingyen

és bérraenve küldünk.
1 A cím  p o n t o s  m e g a d á s á t  kérjük.

T * Szarvas- és rókafof ak előzetes beküi- 
, dés mellett a legmagasabb árakban 
i megvétetnek.
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A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK TÉLI MENETRENDJE.
A  vonatok in d u lá sa  lindapestről. Érvényes 1908 október hó 1-től. A  vonatok érkezése B udapestre.
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Fából készült cukor és spiritusz.
Dr. Zemplén Géza, főiskolánk adjunktusának 

ezen címen írt művét az Országos Erdészeti 
Egyesület 500 K jutalomban részesítette. Üdvö
zöljük előre is a szerzőt, mert műve úttörő 
hazai irodalmukban az erdészeti kémiai tekno- 
logia terén. Üdvözöljük, hogy ezen úgy erdé
szeti, mint nemzetgazdaságilag oly fontos kér
déssel avatott kéz nálunk is foglalkozik oly 
helyen, hol a további kísérletezés akadályokba 
nem ütközik. Alapos a reményünk, hogy ezen 
régóta vajúdó kérdést, ha nem is tán a vég
megoldás felé, de bizonyára ahhoz közelebb 
hozta. Nem ismerjük a művet, de indokoltan 
feszült érdeklődéssel várjuk megjelenését, hogy 
ismertethessük*, s talán nem végzünk felesleges 
munkát, ha e kérdéssel addig is itt röviden fog
lalkozunk.

A fa a fanedven kívül két szilárd anyagból 
áll. A főalkatrész a cellulózé vagy fagyapot, a 
másik az úgynevezett inkrustáló — fásító — 
anyagok alatt ismeretes. A cellulózé vegyi össze
tétele és viselkedése azonos a keményítő össze
tételével és viselkedésével, s utóbbitól csak abban 
különbözik, hogy bár a jód mindkettőt kékre 
festi, ezen kék szín a cellulózéból ismételt mosás

* Tervünk : lapunk hasábjain „erdészeti teknológia“ címen uj ro
vatot nyitni, melyben az erdei termékek úgy mekanikai, mint kémiai 
feldolgozása tárgyaltatnék. Kérem i. t. szaktársaimat, hogy az erdé
szeti teknológia köréből vett értekezéseikkel támogatni szíveskedje
nek. Szerk.

által teljesen eltávolítható, a keményítőből azon
ban nem.

A keményítő és cellulózé ezen rokon, illető
leg azonos vegyi összetétele önként vetette fel 
a kérdést: miért nem lehetne a cellulózét is 
cukorba s azután spirituszba átvezetni, mikor a 
keményítőt lehet.

Ott a krumplicukor és a belőle készített 
szesz s ott a gabonanemüekből készült spiritusz! 
A vegyészek régen tisztában voltak azzal, hogy 
a cellulózét is át lehet alakítani szőlőcukorrá 
(glycose) s ezt erjesztés és lepárlás után spiri
tuszra, ha a fát rövidebb-hosszabb ideig hígított 
ásványsavakkal főzzük. De mig a krumpli és a 
gabonanemüeknél a keményítőnek cukor, illető
leg spirituszszá való átalakításánál a keményítő
höz való hozzáférhetés tekintetében akadály alig 
merül föl, addig a fánál a vegyszereknek a 
cellulózé sejtnyalábokhoz való hozzáférhetését 
erősen akadályozzák az ezeket paizsszerüen 
körül övező fásító anyagok. Ebből következik, 
hogy a fát huzamosabb időn keresztül kell az 
illető vegyszerekkel főzni, mert ezeknek kell, 
hogy ebből a fásító anyagokon keresztül utat 
törjenek maguknak a cellulózéhoz s csak az 
után alakíthatják azt át szőlőcukorrá.

Ez irányban az első kísérleteket 1854-ben 
Zetterlund végezte. Kísérleteihez jegenyefenyő- 
fűrészport főzött 11 órán át gőznyomás mellett; 
a fűrészpor súlya 8%-ának megfelelő nyers 
sósavval s a fűrészpor súlyához viszonyítva 
197 °/o glycosét s abból 1. q fűrészpor után
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386'33 literpercent aethylalkoholt nyert. Eljá
rása a következő volt: a fűrészporhoz hozzáadott 
a fenti mennyiségben nyers sósavat, azt O lló  
kg. négyzetcentiméternyi gőznyomás mellett főzte, 
a nyersanyagot kipréselte s az így nyert folya
dékot szódával neutralizálta, miáltal a felhasznált 
nyers sósavnak megfelelő mennyiségű konyha
sót nyert s az így semlegesített oldatot maláta
kivonatból készült élesztővel alkoholos erjedésbe 
hozva: a rendes módon az erjedés befejeztével 
lepárolta.

Bachet és Machard a cellulozegyártás mellék
termékéül akartak nyerni a fából cukort és alko
holt, hogy ezek mint melléktermék a celluloze
gyártás költségeit némileg viseljék. Ők vékony 
korongokra fűrészelt lúc- és jegenyefenyőt hasz
náltak. Az így előkészített fával megtöltve egy 
zárható edényt, azt 10%-os nyers sósavas víz
zel a rendes gőznyomás mellett 12 órán át főz
ték. A kipréselt folyadékot marómészszel neu- 
tralizálva, ismert utón erjedésbe hozták és lepá
rolták. Hogy mit nyertek alkoholban, ismeretlen, 
de hogy az így nyert cellulózé sem felelt meg 
a cellulózé elnevezésnek: az bizonyos.

Legújabban Classen foglalkozott ezen kérdés
sel s két eljárásra is vett szabadalmat. Ő a 
kénsavat használta a cellulózé átalakítására magas 
hydraulikus nyomás mellett, de az egyik eljá
rása már azért sem törhetett magának utat a 
gyakorlatban, mert a felhasznált kénsav oly ren
geteg (a fa súlyának 75°/o-a!), hogyanagyban 
való gyártásra, eltekintve a nagy nyomást elő
idéző sajtógépek drágaságától, még gondolni 
sem lehet, már azért sem, mert ily nagy mennyi
ségű kénsav neutralizálásához ugyancsak tete
mes mennyiségű mészre van szükség s az ebből 
nyert gypsz értékesítése elképzelhetetlen.

A másik eljárásnál a nedves fűrészport egy 
edényben felmelegíti és kénsavas anhydrid gőzeit 
bevezeti, ezek a fűrészporból eredő vízgőzzel 
egyesülve kénsavvá változnak s állítólag a kép
ződés pillanatában igen energikusan támadják 
meg az inkrustáló anyagokat és hatnak a cel
lulózéra. Az így nyert folyadékot még rövid időn 
belül 120— 130°-ra felmelegíti, hogy a cukor- 
képződést előmozdítsa. Hogy mily eredménye
ket ért el ezen eljárásával: nem tudni, de hogy

az sem volt kielégítő, már onnan is bizonyos, 
hogy ily eljárással nagyobb üzem ez ideig nem 
foglalkozik.

Ezekből látható, hogy a kérdés teljesen meg
oldva nincs, mert a kevés kísérlet még nem 
derítette ki:

1. mennyire kell a használandó savakat hígí
tani,

2. melyik sav a legalkalmasabb,
3. meddig kell egyik és másik fanemet főzni 

és mily fok mellett,
4. a fában, vagy izolálva lévő cellulózé ad-e 

nagyobb kihozatalt?
Zdarek J. az Österr. Forst und Jagdzeitungban 

közli, hogy
1 Q. jegenyefenyő 4—5 1. absolut alkokolt ad.
1 Q. lúcfenyő 5—6'5 1. „ „ ad.
1 Q. bükk 2—5 1. „ „ ad.
1 m3 kocsános tölgy 47 1. „ „ ad.
1 m3 kocsántalan „ 50 1. „ „ ad.

A Centralblatt für Agrikulturban Simonsen 
közli, hogy a tiszta cellulózéból 427, a fűrész
porból 22'5 súlypercent cukrot lehet nyerni s 
hogy a fában a cellulózé könnyebben alakítható 
át cukorrá, mint a tiszta cellulózé, mig dr. 
Bersch József az utóbbinak ellenkezőjét állítja, 
s ugyanaz áll az egyes fanemekre is.

Zdarek 1 m3 bükkfából 42 1.
1 m3 tölgyfából 47 1. illetőleg 

50 1. absolut alkoholt nyert épp úgy mint luc- 
ból. Dr. Bersch pedig a tölgy, bükk, diófát, 
szóval a festék- és tannin-anyagban dús fákat 
ily célra teljesen hasznavehetetlennek mondja.

Tehát elég sok itt még a megoldandó, de 
megoldható kérdés s nap-nap mellett várhatjuk egy 
oly eljárás nyilvánosságra hozatalát, mely lehe
tővé teszi a spiritusznak fából leendő gyárilagos 
készítését a gyakorlatban is és meg lesz a lehe
tősége annak, hogy ezúton erdeinket jövedelme
zőbbé tehetjük, vágásainkban a rozsét, fűrésze
inknél a fűrészport s egyébb hulladékokat érté
kesíthetjük. Ha e kérdések meg vannak oldva, 
úgy fel lesz szabadítva azon rengeteg mező- 
gazdasági terület, mely most kizárólag a szesz
iparnak termel s vissza lesz adva annak, hogy 
rajta az emberi táplálkozásra szolgáló növény
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zet termeltessék; s ebben rejlik a dolog nem
zetgazdasági fontossága s ezért várjuk a neve
zett mű megjelenését feszült érdeklődéssel.

Skolka József.
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Erdőfelügyelet — állami kezelés.
i.

Rainiss István szaktársamnak a lenti témához való 
hozzászólását örömmel olvastam, mert bizonyítéka az ügy 
iránt való érdeklődésnek, nekem pedig újabb alkalmat 
nyújt arra, hogy gondolataim helyességét vitathassam.

Azt írja Rainiss, hogy azért nem hagyhatja szó nélkül 
cikkemet, mert szocialista irányú.

De hát mi légyen tulajdonképen az a szocializmus?
Ha megkérdeznénk például egy osztrák katonatisztet, 

azt fogja mondani, hogy az „schmarn, civil bagázs!“; 
ha egy józan politikust interpellálnánk meg : világcsalás
nak jelentené k i; a szakszervezeti elvtárs lelkesülten ki
áltaná, hogy: le a fekete gróffal, a tökével, a bur- 
zsoával!\ az iparosmester: a naplopók, részegek, 
zsiványok bűnszövetkezetének tartaná; az idealista 
gondolkozó: a legtökéletesebb társadalmi elrendezke- 
désnek, minden jó  kútfejének hirdetné ; végül ha Bo
kányit, Goldnert, Izraelt és a többi Jakabokat őszinte 
vallomásra bírhatnék, be kellene ismerniök, hogy: ez a 
világ legjobb fejőstehene, mert csak nagyhangú frázi
sokkal kell etetni s aranyakkal fizet.

De ne kérdezzünk már meg többeket, mert akkor 
igazán nem fogjuk tudni, hogy mi hát az az a szo
cializmus?

Ha az újságok egy újonnan benyújtott törvényjavaslatot, 
vagy egy-egy politikus szereplését igen ki akarják di
csérni, azt írják róla, hogy szociális irányzatot követ; 
viszont ha egy nekik nem tetsző embert a sárba rán
tanak, azt írják, hogy a szocialistákkal cimborái!

Eszembe jut az én kedves Samu barátom, a ki min
denre azt szokta mondani: kolosszális! Beszélhetsz vele 
akár a kalabriai földrengésről, akár a legújabb kabarett- 
ujdonságról, akár az ajkai bányaszerencsétlenségről, akár 
Petráss Sáriról, mindenre csak az a megjegyzése, ko
losszális !

Nos hát, ha az én Samu barátomnak minden, a mi az 
ég alatt és föld felett van : kolosszális, miért ne lehetne 
Rainiss szaktársamnak az én cikkem szocialista irányú?

Ebben már meg is nyugodnék, csak épen az nyugta
lanít, hogy Rainiss a szocialista irányzat alatt valami 
rosszat gondolhatott, mert hiszen épen azért veszi fel 
ezen irányzat ellen a harcot.

Ki kell azért jelentenem, hogy ha a szocialista irány
zat ellen ő a társadalmi rend felforgatását, mások jogai
nak és javainak elkobzását és csorbítását érti : akkor

gerr méltatlanul gyanúsított meg ezen irányzat köve

tésével, mert erre alapot fejtegetéseimben s Írásaimban 
sehol sem találhatott; ha azonban azt a törekvést ismerné 
el szociális irányúnak, mely a gyengék erősítését az 
erősek támogatásával akarja elérni, a vagyonosok meg 
sem érzett filléreivel millió szükölködőnek a terhein kíván 
könnyíteni: akkor ez a törekvés nem is olyan elitélendő 
rossz s úgy lehet, hogy ezen irányzat követésében még 
elvtársak is lehetünk.

Arra a kérdésére Rainissnak, hogy igazságos-e, hogy 
azt, a ki vagyonát eltékozolta, mentsék fel a kezelési 
költség alul stb. — őszinte válaszom : persze, hogy igaz
ságos ! Mit szólna ahoz Rainiss, ha már egy tekintélyes 
vagyon eltékozlásán vagy elvesztésén túl volna s az állam- 
hatalom is úgy gondolkozna, mint ő, és volt vagyonának 
adóit, közterheit a jövőben is ő rajta hajtaná be, meg
kímélve a takarékos uj tulajdonost a tékozlók felsegítésére 
való büntetéstől? Szegénységének abszolút értelemben 
senki sem oka, még a tékozló sem, mégis bűnhődik érte 
épen szegénysége által ; a vagyon bírása pedig előnyöket, 
jólétet biztosit, tehát a vagyon arányában való fokozása 
a közterheknek nem büntetés, sőt őszinte önzéssel só
hajtom, bár engem is ilyen büntetéssel sújthatna az állami 
hatalom.

Rainiss tehát okoskodásában bár az igazságot kereste, 
nem találta meg, sőt épen ellenkező irányban távozott 
attól, mert az igazság a terheknek a vagyon és a jö 
vedelem arányában való viselésében áll.

Lássuk tovább, miket mond Rainiss az állami erdő
felügyeletről. Szerinte ott, hol szakképzett kezelő tisztek 
működnek, nincs szükség az állami erdőfelügyeletre s az 
nem is szolgál a birtokos javára! Igaz-e ez csakugyan?

Az erdőfelügyelet országos érdekeket szolgál s az erdő
törvény végrehajtása képezi feladatát. Lehetne-e ez alól 
kivonni a kötött birtokokat? Vájjon az üzemtervek be
mutatása és beosztása megtörténne-e mindenütt állami 
erdőfelügyelet nélkül is és ezen birtokok szükséges erdő
készletének fentartása, tartamos használata nem a birto
kosok javára szolgál-e első sorban?

Az állami erdőfelügyelet az idők és viszonyok válto
zása miatt nagyfokú változást igényel. Éhez pénz kell.

Ha az állami szükségletek szaporodnak, megfelelően 
kell szaporodni a bevételeknek is. Az állam jövedelmeit 
direkt vagy indirekt utón, de mégis adózó polgáraitól 
nyeri. Ha már most ilyen elkülöníthető szükséglete 
merül fel az államnak, csak természetes a kívánság, 
hogy azokra vettessék ki az intézmény költsége, a kik 
annak előnyeit is élvezik. Érthetetlen tehát, hogy Rainiss 
milyen alapon kívánna a kötött birtokokra nézve itt ki
vételt tétetni, ha a fokozottabb erdőfelügyelet szükségét 
más magánerdőkre maga is elismeri. Hiszen itt nem 
ellenszolgáltatásokról s azok értékéről van szó, hanem 
egy szükséges állami intézmény költségeinek a be
hajtásáról.

A 20,000 holdas uradalom példáján — engedje meg 
Rainiss — de mosolyognom kell. Hasonló az eset, mintha
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valaki az adózó polgárok terheit akarná szemlélhetővé 
tenni s így kiáltana fel: ime az egri érsek több mint
60.000 korona egyenes állami adót fizet évenkint! Hát 
igazán évi adónak szép summa, az ember hallására 
megdöbben, az egri érseknek azonban ez még sem sok, 
legalább soha sem hallottam, hogy adó miatt exekválták 
volna.

A kinek 20,000 hold erdeje, tehát abból mondjuk
100.000 korona évi tiszta jövedelme van, még 3000 ko
ronát megfizethet anélkül, hogy a szomszédba kellene 
menni kölcsönkenyérért.

És ha már ez a birtokarány szerint való teherviselés 
is szociális irányzatú, hol van akkor a mi törvény- 
hozásunk ettől, mely az uj adóreformról szóló törvény
nyel a teherviselés progresszivitásának alapjait már is 
lefektette s a kis existenciákat a közterhek viselése alól 
teljesen felmentette?

Arról szó sem volt, hogy a községi erdők költségeit 
a kincstári és magánerdőbirtokokon kívántam volna be
szedni, hanem csak az erdőfelügyeleti adó behozása után 
felszabaduló feleslegek hovafordításáról beszéltem.

A magánerdőtisztek helyzetének, állami támogatással 
való javítása nem is olyan lehetetlen gondolat, részemről 
ily irányú törekvéseket kész vagyok mindenkor tőlem 
telhetőleg támogatni.

Magam is azt tartom, hogy mindenki, akár ember, 
akár testület, boldoguljon saját erejéből s ne várja, hogy 
az ő terheit más még a saját terhén felül viselje, de 
viszont a teherviselés csak a teherbírás arányában 
lehet igazságos s a kis exisztenciákat a közterhekkel 
agyonnyomni, a nagyokat pedig kiváltságokban részesíteni 
nem szerencsés állami politika!

Egyébként én megértem Rainisst, mert saját érdekei
nek védelmére kelni mindenkinek kötelessége s e tekin
tetben mindjárt meg is nyugtathatom, hogy nincs ám 
olyan közel a baj ! Valamint máskor is sok, a jelenben 
meg nem valósítható eszmét olvasott már tőlem — mint 
írja — élvezettel, ezt is csendes nyugalommal végig él
vezheti, mert ez az eszme sem fog megvalósulni a je
lenben. A főurak, a főpapság s a többi nagy erdőbirto
kosok érdekszövetkezete ezen esetleg életre kelni akaró 
eszmét csirájában fojtaná meg!

De hát mégis mozog a föld, s jól esik meg nem nyug
vásunknak kifejezést adni akkor is, ha ettől nem remél
hetjük a világrend megváltozását. Elek István

II.
Rainiss István szaktársunk fenti című cikke tett figyel

messé egy ugyanilyen címen megjelent régebbi cikkre. 
S minthogy nagy elfoglaltságom mellett az én kedves 
„Magyar Erdész“-emet most néha hetekig sem olvashatom, 
bizony csak Rainiss figyelmeztetése folytán olvastam el 
Elek Istvánnak fenti címen megjelent közleményét.

Régen megszoktuk tartalmas, ötletes cikkeit. Nekem 
mindenkor élvezetes olvasmányt nyújtottak még akkor is,

ha tartalmukkal nem azonosíthattam a magam véleményét, 
így most is jóleső örömmel olvastam a hivatkozott cikket, 
mert annak minden sorából nemcsak az erdők meleg 
szeretete, hanem szegényebb embertársaink iránt érzett 
felebaráti szeretet is súgárzik. De sajnálattal jelentem ki, 
hogy az abban megpendített eszmét magamévá nem 
tehetem. S mint egyike azoknak, a kik az állami szolgá
laton kívül kerestek boldogúlást, kénytelen vagyok az 
ajánlott megadóztatás ellen felszólalni, hogy hallgatásunk 
a beleegyezés látszatát ne keltse.

Tisztelem mindenkinek meggyőződését; nagyrabecsűlöm 
minden embertársamban azt, ha könnyíteni óhajt azokon, 
a kiknek érdekeit megvédelmezni hívatott. De mert méltá
nyolom a nemes tulajdonokat másokban, azért veszem 
elő már-már berozsdásodott toliamat, hogy védelmére 
keljek azon erdőbirtokosoknak, a kik érdekeinek meg
védése —■ a szaklapok terén — viszont nekünk köteles
ségünk.

Hogy az állami erdőíelügyelet sikeresebbé tételére az 
egyesítésnél jobb mód nem kínálkozik, azt, úgy hiszem, 
mindnyájan elismerjük. Eddig tehát egyetértünk Elek 
Istvánnal. S útjaink ott és akkor térnek el, a mikor az 
állami felügyelet felemelt költségeit külön adó alakjában 
az összes erdőbirtokosokra kívánja kivetni. Ezzel akarja 
elérni az állami kezelés költségeinek apasztását s egyúttal 
az erdőőrízet szervezését azok terhére, a kik erdeik keze
léséről saját költségükön gondoskodnak. De valószínűleg 
gondoskodni kötelesek lesznek egy új erdőtörvény meg
alkotása után is.

Hogy az erdőfelügyelet a birtokos javát is szolgálja — 
bár azt kisebb erdőbirtokosok kétségbe vonják — neve
zetesen ott, a hol szakképzett erdőtisztek alkalmazva 
nincsenek, azt kétségbe nem vonom. De azt csak a fel
ügyelet szigorításával, esetleg a bűntető paragrafusok 
alkalmazásával érheti el. Nem lévén a birtok kezelésével 
megbízva, ott az erdőgazdasággal járó munkálatok kivite
lében részt nem vehet s nem is vesz. Mert, ha azt tenné, 
ez ténykedését már kezelésnek s nem felügyeletnek minő
sítené.

Ezt pedig elérni a féltékenyen őrzött magánjogoknál 
fogva, legalább egyelőre, alig fogjuk. A felügyelet tehát 
csak tanácsával támogathatja az erdőbirtokost, míg a 
kivitel annak személyzetére háramlik. így tehát csak a 
felügyelet szigorításáról lehet szó. Ez pedig csupán a 
személyzet szaporításával érhető el.

Ismerjük a felügyelőségek helyzetét; tudjuk, hogy azok 
az ezidőszerinti személyzettel a reájuk háramló felada
tokkal megküzdeni alig tudnak ; a reájuk háramló munka
kört úgy betölteni, a hogyan erdőgazdaságunk érdekében 
kívánatos, — képtelenek. Ebből azonban még nem követ
kezik az, hogy az állami kezelés költségeinek nagyobb 
részét áthárítsuk az összes erdőbirtokosokra s így azokra 
is, a kik erdeik kezeléséről külön gondoskodnak.

Mert ha a felügyelet és kezelés egyesített személyze
tének minden tagja fogja is az erdőfelügyeletet gyakorolni,
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csak egyesek bízatnának ezzel meg, az összes költségek 
túlnyomó részével megterhelni azokat, a kik ebből csak 
a felügyelet áldásának — ha áldásnak fogja minden 
erdőbirtokos tekinteni ? — részesei, — az nem volna 
méltányos, annál kevésbé igazságos.

Az erdőfelügyelet hatásosabbá tétele nem igényel akkora 
összeget, a mekkorával cikkíró az összes erdőbirtokosokat 
a holdankinti megadóztatással megterhelni kívánja. — 
S ha az erdők fenntartása közérdek, — mint az is — 
akkor az állami felügyelet költségeit viselje az állam 
minden egyes adófizetője. Az állami kezelés költségeit 
pedig viseljék azok, a kik annak hasznát is látják.

Hogy az állami kezelési járulékot az államilag kezelt 
erdők jövedelme nem mindenütt fedezi, arról a magán
erdőbirtokos nem tehet.

A magánerdők birtokosai között is vannak olyanok, a 
kiknek erdőbirtoka nem hajt annyi jövedelmet, a mennyibe 
annak kezelése, ápolása kerül. Azok helyzete sem min
denütt rózsás; és akárhány esetben jut olyan erdők bir
tokába, a melyeket elődjei ép úgy kizsaroltak, mint az 
egyes úrbéres, közbirtokocsági és egyébb erdőket. — 
Hát ezeket az erdőbirtokosokat hogyan segítsük ? Mert 
ha segíteni kívánjuk az egyiket, akkor támogatni kell a 
másikat is.

Erre már most azt mondhatnék : azt segítsék azok, 
a kik jövedelmező erdőkkel rendelkeznek. Vagyis, 
lehetne olyan kulcsot is felállítani, a melynél ez a körül
mény figyelemben részesül.

De igazságos volna-e ez ? Erre már határozott nem-mel 
kell felelni! Mert bárki legyen is az az erdőbirtokos, a ki 
erdei fenntartása és jókarban tartása érdekében minden 
áldozatra kész volt ; a ki sok esetben rá is fizetett azok 
jövedelmére, hogy azokat jobb időkre fenntarthassa; s 
ugyanakkor a másik csak az erdők terményei jó-rossz 
értékesítésére gondolt, — hogy most ezért azzal sújtassék, 
hogy állami felügyelet címén, de valósággal az államilag 
kezelt s régebben kizsarolt erdők kezelési költségeiben 
osztozzék.

Hogy Elek István szaktársam félre ne értsen, kijelen
tem : hogy az állami kezelést szívesen látnám az egész 
vonalon. S akkor a megpendített eszmét örömmel üdvö
zölném. S miután az erdők fenntartását közérdeknek 
ismerjük el, az elvben akadályokba sem ütköznék. De 
sajnos ! — útját állja annak az, hogy az ismét csak a 
féltve őrzött magánjogok megsértésével lenne megvaló
sítható. Azért egyelőre ez nekünk csak egy kedves álom
kép, mely feltűnik, mint a délibáb, de csak azért, hogy 
ismét a végtelenség tengerébe merüljön.

S minthogy úgy a fenti óhajtások, mint jogviszonyaink 
szabályozása, a magánerdőtisztek nyúgdíjügyének rende
zése és sok egyéb, egyelőre meg nem valósítható : ezért 
egyelőre meg volnék elégedve azzal is, ha a törvényhozás 
az összes erdők rendszeres, jóváhagyott gazdasági tervek 
szerinti kezelését kimondaná. Ez az erdőgazdaság ügyén 
már is nagyot lendítene. De a közel jövőben a többször

említett okoknál fogva ez is alig lesz megvalósítható.
A harminc év előtt életbe léptetett erdőtörvény községi 

pótadókat illetőleg kedvezményeket biztosított a rend
szeresen kezelt erdőknek. S ha körültekintünk, alig van 
erdőbirtokos, a ki a törvény kényszerítő rendelkezésein 
kívül rendszeres gazdasági tervet bemutatott volna. Az 
egyik csupán azért, mert gazdaságában mélyebbre ható 
rendelkezési jogot másnak biztosítani nem akar még 
akkor sem, ha gazdálkodása kifogás alá nem eshetik. 
A másik pedig azért, mert az erdők közhasznú voltát el 
nem ismeri s mint magánvagyonnal, teljesen függetlenül, 
a maga belátása szerint akar elbánni. Elképzelhető-e tehát, 
hogy a felvetett megadóztatáshoz hozzájáruljon ? Nem.

Figyelő.

Az államerdészet létszámegyesítése.
A kincstári erdőhatóságok összes szaktisztviselőinek, 

részükre külön létszámnak megállapítása és összes sze
mélyi ügyeiknek a „Kincstári erdők" ügyeit intéző fő
osztály hatáskörébe való átutalása iránt megindított moz
galmában eddig elért eredményeket és tett intézkedéseket 
egybefoglalva, egész terjedelmükben közöljük az 1908. 
évi december hó 14 és 15-én Budapesten megtartott 
értekezletek jegyzőkönyveinek, határozatainak és a föld- 
mivelésügyi minister úrhoz felterjesztett emlékirat 
másolatait.

Jegyzőkönyv.

Felvétetett Budapesten az Országos Erdészeti Egyesület 
székházában 1908. évi december hó 14-én, a kincstári 
erdőhatóságok összes szaktisztviselőinek kiküldöttjei által 
megtartott értekezlet alkalmával az alább felsorolt 
ügyekben.

Jelen vannak :
Ungvári Rónay Antal miniszteri tanácsos, mint az 

értekezletnek összehívásával megbízott elnök.
Besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság tisztikarának 

képviselői: Chrenóczy Nagy Antal, Pataki József és 
Pauer Jenő.

Máramarosszigeti erdőigazgatóságtól : Czékus György, 
Nyitray József és Mayer Aurél.

Kolozsvári erdőigazgatóságtól: Marosi Ferenc, Rőhrich 
Márton, Pausinger Károly és Sebők Ernő.

Lugosi erdőigazgatóságtól: Dercsényi Kálmán.
Zágrábi erdőigazgatóságtól: Ulreich Gyula, Janussek 

István.
Ungvári főerdőhivataltól: Székely József és Saenger 

Nándor.
Liptóujvári m. kir. főerdőhivataltól: Matavovszky Árpád 

és Szabó Ferenc.
Lippai főerdőhivataltól: Földes János és Bécsy Dezső.
Nagybányai főerdőhivataltól: Molcsányi Gábor és Kende 

Dániel.
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Vinkovcei főerdőhivataltól: Dianovszky Pál, Bogsch 
Árpád.

Bustyaházai főerdőhivataltól: Grégo Géza és Ziegler 
Mihály.

Apatini erdőhivataltól: Ivancso Bertalan és Szeleczkey 
János.

Gödöllői erdőhivataltól: Pirkner Ernő, Kovács Aladár, 
Ivanich Ferenc, Gabnay Ferenc, Winkler Miklós, Für- 
herr János, Becker Róbert, Krause Dezső, Günther 
Frigyes és Veres Viktor.

Zsarnócsai erdőhivataltól: Temesváry Béla, Papp 
István.

Szászsebesi erdőhivatal: Béky Albert, Hubay Zsigmond 
és Kacsó András.

Tótsóvári erdőhivataltól : Gründl Gyula és Fischl
József.

Orsovai erdőhivataltól: Würsching Frigyes, Lipcsey 
László, Török Béla.

Susáki erdőhivataltól: Reschner Rezső.
Ezeken kívül jelen vannak: Kócsy János, Payer István, 

Havas József, Kuzma Gyula, Tőig Vilmos, Párnái Attila, 
Ondrus Gyula, Linder Elek és Burdáts János, Szabó 
József, Puskás István, Sándor Elek, Barsy Richard, 
Vidos Miklós.

T á r g y :

A kincstári erdőtisztek állásfoglalása a földmivelésügyi 
tárca ügyköréhez tartozó erdőtiszti létszámok egyesítése 
ügyében.

Az értekezlet megnyitása előtt Tomcsányi Gyula minis- 
téri tanácsos felkéri az értekezletet, hogy miután a 
földmivelésügyi ministeriumban az erdőtiszti létszámok 
egyesítése ügyében szabályzat készül, a mely véleménye 
szerint a tisztviselők érdekeit megvédeni törekszik, ezt a 
„Földmivelésügyi tárca ügyköréhez tartozó erdőtiszti 
létszámok egyesítésének és az egyesített létszám keze
lésének szabályai“ cimü tervezetet tanulmányozza át, 
mielőtt az értesült mozgalomban bárminő határozatot 
hozna; egyúttal bemutatja Téglás Károly m. kir. főerdő- 
tanácsost, mint a ki a tervezetre nézve netalán szük
séges felvilágosításokat fogja megadni. Ezután elnök az 
értekezletet megnyitja s a jegyzőkönyv vezetésére Burdáts 
János, a hitelesítésére pedig Havas és Marosi urakat 
kéri fel.

Hosszabb eszmecsere és többek felszólalása után az 
értekezlet határozatilag kimondja, hogy a bemutatott 
tervezet tanulmányozás végett egy szükebb körű bizott
ságnak adassák ki. A bizottságba beválasztattak az elnö
kön és jegyzőkönyvvezetőn kívül : Földes János, Czékus 
György, Würsching Frigyes, Pataki József, Béky Albert, 
Chrenóczy Nagy Antal, Rőhrich Márton, Szabó József, 
Kovács Aladár.

Téglás Károly ur felkéretett, hogy a bizottság tárgya
lásán szintén részt venni szíveskedjék,

Ezek után elnök az értekezletet felfüggeszti azz.-l, hogy 
az folyó hó 15-én fog folytattatni.

K. m. f.

Burdáts János s. k. Rónay Antal s. k.
jegyzőkönyvvezető. elnök.

Havas József s. k.
hitelesítő.

A jegyzőkönyv hiteléül:
Marosi Ferenc s. k.

A földmivelésügyi tárca ügyköréhez tartozó erdő- 
tiszti létszámok egyesítésének és az egyesített 

létszám kezelésének szabályai.
Tervezet.

1. §. A földmivelésügyi tárca ügyköréhez tartozó 
erdészeti ügyek intézésénél, nevezetesen : I. a kir. erdő- 
felügyelőségi szolgálatnál ; II. az állam által kezelt köz
ségi stb. erdők kezelésénél ; III. az erdőőri szakiskolák
nál ; IV. a magyarországi kincstári erdők kezelésénél ; 
V. a horvát-szlavonországi kincstári erdők kezelésénél és 
végül VI. az erdészeti kisérletügyi szolgálatnál a föld
mivelésügyi tárca költségvetése (XX. fej. 2—6. címek) 
terhére alkalmazott erdőtisztek létszámai egy közös rang
sorozati létszámmá egyesíttetnek.

2. §. A közös rangsorozati létszámba való besorozás 
szigorúan az 1893. évi IV. t.-c. 4. §-a, illetőleg 17. 
§ ának 5. pontja értelmében történik.

3. §. A közös rangsorozati létszámba sorozás hatálya 
a XI. fizetési osztálynak és a gyakornoki létszámnak 
összességére nézve 1907. évi julius hó 19-tői kezdődik, 
ellenben az V—X. fizetési osztályokra nézve csak 1908. 
évi január hó 1-től és pedig azzal a megszorítással, 
hogy ezekben a fizetési osztályokban a közös rangsoro
zati létszám fokozatosan létesittetik akként, hogy :

a) azok a tisztviselők, a kik 1908. évi január hó 1-én 
az V—X. fizetési osztályok valamelyikébe tartoztak 
mindaddig, a mig magasabb fizetési osztályba ki nem 
neveztetnek, az 1. §-ban említett szolgálati ágazaton- 
kint elkülönített rangsorozati létszámjegyzékekben ma
radnak ;

b) azok a tisztviselők pedig, akik az V —X. fizetési 
osztályba 1908. évi január hó 1 - je után jutnak, bárme
lyik szolgálati ágazathoz neveztetnek is ki, a közös rang
sorozati létszámba soroztatnak.

4. §. Addig, a mig a külön létszámoknak fokozatos 
egyesítése befejezést nem nyer, a 3. §. b) pontjában 
foglalt szabály tömegesebb kinevezéssel járó iétszámren- 
dézés esetében nem nyerhet alkalmazást.

Az ilyen alkalommal kinevezettek egyelőre a maga
sabb fizetési osztályban is szolgálati ágazatonkint elkü
lönített csoportokban maradnak (3. §. a) pont) mind
addig, mig a 3. §. a) pontjában jelzett időpont rendes 
utón újból he nem következik, a mikor reájuk nézve
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is a 3. §. b) pontjában foglalt szabály nyer alkal
mazást.

5. §. Ha a 3. §. a) pontja szerint szolgálati ágaza- 
tonkint elkülönített rangsorozati létszámjegyzékhez tar
tozó tisztviselők közül valamelyik — magasabb fizetési 
osztályba való kinevezés nélkül — a szolgálat érdeké
ben (tehát nem saját kérelmére, vagy fegyelmi bünte
tésből folyólag) másik szolgálati ágazathoz helyeztetik 
á t ; az, ennek a szolgálati ágazatnak elkülönített rang
sorozati létszámjegyzékébe — rangsorozati szerzett vi
szonylagos jogainak sérelme nélkül s nevezetesen a 2. 
§. értelmében soroztatik át.

6. §. Azoknak a tisztviselőknek részére, akik az 1. 
§-ban megjelölt szolgálati ágazatoktól, valamely, a föld- 
mivelésügyi tárca ügyköréhez tartozó, más szolgálati 
ágazathoz, vagy pedig a Selmecbányái m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskola erdőmérnöki szakosztályához 
ideiglenes jellegű alkalmaztatásba kirendeltetnek, áthe
lyeztetnek vagy pedig kineveztetnek, visszatérésük ese
tére az a viszonylagos rangsorozati helyük, a melyet 
az 1. §-ban említett szolgálati ágazatok rangsorozati lét
számában szereztek, biztosíttatik oly értelemben, hogy 
abban az esetben, ha visszatérésük idejében fizetési 
osztályuk megegyezik azokéval, a kik között a rangso
rozatban, ideiglenes távozásuk előtt nyilvántartattak, 
ugyanarra a helyre soroztatnak vissza, melyet koráb
ban viszonylagosan elfoglaltak ; abban az esetben pe
dig, ha visszatérésük idejében fizetési osztályuk alacso
nyabb volna azokénál, akik között korábban nyilván
tartattak, a saját szolgálati ágazatukhoz tartozó hasonló 
fizetési osztályú tisztviselők sorában első rangsorozati 
helyre soroztatnak vissza.

Egyéb esetben a visszasorozás a 2. §. illetőleg a 
pénzügyi ministerium ügykörére vonatkozó szolgálati sza
bályok gyűjteményének 214. §-a értelmében történik.

7. §. Az időközben megüresedett állásoknak kineve
zés utján való betöltése az összes szolgálati ágazatoknál 
rendszerint együttesen és illetőleg egyidőben történik és 
pedig, a 4. §. első bekezdésében említett eset kivéte
lével — a közös rangsorozati létszámba, s a 2. §. ér
telmében való besorozás mellett.

8. §. A kinevezéseknél a rangsor figyelembe vétele 
szempontjából általánosságban az 1893. évi IV. t.-c. 5. 
§-ának második bekezdésében foglalt határozat az 
irányadó.

9. §. 1) Addig, a mig valamelyik fizetési osztályban 
megüresedő állásokra az alacsonyabb fizetési osztályban 
olyanok következnek sorra, akik még a 3. §. a) pontja 
szerint szolgálati ágazatonkint elkülönített rangsorozati 
létszámjegyzékekben vannak nyilvántartva, mindegyik 
szolgálati ágazatnál csak annyi tisztviselő nevezhető ki 
(sorban és esetleg soronkivül együttesen), ahány állás az 
illető szolgálati ágazatnál az illető fizetési osztályban tény
leg betölthető.

2) Ha a valamelyik fizetési osztályban megüresedő

állásokra az alacsonyabb fizetési osztályban olyanok ke
rülnek sorra, akik már az egyesített közös rangsorozati 
létszámban vannak nyilvántartva, a kinevezésnél a kö
zös rangsorozat szerinti sorrend, tekintet nélkül arra, 
hogy a betöltendő állások mily arányban oszlanak meg 
az egyes szolgálati ágazatok között, vagyis akkor is 
betartható, ha valamely szolgálati ágazatnál betöltendő 
állásra a közös sorrend szerint más szolgálati ágazathoz 
tartozó tisztviselő kerül sorra. Ellenben a közös sor
rendtől eltérő soronkivüli kinevezés csak annál a szol
gálati ágazatnál történhetik, amelyiknél az illető fizetési 
osztályban betöltendő állás tényleg van és legfeljebb 
annyi, mint a mennyi állás az illető szolgálati ágazatnál 
abban a fizetési osztályban megüresedett, megjegyezvén, 
hogy ha valamelyik szolgálati ágazatnál az együttesen 
betöltendő állások számához képest a közös sorrend 
szerint többen kerülnének sorra, mint a hány állás az 
illető szolgálati ágazatnál ugyanabban a fizetési osz
tályban üresedésben van, akkor ugyanazon szolgálati 
ágazatnál a közös sorrend szerint sorra kerülők számát 
a sorban és soronkivül kinevezettek száma meg nem 
haladhatja.

10. §. A 9. §-ban foglalt határozatok alól kivétetnek 
a központi szolgálatnál a fő- és ügyosztályvezetői állá
sok, valamint a külső szolgálatnál a hivatalfőnöki és az 
utalványozási joggal felruházott hivataloknál egyszer
smind a hivatalfőnökhelyettesi állások, a melyekre más 
szolgálati ágazatnál alkalmazott tisztviselő, akár sorban, 
akár soronkivül csak abban az esetben nevezhető ki, 
ha az illető tisztviselőnek arra az állásra való kijelölé
sét a szolgálat érdeke kívánja s csak azzal a feltétellel, 
hogy az illető tisztviselő arra az állásra, az illető szol
gálati ágazathoz, a kinevezés alkalmával tényleg át is 
helyeztetik.

11. §. Magasabb fizetési osztályba tartozó állás címé
vel és jellegével felruházott tisztviselő a magasabb fize
tési osztályban ekként nyert közös rangsorozati helyét 
mindazokkal szemben, akik az illető fizetési osztályba, 
bár tényleges kinevezés utján, utóbb jutnak, megtartja.

Addig azonban, mig a külön létszámok egyesítése az 
egész vonalon befejezést nem nyer, a 3. §. a) pontja 
szerint szolgálati ágazatonkint elkülönített rangsorozati 
létszámjegyzékekbe tartozó tisztviselők, magasabb fize
tési osztályba tartozó állás cimével és jellegével felru
házva, csak saját szolgálati ágazatuk elkülönített rang
sorozati létszámjegyzékében sorozódnak előre és a kö
zös rangsorozati létszámba csakis a magasabb fizetési 
osztályba történt valóságos kinevezésük alkalmával s 
ennek időpontja szerint soroztatnak be.

Ennél a besorozásnál az ugyanakkor kinevezettek kö
zött az elsőbbség az illető fizetési osztálynak megfelelő 
címmel és jelleggel felruházottakat, ezek között pedig 
azokat illeti meg az elsőbbség, akik a címet és jelleget 
korábban nyerték el.

Budapest, 1908 évi október hó 13-án,
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Megjegyzések
a létszámegyesitésre vonatkozó szabályzat-tervezethez.

Ad 1. §. A létszámegyesítés kérdése a főiskolai taná
rokat egyáltalán nem érinti, csak az asszistensek, illető
leg adjunktusok közül azokat, a kik a tervezet 1. § ában 
említett szolgálati ágazatoktól mennek a főiskolához.

Ad 3. §. Ő Excellenciájának az 5733/1907. ein. sz. 
ügyiraton föijegyzett elhatározásához képest a gyakor
nokoknak és az erdészjelölteknek (XI. fiz. oszt.) létszáma 
már egyesítve van s az V—X. fiz. osztályra vonatkozó 
határozatnak megfelelően a folyó évben kinevezett tiszt
viselők is már a közös rangsorozati létszámba nevez
tettek ki.

Ezidőszerint tehát már, az V. fizetési osztályt kivéve, 
a többi (VI—X) fizetési osztálynál kettős létszámjegyzék 
vezettetik és pedig elül a szolgálati ágazatonként elkülö
nített létszám (3. §. a) pont) s folytatólag a közös rang
sorozati létszámjegyzék (3. §. b) pont).

Ad 4. §. Mivel annak, hogy a külön létszámok nem 
egyszerre egyesíttetnek az összes fizetési osztályokban, 
hanem az V—X. fizetési osztályokban a 3. §. b) pontja 
szerint fokozatosan, tudvalevőleg az volt az oka, hogy a 
korábbi években történt tömegesebb (létszámrendezéssel 
kapcsolatos) kinevezések folytán az egyes szolgálati 
ágazatoknál a tisztviselőknek nagyobb csoportjai jutottak 
az egyes fizetési osztályokba úgy, hogy egyszerre történő 
egyesítés esetén a tisztviselők az egyes fizetési osztá
lyokban szintén ilyen nagyobb csoportokban, nem pedig 
a külön létszámok egymáshoz való arányának és illető
leg a várható rendes előlépési viszonyoknak megfelelő 
elegyedéssel sorakoztak volna egymás után, ennélfogva 
a létszámegyesítés végleges szabályozásánál számolni 
kell azzal a körülménynyel is, hogy a jövő 1909. évi 
költségvetési előirányzat szerint az államerdészetnél újabb 
létszámrendezés van kilátásban.

Ha ugyanis a tervbe vett létszámrendezéssel kapcso
latos kinevezések a tervezet 3. §. b) pontja szerint közös 
rangs. létszámba foglalással történnék, a tömeges kine
vezés folytán az a hátrány, melynek elkerülése értleké
ben az egyszerre való egyesítés elodáztatott, mégis be
következnék.

Ezért szükséges a 4. §. fölvétele, melynek végrehaj
tása a létszámnyilvántartásban akként jut kifejezésre, 
hogy az egyes fizetési osztályokban a 3. §. a) pontja 
szerint elkülönített, a 3. §. b) pontja szerint közös, majd 
a 4. §. szerinti elkülönített s újra a 3. §. b) pontja sze
rint közös létszámok folytatólagosan váltogatják egymást. 
Ezt az alábbi hátrányt elkerülni nem lehet.

Például: IX. fiz. oszt. szervezett állások:
I. szóig, ágazatnál,............ ...... .............................
II. „ ............... ............................ ...............
stb. _________ _____ ______ ___ __________

Összesen : .....................................
(3. §. a) Elkülönített létszámok ;

I. sz. á. II. sz. á. III. sz. á. IV. sz. á. V. sz. á. VI. sz. á.

(3. §. b) Egyesített létszám:

(4. §.) Elkülönített létszámok :
I. sz. á. II. sz. á. III. sz. á. IV. sz. á. V. sz. á. VI. sz. á.

(3. §. b) Egyesített létszám :

stb.
Azt az időpontot azonban, amikorra a közös rangsoro

zati létszám az egész vonalon létrejöhet, a tervezet 4. 
§-a nem tolja ki-, mert ez az időpont csak a rendes 
módon keletkező üresedések gyorsaságától függ.

Ad 5. §. A külön létszámok föntartása mellett az 
egyik létszámból a másik létszámba áthelyezett tisztvi
selők besorozásánál a szolgálati szabályok gyűjteményé
nek 215., illetőleg 214. §-a szerint kellene eljárni.

Ha ez a rendelkezés (a tervezet 5. §-a értelmében) 
nem módosíttatnék, vagyis a tervezet 3. §. a) pontja 
szerint elkülönített létszámokba tartozó tisztviselőkre 
továbbra is fönntartatnék, ez kétszeresen sérelmes lenne ; 
és pedig egyfelől általában azért, mert egyáltalán nem 
méltányos, hogy a szolgálat érdekében álló áthelyezés 
csak az illető tisztviselő viszonylagos ragsorozati jogának 
megrövidítésével történhessék ; másfelől pedig azért, mert 
viszont az egyesített létszámban az ilyen, egyik szolgá
lati ágazatból másikhoz való áthelyezés, természetesen 
a nélkül fog minden esetben (tehát még saját kérelemre 
vagy büntetésből való áthelyezésnél is) történni, hogy 
az illető tisztviselő rangsorozati helye bármily változást 
szenvedne.

Egyébiránt pedig, mivel a fokozatos egyesítés tartama 
alatt egy ugyanazon fizetési szabályzat elkülönített (3. 
§. a) pont) és összesített közös (3. §. b) pont) létszámok 
lesznek : az átmeneti idő alatt a szóig. szab. gyűjt. 215. 
§-a szerinti bevonást alkalmazni tulajdonképen betű 
szerint alkalmazni nem is lehetne.

Abból folyólag ugyanis, hogy az egyes szolgálati ága
zatok (3. §. a) pont) szerint elkülönített létszámai a 
folytatólag (3. §. b) pont szerint) vezetett közös létszám
ban összeolvadnak, az egyes fizetési osztályok utolsó 
ranghelye valamennyi szolgálati ágazatra nézve azonos 
s így betűszerint alkalmazva az említett 215. (illetőleg 
214.) §-t, az áthelyezett tisztviselők egyszersmind a saját 
szolgálati ágazatát illetőleg is utolsó helyre kellene visz- 
szavonni. Viszont a másik szolgálati ágazat elkülönített
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létszámának utolsó ranghelye nem egyszersmind az illető 
fizetési osztály utolsó ranghelye is.

Ad 6. §. A tervezet 6. §-ában foglalt határozatok 
fölvétele azért lenne szükséges, mert a gyakorlat a föl
merült esetekben eddig is ilyenféleképpen követtetett 
ugyan (s ez a szolgálat érdekeinek s a méltányosságnak 
megfelel, de az az eddig követett eljárás, hogy a másutt 
szolgáló tisztviselők ranghelye „a létszámon felül“ való 
nyilvántartással (sorszámmal vagy e nélkül) fönntartatott, 
nem mindig alkalmazható (pl. ha az illető a másik ága
zathoz magasabb fizetési osztályba való kinevezéssel 
megy, mint pl. az erdészjelölt, a ki a főiskolához assis- 
tensnek (X. f. o.) neveztetik ki), másrészt ez az eljárás 
a szóig. szab. gyűjt. 215. illetőleg 214. §-ához képest 
tulajdonképen nem is lenne alkalmazható.

A tervezet 6. §-ában foglalt határozatokkal ez a kér
dés megfelelő szabályozást nyerne.

Példák (ad. 6. §.): I, A, B, C, D, E, F. (X. f. o.) 
erdészek között C kineveztetik a főiskolához assistensnek 
(X. f. oszt.)

a) mikor visszajön C is, B és D is még a X. f. o.-ba 
tartozik, visszasorozódik B és D közé.; .

b) C a X-ben maradt, mig A, B, C és E időközben 
kineveztettek a IX. f. o-ba, visszasoroztatik a X. f. o-ba 
F elé;

c) időközben A, B és D a kezelési szolgálatnál kine
veztettek főerdésszé (IX. f. o.), C pedig a főiskolánál 
adjunktussá (IX. f. o.), visszasoroztatik B és D közé 
tekintet nélkül arra, hogy kineveztetésük egyidőben történt-e.

II. Az I. esetében C a főiskolához mindjárt adjunktus
nak (IX. fiz. oszt.) neveztetik k i;

a) mikor visszajön, A, B és D is már (noha utóbb 
történt kinevezéssel) szintén a IX. f. o.-ban vannak, be- 
soroztatik B és D közé.

Ad 7. §. A tervezett rendelkezés természetes folyo
mánya a létszámegyesítésnek, mert különben annak a 
szolgálati ágazatnak alkalmazottai, a melyeknél a kine
vezés korábban történnék, a többiekét a tervezett 2. §. 
a), illetőleg az 1893. IV. t.-c. 4. §-a (szóig. szab. 212. 
§-a) értelmében — föltétlenül megelőznék.

Ad 8. §. Mivel átmenetileg a kinevezések részben 
elkülönített — részben közös rangsorozati létszámból tör
ténnek, részletesen meg kell állapítani, hogy a rangso
rozat a különböző esetekben hogyan vétessék alkalma
zásba. Általános szabály nem lehet más, mint a mi az 
1893. évi IV. t.-c. 5. §-ának második bekezdésében van 
kimondva, hogy t. i. a kinevezésnél nem (egyedül) a 
rangsor, hanem e mellett a szakképzettség, érdemesség 
és alkalmazhatóság a döntő.

Ad 9. §. 1.) Abból az érdekből, hogy a fokozatos 
egyesítés utján létesülő közös rang-rangsorozati létszám
jegyzékben az egyes szolgálati ágazatok előlépési viszo
nyainak lehetőleg megfelelő elegyedés álljon elő a tiszt
viselők között, a rangsorozat figyelembe vétele tekinteté
ben- csak a tervezet 9. §-ában. említett az az eljárás

követhető, hogy az átmeneti idő alatt mindegyik ágazat
nál az ugyanott megüresedett állások számának megfelelő 
számú tisztviselő neveztessék ki még pedig ugyanazon 
szóig, ágazat elkülönített számjegyzéke alapján, s az a 
körülmény, hogy egyes szolgálati ágazatoknál olyanok 
következnek sorra, kik a közvetlenül alacsonyabb fizetési 
osztályba a másik ágazatbelieknél korábban jutottak, csu
pán az egyszerre kinevezettek közös létszámba sorozásá
nál vétessék figyelembe. (1. 7. §.)

2 : Ellenben a közös létszámból történő kinevezéseknél, 
az egyesített létszám természeténél fogva, már az a kor
látozás sem tartható fönn, hogy minden ágazatnál annyi 
tisztviselő támaszthasson igényt kinevezésre, mint a hány 
állás ugyanott betöltés alá kerül, hanem itt már a közös 
sorrend veendő alapúi, a megüresedett állások szóig, 
ágazatonkint való megoszlásának arányától függetlenül.

Mivel azonban a rangsorozat föltétien betartása ki nem 
köthető, hanem attól a tervezet 8. §-a és illetőleg az 
1893. IV. t.-c. 5. §-ának második bekezdése értelmében, 
soronkivüli kinevezés útján eltérés is történhetik, ezért 
mellőzhetetlennek látszik bizonyos korlátozás abban a 
tekintetben, hogy az egyes szolgálati ágazatok mily mér
tékben élhessenek a soronkivüli kinevezéssel anélkül, 
hogy a másik szolgálati ágazat jogos igényeit megrövi
dítenék.

A tervezett rendelkezés abból az elvből indul ki, hogy 
soronkivüli (tehát kivételes) kinevezés más szolgálati 
ágazat terhére nem történhetik, s ennek megfelelően a 
rendelkezések lényege az, hogy csak annál aszóig, ága
zatnál, s legfeljebb annyi soronkivüli kinevezés történhetik, 
a melyiknél, s a hány állás tényleg üresedésben van.

Az ilyen alapon tervezett rendelkezés módot nyújtana 
arra, hogy olyan ágazatnál is történhessék kinevezés, 
melynél a közös létszám szerint esetleg éppen egy tiszt
viselő sem (vagy az összes állások számánál jóval keve
sebb tisztviselő) kerül sorra ; s ekként az elegyedés elő
segítetnék.

Megjegyzendő, hogy a tervezett rendelkezés föltétlenül 
megkívánja, hogy a kinevezési javaslat a közös létszám
ban képviselt szolgálati ágazatok ügyeit intéző ügyosz
tályok vezetőinek megegyezésével és illetőleg ezek bizott
sági tárgyalása alapján készüljön.

Példa (ad 9. §.) Betöltendő állások száma :
I. II. III. IV. V. VI.

Felügy. Község. Szakisk. Kincstári.
m a g y .  h o r v .

Kíséri.

1
Összesen

2
12 állás.

0 7 2 0

Közös létszámban sorra kerül :
1. Kincstári magyar.
2 .

3.
4. Községi.
5. Kincstári horvát.
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6. Kincstári magyar.
7.
8. Községi.
9.

10. Erdőőri szakiskolák.
11. Kincstári magyar.
12.

Eszerint sorra kerül :
I-nél II-nél III-nál IV-nél V-nél
0 3 1 7 1

(-1) (+1) (+1) - (-1)
Ebben az esetben soronkivüli kinevezés történhetik: 

Az I., II., IV. és V-nél.
A sorban és soronkivül való kinevezés maximális határa

az I - n é l .......................... 1
a I I - n é l ..........................3
a I I I - n á l .......................... 1 (csak sorban)
a I V - n é l ..........................7
az V - n é l ..........................2
a Vl-nál . . . . . 0

Összesen: 14
vagyis mivel összesen csak 12-en nevezhetők ki, ezért 
az I-nél és V-nél a közös sorrendtől eltérő soronkivüli 
kinevezés csak abban az esetben történhetik, ha a más 
ágazatbeliek közül ketten mellőztetnek és helyettük ugyan
ott más tisztviselő soronkivüli kinevezésre nem javasoltatik.

Ad 10. §. A szolgálat érdekében is, valamint a tiszt
viselők érdekében is kívánatos, hogy a terhesebb munka
körrel és fokozottabb felelősséggel járó u. n. bizalmi állá
sok az egyes szolgálati ágazatok számára biztosíttassanak.

Az egyesített létszám alkalmazásánál ugyanis megtör
ténhetik, hogy ilyen bizalmi állás megüresedése esetén 
esetleg ismételten egymásután más szolgálati ágazatnál (s 
esetleg nem is bizalmi állásban, hanem valamely alá- 
rendeltebb munkakörben) alkalmazott tisztviselő kerül 
sorra. így a magasabb fizetési osztályú állások átkerül
hetnének hosszabb időre is más szolgálati ágazathoz s 
esetleg olyanok foglalhatnák le, kik alárendeltebb munka
körben vannak, s a bizalmi állást tényleg magasab fize
tési osztályú tisztviselő látná el.

A tervezett rendelkezés (10 § ) ezt lenne hivatva meg
gátolni; megjegyzendő azonban, hogy a tervezett rendel
kezést csak úgy lehetne pontosan végrehajtani, ha min
den egyes szolgálati ágazatnál megállapittatnék és nyil
vántartatnék, hogy mennyi a bizalmi állások száma össze
sen, s melyek azok, másrészt, hogy a megállapított 
bizalmi állások számára, melyik fizetési osztályokban s 
fizetési osztályonként összesen hány állás töltetik be.

Ad 11. §. Tekintettel arra, hogy bizonyos időn át a
tisztviselők részben elkülönített, részben közös rangsoro
zati létszámjegyzékben lesznek nyilvántartva, kívánatosnak 
látszik annak a kérdésnek a szabályozása is, hogy a 
magasabb fizetési osztálynak megfelelő címmel és jelleg
gel fölruházott tisztviselők milyen jogot nyernek a közös 
rangsorozatba sorozás tekintetében.

Azokra nézve, a kik már a közös rangsorozatban van
nak, irányadó egyedül az általánosan érvényes szabály 
lehet. (L. szóig. szab. gyűjteményében a 209. §, 2. és 
3. bekezdését.)

Ellenben azokra nézve, a kik egyelőre még az elkü
lönített létszámokban vannak, csak a tervezet ll.§-ának 
2. bekezdésében foglalt megszorító rendelkezés alkalmaz
ható (a szóig. szab. gyűjt. 215. §. 2. bekezdésében fog
lalt rendelkezéssel analog), mert különben a címmel és 
jelleggel felruházott tisztviselők igényt nyernének ahhoz, 
hogy más szolgálati ágazatnál megüresedett állásra is 
kineveztessenek, és illetőleg rangsor tekintetében meg
előznék a más szolgálati ágazatoknál alkalmazott hasonló 
fizetési osztályú összes tisztviselőket, s még azokat is, 
a kik a magasabb fizetési osztályba tényleg korábban 
neveztetnének ki, mint ők.

Egyébiránt pedig ez a 11. §-ban tervezett rendelkezés 
szoros kapcsolatban van a tervezet 9. §-ának 2. pontjá
ban és 10. §-ában foglalt rendelkezésekkel, s azoknak 
— a föntebb említett elvek alapján — szükséges kiegé
szítését képezi.

Budapest, 1908. évi október hó 13.

Jegyzőkönyv,
felvétetett Budapesten az Orsz. Érd. Egyesület székházában 1908. 
évi december hó 14-én a kincstári összes erdőhivatalok tisztikarainak 
kiküldöttjei állal saját kebelükből „A földmívelésügyi tárca ügyköréhez 
tartozó erdő tiszti létszámok egyesítésének és az egyesített létszám 
kezelésének szabályai“ című tervezet tanulmányozására kiküldött 

szűkebb körű bizottságban.

Jelen voltak-.
a szűkebb körű bizottság alúlírott tagjai.

A bizottság a tervezetet áttanúlmányozván, észrevételeit 
a következőkben teszi meg :

Az 1893. évi IV. t.-c. szempontjából a tervezet általá
nosságban elejtendő. Ugyanis az említett törvény 17. 
§-ának 5. pontja azt rendeli el, hogy az egy és úgyan- 
azon szakban alkalmazott úgyanazon minőségű tisztviselők 
az egyes igazgatási ágazatokon belül lehetőleg egy össze
sített létszámba foglaltassanak, ennek azonban nézetünk 
szerint már elég tétetett az által, hogy az 1893. évi IV. 
t.-c. meghozatala előtt igazgató hatóságonként (hivatalon
ként) külön-külön vezetett létszámok 1693. év óta a 
magyarországi kincstári erdőknél alkalmazott erdőtisztekre 
egy összesített, a horvát-szlavonországi kincstári erdőknél 
alkalmazott erdőtisztekre szintén egy külön létszám léte- 
síttetett.

A bizottság felfogása az, hogy a mennyiben a törvény
nek intenciója az lett volna, hogy az egy és úgyanazon 
szakbeli állami alkalmazottak kormányhatóságonként (Mi- 
nisteriumonként) egyesíttessenek egy létszámba, az eset
ben a törvény idézett §-ában a szolgálati ágazatonként 
való összesítés kitétele helyett „kormányhatóságon“-ként 
való összesítés rendeltetett volna e l ; a bizottság ezen
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felfogásának helyességét egyébként megerősíti az a körül
mény is, hogy a ministeriumban az erdő- és vagyon- 
felügyeleti jog gyakorlására hívatott erdőfelügyelőségek 
és állami kezelésbe vett községi erdők ügyei más, a 
kincstári erdők ügyei szintén más és egymástól teljesen 
független főosztályban intézteinek.

De a gyakorlati élet is számtalan példát szolgáltat a 
bizottság ezen felfogásának helyessége mellett. Neveze
tesen a földmívelésügyi tárca ügykörébe tartozó okleveles 
gazdatisztek szintén az egyes igazgatási ágazatokon belül 
soroztattak összesített létszámokba. így külön létszámban 
vannak az állattenyésztési felügyelők, megint külön lét
számot atkotnak a ménesbirtokok gazdatisztjei s úgyanígy 
külön létszámban vezettetnek a telepítési szolgálatnál 
alkalmazott gazdatisztek és úgyancsak külön létszámuk 
van a gazdasági felsőbb szakoktatásnál, valamint külön 
az alsóbb gazdasági szakoktatásnál alkalmazott gazdá- 
szoknak is.

Az állategészségügyi szolgálatnál úgyancsak ilyen, szol
gálati ágazatok szerinti tagoltsággal találkozunk, neveze
tesen külön létszámban vannak az országos állategész
ségügy ellátásával megbízott állatorvosok és megint más 
létszámban vannak a kincstári birtokokon alkalmazott 
kincstári állatorvosok.

Az erdészeti igazgatási ágazatok elütő iránya és ren
deltetése mellett, — a bizottság nézete szerint, — az is 
akadályt képez a létszámok egyesítésénél, hogy az erdő- 
felügyelőségi személyzet szervezete az 1879. évi XXXI. 
t.-c.-ben, ellenben az állami kezelésbe vett községi erdők 
személyzetének szervezete az 1898. évi XIX. t.-c.-ben 
gyökerezik. Ezen említett törvényeknek megfelelő novellá- 
ris módosítása nélkül csak úgy szabályzatilag ezen törvényes 
szervezetekben a törvény intencióitól elütős változtatáso
kat eszközölni annál kevésbé szabad, mert ez esetben 
a törvényhozás budgetjoga szenvedne sérelmet. Ugyanis 
a külön költségvetési címek szerint megszavazott személyi 
hitelek a költségvetési cimek kereteit átlépő mérvben, 
illetve meg nem engedett hítelátruházás formájában, 
tehát törvényellenesen használtatnának fel s rövid időn 
belül következnék be az az eset, hogy az erdőfelügyelő- 
ségi és az állami erdőkezelési személyzet járandóságainak 
igen jelentékeny része a kincstári erdők jövedelméből, 
ennek rovására számoltatnék el.

A költségvetési cimek közötti átruházást avagy oly 
intézkedést általában, a mely a törvényhozás áltál költ
ségvetési elmenként megszavazott személyi hiteleknek 
más költségvetési cim személyi hitelére való átruházást 
eredményezné, az állami számvitelről szóló 1897. évi 
XX. t.-c. sem engedi meg, mert ezen törvénycikk ren
delkezései szerint a költségvetési cimek közötti átruhá
zásnak helye sincs.

A bizottság a földmívelésügyi tárca ügykörébe tartozó 
különféle erdészeti ágazatok létszámegyesítését közjogi 
akadályba ütközőnek is tartja, a mennyiben az erdőfel - 
ügyelőségi intézmény az 1879, évi XXXI. t.-c. rendel

kezésein, az állami kezelésbe vett községi erdők keze
lésének intézménye pedig az 1898. évi XIX. t.-cikken 
alapszik. Már most a mennyiben a kincstár magánbir
tokain alkalmazott erdőtisztek létszámai az említett két 
törvényen alapuló más létszámokkal egyesíttetnének, az 
a látszata is lehetne az egyesítésnek, mintha kizárólag 
az anyaország erdészeti közigazgatására vonatkozó eme 
törvénynek a létszámok egyesítése által a Horvát-Szla- 
vonországok területén fekvő kincstári birtokokra is kiter
jesztetni terveztetnének, holott tudvalévő dolog, hogy 
Horvát-Szlavonország területén belül az erdészeti belkor- 
mányzat Horvát-Szlavonország autonom belügyét képezi.

Itt megjegyzi a bizottság, hogy ez a közjogi akadály 
semmiesetre sem képezheti akadályát annak, hogy a 
horvát-szlavonországi kincstári erdőtisztek a magyaror
szági kincstári erdőtisztekkel egy közös lészámot ne ké
pezhessenek. Ugyanis az 1868. évi XXX és az 1873. 
évi XXXIV. t.-c.-ek rendelkezései szerint Magyar- és 
Horvát-Szlavonországok között az ingatlan államvagyon 
kezelése közös, s a földmívelésügyi tárca ügykörében egy 
és ugyanazon ügyosztályban administrált kincstári erdő
hivatalok tisztikarainak egyesítése akadályba nem ütkö
zik, mint nem ütközik akadályba, hogy az ugyancsak 
közös pénzügyi, posta- és távirdahivatali valamint szám
vevőségek személyzetével szintén egyesített létszámot 
képez.

Hangsúlyozza a bizottság, hogy a létszámok egyesítése 
az egyes erdészeti szolgálati ágazatok elütő rendeltetése 
folytán sem lehet a kormányhatóság érdeke, mert hiszen 
erdőfelügyeleti és erdőkezelési intencióit a törvénynek 
egyesített szervezet mellett érvényre nem juttathatja. A 
törvény intenciója megkívánja, hogy az erdészeti szer
vezetek jelenlegi tagoltságukban tartassanak fenn s a 
bizottság véleménye szerint olyan kérdés, a mely tételes 
törvény rendelkezésein alapúi, szabályrendeletileg külön
ben sem módosítható, mert jogot a törvény rendelkezé
seivel szemben szabály nem biztosíthat, sem nem módo
síthat.

Emez általános észrevételek után a bizottság a terve
zet egyes pontjaira nézve a következőket jegyzi meg : 

ad 1. §. Ezen szakasz az általános észrevételek ér
telmében elvetendő.

ad 2. §. Helyes, de csak az esetben, ha egyesítés 
nem lesz.

ad 3. §. Minthogy a bizottság a létszámegyesítést 
nem ajánlja, ezen §-ra észrevétele nincsen, mert ez az 
egyesítés módozatait tárgyalja.

ad 4. §. Ez a szakasz méltányosságot akar, de e helyett 
zavarok előidézésére alkalmas, mert az eddigi 6 létszám 
és a tervezett egyesítés folytatásaként legalább is még 6 
(hat) külön létszámon felül még egy külön egyesített lét
számot tesz szükségessé, a mi nemcsak az áttekintést 
tenné lehetetlenné, hanem a legnagyobb fokú zavarokat 
létesíthetné a személyzet vitális érdekeinek a rovására, 

ad 5. §. Elejtendő, mert mindaddig, mig külön lét-
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számok vannak, az eddig létszámból a másik létszámba 
bármi okból is helyeztetik át az alkalmazott tisztviselő, 
az az 1893. évi IV. t.-c. értelmében utolsónak rangso
rolandó. Törvényben kifejezett rendelkezést szabályzattat 
hatályon kivül helyezni vagy módosítani nem lehet.

ad. 6. §. Szintén az előbb említett törvény rendelke
zéseibe ütközik. Méltányos elbánást biztosít egyébként az 
eddig követett gyakorlat, mely szerint a más igazgatási 
ághoz szolgálattételre kirendelt vagy tanársegédnek, 
adjunktusnak kinevezett tisztviselő eredeti létszámában 
mint számfeletti tartatik nyilván. Ez nem áll a törvény
nyel ellentétben és az az előnye van, hogy ennek alkal
mazásával senkin sem esik sérelem.

Egyébként hogy a 6. §. jelen alakjában mennyire 
sérelmes lehet, annak bizonyítására gyakorlati példákat 
is lehetne felsorolni, de miután a szakasz amúgy is tör
vénybe ütközik, a bizottság egyes példáknak hosszadal
mas leírását mellőzi.

ad 7. §. Ez a szakasz mutatja az egyesítés kivihetet
lenségét a legpregnánsabban. Szolgálati és személyi 
érdekeket sért, mert kinevezés rendszerint addig nem 
lenne eszközölhető, a mig minden szolgálati ágazatnál 
megfelelő arányban üresedés nincs, már pedig nem sző
rül bizonyításra, hogy ez a szolgálat nagy hátrányával 
járna.

ad 8. §. Elejtendő. Az alkotmányos Ministernek tör
vényileg biztosított jogát szabályozni nem lehet, mert ez 
az utódra úgy sem lenne kötelező.

ad. 9. és 10. §. Ezen szakaszok a legsérelmesebbek. 
Az osztó igazság szerint kincstári állásra kincstári, fel- 
ügyelőségi állásra sorban következő legközelebbi felügye- 
lőségi stb. tisztviselő nevezendő ki, mert különben a 
soronkivüli kinevezések és átsorolások által rövid időn 
belül minden magasabb állás a felügyelőségi és községi 
személyzet birtokába jutna. A kincstárnál ugyanis 487 
állás van, melyből 43 a bizalmi állás, — a felügyelő
ségnél stb. pedig 328 állás mellett a bizalmi állások 
száma 80, s ha a községieknél a helyettes intézmény is 
behozatnék, akkor itt a bizalmi állások száma még 72-vel 
szaporodnék s előfordulhatna az az eset, hogy a Vili. 
fiz. osztálybeli kincstári tisztviselő ebben az osztályban 
töltött 15 évi szolgálat után érné el csak a VII. fiz. 
osztályt, addig községi tiszttársa már a VI. fiz. osztályt 
is elérné. Végeredményben pedig a kincstári személyzet 
örülhetne annak, ha a VIII. fiz. osztályba 40 évi szol
gálat után vergődhetnék fel.

Már pedig a kincstári erdőgazdaság érdeke azt kívánja, 
hogy a vezető s illetve bizalmi állások is olyanokkal 
töltessenek be, a kik hosszas szolgálatuk alatt a kincstári 
szolgálat minden viszonyaiban gyakorlatilag teljes jártas
ságot szereztek.

ad 11. §. Ez az 1893. évi IV. t. cikkel merőben ellen
tétben áll s a míg eddig csak a külön létszámokba tör
tént áthelyezések eseteiben volt az utolsó helyre való 
sorolás, addig ez a szakasz az egyesített létszámba való

juthatás kritériumáúl állítja fel a cím és jelleges tiszt
viselővel szemben az utolsó helyre való besorozást.

A bizottság letárgyalva a tervezetet úgy általánosságban 
mint részleteiben, arra a meggyőződésre jutott, hogy 
annak életbe léptetése a kincstári erdőgazdaságra veszé
lyes és a kincstári erdőtisztekre sérelmes lenne. Mert az 
1909. év után betöltendő állásoknál nemcsak hogy lét
számuk arányának megfelelő számban nem juthatnának 
kinevezéshez, hanem előre láthatólag éveken át alig vagy 
épen nem részesülnének abban, s így az a nagy áldozat- 
készségük, melyet a létszámrendezés akadályainak el
hárítása végett hoztak, mikor természetbeni járandósá
gaikról lemondottak, tulajdonképen céltalanná válna, mert 
azoknak ellenértékét mások élveznék. Az, hogy átmene
tileg, vagyis addig, míg magasabb fizetési osztályba nem 
jut az illető tisztviselő, mellékjárandóságainak élvezetében 
marad, vajmi csekély vígasztalás azzal szemben, hogy 
az a tisztviselő a természetes üresedések révén saját 
külön létszámban mellékjárandóságainak megtartása, sőt 
növekedése mellett is korábban remélhetné a magasabb 
fizetési osztály elérését, mint a létszámok egyesítése 
esetében.

Ezzel a jegyzőkönyv lezáratott, felolvastatott és a bi
zottság tagjai részéről aláíratott.

Kelt mint fent.

Burdáts János,
m. kir. erdőmester 

mint jegyzőkönyvvezető.

Béky Albert 
Kovács Aladár 

Röhrich Márton 
Szabó József

Rónay Antal,
elnök

Földes János 
Chrenóczy Nagy Antal 

Czékus György 
Würsching Frigyes 

Pataky József

Nagy méltósága
m. kir. Földmivelésiigyi Minister Úr! 

Kegyelmes Urunk és Pártfogónk!

Hazánkban a közszolgálatnak alig van még egy másik 
oly ágazata, a hol a tisztviselők helyzete oly nehéz 
lenne, mint épen a kincstári erdészeti tisztviselőké, a kik 
a szolgálat természeténei fogva túlnyomó részben félre
eső, elhagyott hegyes vidékeken, nyomorúságos falvakban 
laknak ; ahol nehéz, sőt életveszélyes szolgálatuk mellett 
nemcsak a kultúrával járó előnyökből ki vannak re- 
kesztve és a társadalmi élet jótéteményeit nélkülözni 
kénytelenek, de ezeken felül a gyermekneveléssel, 
orvosi gyógykezeléssel, a szükségletek költségesebb 
beszerzésével és még egyéb megterheltetéssel járó, a vá
rosokban lakó tisztviselők előtt ismeretlen gondteljes ter
hek nehezítik életüket. Sőt miután állomáshelyeiken az 
értelmiség rendesen igen csekély számú és náluknál 
kisebb állású, — ugyszólva az állami és közigazga
tás minden szerve által igénybevétetnek és számos oly 
megbízatást kénytelenek teljesíteni, számos oly-tisztelet-
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beli tisztet viselni, a melyek idejüket és munkásságukat 
nagy mértékben veszik igénybe; és az ezek következ- 
ményekép előjövő sok elkerülhetetlen érintkezés tőlük 
gyakori és nem jelentéktelen anyagi áldozatot is követel. 
Mindez pedig a városokban lakó más állami tisztviselők
nél, alig előforduló tetemes megterhelést jelent!

De még azok is, a kik hosszas szolgálatuk után az 
erdőhatóságok központi szolgálatába juthatnak, nehány 
kedvezőbb fekvésű kerülettől eltekintve, nagyobbrészt 
továbbra is szintén nehéz anyagi viszonyokkal küzdenek.-- - 
Mert a külső kincstári hivataloknak 60" o ka oly vidéki 
helyeken van, ahol egy-két alsóbbfokú intézettől elte
kintve, némi jobb elemi népiskolán kívül másnemű tan
intézetek nincsenek.

Az erdőfelügyelőségek és községi erdőket kezelők állomá
sai ellenben többnyire városokban vagy legalább is járási 
székhelyeken vannak és miután az állami erdészet ezen 
két ágazata újabban keletkezett és előnyösebb előmene
teli viszonyok alapján szerveztettek, ennélfogva az ezen 
ágazatoknál alkalmazott erdőtisztek kevesebb szolgálatuk 
dacára jóval korábban érték el a mostani rangosztályt, 
mint a kincstári erdőtisztek. Ezen állítást különben rész
letesen igazolják a ./• alatt mély tisztelettel idecsatolt 
„A“ kimutatás adatai. Ezen, a legutolsó létszámkimu
tatás alapján összeállított adatokból kivehetőleg ugyanis 
a kincstári erdőtisztek a VII. rangosztályt 5—10 évvel, 
a VIII. rangosztályt 4 —7 évvel, a IX. rangosztályt pedig 
5 évvel hosszabb szolgálat után érték el, mint a többi 
ágazatok személyzete.

A kincstári erdőtisztek békés nyugalommal nézték azt az 
állapotot, hogy a velük egyenlő korú szaktársak az állami 
erdészet másik két ágazatában 1—2 rangosztálylyal 
előbbre jutottak, mert ez a körülmény az ő helyzetüket 
csak kivételes esetekben, azaz olyankor sértette, a midőn 
a másik két ágazatból egyesek az ő létszámukba helyez
tettek át. Mivel az a remény töltötte el keblüket, hogy 
el kell jönni egyszer egy jobb kornak, a midőn hasonló 
előmeneteli viszonyok az ő sorsuk jobbra fordulását is 
lehetővé fogják tenni s azért hátrányosabb helyzetüket 
megadással szenvedték el. Habár az a körülmény, hogy 
a kincstári tisztviselők 1—2 rangosztálylyal hátrább ma
radtak, mint a hasonló korú és képzettségű, de a többi 
erdészeti szolgálati ágazatoknál alkalmazott szaktársaik, 
különösen a külvilág előtt eddig is úgy tüntette fel a 
helyzetet, mintha a kincstári erdőtisztek nem találtatná
nak érdemeseknek arra, hogy a szolgálatban és társada
lomban ugyanazt a helyet foglalják el, mint amazok.

Épen ezért jóleső örömmel és hálás érzelemmel vettük 
Nagyméltóságod atyai jóindulatának azon megnyilatkozá
sát, hogy a magas kormány által az összes állami tisz- 
viselők nyomasztó helyzetének javítására célba vett és 
részben már foganatosított létszámrendezést legalább fo
kozatosan az állami erdőtisztekre, tehát a kincstári erdők
nél alkalmazottakra is kiterjeszteni méltóztatik. A lét
számrendezésnek egyöntetű alapokon való életbeléptetése

ugyanis legalább megközelitőleg egyforma előlépési vi
szonyokat van hivatva bevezetni.

Ez iránti reményteljes örömünk azonban korainak bi
zonyult és a kincstári erdőtiszteket fájdalmas aggodalom
mal érintette a legutóbbi kinevezések által már igazolt 
azon tervnek a hire, hogy egy egyesített létszámba ter
veztetnek soroztatni. Mert ennek a tervnek oly módon 
való keresztül vitele, a hogy az a legutóbbi kinevezések 
alkalmával kezdetett meg, a kincstári erdőtisztek jövő 
boldogulásuk reményének teljes meghiúsulását jelenti, a 
mennyiben a tervezett alakban való létszámegyesítésnél 
bennünket ismét a mellőzés és megaláztatás veszedelme 
fenyeget, a mint ez a mély tisztelettel idecsatolt „B" kimu
tatás adataiból kétségtelenül kivehető.

És ezen terv annál fájdalmasabban érintette a kincs
tári erdőtiszteket, mert értesülésünk szerint ez a terv 
nem Nagyméltóságodtól indult ki, hanem a bölcs veze
tése alatt álló Ministerium erdészeti főosztályaiból, a mi 
azt a meggyőződést érlelte meg bennünk, hogy az er
dészeti főosztályok vezetői a kincstári erdőtisztek hely
zetét nem is ismerik.

Ugyanezen oknak tulajdonítható az a lassúság is, a 
mely a személyi ügyeknek intézésében tapasztalható. 
Természetellenes és sok tekintetben hátrányos különben 
az a jelenlegi beosztás, hogy az egyik főosztály vezeli 
a kincstári gazdálkodást és végzi a kincstári erdőható
ságok administrációját, de ennek szervei, a tisztviselők 
felett való rendelkezés, illetve az Excellenciádnak való 
javaslattétel a másik főosztálynak a kezében van. A 
személyi ügyek nem képezhetnek önálló célt, hanem az 
igazi s magasabb szempontból tekintett cél elsősorban a 
kincstár erdőgazdaságának virágzása, a tisztviselő pedig 
ennek elérésére csak eszköz, a melyet a kincstárnak úgy 
kell alkalmazni, a hogyan a gazdaság céljának legjobban 
megfelel. Elsőrendű követelmény tehát, hogy azok, a kik 
magát a gazdaságot vezetik és a személyzet működését 
a való életből ismerik, Nagyméltóságod bölcs intézke
dései és meghatalmazása alapján azok rendelkezzenek 
is vele.

Ahhoz, hogy a kincstári erdőknél célbavett házilagos 
gazdálkodás a hozzáfűzött szép reményeknek megfeleljen, 
a személyzetnek a lehető legegyszerűbb s minden más- 
irányu hatástól független gépezetbe való foglalása első
rangú követelmény. Akár a személyzetnek másféle sze
mélyzettel való összeelegyítése, akár az ügyeknek más
féle ügyekkel való együttes ellátása a kincstár erdőgaz
daságára csak hátrányos lehet.

Ezeknélíogva Nagyméltóságodhoz, mint igazságos 
Atyánkhoz, — ki a haza és nemzet érdekében szerzett, 
soha el nem évülő érdemei mellett gondoskodását min
denkor a kisemberekre is kiterjesztette, — szivünk egész 
őszinteségével azzal az alázatos kéréssel fordulunk, mél- 
tóztatnék minket meghallgatni és kegyesen intézkedni:

1-ször, hogy a kincstári erdőknél alkalmazott erdőtisz
tek személyi ügyei a jelenlegi beosztástól eltérőleg a
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többi erdészeti ágazattól teljesen elkülönítve, az ügy ter
mészetének megfelelően, a „Kincstári erdők" ügyeit 
intéző főosztály hatáskörébe utaltassanak át ; és 2-szor, 
hogy a kincstári erdőtisztek létszámának az erdőfelügye
lőségnél — az erdőőri szakiskoláknál és a községi er
dőknél alkalmazott tisztviselők létszámával leendő egye
sítése véglegesen ejtessék el, azaz hogy az összes kincs
tári erdők kezelésénél alkalmazott erdőtisztek egy külön 
létszámot képezzenek. Éhez képest tehát a magyarországi 
kincstári erdőtisztek létszámába a horvát-szlavonországi 
kincstári erdőtisztek is bevétessenek.

Az 1) alatt foglalt kérelmünk indokait fentebb bátor
kodtunk körvonalozni, a 2-ik pontba foglalt alázatos ké
relmünk indokait pedig az alábbiakban bátorkodunk 
kifejteni.

A létszámegyesítési törekvések már régebben kisérte
nek. Legutóbb az 1907. évi julius hó 12-én a hivatal
főnökök s illetve helyetteseik közrevonásával tartatott 
ezen ügyben egy hivatalos értekezlet. Ezen alkalommal 
a létszámok egyesítésére vonatkozó tervezet be lett mu
tatva és a megjelentek Nagyméltóságod kívánsága foly
tán egyénenként hivattak fel nyilatkozattételre az iránt, 
hogy az egyesítés mellett vagy ellene foglalnak-e állást? 
Egyes kincstáriak részéről már az értekezleten az az 
észrevétel tétetett, hogy a tervezet a közvetlenül érde
kelteknek tanulmányozás végett adassék ki, ez a javaslat 
azonban figyelembe nem vétetett és a tájékozatlanságnak 
tudható be az, hogy maguk a kincstári hivatalok főnökei 
is részben az egyesítés mellett foglaltak állást. És miután 
ezekhez hozzájárultak a sokkal nagyobb számban jelen
volt községi és erdőfelügyelőségi tisztviselők is, nem 
csoda, hogy a létszámok egyesítése Nagyméitóságodnak 
elfogadásra ajánltatott.

Az értekezleten jelenvolt kincstáriak az egyesítés ter
vezetét előzetesen nem tanulmányozhatták, s az értekezle
ten kérdéseikre adott felvilágosítások pedig olyanok vol
tak, hogy a bekövetkezhető sérelmeket azokból előre 
nem sejthették. A nagyobb számú, de kevesebb főnök
kel képviselt kincstári tisztikart a jelenvoltak egyébként 
jogosan nem is képviselhették, mert az értekezleten a 
tisztikarok meghallgatása és minden előkészület nélkül 
felsőbb rendeletre vettek részt.

Az értekezlet előtt a tervezett reform körvonalai sem 
állottak tisztán és az illetők azzal a meggyőződéssel tá
voztak az értekezletről, hogy az egyesítés sérelemmel 
nem fog járni, mert az fokozatosan az egyes fizetési 
osztályokra akkép fog kiterjesztetni, hogy jogtalan sérel
meket nem okozhat.

A legújabb rangsorozati névjegyzék azonban, melybe 
az eddigi létszámokon felül még egy újabbi az „egye
sített létszám“ is fel lett véve, éppen ezért a kincstári 
erdőtisztek körében nagyfokú izgatottságot keltett. És ez 
a névjegyzék csak azzal a szokásos felhívással adatott 
ki, hogy amennyiben valamelyik tisztviselő a rangsoro
zást személyére nézve sérelmesnek találja és jogát hite

les adatokkal igazolni képes, az az érvényben levő szol
gálati szabályok alapján a rangsorozat kiigazítását kér
heti. A névjegyzék azonban a régi alapon lévén össze
állítva, nem lehetett okunk ellene felszólalni. De hogy a 
létszámegyesítés az ezutáni összes kinevezéseknél törté
nik és hogy a kinevezések ehhez képest miképpen és 
milyen elvek szerint fognak történni? — miután az erre 
vonatkozó tervek velünk nem közöltettek, nem volt alap 
arra, hogy a csak sejtett és jövőben bekövetkezhető 
sérelmek ellen az érdekeltek állást foglaljanak.

A legutóbbi kinevezésekből következtetve azonban két
ségtelen tudatára jöttünk annak, hogy az „egyesített 
!étszám“-ba történt kinevezéseknél a rangsorba való 
besorozásnál csupán csak a megelőző utolsó rangosz
tályban töltött szolgálati idő vétetett irányadóul, a mely 
eljárás az összes kincstári erdőtisztek önérzetét és jogos 
érdekeit mélyen sérti! Mert maga az alap igazságtalan.

Úgy az erdőfelügyelőségi, valamint a községi erdőket 
kezelő, mint nemkülönben az erdőőri szakiskolai tisztvi
selői kar is sokkal újabb intézményeknek köszöni létét, 
mint a kincstári erdészeti tisztikar. Ezen újabb személy
zeteknél részben már eredetileg aránytalanúl több maga
sabb állás szerveztetett, részben pedig a létszámarányo
sítás már a szervezéskor keresztülvítetett, úgy hogy ennek 
következtében a kincstári erdőtisztek már régi idők óta 
lassúbb menetű előléptetésben részesültek és ebből 
folyólag ugyanazt a rangosztályt jóval későbben érték el, 
mint az erdőfelügyelőségek és a községi erdők, valamint 
az erdőőri szakiskolák személyzetéhez tartozó erdőtisztek.

Az ezeknél alkalmazott fiatalabb erdőtisztek tehát nem
csak hogy régebb idő óta élvezik a magasabb fizetési 
illetve rangosztályok előnyeit, de a tervbe vett egyesítés 
alkalmával, miután ennél csupán csak az utolsó rangosz
tályban töltött és nem az összes szolgálati idő vétetik 
irányadóéi, — a kincstári erdőtisztek jelentékenyen 
hosszabb szolgálati idejük dacára a többi ágazatoknál 
alkalmazott fiatalabb tisztviselők mögé fognak besoroz- 
tatni s igy reájuk nézve a kedvezőtlenebb viszonyok 
között eltöltött múlt tetejébe az egyesítésből még foko
zottabb mérvű hátrány fog származni.

És ez a méltatlan sérelem a kincstári erdőtiszteket 
nemcsak a jövő előmenetelükben, nemcsak a személyü
ket önérzetben és társadalmi szempontból támadná meg, 
hanem anyagilag a családjukat is sújtaná.

A különböző ágazatoknál különösen a VI—IX. fizetési 
osztályokban jelenleg lévő tisztviselők előmeneteli viszo
nyai az idők folyamán olyannyira különbözők voltak, hogy 
az érdekelteknek tömeges sérelme nélkül az egyesítés 
sem most, sem a jövőben keresztül vihető nem lesz. 
Mert a múltban időnként fennforgott eltérő előléptetési 
viszonyok folytán keletkezett egyenlőtlenségeknek igazsá
gos kiegyenlítése nem képzelhető, az erőszakos egyesí
téssel járó sérelmek pedig soha többé helyre nem 
hozhatók.

Még lesujtóbb lenne az eredmény akkor, ha a tervbe
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vett állásarányosítás a létszámegyesítéssel kapcsolatban 
foganatosíttatnék.

A mostani állappt szerint ugyanis a mély tisztelettel csa
tolt kimutatások adataiból kivehetőleg, az erdőfelügyelő
ségeknél, az erdőőri szakiskoláknál és a községi erdők
nél lévő erdőtisztek 4 — 10 évvel kevesebb szolgálati idő 
után kerültek a magasabb rangosztályba, mint a kincstá
riak, a kik a jobb jövő reményében türelemmel vártak 
kedvezőbb előmeneteli viszonyokra s most, midőn a lét
számrendezés Nagyméltóságod atyai gondoskodása folytán 
küszöbön van, ennek minden előnyétől elüttetnének, 
miután azért, hogy összes hosszabb idejű szolgálatukban 
későbben jutottak a mostani rangosztályba, mint a többi 
ágazatban lévők, ennek folytán utóbbiak által ismét meg- 
előztetnének és az egyesítésnek ilyen alakban való tény- 
nyé válása esetén a létező aránytalanságok tetejébe még 
nagyobb aránytalanságok keletkeznének.

Mert ekkor az első 15—35 rangszámot majdnem min
den rangosztályban teljesen a többi erdészeti ágazatoknál 
alkalmazottak foglalnák el és a kincstáriak az előlépte
tésből évek sorára teljesen ki lennének zárva.

Az 1907. évi létszámarányosítás megállapította az 
állami erdőtisztek létszámarányát külön-külön az egyes 
ágazatok szerint. Ezen arányszámoknak az állami költség
vetésitörvény alapján minden körülmények között érvénye
sülniük kellene. Vagyis előléptetésnek mindakkor van 
helye, ha valamely létszám egy-egy rangosztályában üre
sedés jön létre. Ezzel ellenkezőleg a legutóbbi, folyó évi 
augusztus havi kinevezések alkalmával a kincstári erdő
tiszteknél 9 erdészi állás betöltetlen maradt s ennek 
rovására a községi erdőket kezelő erdőtiszteknél nevezte
tett ki 9-cel több erdész, a mely eljárás folytán a tör
vényes arányszám megszűnt. Az ekképen az előléptetés
től elmaradt 9 kincstári erdészjelölt tehát most egy, sőt 
két évig is várhat kineveztetésére, a mi későbben, a 
szolgálat derekán, tapasztalat szerint még több évi vesz
tességet okoz.

Ez a méltatlan sérelem tehát már a létszámegyesítés 
kezdetén, az első kísérletnél történt meg és hogy a 
jövőben az 1909-iki részleges létszámrendezés alkalmával 
mily további sérelmeket szenvedne a kincstári erdészeti 
személyzet, ezt kellően megvilágítják a 7- alatt mély 
tisztelettel csatolt „C“ kimutatás adatai.

A tervezett létszámegyesítés az 1909. évi állami költ
ségvetéssel és annak indokolásával is ellenkezik. Ezen 
költségvetésbe ugyanis Nagyméltóságodnak kegyes gon
doskodása folytán az egyes ágazatoknál újból külön- 
külön van meghatározva az állások azon aránya, melyet 
a fokozatos létszámrendezés érdekében az 1909. évre 
szükségesnek méltóztatott meghatározni. Ennek a lét
számrendezésnek előnye azonban a megkezdett egye
sítés folytán a mostani kincstári erdőtisztek legtöbbjére 
nézve teljesen illuzóriussá válnék az által, ha a kimondottan 
javukra és „már a kincstár jól felfogott érdekében is 
sürgősen végrehajtandó feladat" szempontjából, továbbá a

„kincstár és a tisztikar érdekeit egyaránt biztosítandó 
megoldás" céljából megállapított magasabb állások tete
mes részére nem a kincstári erdőtisztek, hanem a többi 
ágazatbeli tisztviselők fognának kineveztetni.

A mély tisztelettel ide csatolt kimutatások adatai fenntí 
állításainkat kellően igazolván, konkrét példák felsorolá
sát itt mellőzzük, ellenben nem hagyhatjuk megemlítés 
nélkül azt a körülményt, hogy a fentiekben vázolt sérel
mek a kincstári erdőtiszteknek nemcsak egy csekély 
töredékét érintenék, hanem miután a többi ágazatok 339 
tisztviselőjével szemben a kincstári erdőknél 487 tisztvi
selő van alkalmazva, ennélfogva a létszámegyesítés 
40°/o ának biztosítana újabb rendkívüli előnyt a tisztikar 
ama 60"/o-ának rovására, akik eddig is mostohább elő
lépési viszonyokkal küzdöttek.

Azon körülmény, hogy a többi ágazatnál alkalmazott 
fiatalabb tisztviselők minden alkalommal a kincstári 
erdőtisztek elé soroztainak, az állami költségvetés beren
dezésének sem felel meg és a helyzetet úgy tünteti föl, 
mintha a többi erdészeti ágazatok erdőtisztei különös 
tehetségüknél fogva kerültek volna a kincstári erdőtisztek 
elé, a mi utóbbiak önérzetét sérti.

Hogy vezető köreinket az egyesítés gondolatára miféle 
rúgok vezérelték, azt nem tudhatjuk, de mellette fel szok
ták hozni azt, hogy a szolgálatba belépni kívánók eset
legesen a szükség szerint soroztainak be az egyik vagy 
a másik létszámba anélkül, hogy az illetőknek egyéni 
hajlama tekintetbe vétetnék és az a korlát, a mely a 
létszámokat egymástól elválasztja, megakadályozza azt, 
hogy az egyéni hajlam minél többnél megfelelően hasz
nosítható legyen s illetve, hogy meggátolja az egyik lét
számból a másikba való áthelyezéseket. Ez egy általáno
san és első pillanatra méltánylandónak látszó érv, a 
gyakorlati életben azonban nem állhat meg, a mit pél
dával is könnyű igazolni.

Hogy az erdőszámvevőségi szolgálatot ne is említsük, 
pedig ott is vannak oly tisztviselők, akik az erdészeti 
oklevelet megszerezték, vegyük csak az építkezések és 
az erdőrendezőség ellátását figyelembe és könnyen be
látható, hogy az áthelyezés az egyik működési körből a 
másikba — a feltétlenül szükséges gyakorlatnak kellő 
megszerzése nélkül — a szolgálatnak hátrányával jár, 
dacára annak, hogy a képzettség egy és ugyanaz s az 
illető tisztviselő önös érdekei szempontjából az áthelyezés 
sokszor előnyös is lenne.

Mindenkinek az óhaja nem érvényesülhet, idő múltá
val pedig a legtöbb ember úgyis ahhoz vonzódik, a mi
vel addig foglalkozott, mert ahhoz ért legjobban. .

Avagy az államerdészetnek az lenne a feladata, hogy 
a tisztviselőknek egyéni hajlamaik kijegecesedésére állandó 
kísérleti terül szolgáljon, és nem az, hogy kinek-kinek 
azokat a tapasztalatait és a gyakorlat folytán megszer
zett és kifejlesztett képességeit a szolgálatnak, illetve 
kenyéradó gazdájának javára értékesíttesse?

Próbálgató, folyton más működési kört kereső egyé-
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nekkel, a kik a gyakorlati életben szerzett tapasztala
tokra súlyt nem fektetnek, a szolgálatban úgyis nehéz 
megfelelő eredményt elérni!

Eddig is az volt a szolgálat érdekében álló, ha az 
állomáshelyek, kiváltképen az erdőgondnoki állások betöl
tői nem változtak gyakorta. Hiszen egy erdőgondnokság
nak s a gazdálkodással kapcsolatos viszonyainak csak 
megismerésére nem egy, de több év kell, ahhoz pedig 
nem szükséges magyarázat, hogy okszerűen csak oly 
közegek járhatnak el, a kik feladatukat jól ismerik és 
abban otthonosak. Ha, mint mostanáig történni szokott, 
valamely tisztviselő a kincstárnál helyeztetik át egyik 
helyről a másikra, az még hamarosan beletalálhatja ma
gát új munkakörébe, lévén a bár kiterjedt, de azért egy 
gazdaságban sok közös vonás, mégis érezhető a gaz
dálkodás menetében a zökkenés.

Ha egy tisztviselő egy bizonyos munkakörben hosszabb 
ideig működött, abban szerez gyakorlatot, akkor egy más 
munkakörbe való áthelyezése minden más látszat dacára, 
többnyire a szolgálat hátrányával jár.

A kincstári erdőkben most veszi kezdetét a rendszeres 
házilagos gazdálkodás és fokozatosan életbeiéptetendő 
házikezelés a kincstári erdészeti tisztikar tevékenységét 
hatványozottan fogja igénybe venni.

A jövő terve szerint a kincstár nemcsak adminisz
trálni, de gazdálkodni akar, a mi. csak úgy lehet sike
res, ha a gazdaságban felnőtt, abba beletanult tisztvise
lők állanak helyeiken.

Igaz ugyan, hogy minden okleveles erdőtiszt forma 
szerint képesítve van bármely erdőgazdaság önálló ve
zetésére és minden képzett erdőtisztnek érteni kell az 
erdőgazdaság minden ágához, de ez legfeljebb csak 
annyi, mint a hogy minden orvosnak érteni kell az em
ber testének minden porcikájához s mégis szem,- fül-, 
stb. speciálistához igyekeznek a betegek.

Az erdészeti szaktudomány, de főleg annak gyakorlati 
mezeje mai napság már olyan tág, hogy minden részé
ben akármelyik szakember nem érezheti magát otthono
san. Lehetnek ilyen kiváltságosak is, de nem ezekkel, 
hanem átlagemberekkel kell számolni, ezekből pedig 
belterjes gazdálkodáshoz specialistákra van szükség, t. i. 
olyanokra, a kik jól tudják, ismerik azt a munkakört, a 
melyben működnek. Elvégre is az egész gazdálkodás a 
benne működő embereken fordúl meg és a házilagos 
gazdálkodáshoz embereket keli betanítani, nevelni, a kik 
ne csak „adminisztrálni“ tudjanak.

Az államerdészet egyes ágazatainál a szolgálat annyira 
különbözik egymástól, de kiváltképen a kincstári szolgá
lat olyannyira elütő a felügyeleti szolgálatot teljesítő 
községi és erdőfelügyelőségi erdőtisztek szolgálatától, hogy 
azok statusainak egyesítése már ezért is elhibázott dolog 
volna.

A létszámegyesítés továbbá a szolgálat érdekeivel 
azért sem egyeztethető össze, mert sem a hosszabb 
szolgálati idő, sem a kiváló érdemek nem lennének

jutalmazhatók a nélkül, hogy a miatt a másik ágazat 
tisztviselői jogtalan mellőzés címén ne panaszkodhatnának. 
A mellőzött vagy semmi elismerésben nem részesülő 
tisztviselő pedig munkakedvét, ambícióját elveszíti s a 
kincstári erdészetnek a házi kezelés életbeléptetése foly
tán állandóan szaporodó teendői aligha lesznek sikeresen 
végezhetők egy munkakedvét vesztett tisztikarral.

Egyes kivételes esetekben az áthelyezések egyébként 
eddig is megtörténtek s ez ellen kifogások emelhetők 
nem voltak. Nagyméltóságodnak ezen kétségtelen joga a 
létszámegyesítés nélkül is, továbbra is fenn fog állani, 
habár ilyen áthelyezések eddig is rendesen a kincstári 
erdőtisztek hátrányára történtek, mert az ugyanazon fize
tési osztályban a legkevesebb átlagos szolgálati idővel 
az erdőfelügyelőségi és községi erdőtisztek bírnak, a leg
többel pedig a kincstáriak 1 És ennek dacára még nem 
volt eset arra, hogy kincstári erdőtiszt a magasabb rang
osztályokban akár az erdőfelügyelőséghez, akár a köz
ségi erdőkhöz helyeztetett volna át, holott megfordítva 
az minden évben előfordúlt.

Ha már egyes tisztviselők áthelyezése egyik létszám
ból a másikba sérelmeket szül és szerzett jogokat sért, 
mennyivel nagyobb mértékben következik ez be az 
összes létszámok egyesítésénél! És ép ezért a létszám 
egyesítésnek igazságosan való gyakorlati keresztülvitele 
lehetetlen.

A megüresedő helyekre főként azok számítanak, a kik 
eddigelé egy létszámban szolgáltak a szolgálatból kilé
pőkkel. Ha azonban a létszámok a tervezett módon 
egyesíttetnek, akkor már a második kinevezésnél a fia
talabb, uj szervezések utján létesült létszámokban arány
lag gyorsabban előre jutott szaktársak elsőbbséget nyer
nek a kincstári szolgálatban megüresedő helyekre, szem
ben azokkal a kincstári tiszttársakkal, a kik szolgálati 
időben ugyan előttük, de rangban utánuk állanak.

A szolgálat érdekével különben sem egyeztethető össze 
az, hogy a tisztviselők csak a rangsorban elfoglalt helyük 
ötletéből lépjenek át az egyik szolgálati ágból a másikba. 
A létszámegyesítésnek ez a módja a kincstári erdőtisz
teknél minden esetre jogos elégedetlenséget szülne, a 
mely nem maradhatna visszahatás nélkül magára a 
szolgálatra sem. Ezért ez a kérdés a kincstári erdőgaz
daság szempontjából is igen fontos, a melyre nézve vég
zetes csapás lenne az, ha művelőire az alárendeltség 
bélyege ültetnék.

Abból a szempontból sem lehet egyébként megindo
kolni a létszámegyesítést, hogy az előmenetel az egész 
erdészetnél, — a mostaniak nagy hátrányára, — jövő
ben egyforma legyen ! Mert ha a tisztviselők az egyes 
rangosztályokban egyenlő arány szerint vannak elosztva, 
a mint ez újabban tényleg úgy is van, akkor az előme
netel a külön létszámok mellett is egyenletes lesz.

Az pedig, hogy a községi erdők tisztikarának előlépési 
kilátásai a fiatal tisztviselők gyors előrejutása folytán 
némileg csökkentek, nem lehet indok arra, hogy ezek a.
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kevés szolgálat után előrekerült tisztviselők most a sokkal 
régebben szolgáló kincstári tisztviselőket hátra szorítsák. 
Annál kevésbé lenne ez méltányos, mert a többi ága
zatnál szolgáló tiszttársainknak egy jelentékeny része már 
államszolgálatba lépésekor a X. sőt IX. rangosztályba 
soroztatott, a mit a kincstári tisztviselők közül azok, 
akik most velük egy rangosztályban vannak, csak 8— 18 
évi szolgálat után tudtak elérni, a mely időből 3—4 évet 
2 korona napidij, további ugyanannyi időt 720, később 
800 korona gyakornoki segélydij mellett tengődtek át.

A létszámegyesítés egyik lényegesebb hibája külön
ben — mely a kincstári erdőtisztekre egyúttal a legsé
relmesebb is, — az, hogy a tisztviselők egymásközti 
sorozásának nincs meg a morális alapja, hanem az 
tisztán a véletlen eshetőségekre van bízva és a puszta 
véletlenségből előbbre jutott egyik létszámbeli tisztviselő 
esetleges szerencséje a másik létszámbeli, szolgálati ide
jére idősebb tisztviselőre nézve a további előléptetések
nél évekre terjedő hátrányt jelenthet 1 Sőt megeshetik az 
is, hogy az előbbre jutott nehány fiatalabb tisztviselő 
egykor végképpen lehetetlenné teszi azt, hogy a vélet
lenségből elmaradt, nálánál idősebb tiszttárs az őt kü
lönben megillető magasabb fizetési osztályba kerülhes
sen. Már pedig a tisztviselőknek egymásközti sorozását 
véletlen esélyekre bízni nem szabad.

A külön létszámok szerint történt kinevezéseknél eddig 
is előfordult, hogy az egyik létszámban fiatalabb tisztvi
selők neveztettek ki egy magasabb rangosztályba és ez 
a külön létszámok fenntartása mellett a jövőben is elő 
fog fordulni. De a mig a más statusba tartozó tisztvise
lőkre nézve legalább is közömbös és semmiesetre sem 
sérelmes az, hogy egy másik statusba tartozó s nálánál 
talán kevésbbé érdemes tisztviselő gyorsabban halad 
előre mint ő, addig éppenséggel nemcsak hogy nem 
közömbös, de életbevágóan és határozottan sérelmes az, 
hogy ugyanabba a létszámba véletlen esélyek folytán 
eléje kerüljenek olyan tisztviselők, akik ha vele egy lét
számban lettek volna, őt talán sohasem előzhették 
volna meg.

Erkölcsi nézőpontból tehát teljesen célszerűtlen a lét
számegyesítést a megkezdett módon végrehajtani, mert 
ez az erdőtisztek közt oly nagyfokú elkeseredést keltett 
már eddig is, a mely minden újabb kinevezéssel okvet
lenül bekövetkező további sérelmek folytán annyira el fog 
fajulni, hogy annak feltétlenül az állami szolgálat fogná 
kárát vallani.

Az erdőtisztek közt eddig bizonyos összetartozandósági 
vonzalom volt tapasztalható; hogy ezt az egymás iránti 
vonzalmat, kollegiális tiszteletet és becsülést a létszám
egyesítés nyomában járó sérelmek szét fognák zúzni s 
helyébe az egymás iránti irigység, agyarkodás és gyűlö
let lépne, — az előrelátható, az eredményes hivatalos 
kodásra oly fontos békés egyetértés és összhang pedig 
csak ott képzelhető, a hol igazságos eljárás követtetik.
A létszámegyesítésnek a megkezaett módon való végre

hajtása azonban határozottan igazságtalanságokat ered
ményezne, és habár a kényszerű összetartozandóság 
keserű érzését be is hozná, de a megelégedettség és 
békesség helyett ezeknek éppen az ellenkezőjét szülné, 
még pedig az erdőtisztek nagyobb tömegénél !

A létszámegyesítés szükségességét semmi sem indo
kolja, hacsak az a célzat nem, hogy a létszámkimuta
tások könnyebben kezelhetők legyenek. De erre sincs 
kilátás, mert hiszen, az eddig nyilvántartott 6 létszámki
mutatás helyett egy komplikált újabbi 7-ik létszám jönne 
létre.

Különben is ezen létszámokból kettő felesleges, mert 
az erdőőri szakiskolák 9, illetve az 1909. évi költségve
tés szerint 12 erdőtisztjét és a kísérleti állomás egy (1) 
erdőtisztjét valóban felesleges külön-külön létszámokban 
nyilvántartani. Éppen úgy mint a „Székelyföldi és Hegy
vidéki kirendeltségek“-nét, a „Deliblati birtokkezelőség“- 
nél és a horvát beruházási alapnál alkalmazott erdőtisz
tek sem tartatnak külön létszámokban nyilván. És ha 
ezen szolgálatoknál szerzett érdemek esetleg soronkivüli 
előléptetésekkel is jutalmaztatnak, ez még nem olyan 
sérelmes, mintha az egyik ágazatbeliek a másik ágazat
beliek rovására tömegesen léptettetnének elő.

Hogy panaszunk jogos és annak előterjesztésére minket 
nem az önzés indított, ennek igazolására kijelentjük, mi
szerint a kincstári erdészeti tisztikar méltányosnak és 
indokoltnak tartja, hogy a horvát-szlavonországi kincs
tári erdőfisztek létszáma a magyarországi kincstári erdő
tisztek létszámával egyesíttessék. E tisztikar rangban min
denesetre jóval meg fogja előzni az ugyanazon időben 
államszolgálatba lépett magyarországi kincstári erdő
tiszteket, de méltánylandó szolgálatuk terhesebb volta, 
igen gyakran felette mostoha társadalmi helyzetük roppant 
nyomasztósága! nehezebb megélhetésük, gyermekeik 
magyar iskoláztatásának költségei. Mindezeknél fogva 
esetleges, csak a kezdetre szorítkozható gyorsabb előme
netelük semmi esetre sem fog ellenszenvre okot szol
gáltatni.

A mi a magyarországi és horvátszlavonországi erdő
hatóságok tiszti karai lészámának egyesítésére vonatkozó 
kérelmünket illeti különben, ezt az 1868. évi XXX. és 
az 1873. évi XXXIV. t.-c. rendelkezéseire alapítjuk. Az 
előbbinek 8. §-a ugyanis azt tartalmazza, hogy Magyar- 
és Horvátszlavonországok között mind kormányzati, mind 
törvényhozási tekintetben az ingatlan államvagyon keze
lése közös, miután pedig az államerdők az ingatlan 
államvagyon egyik részét képezik, mint azt az utóbb 
említett 1873. évi XXXIV. t.-c. 2. §-ának rendelkezése 
is tanúsítja, — és miután az államerdők és az ezek 
ügyeit administráló horvátországi kincstári erdőhatóságok 
is ezen törvényes rendelkezések alapján vannak a 
Nagyméltóságod bölcs vezetése alatt álló tárca ügykörébe 
utalva, ennek folytán ezen két státus egyesítése tekinte
tében akadályt nem látunk.

Kívánatosnak és a szolgálat érdekében lévőnek tartjuk
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ezt azért is, hogy a Horvát-Szlavonországokban alkalma
zott magyar erdőtisztek egy bizonyos idő múlva, ha arra 
érdemet szereztek és nyomós okokból Magyarországba 
való áthelyeztetésüket kérik, Magyarországba visszajöhes
senek és pedig nem a fizetési osztályuk utolsó helyére, 
a mint az az elkülönített létszámok mellett ma történik, 
hanem szerzett rangsorozati joguk épségben tartásával. 
Szükségesnek tartjuk továbbá azt is, hogy az előirt szak- 
képzettségük megszerzése után a horvát-szlavonországi 
születésű erdőmérnöki növendékek legalább addig, mig 
a magyar nyelvet tökéletesen el nem sajátítják, magyar
országi erdőhatóságoknál kapjanak alkalmazást.

A horvát létszámnak a magyarországival való egyesí
tése tehát sem elvi, sem közjogi akadályokba nem ütkö
zik, mert hiszen az ugyancsak közös pénzügyi, posta- és 
távirdahivatali, valamint számvevőségi tiszti személyzet 
szintén a magyarországi pénzügyi, posta- és távirdahiva- 
talok és számvevőségek személyzetével egy statusba van 
egyesítve.

Ezen körülmények arra késztetnek minket, hogy a két 
kincstári létszámnak egyesítését önzetlenül javasoljuk, 
ellenben a többi szolgálati ágazatok tisztviselői létszá
maival való egyesítésbe belenyugodni nem tudnánk, 
mert nem tehetjük ki magunkat annak, hogy a másik 
két ágazattal szemben megalázásnak legyünk kitéve és 
családjaink anyagilag is megrövidítve.

A létszámok egyesítése az 1880-es években egyszer 
már megkiséreltetett, de mivel annak célszerütlensége 
már akkor kitűnt, Nagyméltóságod (hivatalbeli elődje) 
jónak látta a tervet elejteni, minélfogva az eredeti álla
pot visszaállíttatott és az egyidőre egyesített létszámok 
újból külön választattak. A mit tehát az 1890-es években 
az erdőtisztek sérelme nélkül nem lehetett megtenni, azt 
ma sem lehet keresztül vinni anélkül, hogy sérelmek ne 
támadjanak.

A felsorolt indokokkal eléggé bebizonyítva véljük azt, 
hogy a tervezett létszámegyesítés a kincstári erdőknél 
alkalmazott tisztviselők érdekeivel homlokegyenesen el
lenkezik és hogy személyi ügyeink a jelenlegi beosz
tás mellett nem a megfelelő főosztály hatáskörében 
intéztetnek. Nyilvánvaló továbbá az előadottakból az is, 
hogy nem a mások rovására irányuló jogtalan előnyszer
zés vágya, de mélyen veszélyeztetett jogos érdekeink 
megvédése indított minket arra, hogy Nagyméltóságod
nak mindenkor tapasztalt atyai jóindulatára bízzuk ma
gunkat és a fenntebbi két pontba foglalt kérelemmel 
Nagyméltóságod kegyes színe elé járuljunk. Mert meg 
vagyunk győződve arról, hogy Nagyméltóságod nem fogja 
megengedni azt, hogy egy nagyszámú tisztviselői kar 
tagjai, a kik szorgalom és képesség tekintetében helyü
ket mindenkor megállották és az ország perifériáján nem
csak köteles szolgálatukat híven teljesitik, hanem ezen 
felül minden anyagi előnyök nélkül, sőt anyagi érdekeik 
rovására az állami és egyébb köz-igazgatásnak minden
kor önzetlen segítő munkásai, most indokolatlanéi és az

igazság megkerülésével fosztassanak meg azoktól az 
előnyöktől, a melyeket részükre legújabb időben épen 
Nagyméltóságod bölcs belátása biztosított.

Ezek után nyíltan, őszintén, mély tisztelettel, reridit- 
hetlen bizalommal és reményteljes hittel tesszük le jogos 
panaszaink orvoslására irányuló kérelmünket Nagyméltó
ságod mint legfőbb Pártfogónk kezébe, kérve annak 
kegyes figyelembe vételét!

Ezen az összes kincstári erdőhatóságok szaktisztvise
lőinek kiküldöttjei által folyó évi december hó 15-én 
Budapesten megtartott gyűlésen egyhangúlag hozott ha
tározatnak megfelelő alázatos kérésünket megismételve, 
vagyunk Nagyméltoságodnak

Budapesten 1908. évi december hó 15-én

áz összes kincstári erdőtisztek nevében legalázatosabb szolgái:

Burdáts János, s. k. Rónay Antal, s. k.
m. kir. erdőmester, mint jegyző. mint elnök.

Gyanús vadászkaland.
Irta: Fazekas Sándor.

Hogy Komorsán rendezett tanácsú város, nem lehet 
mondani. Hogy a pénzügyei rendezettek-e, nem tudom ; 
de azt rá foghatjuk, hogy apró füstös vityilói közül me
részen emelkedik ki egy ház. A színe bizonytalan. A 
stil, melyben épült, szintén az.

A tulajdonosa a hálószobában sétifikál. Bő hálókabát 
van rajta s ez körül van kötve a derekán egy madzaggal. 
A halántékán erősen ősz. A feje búbját azonban nem 
láthatjuk, mert olyan gyártmányú török fez ül rajta, a 
milyet mostanában a Balkánon bojkottálnak. Korra nézve 
ballaghat úgy az ötvenes felé. Homloka és arca vihar
verte, esőmosta, ráncos. Apró véreses szemei szaporán 
pislognak. Ezek után kifecseghetem, hogy Nukuj Ábrahám 
úrral lenne egy kis dolgunk.

Az öreg áldott jó fiú. A bátorsággal azonban sohasem' 
állott valami jó lábon. Emiatt nem is nősült meg sem, 
mivel szerinte a házassághoz három adag bátorság is 
kevés. (Azt sem lehet rá mondani, hogy nincs igaza.) 
Különben szenvedélyes vadász. Vadászjegye mindig van. 
Mikor a tizenhatodikszor keresztben-hosszában végig lé
pegette a szobát, arra a felfedezésre jutott, hogy még ma 
nem pipázott. Pedig ez fontos. Előkereste tehát a ked
ves csibukját, melyet egyenesen Ibrahim nagyvezértől 
származtatott le. Állítólag a nagyvezér ebből szipákolt 
utoljára Zentánál, mikor a felett töprengett, hogy hétkor 
igyon fekete kávét vagy nyolckor,
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Kéthárom próba-szippantást végezve Ábrahám úr, 
meggyőződött, hogy a csibuk szuperál és így meg lehet 
gyömöszölni. Kitárva az ablakszárnyakat, a pipanyél csi- 
bukos végét kidugta az utcára, a szopókás végét pedig 
bele illesztette az orcájába. Ő maga meg rákönyökölt az 
ablak párkányára s olyan kombinált füstkarikákat erege
tett, hogy na . . .

Ábrahám úr tekintete eközben végigkalandozott a falun 
s a papiak udvarán megpihent. Ott éppen a papkisasszony 
etette a galambjait s hesegette a varjukat, melyek se
hogy sem tudták vele megértetni, hogy igenis nekik 
dukál a reggeli, egész éjjel nem ettek. Ábrahám úrnak 
nagyon tetszett a kép. Angyal, valóságos angyal, mor
mogta magában. Csak a glória hiányzik a fejéről. Pedig 
illenék neki. Határozottan illenék.

A nagy gloria illegetésben annyira elmerült Ábrahám 
úr, hogy észre sem vette, mikor három felfegyverkezett 
alak a szobájába lépett. Haj, haj Ábrahám úr 1

Ezek meglátván Ábrahám úr testi mivoltát, az egyik 
óvatosan odasompolygott s az Ábrahám úr frontjának a 
fonákjára gyalázatosán odasujtott.

— Tűz van ! Ordított Ábrahám úr, odakapván az ér
dekelt helyre. Kicsibe múlt, hogy a csibukot is le nem 
nyelte ijedtében.

A fegyveres jövevények harsogó kacajban törtek ki, 
miről Ábrahám úr, ha vissza nem fordult volna is, fel
ismerte volna, hogy az egyik Gubacs Matyi, a másik 
Nyest Peti s a harmadik Mojsza Miska. Országos jó 
ivók. Ábrahám ur vadászcimborái.

— A tatár fűzzön szijjra benneteket orgyikosok, bri- 
gantik, lókötők, szitakötők és még izé . . . no üljetek le. 
Fogadta Ábrahám úr a jövevényeket a sajátságos üd
vözlet után.

A cimboráknak kisebb gondjuk is nagyobb volt a le
ülésnél. Mojsza Miska meg éppen oda állt az Ábrahám 
úr óira elé s a két lábát szétvetve, megfenyegette Ábrahám 
úrat.

— Bátyám, ezt nem hittük volna.
— Mit öcsém, mit? — duplázta a szót Ábrahám úr.
—- Azt ni bátyám. Odamutatoti az ágyra, a hol a

paplan alatt valaki mozogni kezdett.
— Nézd meg öcsém, nézd meg.
Mojsza Miska óvatosan meglibbentette a paplan egyik 

sarkát s ekkor láthatóvá lett egy tömzsi fehér orr, lelógó 
lefentyűkkel. Az Ábrahám úr vérebje ugyanis ennél kényel
mesebb helyet nem talált.

Ezen már minden nevettek.
— De tudja-e bátyám, miért jöttünk ?
— Inni, kutyateremtette, inni.
— Nem. A Pehossán medve van. Érti bátyám, medve. 

Eleven medve.
Ennek hallatára Ábrahám úr a szokottnál is szaporábban 

kezdett pislogni.
— Medve van öcsém, medve. Meglőjjük! Meglőjjük I
— Meg bizony, még pedig most. Készüljön bátyám.

A kocsi itt vár bennünket a kertek alján. Egy óra alatt 
ott leszünk. Struc Bandi azóta már ott is van a hajtókkal.

Ábrahám úr Isten ellen való véteknek tartotta volna a 
ritka alkalmat elszalasztani. A drága csibukot rögtön 
letette, de előbb jót húzott vele az örömhír hozójára 
revansképpen. Ennek elpuffanása útán mozgósította az 
összes szolgaszemélyzetét, mely egy karikalábú sváb 
suhancból állott.

— Johan ! — rikkantott Ábrahám úr.
— Jevek instálom.
— Megkened a szegestalpu bagariát. Azután meg

töltesz tiz vékony nyakú üveget a tavalyiból, mert me
gyünk medvevadászatra.

— Instálom én nem megyek. Hüledezett Johan, tekin 
tettel a medvére.

— Persze, hogy te nem jösz. Hanem végezd szapo
rán, a mit mondtam. Megértetted.

Javohl. Eőször megkenem a vékony nyakú medvét:..
— Azután az apád halálát Szidta Ábrahám ur. Azzal 

az egyik tenyerét oda illesztette a Johan fülére, hogy 
azon esetleg ki ne jöjjön a mit mondani fog, a másikba 
pedig bele kurjogta még egyszer a teendőket. Eképen 
megokosodva Johan elsasirozott.

A vadászkompánia pedig Ábrahám urnák segített 
összeszedelőzködni. Egyik a lomhalmazból szedte elő a 
hagyományos vadászkosztümöt, a másik meg bele rázta 
Ábrahám urat. A harmadik pedig medve gyilkolásra 
alkalmas lövőszerszámot keresett elő ; közben szemfény
vesztő ügyességgel kicserélgette valamennyi patronját 
Ábrahám urnák. Ez a gyanús művelet látszólag senkinek 
sem tűnt fel a nagy kapkodásban.

Künn a Pehossán Ábranám úrnak jutott a legszebb 
állás. Egy ösvény vége, mely gyönyörűen ki volt taposva. 
Csak éppen a makadam hiányzott róla. Az isten is arra 
teremtette, hogy valami nagy marha járjon rajta.

A hogy a hajtás megkezdődött, nyomban utána egy 
lövés dördült el a hajtok sorában. Ez jeladás volt arra, 
hogy a medve bent van a hajtásban, tehát jó lesz 
vigyázni.

Vadász uraimék izgatottan egyengették a puskáikat. 
Különösen Ábrahám úr kétszer is megnézte, hogy a 
puskacső vége csakugyan az eljövendő medve fele mutat. 
Nagy ideje volt, mert alulról egy mély borizü bömbölés 
hallatszott s nagyon szépen kilehetett venni, hogy a 
tulajdonosa is iparkodik utána. Az apró lehullott száraz 
gályák úgy rogogtak, mintha csőrgét ennének az erdő
altisztek. (Szegény csőrge). A vékonyabb cserjék, mint 
nádszálak hajoltak két fele s abban a minutumban elő
tűnt egy hatalmas érdemekben megőszült him medve. 
Egyenesen neki rontott a szerencsétlen Ábrahám urnák.

Ábrahám úr, menten az orcájához kapta a puskát s 
egymásután lecsattantotta mind a két kakast, de csak 
két hitvány csettenés hallatszott. Nagy álmélkodására 
a golyók a medve szeme láttára pottyantak le a földre.
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Éppen mintha valaki kiszedte volna a puskaport patron
jaiból.

— Szent Hubertus ! Rikoltott Ábrahám úr s puskáját 
földhöz vágva, szaladásra vette a dolgot; természetesen 
a medve meg utána, mint a hogy illik.

Ábrahám úr ha tetőtől talpig tele lett volna szájakkal, 
mindenikkel kiabált volna a cimboráknak, hogy lőjjék le 
a bestiát, mert megcsufolja.

Azok rá nem lőttek volna a világért. A nyomorultak 
nyilván összeesküdtek az Ábrahám úr testi épsége ellen.

A medve megunta a négy lábon való kergetődzést, 
felállott tehát a két hátsó lábára s gyorspolka lépésben 
igyekezett az Ábrahám úr gallérját elérni.

A vadászkompánia a hasát fogta nevettében. Mojsza 
Miska égre-földré fogadkozott, hogy kergüljön meg, ha 
ő még ilyen medvét látott, a melyik polkázni is tudjon. 
Dehogy bántották volna.

Ábrahám úr horgas inai már-már rogyni kezdtek. A 
tisztességtudó medve ezt látván, még egyszer oda böm
bölt Ábrahám urnák. Csodák csodája, tisztán ki lehetett 
venni belőle e z t:

— Bátyám, ha ád ötven forintot, akkor nem eszem meg.
Mikor a medve űzőbe fogta Ábrahám urat, nagyon

megijedt és hogy a vadállatot beszélni hallotta, még job
ban megijedt, de mikor az éppen ötven forint kérésen 
kezdte tanulni a beszédet, erre már szörnyen megijedt. 
Hirtelenében az jutott eszébe, hogy feljelenti a medvét 
zsarolás miatt.

Ki vagy te jámbor me . . . medve? Riadt rá Áb
rahám úr.

A medve udvariasan meghajtotta magát s a hasán végig 
hasítva a bőrét, ledobta magáról, mint mi a kaiser 
kabátot. íme szőröstől bőröstől ott állott — Struc Bandi, 
a ki annak idején a hájtókkal előre ment.

Hogy Ábrahám úr mit mondott erre, azt a t. olvasó 
képzeletére bizom.
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Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sületének választmánya 1909. évi február hó 18-án 
Rimaszombatban, a „Hungária“-szállóban d. e. 10 órakor 
ülést tart.

Vadászat.
Fülöp Szász Coburg Gothai herceg Őfensége f. évi 

január hó 25—30-án vadászatot tartott a baloghvári ura
dalmában, melyen résztvettek a vadászúron kívül: Frigyes 
főherceg ő cs. és kir. fensége, Lipót és Ágoston Szász 
Coburg Gothai herceg ő fenségeik és a nyílt területen 
Hahn Miksa gazd. igazgató. Az eredmény a következő :

Lőjegyzék.
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Fülöp Sz. C. G. hg. őfens. 5 19 2 6 3 i i 37

Frigyes főherceg őfensége 5 10 2 - - 2 - 19

Lipót Sz. C. G. hg. őfens. - 15 - 5 5 - - 25

Ágost Sz. C. G. hg. őfens. - 5 2 3 2 - 12

Hahn Miksa gazd. igazgató - - - 5 - - 5

Erdészeti személyzet 1 — 13 2 — - 16

Összesen 10 50 6 32 12 3  1 114

A vadászat a 20 fokos csikorgó hideg miatt, csak rész
ben sikerülhetett, mert az állásokra való felvonulás alkal
mával a lépések zaja a vadat már messziről elriasztotta.

Sz.

I. Nemzetközi vadászati kiállítás Bécsben 
1910.

A vadászok nagy világközsége kiállításra készülődik, 
a mely „I. Nemzetközi vadászati kiállítás Bécsben" cím 
alatt a Prater „Rotunde“ épületében és az ezt környékező 
kerti területen van tervbe véve.

Nem csak vadászkörök fogadták nagy örömmel a terv 
kivitelének megvalósítását, de lankadatlan munkálattal 
készülődnek már kis- és nagyiparosok, valamint művészek 
e kiállítást minél nagyszerűbben megalkotni.

A rendező-bizottság előmunkálatait befejezte már. A 
külföldi államok nagyobb része jelentkezett és az illető 
országokban alakúit szűkebb körű bizottságoknak fő
törekvése oda irányúi, hogy a nemzetközi versenyben 
vadászai javarészével résztvehessen.

A magyarországi biztos Földi János főerdőtanácsos, a 
kiállítás főtitkárával teljesen megegyezett már és minden
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újabb jelentkezés, a mely nap-nap után érkezik a kiállítás 
vezető köreihez, arra enged következtetni, hogy a kiállítás 
nagyobb mértékben lesz majd rendezendő, mint a hogy 
az eredetileg tervezve volt.

A németországi bizottság, a melynek elnöke Ratibos 
herceg, előmunkálatainak derekán áll.

Franciaország biztosát, Daubré földművelési al-állam- 
titkárt a napokban várják Bécsbe, hogy alapvető intéz
kedéseit megtegye a kiállítás színhelyén.

A Skandináv-félsziget szintén a jelentkezők sorai között 
foglal helyet.

Nagyobbszerű szereplés vár az osztrák Automobil- 
Klubra, a mennyiben e Klub fogja a kiállítás tartamára 
tervezett kisebb-nagyobb kirándulásokat rendezni.

A mi a kiállítás külső alakját illeti, egyelőre csak 
annyit jelenthetünk, hogy a rendező-bizottság sem időt, 
sem fáradságot nem kiméi a kiállítás minél stylszerűbb, 
minél nagyszerűbb berendezésénél.

Az egyes országok pavillonjai egy műtó partján épülnek, 
és a kiállítás klubját Őfelsége mürzstegi vadászkastélyának 
hasonmása fogja képezni.

A bejelentési határidő ez év március hava. Minden a 
jelentkezésre vonatkozó mintával és felvilágosítással a 
kiállítás főtitkári hivatala: III. kerület Lothringerstrasse 
16. Becs, — készségesen szolgál.

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Tisztelettel van szerencsém megkeresni, szíveskednék 

alábbi soraimnak a „Magyar Erdész“ hasábjain helyet 
engedni. Mondhatom, felháborodással ragadom meg a tollat, 
midőn alábbi eset közlésére kérem az igen tisztelt Szer
kesztő urat, mert azt mégse tudtam volna elképzelni, 
hogy Magyarországon vannak oly képzett emberek, a kik 
úgylátszik az „erdőmérnök“ fogalmával vagy nincsenek 
tisztában, vagy pedig szakunk iránt oly kicsinyléssel visel
tetnek, hogy azt hiszik, hogy a mai világban mindenki 
lehet erdőmérnök, ha mindjárt csak abban áll az ő mé
rési tudománya, hogy egy szálfa hosszát és közepét 
méri meg.

Az eset, a mit közölni akarok, a következő :
Dobsina r. t. városa folyó hóban egy főerdőőri állásra 

hirdetett pályázatot. A beérkezett pályázati kérvényeket 
a polgármesteri hivataltól átvevén, a mint azok egyikét 
átolvastam, megütköztem azon, hogy ezen főerdőőri állásra 
Biró Frigyes erdőmérnök is pályázik, kérvényéhez mellé
kelten kitűnő eredményű erdőőri szakvizsga bizonyítvány, 
úgyszintén a liptóújvári erdőőri szakiskolától kiadott 
csupa dicséretestől áradozó bizonyítványa, valamint egy

az „erdőmérnök úr" felől dicshimnuszokat zengedező 
szolgálati bizonyítvány a magas gróf Kornis Károly szent- 
benedeki uradalomtól, aláírva mint uradalmi jogtanácsos 
dr. Horváth Emil dési ügyvéd, a ki „erdőmérnökét“ 
nekünk melegen ajánlja főerdőőrnek.

Mondhatom, hogy első pillanatra azt se tudtam : ébren 
vagyok-e vagy csak álmodom. Ilyesmi teljesen új előttem, 
hogy egy szakvizsgázott erdőőrből is erdőmérnököt lehes
sen faragni. Az affélét igaz, hogy már megszoktuk, hogy 
a 17, §. alá nem tartozó magánuradalmak „erdészei“ 

tisztelet, becsület a kivételeknek — cseh jágerekből, 
inasokból és kocsisokból kerülnek ki, oly eset is előfor
dult már — mint a hogy a „Magyar Erdész“ nehány 
évvel ezelőtt közölte — hogy valamely nagy úr a cseléd
szerző intézet utján keresett magának „erdészt“, de azt 
még se tapasztaltam eddigelé, hogy az erdőmérnöki cím
hez ily olcsón lehetne jutni.

Nem az illető egyénen csodálkozom, ki valamikor vala
mely igazi erdőmérnök mellett mint figuráns lehetett 
alkalmazva, s megtanulta a távolságmérő lécet tartani, s 
a szakiskolában elsajátította a mérőlánc és szalaggal 
való mérést, az egyenes vonalnak kitűzését, valamint a 
szögtárcsával való bánást, s ha ez ismeretek birtokában 
ily hangzatos címmel az uradalom szarvakat rak fel neki, 
nem restellj folyamodványát így aláírni, pedig talán csak 
gondolhatta volna, hogy ez nem holmi jágerek s büchsen- 
spannerokból lett erdőtisztek kezébe jut, a minők eddigi 
principálisai lehettek ; de legjobban csodálkozom dr. 
Horváth Emil ügyvéd úron, ki tanult ember létére tud
hatná, hogy kinek szokták a mérnöki címet adni és hogy 
mit tesz az egy mérnöki diplomát megszerezni.

De mindezt úgy látszik a tisztelt Doktor úr nem tudja, 
mert különben nem tudnám feltételezni, hogy alantasai
nak ily címeket osztogasson, vagy talán az állami erdé
szetet vette minden tekintetben mintaképül, s a mérnöki 
címzéssel azt megelőzni akarta, de akkor válogassa meg 
ám jobban az embereit, hogy kit illethet meg e cim, 
vagy ha okleveles erdőmérnököt méltóságos gróf ura 
alkalmazni nem akar, világosítsa fel az „erdőmérnöki“ 
cim felől, a mely mindenesetre annyi, mint egy politikai 
vagy államtudományi doktorátus.

Igazán itt volna már az ideje, hogy a kormány tör
vényt hozzon ily cimbitorlásokkal szemben, mert ha már 
az erdőmérnöki oklevelet és címzést behozta és az egész 
vonalon elrendelni akarja, akkor szakunk tekintélye is 
megköveteli, hogy e címet ne használhassa bárminemű 
félművelt ember, mert különben a nagyközönség képzett
ségünk felől tájékozatlan lesz és fog maradni.

Mert, ha valakinek nem szabad a neve elé írni a dr.-t, 
ha doktorátusa nincsen, azt kérdem : miért lehetnek 
valamely magánvállalat vagy uradalom emberei mérnökök, 
ha ahhoz való képesítésük nincsen ?

Maradtam szaktársi üdvözlettel Dobsinán, 1909. január 
hó 20-án. tisztelője

Kellner Viktor, városi erdőmester.
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* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister az állami keze
lésbe vett községi erdők szolgálati ágazatánál áthelyezte Polakovits 
György m. kir. erdészt a fogarasi m. kir. állami erdőhivataltól (Sár
kányból) a besztercei m. kir. erdőigazgatósághoz (Besztercére pénz
tári ellenőrnek). N agy  Samu m. kir. erdészt a nagyenyedi m. kir. 
állami erdőhivataltól (Zalatnáról) a fogarasi m. kir. állami erdőhiva
talhoz (Sárkányba erdőgondnoknak), Comaniciu János m. kir. erdészt 
a dési m. kir. állami erdőhivataltól a nagyenyedi m. kir. erdőhiva
talhoz (Zalatnára erdőgondnoknak).

* Halálozás. A következő gyászjelentést vettük: A lugosi m. 
kir. erdőigazgatóság és a mellé rendelt számvevőség tisztikara mély 
fájdalommal tudatja, hogy szeretett tiszttársa, aranyosrákosi Létay 
Gábor m. kir. erdőszámvizsgáló, számvevőségi főnök folyó hó 25-én 
munkás életének 57. évében Lúgoson hirtelen elhunyt. A boldogult 
hült tetemei folyó hó 27-én d. u. 3 órakor fognak örök nyugalomra 
helyeztetni. Lúgos, 1909. évi január hó 25-én. Áldás és béke lengjen 
porai felett!

* Csatangolás.
— Tisztelt uraim ! Egy csésze teára hívtam meg önöket s szíve

sek voltak megjelenni. Bizonyára csodálkoztak, hogy sem feleségem, 
sem öt leányom nem vett részt a teán s önök őket nem is láthatták, 
de ennek oka, uraim, hogy ma nekem van egy bizalmas felhívásom 
önökhöz.

Kedves fiatal barátaim ! Engedjék meg, hogy a lefolyt évről egy 
kis számadással szolgáljak. Önök egész éven át szívesen látott ven
dégeim voltak. Szívesen láttam önöket a júniusi majálison épp úgy, 
mint a júliusi kiránduláson. Örvendtem, hogy megjelentek a nyolc 
„uzsonán a zöldben“, s a négyszeri kiránduláson Visegrádra. Rend
kívül jól esett, hogy a tizenkét teaestélyről senki sem hiányzott s a 
három házi bálon valamennyien megjelentek.

És most jön a farsang, fiatal barátaim I Nem kételkedem, hogy 
valamennyi bálon viszontlátjuk egymást, s tudom, hogy öt leányom 
egyike sem lesz kénytelen petrezselymet árulni.

Hanem uraim 1 Nem csak petrezselyemmel él az ember. Az önök 
mulattatása nekem egy oly tőkebefektetés volt, melynek kama
tait élvezni bizton reményiem; felhívom tehát önöket, szíveskedjenek 
husszonnégy órán belül nyilatkozni, hogy ki melyik leányomnak jövőjét 
szándékozik biztosítani. Itt az idő, hogy az eljegyzéseket megtartsuk. Nagy 
örömömre szolgálna, ha egyszerre tarthatnók meg mind az öt eljegy- 
jegyzést . . .  A viszontlátásra kedves fiaim ! A nyomtatott ajánlati 
blankettákat az előszobában megtalálják . . .

a? A vadászlap inti a vadászokat, hogy most jön a vadóvás ideje, 
tehát rajta vadászok, kik nyáron vadásztatok, most védjétek és etes
sétek a vadat . . . !

Ki védje? Talán Nagy Károly póstatiszt, a bérlő? Vagy Salgó 
Izidor bankfi, a vendég ? Vagy maradjon e mesterség Srpek Gyúró 
vadőrre ? De talán mégis legjobb lesz, ha a tudajdonos, . . ,i község 
elöljárósága fogja gondozni . . . Várhatsz babám !

* Felhívás. A folyó év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni 
szándékozók felhivatnak, hogy az ehhez szükséges engedélyért be
nyújtandó kérvényeiket kellően felszerelve legkésőbb folyó évi február 
hó végéig az erdészeti államvizsgáló bizottság elnökének címére 
i Budapest, V., Zoltán-utca 16. sz.) bérmentve küldjék be. Budapes
ten, 1909. évi január hó 14-én. Horváth  Sándor ministeri tanácsos, 
mint az erdészeti államvizsgáló bizottság elnöke.

Keresek megvételre csemetéket. Ajánlatok „A“ jelige
alatt a kiadóhivatalba kéretnek.

f  ............................"  ~
K R A S A  R U D OL F

TECHNIKAI KÜLÖNLEGESSÉGEK 

MEZŐGAZDASÁG, IPAR stb. SZÁMÁRA. 

VEGYÉSZ-TECHNIKAI GYÁRTMÁNYOK. 

WIEN, VII 2. KIRCHEN-G ASSE No. 29.

v _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1748/908.

faelaDási hirdetmény.
A repedei és dubrovici úrbéres közönségek 

eladják az 1907. évi 23.897 számú földmívelés- 
ügyi ministeri rendelettel erdejüknek kihasz
nálására engedélyezett 176 28 ürm.3 bükk és 
73 ürm.3 nyírtűzifa tömegét Repedén (Beregm.) 
a községházánál 1909. évi március 9-én Délelőtt 9 
Órakor megtartandó Írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött szóbeli nyilvános árverésen.

Kikiáltási ár 41.367 korona.
Bánatpénz 10°/0. Az erdő a vasúti állomástól 

lVs kilométerre.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Az árverési 

és szerződési feltételek Repedén, az úrbéres 
elnöknél megtudhatók.

Becsáron alúli ajánlatok is elfogadtatnak s az 
árverés napján megtartandó úrbéres közgyűlés 
elé terjesztetnek.

Repecte, 1909. február hó 1-én.
Soor Salamon,

urb. elnök.

A tavaszi erdősítésekhez és csemetekertek 
bevetéséhez

saját magpergetőnkben
termelt, legmagasabb csirázóképességű

•• erdei fenyűmagot ••
mérsékelt áron ajánl és megrendeléseket már 
most is szívesen előjegyez

a hercegi erűőhivatal 
Káposztafal ván

(Szepesm.)
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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 terü
leten becslés szerint

5502 m3 gömbölyű lúc-ha- 
szonfenyő,

4789 m3 gömbölyű jegenye 
haszonfenyő,

581 m3 lucfenyő-kéreg és 
643 m3 fenyőtűzifát
tartalmazó készletét 63230 korona, azaz hat- 
vanháromezerkettőszázharminc korona kikiáltási 
árban

1909 . március 10-én délelőtt 10 érakor
a községházánál megtartandó zárt írásbeli aján
lattal egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek el fogja 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°, o-ának meg
felelő óvadékképes értékpapírra! látandók el és 
abban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát aláveti.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el, valamint 
az erdő fatömege a becsértéken alul eladatni 
nem fog.

Az árverési feltételek és a becslésre vonatkozó 
közelebbi adatok a körjegyzői irodában a hiva
talos órák alatt megtekinthetők.

Tusnád, 1909. évi január 31-én.

Ferenczy Béla, ifj. Ferencz János,
bírt. jegyző. 1—2 bírt. elnök.

pályázat erdőőri állásra.
A meszicsi gör. kel. szerb zárda tulajdonát 

képező erdőben üresedésbe jött erdőőri állásra 
pályázat nyittatik. Ezen erdőőri állás javadalma: 
évi 720 K készpénzfizetés, szabad lakás, konyhá
kért és 12 szekér dorong- és galyfa.

Felhivatnak mindazon 35 éven aluli okleveles 
erdőőrök, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
okmányaikkal felszerelt és sajátkezűleg írt kér
vényüket legkésőbb március hó 15-ig alúlírt címre 
küldjék be.

A megválasztandó pályázó állását azonnal 
elfoglalhatja, de legkésőbb április hó elsején 
elfoglalni köteles.

Megjegyeztetik, hogy pályázóktól a magyar 
nyelven kivűl a szerb avagy román nyelv isme
rete megkívántatik.

Meszics, 1909. évi február 2

Qör. kel. szerb Zárdafőnökség.

512—1908. ki. szám.

Faeladási hirdetmény.
Vacsárcsi község „Csörgő“ nevű erdejében 

törzsenkinti bemérés útján 14.340 köbméterre 
becsült lucfenyő haszonfa-tömeg értékesítése 
céljából

folyó évi március hó 4-én ö. e. 10 órakor
Vacsárcsi község házánál nyilvános szó és zárt 
írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.

Kikiáltási ár: 86500 korona, azaz nyolcvan- 
hatezezerötszáz korona.

Bánatpénz 8650 korona.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az értékésítendő erdőrész minden befektetés nél

kül, télen-nyáron kitermelhető. Jókarban lévő 
mezei út 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.

Vacsárcsi, 1909. február 7.

jtfánya fiM giró Kálmán
körjegyző. k. bíró.
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29/1909. szám.

Árverési hirdetmény.
Ungmegye, ungvári járásába kebelezett, 

Radvánc községében, a nagyméltóságu föld
mi velésügyi m. kir. minister ur 1908. évi 
junius hó 29-én kelt 66319. számú engedélyé
vel a radvánci volt úrbéresek tulajdonát ké
pező 20‘6 k. hold erdőterületen kijelölt 2485 
drb, 885 921 m3 tölgy mű- és épület- és 355 
ürm3 vegyes tűzifára becsült tölgyía Radvánc 
községházában, 1909. évi február 22-ének 
délelőtti 10 órájakor szó- és irásbel nyil
vános Il dik árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 25550 K.
Bánatpénz 2560 K
Szabálytalanul felszerelt Írásbeli ajánlatok, 

vagy utóajanlatok egyáltalaban tekintetbe nem 
vétetnek.

Szabályszerűen kiállított írásbeli ajánlatok 
a szóbeli árverés megkezdése előtt nyújtandók 
be az árverező-bizottság kezeihez.

A részletes árverési és szerződési felté
telek, valamint a becsjegyzék az ungvári m. 
kir. erdőgondnokság irodájában a hivatalos 
órák alatt tekinthetők meg.

Kelt Ungvári, 1909. évi január hó 30 án.
Úrbéres elnök.

Pályázati hirdetmény.
Baranya vármegye területén a hegyszent- 

márton és magyaregregy kerületi járási erdő
őri állásokra pályázat hirdettetik.

Az alkalmazandó járási erdőőrök javadalma
zása a következő :

Évi bér 500 K, lakpénz 120 K, utiáltalány 
240 K, irodaáltalány 20 K.

A Baranya vármegye közigazgatási erdészeti 
bizottságához címzett kérvények 1909. évi 
március hó 21-ig a pécsi m. kir. állami erdő
hivatalnál nyújtandók be.

A sajátkezüleg irt és 1 K bélyegjeggyel el
látott kérvényhez csatolandók :

1. születési bizonyítvány; 2. erkölcsi bizonyít
vány ; 3. végzett iskolák bizonyítványai; 4. az 
erdőőri szakvizsga letételét igazoló bizonyítvány ;
5. hatósági orvos által kiállított bizonyítvány, a 
melyben a folyamodónak ép, erős testalkata, 
különösen jó látó és halló képessége igazoltatik ;
6. a katonai kötelezettség teljesítését igazoló 
okmányok; 7. a folyamodónak összes eddigi 
szolgálatát igazoló bizonyítványok.

A kinevezés egyelőre ideiglenes és a kineve

zett állásában, csak a megelégedésre teljesített 
egy évi próbaidő eltelte után véglegesíttetik.

Elkésve érkezett vagy hiányosan felszerelt 
kérvények figyelembe nem vétetnek.

Pécs, 1909. évi január hó 27-én.
Alm ássy s. k.

m. kir. erdőmester.

Klos József
vargamester

Niemes, C sehország
elvállal mindennemű a szakmájába 
vágó munkákat, takarók és bőrök 
kidolgozását (cserzését) és festését.

faeladási hirdetmény.
A földmivelésügyi m. kir. minisztérium 1907, 

évi 37.316 számú engedélyével az oroszteleki 
úrbéres közönségnek Beregszőllős község mellett, 
a munkácsi vasúti állomástól mintegy 12 km. 
távolságban fekvő erdőbirtokán kijelölt és 2898 m3 
mű-, valamint 2734 m3 tűzifára becsült 4192 
drb. tölgytörzs, továbbá 7886 m3 tűzifára becsült 
11.280 drb. bükkfa törzs folyó évi március 
11-én délelőtt 9 órakor Orosztelek község
házánál megtartandó szó- és Írásbeli zárt aján
latokkal egybekötött nyilvános árverésen el fog 
adatni.

Kikiáltási ár: 108.180, azaz egyszáznyolcezer- 
egyszáznyolcvan korona. Bánatpénz 11.000 K

Szabályszerűen kiállított és 10°/o óvadékkal 
felszerelt zárt írásbeli ajánlatok, melyek iven
ként 1 koronás bélyeggel látandók el, legkésőbb 
1909. március 11 d e. 9—10 óra között 
az árverést vezető bizottsághoz nyújtandók be ; 
a zárt ajánlatokban kifejezetten kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri s azoknak magát aláveti, valamint a meg
ajánlott összeg nemcsak számjegyekben, hanem 
betűvel is kiírandó.

Utó-, távirati és szabálytalanul kiállított aján
latok visszautasittatnak.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
úgy Orosztelek község v. urb. birtokossági elnö
kénél, valamint a beregszászi m. kir. állami 
erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt betekinthetők.

Orosztelek, 1909. évi február 2.

Orosztelek község
v. urb. birtokossági elnök.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gieitsmann E. T. festékével (Budapest, Akácfa-utca 50).
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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 őszerk esztő :
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 I M A B Á N Y A

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főm unkatárs :
Remetei 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.

E lőfizetési 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, fé lo lda l 20 K, negyedolda l 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

Vízi építkezésekről.
A M. E. 1906. évi 12. számában „Építsünk 

vizi utakat“ című közleményünkben kifejtettük, 
hogy a vizi utakra minő kevés gondot fordítunk, 
oly keveset, hogy szinte megdöbbentő.

Nem gondol senki az elemek megfékezésé
vel ! Pedig mennyi vagyon pusztul el, mennyi 
termékenyítő eső vész el nembánomságunk által.

A midőn e kérdésre visszatérünk, nem aka
runk az ismétlés hibájába esni, de lekötötte 
figyelmünket a B. H. múlt évi novemberi szá
mának közgazdasági rovatában „Vízjogi enge
dély“ című cikke.

E cikk reá mutat arra, hogy az 1885. évi 
XXIII. t.-c. 25. és 42. §§-ai alapján a hatóság 
rendelkezése alatt álló vizeken vizi műveket és 
vizi munkálatokat végezni csaknem minden eset
ben, csupán vízjogi engedély mellett lehetséges.

Elmondja, ha valaki egy sarkantyút építeni, 
vagy kisebb part-biztositást akar végezni, a tör
vény rendelkezése alapján terveket kell hogy 
készítsen és kérvénye mellékletei gyanánt az 
illető vármegye alispánjához kell azokat benyúj
tania. Az alispán a kérvényt és mellékleteit át 
teszi az illetékes kulturmérnökséghez, ez meg
teszi az észrevételeket és ha tárgyalásra alkal
masnak találja, javasolja, hogy az 30 napig 
közszemlére tétessék és annak utána a hely
színi tárgyalás megtartassék. A helyszíni tárgya
láson felvett jegyzőkönyvet az alispán átteszi a 
kultúrmérnöki hivatalhoz, hogy a kiadandó első

fokú véghatározat tervezetét készítse el. Ezt 
megkapva, az alispán kellő számú példányban 
sokszorosíttatja és az összes érdekelteknek meg
küldi. Ha a kézbesítéstől számított 15 nap alatt 
felebbezés nem érkezett be, a határozat jogér
vényes. Ha azonban csak egy is érkezett be, 
akkor azt tárgyalás végett a közigazgatási bizott
sághoz kell áttenni, ez meghozza a II. fokú ha
tározatot, a mely ellen a földmivelési minister- 
hez 15 napon belül lehet felebbezni. A föld
mivelési minister az engedelmet kiadhatónak 
mondja, vagy a mi leggyakrabban megtörténik, 
új eljárást rendel el.

Az történik a legcsekélyebb munkálatoknál, a 
mi a legnagyobb fontosságú folyóvíz-szabályo
zásnál.

Miután az ilyen vizi engedelmek megadása 
tengeri kígyóként húzódik, ki sem számíthatni, 
hogy elintézésük mennyi időbe kerül. És ha az 
engedély hosszú idő után meg is érkezik, 
a vizi munkálatot végző kezdheti a kérvénye- 
zést élőiről, mert a viz nem türelmes papír, 
hanem bősz elem, a mely nap nap után dol
gozik, és ma itt, holnap már ott rombol, tehát 
a munkát újból kell felvenni és a tervet meg
csinálni.

Lehet-e csodálkozni, ha ezután vizi utaink, 
folyóink partjai a legelhanyagoltabb állapotban 
vannak, és azt, a mit.ma száz koronával helyre
állíthattunk volna, azt már holnap, vagy talán 
egy év leforgása alatt ezrek árán sem lehet el 
készíteni És azután valljuk be, hogy egy ilyen
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eredménytelen munka alkalmával felmerülő költ
ségektől ki ne fázna?

Már pedig a fent leirt hosszadalmas eljárás 
és az ezzel összekötött költségektől való félelem 
csakis oda fog vezetni, hogy folyóink egészen 
elfognak vadulni, beláthatlan kárára a nemzetnek.

A vízjogi törvény végrehajtásáról szóló 
45689—85. szám alatt kiadott általános rende
letnek 25. szakasza ugyan azt mondja, hogy 
sürgősség vagy veszedelem esetén, hogy ha a 
fennebbi szakaszban megkívánt alakiságok meg
tartásából nagy kár származhatnék, az alispán 
lehetőleg a hatósági szakértő meghallgatásával 
ideiglenesen megengedheti a munkálatok foga
natosítását, a melyek a veszedelem elhárítására 
szükségesek stb.

De melyik vizi építkezés nem sürgős, nem 
sürgős legalább annyira, hogy az egy éven be
lül a tavaszi árvizek után, a legkisebb vízállás
nál meg nem kezdhető? Állíthatjuk, hogy min
den vizi munkálat sürgős, mert annak tervezője 
és építője azt akár partvédelem, akár a tutajo
zás vagy usztatás céljából eszközli, mindig azon 
célzattal cselekszi, hogy a vizi utat rendes med
rében tartsa, a bősz elemet megfékezze.

Ezért kívánatos, hogy ezen patak, folyósza
bályozások mind sürgőseknek jeleztessenek és 
az engedély az illetékes alispán által 3 hónapon 
belül megadassák. Kívánatosnak tartom, hogy 
ezen engedély megadhatása alkalmával felme
rülő költségeket ne az illető fél, a ki a vizi 
munkálatok elkészítésével eléggé megvan ter
helve, hanem az illető tárca viselje, mert a sür
gős vizi munkálatokat úgy mint partvédműveket, 
egyszóyal azokat, a mik a patak, folyó partjai
nak jó karban tartását célozzák, tulajdonképpen 
az illető partbirtokos költségeire hivatalból kel
lene elrendelni, mert csak így leszünk képesek 
a nagy partszakadásokat és vízmosásokat meg
akadályozni és a közjónak használni.

Felhozzuk még azt a körülményt is, hogy 
sokan a késedelmes vizi munkálat e engedélyek 
megadását abban keresik, hogy a hatósági szak
értők túlvannak terhelve munkával; — meg
engedjük, de a patak, folyószabályozásokat és 
vizi munkák felett a szakértői vélemények el
készítését az alispán által választott és feleske

tett okleveles erdészekre bízhatnák. Hisz ezek 
teknikai kiképeztetésének egy fontos része a 
vizi építkezéseken nyugszik.

Állítsanak fe l a hegyvidéken vizi rendőr
séget és szakértőül nevezzék ki az okleveles 
erdőmérnököt.

Jegyzetek
Rónai György „Tanulmány az erdőérték- 
számitás köréből” című közleményéhez.*

Irta Csorna Gusztáv.

A nemzet háztartásában bármely téren dolgozzék valaki, 
ha működését egy magasan álló eszményhez nem kap
csolja, lelke a mindennapiságból kiemelkedni nem fog.

Az erdőgazdaságban is szükség van eszményekre, 
melyek felé a reális téren igyekezni kell. Erdőgazdasá
gunk különösen hálás tér a szemlélődésre, váljon meg 
lehetünk-e elégedve az értékesítésnél elért eredmények
kel, nincs-e már kérdés, mely izgassa értelmünket s 
megnyugvással dolgozhatunk-e annak tudatában, hogy 
megállapodott viszonyok között folyik a munka.

Az erdőgazdaság a fejlődő közgazdaságban hatalmas 
kulturtényezővé lett ugyan, hogy azonban a fokozódó 
igényekkel szemben s a minden irányban működő ver
senyben rendeltetésének magaslatán maradjon : az erdő
gazdának többi teendői mellett az üzletember gondossá
gával kell igyekeznie megfigyelni az erdőben rejlő tőkék 
s kamatozásuk közötti összefüggést is.

Ezen irányban arról nem lehet szó, hogy hazánkban 
nagy arányokban folynék a gazdálkodás őserdőkben, 
melyek fakészlete tőkebefektetés nélkül jött létre; erdeink 
túlnyomó része kulturmunka eredménye csak úgy, mint 
a mezőgazdasági termények. Ám a két művelési ágban 
a befektetett tőkék nem egyformán mozognak. A mező- 
gazdaságban az évi tiszta jövedelem nem jelentkezik 
úgy, mint az évtizedekre s ezek egész sorára is terjedő 
vágásfordulókkal kezelt erdőtestekben fölhalmozott értékek 
egy évi kamatja.

A „Magyar Erdész“ 1907. évi 14. számában az erdő- 
érték-számítástan nyomán közölt tanulmány ezen törvény- 
szerűségről szól, mely szavakba úgy foglalható, hogy 
magas vágásfordulóknál nem csak az idősebb korfokok 
befektetési értéke emelkedik rohamosan, de ezzel ará
nyosan rohamosan kell emelni a legidősebb, vágásra 
kerülő korfok tőárait is, hogy ezen korfok faterméséből 
kikerüljön oly tiszta jövedelem, mely megfelel az üzem
test befektetési értéke azon százalékkal számított egy 
évi kamatjának, melylyel a befektetett értékeket (hol 
a szabályos fakészlet is csak befektetési értékével vehető 
számításba) kamatoztatjuk.

* Megjelent az Erdészeti Lapok 1909. évi III. füzetében.
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Ezen törvényszerűséget tartalmazza a jövedelmezési 
százalékra vonatkozó képlet:

1 ’op V T +  f. ö 
T +  C +  ~ +  1

hol, amint Rónai György helyesen vezette le, 

T 4 -fö  =  V — C.

Ha itt a talaj befektetési értéke helyett a mezőgaz
dasági °/o-hoz közelálló kamatláb bevonása mellett 
a talaj gazdasági értékét határozzuk meg s ezt állítjuk 
be fenti képletbe, ennek nincs más hibája mint az, hogy 
az erdőtestben fekvő tőkék forgásának meg nem felelő 
tényezővel számítunk. Ekkor ugyanis a talaj értéke — 
magas lévén a választott kamatláb — kisebb értékkel kerül 
az egyenletbe, ha pedig a nevező kisebbedik, a tört 
értéke nagyobbodik s így nagyobb lesz a keresett p is. 
Ezen összefüggés annyira szoros, — ha a talaj gazda
sági értékét akarjuk behozni, — hogy a bal oldalon álló 
p ugyanolyan nagynak kerül ki, a milyennel a talaj 
gazdasági értékét éppen kiszámítottuk, feltéve, hogy az 
egyenlet jobb oldalán levő p-1 is a talaj gazdasági érté
kénél használt °/o-kal egyenlőnek veszszük, egyébként 
ugyanazon adatok mellett. Ezért az erdőgazdasági jöve
delmezési %-ot a mezőgazdaságinak megközelítő alapul 
vétele mellett sem lehet meghatározni, mert az erdő- és 
mezőgazdaság a tőkék forgását illetőleg is egy-egy külön 
világ.

Az által, hogy tanulmányomban a köztes használatok 
értékeit a véghasználatra alapított következtetésekbe nem 
vontam bele, a tiszta jövedelem minimumára mutattam 
rá, melyet a véghasználat tőáraitól megkövetelhetünk 
középszerű gazdálkodási rendszer mellett, ha nem csak 
mint erdőt nevelők és gondozók, nem csak mint nem
zetgazdák, de mint üzletemberek sem akarjuk az erdő
vagyon értékén alóli jövedelmezését szolgálni.

Tanulmányom gondolatmenetéből nem az következik, 
hogy összes szakunkban képzelhető meliorációkkal föl- 
virágoztatott erdőgazdaságból nyert tiszta jövedelemnek a 
fenti képletbe való beállításával állapítsuk meg a jöve
delmezési o/o-ot s ha akkor is azt látjuk, hogy gyenge 
az eredmény, az erők további megfeszítésével igyekez
zünk javítani a százalékon. Az üzemtest befektetési érté
kének a magas fordulóknál mutatkozó hirtelen emelke
déséből az következik, hogy tekintettel a gazdálkodás 
drágulására, igyekeznünk kell javítani elsősorban a vég
használat tőárain úgy, hogy az erdőgazdaság jövedelme 
egy jogosan megkívánható százalékon alul ne marad
jon. Vannak ugyan okok, melyek befolyásolják az ár 
alakulást, de azok minden téren léteznek, hol verseny van, 
s mégis minden reális üzletember számot vet magával,

hogy árúját minimális áron alul ne adja, ha vagyonilag 
rendezett viszonyok között akar élni.

Az erdőgazdaságban azonban a verseny fölkeresése 
inkább a fa értékének emelésére vezet. így például első
rendű feladat a fűrészárúnak az erdőbirtokos kezelésében 
való előállítása, ha a fűrészek bérbeadásával kombinál! 
puhafa árverések eredménytelenségét eliminálni kívánjuk. 
Az erdőbirtokosok szövetkezése is a viszonyok javulá
sát mozdítaná elő.

A köztes használatokból nyerhető jövedelem fontossá
gát tagadni nem lehet, de arról lehet szó, hogy ez a 
gazdasági egységtől várt minimális jövedelmezési °/o meg
állapításához nem okvetlenül vonandó közbe. A köztes 
használatok nagy körültekintést s utánjárást igényelnek 
a vezetés részéről, hogy okszerűtlen alkalmazásuk ne 
okozzon több kárt mint hasznot. Ha pedig az a szellemi 
tőke, — mely ott, a hol nincsenek meg, a jobb álla
potokat megteremteni igyekszik az erdő határain belül 
is, — fokozottabban érvényesül mint egy középszerű 
gazdálkodási rendszer mellett, ennek nyomát a magasabb 
jövedelmezési o/0-ban meg lehet kívánni. És ha a gazda
ság könyvvezetése olyan, hogy a köztes használatok 
jövedelme külön is ki van tüntetve, semmi sem állja 
útját, hogy ezt a véghasználatból nyert tiszta jövedelem
hez hozzáadva s így állítva be a képletbe, ne mérlegel
hessük azt, hogy mennyivel emeli a minimálisnak jelzett 
jövedelmezési százalékot.

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



80 MAGYAR E R D É S Z 5. szám.

Erdészeti tsKnologia. | |

Oxalsavgyártás fűrészporból.
K ö z li  Skolka József.

Az oxalsav a szabad természetben tisztán nem fordul 
elő, hanem gyakran mészhez kötve, mint oxalsavas mész, 
vagy kálihoz, mint savanyú oxalsavas káli. Vegyi össze
tétele : C2 H2 O4. A kelmefestészelben ezen sav nélkü
lözhetetlen s nagy mennyiségben használják is, s azért 
nagyfontosságú teknikai gyártmány. Legelőször (1773-ban) 
Savary választotta ki savanyú oxalsavas káliból, majd 
gyárilag készítették cukornak salétromsavval való oxydálása 
útján s ezen igen költséges és drága eljárást teljesen 
kiszorította annak fűrészporból való előállítása.

Ha a fűrészport vagy más organikus anyagot maró 
alkáliákkal hevítünk : a hő emelkedésével képződnek a 
savakon kivűl (ecetsav, hangyasav, propionsav, Valérián- 
sav stb.) sötétszínű, szilárd anyagok, melyek tovább he
vítve fokozottabb mértékben oxydálódnak az alkáliák 
hatása alatt s 190—250° közt képződik az oxalsav, s ha 
kellő időben az egész tömeget lehűtjük : nyerjük az oxal- 
savat kötve az alkáliákhoz ; de ha a hevítést folytatjuk: 
az oxalsav is tovább oxydálódik és víz és szénsavvá 
bomlik szét.

Ebből következik, hogy első sorban igen fontos a hőfok 
pontos betartása, hogy a legnagyobb kihozatalt biztosít
hassuk, mert mig a minimális 200° hőfok mellett igen 
kevés oxalsavat nyerünk : addig a maximális 250 fok 
túllépése a fáradozás sikertelenségét vonja maga után.

A másik fontos tényező az alkáliák kellő megválasztása, 
illetve keverési aránya. Ha tisztán kálihydrátot KOH 
alkalmazunk : a legnagyobb kihozatalt biztosíthatjuk ugyan, 
de drágán dolgozunk, s viszont, ha tisztán nátronhydráttal 
NaOHO kezeljük a fűrészport: olcsóbban dolgozunk ugyan, 
de az eredmény kicsi. Ez egy igen feltűnő tény, mert 
a két marólúg vegyi hatása oly annyira rokon, hogy más 
alkalmazásnál egyik a másikat teljesen helyettesíti, sőt 
a drága kálit az olcsó nátron pl. a szappan- és üveg
gyártásnál teljesen kiszorította. Mi az oka ezen sajátságos 
valóságnak, eddig kideríteni nem sikerűit.

Harmadik fontos tényező a kihozatalra nézve a keze
lésbe vett fürészporréteg magassága. Itt, mint később 
látni fogjuk, a kihozatal és a rétegvastagság közötti vi
szony fordított: azaz a vékonyabb réteg mellett a kiho
zatal nagyobb, s kisebb a vastag rétegben való hevítésnél, 
minek magyarázatát abban találjuk, hogy az alacsonyabb 
rétegben lévő fürészpor egész tömegét sokkal könnyebben 
lehet egy s ugyanazon hőfokra hevíteni, mint a vastag 
réteget, s a marólúgok hatása is — mely csak bizonyos 
hőfokon túl lép fel igen energikusan — sokkal teljesebb,

mint a vastagabb rétegnél, melyet egyenletes hőfokba 
hozni egész tömegében lehetetlen.

Továbbá ugyancsak fontos az eredmény nagyságára 
az alkalmazott marólúgok hőfoka, illetőleg maga az eljá
rás, hogy vájjon a lúgokat a fürészporral egyszerre hevít
jük-e, avagy azt a már előzőleg felmelegített lúgokkal 
keverve hevítésnek vetjük alá, mert kísérletileg beigazolt 
tény, hogy a kihozatal sokkal nagyobb, ha a fürészport 
előzőleg forrásba hozott lúgokba keverve hevítésnek tesz- 
szük ki, mintha a lúgokat hideg állapotban a fürészpor
ral keverjük, s úgy hevítjük.

Nem nagy súlylyal jön a mérlegbe a kihozatal nagy
ságát illetőleg az alkalmazott lúgok súlyaránya a keze
lésbe vett fürészpor súlyához viszonyítva, mert bár igaz, 
hogy a kihozatal nagyobb, ha a marólúgok a fürészpor 
súlyának 4-szeresét teszik ki, mint ha a fürészport sú
lyának kétszeres lugmennyiséggel hevítjük : de ezen kü
lönbség nem áll arányban a nyert kihozatali többlettel, 
— s így ez eljárás, mint nem gazdaságos — figyelmet 
nem érdemel.

Végül azon kérdés merül fel, hogy melyik fanem al
kalmas a feldolgozásra, mily alakban s mily nedvtarta
lommal? E tekintetben fáinkat vontanyagokban (cser
sav, festanyagok) gazdag és vontanyagokban szegény 
fanemek csoportjára oszthatjuk be. Az első csoportba 
tartozik a tölgy, éger, bükk stb., a másodikba a tűlevelűek 
mellett a nyár, nyír, hárs. Feldolgozásuknál beigazolt 
tény, hogy a vont anyagokban gazdag fanemek valami
vel kisebb kihozatalt biztosítanak, mint a második cso
portbeliek, a miből következik, hogy a hevítés folytán 
a vont anyagok nagy része is oxálsavba megy át, de hogy 
nem egészben: a kisebb kihozatal bizonyítja; s mert a 
kihozatalban a különbség számbavehetőleg csekély: ki
mondhatjuk, hogy oxalsavgyártásra összes fanemeink s 
azok hulladékai egyaránt alkalmasak.

A mi a felhasználásra veendő fa alakját illeti, irány
adóul kell hogy szolgáljon azon elv, miszerint csak 
akkor számíthatunk kellő eredményre, ha az alkalmazott 
vegyszerek minél nagyobb felületen érintkezhetnek a 
fával s ez elv odavezet, hogy minél apróbb a fa, annál 
jobb, s mert a legnagyobb felületet a fűrészpor biztosítja : 
egyúttal ez a legalkalmasabb alak, mely céljainknak 
megfelel. Ezért mi sem akadályoz abban, hogy a vágásaink
ban visszamaradó rozsét fafoszlató gépen ily alakba ne 
hozzuk s ezúton kellően ne értékesítsük.

A fa víztartalma a kihozatallal fordított viszonyt mutat. 
Nagyobb eredményt biztosít a 100°C-nál szárított hulla
dék, mint a nem szárított, s így indokolt annak előzetes 
szárítása már azon okból is, hogy a szárított fa súlya 
kisebb s így ugyanannyi mennyiségű alkáliákkal több 
fatömeg vehető kezelésbe, mint előzetes szárítás nélkül.

A mondottak igazolása s a nagyban való gyártást 
alábbiakban röviden vázoló leírásnak megértésére szol
gájának itt Thorn vegyész idevonatkozó kísérleteinek 
érdekes és igen értékes tanulmányai és kísérleteinek
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eredményei, ki fáradhatlanul buzgólkodott a kérdést gya
korlatilag is végleg megoldani és minden oldalról tudo
mányos kísérleteivel megvilágítani.

1. A hőfok emelkedésének hatása a kihozatal nagy
ságára :

Viszony 
a marólúgok 

között
KOH: NaOHO

Hőfok

C°-ban

Oxálsav 
súly- 

°/0-bán

Viszony 
a marólúgok 

között
KOH: NaOHO

Oxálsav- 
súly 

°/o-bán

2 0  : 80 190 19-78 4 0  : 60 1 4 0 0

2 0  : 80 2 0 0 21 -50 4 0  : 60 30-35

2 0  : 80 24 0 3 0 0 4 40  : 60 43-75

2. Az alkáliak hatása egyenként és önmagában, vala
mint keverten való alkalmazás mellett:

a) tisztán maró nátronnal 200—220° C mellett a 
kihozatal 33’ 14%  súlyban;

b) tisztán kálihydrát alkalmazása mellett 240—250° 
C-nál 65-57 %  ;

c) a két marólúg együttes használatánál pedig :

Viszony 
a marólúgok 

között
KOH : NaOHO

Hőfok

C°-ban

Kihozatal oxálsavban 
a fűrészpor súly

s á b a n

0 : 100 200—220 3314

10 : 90 230 58-36

20 : 80 240—250 74-76

30 :70 240—250 76-77

40 : 60 240—250 80-57

60 : 40 240—250 80-08

80 : 20 245 81-24

100 :0 240—250 8T23

3. A kezelésbe vett fürészporréteg magasságára nézve 
minden további megjegyzést fölöslegessé tesz az alábbi 
táblázat:

Felhasznált
fűrészpor

grammokban

O x á l s a v k i h 0 z a t a 1

vastag vékony

rétegelés mellett 100°,fa után

50 65-50 81-00

60 54-56 76-30

75 52-00 68-90

80 47-12 66-77

100 36-15 54-14

Tehát az 1 — T5 cm. vastag rétegben való kezelés 
aránytalanul nagyobb eredményt nyújt a már elmondot
tak alapján, mint a vastag rétegelés.

4. Ha a marólúgokat előbb felforraljuk, s a feldolgo
zandó fahulladékot ebbe keverve hevítésnek teszszük k i: 
az eredmény sokkal kedvezőbb, mintha a nyers anyago
kat keverve a műtétnek egyenesen alávetjük. A különb
séget fényesen igazolja Thorn kísérleteinek következő 
eredménye:

A marólúgok viszonya 
KOH : NaOHO

Oxálsav kihozatal súlyszázalékban 
ha a fűrészpor

hideg állapotban 
keverve hevíttetik

forrásban lévő lúgba 
helyezve pörköltetik

40 : 60 43-70 80-57
60 : 40 42-67 8008
80 : 20 6T32 8T24

5. A fanemek, mint említettük, egyaránt alkalmasak 
oxálsav gyártására, mert a kihozatali különbség oly cse
kély, hogy ez alapon a gyártásnál egyik vagy másik 
fanemet mellőzni felesleges. Thorn a következő eredmé
nyeket kapta:

F a n e m
Hygrosco-

picus
víztartalom 

°/0-bán

Oxálsav
°/0-ban

Oxálsav 
100°-nál szá

rított fára 
számítva 
°/„-bán

Jegenyefenyő _ 15-0 80-50 94-70

Lúcfenyő............ 15-0 8 0 -50 94-70

Nyár _ ... 14-0 80-10 93-14

Bükk 8-6 79 00 86-43  ■

Tölgy . ..  . .. 6-5 75-12 84-42

A gyártásnál a legelső teendő a lugkeverék összeállí
tása. E célból meghatározzuk az alkalmazandó hamuzsir 
kálitartalmát, s azt szódával úgy keverjük, hogy a káli 
40, a nátron 60 súlypercentet tegyen ki. Ezen keveréket 
felolvasztva égetett mésszel maróvá tesszük és 1 35 faj
súlyra gőzöljük.

A kész és felforralt lúgba félsúlyának megfelelő szá
raz fürészport keverünk s az egészet a hevítő készülékbe 
1 — IV2 cm. magas rétegben helyezzük el.

A hevítő-készülék áll egy akár gömbölyű, akár négy
szegletes vasserpenyőből, melynek 10— 15 cm. mélynek 
kell lennie. Miután a tömeget munkaközben az össze
sülés elkerülése végett állandóan keverni kell: szüksé
ges a hevítő edényt egy mekanikai keverővei ellátni.

A hevítésnél keletkező gázok igen veszedelmesen tá

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



82 MAGYAR E R D É S Z 5. szám.

madják meg a szemet és a légzőszerveket, miért is 
gondoskodni kell arról, hogy azok a munkást ne támad
ják meg. Ezt úgy érjük el, ha a hevítő-serpenyő felé oly 
magasságban helyezünk egy, a serpenyő alakjának meg
felelő vastokot, hogy a munkába vett anyagot megfigyelni 
képesek legyünk. Ezen kéményszerű tok felé pedig egy 
ventillátort alkalmazunk, mely képes a fejlődő gázakat 
azonnal felszívni. Ventillátor helyett gőzejectort is alkal
mazhatunk, s a gőzöket a tüzelő alá vezetve: fűtésre 
használjuk fel.

Minthogy a hőmérséklet betartása a művelet egyik 
legfontosabb kelléke : a hevítést mindig szabályozható 
módon kell eszközölni, mit úgy érünk el, ha egy szabá
lyozható csövön vezetett gőz- vagy hevített levegővel 
foganatosítjuk a hevítést.

Az így felszerelt serpenyőbe téve a keveréket: a cső 
segélyével teljes hevítésnek tesszük ki, hogy a víz minél 
hamarább elpárologjon s egyidejűleg működésbe hozzuk 
a keverőgépet. A hevítést addig folytatjuk, mig a tömeg 
a 240° C-t elérte s ha 1 — IV2 óráig 240—250u közt 
hevítettük : a művelet be van fejezve s az anyag a hevítő 
készülékről lehúzható.

Az így nyert talajalkatrészektől sötét tömeg tartalmazza 
az összes nátront oxálsavhoz kötve, és a káliumot, mint 
szénsavas káliumot.

Hogy az oxalsavas nátront megkaphassuk : szükséges 
az egész tömeget forrásban levő s annyi tömeget tartal
mazó edénybe tenni, hogy az egésznek sűrűsége legalább 
35° legyen. A forró vízben az oxalsavas nátron teljesen 
felolvad — s így, ha ezen folyadékot kelmeszürőn ke
resztül egy más edénybe lebocsátva hirtelen lehűtjük : 
az oxalsavas nátron kristályokban csapódik le. Ezen 
kristályokat az anyalúgtól centrifuga segélyével megtisz
títjuk s az anyalúgot további használatra eltesszük, de 
felhasználás előtt oltott mészszel maróvá kell tenni.

Hogy a nyers oxalsavas nátronból az .oxalsavat tisztán 
nyerhessük : szükséges azt egy keverőgéppel ellátott
edénybe tenni, melynek víztartalma állandóan forrásban 
tartandó. Az oxalsavas nátron itt feloldódik s ha ezen 
edénybe mésztejet keverünk : a maró nátron szabaddá
lesz s az oxalsav a mészszel, mint calciumoxalat le
csapódik s mikor a folyadékból leszűrt próba fölös ecet
sav és mésztej hozzáadása után csapadékot nem a d : 
bizonyítéka annak, hogy az összes oxalsavas nátron fel 
van bontva.

A csapadékot vízzel kimossuk s a felhasznált vizet az 
előbbi kezelésnél maradt nátronlúggal újabb használatra 
eltesszük.

Hogy a jól kimosott mészoxalatot a mésztől meg
szabadítsuk : szükséges azt kénsavval kezelni. A kénsav 
a mészszel gypsz alakjában lecsapódik s így az oxalsav 
szabaddá válik. E célból a calciumoxalátot egy ólommal 
bélelt edénybe tesszük, melybe szintén ólomból készült 
s vékony nyílásokkal ellátott hevítő csőcsiga van elhe
lyezve. A mészoxálatot vízzel hígfolyóvá tesszük s a

hevítő csövön keresztül bebocsátjuk a gőzt, miközben 
15— 18°-ra hígított kénsavat öntünk az edénybe. A szük
séges kénsavmennyiséget a mész tömegéből megközelí
tőleg kiszámíthatjuk, vagy pedig vett próbából megtudjuk, 
vájjon az összes mészoxalat lett-e felbontva, vagy sem. 
A mészoxalatnak az a tulajdonsága, hogy a kálihyper- 
manganátoldatot igen gyorsan színtelenéi. Ha tehát az 
edényből vett próbát a fehér csapadékról (gypsz) leszűrve 
egy kálihypermanganátoldatba tesszük s az színes marad: 
jele annak, hogy az összes anyag van felbontva, ha az 
azonban a próba által színteleníttetik : úgy a munkálatot 
további kénsav hozzáöntése mellett addig folytatjuk, mig 
az előbbi eset be nem következik.

Erre az oxalsavoldatból álló folyadékot egy más edénybe 
bocsátjuk le s az edény alján lévő gypszcsapadékot több
ször vízzel kimossuk, hogy a még rajta levő oxalsavat 
kinyerjük s ezen vizet az előbbivel együtt egy egymás
fölé helyezett edényben besűrítjük. A folyadékot először 
a felső serpenyőbe öntve 15°-ra besűrítjük, miáltal a még 
benne levő gypsz a serpenyő aljára leülepszik s ezután 
a folyadékot az alsó serpenyőbe bocsátjuk le, ott 30—32 
fokra besűrítjük s azután kristályosodás végett egy kő
edénybe tesszük, hol többször megkeverjük.

A teljes kihűlés után a képződött barna színű kristá
lyokat centrifuga segítségével az anyalúgtól megtisztítjuk.

Az igy nyert oxalsav barnás színe miatt csak a söté- 
tebb színárnyalatokhoz használható fel, de nem a világos 
színekhez, miért is e célra azt még raffinálni kell.

E célból a kristályokból forró víz segélyével lehetőleg 
concentrált oldatot csinálunk s abba addig adunk finom 
lisztté tört spódiumot (csontszén), mig ennek leülepedése 
után a folyadék víztiszta nem lesz. Ha ezt elértük: a 
folyadékot vékony sugárban kristályosító edénybe vezet
jük s teljes lehűtés után a lúgtól centrifugával a kristá
lyokat megtisztítjuk.

Az így nyert oxalsav mint teljesen raffinált anyag ve
gyileg tisztának mondható s bármely színárnyalat eléré
sénél felhasználható.
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A M. Á. V. talpfaárlejtésének befejezése.
Végre-valahára rendbe került ez az ügy ; de ideje is 

volt.
T. olvasóink bizonyára emlékezni fognak még ide 

vonatkozó legútolsó tudósításunkra, (helyben jeleztük, 
hogy a nagy kínos-keservesen és közel félévig tartott 
ár-átszámítások befejezése után az egész árlejtést 
semmisnek nyílvánították és december 10-ére újabb ár
lejtést tűztek ki.

És csodák csodája, ezúttal (már!) 6 hét alatt befejezték 
a szintén nem kisebb számú (175) ajánlatok árainak 
összehasonlító átszámítását, a minek megtörténte után 
az egész aktahalmazt felterjesztették a kereskedelemügyi 
miniszter elé, hogy döntsön, ki mennyi talpfa szállításával 
bízassák meg.

E döntésre mértékadó szabályúl tekintetett, hogy azon 
ajánlati árig, a mely a M. Á. V. érdekeire való tekintettel 
még elég kedvezőnek mondható, minden hazai ajánlat 
elfogadandó. E szerint tehát csakis azon ajánlatok uta- 
síttattak el, melyek árai a mondott határon túlterjedtek 
vagyis magasabbak voltak, mint a M. Á. V. által el 
fogadhatónak mondott legmagasabb ár. Ezek a legmaga
sabb árhatárok kővetkezők :

Tölgytalpfák:
1909. évre

rendelést e sorok nyomásakor már bírni fogják. Összesen 
megrendeltetett 1909-re 1,100.000, 1910. és 1911 - re 
800.000—800.000 darab. Mind a három évre szállí
tandó talpfák értéke 8— 10 millió korona.

Eleve kizárattak a külföldi ajánlatok, valamint azok, 
melyek a feltételeknek nem mindenben feleltek meg, 
végre pedig azok, melyek a megállapított egységárakat 
meghaladták.

A csíkszentdomokosi kompossessoratus 129.000 köb
méter lucfenyője jan. hó 30-án került árverésre, mely 
azonban meddő maradt. Egyetlen ajánlat sem tétetett 
állítólag azért, mert az érdekeltek a 774.000 koronás 
kikiáltási árt túlzottnak tekintik.

A péterváradi vagyonközség Nepracava erdőrészének 
K 104.215, Braticu erdőrészének K 101.880 és Karakusa 
erdőrészének K 46.500 ra becsűit tölgyfái jan. hó 29-én 
kerültek árverésre Mitrovicán ; eladásra azonban csak az 
útóbb említett állomány került K 47.120 áron. A két 
első parcella nem kelt el, pedig ezúttal már harmadszor 
tartatott meg ez az árverés. Első ízben egyáltalán nem 
jelentkezett venni szándékozó, másodízben csak egy par
cellát sikerűit eladni és most megint csak egy, a leg
kisebb kelt el.

A „Magyar Fakereskedők Hitelintézete Részvénytár
saság“ üzleti nyeresége az elmúlt évben 205.912 korona 
79 fillér volt. Az osztalék 6 százalék, vagyis 12 korona 
részvényenkint. A közgyűlés a volt igazgatóságot újra 
választotta.

I. rendű ütköző talpfa 250 cm. . .
I. rendű közép ütköző talpfa 250 cm.
II. rendű ütköző talpfa 22°/u cm. . .
II. rendű közép ütköző talpfa 22"/ji cm. 
II. rendű közép ütköző talpfa 22° m cm.

6-94
5'60
4-80
2- 50
3- 10

Bükktalpfák
1909. 1910.

évre
1911.

I. r. közép ütköző talpfa 270 cm. . K 2'90 3'10 3'30
I. r. ütköző talpfa 250 cm. . . K 2É90 325 3’35
I. r. közép ütköző talpfa 250 cm. K 2‘70 3'— 3'20
II. r. ütköző talpfa 220 cm. . . K 2'50 2'80 2'60
II. r. közép ütköző talpfa 22u/i« cm. K 2-05
Váltó és külön talpfák tölgyfából 1909-re 8070 m3 K 79'50.

A döntő konferencián részt vett Kossuth Ferenc mi
niszter, Szterényi államtitkár, a vasúti osztály vezetője 
és a vasútigazgatóság illetékes osztályvezetője. Megálla
pították e konferencián, hogy a múlt évi november ha
vában és a most megtartott árlejtés árai közötti külön
bözet, illetve elért megtakarítás, közel két millió koro
nára rúg.

Mind a 175 ajánlattevő még aznap táviratilag értesít- 
tetett ajánlatának elfogadásáról, illetve elútasításáról. 
Szállítási megbízást kapott 54 cég, melyek a részletes
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Az Arad—Temesvár— Lúgos—Dévavidéki erdé
szeti egyesület 1909. febr. 7-én tartott választ
mányi gyűlése. Az 1907. évi dec. 3-án történt megalakulás 
óta mostanáig vajúdott jóváhagyási tárgyalások után, a fent 
nevezett erdészeti egyesület alapszabályai helybenhagyat- 
ván, elnök Solymossy báró f. é február 7-ére délelőtt 
V2I2 órára összehívta a választmányt Arad vármegye kis 
tanácstermébe, hogy a közgyűlés ideje és helye meg- 
állapittassék.

Megjelentek az elnökön kívül Halász Géza, az osztrák 
államvasut társaság felügyelője, mint alelnök, Ajtay Sán
dor titkár, Földes János választmányi tag, Bodnár Richárd 
választmányi tag, Páll Miklós választmányi tag. Bojtner, 
Hammer, Ritter, Székely Mózes és Hubay Zsigmond tá
vollétüket kimentették.

Közgyűlés helyéül Temesvár határoztatott 1909. május 
9-éré és megbizattak Dömötör Tihamér és Török Sándor 
a közgyűlés előkészítésével.

Tárgysorozat.

1. Évi jelentés.
2. A választmány kiegészítése 20 tagra.
3. Pénztáros választása.
4. Számadások megvizsgálása.
5. Költségvetés megállapítása.
6. Esetleges indítványok, melyek 1 órával a gyűlés 

előtt elnöknek bejelentendők.
Az eddig beiratkozott tagok száma 116.
Ezek közül meghalt 1.
Eltávozás folytán kilépett 2.
A jelenlegi tagok száma 113.
A közgyűlés óta 37 tag lépett be, kik felvétettek.
Daempf István pénztáros elköltözvén, kilépését bejelen

tette. Az egyesület pénztári naplóját, 207 K 08 f kész
pénzzel együtt, Páll Miklósnak átadta. A pénztár felül
vizsgáltatván, helyesnek találtatott s a pénzkészlet keze
lésével ideiglenesen Páll Miklós bízatott meg.

Tagdijat fizettek: Bodnár Richárd 1907., 1908. és 
1909. évekre ä 5 K 20 koronát, Halász Géza 1908. 
és 1909-re 10 koronát és Földes János 1908. és 1909-re 
10 koronát.

A „Baranya-, Somogy-, Tolnamegyei Erdészeti 
és Vadászati Egyesület“ az erdősítések terén, az 
erdei kihágások megakadályozása, valamint az orvvadá
szok üldözése és a hasznos vad tenyésztése, nemkülön
ben a kártékony vadak sikeres pusztítása körül érdeme
ket szerzett erdő-, illetve vadőrök jutalmazására szánt 
összegből az egyesület választmányának f. évi január hó

5-én megtartott ülésében Frigyes kir. herceg bellyei ura
dalmánál alkalmazott Gáspár Dániel főerdőőrt 50 K, 
Bózsa József erdőőrt 30 K, ifj. Draskovich Iván gróf 
baranyasellyei uradalmánál szolgálatban álló Noll Jakab 
erdőőrt 50 K, Csitkovich József vadőrt 20 K s végül 
Széchenyi István gróf kálmáncsai uradalmában szolgáló 
Ballér Ferenc erdőőrt 30 K jutalomban részesítette s ne
vezettek részére egyidejűleg elismerő oklevelet adott ki.

Stainer Gyula cs. és kir. udvari szállító, körmendi 
magpergető gyáros, mint a Baranya-, Somogy-, Tolna
megyei Erdészeti és Vadászati Egyesület rendes tagja 
által ezen Egyesület részére az Egyesület által meghatá
rozandó célokra az 1908. évre adományozott 45 K ösz- 
szegből a múlt év őszén Pécsett megtartott erdőőri szak
vizsga vizsgáló bizottságának odaítélése alapján Szakály 
Ferenc erdőőri szakiskolát végzett és az erdőőri szak
vizsgát „kitűnő“ eredménynyel letett, ez idő szerint a cs. 
és kir. 44. gyalogezredben szolgáló gyalogosnak 25 K ; 
Faller András, az erdőőri szakvizsgát „jó“ eredménynyel 
letett, jelenleg a dunaszekcsői volt úrbéresek szolgálatá
ban álló erdőőrnek pedig 20 K jutalom adományoztatott.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sülete. Azon tisztelt tagtársainkat, kik a rendes tagsági 
dij befizetésével a múlt évben elmaradtak, kérjük, szí
veskedjenek azt mielőbb beküldeni. A folyó évre történt 
befizetéseket a hátralékok kimutatásával a következő 
számban közöljük.
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A „Magyar Vadász” .
Újév napján szokatlan — de kellemes — meglepetés 

érte vadászközönségünket. Minden előzetes bejelentés, 
értesítés vagy valamelyes reklámos híradás nélkül, meg
jelent a legújabb magyar vadászujság.

Fehér címlapjának felét egy hatalmas bőgő szarvas
bika alakja foglalta le, mig a kép fölött vastag betűkkel 
ott ékeskedik az új jövevény neve: „Magyar Vadász.”

A címlapról még egyebet is megtudhatunk; neveze
tesen azt, hogy a lap az Országos Nemzeti Vadásztársa
ság hivatalos közlönye, hogy havonként kétszer (1-én és
15-én) jelenik meg, hogy szerkeszti és kiadja Huszár 
János. Előfizetési ár egy évre 24 K, s végül, hogy a 
szerkesztőség és kiadóhivatal Budapesten, a Podmanitzky- 
utca 57. szám alatt van.

*
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Ha az uj lap szerkesztője a beköszöntőben tett ama 
ígéreteit beváltja, illetőleg be tudja váltani, t. i. hogy 
minden követelményeknek és a legkényesebb igények
nek is megfelelő képes vadászlapot fog juttatni olvasói
nak, akkor végre teljesedésbe megy a vadászközönség
nek ez iránt már régebben kifejezett kívánsága. Egy 
ilyen minden tekintetben magas színvonalon álló képes 
lapra csakugyan már rég szükségünk volt. Nem akarjuk 
az okokat firtatni, hogy az Országos Vadászati Védegylet 
hivatalos lapja miért nem tudott mindeddig egy ilyen 
értékesebb, tartalmasabb szakközlönynyé átvedleni. A 
dolog természete úgy hozta volna magával, hogy ez az 
ezer tagot számláló országos egyesület — ha áldozatok 
árán is — megteremtsen egy olyan, külső kiállításra, de 
különösen belső tartalomra nézve igazán változatos, magas 
színvonalon álló terjedelmesebb szaklapot, mely a vadá
szatba vágó képekkel tarkítva, közel járjon a német sajtó 
valamelyik elsőrendű vadászlapjához.

Mondom, nem akarjuk az okokat firtatni, hogy ez miért 
nem történt meg, de örömmel üdvözöljük ennek a kisebb 
vadász-egyletnek, az Országos Nemzeti Vadásztársaságnak 
most megindult hivatalos közlönyét, hazai vadászati iro
dalmunk uj csemetéjét: a „Magyar Vadász”-t. Az eddig 
megjelent három szám kiállítása és tartalma arra vall, 
hogy a szerkesztés jó kezekben van, s ha továbbra is 
olyan elsőrendű vadászati irók, mint Bársony, Takách, 
Hamvay, Mátray, Fónagy és Glück támogatják, biztosra 
vehetjük, hogy a lap kényesebb igényeknek is meg fog 
felelni, de hogy ezt tehesse, a szerkesztőnek arra kell 
törekednie, hogy változatosabb és dúsabb tartalommal 
jelentesse meg az eddiginél.

Imecs Ééla.

Uj vadaskert a Bükkben.
Irta Imecs Béla.

A Bükkhegység vadászai között élénk megbeszélés 
tárgya a szilvásl uradalomhoz tartozó erdőség. A tízezer 
holdas szép fővadas és vaddisznós területet vadaskertté 
alakítja át tulajdonosa, minek első feltétele, hogy az egész 
erdőséget oly magas és sűrű sodronykerítéssel kell körül
keríteni, hogy onnan ezentúl sem a szarvas, sem az őz
vad, sem a vaddisznó kiváltani ne tudjon.

A kerítésnek tetemes részét máris elkészítették s a 
még hátralevőt augusztusig akarják befejezni.

Ha a Bükknek bármely más részén készülne a vadas
kert, nem igen érdeklődne iránta senki sem. Mi is csak 
egész röviden emlékeztünk volna meg róla, így azonban, 
hogy a szilvást területről van szó, bővebben foglalkozunk 
vele azért is, mert a Bükkhegység mostani szarvasállo
mányának bölcsőjét valamikor ott ringatták.

Az ősszarvasállomány kipusztulása után a Bükkben 
sok ideig nem volt szarvas. Az egri éisekség felsőtárkányi 
erdejében 1830-ban körülkerítettek egy nagyobb területet, 
melyben szarvasokat tenyésztettek, de ebből a vadaskert
ből- a szabadba csupán három darab fővad menekült s 
azokat is szaporulat hátrahagyása nélkül lőtték le. A 
szarvasoknak a Bükkben való újbóli megtelepítése gróf 
Keglevich Béla nevéhez fűződik, a ki 1863-ban, mint a 
szilvási erdő tulajdonosa, két szarvasbikát és tiz tehenet 
hozatott a gödöllői uradalomból.

E 12 db szarvas egy bekerített területen fogva maradt 
1868 ig, míg számuk 51-re szaporodott. Ekkor aztán ki
eresztették őket a nyilt területre. Ez az 51 db fővad és 
annak szaporulata az egész 120 ezer holdas hegységet 
annyira benépesítette, hogy a bükki szarvasállományt 
1895-ben kereken 1000 darabra becsültük. Hogy ez a 
becslés nem volt túlmagas, azt magában már az is bi
zonyítja, hogy a kilencvenes években csak a szilvási ura
dalom területén évenként 80--100 db fővadat ejtettek el, 
anélkül, hogy az állomány észrevehetően csökkent volna.

Benépesedett fővaddal az egész hegység, de azért min
dig a szilvási erdő maradt legértékesebb vadasterületnek. 
Mindig nagyobb gondozásban, nagyobb nyugalomban 
részesítették ott a fővadat, mint a Bükknek bármely terü
letén. És ha hozzávesszük még azt is, hogy bőgés ide
jén a vad a régi bőgési helyeket ösztönszerüleg is sürüb 
ben látogatja, megérthetjük, miért volt a szilvási erdő 
mindig értékesebb vadászterület a többinél.

A nyolcvanas és kilencvenes években alig volt rá eset, 
hogy a budapesti agancskiállitáson szilvási szarvasagan
csot ne díjaztak volna. Erdődy 'Rudolf grófnak — mint
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az uradalom akkori tulajdonosának — kifejezett szándéka 
volt Rezső trónörököst szarvasvadászatra meghívni, s 
hogy ez nem történhetett meg, azt csupán a szomorú 
végzet okozta.

A szilvási erdőség nagy vadállományánál fogva nyi
tott vadaskertje volt a Bükkhegységnek, melyből a vad 
csapatonként váltott át és vissza a szomszéd területekre.

Ha a nagy telek, Ínséges idők más bükki vadászterü
leteknek kisebb számú vadállományát csökkentette is, 
mindig megvolt az a remény, hogy a szilvási uradalom 
megmaradt vadállománya helyrepótolja az ilyenféle vesz
teségeket. Ezek után könnyen érthető, miért érdeklődnek 
olyan élénken a bükkvidéki vadászok az új vadaskert 
iránt, mely ezentúl zárt vadas területté változik.

A birtok jelenlegi tulajdonosa, lovag Wessely cseh
országi milliomos, semmi költséget sem kiméi s azon van, 
hogy a kerítés elkészítése előtt most a télen az erdejében 
összesereglett vadat együtt tartsa. Október eleje óta foko
zottabb mértékben etetik a vadat s fogják azt tenni 
május közepéig.*

A szarvasok és őzek részére 24 rendes etető helyi
ségben erdei széna van berakva. Az etetők alatt fatör
zsekből készült váluk állanak tele finomabb csemegével. 
Ez a különlegesség pedig áll egy keverékből, mely 70 
kiló zabból, 35 kiló melasseből és 2 kiló Ínycsiklandozó 
csont- és agancsfejlesztő illatos Holfeld-féle porból készül. 
A vaddisznókat külön helyekre, úgynevezett hintésekre 
szoktatták s a fekete kondák olyan pontosan és teljes 
számban rukkolnak délután 4—5 óra között az estebéd
hez, hogy mindjárt sejthetjük, hogy biz’ ők régen meg
szokták az ilyen tábeldót.

Más teleken csöves tengerit tálaltak fel a vadsertések 
részére, de mivel a szarvasok és őzek egyrészét a hóba 
betaposták, másrészét széthurcolták, e télen 60—70 cm. 
széles és 40 cm. mély gödrökbe rakják a lemorzsolt 
szemes tengerit. Ugyanannyi tölgy (cser) makkal vegye
sen.

Az etetőhelyeket mintegy 350 drb fővad és 100 drb 
vaddisznó látogatja. Hogy pedig más évszakokban is 
elegendő természetes táplálékot találjon a létesítendő 
vadaskertben a vad, az erdők nagyobbmérvü kihaszná
lását vették tervbe.

Az elmúlt télen mintegy 150 k. h. területű bükköst 
taroltak le s az idén — bár a ledöntött fának értékesí
tése ezidőszerint éppen válságba jutott — szintén nagyobb 
terjedelmű tölgyes kerül fejsze alá.

Mindezekről sokat beszélnek a Bükk tövében, de leg
élénkebben azt vitatják, azt tárgyalják, van-e joga a 
szilvási uradalom tulajdonosának a határ mentén felállí
tott kerítés közé úgynevezett beugrókat csináltatni. A 
mint minden vadászember tudhatja, a beugrók arra szol
gálnak, hogy a szomszéd területről a vadat a magunkéba 
csaljuk, honnan az aztán a magas kerítésen többé ki
váltani nem tud. Több mint valószínű, hogy szarvasbőgés 
idején a fővad —- mely eddig is különös előszeretettel

kereste fel a szilvási erdőket — a beugrókon át a vadas
kertbe jut, honnan aztán vissza nem válthat többé.

Eltekintve attól, hogy a beugróknak felállítását (mint 
tőrvetést) tőszomszédok közelében törvényeink is kifeje
zetten tiltják s Wessely egy csomó kellemetlen pörnek 
nézhet elébe, a jó szomszédi viszony és a jó ízlés is 
azt parancsolja, hogy másnak ilyen eszközökkel szánt- 
szándékkal kárt ne okozzon.
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I. Nemzetközi Vadászati Kiállítás Bécs 1910.
Az előmunkálatok javarésze befejeződött már és gyor

san halad előre az a munka is, a mely az egyes bizott
ságok feladata.

A német bizottság e napokban tartotta választó gyű
lését és Ratibori Győző herceget választotta meg elnökéül, 
vadász-sporti alelnökökül Moy Ernő és Mirbach grófokat, 
az ipar-albizottság elnökei Vopelius őrnagy és Friedrichs 
gyáriparos lettek.

A svéd bizottság az „Ő felségé a svéd király vadász- 
klubijának és a „Svéd Vadászszövetség“ tagjaiból alakult 
meg. Björkenstan udvari fővadászmester e napokban ér
kezik meg Bécsbe.

A norvég bizottság tagjai; a híres délsarki utazó 
dr. Borchgrasick Kuriten, Loewenskiold kamarás, Paus 
földbirtokos és Sazlund őrnagy.

Az Egyesült Államok kormánya 250.000 dollárt bocsá
tott az amerikai bizottság rendelkezésére és beavatott 
forrásokból arról értesült a rendező bizottság, hogy Roose- 
velt,elnök — a ki kiállítását különben már bejelentette — 
személyesen fogja a kiállítást meglátogatni.

Daubree, a francia föidmivelésügyi minisztérium ki
küldöttje e napokban Bécsben tartózkodott és arról érte
sítette a rendező bizottságot, nogy Ruan francia föld
mi velésügyi miniszter minél előbb fogja bejelenteni a 
francia kamarának az e kiállításra szükséges hiteljavaslatát.

Olaszország és Anglia, Belgium és Német Alföld va
dászati múltúknak megfelelően lesznek képviselve a ki
állításon.

Miklós orosz nagyherceg kiváló érdeklődéssel viseltetik 
a» kiállítás iránt.

Nagyon természetes, hogy Magyarország és annak társ
országai, nemkülönben az osztrák és az annektált tarto
mányok érdeklődése egyre fokozódik.

A kiállítás főtitkári hivatala Bécs, III. kér. Lothringer
strasse 16. mindenben és minden ügyre készséggel szolgál 
felvilágosítással.
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Küzdelem a vadorzók ellen.
— A „Somogyi Hírlap" február 3-iki számából. —

Az utóbbi esztendőkben különösen nagyarányú akció 
indult meg a vadurzók ellen. Megkísérelték közigazgatási 
utón orvosolni a mind nagyobb mérvet öltött veszedel
met, de sikertelenül. Nemrégiben a „Somogyi Hírlap" is 
felvetett egy tervet, mely azóta élénken foglalkoztatja az 
illetékes köröket.

S mikor a vadorzók elleni küzdelem folyton nagyobb 
és nagyobb arányokat ölt, egy ítélethirdetés aktuálissá 
teszi azt a már sokszor tárgyalt kérdést, hogy a vad
orzók elleni küzdelem egyik leghathatósabb tényezőjének 
a bíróságnak kellene lenni, mert a tapasztalatok úgy 
mutatják, hogy csak a szabadságvesztés riasztja el az 
embereket a bűntől. S bár soh’se óhajtottuk, hogy az 
igazságszolgáltatással megtorlást gyakoroljanak: a vad
orzókkal szemben csak ezt az egy módot tartjuk megfe
lelőnek és — alkalmazandónak. Mert erős meggyőződé
sünk, hogyha azt a vadorzót, a ki a vadőrrel szemben 
fegyvert használ: súlyos büntetéssel sújtják: kevesebb 
vadorzás fordul elő.

Aktuálissá tette ezt a dolgot feleleveníteni az, hogy a 
kir. kúria 3 vadorzó büntetését, melyet a kaposvári kir. 
törvényszék mellé nevezett esküdtbiróság 8—8 hónapi 
fogházban állapított meg: 3 évi fogházra változtatta.

Az eset maga 1907. év végén történt. Gróf Széchenyi 
Ferenc somogytarnócai uradalmának főerdésze, Peller- 
mann Adolf bizonyosan tudta, hogy orvvadászok garáz
dálkodnak éjnek idején az erdőben.

Az év utolsó napjainak egyikén este összegyűjtötte az 
erdőőröket s 11 óra tájban, mikor puskalövések hallat
szottak, kémszemlére küldött ki egy csapatot.

Hosszas keresés után Csorbics István edőőr fel is 
fedezte a vadorzókat, a kiket megállásra szólított fel. 
Ezek lövésekkel feleltek.

Ekkor kezdődött az élet-halálharc.
Csorbics István, Szabó János, Gólt József és Simon 

Mihály erdőőrök üldözőbe vették a vadorzókat s egészen 
Somogyszobb állomásig hajszolták őket. Közben persze 
mindkét részről sűrűn ropogtak a puskák.

A somogyszobbi állomás előtt levő sürü cserjében 
azután eltűntek a vadorzók s csak másnap derült ki, 
hogy közülük Mátyás József halálosan megsérült s bele 
is halt a kapott sebbe.

Hat vádlott került a harcból kifolyólag múlt év junius 
4-én az esküdtbiróság elé.

A vádlottak közül Pápa János, Battván János és 
Nagvmihály József szándékos emberölés kísérletével és 
hatóság elleni erőszakkal; Csorbics István szándékos em
beröléssel; továbbá ugyancsak Csorbics István, ezenkívül 
Góli József és Szabó János szándékos emberölés kísér
letével voltak vádolva.

Az esküdtek a vád- és védbeszéd után a vadőröket 
ártatlannak, a vadorzókat pedig bűnösnek mondották ki.

Ennek folytán a vadőröket felmentették, a vadorzókat 
pedig egyenkint 8—8 havi fogházra Ítélték.

Semmiségi panasz folytán a kir. Kúria is foglalkozott 
a vadorzók ügyével s mig az Ítéletnek azt a részét, mely 
a vadőröket felmenti: jóváhagyta, a vadorzók. büntetését
3—3 évi fogházra változtatta.
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Csatangolás.

— „Tisztességes asszonyok" ? Ezt a könyvet elviszem 
elolvasni.

— Sajnálom nagyságos asszonyom, de ezt nem adha
tom oda. Nem azért, mintha nagyságos asszonyom ezt 
el nem olvashatná, mert bizonyosan tudom, hogy ilyent 
már olvasott, vagy legalább is látott ilyszerűt előadva a 
Vígszínházban. Hanem óhajának azért nem vagyok haj
landó eleget tenni, mert nem akarom, hogy ily könyvet 
tőlem kapjon olvasni. Nem akarok közvetlenül meggyő
ződve lenni arról, hogy ennek a könyvnek a tartalmát 
nagyságos asszonyom tudja.

— Tudja, legjobb volna, ha ismét egy mesével magya
rázná, mit mondani akar, mert nem értem egészen.

— . . .  Jól van. Hát . . . volt egyszer egy agglegény. 
Nem azért hívom agglegénynek, mert talán idős lett 
volna, hanem, mert ő is folyton hangoztatta, de meg a 
világ is meg volt róla győződve, hogy sohasem nősül 
meg. De minek is ? Férfiasán szép ember volt, biztos 
fellépéssel és szemében azzal a bizonyos igéző erővel, 
mely megbűvöli a nőket, mint a kígyó, melynek tekintete 
előtt a legerősebb röptű madár sem képes szárnyát hasz
nálni. Az ily emberek nem férjeknek valók. Ezek az 
emberek ha megnősülnek, kész a családi tragédia. 0  ezt 
tudta, belátta, és elhatározta, hogy nem fog megnősülni. 
De aztán annál inkább kivette részét a szerelemből 1 
Unta már a kínálkozó kalandokat s úgy válogatott az 
érkező ajánlatok között, mint a gyomorbajos az ételekben. 
Föl nem tudta fogni, hogy a legérdekesebb kalandjai is 
csak addig érdeklik, csak addig szereznek neki élvezetet, 
mig előttük van. A találka után már ásít, unja az életét is. 
Legjobb szerette, volna, ha mindig találka előtt lenne.

Ez az eszme annyira megtetszett neki, hogy elhatározta 
megvalósítani.

És most . . . volt egy leány ! Egy szőke, ábrándos, 
kékszemű, tiszta leány, ki ezt az urat, ezt a virágról- 
virágra szállást is megunt Don Jüant bálványozta. Ha 
csak nevét hallotta, fejébe szökött a vér. Ha az véletlenül 
ránézett, oly tehetetlenné lett, mint az a fent említett 
madár a kígyó előtt. És a madár ilyenkor nem fél a
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kígyótól. Kívánja azt. Józan perceiben tisztasága önkén
telenül borzad tőle, de ha ránézett . . . oh mily édes 
lehet az elmúlás.

A Don Juan észrevette ezt a bálványozást (ő ne vette 
•volna észre?), de eddig nem sokat törődött vele. És most, 
a mint uj eszméje felett gondolkodott, megjelenik hívat
lanul a képzeletében a szőke, a tiszta leány képe. Nem 
kereste, nem gondolt reá, képe csak úgy jelent meg, 
mint éhes embernek álmában a terített asztal.

Másnap a leány ott volt a Don Juan lakásán. Ott volt 
ez a tiszta leány, a hol minden bútordarab, minden 
szőnyeg, képapróság mind csiklandós történeteket mond
hatna és készakarva úgy van meg válogatva, hogy tulaj
donosának főfoglalkozását elárulja. Tehát nem úgy, mint 
egy erdész szobája, hogy az ember önkéntelenül arra 
kell hogy gondoljon: ez az ember mást sem csinál, csak 
vadászik.

Don Juan tudta, hogy a leány tiszta és akarta, hogy 
az is maradjon, mert csak így bír reá ingerrel.

És most tessék elképzelni ezt az állapotot. Méltóztas- 
sék elképzelni egy kígyót, mely azért jelent meg, hogy 
a megigézett madarat lenyelje és — nem nyeli le; és a 
madarat mely a biztos halál előtt áll, tudatlanságában 
kívánja azt és — kívánsága nem teljesedik.

A kígyó szépen beszél hozzá, megsimogatja puha, 
selymes haját, gömbölyű állát és — ott hagyja. A ma
dárka a simogatások alatt kábultan várja az édes enyé
szetet. Lázas ajka, melyet férfiajk még nem érintett, 
csókra, karja ölelésre vágyik és — óhaja nem teljesül. . .

így éltek ők egymás mellett egymás nélkül egy darabig. 
Don Juan boldog, megelégedett volt. A leányka epedt, 
fonyadt és szintén boldog volt, hogy bálványképe mellett 
lehet.

Eltűrte, hogy izgalomtól nyitott ajkait a férfi megcsik
landozza bajuszával és ne csókolja meg.

Híre terjedt ez ideális viszonynak, s honnan, honnan 
nem, a leány megtudta. Megtudta, hogy őt e szerelem 
csak addig környékezi, mig plátói marad. Ennek tudatá
ban kezdte megszokni, megszeretni helyzetét s rémülve 
gondolt arra az időre, mikor ő esetleg el lesz felejtve. 
Ezt minden áron meg kell akadályoznia.

S midőn barátja egyszer ismét csókra kész ajakkal 
föléje hajolt . . .  oly közel hajolt föléje, hogy ő félt: itt 
az utolsó órája, eszébe jutott az elfeledés lehetőségének 
réme, s gyöngéden visszalökte a föléje hajolt fejet.

A férfi arca egyszerre elfehéredett, gyanakvó gondolat 
cikázott át agyvelején. „Hogyan, ő is tudná ? Ez a szép, 
tiszta lány tudná, hogy csók nélkül, de csók előtt édesebb 
a lét? Hisz ezt csak akkor lehet tudni, ha már utána 
van az ember. Vagy tán azt tudná, hogy én miért sze
retem, miért vagyok a bolondja? Azért, mert még meg 
sem csókoltam ? Hát ő is tudná ?

És ismét próbálta megcsókolni és a lány ismét ellen
kezett. Tovább már nem szükséges mesélnem, mert 
nagyságos asszonyom már úgyis tudja, hogy annak a

madárnak, melyet egy kígyó elbűvölt, előbb-utóbb vége 
van.

A lány tényleg nemsokára eltűnt a házból . . .
Nos, hát én vagyok a Don Juan, kegyed pedig a szőke 

ideal, s ha e könyvet én adnám oda kegyednek olvasni, 
az ép olyan volna, mintha Don Juan az első nap meg
mondta volna a leánynak, hogy csak piátóilag akarja 
szeretni.

Mi lett volna a következménye ? Bizonyos, hogy a 
csókra nyújtott ajkat a leány hamarább ellökte volna 
magától, de még bizonyosabb, hogy a mikor már elcsat
tant az első csók, nem arra gondolt volna, hogy itt vége 
a boldogságának, hanem a föléje hajolt fejet, mely neki 
annyi kint okozott, magához ölelte volna, s ha már a 
jövő elveszett, követelte volna a jelen boldogságát.

Én a plátói középutat azonban beakarom tartani és 
azért nem adom oda ezt a könyvet . . .

gä Az Országos Erdészeti Egyesület a Don Juan, ki a 
szőke leánykát, az erdőtiszteket csak plátói módon sze
reti, mint az a statusegyesítési válság alkalmával kitűnt.

Nem ölelheti őket keblére, mert méltán hivatkozhatík 
arra, hogy az egyesület elsősorban az erdőbirtokosok és 
nem az erdőtisztek érdekeit képviseli. Az ő szempontjá
ból igaza van . . .

De vissza sem utasítja őket, mert hisz tagjainak leg
nagyobb része erdőtiszt, s így reájuk szüksége van. S az 
ő szempontjából ismét igaza van . . .

* Személyi hírek. Bradvarovics Vladimir m. kir. erdőőr és 
kiskorú gyermekei családi nevüket „Bokor“-ra változtatták.

* A múlt évi ta rtó s  szárazság és a korai fagy káros 
hatása az erdőgazdaságban. Nemcsak a mezőgazdaság érzi a 
múlt évi tartós szárazság hatását, hanem az erdőgazdaság is, mert 
a szép reménynyel kecsegtelett fenyőmag-termés össze száradt a 
fán. A kocsánytalan tölgymakk ki nem fejlődhetett, korán kezdett 
hullani, férgesedni. és a midőn a jónak hullására került volna a sor, 
az október hó 2 4 -2 5  közötti korai fagy a még jó makkot is meg
fagyasztotta. juhar, kőrísmag ki nem fejlődve hullott le.

A kedvezőbb helyekről szedett jegenyefenyőmag 10— 20°/u a kocsány
talan tölgy 30 40 u/„-ra szállott alá.

A tartós szárazságban gyakoriak voltak az erdei tüzek, de a mik 
jobbadán gondatlanságból keletkeztek.

A tartós szárazság és korai fagyok következtében a lombfák levelei 
össze zsugorodva a fán maradtak és csak lassan hullottak le, a mely 
körülmény következtében ezen úgyszólván mesterségesen szárított 
levelek alkalmasokká váltak lombtakarmánynak, a mit a szarvas
marhatulajdonosok a nagy takarmányhíány miatt erőszakkal is 
vittek. A kevés sarju és kevés szalma okozta takarmány^ és alom
hiány miatt az erdő száraz lombozata adta humusképző része meg 
lett dézsmálva,

A tartós szárazság következtében a vízi fűrészek üzeme teljesen 
szünetelt, a mely okból a fűrészáru 50 -  100°/0-al feljebb ment.

Az őszi tutajozás teljesen szünetelt. A kiapadt források és patakok 
közelében lévő vágásokban a vízihiány miatt Ugyancsak szünetelt a 
munka.

A tartós szárazság következtében a tavaszi erdősítések egyrésze 
kipusztult, a csemetekertek bevethetők nem voltak.

Mind e mellett csodálatosnak kell tartanunk, hogy az egér el nem 
szaporodott,

D. B.
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* Hogy van-e az ivóvízben szerves anyag vagy nincsen,
azt a következő egyszerű eljárással megtudhatjuk. Vegyünk egy tiszta 
fehéres üvegpalackot s töltsük meg 3/4-ed részig vízzel. Aztán tegyünk 
a vízbe egy kávéskanálnyi egész fehér tiszta kandiszcukrot s a palac
kot jól bedugaszolva tegyük 48 órára meleg helyre. Ha ezen idő 
eltelte után a víz tejszerűvé válik vagy benne pelyhes váladék 
látható, a vízben szerves anyag van s élvezhetetlen. Ha azonban a 
víz tiszta marad, akkor bátran élvezhető.

* Fagyos kezek és lábak gyógyítása. A fagyos tagokat 
fürösszük naponta kétszer (reggel és este) 18 — 20 fokos vizben 
olyanképen, hogy a vízhez adjunk egy kanál klorkálit és 4 - 5  kanál 
borecetet. Ha a fagyos lábakon és kezeken sebek támadnak, kenjük 
be azokat egy oldattal, mely egy rész csersavból és három rész 
glicerinből áll Szűk lábbelit sohase viseljünk.

* Jegesm edve mint igavonó. Admunsen kapitány 1910-ben 
készül az északi sarkhoz. A hosszú és fárasztó szánutazást az eddigi 
kutatók kutyák segélyével tették meg, de Admunsen jegesmedvéket 
akar erre a célra felhasználni s azt hiszi, hogy 4 medve ugyanazt 
a szolgálatot teszi, mint 60 kutya. Hagenbeck Károly hires német 
állatszelidítő már el is utazott a jegesmedvék betanítására.

* Tyúkólak tisztán tartása . A baromfiólakbó! a tetveket mész- 
porral lehet igen egyszerű módon kiirtani. Dobjunk az ól mennye
zetére és padozatára 3—4 marék mészport, melyből valóságos por- 
felleg képződik. A deszkák, lécek, zsindelyek közeibe ez a por jól 
befészkelődik s minden tetüt elpusztít. Ha ezt 4 — 5 napon át napon
ként egyszer ismételjük, bizonyosak lehetünk benne, hogy minden 
férget, tetvet elpusztítottunk a baromfiólból.

* Faragó Béla zalaegerszegi erdészeti magkereskedő árjegyzékét, 
melyet kívánatra bárkinek ingyen megküldenek, ajánljuk a t. olvasó 
közönség b. figyelmébe.

* Krása Rudolf, Wien, VII. Kirchengasse No. 29. árjegyzéke 
erdészeti szerszám-cikkekről kívánatra ingyen megküldetik.

*  S ta iner Gyula csász. és kir. udvari szállító, magpergetőgyáros 
Körmenden a napokban küldte szét dústartalmu árjegyzékét; ha 
esetleg egyik vagy másik a postán elveszett volna, megkeresésre 
szívesen küld másikat.

Keresek megvételre csemetéket. Ajánlatok „A“ jelige
alatt a kiadóhivatalba kéretnek.

f  • ”K R A S A  RUDOL
TECHNIKAI KÜLÖNLEGESSÉGEK 

MEZŐGAZDASÁG, IPAR stb. SZÁMÁRA. 

VEGYÉSZ-TECHNIKAI GYÁRTMÁNYOK. 

WIEN, VII/2. KIRCHEN-G ÄSSE No. 29.

V J
M j l f f V J i r  n H h n n  Tisztelt olvasóink becses 

J  Hk V I I I I U I I .  figyelmébe ajánljuk a Bu 
dapesten, Vili., 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.

769. égsz. 1908.

fae ladási hirdetmény.
A petroszi volt úrbéresek elnöksége a nagy

méltóságú m. kir. földmívelésügyi Minister Úrnak 
24255/905. évi és illetve 58614/907. számú magas 
engedélyével a petroszi erdejökön jelölt mintegy 
761 kát. holdon található mintegy 181.90Ö 
bükk tűzifára becsűit faállományt 1909. ÉV március 
HÓ 16-án Délelőtt 10 órakor Petrosz községházán 
tartandó szó- és írásbeli második árverésen el 
fogja adni.

Kikiáltási ár 47900 korona.
Bánatpénz 4790 korona.
Útóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek 

a petroszi volt úrbéresek elöljáróságánál, a petro- 
zsényi m. kir. járási erdőgondnokságnál és a 
dévai m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

Petrozsény, 1909. évi február hó 1-én.
A petroszi volt úrbéresek 

elnöksége.

Faetadási hirdetmény.
A nagyméltóságú m. kir. földmívelésügyi Mi

nister úrnak 1908. évi 69776. számú magas 
rendeletében foglalt engedély alapján a felvácai 
(Hunyad vármegye, kőrösbányai járás) görög 
keleti egyház tulajdonát képező 57 27 kát. hold 
kiterjedésű erdejében szálanként felvett és le
bélyegzett 6237 darab 16—72 cm. mellmagas
sági átmérővel biró tölgyfa, 1742 darab 16—75 
cm. mellmagassági átmérővel biró bükk és gyer
tyánfa 1909. évi március bó 31=én délelőtt 
8 órakor az alvácai körjegyzőség hivatalos he
lyiségében nyilvános és Írásbeli zárt ajánlati 
árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 41593 korona.
Bánatpénz 4200 korona. A részletes árverési 

és szerződési feltételek a felvácai gör. kel. egy
ház gondnokságánál, a brádi m. kir. járási erdő
gondnokságnál és a dévai m kir. állami erdő
hivatalnál betekinthetők.

Megjegyeztetik, hogy az eladásra kerülő fa
állomány 2514.505 köbméter épület-műfára és 
1482.956 köbméter tűzifára lett becsülve. Az 
erdőterület iparvasuttól alig egy fél km. távol
ságra fekszik s azon a termelt faanyagok a 
három és fél kilométernyire fekvő — Alváca — 
A. Cs. E. V. vasúti állomására leszállíthatok.

Felváca, 1908. évi december hó 10-én.
A görög keleti egyház gondnoka,
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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 terü
leten becslés szerint

5502 m3 gömbölyű lúc-ha- 
szonfenyő,

4789 m3 gömbölyű jegenye 
haszonfenyő,

581 m3 lúcfenyő-kéreg és 
643 m3 fenyőtűzifát
tartalmazó készletét 63230 korona, azaz hat- 
vanháromezerkettőszázharminc korona kikiáltási 
árban

1909 . március 10-én délelőtt 10 érakor
a községházánál megtartandó zárt Írásbeli aján
lattal egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek el fogja adni.

Árverezők az árverés megkezdése előtt az 
árverezést vezető elnök kezéhez a kikiáltási ár 
1 0 ° / o - á t  bánatpénzképen kötelesek letenni és az 
egy (1) koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ajánlatok a megajánlott összeg 1 0 ° ,  o-ának meg
felelő óvadékképes értékpapírra! látandók el és 
abban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát aláveti.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el, valamint 
az erdő fatömege a becsértéken alul eladatni 
nem fog.

Az árverési feltételek és a becslésre vonatkozó 
közelebbi adatok a körjegyzői irodában a hiva
talos órák alatt megtekinthetők.

Tusnád, 1909. évi január 31-én.

Ferenczy Béla, ifj Ferencz János,
bírt. jegyző. 2—2 bírt. elnök.

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

Székely és 3llés
könyvnyomdájában Ungvárt.

faeladási hirdetmény.
A földmivelésügyi m. kir. minisztérium 1907, 

évi 37.316 számú engedélyével az oroszteleki 
úrbéres közönségnek Beregszőllős község mellett, 
a munkácsi vasúti állomástól mintegy 12 km. 
távolságban fekvő erdőbirtokán kijelölt és 2898 m3 
mű-, valamint 2734 m3 tűzifára becsült 4192 
drb. tölgytörzs, továbbá 7886 m3 tűzifára becsült 
11.280 drb. bükkfa törzs folyó évi március 
11-én délelőtt 9 Órakor Orosztelek község
házánál megtartandó szó- és írásbeli zárt aján
latokkal egybekötött nyilvános árverésen el fog 
adatni.

Kikiáltási ár: 108.180, azaz egyszáznyolcezer- 
egyszáznyolcvan korona. Bánatpénz 11.000 K

Szabályszerűen kiállított és 10'Vo óvadékkal 
felszerelt zárt Írásbeli ajánlatok, melyek iven
ként 1 koronás bélyeggel látandók el, legkésőbb 
1909. március 11. d. e. 9—10 óra között 
az árverést vezető bizottsághoz nyújtandók be ; 
a zárt ajánlatokban kifejezetten kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri s azoknak magát aláveti, valamint a meg
ajánlott összeg nemcsak számjegyekben, hanem 
betűvel is kiírandó.

Utó-, távirati és szabálytalanul kiállított aján
latok visszautasittatnak.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
úgy Orosztelek község v. urb. birtokossági elnö
kénél, valamint a beregszászi m. kir. állami 
erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt betekinthetők.

Orosztelek, 1909. évi február 2.

Orosztelek község
v. urb. birtokossági elnök.
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Eladó bor.
Kitűnő minőségű, zamatos izű,

egri asztali bor
rendelhető Gesztes Lajos ér= 
seki erdőmesternél Felsőtár- 
kány, Hevesmegye. Vasúti állo=
• • máson feladva Hl.-ként • • 

i _ 3  44 korona.

Van szerencsénk alant felsorolt zongorára írt zene
lljdonságokat b. figyelmébe ajánlani.
Szirmay. Táncos huszárok, operette zenéje 2 fü

zetben ...  . ..  . ..  ................. . ... K 6.—
Szirmay. Táncos huszárok keringője ... „ 2.— 

„ „ „ indulója ... „ 1.40
Zerkovitz. Holdvilág nóta ... . .. ... „ 1.80

„ Csibikém... .. . ..  . .. __ „ 180
Hinsch. Trink’n ma noch a Fíascherl . ..  „ 1.80 
H. J. R obert. Dal egy Jenőről, legújabb

Cabaret d a l.................. ... ................  1.80
E rdős M átyás. Dal a hadnagy úrról, leg

újabb Cabaret dal . ..  . . .  ... . ..  „ 1.80
Frá ter. Krasznahorka és Hivlak akkor is „ 1.50 
Kondor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Badacsonyi

csárdás... . . .  _ ... — ... „ 2.—
A ndor. Csikós tánc, legdivatosabb palotás „ 1.20 
Rubens. Hollandi leány, operette zenéje

2 füzetben ............ . .. . . .  . ..  — „ 6-—
R ubens. Hollandi leány, operette keringője „ 2.40 
K acsóh. Mary Ann, operette zenéje 2 fü

zetben . ..  . ..  ....................  — — >. 6.—-
K acsóh. Mary Ann, operette keringője . ..  „ 2.— 
Fall Leo. Dollár királynő operette zenéje

2 füzetben ... . ..  . ..  . ..    . ..  * 6.—
Fall Leo. Dollárkirálynő, operette keringője „ 2.40 
Jarnó . Az erdészlány, operette zenéje 2 fü

zetben . . .  . ..    ................ . . ..  „ 6.—
C urtius. Sorrentói emlék dal a Nagymamá

ból ....................  . ..  .................... .... 2. —
C urtius. „Klasszikus gyöngyök“ 30 vá

logatott klasszikus darab, mint Beetho
ven, Schubert, Tschaikovszky, Weber 
stb. stb. egész díszes vászonkötésben „ 5.— 

C urtius. „ Uj Szalonalbum“ 20 válogatott 
szalondarab, díszes egész vászonkötés
ben . ..  ................... . . . .  ............ „ 5 .--

Valamint bárhol megjelent zenedarab általunk 
leggyorsabban beszerezhető a pénz elöleges 
beküldése esetén bérmentve.

Becses megredelését kérve, vagyunk
kiváló tisztelettel

SZÉKELY és ILLÉS
Ungvár.

Pályázati hirdetmény.
Baranya vármegye területén a hegyszent- 

márton és magyaregregy kerületi

járási erdőőri állásokra
pályázat hirdettetik.

Az alkalmazandó járási erdőőrök javadalma
zása a következő :

Évi bér 500 K, lakpénz 120 K, utiáltalány 
240 K, irodaáltalány 20 K.

A Baranya vármegye közigazgatási erdészeti 
bizottságához címzett kérvények 1909. évi 
március hó 21-ig a pécsi m. kir. állami erdő
hivatalnál nyújtandók be.

A sajátkezüleg irt és 1 K bályegjeggyel el
látott kérvényhez csatolandók :

1. születési bizonyítvány ; 2. erkölcsi bizonyít
vány ; 3. végzett iskolák bizonyítványai; 4. az 
erdőőri szakvizsga letételét igazoló bizonyítvány ;
5. hatósági orvos által kiállított bizonyítvány, a 
melyben a folyamodónak ép, erős testalkata, 
különösen jó látó és halló képessége igazoltatik ;
6. a katonai kötelezettség teljesítését igazoló 
okmányok; 7. a folyamodónak összes eddigi 
szolgálatát igazoló bizonyítványok.

A kinevezés egyelőre ideiglenes és a kineve
zett állásában, csak a megelégedésre teljesített 
egy évi próbaidő eltelte után véglegesíttetik.

Elkésve érkezett vagy hiányosan felszerelt 
kérvények figyelembe nem vétetnek.

Pécs, 1909. évi január hó 27-én.
Alm ássy s k.

m. kir. erdőmester.

B
B StendaLféle eredeti ■

■
B
B
fl
B

ORTÓ G É P E K
vatamint az erdőgazdasághoz szükséges összes 
szerszámok nagy választékban és a legolcsóbb 

árak mellett kaphatók.

B
B
fl
fl

B CSAKIS ÚJDONSÁGOK. B
fl K R Á S A  R U D O L F ■
B Wien, VII., Kirchengasse 29. B
a
B

Rendelők kérjék  a BB jelű képes árjegyzéket. (H  BB jelzés 
fe ltétlenü l szükséges.)

B
B

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



92 MAGYAR E R D É S Z 5. szám.

Magyarországi
képviselő

Rácz Ferenc
mérnök.

A SIMMERINGI GÉP- ÉS WAGGON-GYÁR R.-T.

JJriinn-Xönigsfelöi gépgyára
Budapest, VI. kér., Podmaniczky-utca 57. szám. 

Fűrész- és famegm unkáló gépberendezések a törv. védett

Titán— Bruna -  Idea gyorsfutó
keretfürész

egyedüli gyártója. Utolérhetetlen pontosság és stabilitás.

K e t t ő s  h a s i t ó k e r e t f ű r é s z
legújabb minta. Svéd rendszerű

liagy gyalugépek Óriási teljesitménynyel.

Teljes fűrésztelep-, asztalos-műhely-, fa- 
árúgyár- és favágótelep-berendezések.

gőzgépek, gőzkazánok, szivattyúk, benzin- és 
i K l v ó g á z m o t o r o k .

Árjegyzékkel és felvilágosításokkal szívesen szolgálunk

I  Magpergeto 
gyár

Csakis kipróbált, teljesen megbizbató és magas értékű magvak és 
csemeték hozatnak forgalomba.

Magpergeto
gyár

El
is

m
er

t 
po

no
s 

és
 l

el
ki

is
m

er
et

es
 

ki
sz

ol
gá

lá
s. Stainer Gyula

cs. és kir. udvari szállító

K Ö R M E N D
Vasmegye

Erdei- , „fenyomagot 
LUC- még eddig el

Fekete- nem ért ™a=[ gas csiráké- 
VÖrÖS- pesminó'ség-

jegenye- | ben‘

Tűlevelű i 1 )  .
. « f Sj <r> £ >

Lomblevelű s > |
S ü | |Elő sövényeket)  |

Elism
ert pontos és lelkiism

eretes 
kiszolgálás.

Dísz- és sorfákat / minden
nagyság-

Cserjéket ) bán.

Kocsányos \ J |  

Kocsánytalan > |  ’|  ^  4  

Cser )  --o

Syümölcsmagvakat és j 

Vaöoncokaí i m ib 5 í 9=

€xotikus fenyő- )  2 g
f iij ® 

es > s  3!
\ ® C£ombfamagvakat)  |  1

Fajburgonyát j

! fajtiszta 
f m inőségben.

Csicsókát )

Magpergeto
gyár

Csakis kipróbált, teljesen megbizbató és magas értékű magvak és 
csemeték hozatnak forgalomba.

Magpergető
gyár

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, Akácfa-utca 50.)
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IX. évfolyam. Budapest-Rimabánya, 1909. március 15. 6. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

B0RS0D-GÖM0R-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
M egje len ik  m in den hónap 1-én és 15-én.

F ő sze rk e sztő :
Iniecsfa lv i I M E C S  B É L A

Bélapátfalván.

F elelős szerkesztő:
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 .

Vadászati főm unkatárs :
R em ete i  K Ő V Á R Y  JÁNOS

Budapesten.

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

(Gömörmegye) küldendők.

E lőfizetési 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, negyedoidai 10 K. K ish irde tés minden szava 6 f.

A magánerdők és az erdőtörvény.

A kincstári erdőknek házilag való kezelése 
érdekében az utóbbi időkben felhozott érvek 
mellett figyelemre méltó Szabó Ferencnek az 
„Erdészeti Lapok “-bán közölt és ezen tárgygyal 
foglalkozó értekezése, a melyben nem annyira 
a jövedelmezőség, mint inkább a nemzeti poli
tika szempontjából tárgyalja a kérdést és arra 
a következtetésre jut, hogy az erdő hivatva 
van fontos szerepet játszani az egységes magyar 
állam kiépítésében.

Ha meggondoljuk, hogy sok, és pedig leg
inkább a nemzetiség lakta vidék lakóinak még 
most is az erdő képezi egyedüli keresetforrását; 
hogy ennek folytán a nép utalva van az erdőre 
és az azt kezelő személyzetre, hogy tehát az 
utóbbinak bő alkalma nyílik a néppel érintke
zésbe lépni, azt oktatni és helyes útra terelni : 
alig akad ember, a ki nem adna igazat 
Szabónak.

S a mi áll a kincstári erdőkről, annál inkább 
ráillik a mozgékonyabb magánerdőbirtokra.

De mit látunk? Azt, hogy a magyar erdő- 
birtokosnak — tisztelet a kivételnek — kevés 
az érzéke az erdőnek a nemzet háztartásában 
elfoglalt fontos szerepe iránt; hogy a magyar 
nem szereti saját erdeit, elhanyagolja . azokat, 
habár ezrekre menő összegeket költ külföldi 
vadászbérletekre. Pedig sokszor a külföldre vitt 
összeg kisebbik részével nemcsak hogy erdeit 
oly karba hozhatná, hogy ide haza is megtalálná

élvezetét, hanem a mellett erdeinek jövedelme
zőségét is fokozná. De hát nálunk az úri tempó 
az : odahaza rossz gazdasági rendszer mellett 
mindent pénzzé tenni és a pénzt azonnal kül
földre kivinni.

Azért olvasunk minduntalan a napi lapokban, 
hogy megint egy magyar erdőbirtok gazdát cse
rélt, a mi legtöbb esetben azt jelenti, hogy a 
nemzet vagyonának egy részével szegényebb 
lett. Pedig megszívlelhetnék erdőbirtokosaink azt 
az igazságot, hogy csak nemzeti vagyonnal biró 
nemzet tudja megállani helyét.

Ha erdőeladásról van szó, legtöbbnyire két 
esettel állunk szemben; vagy külföldi kezére 
kerül az, vagy pedig, ugyan magyar honosok
ból, üzérkedés céljából alakult társulat veszi 
meg azt, mindkét esetben majdnem biztos, hogy 
az erdő, mint olyan, rövidebb-hosszabb időn 
belül megszűnt lenni.

Mert nézzük csak közelebbről, mi történik az 
urat cserélt erdővel?

Ha a jelzett és az utóbbi időben burján 
módra szaporodó, humánus cégér alatt üzér
kedő társulat veszi meg az erdőt, rövid időn 
belül tarra vágják a meglévő vágásra érett és 
félig érett állományokat és a felszaporodott vágás
területeket parcellákban eladják a földéhes nép
nek, többnyire méregdrágán. A mig a sekély 
termőréteg képes valamit termeszteni, a letarolt 
területek mezőgazdaságilag lesznek kihasználva ; 
de mihamar fel lesz emésztve a termőerő, a 
vágásterületekre kicsapják a legelő marhát, kéz-
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dődik a talaj feltörése, felárkolása, leiszapolása: 
s előttünk áll a karsztosodás kezdete.

Nézzünk csak végig a felvidéki vármegyéken, 
mennyi szétbarázdált, árkos, vízmosásos, kopár 
terület mutatja, hogy az erdőtörvény rendel
kezése — részben ennek hiányossága, de vall
juk be — az intéző körök elnézése folytán, 
holt betűnek maradt! Bizony sok ezer holdra 
menő az a terület hazánk felvidékén, melyre 
ráillesztendő lett volna az erdőtörvény 4. § -a ; 
s ha ezt annak idején a törvény végrehajtásá
val megbízott közegek megteszik, ma jóval 
kevesebb karsztosodásnak induló terület volna 
hazánkban.

Legtöbb esetben így állunk az idegen kézre 
került erdővel is. A legtöbb idegen azért veszi 
meg az erdőt, hogy abból rövid időn belül bu
sásan pénzeljen s ha letarolt mindent, ugyanaz 
az eset áll elő, a milyent a parcellázó társulatok 
erdejénél láttunk.

Gyakran hallottunk tekintélyes erdész embe
reket a megbotránkozás hangján kifakadni az 
ellen, hogy a magánuradalmak irodai nyelve 
idegen. Azonban azon nem botránkoznak meg,
— bár alaposan ismerik a viszonyokat, — hogy 
az idegen derüre-borura vágja az erdőt, annak 
a többszörését is letarolja, a mennyit az ész
szerű gazdálkodás megengedne, hogy a legjobb 
növekedésnek örvendő, 30—40 éves lúcosok 
áldozatul esnek, hogy tarra vágják a véderdő 
jellegű, sziklás, meredek lejteket, a hol a jege
nyefenyő csak nehezen, talán csak évszázadok 
múltán tudott magának tért hódítani, hogy óriási 
kiterjedésű területek várnak a beerdősítésre 
jóval a törvény szabta határidőn tú l; hogy az 
idegen — vagy még inkább alkalmazottainak
— a kapzsisága annyira megy, hogy a jelzett 
sziklás lejteket mezőgazdasági használatra ren
dezi be akkép, hogy a vágásokat felégeti, tönkre 
tevén ott az esetleg előforduló alnövetet és 
felperzselvén az évszázadokon át oda lerakodott 
kevés humuszt, mi által elejét veszi a sikeres 
felújításnak és ezen lejteket a karsztosodásra 
kárhoztatja. És mindezen rendszeres gazdaság
ból befolyt pénz azon mód külföldre vándorol.

Az ellen sem tiltakoznak, hogy az idegen 
erdészeti személyzetét a külföldről importálja,

kiszorítván a magyar szakembereket; s ha 
honiakat alkalmaz, akkor favágókból, pékekből, 
pincérekből, fotográfusokból és írnokokból tobo
rozza össze azokat, aláásván így a magyar 
erdészeti szak tekintélyét az ide eltévedt idegen 
szakember előtt.

Az erdészet ügyét szivén viselő földmivelési 
ministerünk egy alkalommal úgy nyilatkozott, 
hogy ő az erdészeti közegekben a magyar 
állameszmének hű apostolait látja; ők a modern 
Magyarország igazi határőrei. Szegény ország, 
melynek jóléte és felvirágoztatása ilyen obskúrus 
apostolokra és határőrökre van bízva! Pedig 
mennyi van ebből a fajtából ! Egyik uradalom 
sorakozik a másik mellé, külföldi vagy ilyen 
kétes intelligenciájú erdészeti tiszti személy
zettel.

Mit törődik az idegen a mi nemzeti bajunk
kal? Talán ezek, avagy az említett kétes mű
veltségű tiszti személyzet, elősegítik a nép okta
tásával az egységes magyar állam kiépítését?

Van-e rá példa, hogy magyar földbirtokos 
külföldi birtokán magyar erdészeti személyzetet 
alkalmaz és erdeit derüre-borura tarolja ? És 
van-e arra példa külföldön, a mit sajnos nálunk 
tapasztalunk, hogy magyar mágnáscsalád iva
déka, magyar birtokának kezeléséhez porosz 
erdőtisztet hozat, a ki egy szót sem tud magya
rul s ennek kedvéért a hivataloskodás csak 
német nyelven lehetséges? És ezen nem ütkö
zik meg a legsovénebb magyar sem !

Korántsem akarjuk az idegen nyelvnek mint 
irodai nyelvnek létjogosultságát elismerni, de 
azért sokkal fontosabb dolognak tartjuk azt, hogy 
állást foglaljunk a nemzeti vagyon ilyen elfecsé- 
relése és az idegen erdészeti személyzetnek 
a honi szakemberek rovására való importálása 
ellen.

Ha az idegen pénzét nálunk befektette, emberi 
jogánál fogva vigye ki a tőkéjének megfelelő 
kamatot; némileg talán joga van ahoz is, hogy 
vagyona kezelését saját anyanyelvén intézze, 
de semmi joga ahoz, hogy tönkre tegye nem
zeti vagyonunk egy részét ! Helyesebb, — és a 
nemzeti politika szempontjából üdvösebb, ha a 
birtokos, — ha tán idegen nyelv használata 
mellett is csak a befektetett tőke után jogosan
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járó gyümölcsöztetést viszi ki, minthogy magyar 
nyelv használata mellett, tönkre tegye a nem
zeti vagyont.

Azt hisszük, hogy az, a kinek alkalma nyílott 
a mondott visszaéléseket tapasztalni, arra a 
meggyőződésre jön, hogy ütött az utolsó óra ; 
mentsük meg, a mi még megmenthető!

A mezőgazdák független, életreképes szerve
zete keresztül vitte azt, hogy törvényileg kimon
dotta a mezőgazdasági birtoknak szakemberrel 
való kezelését.

Közérdekből belenyúltak tehát a magánjogba. 
És mi erdészek idegenekkel szemben sem tud
juk megvédeni erdeinket; összefont karokkal 
nézzük a nemzeti vagyon lassú pusztulását és 
egykedvűen fogadjuk az idegenek részéről tanú
sított mellőztetésünket!

Az elősorolt visszásságokat csakis törvény utján 
lehet orvosolni é. p. vagy a sokat hangoztatott 
erdőtörvény revíziója keretén belül, vagy pedig 
külön megalkotandó törvény alakjában.

A megalkotandó törvénynek ki kellene terjesz
kednie a magán erdőbirtokokra, melyek magyar 
honosok, és olyanokra, melyek idegen honpol
gárok birtokában vannak.

Minden magán, magyar honpolgár, vagy ilye
nekből alakult társaság birtokát képező erdő, 
ha az legalább 2000 k. h. kiterjedésű, rend
szeres gazdasági terv szerint kezelendő.

A jelen erdőtörvény 4. §-ában foglalt rendel
kezések szigorúan betartandók.

A 2000 k. holdnál kisebb erdőbirtok parcel
lázása csak akkor engedhető meg, ha azt a 
megyénként alakítandó bizottság előzetes meg
szemlélés után mint a jelen törvény 4. §-a alá 
nem tartozónak nyilvánította.

Minden idegen honpolgár köteles erdejét, ha 
az legalább 1000 k. holdat tesz ki, rendszeres 
gazdasági terv szerint kezelni.

Minden idegen erdőbirtokos köteles erdejét, 
— akár 1000 holdas az, akár kisebb ennél — 
csakis honi szakemberekkel kezeltetni és azok 
jövőjének biztosításáról akár nyugdíjalapon, akár 
életbiztosítás utján, — de mindkét esetben állami 
ellenőrzés mellett — gondoskodni.

A törvény visszaható erővel bírjon. Ütött az 
utolsó óra 1

Az erdőtörvény revíziója, vagy pedig a nagy 
vonásokban itt vázolt új törvény megalkotása 
oly annyira sürgős, hogy érdekében széles 
alapra fektetett országos mozgalom kell, hogy 
megalakuljon; minden erdész ember vegye ki 
a maga részét belőle.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti egye
sülete többször megmutatta, hogy aktuális kér
dések nem kerülik ki figyelmét. Vegye kezébe 
a mozgalom szervezését s talpra termettsége 
meg fogja találni a helyes utat, mikép oldandó 
meg a kérdés.

Addig felhívást intézzünk az erdőfelügyelő
ségekhez, hogy szorgalmazzák a véderdők ki
jelölését, a meglévőkön pedig szigorúan ellen
őrizzék a kihasználást; s teljes szigorral köve
teljék a föltétien erdőtalaju vágások felújítását. 
Erdőtiszti esküre ne bocsássanak oly egyéneket, 
kiknek egyéni voltuk és műveltségi fokuk nem 
nyújt elegendő garanciát az erdők lelkiismeretes 
ápolására. Minden erdész kötelességének ismerje 
el, hogy az előbb mondottakba ütköző állapoto
kat az erdőfelügyelőség tudomására hozza.

Hívjuk fel a megyei erdészeti bizottságokat, 
hogy propagálják az eszmét és hogy a megyék 
a nagyjában vázolt törvény megalkotása érde
kében felirattal forduljanak a Házhoz; iparkod
junk ezen eszmének megnyerni a megyei bizott
sági tagokat. Hívjuk fel a felvidéki akció és 
kirendeltség figyelmét az óriási módon terjedő 
bajra. S végül hívjuk fel a napi sajtót, hogy 
foglalkozzék az eszmével és azt széles rétegek
ben terjessze.

Szervezkedjünk és mozogjunk 1
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A parcellázásokról.
Irta Földes János.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület közgazdasági 
szakosztálya Buday Barna előadó javaslata alapján f. évi 
január 16-án és 23-án tartott ülésein behatóan foglalko
zott a parcellázások kérdésével (L. „Köztelek" 4., 7. és 
8. számait), a melyhez indító okul szolgált, hogy a föld- 
mívelésügyi minister úr a birtokfeldarabolási tevékenység 
és telepítés szabályozása végett legközelebb egy erre 
vonatkozó birtok-politikai törvényjavaslatot fog benyújtani. 
Sőt erre a célra, vagyis parcellázási és telepítési célokra 
a földmívelési minister ur a legközelebbi 10 év alatt 
100 milliót akar költeni, a mely összegnek 10 milliónyi 
első részletét az idei költségvetésbe már be is állította.

Különösen hangzik, de tény, hogy e szakosztály ülésén 
annak elnöke, gr. Zselenszky Róbert, a leghatározottab
ban ellenezte a minister ez eljárását, mert — szerinte 
— „ez összegnek az elköltése még jobban fogja desor- 
ganizálni a már úgyis össze-vissza zavart magyar birtok- 
viszonyokat, még jobban fogja fokozni a már úgy is túl- 
magas földárakat, még jobban fogja enerválni a társadal
mat, mely már most is mindent az államtól vár". Sze
rinte úgy is elég nagy és középbirtok kerül évenkint 
parcellázás alá, nem kell azt még mesterségesen fokozni, 
a birtokeloszlási viszonyokat elég jóknak, megállapodot
taknak találja, s nem szeretné azokat rohamosan meg
bolygatni, de e helyett a pusztuló középbirtokos- és 
parasztosztály megmentését tartja főfontosságunak.

Azt hiszem, hogy a törvényjavaslat ez aggályokat 
már előzőleg figyelembe vette és azok eltüntetését tűzte 
ki feladatául, a nélkül, hogy a felvett milliók elköltése 
a Zselenszky által vázolt állapotokat előidézné. Ellenke
zőleg, örülnünk kell, hogy a földmívelési minister e ha
talmas anyagi eszközök birtokában végre egy erőteljes 
magyar nemzeti birtokpolitikát kezdeményezhet.

Vagy nem tudná mérlegelni éppen gr. Zselenszky egy 
oly telepítés nemzetfenntartó fontosságát, a milyen a Lú
gos és Facset között letarolt erdőségek helyén létesített 
telepláncolat, mely hatalmas magyar éket vert egy nem
zetiségi tömb közé ? — hogy csak ez egyet említsem.

A birtokeloszlás megbolygatásának káros következmé
nyei azonban tényleg érezhetőkké válnak, ha a szegény
séget, a napszámost, mind földhöz juttatjuk. Rámutattam 
már máshelyen, hogy az erdei elő- és köztes használatok 
utján előnyös bérletekhez jutott kisemberek alig akarnak 
munkába állani, megelégelvén saját termésüket, úgy, 
hogy a jobbmódú parasztgazdák alig tudnak drága nap
szám igérése mellett is, napszámosokhoz jutni, hogy 
saját földjeiket megműveljék. A gyümölcsösök tisztogatá
sát csak saját családtagjaikkal végezhetik; a mi erejüket 
felülmúlja, marad úgy, mert itt a drága munkás még 
megbízhatatlannak is bizonyul. A parasztság és e mellett 
a középbirtokos osztály létfeltételei e szerint csakugyan 
meg vannak nehezítve. Ilyen nehézségekkel kell azon

ban küzdeni általában a középosztálynak, különösen a 
tisztviselőknek, a szellemi munkásoknak, kikkel szemben 
a dédelgetett, törvényileg mindenképpen biztosított, kézzel 
kereső munkások, cselédek határozott előnyben vannak, 
kik fokozott igényeik mellett sem mindig kaphatók, s nem 
egy értelmes család munkás, cseléd nélkül huzamosan 
elvesződni kénytelen. Itt tehát a helytelen birtokeloszlási 
viszonyok súlya nagyon érezhetővé vált.

E viszásságok jó részét az amerikázás ellen való vé
dekezés okozta, mely mind a mellett sikertelennek bizo
nyult. Hiába védték meg a kisebb existenciákat a végre
hajtási törvénynyel, a létminimummal, mely 800 K-ig, s 
e családtagokat belevéve 1100 K-ig terjedő adómentes
séget biztosit, s az uj cselédtörvény kedvezményei is mind 
hiába valók, az amerikázás csak fokozódik, nem hogy 
alább hagyna. Torontál egyetlen községében egy hónap 
folyamán több mint 700 ember vándorolt ki Amerikába 
legújabban, többszörösen túlhaladva a tavalyi számot. Ez 
az áramlat feltartózhatatlan, elemi erővel működik, úgy 
látszik ösztönszerüleg, mint hajdan a népvándorlás címen 
ösmeretes nagy emberáradat. Magától kell annak meg
szűnnie is.

Minden szűrös atyafi mai napság Amerikával ijeszt
get még akkor is, mikor nincs alapja. Egy népes alföldi 
község e cim alatt kérvényez erdei földért, majd mint 
községi elöljáróság, majd mint jómódú gazdák vagy zsel
lérek címén, holott a vizsgálat kiderítette, hogy Ameri
kába alig vándorolt egy-két ember, az is kisiparos és 
nem földmives, s a határ akkora, hogy egy-egy családra 
átlag 12 hold jut, a kincst. erdőben pedig több száz 
hold szüzföld, egyholdas bérletekre osztva a szegénység 
kezén. S mig kérvényükben a zsellérek arról panasz
kodnak, hogy kereset híján tönkre kell menniök, a cséplés 
a kései őszbe nyúlik bele, mert azok a zsellérek munkába 
állani vonakodnak.

Lássuk ezek előre bocsátása után mindenek előtt Buday 
Barnának rövid szavakba foglalt, gonddal és hozzáértéssel 
összeállított előadói előterjesztését.

I. A parcellázás s annak előnyei és hátrányai.

A kibocsátott 8000 kérdőívre beérkezett jelentések 
150.000 kát. hold feldarabolásának történetét ismertetik.

Ez azonban korántsem öleli fel az egész parcellázott 
földmennyiséget, mert az legalább tízszer annyira tehető, 
a mi 1 milliónál nagyobb területnek felelne meg.

A kis-, közép- és nagybirtokosok egyaránt parcellázás 
alá kerültek és pedig legtöbbnyire a túlcsigázott magas 
forgalmi érték s fent említetten mostoha munkásviszonyok 
és túlmagas munkabérek folytán.

A parcellavásárlók között aránylag kevés volt a munkás, 
de annál több kisgazda és törpebirtokos s így kevés új 
existencia keletkezett. Legnagyobb számban a közép
vagy jómódú kisgazda, azután az Amerikából hazatért 
pénzes munkások, végűi vagyontalan munkások és cse
lédek szerepelnek.
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Legtöbb az 1 — 10 és 10—30 holdig terjedő parcella 
s ezeket is sokan vagyoni erejüket túlhaladó áron vették. 

Felapróztak birtokot:
100 hdon alól, kikerekítve 1000 kát. holdat
100 holdtól 500 holdig 11000 „
500 1000 „ 9000 „

1000 „ 2000 „ 22000 „
2000 5000 33000 „
5000 holdon felül — 94000 „

összesen 150000 kát. holdat.

Kifogásolható, hogy megfelelő számú középbirtokosok 
helyett kockázatos áron vásárló kisgazdák és törpebirto
kosok vették meg a legnagyobb részét s így az egész
séges arány hátrányára az atomizálódás tüneteivel talál
kozunk és pedig Magyarországszerte.

A parcellákért átlag 667 K, tehát igen magas vételárat 
fizettek, a mi különösen feltűnő, ha tekintetbe vesszük, 
hogy Posenban 1886-ban csak 392 K-t fizettek holdan
ként. S az a sajnos, hogy éppen a legkevésbé ellenálló- 
képes kisemberre eső apró parcellák voltak a legdrágábbak, 
különösen a vállalkozó spekulánsok kezéből.

Erre nézve érdekes képet nyújt a következő táblázat:
F ize te tt a vá l K apott a vá lla l K özvetítői

B irtokkategória lalkozó a  vett kozó a p arcellázás nyereség
földért h d ankén t u tán  h d ankén t h d ankén t

100 hdon alul 639 K-t 960 K-t 321 K.
100—500 hd 524 „ 708 „ 184 „
500— 1000 „ 479 „ 608 „ 129 „

1000—2000 „ 531 „ 693 „ 162 „
2000—5000 „ 526 „ 665 „ 139 „
5000 hdon felül 474 „ 660 „ 186 „

A vállalkozók csupán 52000 hold föld közvetítésénél 
8 millió koronát nyertek, melyet csak a parcellázási költ
ségek terhelnek.

A parcellavásárlók között legkevesebb volt a készpénz- 
fizető, legtöbben 30—50 éves amortizációs kölcsönt vettek 
4Vz—7l/i°/0-os kamatra.

Ez utóbbiakat, különösen az egészen vagyontalan mun
kásokat és cselédeket már most is, az első években 
csőd fenyegeti s általában csak az olyan vásárló boldogúl, 
ki elég anyagi erővel rendelkezik s ezt túlhaladó vásár
lásba nem bocsátkozott. Az erre nem ügyelő s 15—40 
holdat vásárolt kisgazdák helyzete nehezebb, mert régibb 
s újabb kölcsönnel terhelni kényteleníttetvén földjüket, 
katasztrófa fenyegeti — őket is.

Haszna a parcellázásoknak a jelentések egyhangú tanú
sága szerint csak abban az esetben mutatkozott, ha a 
birtok értékének legalább 1/3-ával vagy felével rendelkezett, 
csak ezek voltak képesek a birtokot úgy felszerelni, hogy 
váltóhitelhez nyúlni nem kellett, hanem könnyebben 
törleszthető jelzálogkölcsönt vettek fel. De még az ilyen 
vétel is többé-kevésbé kockázatos volt, mert legtöbbször 
meglevő birtokukat kellett megterhelni úgy, hogy a nagy 
vételár mellett egy pár rossz esztendő válságba sodorhatja 
őket.

Mindebben igazolva látom gr. Zselenszkynek elnöki 
megnyitójában mondott ama szavait, hogy „telepítés csak 
ott sikerül, hol a föld majdnem ingyen kapható és hozzá 
még őstermő erővel bír. De szegény embereknek telepí
tése drága földön és még hozzá kizsarolt talajjal bíró 
birtokokon olyan művelet, mely nem eredményezhet mást, 
mint az egyik Vagy másik fél bukását“.

Csak pillanatnyi hatása nyilvánúlt a telepítéseknek 
egyes helyeken abban, hogy azok, kik csekély vagyon
kájukat földvásárlásba fektették, nem vándoroltak ki fel
tett szándékukhoz képest Amerikába.

A parcellázások előnye tehát vajmi csekély, számba 
alig vehető.

Ezzel szemben annál több a panasz a parcellázások 
hátrányos hatásairól. Ezek a következők :

1. A kis- és törpe birtokosok, mint említettük, túl- 
magas fizetési kötelezettséget vállalván, eladósodtak, volt 
vagyonukat is elvesztették s így egy-kettőre tönkre mentek.

Ily szomorú esetre hivatkozhatom magam is, miről a 
lapok nagy szenzációval emlékeztek meg, t. i. arról, 
midőn a magyarok és románok egy kőrösvölgyi, arad- 
megyei, parcellázott telep birtoklása miatt véres harcba 
keveredtek, pedig ez már a tönkrejutottak végső vonag- 
lása volt, hol a pénz nélkül vállalatba bocsátkozott 
magyarokat a pénzes oláh lakosok kilicitálták a birtokból.

2. A munkásviszonyokban zavar állott be, mert a 
földet vásárolt munkások és cselédek minden napszámos 
munkától távol maradtak; a hol nagyobb birtok lett el
szecskázva, a hogy az eldarabolást nevezik, ott meg a 
mezei munkások estek el állandó keresetüktől, s ezek 
aztán részben kivándorolnak.

3. A parcellázott területen a gazdasági kultúra, a ki
sebb hozzáértés folytán, általában visszaesett.

4. A birtokmegoszlás aránya rosszabbodott az által, 
hogy a föld magas ára sok középbirtokost arra csábí
tott, hogy földjét eladta, városi életre adta magát, mely 
fényűzőbb voltánál fogva végre őket is elszegényítette.

(Folyt, köv.)
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Szállított gyümölcsfák metszése.

Bármily gondos csomagolásban részesülnek is a szál
lított csemeték, fák, oltványok, mégis elkerülhetetlen, 
hogy azok rügyei többé kevésbé meg ne sérüljenek, 
avagy le ne töredezzenek. Különösen ki vannak téve 
ilyen rongálódásnak azon gyümölcsnemek egyedei, me
lyek elálló riigyüek, mint pld. a cseresznye, meggy, 
körte és a korai szilvafajták. Ezeknek rügyei nem si
mulnak a vesszőhöz, hosszúkás, hegyes tojásdad alakúak 
és helyükön gyengén állanak s már a legkissebb dör
zsölés következtében is könnyen leválnak. Elvesztvén 
a vessző rügyeit, nincsen miből hajtást fejleszszen és 
ha megered is az ilyen fa, hajtást legfeljebb a vesszők 
hegyein, avagy egynémely gyenge mellékrügyből fej
leszt s az is leggyakrabban silány, vézna hajtás.

Sokan elültetik a fát, s mert szép terebélyes koronája 
van, sajnálják megmetszeni; vannak, a kik tudják a met
szés szabályait s azt a szabály rideg szavai szerint al
kalmazzák s megmetszik, elültetik oltványaikat oly módon, 
hogy annak korona vesszőit felére, vagy egy harmadára 
kurtítják, arra azonban a leggyakrabban nem is gondol
nak, hogy vájjon azon a meghagyott vesszőrészen van-e 
s ha v an— egészséges-e a rügy?

A fák ültetésénél egyik leglényegesebb teendő azoknak 
helyes metszése.

Vegyük sorra az egyes gyümölcsnemeket s lássuk, me
lyeknél milyen esetek állhatnak elő.

Az almafák, birs, naszpolya és berkenyék rügyei hozzá 
simulnak vesszőikhez, azért ezek legkevesebbet szenved
nek szállítás alkalmával.

A körtefák rügyei már túlnyomó részben elállók, vagy 
ha nem is egészen elállók, tövükön gyengébben állván 
mint az almák, rügyei könnyebben leválnak, különösen 
a vesszők középső részén lévők. Legkevésbbé vannak 
kitéve a rongálásnak a vesszők tövében lévő széles rü
gyek, továbbá a vesszők hegyein lévő bunkós cstícs-rügyek.

Ha az ilyen oltványokat minden metszés nélkül ültet
jük el, az esetben a csúcsrügyből nő hajtás csupán, 
mert az alatta következő rügyek elpusztultak, a vessző 
tövén lévők pedig nem hajtanak ki.

Hosszú, felkopaszodott és gyenge, hajlékony ág fejlő
dik e vesszőből, s ha majd termést hoz az ilyen koro- 
náju fa az ágak végein, azok lehajolnak s vagy letöre
deznek a gyümölcs súlyától, vagy pedig ide-oda himbá- 
lódzva, a szél veri le a termést.

Igen rossz alakú az ilyen fa koronája; de eltekintve ezen 
szépséghibától, sohasem lesz az ilyen fának egészsé
ges, tartós és erős koronája, s az mindig ki lesz téve 
mindenféle veszélynek.

Ugyancsak az ily nemű rongálásnak vannak kitéve a 
cseresznye- és a meggy fa-oltványok is, melyeknél szintén 
felnyúrgult koronák fejlődnek, ha azok csupán csúcs-rü
gyeikből fejlődnek tovább.

A szilvafák általában szintén kevésbbé vannak kitéve

a szállítás rongálásainak; vannak azonban egyes korai 
fajták, melyeknek rügyei a tavaszi szállítás alkalmával 
már erősen kifejlődtek és duzzadtak, ezek szintén köny- 
nyen lesomzanak.

Az őszi barackfa oltványokról szólva, megemlítem, hogy 
ezeket bizony a legtöbb esetben úgy ültetik el, hogy 
nem is nyúlnak hozzá se ollóval, sem késsel. Már pedig 
ennek az a következménye, hogy ha kihajt a fa, az bi
zony seprőnek alkalmasabb lesz, mint gyümölcstermő fá
nak. Pedig épen az őszi barackfa gyümölcse is az a 
gyümölcs, melynek termesztése nagyobb figyelmet érde
melhetne, hiszen olyannyira keresett a nemes ősziba- 
raczk gyümölcs.

A mandulafánál hasonló a mondani valónk, mint. az 
őszibarackfánál. Ezen gyümölcsnem csak most kezd 
kedveltté lenni s talán el is fog terjedni termesztése, 
mely jól jövedelmező lehet.

A kajszínbarack, mogyoró, dió és gesztenyefáknál is 
előfordulhat, hogy a szállítás alatt megsérül egy pár rü
gye, azonban ritkábban, mert ezek rügyei erősebben ál
lanak s nem emelkednek ki.

Az elmondott eseteket szem előtt tartva, tartsuk be 
szabály gyanánt azt, hogy az őszszel ültetett fák koronáját 
is tavaszszal kell megmetszeni, nehogy az éppen vég
rügyekül meghagyott rügyek a tél folyamán elpusztulja
nak, elfagyjanak. A korona felfelé álló vezérvesszőjét 
5—6 szemre, az oldalvesszőket pedig 4 —5 szemre kell 
megmetszeni oly módon, hogy a végrügyekül megha- 
gyottak mindig kifelé álljanak.

Tudnunk kell most már azt is, hogy mentül rövidebbre 
metszünk vissza valamely vesszőt, annál erősebb hajtást 
fogunk nyerni belőle. Mentül kevesebb a meghagyott 
egészséges rügy, annál inkább kihajtanak azok mind, 
mert a fa életműködése annál jobban képes ellátni a 
fejlődő hajtásokat táplálékkal.

Arra kell törekednünk, hogy az ültetés után meg
eredt fa négy-öt oly egészséges és erőteljes hajtást fej
lesszen, mely képes lesz tovább vezetni a fa korona
fejlődését.

Szigorúan tartsuk be azon szabályt, mely szerint az 
elültetett fák vesszőit 5—6, illetve 4—5 rügyre kell 
visszametszeni. Megjegyzem azonban azt is, hogy gon
dosan vizsgáljuk meg ezen rügyeket, vájjon nincsenek-e 
megsérülve, mert ha legkevésbbé is hibásak, akkor egy
általában nem hajtanak ki, vagy pedig silány hajtást 
fejlesztenek. Ha tehát sérült a rügy, azt nem hagyjuk 
meg, hanem metszünk lejjebb s hagyjunk meg kevesebb 
rügyet, csak arra ügyeljünk, hogy a meghagyott vessző 
részeken minden rügy egészséges legyen.

Nem szabad a fát sajnálni akkor, a midőn meg kell 
azt metszeni; az lebegjen szemeink előtt, hogy csupán 
a helyes metszés által vethetjük meg alapját az erőteljes 
koronának. Ha azt az első, az ültetési évben elmulaszt
juk, a legtöbb esetben pótolhatatlan hibát követtünk el.

A cseresznye-, meggy-, dió- és gesztenyeiáknál álta-
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lános szabály az, hogy azokat nem kell megmetszeni, 
mert metszés nélkül is szabályos koronát fejlesztenek.

Tapasztalás szerint azonban úgy a cseresznye-, mint 
a meggy-, dió- és gesztenyefákat is a fentebb elmon
dott szabályok figyelembe vételével metszhetjük meg. 
Később azonban, a midőn a fa koronájának alakja már 
kifejlődött, felesleges a metszés ezen gyümölcsfajoknál; 
mig a többieknél pár évig metszés által kell vezetni 
a korona fejlődését.

Az őszibarackfa-oltványok közül ültetésre legmegfele
lőbbek, s így elsőrendűek az egyévesek; csak azután 
következnek azok, melyek már két évesek, félmagas 
törzsüek s koronájuk is van.

A két éves őszibarck-oltványok megmetszésénél ugyan
azon eljárást kell követnünk, mint a többi fáknál; az 
egyéveseknél azonban más az eljárás.

Az egyéves őszibarack-oltványoknál a következő kép
ződést látjuk: a szemzés alkalmával beszemzett nemes 
szemből fejlődött az elsőrendű hajtás, melynek legalsó 
részén többnyire, de ha itt nem, akkor a szemzéstől 
feljebb mintegy 30—40 cm.-nyire biztosan találunk szép 
és egészséges szemeket. Ezen rügyeket kell meghagyni 
a metszés alkalmával és nem a másodrendű hajtásokat, 
illetőleg ezek rügyeit, vagy a fa tetején levő rügyeket.

Megmetszük tehát az egyéves őszibarackfa-oltványokat 
úgy, hogy az elsőrendű, tehát a fa sudarát képező kö
zépső vesszőn, mentül közelebb a földhöz, kiválasz
tunk 5—7 egészséges rügyet, ezeket meghagyva, lemet- 
szük a fa vesszőjét s ugyancsak leszedjük a fáról a 
másodrendű vesszőcskéket is.

Hogy egészséges, erőteljes fejlődésű fát és a fán oly 
koronát nyerjünk, mely megbirja majd érlelni is a rajta 
fejlődött termést, feltétlenül be kell tartani a fent el
mondott gyakorlati tapasztalatokból fejlődött szabályokat.

A gyümölcsfák gondozásának ez az alapvető munkája.

Czapáry Bertalan.

Erdőfelügyelet — állami kezelés.

Elek István válaszára pár rövid legutolsó megjegyzé
sem van.

Az erdőfelügyelet nem az egyesek, hanem az állam 
érdeke lévén, az állam saját közegei által államköltségen 
eszközölte ép úgy, mint államköltségen végzik a köz- 
egészségügy, állategészségügy, borászat, iparügyek stb. fel
ügyeletét is. Az állami erdőfelügyeletben eddig tehát 
ingyen részesült a kincstári, állami és magánerdőbirtok. 
Elek talán még sem tette azért javaslatát, hogy az erdő
felügyeleti díjat az összes erdők maguk fizessék, mert 
megsajnálta az államot, mely több más édes fiára úgy 
is eleget költ s így nem akarta mostohafia — az erdé
szet — költségével is terhelni ; hanem tette javaslatát 
azért, hogy a felszabaduló felesleggel a községi erdők 
kezelését segítse. De azt mondja meg Elek, mily jog
címen akarja ezen felszabaduló felesleget a községi erdők 
javára lefoglalni? Bizony csak annyi jogcímen, vagyis 
oly jogtalanul, mintha én a magánerdők részére akarnám 
lefoglalni.

Nincs-e itt jogcsorbítás ? Eddig fizette a felügyeletet 
az állam a közös adóösszegből, most pedig az eddigi 
adón felül fizetnék holdszám szerint a kincstári, állami 
és magánerdők, s így tehát a kincstári és magánerdők 
csak fizetnének, az állami pedig megkapná a felszabaduló 
felesleget. Hát ily módon talán csak mégis a kincstári 
és magánerdőkön lennének a községi erdők költségei 
beszedve ?

A teherviselés ez uj módjára is azt fogja Samu bácsi 
mondani, hogy kolosszális. Érdekelve van három fél, 
kivetünk egy jó nagy új adót mindhárom félre, egyfor
mán felszabadul ezáltal a régi költség mint felesleg s 
s ezt odaadjuk csak az egyik félnek, s ezt nevezzük 
teherviselésnek a teherbírás arányában.

Igazában pedig nem oly rózsás az erdészet helyzete, 
hogy új adókat magunk ajánljunk fel. A tűzifát, az erős 
tél dacára, alig lehetett elhelyezni, a talpfaárlejtés ugyan 
az erdészeti lapok szerint az érdekeltség megelégedésére 
befejezést nyert, de köszönöm én azt a megelégedést, 
midőn hazai anyagból készült tölgy vicinális talpfáért fél 
árt lehet elérni, mint a nem hazai cég által szállított 
boszniai bükktalpfáért. Fűrészrönk sem keresett és ép 
úgy a kemény- mint a puhafa-árverezések eredményte
lenek. A pótadót is duplán fogjuk fizetni s az egyenes 
adókat is addig kontingentálják, míg emelés lesz a vége.

Nem találó azon hasonlat sem, hogy alig köszönném 
meg, ha eltékozolt vagyon után vetnék ki rám az adót. 
Itt erdőbirtokról van szó. A ki erdejét, a tartamos hasznot 
szem előtt nem tartva, egyszerre használta ki, az erdő
birtokához viszonyított tőkére tett szert, melynek kamatja 
legtöbbször nagyobb lesz, mint az erdő évi tartamos 
haszna. Talán csak van egyskis socialista felfogás azon 
érvelésben, hogy azt, ki erdejét kihasználta, tehát tőkére 
tett szert, segítse azon birtokos, ki erdejét még nem adta
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el. A ki erdejéből előbb nyert hasznot, nem segítette 
azokat, kik akkor a jövőben élvezendő haszon reményé 
ben ráfizettek erdejükre, mily jogon kívánhatnék már 
most viszont, hogy midőn emezek, kik a hasznot csak 
most kezdik élvezni, nagyobb tőkéhez jutnak, őket segít
sék? Vagy talán ezt is a teherbírás arányában felállított 
teherviselési elv kívánja meg? Alig hiszem, hogy akadna, 
ki ezt igazságosnak mondaná.

Az állami erdőfelügyeletre azt mondtam, hogy itt kell 
legjobban különböztetni s hogy kincstári és rendszeresen 
kezelt magánerdőbirtokon a jelenleginél fokozottabb fel
ügyeletre szükség nincsen. Ott vannak a 10 éves reví
ziók, ha azonfelül még 5 évben egyszer megvan az 
állami ellenőrzés, az elég. Az állami erdőtiszteknek 
persze előléptetési szempontból nem volna rossz a foko
zottabb erdőfelügyelet, mert az csakis az állami erdő
hivatalok mai beosztása keretében volna eszközölhető, de 
hogy akár kincstári, akár rendszeresen kezelt magán
erdőbirtokon — hol ép oly elméleti képzettségű, de az 
erdőhasználatot tekintve nagyobb gyakorlati tapasztalatu 
erdőtisztek vannak, mint az állami erdőhivataloknál — foko
zottabb ellenőrzésre szükség volna, azt egyetlen erdőtiszt 
sem fogja elismerni. Elek, úgy látszik, azt hiszi, hogy a 
magánerdőbirtokos erdőtisztjei csak azon gondolkoznak, 
hogy a törvényt hogy kerülhessék meg. Pedig a mint a 
mezőgazdaságnál államfelügyelet nélkül vannak jövedel
mező mintagazdaságok, ép úgy vannak jövedelmező 
minta erdőgazdaságok magánerdőbirtokon is s azok marad
nának állami erdőfelügyelet nélkül is

A főurak, főpapság s a többi nagy erdőbirtokosok ér
dekszövetkezete (akár csak a „Nap“-ból volna idézve) 
jól teszi, ha a felesleges állami beavatkozást vissza
utasítja, mert Magyarországban az állami hatalom úgyis 
túltengésben van; nem a gyámkodás folytonos kiterjesz
tésére, hanem a szabadlábon járásra, önerejéből való 
megélésre kell a magyar társadalmat nevelni.

Rainiss István.

Mene-tekel-fáresz!
A "sárga-veszély” alakjában megjelenő "tüzes kéz”.

Most pedig térjünk vissza a kincstári faeladások oly 
sokszor hangoztatott meddőségére; van rá — közgazda
ságunk egyik fontos ágát a fakereskedelmet illetőleg — 
eseményjelentőségű okunk !

Kossuth Ferenc kereskedelemügyi minister urnák a 
zágrábi kereskedelmi 'és iparkamara helyettes titkára 
Paskievic Cikara Poroslov érdekes tudósítást küldött, 
melynek egy részét alábbiakban közlöm ;

" . . .  Egy vidéki nagyobb fűrésztelepen nemrég egy 
japán fiatalemberrel találkoztam, aki egy hazájabeli nagy 
faexportáló megbízásából jött ide, egyenesen Japánból, 
hogy a horvátországi faüzletet tanulmányozza.

Mikor a telep vezetőjét megkérdeztem, minek adja 
meg faüzletünk oly veszedelmes világpiaci versenyzőjé
nek a fontos és titokban tartandó felvilágosításokat, azt 
a választ nyertem, hogy ő ugyan nem szívesen teszi, 
de kénytelen vele, mert Belgiumban székelő igazgató
sága utasította rá. Ez (a belga vállalat) a japán fiatal 
ember gazdáitól nagymennyiségű fát vásárol és így 
(nagy üzleti összeköttetésről lévén szó) a japán vállalat 
iránt előzékeny kíván lenni, annál is inkább, mert sok
kal olcsóbban vásárol a japánoktól, mint tőlünk; a ké
relmet tehát nem tagadhatta meg. A kérelem pedig az 
volt, hogy alkalmazzák a japánok bizalmi emberét hosz- 
szabb időn át (minden díjazás nélkül) ezen a fűrészte
lepen, hogy megtanulja a mi üzleti eljárásunkat.

Az említett japán férfi, ki csak japán és angol nyelven 
beszél, hazájában két, ottani viszonyok szerint berendezett 
nagy fűrésztelep vezetője; e telepen mintegy 600 mun
kást foglalkoztatnak és a cég több millióért egy egész 
sziget fáját vásárolta meg és termeli ki. Tekintettel arra, 
hogy a szlavóniai tölgyfa európaszerte mintafa gyanánt 
van elismerve, a japán férfi ennek földolgozási módoza
tait gyökeresen meg akarja ismerni, hogy később haza
térve, egy harmadik, a miéink mintájára felállított telepet 
létesítsen, mely az európai piac kívánságainak megfelelni 
képes legyen.

Feltűnt nekem, hogy a fiatal japán nem sokat kérde
zősködik, nem zaklat kérdésekkel senkit, hanem néz, lát 
és tapasztalatilag tanul. A mindig és mindenüvé magá
val hordott fénykép-készülék legjobb segédeszköze; min
dent lefotografál, amit csak lát; főleg a telep teknikai 
beosztását, a különféle nyersanyagokat és félgyártmányo
kat, a rakásolás módját. Nagy figyelmet fordít a gépekre 
is, melyeket álló helyzetükben és munkaközben minden 
oldalról lefényképez, följegyezve azok gyártóinak nevét,
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címét. Szerelőkre, gépkezelőkre Japánban szerinte szük
ség nincs; ezt értik ők maguk is.

Két napi figyelmes szemlélődés után emberünk egy 
szlavóniai erdőbe ment ki, hogy ellesse az erdei mani
pulációt is.

Úgy tudom, nem ez a legelső japán ember, aki nálunk 
az erdő- és fatermelési üzletet személyesen tanulmá
nyozza, sőt biztos értesülésem van arról, hogy két évvel 
ezelőtt több japán férfi is járt itt hasonló célból. Minden
esetre beigazolt tény, hogy Japán a horvát-szlavon tölgyfa
kivitelnek veszedelmes konkurrense lett; egyelőre nem 
is exportál mást, mint tölgyfát, a mi pedig még rövid 
pár évvel ezelőtt a mi kizárólagos, csaknem monopoli
zált üzletünk volt. Belgiumba, Hollandiába, Angol, Fran
cia- és Németországba ma már nagyon sok japán tölgyfa 
kerül és főleg Belgiumba hoznak nagyon sokat, mert ez 
az ország csaknem minden ipari célra tölgyfát használ. 
Eddig itt a tölgyfát általán csak ,,chéne de Slavonie“- 
nek nevezték (t. i. csak ezt tartották "igazán” tölgynek), 
most azonban ez már kezd kiszorulni, mert kapnak finom 
minőségű tengerentúli fát is, pl. mahagónit stb., mely 
szintén megfelel az igényeknek, főleg pedig japán töl
gyet, mely kvalitást illetőleg nem áll a mienk mögött; 
csak a megmunkálása volt silányabb. És most ezt is a 
mienkhez alkalmazzák; ezért küldik ki hozzánk embe
reiket.”

Ezt a veszélyt semmi esetre se szabad lekicsinyleni; 
mert kétségtelen, hogy tölgyfánk kivitelét komolyan ve
szélyezteti. Az Egyesült Államok nyugoti részeiben az 
amerikai keményfát máris kezdi piacairól leszorítani a 
japán keményfa, mely aránytalanul olcsóbban besze
rezhető nyersanyaga, aránytalanul olcsóbb munka- 
díjai, tengeri szállításátjai révén maholnap Európában 
is hatalmas faktorrá fogja magát kinőni.

A mi kivitelünk e perspektívája tehát nem valami 
biztató, kivált ha tekintettel vagyunk arra, hogy a szla
vóniai nagy tölgyesek, melyeket ezelőtt csakúgy elkap
kodtak, az utóbbi időben nemcsak hogy eladatlanok ma
radtak, de árveréseik alkalmával még csak ajánlat sem 
tétetett. A konjunktúra kétségbeejtően rossz, minthogy a 
nemzetközi piac túlontúl el van látva anyaggal, főleg 
amerikai, orosz, román és japán anyaggal és ezekkel, 
kiváltkép a legutóbbival a mi termékünk — tetemesen 
drágább lévén — versenyre alig, vagy egyáltalán nem kelhet.

Ámbár mindez közismert tény, a tölgyfa-árverések becs
árait nálunk még mindig a régi, a kedvező konjunktúra 
idejéből ránk maradt kulcs szerint állapítják meg. Mi 
sem természetesebb, minthogy régi vevőinket elriasztjuk, 
szinte rákényszeritjük, hogy máshol szerezzék be szük
ségletüket; már pedig, ha egyszer odaszoktak, hozzánk 
visszatérni többé soha sem fognak.

Hát ki csodálkoznék még most is azon, hogy fater
melőink tartózkodók, hogy még csak ajánlatot sem tesz
nek és hogy ennélfogva szinte sorra érkeznek a meddő 
faeladások hírei ?

És látjuk is már a következményeket. Sok fűrésztelep 
már is beszüntette üzemét, mert nincs mit feldolgoznia, 
sok pedig készül ugyanazt cselekedni. Ennek pedig, mint 
mindennek, következményei is vannak ; persze megfele
lők. Első sorban például az, hogy Horvát-Szlavonország- 
ban körülbelül két év óta mintegy 4000 erdőmunkás 
lézeng foglalkozás és kereset nélkül; ezekhez csatlakozik 
egy nagy csomó fafuvaros, akik az erdei és a feldolgo
zott fát fűrészhez, vasúthoz, hajóállomáshoz szállították.

Jó csomó erdőmunkásunk már régebben, évekkel 
ezelőtt vándorolt ki Amerikába; az ittmaradt, de foglal
kozást nem találó munkások kénytelenek lesznek min
den kis vagyonukat pénzzé tenni, hogy kövessék a már 
kint levőket és könnyen megeshet, majdnem mondhatnók, 
hogy bizonyosan bekövetkezik, hogy belátható időn be
lül már csak emlékezetünkben él az erdőmunkás, a gya
korlott, hasznavehető ember. De hogy akkor még meg
lévő keményfa termelésünk hogyan fog magán segíteni, 
azt a talányt fejtse meg, aki tudja.

Beszélgettünk fatermelőkkel és fa-nagykereskedőkkel a 
válságos helyzetről és ezek megdöbbentően kedvezőtlen
nek tartják a jövőt. Nagy gondok bántják valamennyit és 
valamennyien egyetértenek abban, hogy az említett or
szágok éles versenyével csak akkor lehet eredményre 
való kilátással mérkőzni, ha az erdei eladások kikiáltási 
becsárait 25—30°/'o-al mérséklik.

Ha javul az általános helyzet, majd felverik a terme
lők az árakat (ahogy ezelőtt is tették) a mennyire érde
keik azt megengedik; de épp úgy, a hogy ők jó időkben 
maguk is magasabb ajánlatokat tettek, most rossz konjunk
túrában az erdőbirtosoknak kell az árakat leszállítani.
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Borsod-G öm ör-H evesm egyék Erdészeti E gye 
sületének választmánya f. évi február hó !8-án Rima
szombatban Csaszkóczy Károly elnöklete alatt gyűlést 
tartott.

Jelen voltak az elnökön kívül : Bobok Tivadar, Dénes 
Géza, Mayer Géza, Pékh József, Tornay Gyula választ
mányi tagok; Imecs Béia alapitó tag ; Bánik György és 
Mölcer Gyula egyesületi tagok; Szénássy Béla pénztáros 
és Mitske Gusztáv titkár.

Elmaradásukat kimentették: Borhi Borhy György,
Gesztes Lajos alelnökök, Elek István és Hering Samu 
választmányi tagok.

Napirend előtt Podhradszky András hgi erdőigazgató 
meleg üdvözletét tolmácsolta Szénássy Béla, melyet hálás 
köszönettel fogadott a választmány, majd áttért Gesztes 
Lajos alelnök nagymérvű elfoglaltságával indokolt lemondó
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levelének tárgyalására s kifejezést adva tántoríthatatlan 
ragaszkodásának, felkérte az alelnöki tisztség további meg
tartására.

Az elnök-választás előkészítésének kérdésében a múlt 
választmányi gyűlés határozata fenntartatott s Bobok Ti
vadar, Imecs Béla, Szénássy Béla és Tornay Gyula ké
rettek fel, hogy Podhradszky András hgi. erdőigazgatóval 
egyetértőleg a teendők végleges eldöntésére a szükséges 
lépéseket megtegyék.

Ezután Dénes Géza és Pékh József megvizsgálván az 
egyesületi pénztárt, azt rendben találták, ami örvendetes 
tudomásul szolgált s a pénztárosnak jegyzőkönyvi köszö
net mellett az előzetes felmentvény megadatott.

A „Magyar Erdész“ szaklap tiszta jövedeméből a vá
lasztmány irodalmi alap létesítését határozta el, s egy
előre 100 kor. pályadíjat tűzött ki egy nyomtatott ívnyi 
terjedelmű értekezés megírására, az erdőgazdaság és 
vadászat köréből szabadon választható tárgyról. Csupán 
a Selmecbányái bányászati és erdészeti főiskola erdő- 
mérnöki szakosztályának hallgatói pályázhatnak. A jeligés 
levéllel ellátott pályázatok az egyesület titkári hivatalá- 
lához (Rimóca u. p. Rimabánya) küldendők be. Bíráló 
bizottság az egyesület választmánya. Úgy a pályadíj
nyertes, mint a szakirodalom színvonalán álló többi ér
tekezések a M. E. szaklapban fognak közöltetni, s szer
zőik — a 100 K jutalom díjon kívül is — a szokásos 
Írói díjban, nyomtatott ívenként 56 K-ban részesülnek.

A gyöngyösi közgyűlésen felolvasás megtartására Elek 
István vál. tag kéretett fel.

Az alapitó tagok sorába felvétetett Aronffy Ernő táls. 
főerdész, a rendes tagok sorába Rozsnyó r. t. város. 
Eltávozás miatt kiléptek a tagok sorából Matavovszky 
Árpád és Rajzinger Antal. Karsay Vilmos erdőbirtokos, 
rendes tag elhúnyta fölött érzett sajnálatának jegyző
könyvben adott kifejezést a választmány.

Még a titkár terjesztette elő a beérkezett és kiadott 
ügyiratokat, melyeknek részletes tárgyalása során a vá
lasztmány elhatározta, hogy a földmívelési érdekképvise
let kérdésében várakozó álláspontra helyezkedik, a M. E. 
szaklap 1908. évfolyamának bekötött példányát meg
küldi a M. Kir. Mezőgazdasági Múzeumnak, s a köz
gyűlésnek javasolni fogja, hogy Gömör-Kishont t. e. 
vármegye erdőgazdaságának leírásával, a szaktársak szi
ves közreműködése mellett, Mitske Gusztáv és Szénássy 
Béla bízassanak meg.

Borsod-G öm ör-H evesm egyék erdészeti egye
sülete. Rendes tagsági díjat fizettek 1908-ra: Beél Gyula, 
Csaszkóczy Károly, Divald Béla, Enyedi János, Ferster 
Ede, Kolbenheyer Gyula, Lukovich Attila, Urbantsek 
Ignác. 1909-re: dezséri Bobok Tivadar, Gál György, 
Lukovich Attila, Merényi Gyula, Pauks László, Szontagh 
Andor, Tindly József.

A hátralékok kimutatását kinek-kinek levélben küldtük.

NAGYBÖJT! PRÉDIKÁCIÓ
minden igaz vadászhoz.

Promissum cadit in debitum! így tanultam diák ko
romban a latin közmondást, mely azt jelenti, hogy : az 
ígéret, adósság! Ilyenformán pedig én adósa vagyok 
kedves olvasóinknak, mert egy esztendővel ennekelőtte 
azt ígértem, hogy a tél múltával ismét megütöm a dobot, 
de csak amúgy halkan, nagybőjti tempóban, mert ilyen
kor nem illik a lárma. A hit szava is elmélkedésre int 
e forduló időben s bizony bizony jól esik bűnös testünk
nek, lelkűnknek az önnön szemrehányásból fakadó sóhaj., 
melyhez a remény bizalma szól, hogy talán majd jobbak, 
okosabbak, boldogabbak leszünk.

És vájjon nekünk, híres, vadászoknak nem súgja-e a 
lelkiismeret, hogy mikor szegre akasztjuk a vérbe fürösz- 
tött gyilkos szerszámokat: visszapillantsunk egy kicsit a 
múltba és elmélkedjünk a jövő felett?! Csak az érdemli 
meg a jövőt, a ki a múltból tanulságot von 1

Gyülekezzünk hát egy kis leckeszóra és mondja el 
ki-ki, hogy Diana istenasszony kegyelméből mi szépet, 
jót élt az elmúlt éven át s mit lát a jövőben ?

Ha nem tévedek; az elmúlt vadászidény általában 
megelégedésre fizetett mulatsággal és haszonnal egyaránt. 
Ámbár a nagy szárazság miatt a vadak inkább a vizek 
közelébe húzódtak, mégis, miként a lőjegyzékek mutat
ják, a gondozott területeken mindenfelé volt vad szép 
számban. Hangsúlyozom, hogy a gondozott területeken, 
mert régi tapasztalat, hogy az abnormis esztendő a mos
tohán hagyott vadállományban kétszeres, sőt háromszoros 
kárt, pusztítást okoz. Már pedig a múlt egész esztendő 
szokatlanul abnormis volt ugyannyira, hogy öreg emberek 
nem emlékeznek hasonlóra. De mit szóljunk az alig 
elmúlt télről 1 ? Ez se volt valami alkajmas a vadtenyész
tésre, különösen a hegyvidékeken. Tömérdek hóról lehe
tett hallani, sőt közeli előhegység vidékéről: Barsból
vettem értesülést, hogy a vaddisznók a magas hó miatt 
majd éhen pusztultak még februárban is. Pedig ha ez a 
s z í v ó s , erős és élelmes vad érzi az ínséget, akkor vájjon mi 
sorsban lehetett része a rőt és apró vadnak?! Ilyenkor 
van aztán nagy szükség a célszerű vadgondozásra, ügyes 
és praktikus vadászra, aki nem fut vakon a jól reklami- 
rozott, cifra nevű gyári kotyvasztékok után, hanem szív
vel, észszel és kézzel előteremti azt a természetes, Isten
adta segedelmet, melyet a vad minden bizalmatlanság 
nélkül fogad, életerejének épségben tartására fordít és 
ami szintén lényeges, gazdájának a számadását is meg
menti a deficittől. Sem. kedvem, sem szándékom nincs 
dicsekedni, midőn okulás céljából megemlítem, hogy az
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én vadjaimon ugyan még a rosszakarat sem vehetné 
észre a tél sanyargatásának legkisebb nyomait is. Pedig 
területemen a szárnyasok etetőin kívül semmiféle szokat
lan mesterséges alkotmányt nem lehet látni, a mi a 
vadak gondozására szolgált volna. Minek is az? A ki 
ismeri a vadak életmódját és természetét, annak nincs 
szüksége költséges hókusz-pókuszokra, melyek csak 
ijesztik a vadat és csalogatják az erdő rablóit.

A vaddisznóknak volt makkjuk bőven egész februárig ; 
akkor hetenként szórattam nekik öreg, terebélyes fák 
tövébe selejtes tengerit. A rőtvad számára döntettem 
nyár, fűz és rekettye fákat és adagokban szanaszét egyes 
fák derekához köttettem tiszta lóhert (fényért), melyből 
a nyulak is lakmároztak. A szárnyasvad keverék ocsút 
kapott az etetőkbe s ebből az éneklő madaraknak is 
jutott elegendő aprólék. Különlegességképen szedettem 
néhány szekérre való fagyöngyöt is, s azt csomóba hal
mozva rakattam el a látogatottabb helyekre.

De hogy vadjaim valóban kitűnő állapotban vannak 
és teljesen egészségesek, azt a fentiek mellett még va
lami másnak is tulajdonítom. Talán emlékeznek még 
kedves olvasóink arra, hogy az elől írott furcsa cim alatt 
a múlt év tavaszán szinte erőszakosan hívtam fel a vad- 
tenyésztők figyelmét az úgynevezett takarmánykáposzta 
hasznos tulajdonságaira, a mivel én már évek óta kí
sérletezek kitűnő sikerrel.

Előzetes magyarázatképen megjegyzem, hogy már 
régtől fogva gondolkodóba ejtett, engem azon tapasztalat, 
hogy a nemes rőt vad a neki nyújtott száraz eleséget 
(szénát, fényért, abrakot)-- télen nagyon óvatosan, — 
szinte aggódva fogyasztja és abból aránytalanúl keveset 
használ fel; mig ellenben a fagyöngyöt vagy szederlevelet 
és a hó alól előkapart zöld növényzetet mindig mohó 
étvágygyal láttam enni.

És ha olyan szigorú telünk volt, hogy a fagy több 
hónapon át nem engedett fel és ezen idő alatt a vadaknak 
kényszerűségből is folyton a száraz eleséggel kellett táplál
koznak, akkor tavasz táján igen sok elhullott vadat talál
tunk és még több csenevész-beteget. Sokszor vizsgáltam 
meg ilyen elhullott vadakat és azoknak mája és tüdeje 
volt elváltozva, tönkremenve ; de külsőleg is úgy néztek 
ki, mint afféle hektikás nyomorékak. Lehet, hogy ennek 
volt más oka is, de én úgy okoskodtam, hogy a fő ok 
abban rejlik, miszerint a vad a száraz takarmány élvezete 
folytán természetes szomjúságot érez és ennek eloltására 
vagy egyáltalában nem talál vizet, vagy ha talál is, az 
bizonyára jéghideg, melyből ha a vad iszik, belülről is 
átfázik; s minthogy ilyenkor nincs semmi nagyobb moz
gása, nem bír felmelegedni s így elébb-útóbb meglépi 
a sorvasztó betegség. Ezt a feltevésemet igazolni látszott 
az is, hogy midőn enyhült a hideg s a vad képes volt 
valami zöldet kaparni a hó alól, akkor a száraz takar
mányhoz sohasem nyúlt. Már e miatt is mindig ipar
kodtam télire élőfákat döntetni és fagyöngyöt meg vad- 
szederlevelet adni a száraz eleség mellé-, hogy azokkal

a bennök levő természetes nedvességben mindjárt szom
júságcsillapítót is nyerjenek.

De másrészt éppen ez a körülmény kötötte le az én 
érdeklődésemet, midőn egyszer valami mezőgazdasági 
magárjegyzékben azt olvastam, hogy létezik olyan ta
karmánykáposzta, mely embermagasságra megnő, dús 
lombozata van és a legkeményebb hideget is kibírja 
szabad földben. Mindjárt a vadakra gondoltam, hogy ezt 
az Isten is az ő számukra teremtette. Csak az volt a 
kérdés, vájjon igaz-e, a mit a reklám mond!?

így kezdtem én meg a kísérletezést, melyről már a 
múlt évben részletesen beszámoltam.

Most már túl vagyok a próbán és kétségtelen sikerekről 
beszélhetek nagy általánosságban, melyek alapján azt 
merem állítani, hogy a takarmánykáposzta a szarvas, 
dám, őz, nyúl és fácánnak is (!) a legcélszerűbb, leg
egészségesebb és legkedvesebb téli eledele. Ez olyan 
állítási melynek valóságáról mindenki nagyon könnyen 
és igen olcsón meggyőződhetik saját hatáskörében.

De hiszen tulajdonképpen azért írom e prédikációt, 
hogy minden érdeklődőt kísérletre buzdítsak — saját 
hasznára és örömére. Mert meg vagyok győződve arról, 
hogy a ki az általam már ismert előnyöket tapasztalni 
fogja, az többé nem aggódik vadjai felett, ha azok szá
mára elegendő takarmánykáposztáról gondoskodott : ez 
az egyetlen eleség képes azokat jó  erőben és egész
ségben áttelelni.
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I. A magyarországi
1 G aram szécs.................... 3 erdőgondnokság . . . . . . 2 3 5 2 26 4 . . . 4 1 1 J 3 5 6 63

2 Királyhegyalja ... ... 5 .. 1 1 3 — . . . 5 ... 3 6 5 6 1 1 1 1 3 47

3 Murányalja .. ... ... 2 .. 2 i .. 25 6 3 7 3 3 53

4 Nagyrőce ........... 3 . 1 i 2 3 5 2 5 2 3 1 1 1 10 38

5 3 2 7 1 2 4 1 4 2 3 12 5 15 2 23 37 120

6 3 2 2 2 4 3 4 6 26

7 I 39 41

8 Cserépvár .................... - 2 3 2

...

... 4 2 2 2 ... 4 2 2 17 43

9 Sziltnya .................... 2 erdőgondnokság 2 2 1 2 1 1 7 75 92

10 Csábrágh-Fülek ............ 3 . 2 3 4 1 2 5 2 2 2 2 5 4 4 52 . . . 90

11 Pusztavacs ... 13 3 7 36 21

ör-CC 3734

Összesen 3 1 7 6 10 18 2 4 80 13 3 5
I

7 40 21 15
1

30 13 31 25 IS 37! 14 38 1726 2170 4347

II. Az alsó ausztriai

Kelt Jólsván, 1909. évi február hó 10-én.
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t a t á s
és alsó-ausztria i vadászterü letén az 1908. évben e le jte t t  vadakról.

vadászterületeken.
1 8 ... 3 ... 12 75 44 ... 24 9 6 4 8 3 ... 98 11 33 1 69 - I 114 212 287

4 7 7 2 1 21 68 35 1 42 6 4 1 6 34 9 ... 138 2 19 22 28 135 J 6 212 350 418

1 1 2 55 19 22 i 1 1 2 7 3 ... 56 ... 12 5 2 19 75 130

2 2 11 15 53 26 2 5 5 2 2 31 18 91,'... 26 8 14 43 91 182 235

3 3 3 6 30 ... 2 47 167 41 10 16 ... 3 29 12 111 2 30 21 3 161 217 328 495

26 2 3 1 1 7 ... . 7 33

... 8 10 17 2 37 78 19 1 19 1 40 ... 9 18 1 33 ... 61 101 179

43 13 4 4 3 3 11 9 47 ... 22 21 20 63|S 110 153

2 3 5 97 50 6 12 10 6 16 39 38 78 255 2 43 16 501 2 564 819 916

3 3 28 13 33 80 170 43 1 1 1 4 17 8 75 37 20 272 329 404 574

483 341 2' 826 4560 32 ... 115 31 ... 672 59 44 26 979 2 53 172 34 1178 1281 6 2726 3705 8265

6 489 19 380 29 110 2 5 3 2 1045 5392 32224 128447
1 1 1

52 11 36,672 255 146404 1897 19 284
I I  II il 1

304 5 2305 135 1283 12
1 1 1

4396 6293 11685

vadászterületeken.
153 17! 165 2910 5 7 35 8 19 .. 74 .. 1 64 26 255 I 346 420 3330

683 1 5 29 30 66 ... 4 43 10 207 264 330 1013

23 209 232 758 29 29 ... 22 67 147... 7 24 28 63 122 269 1027

444 6 450 1481 2 16 21 l l 1 29 7 9 ... 20 29 5 26 80 159 1640

520 379 899 5617 4 39 94 ... 11 1 2 260;... 6 82 242 330 590 6207

696 1044 6 1746 11449 2 10 96 208 53!257
1

626 ... 38242 69 793 1142 1768 1321,

6 1185 19 1424 35 110 2 5 33 2 2791 16841 324 24 138 243
■ I I I

260 11 36 672 308 403 104 2523 19 322 546 123 3098 135
1. I I M . I  1

1283 12 5538
II

8061 24902

Szénássy, erdőrendező.
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Néhány szó a fácántenyésztésről.

Azok számára, akik fácántenyésztésre alkalmas, ma
radó vadászíácánokat kívánnak beszerezni, legalkalma
sabb időpontul kínálkozik most a tavasz legelső nehány 
hete. Arra, hogy a tenyésztésre és eladásra szánt va
dászfácánt nyílt nyaraló területéről egyik-másik uradalom 
maga összefogdosgassa s aztán a kellően fölszerelt tele
lőből maga bocsássa most tavasszal szabadba vagy áru
piacra, ezen uradalmak legtöbbje nincs még bevezetve 
vagy begyakorolva. Ehhez előbb tenyészalapot kell te
remteni. Anglia, Németország, Csehország többé-kevésbé 
hírnévre emelkedett fácántenyészeteinek egyike-másika 
határozottan sok kiváló fácánqualitást szolgáltat. Hogy 
e kiváló qualitások anyagával, akárhány helyt, temérdek 
költség és fáradtság mellett is, erdménytelenűl vesződtek, 
annax nem annyira a betelepítésre szánt terület alaku
lata, fekvése, éghajlata, mint inkább az volt hátrányára, 
hogy a betelepítéssel foglalkozók rendszertelenül fogtak a 
vállalkozáshoz; némi részben pedig olyanhelyről is sze
reztek be anyagot, a mellyel csak bizonyos előfeltételek 
szigorú betartása esetén lehetett volna eredményt és 
célt érni.

A különböző többé-kevésbé eléggé kipróbált fácánte
nyésztési módszerek közül, ma kétségtelenül első helyen 
áll az angol rendszerű fácántenyésztés, a melyről éppen 
jelenleg is, egyik szaklapunk hasábjaiban fölötte figye
lemre méltó és tanulságos közleménysorozatot olvasha
tunk ; úgy, hogy az abban közlőitekre, mint legcélsze
rűbbekre egyenesen ráutalhatunk. Egyebekben, a nélkül, 
hogy reklámot adni kívánnánk, azok közül a fácánte
nyészettel nagyobb arányban foglalkozó export- és im
port cégek közül, a melyeknek fácántenyész-anyaga két
ségtelenül a legjobb minőségűek közé sorolható, áll ma 
a Julius Mohr junior-féle cég Ulm-ban a duna mellett, a 
mely egyben nagy arányú fióktelepet tart fenn Yardley- 
ben is az északamerikai Egyesütt Államokban. A felső 
Duna melléke Ulm mellett kiimában is eléggé egyező 
hazánkkal, úgy hogy az onnan ide importált tenyész- 
anyaggal, legalább a mi a kiimához való honosulást il
leti, aligha van vesződésünk.

Fácántörzsek első betelepítése aránylag nem jár túl- 
nagy kiadásokkal. Ha az első esztendőben teljes kímé
letet gyakorolunk, reményünk lehet arra nézve, hogy 
már a rákövetkező esztendőben legalább a fölös számú 
fácánkakasokat lelövésre szánhatjuk. Persze a kitelepítésre 
szánt anyagban takarékoskodnunk nem szabad. A ki 1 — 1 
fácánkakasra 3—4 jércét számít, s azt várja, hogy ezzel 
a törzsminimummal már csodákat is lehet mívelni, az 
ne is kezdjen a fácánokkal vesződni. Ha törzséből az 
egyetlen kakas kipusztul, vagy más területre vált, úgy 
az egész törzset elveszettnek tekinthetjük. Aztán nem is 
mindig a legolcsóbbnak hirdetett fácánanyag a legmeg
felelőbb. Nagy garral hirdető ötöd-hatodrangu fácánte- 
nyészdék, legtöbbnyire olyan anyagot szállítanak, a mely

anyag dohos, rosszul kezelt, zárt ketrecekben senyve- 
dett, előbb huzamosabb időn át s onnan félig kopasz, 
tollatlan állapotban, akárhányszor élősditől ellepetten 
kerül áruba. Az ilyen anyaggal fácántelepet beállítani 
avagy épen a már meglevő fácánanyagot regenerálni 
senki sem lesz képes. Gya/o/ Gy.
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I. Nemzetközi Vadászati Kiállítás Bécsben 
1910.

Ugyanaz a gyors ütem, a melylyel a bécsi bizottság 
végzi munkáit, észlelhető az egyes országok albizottsá
gainál is.

Földi ministeri tanácsos, a magyar földmívelésügyi 
ministerium képviselője, nemrég Bécsben időzött az elő
munkálatok végleges megállapítása miatt.

Németország teljesen elkészült előmunkálataival és 
kiállításának területe, a melynek díszét a „német biro
dalmi ház“ fogja képezni, meg van már határozva.

Björkenstam svéd fővadászmester, ki e napokban tar
tózkodott Bécsben, a svéd albizottság terveit bemutatta 
a bécsi vezető bizottságnak. E tervek szerint Svédország 
két nagy pavillonnal, egy svéd „Bar“-ral lesz képviselve. 
A pavillonok egyike a svéd téli sportnak van szentelve.

Az olasz földmívelési minister az ország összes vadász
egyesületeihez köriratot intézett és a feleletek, a melyek 
a leiratra beérkeztek, arra engednek következtetni, hogy 
Olaszország kiállítása nem kevésbé fog az expositio 
díszére válni, mint a többi országoké.

E napokban érkezett meg Olaszország válasza a kiállítás 
vezetőségéhez, melynek értelmében hivatalosan adatott 
tudomásúl, hogy Olaszország szintén részt vesz a kiállí
táson.

Földi ministeri tanácsos és Balogh Loránd, mint a 
magyar földmívelésügyi ministerium megbízottjai, beható 
tárgyalásokat folytattak a fővezetőséggel a magyar ki
állítás terveit illetőleg.

Hasonló tárgyalásokat folytatott a központi hivatallal 
Kronstedt Sigge műépítész a svéd kormány nevében.

Hohenlohe-Oehringen Keresztély herceg, e kiváló va
dász, gyűjteménye bizonyára a kiállítás egyik díszét fogja 
képezni. Érdekesnek tartjuk megjegyezni, hogy a hercegi 
gyűjtemény javarésze Magyarországból származik.

Joggal tulajdonít a vezető bizottság nagy fontosságot 
a vadászkutya- és az agancskiállításnak. Trauttmansdorf 
Károly herceg és Wurmbrand Stuppast gróf, e két albizottság 
vezetőinek neve, biztos garanciát nyújt arra nézve, hogy 
ezen albizottságok mindent el fognak követni, hogy a 
kiállítás eme részét minél nagyobbszerűre és tökélete
sebbé alakítsák.

A kiállítás területén több szórakozó hely fog a közönség 
rendelkezésére állani; így tervbe van véve egy kinemato- 
szinház, egy szerecsen falu, és egy a vadászsportra 
vonatkozó dioráma.
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* Személyi hírek. A m. kir. földmívelésügyi minis- 
tér az állami községi stb. erdők kezelésének szolgálati 
ágazatához: Fás Gyula, Környei Ferenc, Márton Sándor, 
Somoghy Lajos, Ratkovszky Károly, Nagy György, Ro- 
szinszky János, Apáti László, Karácsony Sándor, Teschler 
Vince, Jakab József, Puskás Ferenc, Karvas Emil, Uj- 
falussy Mihály, Szigeti Rezső, Páll Miklós, Bodnár Ri- 
chárd és Héjas Kálmán m. kir. erdőmestereket a_VII. 
fizetési osztályba m. kir. erdőtanácsosokká; Bartha Ábel, 
Bossányi István, Deák János, Gyenge István, Darkó 
Gábor, Donáth Sándor, Borbáth Gerő, Dudutz Károly, 
Szuppek József, Simók János, Incze Manó, Schuster Jó
zsef, Kovács Gusztáv, Hajdú János, Ács Sándor, Po- 
ruszky Károly, Csanádi Attila, Knöpfler Károly, Seh 
Jenő, Weszely Alajos, Dávid János, Anderkó Ábel, Garda 
János, Pöschl Ferenc, Ráduly János, Halász József, 
Michalus Sándor és Tompa Kálmán m. kir. főerdésze
ket a VII. fizetési osztályba m. kir. főerdőmérnökökké; 
Zalay László, Fejér Kálmán, Horváth József, Binder 
Béla, Hornung Gusztáv, Gulyás Jenő, Vaszilovits Miklós, 
Iváskó Sándor, Létai Gyula, Nagy Samu, Kotzmann 
Géza, Bükhel János, Márton Benedek és Pál János m. 
kir. erdészeket a IX. fizetési osztályba m. kir. erdő
mérnökökké.

Az erdőőri szakiskolák szolgálati ágazatához : Teodo- 
rovits Ferenc m. kir. erdőmestert a VII. fizetési osz
tályba m. kir. erdőtanácsossá; Szakmáry Ferenc és Illés 
Vidor m. kir. főerdészeket a Vili. fizetési osztályba m. 
kir. főerdőmérnökökké; Szaltzer Lajos m. kir. erdészt a 
IX. fizetési osztályba m. kir. erdőmérnökké

A magyarországi kincstári erdők kezelésének szolgálati 
ágázatához; Aladics Emil, Rejtő Adolf, Krauze Géza, 
Czékus György, Várnai Ödön, Emereczky Győző, Nemes 
Károly, Temesváry Béla, Zachár Jakab, Röhrich Márton, 
Kozma István, Miskolczy János, Szabó József, Papp
János, Sziklay Lajos, Bereczki Gyula, Bachó János,
Molcsányi Ernő, id. Kőrös László, Nagy Károly, Tellyes- 
niczky Nándor, Pischl Pál, Divald Béla, Kovács Gábor, 
Vadas Gyula, Szilágyi Bertalan, Orosz Antal, Molnár
Károly és Lagrer Gyula m. kir. erdőmestereket a 
VII. fizetési osztályba m. kir. erdőtanácsosokká; Er- 
csényi István, Prieszner Nándor, Balaton Antal, Földes 
Tamás, Bécsy Dezső, Pataki József, Koller János, Mol
nár Imre, Drágán Gyula, Kostenszky Béla, Szádeczky 
Miklós, Krisztina Gyula, Pausinger Károly, Miké Imre, 
Szentpály Kálmán, Terényi Sándor, Draskovich József, 
Mezey Rezső, Winkler Miklós, Bartha Gábor, Bihari
Ödön, Maszetics Ádám, Gyarmathy Mózes, Takács Mik
lós, Gurányi István, Nyúl Sándor, Várjon Géza, Szve- 
telszky Géza, Günther József, Tompa Ferenc, Bedő La
jos, Buchescu Terentius, Selymessy Ferenc, Biró Lajos, 
Aschner Vilmos, Ambrus Lajos, Medveczky Ernő és 
de Pottere Gérard m. kir. főerdészeket a VIII. fizetési 
osztályba m. kir. főerdőmérnökökké; Daniek Géza, Kakas 
Ödön, Sándor Elek, Ternay Dezső, Katona László, Sol
tész Gyula, Gasparecz Lajos, Szecskay Dezső, Érsek 
Árpád, Vermes Győző, Haderdány András, Stréter Ágos
ton, Intzédy Géza és Kovásy Kálmán m. kir. erdésze
k e t^  IX. fizetési osztályba m. kir. erdőmérnökökké;

a horvát-szlavonországi kincstári erdők kezelésének 
szolgálati ágazatához: Dianovszky Pál, Tordony Emil, 
Polacsek Károly, Mariányi János és Ulreich Gyula kir. 
erdőmestereket a VII. fizetési osztályba kir. erdőtaná
csosokká; Kayser Sándor, Marton György, Reschner 
Rezső, Sóska Gyula, Nyitray Ottó, Barkoczay Ferenc, 
Hajdú Rezső és Kacsanovszky József kir. főerdészeket 
a VIII. fizetési osztályba kir. főerdőmérnökökké; Maier 
Béla, Janussek István és Zudor Béla kir. erdészeket a 
IX. fizetési osztályba kir. erdőmérnökökké;

Az állami erdőtisztek összesített közös rangsorozati 
létszámába: Gohn Emil, Egly József, Bertsik Andor, 
Prunyi Albert, Pilz Alfréd, Wény János, Glock Géza, 
Nagy László, Fridrik Árpád és Zavicsa József m. kir. 
erdészjelölteket, valamint Bartók Ernő főiskolai ideiglenes 
minőségű tanársegédet a X fizetési osztályba,, m. kir. 
segédmérnökké nevezte ki.

Ugyancsak a m. kir. földmívelésügyi minister az 1909. 
évi állami költségvetési törvényben nyert felhatalmazás 
alapján elrendelte, hogy a vezetése alatt levő minis
terium ügykörében rendszeresített erdőtiszti állások meg
jelölésére ezután a VIII. fizetési osztályban „erdőmester“ 
helyett „főerdőmérnök“, a IX. fizetési osztályban „főer
dész“ helyett „erdőmérnök“, a X. fizetési osztályban 
„erdész“ helyett „segéderdőmérnök", a XI. fizetési osz
tályban „erdészjelölt“ helyett „erdőmérnökjelölt“, végül 
„erdőgyakornok“ helyett „erdőmérnökgyakornok“ elneve
zés használtassék.

Az esztergomi főkáptalan Nagy Imre oki. erdészt, a 
vép-bakófai gr. Erdődy Sándor-féle hitb. uradalom erdő
rendezőjét kinevezte uradalmi erdésznek és a dömösi 
erdőgondnokság vezetésével bízta meg.

Báró Jósika Sámuel úr ő excellenciája, mint a Báró 
Jósika-féle hitbizományi birtokok jelenlegi haszonélvezője, 
Turcsa Tivadar főerdészt, csáki-gorbói lakost, a Szolnok- 
Doboka és Szilágy vármegyében fekvő hitbizományi ura
dalmak kezelő erdőtisztjét, ugyanoda erdőmesterré ne
vezte ki.

* Sajtóhibák. Folyó évi 5-ik számunkban a 79. lapon levő ké* 
egyenlet helyesen a következő :

f
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* UJ gyár Magyarországon. Avenaríus-müvek Ligetfalu köz
ségben (Pozsonymegye) újonnan épült gyárában e napokban az üze
met felvette. Az Avenarius-művek immár nálunk is ismert külön- 
legességes cikkeit magyarországi gyárából fogja szállítani és pedig 
Avenarius Carbolineum (faconserváló szert), Dendrin (vízzel oldható 
gyümölcsfa Carbolineum), Ruberoid (fedő és szigetelő anyagot), In- 
durin (hidegvíz festéket), Antipyrit (tűzbiztos famázt). Ajánljuk tisztelt 
olvasóinknak a szükséges cikkekre vonatkozó prospektusoknak be
szerzését.

* A nagyközönség és a közegészségügy. Szomorú tapasz
talat, de igaz, hogy hazánkban már az úgynevezett műveltebb ele
meknek is alig van érzékük a közegészségügyi kérdések iránt. Pedig 
— és talán éppen ez az oka — hogy a közegészségügyi viszonyok 
nálunk, szép Magyarországban nagyon gyenge lábon állanak, melye
ken hovatovább alaposan és gyökeresen segítenünk kell ; ha csak 
azt nem akarjuk, hogy az államalkotó magyar faj idők múltával az 
örökösen dühöngő járványos betegségek és más, az általános köz- 
egészségügyre általánosan ható tényezők által meg ne tizedeltessék. 
A közegészségügyi viszonyok felkarolása, azok istápolása mindnyá
junknak emberbaráti és hazafias kötelessége. Ámde abbéli kötelessé-
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günknek csak akkor tudunk megfelelni, ha némi érdeklődést is mu
tatunk a közegészségügyi kérdések tárgyában ; ha megismerjük, ha 
tanulmányozzuk azt. Ennek a célnak elérésére szolgál „A Háziorvos" 
cimű közegészségügyi havi folyóirat, mely már a második évfolyamát 
járja és a melynek kitűnő Írógárdája • többnyire fővárosi előkelő 
szakorvosok — élvezetes és tanulságos cikkekben szinte szórakoz
tatva tanít meg bennünket arra, mi is legyen a mi teendőnk, hogy 
az előbb említett hazafias és emberbaráti kötelességünknek meg
felelhessünk, Legutóbbi (márciusi) számából különösen kiemeljük 
Virosztek Győzőnek, a budapesti önkéntes mentőegyesület főorvosának 
a lugkömérgezésekről ; S. G.-nek, az ó-egyptomi orvosokról ; dr. 
Fülöp Gyulának, a tyúkszemről ; dr. Dembitz Mátyásnak, a fogak 
és a száj ápolásáról ; dr. Widder Aladárnak, a születés és az újszü
lött szellemi ébredése; Molnár M. Lajosnak, a lakás hygiénájáról 
és dr. Kemény Ignác cs. és kir. törzsorvos a gyermekek nemi fel
világosításáról való befejező cikkei. A kuruzslásról, valamint a tárca
rovatban Nemes Kéve folytatása, nemkülönben a betegápolók érdekei 
és a magyar fürdők és ásványvizek ismertetése, továbbá érdekes 
apróságok egész tömege stb. stb. egyformán változatossá és érdekessé 
teszik a lapot. Ha a füzetet végig forgatjuk, mindannyiszor bámu
latunkat kell kifejeznünk afelett, hogyan lehet csekély 2 K 40 f. évi 
előfizetési díjért ennyit nyújtani ? A magunk részéről a legmelegebben 
ajánljuk minden művelt és a tudományos kérdések iránt csak némileg 
is érdeklődő magyar embernek A Háziorvos-t, melyet haszonnal és 
élvezettel fog olvasni mindenki. A lap szerkesztősége és kiadóhiva
tala Budapest, VI. Andrássy-út 27. Mutatványszámot szívesen kül
denek.

* Egészségi tanácsok a fö idm ive lőknek. Osváth Albert 
dr.-t megbízta Darányi Ignác földmivelésügyi miniszter, hogy írjon 
a magyar nép számára olyan kis könyvet, mely a népnek beteges 
állapotában tanácsadója legyen s melyből az olvasó megtanulja, 
hogy mikor egészsége, épsége veszedelemben forog, mit kell tennie 
addig is, mig orvost kap, aki azután betegségében megsegíti E 
megbízatás eredményeképpen a földmivelésügyi miniszter kiadványai 
között egy igazán értékes munka jelent meg „Egészségi Tanácsadó 
olvasókönyv a magyar földmivelőnép számára." Ez a könyv egy
szerűen, de elevenen és érdekesen ismertet meg bennünket a hazánk
ban föllépő összes betegségekkel és azokkal a tennivalókkal, a miket 
e betegségek megelőzése iránt tennünk kell, vagy a miket az orvos 
eljöveteléig magunk is megtehetünk. A modernhygiéne szabályait 
a gyakorlati ember észjárásával idomítja a falusi földmivelő nép 
életviszonyaihoz és gondos tanácsai kiterjednek nemcsak a lakás 
tisztántartására és szellőztetésére, hanem a fogak kímélésére, és 
az evésnél követendő egészségügyi szabályokra, a tüdővésztől való 
óvakodásra, a sebek tisztántartására stb. is. Az egyes betegségek 
során megismertet bennünket az emberi szervezet legfontosabb ré
szeivel, működésükkel és a megóvásuk érdekében szükséges tenni
valókkal. A betegek ápolásának tudnivalóit külön fejezetben tárgyalja, 
a melynek gyakorlatilag különösen fontos része népünk ismert szo
kásai közepette a gyermekátjyas asszonyok gondozása. A szeszes 
italok szerepét az egészségi változásokban meggyőző világossággal 
mutatja be. A könyv tartalmának tudományos értékét Kétly Károly 
egyetemi tanár elismerő bírálata igazolta, egyszerű és mégis érdekes 
előadási modora pedig a szerző irodalmi készségét és ízlését dicséri. 
Minden művelt nemzetnek van már egy olyan népszerű egészségi 
tanácsadója, a melyből a művelődésnek és kulturális haladásnk igen 
sok értékes gyümölcse fakadt. Nálunk a most ismertetett könyvecske 
fogja elvinni az egészség megóvásának és helyreállításának fő tudni
valóit a falukba, a pusztákra, a tanyákra, melyeknek egyszerű népe 
bizony nagyon keveset tud a modern hygiéne szabályairól és mely
nek körében az e tudnivalók útján elkerülhető, vagy könnyen gyó
gyítható betegségek és sérülések sok áldozatot szednek. A 148 lapra 
terjedő könyvecske árát a földmivelésügyi miniszter közérdekű cél
jához képest mindössze 60 fillérben szabta meg. Lelkészek, tanítók, 
községi jegyzők egyszerű levélbeli megkeresésre a földmivelésügyi 
minisztériumtól ingyen kapják.

B

■ Stendal-féle eredeti
■
■

■ ORTÓ G É P E K B

■
■

valamint az erdőgazdasághoz szükséges ö s s z e s  
szerszámok nagy választékban és a legolcsóbb 
.'. árak mellett kaphatók.

B

B

■ CSAKIS ÚJDONSÁGOK. B

■ K R Á S A  R U D O L F B

■ Wien, VII., Kirchengasse 29. fl
B

B

Rendelők kérjék  a BB jelű képes árjegyzéket. (Fi BB jelzés 
feltétlenü l szükséges.)

B

B

Tölgybaszonfa=eladás.
A nagyváradi lat. szert. Főt. Káptalan folyó 

évi vágásaiban kitermett tölgytörzsek, úgymint 
a bihar-sályii vágásban 1499 szál, a kisjenei 
vágásban 369 szál s az alpári vágásban 2300 
szál zárt írásbeli ajánlatok útján eladatnak. A 
megajánlandó vételárnak legalább is 10%-át tevő 
készpénzzel vagy takarékbetéti könyvvel mint 
bánatpénzzel s az eladási feltételeknek egy pél
dányával felszerelt, kellően lepecsételt, zárt írás
beli ajánlatok legkésőbben a folyó évi március 
hó 28-ikáig Papp Imre uradalmi főtiszthez 
beadandók. Az eladási feltételek alólírottnál meg
tekinthetők, illetve kívánatra elküldetnek.

Kelt Nagyváradon, Sal F. utca 4. szám, 1909. 
évi március 9-én.

Török László s. k.
káptalani erdőmester.

(Utánnyomás nem dijaztatik.)

300—3000 holdas, mellmagasban 
legalább 20% vastag, normális áru

erdei faállományt
vagy ilyes faállománynyal borított 
talajt keres megvételre

KERESKEDŐ FŐERDÉSZ
a Magyar Erdész kiadóhivatala utján

VJ
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389—909. ki. szám. Sz. 1227—908. m. j.

faelaüási hirdetmény.
Vacsárcsi község „Csörgő“ nevű erdejében 

törzsenkinti bemérés utján 14340 köbméterre 
becsült lucfenyő haszonfatömeg értékesítése cél
jából folyó évi április hó 5-én délelőtt 9 
órakor Vacsárcsi községházánál nyilvános szó- 
és zárt írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.

Kikiáltási ár 86500 K, azaz nyolcvanhatezer- 
ötszáz korona.

Bánatpénz 8650 K.
A fatömeg kikiáltási áron alul is el fog adatni.
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.

Vacsárcsi, 1909. március 4.
M ánya Antal Bíró Kálmán

körjegyző. k. bíró.

A vadász-vizsla.

Gyakorlati útmutató a vizsla
nevelés, tanítás, használat és 
:: gyógykezeléshez. ::

Irta:

S T A R K  D E Z S Ő
főerdész.

Harmadik bővített kiadás
10 művészi vizslaképpel.

K 10 f. ellenében bé r ment ve ;  
utánvéttel 2 K 65 f.

szerzőnél Drávatamási (Somogym.)

Faeladási hifdetmeny.
Csik vármegye magánjavainak igazgatósága 

közhírré teszi, hogy a vármegye magántulajdo
nát képező Gyergyó-Felsőtölgyes 1. határrészé
ben fekvő Baraszóvölgy nevű erdőrészben — a 
m. kir. földmivelésügyi minister urnák 84972/903. 
számú engedélye alapján — mintegy 1996'83 
kát. holdon összesen mintegy 95333 tm3 luc és 
jegenyefenyő haszonfára, valamint 800 tm3 bükk
fára becsült fatömeg, négyszázhetvenhétezer 
(477000) korona kikiáltási árban

1 909 . évi április hó 1 9 -ik  napján
délelőtt 10 órakor a vármegye magánjavai 
igazgatóságának irodájában (Csíkszereda, vár
megyeház) megtartandó nyilvános szó és írásbeli 
versenytárgyaláson a legtöbbet Ígérőnek el fog 
adatni.

A kikiáltási ár (10) tiz %-a bánatpénzül az 
árverés megkezdése előtt az árverési bizottság 
kezeihez leteendő.

A szabályszerű bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ajánlatok a megajánlott vételár (10) tiz °/o-át 
kitevő bánatpénzzel, vagy megfelelő óvadékké
pes értékpapírral látandók el és tartalmazniok 
kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket ismeri, s 
magát azoknak aláveti.

Elkésett és utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az erdő fatömege a kikiáltási áron alól nem 

fog eladatni
A kihasználási idő (6) hat évig tarthat.
A vágásterület középpontja a gyergyótölgyesi 

tutajrakparttól és fapiactól mintegy tiz (10) km. 
távolságra fekszik.

Az árverési és szerződési feltételek, valamint 
a becslésre vonatkozó közelebbi adatok Csik 
vármegye magánjavainak igazgatóságánál (Csík
szereda, vármegyeház) a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Csik vármegye magánjavainak igazgatósága.
Csíkszereda, 1909. évi február hó 20-án.

I)r. Csiky József
igazgató.
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Faeladási hirdetmény.
A libánfalvi volt úrbéres közbirtokosság legelő

erdejének C) üzemosztályában 295'6 kát. hol
don lévő 34,171 m3-re becsült bükkhaszonfa és 
51,256 m3-re becsült bükk tűzifa, tövön az 
erdőben 1909. évi április hó 14 én d. e. 10 órakor
Libánfalva községházánál zárt Írásbeli ajánla
tokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
el fog adatni.

Becsérték és kikiáltási ár 18,000 korona, 
melynek 10°/o-a az árverés megkezdése előtt 
a libánfalvi volt úrbéres közbirtokosság elnöké
nél bánatpénzül leteendő.

A zárt Írásbeli ajánlatokban feltétlenül kifeje
zés adandó annak, hogy az árverési feltételeket 
ajánlattevő ismeri s annak magát aláveti.

Részletes árverési és szerződési feltételek a 
libánfalvi volt úrbéresek elnökénél és a szász- 
régeni m. kir. járási erdőgondnokságnál a becs
lési jegyzékkel együtt a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Libánfalván, 1909. március hó 6-án.
A libánfalvai volt úrbéres közbirtokosság ne

vében :
Nikora Gergely,

V. urb. elnöke.

Br. Wesselényi Miklós őnagyméltósága szilágy
megyei görcsöni uradalmában egy

atcrdészi állás
betöltendő. Javadalmazás: 1000 K készpénz,
természetbeni lakás kerttel, 10 hold szántó és 
kaszáló, valamint a faeladások után 3% .

Csak oly szakvizsgázott egyének pályázhat
nak, kik valamely nagyobb magyarországi ura
dalomban már sikerrel működtek és az erdő
kezelés, erdőművelés, felmérés és rajzolásban, 
valamint a vadtenyésztésben kellő gyakorlatot 
szereztek.

Fényképpel ellátott kellően felszerelt kérvények 
f. évi április hó 15-ig alulírotthoz beküldendők.

Kolozsvár, (Egyetem-utca 7. sz.), 1909. év 
február hóban.

Nagy László s. k.
erdőtanácsos.

Faeladá î hirdetmány.
A volt 13. számú román-bánsági határőrezred

ből alakult vagyonközség részéről közhírré téte
tik, hogy a teregovai erdőgondnokság kezelése 
alatt álló erdőkre nézve a nagyméltóságu m. kir. 
földmívelésügyi minister 27890/908. számú ren
deletével jóváhagyott rendszeres gazdasági üzem
tervek alapján 1919. év végéig kihasználásra 
előirt és Teregova község határában fekvő „B“ 
gazdasági osztály VIII. vágássorozat I. tagjába 
sorozott 2., 3., 4., 5., 6. és 7-ik, összesen 
2000 01 kát. holdat kitevő osztagain egy korábbi 
jogérvényes szerződés alapján 1910. év végéig 
kihasználásra biztosított 11 ezer darab bükkfa
törzs kiszedése után visszamaradó és 540408 
m3-re becsült összes bükkfatömeg zárt írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött versenytárgyalás utján 
fog tövön terület szerint eladatni.

Venni szándékozók felhivatnak, hogy 20000 
(húszezer) korona bánatpénzzel felszerelt aján
lataikat alulírott gazdasági hivatalhoz legkésőbb

1909. évi április hó 20-án cl. e. 10 óráig

annál is inkább nyújtsák be, mert elkésve érke
zett, valamint távirati utón és bánatpénz nélkül 
benyújtott ajánlatok figyelembe vétetni nem 
fognak.

Az ajánlatokban a katasztrális holdankint — 
vagy egészben is — megajánlott tőár számok
kal és betűkkel kétséget kizáró módon kiírandó 
és ajánlattevő kijelenteni tartozik, hogy a rész
letes faeladási feltételeket, melyek a vagyon
község gazdasági hivatalánál Karánsebesen és 
a teregovai erdőgondnokságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők, ismeri, és magát azoknak 
minden tekintetben feltétlenül aláveti.

A feltételektől eltérő kikötésekkel benyújtott 
ajánlatok visszautasittatnak.

Karánsebesen, 1909. év március hó.

A volt 13. számú román-bánsági 
határőrezredből alakult vagyon

község gazdasági hivatala.
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Eladó bor.Kitünő minősé9ű-zamatos izű,

egri asztali bor
rendelhető Gesztes Lajos érseki erdő= 
mesternél F e l s ő t á r k á n y ,  Hevesmegye. 
Vasúti állomáson feladva Hl.-ként 44 K.

Faeladási hirdetmény
A csikszentdomokosi közbirtokosság eladja 

nyílt árverésen a földm. minister úr 95430/908. 
számú rendeletével megadott engedély alapján 
a Csikmadaras II. határrészben levő Kecskebük 
és Kisáca nevű erdőrészekben mintegy 553 98 
kát. holdon törzsenkinti felvétel alapján kéreg 
nélkül és a termelési és szállítási apadékok le
vonásával 129.715 köbméterre becsült

lucfenyő' h aszo n fa tö m eg ét.
Megjegyeztetik, hogy az 553 98 holdból a 

Kisáca erdőségre esik 84.03 kát. hold, a 
Kecskebük erdőrészre pedig 469 95 k. hold. A 
129.715 köbméter haszonfából a Kisáca erdő
részre esik 16051, a Kecskebükki erdőrészre 
pedig 113.664 köbméter.

Az összes kikiáltási ár 774.100 korona, azaz 
hétszázhetvennégyezerszáz korona. Ebből esik 
a Kisáca 86.700, a kecskebükki erdőrészre 
pedig 687.400 korona. Az értékesítés céljából 
1909. évi március hó 24-én délután 2 
órakor Csikszentdomokos községházánál nyil
vános szó- és zárt Írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni

Árverezni lehet mind a két erdőrészre együt
tesen és külön-külön is. A fatömeg áron alul 
nem adatik el. Az Írásbeli ajánlatok ellátandók 
szabályszerű bélyeggel és a kikiáltási ár 10%-át 
tevő összegnek a Csíkszeredái kir. adóhivatal 
pénztárába történt letétbe helyezéséről szóló nyug
tával. A szóbelileg árverezni kívánók, kötelesek 
a kikiáltási ár 10°/o-át kitevő bánatpénzt a Csík
szeredái m. kir. adóhivatalnál letétbe helyezni 
és a letéti nyugtát az árverező-bizottságnak be
mutatni. Árverezési és szerződési feltételek meg
tekinthetők Csikszentdomokos községházánál és 
a járási erdőgondnokságnál Csíkszeredában.

Csikszentdomokos, 1909. február hó 24-én. 
Kurkó József Kurkó Ferenc

bir. jegyző. bírt. elnök.

77/1909. számhoz.

Pályázati hirdetmény.
Alulírott m. kir. főerdőhivatal kerületében kettő 

(2) I. osztályú
erdészeti altiszti

(főerdőőri) vagy ha az I. osztályú altiszti állások 
a kerületben levő Ii-od osztályú altisztek által 
töltetik: be 2 (kettő) Il-od osztályú erdészeti al
tiszti (erdőőri) vagy esetleg 2 (kettő) I-ső osz
tályú, vagy előléptetés esetében 2 (kettő) másod
osztályú

m. k i r .  e r ö ő l e g é n y i
és kettő (2) Il-od osztályú

m. kir. segéöeröőőri állásra
pályázat nyittatik.

Áz 1. osztályú altiszti állással 800 korona évi 
fizetés és 200 korona személyi pótlék, a 11-od 
osztályú altiszti (erdőőri) állással 600 korona 
évi fizetés és 100 korona személyi pótlék, mind
kettőre nézve természetbeni lakás vagy ennek 
hiányában törvényszerű lakbér és lakbérpótlék, 
valamint egyéb rendszeresített mellékilletmények, 
az I ső osztályú erdőlegényi állással 700 korona, 
a II ik osztályú erdőlegényi és segéderdőőri 
állással pedig 600 korona szegődménydij, ter
mészetbeni lakás, vagy ennek hiányában tör
vényszerű lakbér és egyéb rendszeresített mel
lékilletmények vannak összekötve.

Az altiszti (főerdőőri és erdőőri) állásra pályá
zók az 1879. évi XXXI. törvénycikk 37. §-ában 
követelt szakvizsga letételét, az államerdészeti 
szolgálatba újonnan belépni kívánók ezenfelül 
ép és erős testalkatukat, különösen jó látó- és 
hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, me
gyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által ki
állított bizonyitványnyal, továbbá életkorukról 
és illetékességükről tanúskodó anyakönyvi kivo
nattal, végül pedig eddigi szolgálatukat és annak 
eredményét, nemkülönben a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és írásban való teljes bírását 
igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényüket elöljáró hatóságaik, esetleg az 
illető járás politikai hatósága utján folyó évi 
április hó 15-ig alulírott m. kir. főerdőhivatalnál 
nyújtsák be.

Áz erdőlegényi és segéderdőőri állásokért 
pályázók nőtlenségi állapotukat is kimutatni tar
toznak.

Lippa, 1909. évi március hó 9-én.
M. kir. főerdőhivatal.
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2958.
1909. I. B/1.

cerm elt Jenyö'-haszonfa eladás.
A liptóujvári főerdőhivatal kerületébe tartozó fenyőházai és oszadai erdőgondnokságokban 

az 1908. évben termelt és még az 1909— 1912. években termelendő és a rakodókra szállítandó, 
továbbá a likavai erdőgondnokság bizonyos részeiben az 1908. évben termelt és a rakodókra 
szállított fenyő műfaanyag értékesítése céljából

Liptóujvári, 1909. évi április hó 5-én a főerdőhivatal hivatalos helyiségében délelőtt 10 órakor
a következő csoportosítással, zárt Írásbeli ajánlatok mellett, nyilvános versenytárgyalás lesz.

I. csoport.
A fenyőházai villamos fűrész, villamos áram és iparvasút használatának bérletével a fenyő

házai erdőgondnokságban az 1908. évben termelt és még az 1909— 1912. években termelendő 
évi mintegy 14000 köbm. fenyő műfaanyag.

Kikiáltási ár: a 25 cm. és azon aluli középvastagságú fánál
köbméterenként        ...     14'50 K
a 26 cm. és azon felüli középvastagságú fánál
köbméterenként         .... ...   17’20 K

Bánatpénz 15.000 korona.

II. csoport.
Az oszadai vízifűrész használatával az oszadai erdőgondnokságban az 1908. évben termelt 

és az 1909— 1912. években termelendő évi mintegy 10500 köbm. fenyő műfaanyag.
Kikiáltási ár: a 25 cm. és azon aluli középvastagságú fánál

köbméterenként _ _ _ _ _ _ ... 14-30 K
a 26 cm. és azon felüli középvastagságú fánál
köbméterenként _ _ ... _ _ _ _ 16'50 K

Bánatpénz: 11.000 korona.

III. csoport.
A likavai erdőgondnokságban az 1908. évben termelt és a Vág partján átadandó mintegy 

3000 köbméter fenyő műfaanyag.
Kikiáltási ár: a 25 cm. és azon aluli középvastagságú fánál

köbméterenként _ _ __ _ _ ... _ 14’50 K
a 26 cm. és azon felüli középvastagságú fánál
köbméterenként _ ... _ _ _ _ _ 17'20 K

Bánatpénz: 4000 korona.
A versenytárgyalási általános és részletes feltételek

f o l y ó  é v i  m á r c i u s  h ó  20-á n
a főerdőhivatalnál és a földmivelésügyi ministerium I. B. erdészeti főosztályában (Budapest, V. 
Zoltán-utca 16.) átvehetők.

Budapest, 1909. február hóban.
j l  kir. Jöiömivelésügyi minister.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, Akácfa-utca 50).
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IX. évfolyam. Budapest-Rimabánya, 1909. 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 in den hónap 1-én és 15-én.

F ő szerk esztő :
Im ecsfa lv i  I M E C S  B É L A

Bélapátfalván.

F elelős szerkesztő:
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.

Vadászati főm unkatárs :
R em ete i  K Ő VÁRY JÁNOS

Budapesten.

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

(Gömörmegye) küldendők.

E lőfizetési 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 irdetési d ijak : 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.

Kérelem.
Kérjük azon igen tisztelt előfizetőinket, a 

kiknek előfizetése lejárt, hogy a jelen szám 
hoz csatolt utalványon azt mcgújitani szí
veskedjenek.

A telepítési és parcellázási törvény
javaslat.

Irta Elek István.

Darányi Ignác földmívelésügyi minister le
tette a Ház asztalára legszebb, legnagyobb al
kotását, az első nagy magyar birtokpolitikai 
törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat az összes napilapokban rész
letesen lett ismertetve, azért főkép az erdőgazda
sággal kapcsolatos intézkedéseit, jobban mondva, 
az erdőgazdaság részéről támasztható igényeket 
akarom itt megbeszélés tárgyává tenni.

Ezen törvényjavaslatnak a magánvagyon és 
tulajdonjog körébe vágó — az ország nemzeti, 
szociális és gazdasági érdekeit megvédelmező — 

.intézkedései oly erőteljesek, határozottak, anyagi 
eszközei hatalmasok, hogy csak bámulattal, lel
kesedéssel és elismeréssel adózhatunk e nagy 
alkotás tervezőinek !

Látva azonban e nagy arányú haladást, mit 
a testvér mezőgazdaság e törvényjavaslattal 
szemünk elé tár, önkéntelenül is saját szegény
ségünk jut eszünkbe.

Az erdőgazdaságot ez a törvényjavaslat egy

igazán hatalmas lökéssel vihetné előre, de mit 
ér, ha a képviseletére hivatott és jogosított té
nyezők mély hallgatásba merülnek s ez alkal
mat is kiengedik siklani kezeik közül, mint az 
arányosítási törvényjavaslat tárgyalásakor is 
tették.

Régóta hangoztatjuk, hogy csak egy erőteljes 
erdészeti birtokpolitika megindítása és követése 
vetheti meg erdőgazdaságunk alapjait s bizto
síthatja annak fejlődését. Ezen birtokpolitika 
hármas célja: a 33% magánerdőnek kötött
gazdaságokká való átváltoztatása, a törpe erdő
birtokok megszüntetése és ismét egyesítése, az 
erdőbirtokok feldarabolásának megakasztása — 
kell hogy legyen.

E birtokpolitikai cél felé segíthetne ez a tör
vényjavaslat, mert megakaszthatná az erdőterü
letek feldarabolását s előnyös birtokcsere-folya- 
mattal a már szétparcellázott erdőterületek rész
beni visszaszerzését is biztosíthatná, csak az 
erdőgazdaság képviseletére hivatottak akarata és 
erőteljes állásfoglalása kellene hozzá.

Maga a törvényjavaslat bizonyítja, hogy mai 
földmívelésügyi ministerünkben meg van az 
akarat és képesség ilyen nagy horderejű alko
tásokkal szolgálni az ország közgazdasági érde
keit és az erő, hogy a magánjog szabad gya
korlásának túlkapásait is megfékezze, ha annak 
a közérdekből való szüksége felmerült.

Az a félénkség, vagy inkább szerénység, a 
melylyel az ország erdőgazdasági igényei ez 
időszerint propogáltatnak, nem válik az ügy
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javára, főkép ha ezután is úgy lesz, mint a 
múltban volt, hogy erdész-szakemberek siet
nek elnémítani erdőközgazdasági jogos igénye
inket a sérthetlen magánjog és magántulaj
donra való hivatkozással, pedig ez nem az ő 
feladatuk.

Nos hát, most ez a törvényjavaslat megmu
tatja az útat, hogy igenis a magántulajdont és 
az egyéni jogot is lehet, sőt szükséges korlá
tozni, ha a közérdek megköveteli.

A törvényjavaslatról magáról a következőket 
tartom szükségesnek itt feljegyezni.

Ez a 368 §-t tartalmazó törvényjavaslat nem 
parádéra s a törvénytár részére készült, mint 
más törvényünk, hanem az ország gazdasági 
érdekeinek a szolgálatára. Ezt igazolja a célhoz 
méltó anyagi eszköz feletti rendelkezés. Az ed
dig mozgósított s telepítési célokat szolgált tő
kéken felül 120 millió koronára terveztetett a 
birtokátalakitások összes állami költsége.

Mikor kap az államerdészet a közérdekű erdő
vásárlás céljaira ennyit?

Ezzel az impozáns anyagi eszközzel már 
lehet nemzeti akciót kezdeni és hogy annak 
felhasználása se téveszthesse el az irányt, a tör
vényjavaslat a földmívelésügyi minister mellé a 
huszonnégy tagból álló országos telepítési taná
csot szervezi; vármegyénkint telepítési hatósá
got létesít, ezekhez véleményező testületül a 
törvényhatósági telepítési tanácsot jelöli ki.

A törvényjavaslat XIV fejezetre oszlik, de tu
lajdonképen három főbb gazdasági tevékenysé
get helyez állami felügyelet vagy vezetés alá,
u. m.: a telepítést, az ingatlan feldarabolást és 
a haszonbérlő társulatok szervezését.

Egyébiránt főbb intézkedései dióhéjba foglalva 
a következők:

A magántelepítéseket a telepítési hatóság en
gedélyétől teszi függővé s oly erős állami el
lenőrzés alá veti, hogy ezek jóformán lehetet
lenné válnak, miáltal a magánspekuláció he
lyébe verseny nélkül az egész országban az 
állami telepítés léphet. Széles alapokra építi fel 
az állami telepítést, megteremti 120 millió ko
ronával a telepítési alapot. Hogy a korlátolt for
galmú ingatlanokon is lehetővé váljék a köz
hasznú telepítés, bevezeti a haszonbérleti tele

pítést. Előnyöket nyújt a külföldről visszatérők 
visszatelepítésére.

Az ingatlan feldarabolását szintén kizárni igyek
szik a magánspekuláció köréből, mert minden 
ingatlanfeldarabolást, még ha ez az igény elő
zetes közös vételből eredt is, a telepítési hatóság 
engedélyétől tesz függővé. A közérdekű ingatlan
feldarabolásokat állami kedvezményekben része
síti. Megszabja az állami ingatlanfeldarabolás 
eseteit. Előnyöket nyújt a külföldről vissza
térőknek.

Hatósági engedélytől teszi függővé a törvény- 
javaslat száz kát. holdnál nagyobb birtoknak 
ötnél több bérlő részére való olyan bérbeadá
sát, hol a bérlők a kibérelt ingatlanra átköl
tözködnek. Ezen átköltözködő bérlőknek hasonló 
kedvezményeket biztosít, mint a telepeseknek.

Meghonosítja a járadékvételt s ezzel lehetővé 
teszi, hogy kis tőkével biró, megbízható egyé
nek állandó évi készpénzbeli szolgáltatás elle
nében földtulajdont szerezhessenek, a vételári 
tőke fizetése és törlesztési kötelezettség válla
lása nélkül.

Rendelkezik a törvényjavaslat haszonbérlő
társulatok alakításáról a telepítési hatóság közre
működésével akár külön bérletek, akár közös 
gazdálkodás céljából.

Ezután már a vegyes rendelkezések, büntető 
rendelkezések következnek, majd a hatóságokat 
jelöli még ki a törvényjavaslat s az életbeléptető 
rendelkezésekkel záródik.

Végig olvasása után igazán fellelkesülve teszi 
le az ember ezt az oly sok szép nemzeti és 
szociális gondolatot magában foglaló s az or
szág gazdasági viszonyait alaposan rendező tör
vényjavaslatot, csak az az egy szomorű tapasz
talat sújthatja le, hogy alig találunk ebben a 
tartalmas munkában erdőgazdasági vonatkozá
sokat, vagy ha találunk is, azok hiányosak és 
szegények, mintha a telepítés, birtokfeldarabolás 
stb. kérdései nem is érintenék az erdőgazdaságot.

Nem tudom elhinni, hogy ezen törvényjavas
lat előkészítésében erdészeti szakember is közre
működött, mert különben lehetetlen lett volna 
az erdőgazdaság érdekeit ennyire figyelmen 
kívül hagyni.

Vegyük sorra ezeket a hiányokat:

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



7. szám. MAGYAR e r d é s z 115

A telepítést illető rendelkezések közt a 4. 
§-ban megtaláljuk ugyan, hogy: „a telep terü
lete telepítésre alkalmas legyen“; a 101. §-ban 
pedig, hogy a telepítési hatóság köteles az enge
délyt megtagadni, h a : „a telepítésre szánt ingat
lan fekvésénél, minőségénél, rendezetlenségé
nél, vagy egyéb oknál fogva erre a célra nem 
alkalmas“. De hát egy ingatlan lehet telepítési 
célokra nagyon is alkalmas, a mellett, hogy 
tekintélyes erdőterületei is vannak és még sem 
találjuk meg, hogy mi történjék a telepítésre 
szánt ingatlan erdőterületeivel. A 21. §-ban azt 
is olvashatjuk, hogy: „a telepítő köteles a telep 
legalkalmasabb részén közös legelőt kiadni“, 
de nem találunk hivatkozást az 1879. évi XXXI. 
t.-c. 4. §-ára, hogy az ott megjelölt erdőterü
letekből a közös legelő ki nem adható 1 Sőt a 
124. §. utolsó bekezdése a következőket tar
talmazza :

„A kincstári erdők azon részei, a melynek másnemű 
gazdasági művelésre (szántóföld, rét, kert, szőlő, legelő) 
állandóan használható talajuk van és telepítésre vagy 
feldarabolásra alkalmasak, a letárolás után az országos 
telepítési alap vagyonához csatolandók, s az alap 
kezelésébe mennek át.“

Ebben a rendelkezésben két nagy sérelem van. 
Az egyik, hogy a másnemű gazdasági mive- 

lésre állandóan alkalmas területek fogalmát ön
kényesen kibővíti a legelő szó zárjelbe tétele 
által, holott az erdőtörvény 4. §-ában a legelő 
nem soroztatott a másnemű gazdasági mivelésre 
alkalmas területek közé. Természetes is, mert 
az úgy is tág határok közt mozgó, s csakis , a 
vélelemre alapított meghatározás azáltal még 
ingatagabbá válik, hiszen ha akarom, még a tar 
sziklára is ráfoghatom, hogy az legeltetésre ál
landóan alkalmas. Azt már régen tudjuk, hogy 
az erdőtörvényt nem épen szerencsésen alkotta 
meg — a helytelenül alkalmazott szakkifejezés
sel úgynevezett — feltétlen erdőtalaj fogalmat, 
de ha már megvan, legalább ezt a könnyen 
mozgó bázist ne engedjük lábunk alól kirúgni. 
Az is igaz, hogy e helyen talán nem is olyan 
nagy a veszedelem, mert hiszen kincstári erdők
ről van szó s ezeket még ez idő szerint erdész 
szakemberek kezelik s hinnünk kell, hogy lesz 
elég erejük és tekintélyük hozzá, hogy az állami

erdőgazdaság érdekeit még ezen szakasszal 
szemben is meg tudják védelmezni, de tulaj
donképen itt a főhiba egy a törvénybe iktatott 
praecedens által lesz elkövetve, a mire majd 
bárki is joggal hivatkozhatik és a törvényjavas
lat 21. §-ában megjelölt közös legelőterületek 
— aggodalmaink dacára is — az erdőterületek
ből fognak kijelöltetni.

Az eddig elsoroltak alapján tehát az ország 
erdőgazdaságának védelme méltán igényelheti 
a törvényjavaslatba a következő rendelkezések 
felvételét:

A 4. §. pótlására :
Nem szabad telepíteni egészében telepítésre alkalmas 

ingatlan birtok oly részére, melyek az 1879. évi XXXI. 
törvénycikk 4. §-ában meghatározott erdőterületnek 
minősíttetnek.

A 21. §. pótlására:
A közös legelő az 1879. évi XXXI. t.-c. 4. §-ában 

meghatározott erdőterületekből ki nem adható.

A 101. §. pótlására:
ha telepítésre egyébként alkalmasnak talált ingatlan 

némely részei vagy tartozékai az 1879. évi XXXI. t.-c. 
4. §-ában meghatározott erdőterületek volnának, a te
lepítési engedély megadása ezen területekre azon fel
tétellel terjed ki, hogy ezek a területek a telepesek 
tulajdonába csak közös és oszthatlan állapotban me
hetnek át, és mint telepes közbirtokossági erdők az 
1879. évi XXXI. t.-c. 17. §-a, illetve az 1898. évi XIX. 
t.-c. 1. §-a alapján kezelendők.
Végül a 124. §-nál zárjelben foglalt legelő 

szó törlését feltétlenül követelnünk kell. Ha min
den kívánalmainkról le kellene is mondanunk, 
erről az egyről nem lehet. Talpra kell állni s 
összefogni itt minden erdésznek, hogy megaka
dályozzuk a legelőnek más gazdasági művelés 
alá tartozó területek közé való becsempészését, 
mert a legelőt nem művelik, csak használják 
és a legelőhasználatot semmiképen nem lehet 
földművelésnek avagy gazdasági művelésnek 
nevezni. A használatra való alkalmasság pedig 
oly tág fogalom, hogy annak határa még a 
feltétlen erdőterület fogalmának határain is túl 
terjed, s így bárminő közérdeket szolgáló és 
szép jövedelmet hajtó erdőinket is kénytelenek 
volnánk kipusztítani s oda dobni egyéni érde
keket szolgáló mit sem érő hitvány legelőkül, 
ha arra a községi érdekeltség a szemét rá veti.
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Ezen 124. §-ban foglalt másik nagy sérelem, 
hogy itt az állami erdőgazdaságtól egy igen 
jelentékeny engedmény kívántatik, de az annak 
megfelelő ellenértékről szó sincs. Pedig ez a 
kivánalom ugyanazzal a közérdekkel, mit az 
állami telepítéssel kíván a törvényjavaslat elérni, 
nagyon is szorosan egybevág.

Van ugyanis sok község az országban, mik
nek határa részben, sőt néha egészben sem 
alkalmas mezőgazdasági művelésre, fekvése 
vagy silány termőképessége miatt. Mégis ilyen 
helyeken is tengődnek emberek, nyomorral, ín
séggel küzdve sarcolják az apai örökségből 
rájuk maradt kimerült mostoha földet, irtják a 
még elfoglalható erdőterületeket, élnek mert élni 
csak kell, de nemcsak földjeik hasznát, hanem 
valósággal felélik magát a termőföldet is. Ez a 
szegény nép telepesnek nem’ mehet, mert pénz
zel nem rendelkezik s visszamaradó vagyon
káját értékesíteni nem tudja. Ellenben, ha valaki, 
mondjuk, hogy az állam az ő rossz kis földjei
ket elfogadná tőlük cserébe s adna helyette 
bár kevesebbet, de legalább is olyan értéküt 
— nem lent valahol az Alföldön, hanem közel 
a harmadik vagy negyedik község határában — 
bizony elmenne ez a szegény nép Amerika 
helyett telepesnek mind egy szálig!

Nos hát, ha nem az volna az eset, hogy itt 
két fél között az egyik nemtörődömséggel félre- 
huzódik, a másik meg önhatalmúlag diktált, 
akkor a telepítési törvényjavaslatba a kincstári 
erdőgazdaságok részéről átengedendő terület
cserére rekompenzációképen a következő rendel
kezéseknek kellett volna helyet foglalnia :

Telepítésre alkalmas birtokokat az állam oly közsé
gek lehető közelében is vásároljon, mely községek 
határa egészben, vagy részben nem alkalmas mező- 
gazdasági mivelésre, vagy legalább is a földmiveléssel 
foglalkozó lakosok eltartására elegendő alkalmasan 
mivelhető föld nincsen.

Az ilyen községek lakosainak egészben vagy részben 
való íkitelepitése elsősorban megoldandó állami fel
adatot képezvén, az országos telepítési tanács által 
ilyeneknek kijelölt községek lakosai cseretelepesekül 
fogadandók be az állami telepesek közé. A csere-tele
pesek ingatlanai az állam által megváltandók, s a 
megváltási összeg a telep vételárába betudandó.

A cseretelepesek részére külön vásárolt ingatlanra az 
állam a vétel előtt fogad el kötelező jelentkezéseket, s

a vételt csak az esetben köti meg, ha kellő számú 
telepes jelentkezett.

A cseretelepesektői cserébe átvett ingatlanok a kincs
tári erdők vagyonához csatolandók, s a kincstári erdők 
kezelésébe mennek át.

A kincstári erdőhatóságnak megadatik a jog a tele
pítés befejezése után saját költségén uj tagosítást ke
resztül vezetni, mely tagosítás alkalmával részére az 
erdőgazdasági, a visszamaradt lakosok a mezőgazdasági 
mivelésre inkább alkalmas földterületek hasitandók ki.

Ezen kívánalmak közérdekű voltát tagadni 
nem lehet, mert épen az a kisbirtokos osztály 
erősödik, melynek erősítését elérni a telepítés 
egyébként is célozza; a telepesek volt birtokaik
nak értékét viszik bele a telepekbe, tehát bol
dogulásukra reménnyel lehet tekinteni; a köz
ségben visszamaradottak az ingyenes tagosítás 
előnyeiben részesülnek s rosszabb földjeikért 
ezek is jobbakat kapnak; végül az erdőgazda
ság is visszakapja az őt megillető, kizsarolt, 
tönkre tett területeket, miknek termelőképességét 
majd az erdőművelés fogja a közérdek előnyére 
visszaállítani.

Az ingatlan feldarabolásra vonatkozó rendel
kezések tekintetében is hasonló kívánalmakkal 
kell fellépnünk.

A 159. §. 5. pontjában áll, hogy a telepítési 
hatóság köteles az ingatlan feldarabolásának 
engedélyét megtagadni, ha: „az ingatlan fek 
vésénél, minőségénél, rendezetlenségénél, vagy 
egyéb oknál fogva a feldarabolásra nem 
alkalmas".

Ebbe a pontba, bizonyos fokú optimizmussal 
bele lehetne magyarázni, hogy az megakasztja 
az erdőterületek feldarabolását, mert az erdő
területek fekvésüknél és minőségüknél fogva 
nem lévén feldarabolásra alkalmasak, az enge
délyt a telepítési hatóság meg nem adhatja.

A dolog azonban másképen áll. Erdős vidé
ken alig van olyan közép- vagy nagybirtok, 
melyhez erdőterület ne tartozna. Az eddig foly
tatott ingatlan feldarabolások azért is károsak 
voltak közgazdaságilag, mert az erdőterületek 
is szétdaraboltattak, vagy legjobb esetben érték
telen legelőkké alakíttattak. Már most egy erdő
területtel biró, tehát fekvésre és minőségre nézve 
vegyes birtok részben alkalmas lehet a parcel
lázásra, részben nem. Az a kérdés, megadható-e
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a feldarabolási engedély erre a birtokra vagy 
nem ? Az engedély megadása káros, mert a 
közérdekből együtt tartandó erdőterületek is 
szétosztatnának; viszont megtagadása is káros, 
mert ezáltal esetleg előnyös ingatlan feldarabo
lások akasztatnának meg.

A törvényjavaslat tehát nem tartalmazza az 
arany középutat, a feldarabolás részbeni enge
délyezése és a közös birtoklás részbeni elren
delését Megjegyzem, hogy mi erdőgazdák an
nak a törekvésnek nem állunk ellen, hogy a 
föld népe közös használatra erdőterületeket 
vásároljon, csak az erdőterületek közérdekbe 
ütköző feldarabolása ellen foglalunk állást! Sőt 
közösen használandó erdőbirtokok szerzését 
kedvezményekkel is előmozdítani kívánjuk, mely 
kedvezményekről később lesz szó.

Ez okokból az erdőgazdasági érdekek hat
hatósabb védelmére a törvényjavaslatba iktatni 
kívánom a 159. §. pótlására:

Ha a feldarabolni szándékolt s feldarabolásra egyéb
ként alkalmas ingatlan némely részei vagy tartozékai 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 4. §-ában meghatározott 
erdőterületek volnának, a feldarabolási engedély ezen 
területekre nem terjedhet ki. Ez a feldarabolási tilalom 
azonban nem zárja ki ezen területek közös birtoklását 
és használását, mely esetben, mint közbirtokossági 
erdők az 1879. évi XXXI. t.-c. 17. §-a, illetve az 1898. 
évi XIX. t.-c 1. §-a alapján lesznek kezelendők.

A 134. §. megfelelő alkalmazást nyer.

A törvényjavaslatnak 182. §-a az állami in- 
gatlanfeldaraboiás céljaira csak az esetben enged 
vásárolni ingatlant, ha a terület 9/io-ed ré
szére a vevők ajánlatot tettek, vagy a vételár 
harmadrészét készpénzben kifizették stb.

Részemről nem tartom helyesnek ezen szi
gorú feltétel törvénybe iktatását, mert ezáltal 
igen sok ingatlan alkalomszerű megvásárlásának 
lehetőségétől fosztatnék meg az állam, mit eset
leg fontos birtokpolitikai tevékenységre hasz
nálhatna fel.

Eddig az volt a parcellázások legnagyobb 
bűne, hogy a vásárlók rendszerint pénz nélkül 
s meglévő vagyonuknak erős megterhelésével, 
drágán szereztek ingatlant, ez a feltétel pedig 
épen ezen baj kikerülése okából vétetett fel a 
törvényjavaslatba ; véleményem szerint azonban a 
cél elérésére sokkal alkalmasabb mód is kínálkozik.

E R D É S Z

Sok községben kisbirtokosok között felosztott 
állapotban tekintélyes erdőterületek vannak, me
lyeknek talaja másnemű gazdasági művelésre 
nem alkalmas. Ezek a kisbirtokosok erdejüknek 
gazdaságilag vajmi kevés hasznát látják, mert 
tudvalevőleg kis területekre tagolt s a szüksé
ges faállományban fekvő tőkéjétől megfosztott 
erdőterületek hasznot nem hajtanak. Ha már 
most ezekért a kevés gazdasági előnyt nyújtó 
területekért cserébe mezőgazdasági művelésre 
alkalmas területeket kaphatnának, az ő gazda
ságilag való megerősödésük a nélkül történne, 
hogy ezzel újabb terheket vállalnának s e mel
lett termelőképességétől megfosztott területek 
adatnának vissza fontos közgazdasági rendel
tetésüknek.

Minthogy pedig az államot nem lehet azon 
eshetőségnek kitenni, hogy ingatlan vételekbe 
bocsátkozzék a nélkül, hogy a közérdekű csere 
sikerére nézve biztosítva ne volna, kimondandó, 
hogy az állam által a közérdekű cserére való 
felszólítás mindkét félre kötelező erejű.

Ezek szerint a következő rendelkezések vol
nának a törvényjavaslatba felveendők az állami 
ingatlanfeldarabolás pótlására a 182. §. meg
felelő átdolgozásával:

Az állam közérdekű birtokcserékre alkalmas ingatla
nokat is vásároljon. Közérdekű birtokcsere alatt értendő 
az állam azon tevékenysége, mikor kis és közép bir
tokosok tulajdonában felosztott állapotban levő, s az 
1879. évi XXXI. t.-c. 4. §-ában meghatározott erdő
területekért cserébe megfelelő értékű mezőgazdasági 
ingatlanokat ajánl fel, s ezen ingatlanokat a részesedés 
arányában állami költségen feldaraboltatja.

A cserébe felajánlt ingatlan vagy ugyanazon, vagy 
a szomszédos község határában feküdhet, oly távolság
ban kell azonban lennie, hogy a községben lakó bir
tokosok lakhelyéről való mivelése lehető legyen.

Az államnak közérdekű birtokcserére való felszólítása 
a 100 kát. holdnál kisebb erdőterületek birtokosaira 
nézve kötelező erejű, jogukban áll azonban csereföld
terület helyett pénzbeli kárpótlást követelni.

A mennyiben a felek a csereértékekre nézve meg
egyezni nem tudnának, a polgári bíróság dönt. Az összes 
eljárási költségek az államot terhelik.

A csere-értékek és érdekeltségi arány megállapítása 
után köteles az állam a cserébe ajánlott mezőgazda- 
sági ingatlant saját költségén feldaraboltatni és a bir
tokosok nevére telekkönyveztetni.

Az állam továbbá kisajátítási eljárással megszerezheti
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a 100 k. holdnál nagyobb, de 500 k. holdnál kisebb 
kiterjedésű erdőterületeket, ha azok az államnak fenti 
birtokcsere által szerzett erdőbirtokába beékelődnek.

Az államnak jutott erdőgazdasági területek a kincs
tári erdők vagyonához csatolandók, s a kincstári erdők 
kezelésébe adandók át. A vételár és költségek vissza
térítési kötelezettségével esetleg az erdővásárlási-alap 
terhelendő meg.

Az eddig elmondottakban foglalt indokolások 
alapján még a következő erdőgazdasági vonat
kozások felvételét látom szükségesnek,

A IV, fejezet pótlásához:
Az ideiglenes haszonbérleti telepítésénél az 1879. 

évi XXXI. t.-c. 4. §-ában meghatározott erdőterületek
kel való elbánás a telepítésnél tett rendelkezések értel
mében történik.

A VIII. fejezet pótlásához:
Átköltözéssel kapcsolatos haszonbérietekbe az 1879. 

évi XXXI. t.-c. 4. §-ában meghatározott erdők, csak 
közös használatra adhatók át, s ezen erdők az 1879. 
évi XXXI. t.-c. 17. §-a, illetve az 1898. évi XIX. t.-c. 
1. §-a alapján kezelendők.

A X. fejezet pótlásához:
Haszonbérlő társulatok az 1879. évi XXXI. t.-c. 4. 

§-ában meghatározott erdőket csak közös gazdálkodás 
céljából bérelhetnek, s ezen erdők az 1879. évi XXXI. 
t.-c. 17. §-a, illetve az 1898. évi XIX. t.-c. 1. §-a 
alapján kezelendők.

251. §. megfelelő alkalmazást nyer.

A vegyes rendelkezések között a 336. §-ban 
foglalt s az erdőgazdaság javára tett kedvez
mények sajnos, nem sokat érők. Azt mondja 
ugyanis ez a szakasz, hogy a ki mezőgazda- 
sági művelésre alkalmas ingatlanát telepítési 
célokra az államnak átadja s a vételáron erdő
területet szerez, az állam által kötött adás
vételi jogügylet után bélyeg- és illeték alóli men
tességet élvez s erdőterületének ingyen állami 
kezelésbe vételét igényelheti.

Ez nem kedvezmény, mert az a birtokos el
adott egy birtokot az államnak s vett egy má
sikat valakitől mástól. Illetékmentességet azon
ban csak az állammal kötött jogügylet után 
élvez. így tulajdonképen nem engedtek el neki 
semmit, mert mint eladó úgy sem fizetett volna 
illetéket, mint vevő pedig — nem az állammal 
szemben állván — nincs felmentve az illeték 
fizetése alól. Az ingyenes állami kezelés kilá

tásba helyezése meg mit sem ér, mert mint 
magánbirtokos — nem lévén rendszeres erdő
kezelésre s erdőtiszt tartására kötelezve — az 
állami kezelést igénybe nem veszi.

Ezen szakaszt is módosítani kívánom és 
pedig a 336. § ötödik sora következőkép lesz 
átalakítandó:

. . . szerez, s azt erdőhitbizománynyá alakítja, mind 
két rendbeli adás-vételi jogügylet után stb.

Ugyancsak üres a 336. § második bekezdé
sében foglalt kedvezmény is, mely igy szól : 
„azt, a ki erdőterületét az állam, törvényható
ság, város, vagy közbirtokosság erdőterületeivel 
kicseréli, erre a csereügyletre nézve bélyeg- és 
illetékmentesség megilleti.“

Ez a csere elképzelhetetlen, mert egy már 
rendszeresen kezelt erdőt nem dobhatunk ki 
szabad prédára azért, hogy helyette rendszeres 
kezelés alá fogjunk egy faállományától fosztott, 
kizsarolt erdőt, no mert olyan embert nem igen 
sikerülhet fogni, a ki kihasználatlan erdőt aján
lana az államnak stb. . . . cserébe.

A gondolat azonban igen előnyös birtokpoli
tikai eszközzé válhatna, ha az állam, törvény- 
hatóság stb. . . . birtokából kiadott erdőterüle
tekre nézve az oszthatlanság és a rendszeres 
kezelés kötelessége örök időkre biztosíttatnék a 
cserélő fél beleegyezésével és telekkönyvi fel
jegyzéssel. Épen ez okból ez a kikezdés is 
módosítandó ilyenformán :

Azt, a ki erdőterületét az állam, törvényhatóság, 
város, község, vagy közbirtokosság erdőterületével ki
cseréli, azzal úgy ő reá, mint mindenkori jogutódaira 
kiterjedő kötelezettséggel, hogy a cserébe nyert erdő
birtok mindenkorra oszthatlan és az 1879. évi XXXI. 
t.-c. 17. §-a, illetve az 1898. évi XIX. t.-c. 1. §-a 
alapján lesz kezelendő, erre a csereügyletre nézve bélyeg 
és illetékmentesség illeti meg, s az ingyenes állami 
kezelést igényelheti.

Ugyancsak az adásvételi jogügylet bélyeg- és 
illetékmentességét és az ingyenes állami kezelés 
kedvezményeit kívánom kiterjeszteni:

azon földes gazdák, kis és közép birtokosokra, a kik 
közös birtokul és közös használatra magántulajdont 
képező erdőterületeket vásárolnak, vagy felosztott álla
potban levő erdőterületeiket egyesítve, erdőbirtokossággá 
alakulnak.
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Végül a 355. §-ban megjelölt elsőfokú tele
pítési hatóság az erdőterületek minősítése te
kintetében a kir. erdőfeliigyelő  vé lem ényét 
m indenkor k ikérn i köteles és 360. §-ba a tör
vényhatósági telepítési tanács tagjai közé a kir. 
erdőfelügyelő is felveendő.

Ezekben kívánnám a telepítési és parcellázási 
törvényjavaslat erdőgazdasággal kapcsolatos in
tézkedéseit kibővíteni s miután mindezen kívá
nalmak az erdőgazdaságnak oly vitalis érdekeit 
érintik, hogy e felett egyszerű fejbólintással el- 
siklani nem lehet, tisztelettel kérem fel e helyen 
Borsod, Gömör és Heves vármegyék erdészeti 
egyesületének Elnökségét, hogy az Egyesület 
nevében az országgyűléshez a törvényjavaslat 
intézkedéseinek itt közölt pótlása és megváltoz
tatása iránt sürgősen felírni méltóztassék, mint 
azt a birtokrendezési és arányosítási törvény- 
javaslat tárgyalásakor is megtenni szives volt.

* ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

A parcellázásokról.
Irta Földes János. 2

Javasolt intézkedések.

Mindössze tiz gazdasági egyesület küldötte be véle
ményét arra nézve, hogy a földfeldarabolás körűi tapasztalt 
visszaélések orvoslása és a mozgalomnak helyes birtok
politikai irányba való terelése szempontjából milyen intéz
kedéseket tartanak szükségesnek.

A torontáli g. e. azért helyteleníti a parcellázás eddigi 
irányát, mert a birtokok a magyar kézből kiesnek, a 
gazdasági fejlődés bénúl, mert csökken az értelmes gazda
sági elem. Állatni beavatkozással középbirtokok léte
sítéséről kíván gondoskodni.

Az udvarhelymegyei g. e. az eladó és vevők érdekei 
biztosítása végett, a nyerészkedő társulatok kiküszöbölé
sével oly államilag támogatott s ellenőrzött pénzintézet 
létesítését kívánja, mely a legkisebb haszonnal megelég
szik. A baranyamegyei g. e. a vételárnak kiegyenlítését 
szintén államilag kívánja garantálni.

A hontmegyei g. e. a parcellázó ügynökség felügyelet 
alá helyezését és engedélyhez kötését javasolja.

A jásznagykunszolnokvármegyei g. e. szintén állami 
beavatkozást kíván a nép tudatlansága ellen, továbbá a 
vételár Vi-ének előre való lefizetését s az egyetemleges 
fizetési kötelezettség elejtését követeli.

A temesmegyei g. e. hasonlóképen egy bizonyos va
gyoni census figyelembe vételét, felügyelet gyakorlását 
s hivatalos földbecslést tart szükségesnek az ár felesigá- 
zása ellen.

A szepesmegyei g. e. ugyancsak felügyelet alá helye
zést s a nyerészkedő parcellázás államilag való eltiltását 
mondja célszerűnek.

A sárosmegyei g. e. szintén súlyt helyez a törvényes 
szabályozásra s a parcellázásnál közlegelők létesítésére.

Különösen fontos ama kijelentése, hogy a feltétlen 
erdőtalajok, a kopár területek csakis erdősítés céljából 
legyenek parcellázhatok.

Állást foglal a középbirtokok elparcellázása ellen s az 
ilyenek törvényes védelem alá vétessenek.

A györmegyei g. e. elhatározta, hogy a földmivelés- 
ügyi ministert megkeresi, miszerint addig is, mig a föld- 
mívelési kamarák felállíttatnak, felsőbb hatósági jóvá
hagyás alakjában állapíttassák meg az, vájjon a tervbe 
vett parcellázás közérdeket nem sért-e ?

A szolnokdobokavármegyei g. e.-nek érdekes ama 
kijelentése, hogy nemzetiségek által lakott vidéken 
meg kell akadályozni a parcellázásokat, mert viszo
nyaink között minden parcellázás a magyar nemzet 
gyöngülését jelenti.

A magánosoktól beszerzett vélemények nagy része 
azt javasolja, hogy a parcellázást állami felügyelet alá 
kell helyezni, üzlethatósági engedélyhez kötni; azt csak 
olyan helyeken kell megengedni, hol azt a nép anyagi 
ereje megengedi.

A szerződések a ministerium által hagyandók jóvá, ha 
az a vevők existenciáját veszélyeztetve nem látja. Az 
állam gondoskodjék hosszú törlesztésű kölcsönről a nélkül, 
hogy mint hitelező szerepelne. A földek megbízható, 
előleges becslés alá veendők. Súly helyezendő arra, hogy 
a megvett birtok 15 éven belül árverés alá ne legyen 
bocsátható s a kisember kezében maradjon.

„Nemzetiségi vidéken egyáltalában ne lehessen 
parcellázni, hanem inkább középbirtokok alapítandók 
és csak a fennmaradó részeket szabadna feldarabolni.“

»Erdőket ne legyen szabad kipusztítani azért, hogy 
a földeket parcellázásra használhassák fel."

A felméréseket az állam végezze; az amerikázás meg
akadályozása végett, ha máskép nem lehet, inkább örök
bérletet kellene meghonosítani.

A takarékpénztárak kiszipolyozása ellen a financirozást 
a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetére kellene bízni.

A nép kizsarolása ellen feltétlen hatósági beavatkozásról 
kellene gondoskodni.

A parcellák csak megbízható embereknek adassanak ki.
Az adatok összegezéséből hadd idézzem Buday Barna 

előadónak következő jellemző szavait: „Kevés kivételtől 
eltekintve, a parcellázásokat haszonszámitás és az 
a spekulációs szellem vezette, mely nem törődvén 
azzal, milyen sorsra jutnak a parcellavásárlók, tisztán 
csak minél nagyobb nyereség elérésére törekedett. 
Könnyű módon milliókat vágott zsebre a spekuláció 
s a nyerészkedésnek ezt az adóját a vásárlásba 
beugrott parasztnak kell kicsikarni a földből év
tizedes küzdelmes és talán mégis meddő munka árán.
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Nemzetiségi vidékeken a magyar kézben levő bir
tokok felosztása egyenesen merényletszámba megy.“

II. Védekezés a káros parcellázások ellen.
A fentiekből tisztán látható, hogy az eddigi parcellá

zások csak káros hatással voltak. Károsak voltak nem
csak a magán-, hanem helyenként a közérdekre is. Sőt 
egyes vidékeken a nagy- és középbirtokok eldarabolása 
gazdasági, társadalmi és nemzeti szempontból is károsnak 
bizonyult, vezető elemek helyett ellenállásra képtelen 
existenciáknak adva helyet. Pedig tagadhatatlan, hogy 
helyenként néhány közép- vagy nagybirtok hézagpótló 
hivatást teljesít s tagadhatatlan az is, hogy birtokfeldara- 
bolási tevékenységgel, még óriási pénzáldozatok árán 
sem Poroszország, sem ugyanott a magánosok nagy erő
feszítései nem tudtak a birtokeloszlási viszonyokban 
szembetűnő üdvös változást előidézni. Sőt az államok 
mindenütt meggyőződtek már a szabadjára engedett par
cellázások káros következményeiről s védekeznek ellenök.

Franciaország a parányi földbirtokokra való szétforgá- 
csolódás ellen a tagosításon kivűl a földbirtok forgalmá
nak és parcellázásoknak szigorú ellenőrzés és kellő állami 
felügyelet alá helyezésében keresi az orvoslást.

Würtemberg már 1899-ben törvény utján nemcsak 
szigorú felügyelet alá fogta a parcellázást, de intézkedett 
arról is, hogy a parcellázott birtoktestek bizonyos időn 
belő! fel ne osztassanak.

Minthogy pedig ez intézkedést a vállalkozók többféle
kép kijátszották olyan formán, mint nálunk a székelyföldi 
erdőpanamáknál láttuk, a kormány az ezekből levont ta
nulságok alapján további teendőket állapit meg.

Bajorország az iparszerű parcellázások megakadályo
zása végett, egy államilag kedvezményezett mezőgazdasági 
bankot kíván felállítani, mely a jelzálogtárgyak konver
ziójával, parcellázásokkal, munkástelepek létesítésével 
foglalkoznék. Az 5 hektáron felüli birtokparcellázást pe
dig hatósági jóváhagyáshoz kívánja kötni s a földöröklési 
jogot is reformálná.

Ausztria mezőgazdasági tanácsa a würtembergihez 
hasonló törvényt sürget. A parcellázási visszaélések ellen 
szigorú büntetőjogi megtorlásokat javasol. A mezőgazda- 
sági szaktestület engedélyével szerzett parcellabirtoknak 
5 éven belől való újabb eladását tilalmazni kívánja.

Romániában 1908-ban hozott törvény alapján egy 
mezőgazdasági pénzintézet alakult a szétdarabolás meg
akadályozása végett. Az intézettől vett 5 hektáros par
cellák nem oszthatók fel apróbb részletekre. A vásárlá
soknál első sorban azoknak ad helyet, kiknek 3 hektárnál 
kevesebb földjük van és helybeliek; másod sorban jönnek 
a helybeli birtok nélküliek, azután jönnek az 5 km-en 
belül lakó 3 hektárosok, — végül negyed sorban az 5 
km-en belül lakó birtoknélküliek. A vásárló, a szerint, 
hogy hány parcellát vásárol, a vételár 15, 25 vagy 35°/o-át 
tartozik előre lefizetni. Nagybirtoknál megfelelő terület 
községi legelőnek hasítandó ki.

Minthogy mindez államok a parcellázásokat ellenőrzés 
alá vetik, engedélyhez kötik s védekeznek az atomi
zálódás ellen, önkéntelenül arra a következtetésre jut 
Buday Barna előadó, hogy „nekünk sem lehet más 
nyomon haladni.“

És méltán 1 Mert nálunk ugyancsak egészségtelennek 
mondható szintén a birtokmegoszlás, ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy az 1905-iki összeírásban kitüntetett 36.857,283 
hd magánjogi birtok közül a 200 holdon aluli kis és 
törpebirtokosokra 20695,586 hold, tehát a tulajdonképeni 
kisemberekre több mint 56°/o esik, pedig sok kis ember 
van még 200—500 hdas birtokosok között is.

Ez mutatja, mennyire üres az a nálunk annyira han
goztatott jelszó, hogy a kisembereket földhöz kell juttatni. 
Innen származnak éppen a cikk elején felhozott napszá
mosmizériák.

A nagy és kisbirtok közti aránytalanság még szembe- 
szökőbb, ha meggondoljuk, hogy az erdőségek nagyrésze 
a nagyobb birtokosok kezében van s hogy 4 év óta 
sok közép- és nagybirtok feldarabolásából a kisemberek 
legalább félmillió kataszt. holddal többet bírnak a magyar 
földből, mint 1905-ben a statistikai felvételkor.

„Ily viszonyok között“ — írja Buday — „közérdek
ellenes igyekezetnek tartom azt a mozgalmat, mely 
a kis emberek földhöz juttatásának jelszavába ka
paszkodva, voltaképen az értelmiség lába alól akarja 
kihúzni a földet, hogy avatatlan és gyenge, de a 
spekuláció szempontjából annál inkább kihasználható 
emberek kezébe adja a magyar föld sorsát.“

Ha még tekintetbe vesszük, hogy a kényszerforgalom
ban gazdát cserélt birtokok száma évenként 16—20 millió 
db, 30—60 millió korona értékkel, az 1905-ben végre
hajtás alá esett jószágtestek száma 16,626 volt, 36 millió 
korona értékkel, átlag 2356 kor. árral, az ugyanakkor 
szerződés által gazdát cserélt birtokok száma 449 ezer 
darab volt, 742 millió értékkel, 1654 kor. átlagárral: — 
azt látjuk, hogy az óriási mobilizáció nagyrészt az ala
csonyabb birtokoszíályban folyt le.

Ily magától kínálkozó földszerzés bő alkalom mellett 
tehát semmiképpen sem lehet kívánatos, hogy a föld
el darabolás még mesterségesen fokoztassék. Sőt az ál
lamnak főkép csak arra kell ügyelnie, hogy a parcellá
zásokat a köz- és magánérdeknek megfelelő felügyelet 
alá vegye. Sőt nálunk a helyes földbirtokpolitika inkább 
azt követeli, hogy az eddig is már túlságosan megtáma
dott és már-már teljesen elenyésző középbirtokokat 
megőrizze, illetőleg aj középbirtokokat teremtsen, más 
felől a föld további túlságos elaprózásának gátat vessen.

A fentiek alapján az előadó által javasolt intézkedések 
a határozati javaslatban röviden benne foglaltatván, 
azokra itt nem térek rá s minthogy a határozati javaslat 
némi módosítást szenvedett, annak közlése a bizottsági 
tárgyalások rövid ismertetése után lesz megfelelőbb helyén.

A bizottsági tárgyaláson elsőnek Szily Tamás szólott a 
javaslathoz. — Szerinte a parcellázást nem lehet általá-
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nosan károsnak mondani. A Dunántúlon nem volt panasz 
ellene s nem is volt olyan túlhajtott, mint az Alföldön, 
ott a kisgazda is értelmesebb, riagyrésze jobban gazdál
kodik, mint sok alföldi nagybirtokos. A földmivelési mi- 
nistertől való függést szintén kifogásolja, legfölebb ellen
őrzési joga legyen. A túlságos felaprózás elleni védelem
nek sem szabad annyira menni, hogy parcellázás esetén 
valamely 5—6 holdas kisbirtokos ehhez még 2—3 hol
dat ne vehessen. Ama pont, hogy csak 6 km.-nél távo
labb eső birtokon történhessék telepítés, akként lenne 
módosítandó, hogy ha ily távolságban valakinek 100 
holdja van, melyet a község lakosai megvenni akarnak, 
ez meg ne gátoltassék, mert ily esetben a telepítés le
hetetlen. Hogy a parcellavevőt annak kimondása által, hogy 
a vételár 25°/o-ával kell rendelkeznie, uzsorakölcsönre 
ne kényszeresük, inkább arra volna szorítandó megfelelő 
intézkedések által, hogy kevesebb hitele legyen. Nem 
tartja a parcellavevőt arra szoríthatónak, hogy a szük
séges áilatállománynyal rendelkezzék, mert hisz az állat- 
állományt attól fogja függővé tenni, hogy megvette-e azt 
a földet vagy sem. Azt is kijátszhatják, hogy 5 eszten
deig csak teljes egészében legyen a parcella eladható, 
mint külföldön tették. Az államnak minden középbirtokra 
táblázandó elővételi joga az árúba bocsátást lehetetlenné 
fogja tenni, mert senki sem akar az államnak árat csi
nálni. De tönkre mehet a birtokos égető szükség esetén, 
mig a minisztertől a föloldás leérkezik.

Legmelegebben üdvözli azt a részt, mely a közép
birtokos osztály megmentését óhajtja s pártolja a túl
hajtott parcellázás elleni állásfoglalást.

Dorner Gyula egyetért az előbbi véleménynyel.
Kállay András szintén magáévá teszi a középbirtokos 

megmentésére vonatkozó nézetet. Maga is, mivel a föld 
ára 3—4 év előtt jelentékenyen emelkedett, az Ameri
kából hazatérő napszámosoknak parcellázta birtoka egy 
részét s 100 paraszt sorsát elősegítette, a saját sorsát 
pedig szintén elősegítette az által, hogy birtoka többi 
részét tisztázta. Lehetetlennek tartja a parcellázásnak 
törvényhozás utján való korlátozását.

Hammersberg Jenő a minimum megszabását nem 
tartja helyesnek ; az által kívánja a kivándorlást és a 
szocializmus terjedését megakadályozni, hogy minden 
magyar egy darab földhöz legyen kötve. A parcellázás káros 
hatása abban nyilvánul, hogy a föld értékét jogosulatlan 
magasra verte fel. Az, a ki 50 — 60,000 frtot érő vagyo
náért váratlanul 100—200 ezeret kapott, otthagyva a 
falut, felment a fővárosba, megtanulta a fényűzést, a 
tőke fogytával aztán ágensek kezébe, börzére került, mig 
végre a jómódú földbirtokos földönfutóvá lesz. Azért 
mindenek előtt, hogy ilyenek ne történhessenek, a parcel
lázással való üzérkedést kell törvényhozási utón 
sürgősen megakadályozni.

Pallavicini Ede őrgróf elfogadja az előadói javaslatot. 
Nagyon jellemzők s helyt állók következő szavai: „Nem 
akceptálhatja azt a felfogást, hogy a föld, a mely

a nemzetnek létalapját képezi, olyan tárgy, mint 
akár az az egy forint, a mely a zsebünkben van s 
a melyet tetszés szerint felaprózhatunk. Az a föld, 
nemcsak az egyesnek, hanem a nemzetnek, mint 
ilyennek is tulajdona." Szerinte a pénzintézetek 
nemsokára oda fognak juttatni, hogy az igazi tulaj
donos a C) lapon lesz. Ezt megakadályozni minden 
magyar ember elsőrangú érdeke.

(Folyt, köv.)
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Erdészeti technológia.

A fakéreg értékesítése vegyi utón.
Közli Skolka József.

Bevezetés.
Alig egy-két évtized előtt egész erdőterületeket kezel

tünk 15—20 éves vágásfordúló mellett, melyek főhaszná- 
latáúl tekintettük a cserkérget: míg a kikerülő hántott
tűzifát meliékhasználatnak vettük. Nem tagadhatjuk, 
hogy ezen cserező erdők a kéreg magas ára mellett oly 
nagy jövedelmet biztosítottak az erdőbirtokosnak, hogy 
ez kész volt a tölgyes erdő nagy részét ezen célra be
rendezni s nem habozott egy pillanatra sem evvel a 
tölgyesek elpusztításához hozzájárúlni és az erdőtalajt 
termelő erején túl kihasználni, helyesebben kiélni.

Ezen gazdálkodásnak, mely tölgyerdeink végpusztúlását 
feltétlenül maga után vonta volna : véget vetett a vegy
tani tudomány, mikor rámutatott arra, hogy nemcsak a 
tölgykéreg tartalmaz csersavat, hanem a többi fanemeink 
kérge is — bár sokkal kisebb mennyiségben, mint a 
tölgy — de ezen fanemek kérge értéktelenül ott marad 
a vágásokban, hogy kiszáradásával egyrészt a tűzveszélyt 
a meg nem tűrhető legmagasabb fokra emelje, másrészt, 
hogy fehérnye-, dextrin- stb. tartalma által az erdőre 
nézve káros rovarok tenyésztelepét képezze ! Rámutatott 
a vegyi tudomány arra, hogy ezen veszélyes hulladék 
haszonnal értékesíthető akkor, ha belőle az értékes cser
savat kivonat alakjában használjuk, melyet kéreg alak
jában való elszállítással éppen a csekély csersavtartalom 
miatt értékesíteni teljesen lehetetlen volt s mai nap ezen 
kivonat-nyerés már nagyiparrá fejlődött.

A cserkéreg árcsökkenéséhez hozzájárúlt másodsorban 
azon körülmény, hogy a bőrgyártásnál a csersavat a 
mesterségesen készített sókkal helyettesítették. Cserzik a 
bőröket konyhasóval, aluminiumchloriddal, chrómchlorid- 
és sulfáttal, vassókkal és elektromos áram segítségével 
nikkelsókkal is, de ezen eljárások nem bírják a növény- 
csersavat kiszorítani, mert a velők készített bőr úgy jóság, 
mint tartósság tekintetében távol mögötte marad a növény- 
csersavakkal készített bőrökkel szemben s nem azért sem,
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mert s különböző cserző anyagok — a mint alább , rá
mutatunk — a bőr minőségét és tartósságát eddig meg- 
magyarázhatlan módon bár: de határozottan befolyá
solják.

Fás növényeink csersavtartalmát befolyásoló körülmé
nyek (fekvés, kor, talaj, éghajlat, fanem, hántási idő, 
kezelés stb.) leírásának mellőzésével ide soroljuk fonto
sabb csersavtartalmú fanemeinket a természetes elő
fordulás °/0-os csersavtartalmával.*
Gubacs és gubó Qu. pedunculata tartalmaz. . 38 °/0
Tölgy tükörkéreg la. „ . . 20 „
Tölgykéreg 40 éves fáról „ 18
Kéreg alnus glutinós.áról . . . 14-6 „

25 éves lucfenyőről „ . . 15
., 55 „ „ . . 11 „
„ fűzfákról „ 10
„ öreg tölgyekről „ 8 „
„ „ lucfenyőről ,. 8 „
„ égerfáról „ . . 6'7 „
„ jegenyefenyőről „ . . 6 „
„ szilfáról „ . 4 5 „
„ szelídgesztenyéről „ . . 4 „
„ csertölgyről „ 4
„ nyírfáról „ 4 „
„ vadgesztenyéről „ . . 3'5 „
„ kőrisfáról „ . 3É3 „
„ bükkfáról „ 2
„ vörös fenyőről „ . . 1'6
„ salix caprea és albáról** „ , . 8— 12 „
Ezekből világos, hogy a legjobb cserkéregben 20°/0 

értékes csersavat vagyunk képesek elszállítani : míg a 
80 százalékot kitevő súly mint csekély értékű tüzelő
anyag a szállítási költséget nagy távolságra nem érdemli 
meg, miért is oda kell törekednünk, hogy a kéregből az 
értékes részt kivonva, mint magas százalékkal bíró ki
vonatot értékesítsük.

Mielőtt azonban a csersavkivonat készítésére rátérnénk : 
szükségesnek tartjuk előbb annak oldhatósága és egyéb 
tulajdonságait ismertetni.

A csersav a fa kérgében s csekély mennyiségben ma
gában a fában is, külön sejtekben van lerakodva s hogy 
az oldóanyag azokhoz hozzáférhessen, szükséges azt fel
aprítani. Minél tökéletesebb a felaprftás, annál könnyebb 
a csersav kivonása, mivel a nagyobb fokú felaprítással 
a csersavat tartalmazó sejtek nagyobb mennyiségben 
lesznek szétroncsolva s így maga a csersav az oldó
anyag közvetlen hatásának jobban lesz kitéve, mint a 
tökéletlen felaprítás mellett.

Ha ilyen aprított kérget vízzel leöntünk, rövid időn 
belül az feloldja az aprítás folytán szabaddá tett csersav 
egyrészét, s osmose folytán keresztül megy a sejtfalon 
s ott a csersav egy részét feloldja. A folyadék ezen hely

* Gayer Forstbenutzung 9. kiad. 522. és köv. lapjai.
** A moszkvai akad. kísérletei szerint.

cseréje addig tart, mig annak csersavtartalma. a sejtek 
csersavtartalmával nem egyező, a mikor is az oldás 
nem folytatódik. Ha ezen oldatot a kéregről lehúzzuk, 
s új vizet öntünk rá, az eljárás ismétlődik s folytatható 
mindaddig, mig a kéregből a csersavtartalom a legkisebb 
töredékéig kivonva nincs, a mi 10—12-szeres kezelés 
mellett bekövetkezik.

Neubauer kimutatta, hogy a tímárok által használt 
kéreg, a kik azt hideg vízzel öntik le, régi csertartalmá
nak 1/3-át még tartalmazza, a mely csak meleg vízben 
oldható ki s így ő ez utóbbi csersavat nehezen oldónak, 
az előbbit könnyen oldónak nevezi.

A tannin oldat, ha levegőnek lesz kitéve, igen hamar 
egy kellemes szagot árasztó erjedési folyamatnak indul, 
s ez által a tannin galluszsavvá változik át, mely a bőr
gyártásnál nem alkalmazható, miért is kell, hogy a cser
oldatban ezen erjedési folyamatnak elejét vegyük. Tud
juk, hogy az erjedési fermentek oly folyadékban, mely 
csak igen csekély mennyiségben tartalmaz valamely 
savat, megélni nem képesek. Ezért szükséges, hogy a 
tannin-oldat erjedését salicylsav, carbolsav, borax stb. 
hozzáadása által megakadályozzuk.

A tannin legfontosabb és legértékesebb tulajdonsága, 
hogy holt állati bőrökkel összeköttetésbe hozva, azokkal 
egyesül, nekik nagyobb szilárdságot, tartósságot és rugal
masságot kölcsönöz s azok rothadását a vízzel való huza
mosabb érintkezés mellett is megakadályozza s ez által 
azoknak különféle célokra (lábbeli, lószerszám, dísz- és 
különféle fényűzési tárgyak) való felhasználhatóságát biz
tosítja, azokat ipari bőrré átalakítja.

Étöbőrt teljesen érintetlenül hagy. Ha melegvízbe 
tört csert adunk s benne lábunkat áztatjuk, azt látjuk, 
hogy lábunk egyes helyei a tanintól kidolgozott bőrhöz 
hasonló barna színt nyernek, különösen a sarkon, míg 
a lábfej s a talp egyes részei természetes színükben 
maradtak. Ha közelebb vizsgáljuk a dolgot, meggyőződünk 
róla, hogy csak a késsel fájdalomnélkül eltávolít
ható bőrrészek: tehát a holt bőr lett megfestve, de 
az eleven nem.

Enyvszerű oldatokból az enyvet oldhatatlan csapadék
ban kiválasztja s épp úgy a tojásfehérnyét tartalmazó 
folyadékokban fehérnyével egyesül s oldhatlanul vele 
kiválik s így ezen anyagok ily folyadékokból egymással 
kölcsönösen teljesen eltávolíthatók.

A tannin igen keserű ízű s nagymértékben összehúzó 
adstringáló képességgel bir, mely utóbbinál fogva a 
gyógyászatban nyer alkalmazást. Használják lábizzadás 
ellen is.

Vasoxydsókkal összeköttetésbe hozva, azokkal többé- 
kevésbbé sötétvegyületeket alkot s ezen tulajdonsága 
miatt a tintagyártásnál nyer alkalmazást.

Itt tapasztaljuk azon tényt, hogy a különböző növé
nyekből nyert csersav a vasoxydokkal különböző 
színű vegyületet alkot s így a tannin a növények 
szerint, melyből származik: különböző.
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Így pl. a vasoxydsókkal a Succur. catchuból készült
tannin : ................................................................ piszkoszöld
a gubacsból nyert tannin ...........................sötétfekete
a tölgyből „ „ ........................... kékesfekete
a „ „ g a llu s s a v ........................... sötétkék
csapadékot ad.

Ezen különböző viselkedés a bőrgyártásnál is érvénye
sül és a különböző növényekből eredő csersavval ki
dolgozott ugyanazon bőrmennyiség, tartósság és viz- 
áthatóképesség, valamint szilt tekintetében szintén 
különböző, a mint azt a következő gyakorlati tények 
igazolják:

1. ) a tölgykéreggel készült talp tömött, sötétebb színe
zetű s a vizet nehezen bocsátja á t ;

2. ) a nyirfakéreggel készült pedig lazább, likacsosabb 
s így kevésbbé vízálló, színre azonban világosabb ;

3. ) a nemesfűzfák kérgével készített bőr világos színű, 
rugalmas és teljesen vízmentes, a mint azt az így ké
szített orosz bőrök igazolják, de vízálló, vagyis vizet át 
nem eresztő tulajdonságuk nagybani fokozásához feltét
lenül hozzájárul a nyirfakéreg- olaj, melyben áztatni 
szokták s melytől az orosz bagariát jellemző szagot kapja ;

4. ) az égerfakéreggel készült bőr Höhnd szerint ke
mény, törékeny és sötétszinű.

Ezen sajátságos viselkedésnek részbeni magyarázatát 
részünkről a következőkben találjuk: fás növényeink 
fanem, talaj, kitettség, zárlat és fekvés szerint a 
talajból különböző sókat különböző mennyiségben 
vesznek fel, melyek a többi növényi táplálékokban 
levő basikus testekkel vízben oldható különféle nö
vénysavakat alkotnak, (pl. phosphorsav, kovasav stb.), 
melyek közül a csersavcsoport vázolt tulajdonságai
val szintén helyet foglal. Ha tehát a különböző kérget 
vízzel leöntjük: a csersav mellett feloldódnak kisebb na
gyobb mennyiségben a többi növénysavak és festanya- 
gok s befolyásolják a csersav hatását úgy a bőr tartóssága, 
vizátbocsátó képessége, tömörség és szin tekintetében is.

Az égerkéreggel készült bőr sötét színezete ennek 
gazdagfestanyagából magyarázható ki, melynek nagy 
része a vízben szintén feloldódik s a bőrt sötétre festi, 
míg a kovasavtartalom azt keménynyé és törékenynyé 
teszi.

Miben rejlenek ezen viselkedés további okai : kiderítve 
nincs.

Végül megjegyezzük, hogy a csersav nem csak hideg 
és meleg vízben oldódik ki, hanem igen könnyen alkohol 
és aetherekben is.

Ezután áttérünk a tárgyra és a kéreg vegyi értékesítését 
a következő sorrendben fogjuk röviden vázolni :

1. ) A kéreg felaprítása.
2. ) A cserkivonat készítése.
3. ) Az amorph-csersav nyerése.
4. ) A kéregből készült cellulózé.
5. ) A nyirfakéreg értékesítése.

(Folyt köv.)

Különös. Ha a test elfárad, pihenésre van szüksége, 
teljes pihenésre. Az agy, akármilyen fáradt legyen is az 
ember, teljesen nem pihen soha. Még álomban sem. 
Mesebeszéd, hogy ha valaki beható gondolkodásban el
fárad, az agy felmondja a szolgálatot, meg kell pihennie. 
Lehet, hogy az egyoldalú gondolkodás elfárasztja, de 
bármily fáradt legyen is és ha csakugyan nem bir 
foglalkozni azzal a tárgygyal, mely elfárasztotta, más 
tárgygyal okvetlenül foglalkozik.

Magamon tapasztaltam ezt nem egyszer, legutóbb 
éppen most vasárnap, a mikor — belefáradva egy nagy 
figyelmet kívánó, fontos munkába, azt félbeszakítottam, 
mert folytatása csakugyan kimerített volna. Megpihentem 
tehát,, de — a nélkül, hogy okát tudnám adni — más 
tárgyra terelődött figyelmem, gondolkodásom.

Az ember szeret néha bölcselkedni, ha nem is sokat 
konyit hozzá. Nem a nagy filozófusok követését értem 
ez alatt, hanem azt, a hogy úgy mondjam : természetes 
ösztönt, a mely arra készteti az embert, hogy gondol
kodjék bizonyos dolgok fölött. Okok, okozatok kergetik 
egymást az agyban és aztán — ki is süt, nem is 
egyszer az ember valamit. Néha okosat is.

Én például azon töprengtem, hogy lám, milyen külö
nös a világ berendezése, egyikünknek árt, másikunknak 
hasznára válik. A virág elhervad, megcsunyul és porba 
hull, hogy termékenyítse a talajt, mely előzőleg viszont 
neki adott életet. Innen pedig valóban már csak egy 
ugrás (?) odáig, hogy a délolaszországi földrengés elpusz
tította Messinát, nem akarom mondani „azért", de min
denesetre, „hogy“ a magyar fatermelők megszabadulja
nak összes selejtes deszkáiktól.

És itt belezökkentünk a helyes kerékvágásba, a meny
nyiben ugyanis rövidesen tájékoztatni kívánom t. olva
sóimat az említett nagy deszkaszükséglet fedezéséről, 
mely a szicíliai földrengés következtében vált szükségessé.

Van mibennünk mindnyájunkban valami, a mi oda
köt bennünket ahoz a röghöz, a melyen a bölcsőnk 
ringott. Földhöz ragadt szegény felvidéki tótjaink bizo
nyára nem dúskálnak az anyaföld adta javakban és ezré
vel kelnek messze tengeren túlra, hogy sorsukon javít
sanak. És a mikor egy kicsit megtollasodtak, csak haza 
vágynak, csak jönnek a sovány hazai földre, hogy azt a 
keserves, izzadságos munkával szerzett dollárok segítsé
gével munkálják, termékenynyé tegyék, mert azon akar
nak élni.

Hát ha ennek, a bizony nem túlságosan barátságos 
vidéknek gyermekei ragaszkodnak a röghöz, mennyivel 
inkább érthető a szicíliai örökké mosolygó ég alatt lakók 
ragaszkodása a maguk rögéhez. Mikor a borzasztó pusz-
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tulás rájuk szakadt, szó esett arról, hogy nem építik fel 
többé a rombadőlt városokat. Pedig dehogy nem építik, 
már meg is kezdték, sőt serényen folyik az újraépítés 
munkája.

Már pedig a hol mindjárt városszámra folyik az építés 
munkája, ott temérdek fa, ez esetben főleg deszka kell, 
mert egyelőre leginkább csak faházakat építenek.

Hatvan, nyolcvan-, százszámra viszik a deszkával meg
rakott vaggonokat Erdély különböző fatermelő telepeiről 
nap-nap után Predeálon át a constanzai kikötőbe, a 
honnan hajókkal szállítják tovább Szicíliába. Mindjárt az 
első eladás mintegy 45.000 köbméter fára vonatkozott, 
ami mintegy tíz terjedelmes hajórakománynak felel meg. 
Maga a Baiersdorf és Biach budapesti cég 6 hajóra valót 
szállít, még pedig közvetlenül az olasz kormánynak.

Nagyon sürgős szállításokról lévén szó, kormányunk 
készséggel és soron kívül állít rendelkezésre megfelejő 
számú vasúti kocsikat.

Bosznia fatermelése is kiveszi a maga részét a nagy 
szállításból; innét, valamint Tirol déli részéből tetemes 
lucfenyő-deszka mennyiségeket visznek Délolaszországba.

Szóval a szicíliai fapiac nagy fellendülése erős moz
galmat érlelt, különösen az alárendeltebb minőségű desz
kákban és a faüzletnek legalább ebben az ágában hatá
rozottan javult helyzettel állunk szemben.

Ám azért éppen nem „fenékig tejfel“.
Bizonyítja két legújabban hozott egyértelmű határozat, 

melyet a bécsi fanagykereskedők klubja a magyarországi 
fanagykereskedők egyletével egyetértve hozott az osztrák
magyar fatermelőkkel szemben, és a mely szól követke
zőképen :

„Napról-napra megismétlődnek azok az esetek, hogy 
fatermelők ügynökeik és utazóik utján nemcsak kis
kereskedőknek, de még fogyasztóknak is adnak el 
árut és fgy állandó nagybani fogyasztóiknak káros ver
senyt támasztanak, boldogulásukban veszélyeztetik. Ez a 
kereskedelmi morált arcul ütő eljárás arra késztette az 
alulírottakat, hogy összes tagjaik nevében ezennel kije
lentsék, hogy ezektől a termelőktől egyáltalán semmit 
se vásároljanak mindaddig, mig a kiskereskedőknek, 
illetve és főleg fogyasztóknak direkte adnak el árut, 
illetve mig kötelezőleg ki nem jelentik, hogy ettől tar
tózkodnak.

Ezen elhatározásunkban tagjaink egymást minden 
lehető módon támogatni kötelezik.

A bécsi fanagykereskedők Clubja.
A magyarországi fakereskedök egylete.“

Majd megválik, mit válaszolnak erre a fatermelők, a 
maguk osztrák, illetve magyar egyesületeik révén, — ha 
válaszolnak.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesülete.

Rendes tagsági díjat fizettek:
1907- re: Fischl József, Weinert Tivadar.
1908- ra: Barger Guido, Endersz Frigyes, Farkas Pál, 

Fischl József, Formán Gyula, Fritz Rezső, Gyulay György, 
Király Emil, Kirinyi Béla, Lux János, Nemes Károly, 
Pataky József, Péczer Mihály, Plenczner Rezső, Sulyovszky 
István, Terray Gyula, Weinert Tivadar, Wolfrám Sándor.

1909- re : Király Emil, Kirinyi Béla, Pataky József, 
Péczer Mihály, Sulyovszky István, Weinert, Tivadar.

Jolsva, 1909. március 26.

Lőjegyzék
az 1908. évben főméltóságu Esterházy Miklós herceg 
eszterházai és kismartoni uradalmaiban elejtett vadról.

Hasznos vad:
Szarvasbika . 46 db Fácán ................ 4231 db
Szarvastehén és Fogoly. . . . 8374 „
borjú . . . . 56 „ Fürj . . . . 594 „

Dámbak . 83 „ Erdei szalonka . 80 „
Dámsuta és borjú 191 „ Sárszalonka . . 3 „
Ő z ...................... 14 ., Vadréce . . . 132 „
Nyúl . . . . 11961 „ Vadlud . . . 52 „
Üregi nyúl . 958 „ Szárcsa . . . 42 „
Túzok . . . . 1 ,,

Kártékony va d :
Róka . . . . 81 db Ölyv . . . . 145 db
Nyest . . . . 14 „ Vércse. 74 „
Borz . . . . 4 „ Sólyom 57 „
Kóbor e b . 178 „ Kócsag . . . 1 V
Macska 445 „ Karvaly, Gébits. 1461 „
Görény 99 „ Varjú-félék . 2368 „
Menyét . . . 293 „ Szarka 246 „
Ürge . . . . 718 „ Szajkó-félék . . 134 „
S a s..................... 1 „ Ragadozó mada
Héjjá . . . . 70 „ rak tojásai . 1346 „.

Kismarton, 1909 március 3-án.
Rimler Pál,

erdőmester.
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Az uj automata puska.
System Sjögren.

Aktiebolaget Svenska Vapen och Am munitions 
Fabriken Stockholm, egy uj puskával lépett a vadászok 
elé. Svédpuska, 5 lövetű, 12 öbnagyságu, önműködő, 
sörétes. Ez lenne a rövid leírása. Igen ám, de ez nem 
elég a magyarnak. Nem elég, különösen nekünk, akik 
hozzá vagyunk szokva, hogy a rendes házi szakértőinken 
kívül még külön szakértelemre berendezett „közszakértő
ink“ véleményét is meghallgassuk. Az Adriától Rimócáig 
és Bélapátfalvától a Fogarason székelő „Nemzeti Vadász- 
társasásig“ egy a világra is fegyverrel jött hazánkfia 
már a múlt évben tudtára adta mindenkinek, hogy nem 
boldog a magyar! Nem boldog pedig különösen a vadász 
magyar! Kinos bizonytalansággal kérdeztük hát, miért 
nem boldog? A feleletre nem sokáig kellett várni. Azért, 
nem boldog, mert nem a „Gloria“ vagy „Selecta“ — 
Eley-féle töltényhüvelyeket használja, a melyeket egye
nest a magyar vadászok részére rendelt egy „hazafias 
kereskedő cég“ a hozzá való fegyverek részletfizetésre 
való szállításával kapcsolatosan.

Tizenegy darab szakértői vélemény jelent meg a sajtó 
utján, úgy, hogy végre magam is meg-illetve kipróbáltam, 
nem a részletfizetést, hanem — a Gloria és Selecta 
patronokat. És mit tesz Isten 1 Én ép’ azokból a patro
nokból szereztem be vagy 600 darabot, a melyek a jelzett 
szakértői véleményekkel ellenkezőleg— hogy is fejezzem 
csak ki magam? nem feleltek meg egy használati 
töltényhüvely követelményeinek. Magyarul, komiszak 
voltak. Papírja gyenge, zsíros fojtást nem állja, a gyutacs 
osztrák füst nélküli lőporhoz, csak fekete por aláadásával 
érvényesül, réz kupakja szakad. Pont. Ez az én pechem. 
A többi szakértőknél — ez nem fordult elő.

A Sjögren-féle fegyverrel még nagyobb „pechem“ van.
Azt lehetne mondani, hogy : egy kicsit csípős „a stí

lusom.“ De, hát bocsánatot kérek első sorban is a mé
lyen tisztelt előfizetőktől, másodsorban meg a fegyverárús 
úraktól. De jogom van reá, mert befizettem a tandíjat 
érte, mániákus fegyverújdonságvásárló vagyok és még 
senki sem mondhatta, hogy valamiről „látatlanba“ mond
tam volna véleményt. A systéma, a rendszer engem nem 
befolyásol, hanem csak maga a tény, a való — a gya
korlat. Az elméleti fejtegetések papíron képletesen mindig 
megfelelnek az eladó céljainak, de a vevő ezeket mindig 
más szempontból szokta elbírálni.

Próbáltam már olyan fegyvereket is, — különösen 
golyósakat, hogy a gyáros által beküldött lőlapokon a 
lőkép bámulatos eredményeket mutatott: a valóságban 
meg 50 cm.-es eltérések is mútatkoztak.

A Sjögren-rendszerű fegyvernek újabban egy kis külön 
szakértői irodalma keletkezett s a vége egyhangúan úgy 
szól, hogy : ez lesz a jövő fegyvere.

Én a múlt év december hónapjában próbáltam ki ; 
eddig hallgattam, mert kíváncsian lestem a csalogányok

szavait. Most, hogy megszólaltak és elfütyölték a him
nuszt, én is megszólalhatok. Nem csalódtam. Számításom 
bevált, csak azt nem tudtam, hogy külön belőve is 
kapható: Pirk József örököse Dotzauer Károly puska
műves úrnál. Az nincs megemlítve, h.ogy ez emelné-e 
az árát ? Különben rendes ára : 300 korona lenne.

A rendszer a lövés visszalökő erején alapszik, de úgy, 
hogy a vállra gyakorolt nyomás rúganyossága is számí
tásba jön.

Tudvalévőén a Browning-rendszerű fegyvereknél is a 
visszalökő erő használtatik fel, de itt a váll ruganyossága 
számításba nem jön, mivel a cső nem szilárdan áll, ha
nem a lövés pillanatában vissza szalad.

A Sjögren-fegyvernél a cső szilárdan áll és csak a 
závárzat működik és ennek mozgását egy rugó-szerkezet 
közvetítésével eszközli a töltény kivetését és a fegyver 
újratöltését is.

A szerkezet rettenetesen komplikált és darabszám sze
rint 80 darab alkatrészek óramű pontossága alapján 
összeállítva.

Az említett „vállruganyosságon“ azonban nem szabad 
csak úgy vaktában átsiklani. Mert itt a bi-bi . . .  Ez a 
a működésre lényeges időtartamot vesz igénybe. Ezt a 
fizikai időt állítólag a neumannswaldei lőkisérleti állo
más fényképészeti felvételekkel pontosan megállapította. 
Mondják. Én nem láttam, de éreztem. Egy önműködő 
puskától legelső sorban azt kívánja — és kívánhatja is 
mindenki — hogy a négy, vagy öt, vagy akárhány darab 
benne levő töltényt a gondolat gyorsaságával fentakadás 
nélkül oly gyorsan lőjje ki, a mily gyorsan csak a lövész 
a ravaszt mozgatni tudja. Ennek a kívánságnak a Brow
ning-fegyver tényleg meg is felel, -— a Sjögren-rendszerű 
fegyver ellenben nem. Nem pedig azért, mivel minden 
lövés után érezhetni a kettős lökést és csak ennek elmúl
tával reagál a ravasz az ujj nyomására, illetve a máso
dik, vagy harmadik lövés megtételére. Ez az idő talán 
csak két másodperc, vagy addig tart, a mig egy-kettőt 
a lehető leggyorsabban kiejtünk; de mégis nagy idő 
annak, a ki fegyverével gondolat gyorsaságával kíván 5 
lövést megcselekedni, avagy két röpülő szárnyasra két 
sikeres lövést — megtenni. Vagy pedig: egy kétcsövű 
puskával rendelkező vadászszal akarná a gyorsasági 
versenyt felvenni.

Hogy érthetőbben fejezzem ki magam, hát a belövési 
próbánál egy teljesen idegen Browning-fegyverrel egy
szerre feldobott két üveggolyót mindig pontosan gyors 
dupla lövéssel eltaláltam; ellenben Sjögren-rendszerű 
fegyverrel mindig csak az első lövésemmel találtam el 
az üveggolyót, a második lövés időközi tartama a má
sodik lövésemet befolyásolva, a második üveggolyó mind
annyiszor sértetlen maradt. Nem csak én, hanem puska
művesem is hasonlóan kísérleteztünk, és az eredmény 
mindig ugyanaz volt. Sőt, kísérleteztünk egyszerre ve
zényszóra Browning és Sjögrennel, célzás nélkül lőve 
ki a lehető leggyorsabban mind az öt töltényt. A mig
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a Sjögren a második lövést befejezte, illetve a harma
dikat megkezdte volna, addig a Browning már mind az 
öt lövést megtette.

Ezt a próbát cserélve is megpróbáltuk és az eredmény 
mindig ugyanaz volt. A Sjögren-fegyver egész závárzata, 
illetve szerkezete nyitott. Ez a gyakorlati vadászatnak 
semmiesetre sem felel meg. Ismétlő-fegyvert az ember 
tömeglövésekhez használ; már most például nyáron, ősz
szel, foglyászatnál a fegyver nyitott szerkezete minden
féle porral, esetleg piszokkal könnyen megtelhetik, a mi 
a működését is akadályozná. A szérkezet komplikáitsá- 
gáról teljesen jótállók és nem hiszem, hogy egyetlen 
vadász akadna Magyarországon, aki ezen fegyvert össze
rakni, vagy szétszedni tudná. A puskaműves is egy álló 
napig kinlódott vele, a míg összerakta. Leszámítva a 
fegyver alaktalan voltát, a cső könnyedsége és helyes 
fúrása ellen kifogást tenni nem lehet.

Az önműködő rendszerű puskák úgy a Sjögren, mint 
másféle rendszerűek között, minden hibáit leszámítva, 
eddig még a Browning felelt meg legjobban hivatásá
nak. Megfelelő töltények és megfelelő tisztítás és kenés 
mellett kifogástalanul működik. Különben sem ez, sem 
a másik gyakorlati vadászatra nem való, egyedül a 
modern ember ideges sietségének felelne meg és talán 
mint önvédelmi eszköz is beválhatna. Magyar vadász
nak használati fegyvere sohasem lesz. A „kétcsövű 
puska" örök és utolérhetetlen eszménye marad minden 
puskaművesnek. Ezt javítani mindig lehet, de túlszárnyalni 
— soha. Ezzel nemcsak gyorsan, hanem egyszerre is 
lehet kettőt lőni. A Sjögrennek azonban van egy előnye, 
még pedig az, hogy drágább a Browningnál és részletre 
még nem árulják s így talán még van kilátás, hogy 
nem sokan fognak felülni a szakértői véleményeknek, 
a melyek eddig még az igazsághoz közel sem jártak.

Remetei Kőváry János.
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A ragadozóhalak pusztításáról.
Irta Egry Ferenc.

Több vidéken a folyók, tavak vagy nagy patakok 
mentén lakók már alig várják a halak tavaszi ívását, 
hogy a vizek halállományában nagy pusztítást okozó 
csukákat lőfegyverükkel ártalmatlanná tegyék.

Ezek többnyire a halászati bérlő által nyert engedély 
és búzdító felszólítás folytán egy ily rövid idény alatt itt 
Zsarnócán több száz darab csukát küldenek a másvilágra, 
illetve visznek haza a konyhára, miáltal nagy szolgála
tokat lesznek a hasznos és tenyészteni szándékolt hal
állománynak — s a házi asszonynak. Ha minden halá
szati bérlő ily megengedhető és előzékeny eszközökkel 
élne halállományának megvédése érdekében, akkor a 
csukák elpusztítása még nagyobb mértéket öltene és 
ezen halfaj szaporodása a minimumra szoríttatnék, mely 
körülmény csak a tenyészteni szándékolt ízletes halfajok 
tenyésztésének válnék hasznára.

Ezen csukapusztítás úgy képzelhető el a halas terü
letekre nézve, mint a róka- és dúvadpusztítás a vad
állomány javára, azzal a különbséggel, hogy a csuka 
pusztítása íváskor sokkal kisebb fáradsággal s költséggel 
jár, mint amazoké.

Ezen körülmény annál is inkább búzdítólag hathat a 
fegyverforgató vadász- és halászközönségre, mert tavasz- 
szal egyéb ilynemű szórakozás híján — a vadászat 
úgyis majdnem teljesen szünetelvén, — jó szórakozást 
nyújt pár hétre s egyúttal az igazi kétlábú halorzók, 
kik a másnemű halakat is ilyenkor igen nagy előszere
tettel fogják — garázdálkodásának is gátat vethetnek.

A ragadozó halaknak fegyverrel való pusztítására vo
natkozólag néhány tapasztalati adatot óhajtok közreadni.

Általában mindenki tudja, hogy a vízben levő tárgyak 
a fénytörés következtében oldalt nézve annak felszínéhez 
közelebb levőknek látszanak, mint valóban vannak, miért 
is legjobb egy jó tenyérnyivel a halak alá célozni vagy 
arra igyekezni, hogy a hal hossztengelye a fegyver csö
vével egy vonalba essék, mintegy annak meghosszabbí
tását képezze, mikor is rendesen eredményesebb lövé
seket, kivált golyólövéseket tehetünk, mert 4—10 méter 
távolból, melyre bevárnak a halak, könnyen célba- 
vehetők s így nem nehéz őket eltalálni.

Csak egy nehézséggel kell még megküzdeni:
A halvadász lehetőleg úgy igyekezzék, hogy a viz 

felszínére merőlegesen lőhessen, mert a víz igen rugalmas 
lévén, a sörét vagy golyó igen könnyen felpattanhat 
vagy oldalt kitérhet, minél fogva célt téveszt.

Ha tehát hegyes szög alatt akarunk halat lőni, akkor 
igen erős töltést kell használni, avagy várni kell, mig a 
hal a víz felszínéhez közelebb jön, minden más esetben 
gyenge eredményt érünk el a víz rugalmas volta miatt.

Volt alkalmam tapasztalni, hogy 4—5 m. magas híd
ról az 1 m. mély víz fenekén tartózkodó halakra leadott 
közel merőleges irányú sörét lövések teljesen eredmény
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telenek maradtak, s csakis golyólövések tettek kárt a 
halakban, s azok is inkább akkor, ha a hal szembe v. 
háttal állott, tehát testének hossztengelye a fegyverrel 
egyirányú helyzetben volt.

A főelv tehát ily alkalommal lehetőleg közelből, a vízre 
lehetőleg merőleges vagy közel merőleges irányból, durva 
göbecs- (4—6-os számú) és erőstöltés használata mel
lett lőni; figyelembe véve a víz ellentálló erejét s ru
galmasságát is, mert 7 méternél mélyebb vízbe bár go
lyóval is lőni, vagy söréttel 'I, m.-nél mélyebben levő 
halra lőni, majdnem meddő kísérlet volna, s csak igen 
ritkán vezetne eredményre; jó erős töltés használata mel
lett is különben az eredmény közvetlen közeitől nagyobb 
lesz, mint 15—20 m. távolságból.

A Mannlicher löveg a vízben 4 5 m.-re hat csak el. 
Ebből következik, hogy 2000 mp. véve alapúi, a löveg 
pályája körülbelől 500-szor rövidebb a vízben, mint a 
levegőben, s ezt tudva, nem is lehet csodálkozni, hogy 
a vízben álló tárgyakra irányzott lövésekkel oly kis ered
mény érhető el.

Akinek tehát fentiek szeme előtt tartása mellett kedve 
és ideje s legfőbbképen pedig alkalma lesz hozzá, annak 
jó mulatóst kívánok a közeledő tavaszi idényhez.

Csatangolás.
— Tekintetes úr, talán tudja, hogy a napokban leégett 

a házam. Már fel is becsülték és meg is kaptam érte a 
a biztosítást. Már most, hogy pénzhez jutottam, szeret
ném ismét felépíteni. Hallottam, hogy a Mélyútban van 
egy pár kidőlt fa. Künn voltam és fel is mértem. Nekem 
éppen jó volna. Szeretném megvenni, ha lehetne.

— Lehet, hogyne lehetne. Mindent lehet. Majd kitani- 
tom, hogy mit kell csinálnia. Figyeljen ide !

Először is elmegy a jegyzőhöz és kér egy bizonyítványt, 
hogy a fa, a mit kér, magának kell. Ha ez a bizonyít
vány, melyre nem kell bélyeg, meg lesz, megkéri a segéd
jegyzőt, csinálja meg a kérvényt az erdőhivatalhoz, mely
ben a fát indokoltan kéri. Azt hiszem, egy-két koronáért 
megcsinálja. Azután azt az ácsot, vagy pallért, ki a házát 
fogja felépíteni kéri meg, csinálja meg egy-két pohár 
borért a házának a tervrajzát és mutassa ki, mennyi fa 
kell hozzá? Ezeket az írásokat mind a kérvényhez csa
tolja és elküldi az erdőhivatalhoz. Az majd leküldí ide, 
és akkor majd értesítem, hogy mikor jelentkezzék. Tő
lem kap egy utalványt, azt odaadja az erdőőrnek és ki
megy vele, felfürészeli a fát, a hogy majd megmutatják ; 
aztán hazamegy, mert. az erdőőrnek el kell készítenie a 
kimutatást, azt ide beadja, én felterjesztem, s az erdő

hivatal valakivel majd megnézeti még. Ha aztán én meg 
kapom az eladásra az engedélyt, értesítem, és akkor 
jöhet fizetni. Kap két bárcát, melyet oda ad az erdőőr
nek. 0  aztán majd meg fogja magának mondani, hogy 
a fát mikor viheti el.

— Megértette? Ugy-e az a 10 drb. kell magának a 
mély-ut végén ?

— Az kellett volna, tekintetes Ur, de látom, hogy nem
lehet megvenni. Isten megáldja a tekintetes Urat! . .

— Ugyan, kedves kollega, hát miért nem igyekezett 
eladni ezeket a széldöntéseket ? Most meg már ellopták. 
Látja, nagyon egyszerű dolog, nem vesznek, mert lop
hatnak . . . folyton lopnak !

=  Igen tisztelt uram!
— Ma van három hónapja annak, bizonyára magának 

is ez jár a fejében, hogy az anyakönyvvezető felette komoly 
arccal kijelentette, a boldogság érzetében egy csöppet 
sem ünnepélyes arccal előtte álló fiatal párnak, nekünk, 
miszerint házas feleknek nyilvánít.

Bármennyire komolyan hangzott is ez a kijelentés, 
bármennyien gratuláltak is, csitri fejem sehogysem tudta 
elhinni a valót s bár tetszettem magamnak szörnyen uj 
helyzetemben, mikor én voltam mindenütt az első, erősen 
meg voltam győződve, hogy én ezt mind álmodom, egy 
regényben olvasom és előre sejtettem azt a megkönnyeb
bülést, melyet érezni fogok, mikor a regény végén, úgy 
körülbelül éjfél után három órakor, ha majd a kőolaj fogy
tával, halavány gyertya világ mellett, alkalmam lesz 
meghatottságomban könnyekkel áztatni kis párnámat. 
Ezen képzelődésemben csak megerősített a maga visel
kedése, ki igazán mintaszerű vőlegény volt, kinél udva
riasabbat, kinél gyöngédebbet egy regényben sem tanul
tam megismerni. Nem volt oly bolondság, melyre 
kérésemre ne vállalkozott volna.

Avagy nem volt-e önfejűség tőlem, hogy csak az es
küvő után engedtem meg egy hideg homlokcsókot. 
Mennyi csók veszett igy el!

Szóval én butácska voltam, mint egy német novella 
menyasszony hősnője és maga udvarias és engedelmes, 
mint egy álomkép.

S a regényt én folytattam. Vacsora előtt kihívtam a 
folyosóra és megeskedtettem az én boldogságomra, hogy 
addig, mig én reá fel nem kérem, maga, bár a felesége 
vagyok, engem meg sem csókol. Maga eddigi szerepéhez 
hiven meg is fogadta ezt.

És jöttek a mézes hetek és én magát a tizenharma
dikban -— megcsaltam. Komolyan mondom és higyje 
el, hogy megcsaltam. És megcsaltam azért, mert maga 
egy udvariatlan, egy engedetlen, egy kiáll hatatlan férfi!

Annyira udvariatlan, hogy feleségét egy idegen házba 
hozva, még arra sem gondol, hogy szegény asszonyka 
talán fél egyedül maradni egy szobába? Hogy én 
nem kértem fel erre? Talán azt várta, hogy eléje állok 
és „édes uram, legyen oly kegyes, gardírozzon az éjjel“
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kijelentéssel fogom udvariaskodását kierőszakolni ? Hát 
nem volt az elég felkérés, hogy 10 órakor felálltam az 
asztaltól és meghajolva maga előtt azt mondtam : „És
most, kedves uram, jó éjszakát,“ s gúnyosan nevettem a 
szemébe? Csak nem gondolta, hogy ezt komolyan mon
dom, hisz komolykodva nekem kellett volna elvárni, hogy 
Ön kívánjon először jó éjt?

És mikor a szobám ajtaját oly hangosan zártam be, 
nem vette észre, hogy ez már nem is kérés, hanem 
parancs ? Szoktam-e én ily hangosan nappal az ajtót 
bezárni ? Maga talán úgy gondolta a parancsot: „Térdre 
nyomorult . . .  És most csókolj meg" ! . . . ?

És most megcsaltam, de az Isten látja lelkem, nem 
tartom magamat bűnösnek. Kerestem a jussomat, kértem, 
követeltem és hogy maga most három napra magamra 
hagyott, megszereztem ott, a hol lehetett . . . Loptam, 
igen, de nem azért, mert alkalmam volt reá, hanem, mert 
a maga útján mézes heteimhez talán csak nagymama
koromban jutottam volna.

És most, ha tetszik, indítsa meg a válópört.

* Személyi hírek. A király a földmívelésügyi minister elő
terjesztésére Rónay Antal ministeri tanácsosi címmel felruházott fő- 
erdőtanácsost és Laitner Elek ministeri tanácsosi címmel felruházott 
erdőigazgatót ministeri tanácsosokká; a magyarországi kincstári 
erdők kezelésének szolgálati ágazatánál alkalmazott tisztviselők lét
számába Pirkner Ernő,, Hammer Károly, Hubay Zsigmond és Schmidt 
Károly erdőtanácsosokat ; a horvát-szlavonországi kincstári erdők 
kezelésének szolgálati ágazatánál alkalmazott tisztviselők létszámába 
Kollár János erdőtanácsost; az állami kezelésbe vett községi s a 
a többi erdők szolgálati ágazatánál alkalmazott tisztviselők létszá
mába Cornides György és Arató Gyula erdőtanácsosokat főerdő- 
tanácsosokká nevezte ki. Havas József ministeri tanácsosi cimmel 
felruházott erdőigazgatónak pedig a ministeri tanácsosi jelleget díj
mentesen adományozta.

* Szánkát húzó szarvasbika. A Chiemsee (bajorországi tó) 
mellett levő Rottau faluban e télen egész ismert és népszerű ember 
lett egy gazda az által, hogy ünnep- s vasárnapokon csengés szán
kával járta be a falukat s szánkája elé egy szarvasbika van be 
fogva. A szarvas 1907-ben hatos volt és gazdájának nem kis fárad
ságába került, mig azt annyira megszelídítette, hogy most már mint 
jól betanított igavonót használhatja. A szarvas 1905-ben valószínűleg 
mint árván maradt borjú, a havasi legelőn hozzászegődött a tehén
csordához, azzal együtt legelt hétszámra s úgy megszokta azt, hogy 
mikor a csordát őszszel az istállóba terelték, a szarvas is minden 
ellenkezés nélkül hagyta magát oda behajtani. Az istállóban a tehe
nekkel etették s mindenféle jó falattal úgy megszelídítették, hogy 
mikor a parasztgazda családjával étkezik, ő is, mint egy kutya be
jár a házba, a kenyeret, répát s más neki valót elveszi az ember 
kezéből. Különösen magát a gazdát szokta meg nagyon, figyel annak 
hangjára s mindenfelé követi őt, mint egy vizsla. Rendesen csak 
lépésben halad a szánnal, de ha nagyobb út után hazafelé hajtják, 
sebes ügetéssel igyekszik, valószínűleg azért, mert sejti, hogy ilyen
kor a zabból dupla porciót juttatnak neki.

* A szicíliai fö ldrengés pusztításai folytán az idei citrom
szüret kedvezőtlennek ígérkezik. Néhány nap óta a citromkereskedők, 
különösen az exporteurök, Európa minden részéből gyülekszenek, 
hogy a helyszínén lássák a szituációt. Január végén szokott lenni a 
citromaratás és a korábbi években Szicíliában átlag 2 milliárd cit
rom termett. A citromtermelés és citromkereskedelem központja 
Messina volt. Ezúttal az aratás komoly veszedelemben forog, mert

sem munkás, sem közvetítő kereskedő, sem raktárak, sem szállítók 
nem állnak rendelkezésre. A citrom-importeurök Angliából, Francia- 
országból, Svájcból, sőt Oroszországból is Palermóba jöttek. Külö
nösen nagy számmal van képviselve Németország. A gyümölcsök 
milliószámra érnek a fákon, de nem ápolják, nem munkálják őket. 
Ugyanígy van a narancs és olajkereskedelem is.

* Uj botanikus kert. A főváros tanácsa a legutóbbi ülésen el
határozta, hogy az iskolák részére szemléltető növényeket termesztek 
s e célból a római fürdő és a Zugló környékén nagyobb kiterjedésű 
botanikus kertet létesít.

STAINER GYULA
cs. és kir. udvari szállító

magpergetőgyára KÖRMENDEN
tisztelettel közli, hogy még nagy mennyiségit slavo= 
niai kocsányos és kocsánytalan tölgymakk felett ren= 

delkezik, minélfogva bármely nagyságú

megrendelésnek azonnal eleget tehet.
A makk minősége 
teljesen megbízható.

11 —1909. szám.

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 egybe kötve: 800 korona fizetés, 200 ko
rona személyi pótlék, 160 korona lakbér, 50 
korona egyenruhaátalány, 36 ürm3 kemény 
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 kivűl az állami szolgálatba újonnan 
belépni kivánók ép, erős testalkatukat, különösen 
jó látó-, halló- és beszélő képességüket 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 birását beigazolni tar
toznak.

Az így felszerelt, sajátkezüleg írt kérvények 
f. évi április hó 17-ig alulírott m. kir. erdőhiva
talhoz nyújtandók be.

Tótsóvár, 1909. évi március hó 22-én.
M. kir. kincstári erdőhivatal.
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1909. évi 1788. számhoz.

Fenyőhaszonfa-eladás termelt állapotban öt évre.
A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság tanácstermében

folyó évi április bó 19-én délelőtt 10 órakor
a karámi és dobrócsi m. kir. erdőgondnokságban az 1908. évtől kezdve 5 (öt) éven át a m. kir. 
kincstár részéről termelendő és rakodókon átadandó, évenként mintegy 46000 m3 legfőképen

lúc* és jegenyefenyő, de emellett juhar*, kőris* és szil=baszonfa
eladása iránt nyilvános írásbeli versenytárgyalás íog tartatni.

Kikiáltási árak a következők :

A) fi zólyomjánosi gőzfűrész rakodóin.
a) fi fenyőféléknél:

1. Erdei léc 5—8 cm. alsó átmérővel darabonként . .
2. Vékony rúd 12 cm.-ig terjedő középátmérővel fm.-ként
3. Haszonfa 12— 19 cm. középátmérőig m3-ként . . .
4. „ 20—28 „ „ „ . . .
5. „ 29 és több cm. „ „ . . .

— K 25 f. 
- » 08 „ 

9 „ — „ 
13 „ — „ 
16 „ — „

b) Juhar--, kőris» és szilfánál:
1. Haszonfa 21—34 cm. középátmérőig m3- k é n t .....................18 K — f.
2. „ 34 és több cm. „ „ .....................23 „ 50

B) R karámi erdőgondnokság alsó részeiben erdei rakodókon
átadandó fenyő tutajfáért:

1. Erdei léc 5—8 cm. alsó átmérővel darabonként.........................— K 20 f.
2. Vékony rúd 12 cm.-ig terjedő középátmérővel fm.-ként. . . — „ 06 „
3. Haszonfa 12— 19 cm. középátmérőig m3- k é n t ............................ 7 „ — „
4. „ 20—28 „ „  11 „ — „
5. „ 29 és több cm. „ „ 14 — „
Ajánlatok csakis a két erdőgondnokság egész fahozamára s az összes faválasztékokra

vonatkozó egyenlő százalékban kifejezett felüligérettel tehetők.
Utóajánlatok el nem fogadtatnak. Bánatpénz 30000 korona.
Ezen vétellel a zólyomjánosi gőzfűrész és tartozékainak bérlete kapcsolatos, melyért 

8000 K évi bér fizetendő.
Az árverési általános és részletes szerződési feltételek a besztercebányai m. kir. föld- 

mívelésügyi ministerium I/B. főosztályban (Budapest, V. Zoltán-utca 16. sz.) megtekinthetők, a 
hol egyben ajánlati űrlap és boríték is szerezhető.

Besztercebánya, 1909. évi március hóban.
M. kir. Erdőigazgatóság.y
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300—3000 holdas, mellmagasban 
legalább 20% vastag, normális áru

erdei faállományt
vagy ilyes faállománynyal borított 
talajt keres megvételre

KERESKEDŐ FŐERDÉSZ
a Magyar Erdész kiadóhivatala utján.

m )
Számozó és erdei kalapácsok, átlalók, erdész
kréta, fűrészek, bárdok, fejszék, csapdák, az 
összes erdőmívelési szerszámok stb. stb. kap

hatók a legolcsóbb áron.
Cs a k i s  ú j d o n s á g o k .

K R Á S f l  R U D O L F
WIEN, VII., KIRCHEN=GflSSE 29.

Rendelők kérjék a „B“ jegyű képes árjegyzéket. 
A „B“ betűjelzés feltétlenül szükséges.

-------------- 2MEHLSCHMIDT GYULA
örökösei

BŐRGYÁRA
(Komáromm.) T O V f í R O S .  (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------------ i

Sz. 1227—908. m. j.

Faeladási hirdetmény.
Csik vármegye magánjavainak igazgatósága 

közhírré teszi, hogy a vármegye magántulajdo
nát képező Gyergyó-Felsőtölgyes I. határrészé
ben fekvő Baraszóvölgy nevű erdőrészben — a 
m. kir. földmivelésügyi minister urnák 84972/903. 
számú engedélye alapján — mintegy 1996 83 
kát. holdon összesen mintegy 95333 tm3 luc és 
jegenyefenyő haszonfára, valamint 800 tm3 bükk
fára becsült fatömeg, négyszázhetvenhétezer 
(477000) korona kikiáltási árban

1909. évi április hó 19-ik  napján
délelőtt 10 órakor a vármegye magánjavai 
igazgatóságának irodájában (Csíkszereda, vár
megyeház) megtartandó nyilvános szó és Írásbeli 
versenytárgyaláson a legtöbbet ígérőnek el fog 
adatni.

A kikiáltási ár (10) tiz %-a bánatpénzül az 
árverés megkezdése előtt az árverési bizottság 
kezeihez leteendő.

A szabályszerű bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ajánlatok a megajánlott vételár (10) tiz °/o-át 
kitevő bánatpénzzel, vagy megfelelő óvadékké
pes értékpapírral látandók el és tartalmazniok 
kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket ismeri, s 
magát azoknak aláveti.

Elkésett és utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az erdő fatömege a kikiáltási áron alól nem 

fog eladatni
A kihasználási idő (6) hat évig tarthat.
A vágásterület középpontja a gyergyótölgyesi 

tutajrakparttól és fapiactól mintegy tiz (10) km. 
távolságra fekszik.

Az árverési és szerződési feltételek, valamint 
a becslésre vonatkozó közelebbi adatok Csik 
vármegye magánjavainak igazgatóságánál (Csík
szereda, vármegyeház) a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Csik vármegye magánjavainak igazgatósága. 
Csíkszereda, 1909. évi február hó 20-án.

Dr. Csiky József
igazgató.
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pályázat.
A tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületében 

megüresedett 2 (kettő)
II-od oszt. altiszti

(erdőőri) állomásra az állományszerű illetmé
nyekkel pályázat nyittatik.

Az ezen állomásokra pályázók felhivatnak, 
hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában kö
rülirt szakképzettséget, az állami erdészet szol
gálatába újonnan belépni kivánók ezenfelül még 
ép- és erős testalkatukat, különösen jó látó-, 
beszélő- és hallóképességüket, kincstári erdé
szeti orvos, vármegyei főorvos, avagy honvéd 
törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, vala
mint életkorukról és illetőségükről, eddigi alkal
maztatásukról, nyelvismereteikről, katonai köte
lezettségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt 
és sajátkezüleg irt kérvényeiket 1909. évi április 
hó 31-ig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyújt
sák be.

Tótsóvár, 1909. évi március hó 15-én.

M. kir. kincstári erdőhivatal.

Korona fegyver“ K Ä
A z  ö s s z e s  k u l t u r -  

á l l a m o k b a n  \ s z a b a  
d a l m a z v a .  e l i s 

mert leg jobb  é s  
legkitűnőbb va 
dászfegyver.

F ő e l ő n y e i  a  k o 
r o n a  f e g y v e r n e k  a 5 
k ö v e t k e z ő k :

1. K ivü lfekvő , 
m i n d e n  v a d á s z  á l t a l  
k ö n n y e n  k e z e l h e t ő  , 
k i v á l ó a n  s z e r k e s z t e t t  
a c é l z á v á r z a t o k ,  i g e n  
k i s  k a k a s o k k a l ,  m e  
'■yek n y i t á s k o r  ö n 
ként fel húzód 

nak é s  r ö g z í t ő d n e k ,  
m e l y e k  a z o n b a n  t e t 
s z é s  s z e r i n t  kézzel 
s  f e l h ú z h a t ó k  é s  le  
e r e s z t h  f ő k .

2. K iyü lfekvő  gyú szögek  e n n é l f o g v a  k i v a n  z á r v a  a  g a z o k  v i s s z a t o l u -  
l á s a  á l t a l  o k o z o t t  r o z s d á s o d á s .

3 .  K ülönleges, t ö b b s z ö r ö s e n  szabadalm azott ö n m ű k ö d ő  t ö l t é n y k i v e t ő  
m e l y  e l l e n k e z ő e n  m i n d e n  m á s  k i v e t ő v e l  sohasincs f e  h u z v a ,  h a n e m  c . a k  a k k o r  
h ú z ó d i k  f e l  é s  h a j i t  k i ,  m i d ő n  k é t  t ö l t é n y  k i l ö v e t . it e n n é l f o g v a  korlátlan t a r  
t ó s s á g g a l  b i r .

4. Saját, szabadalm azott k ö z v e t l e n  a  závárzat rugóját r ö g z í t ő  b i z 
t o s í t á s s a l .  m e l y  e l l e n t é t b e n  a  m á s  f e g y v e r e k n é l  a l k a l m a z o t t  b i z t o s í t á s o k k a l  e g y e -  
d ű l  n e v e z h e t ő  v a l ó d i  b i z t o s í t á s n a k .

5 . T i s  t á n  elsőrangú  an yagból k é s z ü l t  c s ö v e k  a  l e g j o b b  a c é l b ó l ,  a  k é p 
z e l h e t ő  leg jobb  löv ési eredm ényekkel.

6 . A  l e g k i s e b b  r é s z l e t e k i g  kitűnő és elsőrangú k idolgozás.
A z o n k í v ü l  b á r m e l y  f e g y v e r  e l l á t h a t ó  a  F ü r k e r t  k ü l ö n l e g e s  s z a b a d a ] m a z o t -

7 á v á r z a t á v a l ,  m e l y  a  c s ö v e k e t  a z  e d d i g i  t e l j e s e n  s z a b a d o n  f e k v  s ü k b e n  i s  m e g  
r a g a d j a  s  m i n t e g y  l e c s a v a r v a  t a r t j a ;  m i n d e n  f e g w e r h e z ,  k ü l ö n ö s e n  füstné - 
küli lőp or h a s z n á l h a t ó n a k  l e g m e l e g e b b e n  a j á n l h a t ó .

A  k o r o n a  f e g y v e r  m i n t  g o l y ó s ,  s e r é t e s  k é t c s ö v ű  s  m i n t  h á r m a s  c s ő v ü  f e g y v e r  
s z á l l í t h a t ó .

R é s z l e t e s  á r j e g v z é k e t  ú g y  e r r ő l ,  v a l a m i n t  m i n d e n  m á s  v a d á s z f e g y v e r r ő l  k í 
v á n a t r a  k ü l d

F i l l é r t  i 1!  cs- és kir> udv.fegyvergyáros 
L U iV C l l  WEIPERT (Erzgebirge.)

Bóra-féle uj iparvasuti alvázas kocsi és önműködő kézi-csoportfékje.
Asztallappa! rövid fa, fergettyükkel hosszú fa szállítására egyaránt alkalmas. Kis önsúlya és, szilárd 

ellenálló rendszere folytán úgy ló-, mint gőzüzemre más rendszereknél jóval előnyösebb. Régi rendszereknél 
a hordképesség az önsúlynak háromszorossá volt, ennél hatszoros. —- A régi fékrendszereknél, jó

fékezést feltételezve, egy fékes 
4 kerékre elosztva 4 tonna súly 
súrlódási tapadását tudta csak 
a fékezésnél értékesíteni, ezen 
új rendszernél 32 kerékre elosztva 
40 tonnáéért értékesítheti. Tehát 
10-szer hatásosabb és gazda
ságosabb fékezést biztosít. Miért 
is 100 "lm lejtőn 1 fékes 4, 50 
-Vcm-nél 8, 25 °/oo-nél 16 kocsit 
képes teljes biztonsággal le- 
bocsátani.

Fenntartási költsége 80"/o-kal 
kevesebb, munkateljesítménye 
30°/p-kal több.

A kocsik az Aradi és Csanádi 
Egyesült Vasutak erdőüzemében 
tekinthetők meg Gurahoncon.

Bővebb felvilágosítást és rész
letes ismertető leírást kívánatra 
küld Bóra Elemér művezető, 
szabadalomtulajdonos Gura- 
honcról.
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Roessemann
és

Kühnemann
Koppel A rth u r-fé le  vasútak
mezei és helyi érdekű vasútak, villanyos 
~ ~r ~ és sodrony-kötélpályák gyára =

BUDAPEST
VI., Váci-út 113/115.

Elvállalja erdei vasutak nyom- 
jelzését, szállítását és építését. Hasz

nált vasutak bérbe adatnak.

BRÜNN 1894.
KITÜNTETÉSEK

* TROPPAU 1895
/*T ®

beider V. és f i a
Jenő főherceg udvari szállítója

-----------------s  freuöenthal (ösztr. sziléz ia).

: Vadászati . . . .

7 ékszerkülönlegességek
(Hubertus-Schtnuck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiáll!-

I . Ä i .  ; .......................... tásban.............................

tj Ékszerek, arany- és ezüst-

1 árúk, C h inaezüst-c ikkek és
m űöntvény-tárgyak gyára és

'/
............... rak tá ra ........................
Képes árjegyzéket kívánatra ingyen

és bérm enve küldünk.
| A cím pontos megadását kérjük.

T
1 Szarvas- és rókafogak előzetes bekül- 
, dés mellett a legmagasabb árakban 
> megvétetnek.

"Vászonra ró n i
ícl?orcs- és ívnagvságu
r a jz p a p iro k ........................

Ténpérzél?onv másoló* 
papírok és v ászn ak  . . . 

3Uásolópapirok és v ászn ak  
V onalzók, h á ro m szö g ek . . 
S z ín e s  és fekete

tusok és v ízfesíékek . . 
Tajelző*krétáh, írónők • • • 

stb. stb.
a legfinom abb m inőségben 
állandóan  rak tá ro n  vannak.

Tisztelettel uan szerencsén!^ a f. erdész uralmai 
arra leérni, h°9?

Nyomtatványszükségleteik alkalmával
szinesl^edjenel^ cégünket megkeresni, dsinos hi-ciíelü 
munkáról, jó papirról és olcsó árakról eleue biztosítjuk.

Jlíinden legcsekélpebb megbízást is gyorsan és a 
legpontosabban íeljesitünk-

T eljes tisztelette l:

Székely és dllés,
&ngt>ár.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, Akácfa-utca 50).
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Budapest-Rimabánya, 1909. április 15. 8. szám.IX. évfolyam.

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  min den hónap 1-én és  15-én.

F őszerk esztő :
Im ecsfalv 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.

Vadászati főm unkatárs :
Rem ete i  KŐVÁRY JÁNOS

Budapesten.

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

(Gömörmegye) küldendők.

E lőfizetési 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 tés minden szava 6 f.

A  v a d a s k e r t e k  é s  a z  e r d ő i r t á s o k .

E lapok főszerkesztője közölte az 5-ik szám
ban, hogy a Borsodmegyében levő szilvási ura
dalom a Bükk-hegységben elterülő erdeit vadas
kertté alakítja át. E célból a területet bekeritteti, 
a kerítést beugrókkal szerelteti fel, s az erdők
ben a fővad táplálásához szükséges rétek, legelők 
nyerése végett, nagyobb mérvű tarolásokat 
eszközöl.

A rövid híradás azt is említette, hogy a Bükk- 
hegység mai fővadnépességének tulajdonképen 
ez a kérdéses erdő volt bölcsője, paradicsoma. 
Itt kezdte meg tenyésztésüket a még azelőtti 
földesúr: Erdődy Rudolf gróf, 12 drb Gödöllő
ről importált szarvassal. S innen indultak azután 
a felszaporodott rajok, a melyeknél bizonyára 
szintén a földéhség képezte a kivándorlás rugó
ját, a Bükk szomszédos rengetegeibe, uj, — 
habár messze fekvő — hazát keresve magok
nak. Csak természetes tehát, hogy az unokák 
és dédunokák — a megmaradt és féltve őrzött 
vándorlási mesék vonzó hatásától felvillanyozva 
— mai nap is — csupa hálából az ősi haza 
emléke iránt — nagy előszeretettel keresik fel 
a bölcső pagonyait és töltenek ott — a viszo
nyoknak megfelelőleg, több, kevesebb napokat. 
Annál is inkább, mert a kihasználások és legel
tetések korlátozásával ezen erdők a legcsende
sebb tartózkodási helyet nyújtják.

Ezentúl tehát vége lesz a romantikának ! Az 
új földesúr kérlelhetetlen vasakarata, a kis szarvas

szívekben durva kézzel irtja ki a hagyományos 
Mekka-zarándoklás áhitatos érzelmeit. Jaj nek
tek, kint maradottaknak, mert ti csak bemehet
tek ! De kétszeres jaj, a bent levőknek, mert 
azok már többé ki sem jöhetnek!

Háromszoros jaj azonban a Bükk hegységen 
elfekvő többi vadászterületek bérlőinek, mert 
becsukódott a kapu, a melyen keresztül, — 
szükség esetén — ha a különféle vadorzók már 
alig hagytak hírmondót, — még mindig került 
legalább magnak való 1

Hát bizony, — azt hisszük, — hogy a hírűi 
vett terv keresztül vitelével, a Bükk szarvas- 
eldorádójának vége szakadt; és ennek nyoma 
meg fog látszani már a kincstári stb. vadász- 
területek közelebbi bérbeadásainál is.

Figyelmünket — a kérdéses hírt illetőleg — 
különösen két mozzanat ragadta meg.

Egy az, hogy az új földesúr szintén hajlandó 
elődjének nemes példáját követni, a tenyésztési 
import terén. Csakhogy külföldről hozott prak
tikumával, — a célt egyszerűbben és talán ol
csóbban is véli oly módon elérni — hogy be
ugrók létesítésével a jó szomszédok példányait 
hódítja el, és nem fordul a mindenesetre körül
ményesebb gödöllői beszerzéshez.

Olvassuk azt is, hogy a Bükk tövében élén
ken vitatkoznak most a fölött, hogy vájjon az 
uradalomnak van-e joga ezen beugrók felállítá
sához ! ? E felett pedig alig lehet kétségeskedni. 
Mert oly államban, a hol fittyet hányva azon 
— hazánkra nézve elég szomorú, de való köz
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mondásos igazságnak. — hogy kié a föld, azé 
az ország, — meg sem kísérlik szüntetni a ki 
tudja mily való célokból és okokból beözönlő 
idegeneknek az ingatlanszerzést, hát ott bizony 
még kevésbbé lehet csak feltételezni is oly tör
vényes rendelkezést, a mely a fővadbeugrók 
felállítását tilalmazná.

Hogy ezek létesítése, a jó szomszédi viszony
nyal és ízléssel összefér-e, az más kérdés, erről 
lehetne beszélni 1

De azért sok szót erre sem érdemes paza
rolni, mert hiszen a közvetlen szomszédoknak 
mindég van alkalmuk és épp oly joguk ahhoz, 
hogy ezen beugrók előtt pár lépésre a saját terüle
teiken — kontra ijesztőket állítsanak fel. Akkor 
azután legfellebb a vadőrök ugrálhatnak be raj
tok, ha a tavaszi langyszellők túlmagasra csi- 
gázzák gyengéd érzelmeiket.

A másik mozzanat, a mely figyelmünket a 
tudósítás elolvasásánál megragadta, már komo
lyabb természetű, s erdőtörvényeink nyomán 
hozzászólásra tarthat igényt.

E szerint a fővad táplálásához szükséges 
rétek, legelők stb. nyerése végett, az uradalom 
nagyobb kihasználásokat vett tervbe !

Ha ezen hír ily alakban a valóságnak min
den tekintetben megfelel, akkor annak célját 
nem lehetséges másként elképzelni, minthogy a 
nagyobb kihasználások, ha mindjárt be nem 
vallottan is, tulajdonképpen erdőirtások akarnak 
lenni, mert hiszen a gyakorlat, különösen ezen 
a vidéken, megdönthetlenül igazolta eddig is azt, 
hogy fővadas erdőknél a rendszeres erdőkezelés 
kifejezett szándéka mellett, még az üzemtervek
hez kötött 17. §. alatti birtokok vágásai is csak 
körülkerítés segítségével újithatók fel és tartha
tók meg az erdőkulturának. Mert máskülönben 
a fővadállomány nemcsak az ültetvényeket és 
hajtásokat, hanem még a hátrahagyott tuskókat 
is annyira kikezdi, hogy rövid pár év alatt még 
a nyoma sem látszik annak, hogy ott valaha 
erdő is volt.

Már pedig erdőtörvényeinkben tudvalevőleg 
egy betű sincsen, — a mely a feltétlen talajú 
erdőkben, — mint a melyekhez ezen uradalom 
összes erdőségei tartoznak — vadtenyésztés 
céljából irtásokat engedne meg. Utóvégre is

egyszer már tisztába kell jönnünk azzal, hogy 
a törvény § -ai nem csak a szegény, pár hol
das közbirtokosságok nyaggatására szolgálnak, a 
kiknek erdején egy fikarcnyi tenyérnagyságú legelő 
berendezése sem lesz, — összes kálvária-járá
suk dacára — még akkor sem megengedve, 
ha az létérdekeikkel is van kapcsolatban.

Hiszen, ha az említett s csakis egyéni szóra
kozást nyújtó vadtenyésztés céljából erdőirtások 
megengedhetők volnának, akkor az állami és 
közgazdasági fontos állattenyésztési érdekek ve
hemens kilincselgetéseire s döngetéseire az erdő
irtások vaskapuját minden gondolkodás nélkül 
meg kellene nyitni! De miután ezen kapu — 
az erdők fentartásának nagyon is fontos állami 
és nemzetközi ismert parancsoló szükségessége 
következtében — még a jelenleg ősfoglalkozás
ból élő népünk említett és sokszor egyedüli lét- 
fentartásához kötött, közérdekeire tekintettel sem 
nyitható meg, annál kevésbbé igényelheti azt 
az egyéni szórakozás kielégítésének semmiféle 
jelentőséggel sem biró célja.

De tovább menve, ha valamely vadtenyész
tés szempontjából, bármiféle erdőtarolások meg
engedhetők volnának, mi sem lenne könnyebb, 
mint egy erdőbirtokosnak erdőirtási szándékát 
oly módon megvalósítani, hogy a célját a ki
vihetőség szempontjából a „vadaskert“ köpe
nyegébe bujtatja.

Ha tehát egy erdőbirtokos legelőt óhajt fel
tétlen erdőtalaján létesíteni, hát a kérdéses er
dőt egyszerűen dróttal veszi körül s azt mondja, 
hogy: kérem, e dróton belül a törvénynek 
semmi kereshetősége sincsen! Azt hisszük, hogy 
e drót a legtöbb esetben nagyon is kifizetné 
magát! Vagy mondjuk, hogy egy erdőbirtokos, 
erdeje kihasználásához törvényes engedélyt, 
bármi okból nyerni nem lenne képes, hát szin
tén ezen ultima rációhoz fordulna és a területet egy 
drótostóttal körüldrótoztatná. Nagyszerű távlat!

Világos tehát, hogy senkinek sincsen jogában 
— még „vadaskert“ létesítése céljával sem; — 
feltétlen erdőirtásokat foganatosítani. Hogy pe
dig mely erdőterületek állanak „feltétlen“ vagy 
„feltételes“ talajokon, annak elbírálására nem 
az erdőbirtokosok, hanem az erdőrendészeti ha
tóságok illetékesek 1
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Tévedésnek gondoljuk tehát a szilvási ura
dalom nagyobb mérvű, szándékolt tarolásaira 
vonatkozó hirt annál is inkább, mert az „Er
dészeti Lapok “-bán foglaltak szerint Borsod- 
megyében az erdőrendészeti hatóság már intéz
kedett az iránt, hogy mindazon szándékok, me
lyek az erdők állományát más művelési ágra 
célozzák fordítani, előzőleg bejelentessenek. A 
dolog azonban annyira nem csak érdekes, ha
nem erdőrendészeti szempontból fontos is, hogy 
mindenesetre felhívjuk a nem egész világos 
körülményre az illetékes kir. erdőfelügyelőség 
figyelmét. Taxus.
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A parcellázásokról.
Irta Földes János. 3

A különböző vélemények tekintetbe vételével végleges 
szövegezésben elfogadtatott a következő

határozati javasla t.

Az utóbbi években mind gyakoriabbakká váló par
cellázások Magyarországon az által, hogy a földbirtok 
árát a hozadékkal arányban nem álló magasságra túl
ságosan felcsigázták, ezzel a földbirtoknak a közérdekbe 
ütköző túlgyors mozgósítását előidézve, különösen a 
nemzet fenntartására elsőrendű fontosságú középbirtokok 
számát rohamosan fogyasztották, másrészt a vásárlásra 
ösztönzött kisbirtokosok erejét sok esetben uzsoraszerüen 
kihasználták s ekként existentiájukat is veszélybe dön
tötték, általában — kevés kivétellel — úgy nemzeti, 
mint gazdasági és szociális szempontból fölötte káros 
eredményekkel jártak.

A szakosztály égetően szükségesnek tartja, hogy a 
máris súlyosan jelentkező és mindinkább veszélyesekké 
váló káros következményeknek halasztás nélkül gát vettes
sék és a jövőre a földbirtokfeldarabolási tevékeny
ség hatósági felügyelet alá helyezve törvényesen 
szabályoztassék.

Ennélfogva indítványozza a szakosztály, hogy az OMGE 
intézzen felterjesztést a földmivelésügyi minister úrhoz, 
kérve ebben törvényhozási intézkedések sürgős létesítését 
a következő irányelvek szemmeltartásával:

1. Minden parcellázás, mely egyes földbirtokoknak 
legalább tiz és egyenként 40 kataszteri holdat meg nem 
haladó részletekre való feldarabolását és ekként kisebb 
részletekben való áruba bocsájtását célozza, csak ható
sági engedélyezés és felügyelet mellett legyen meg
engedve.

2. Ilyen esetekben a tulajdonjog bekebelezése iránt 
beadott kérelmet a telekkönyvi hatóságok csak a par
cellázási hatóság engedélyével foganatosíthassák. A

telekkönyvi hatóságok minden végbement parcellázásról 
kötelesek legyenek jelentést terjeszteni a földmivelésügyi 
ministerhez.

3. A parcellázási engedély megadásánál alábbi főbb 
szempontok veendők figyelembe :

a) Mezőgazdasági célokra parcellázandó birtokokból 
általában nem alakítandó kisebb területű birtok, mint a 
mennyi (a vásárló már létező birtokának beszámításával) 
egy család eltartására azon a vidéken szükséges.

Kiveendő a feldarabolást korlátozó ezen tilalom alól 
és a helyi viszonyokhoz képest mérlegelendő minden 
olyan eset, mikor belsőségek, kerti és szőlőterületek 
kerülnek felosztásra.

b) A mely községben nagyobb számú földnélküli mezei 
munkás lakik, vagy ott, a hol újabb nagyobb munkás
telepek keletkeznek, a birtoknak kertek telepítésére, illetve 
a munkások házi szükségletének kitermesztése céljából 
egy-két holdas parcellákra való felosztása is engedé
lyezendő.

c) Lehetőleg kerülendő olyan, a községből nagyobb 
távolságra eső birtok felparcellázása, melynek mezőgazda- 
sági mivelése és kihasználása nehézségekbe ütközik. Itt 
a telepítésnek van helye.

d) Figyelemmel kell lenni az engedély megadásánál 
arra, hogy a föld árára és a fizetési feltételekre vonat
kozó megállapodások a vásárlók megélhetését és boldo
gulását lehetetlenné ne tegyék.

4. Az engedély alapján felparcellázott birtok tiz éven 
belől árverezésre nem bocsátható.

5. A törvény tilalmainak mindennemű kijátszására 
büntetőjogi rendelkezések hozandók.

6. A parcellázási engedély megadására egy, a föld
birtokforgalom ellenőrzésére alakítandó országos bizott
ságot kell illetékessé tenni, melynek végrehajtó szerve
ként a földmivelésügyi ministeriumban birtokforgalmi 
hivatal szerveztessék.

Tanulságok és javasla tok az erdészet szem
pontjából.

Az eddigi túlliberális felfogás szerint noli me tangere a 
korlátlan tulajdonjog legkisebb csorbítása. Kedvező for
dulatnak tekintjük, hogy az előttünk fekvő javaslat hatal
mas rést ütött e merev tételen, s így fényes igazságot 
szolgáltat nekünk, kik már régen állást foglaltunk ez 
irányban.

Elérkezett a régihez való visszatérés ideje. Ósdinak, 
maradinak lett pellengérezve az az évezredes fejlődésen 
nyugodott állapot, mely a nemesi kézen volt földbirtokot 
megkötötte, vadidegen kézre jutni nem engedte. Az új 
korszak kicsikarta az országfenntartók kezéből a földet, 
mozgóvá tette azt. Ez által szétforgácsolódott, megingott 
alattunk a talaj ; a rajta élők biztonságban nem érezték 
többé magokat s millió számra új hazát kerestek. Az 
üzérek dobra kerítették a földet, nem voltak rnár szivé
hez férkőző oltalmazói, atyai gondoskodói a föld népé
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nek. Jötték idegen országból birtoklók, letelepedtek ide
genül. S ma már tudatára ébredünk annak, hogy kár 
volt a történelmi fejlődés biztos talajáról oly könnyelműen 
lesiklanunk.-

Csak a minapában kongatták meg a vészharangot 
Szliács idegen kézre jutása miatt.

Hir szerint e világhírű fürdőnk a német Kassel váro
sának testáltatnék oda örök birtokul, idegen szigetként 
hazánk testében. Felhívják sürgősen a törvényhozást a 
régi korlátok visszaállítása végett, hogy megszűnjék vala- 
hára áma romboló idegen áradat, mely már sokkal 
nagyobb területeket sodort el magával, csendesen alá
mosva partjainkat. Vajmi kicsi gát ez ellen a nagyobb 
fokú megadóztatás, mikor egy-egy külföldi mágnás vagy 
pénzember milliókat dob ki alig jövedelmező területekért, 
tisztárt vadászszenvedélye kielégítéséért.

Nevezetes forduló előtt állunk.
Eddig mi erdészek, e lapok hasábjain is, hiába kíván

tuk különösen az erdők birtoklásának, rendelkezési sza
badságának korlátozását a közügy érdekében. A magán
jog megsértése szentségtörés számba vétetett e kalmár
szellemtől átitatott korunkban.

S ime most egy oly hatalmas gazdatestüleh mint az 
OMGE, még a mezőgazdasági birtoklásnak megszorítását 
is sürgős szükségességnek tartja. Sőt mi több, akad 
gazdasági egyesület, akad magánosok közt vélemény, 
hogy „a feltétlen erdőtalajok, a kopár területek, csakis 
erdősítés céljából legyenek parcellázhatok, “ hogy 
„erdőket ne legyen szabad kipusztítani azért, hogy 
a földeket parcellázásra használhassák fel."

Nagyon helytállók úgy ezen, valamint a következő 
szavak: „nemzetiségi vidéken a magvar kézben levő 
birtokok felosztása egyenesen merényletszámba megy 
De sajnos, ilyen merényletekkel uton-utfélen találkozunk, 
s hozzá még feltétlen erdőtalajokon. A múlt évben jár
tam be szakértőként egy ilyen telepítésre felajánlott ma
gyar kézen levő 5000 holdas birtokot. A tulajdonos oly 
nagy árt (2 milliót) kért az Vs-öd részben irtás alatt álló 
s itt parcellánként mezőgazdasági használatra bocsátott 
birtokért, hogy ily ár mellett a siker reményével telepí
teni alig lehet. Minthogy azonban a háttérben ólálkodó 
nemzetiségi pénzintézetek a parcellázás financirozását 
azon összegért kilátásba helyezték, a pénzre nagyon rá
szoruló birtokos azt mondja: „én oda adom nekik, ha 
az állam meg nem váltja“. A kevéssel beérő ott lakó oláh 
paraszt behozza a sekély talajú szűz földről a belé fek
tetett vételárt, ha 6—8 év múlva az eddig elkopároso- 
dott talajt ott hagyja is. De nem csak itt, hanem a 
szomszédos, többi megbízható kézen levő birtokos hasonló 
tarolásu ezer és ezer holdján láttam végezni a földmi- 
ves vészt hozó munkáját, hol az elégetett gályáktól még 
füstölgő friss irtásba bocsátott kapavágás is már felszínre 
hozta a sekély termőréteg alól a sziklaaltalaj kőmur- 
váját.-

Mennyire szükséges volna mind föld-, mind nemzet

gazdasági tekintetből a tilalom itt, hol egy évtized múlva 
csak kopárság fog meredezni.

Hiába való itt kir. erdőfelügyelő, hiába valók az állam 
erdőhivatali közegek, törvényes alap hiján nincs mibe 
kapaszkodniok, határozottan fel nem léphetnek.

Annak idején kijelölték a véderdőket országszerte, de 
nem gondolt akkor senki arra, hogy a feltétlen erdők 
talaja irtások folytán olyanná válhatik, mely az időköz
ben egyéb művelési ágakhoz sorozott alatta fekvő mező- 
gazdasági területekre végzetessé lehet kopárosodás foly
tán s így véderdőterületté volna átalakítandó.

Ausztriában nagyobb súlyt fektettek már az ilyen erdő
területekre, hol még a meghatározott holdszámon túl ter
jedő rendes fahasználat engedélyezése is előleges ható
sági helyszíneléstől van függőve téve.

Nálunk az alatt isj ha mi előbb útját nem álljuk, 
száz és százezer hold erdőterület lesz rohamosan termé
ketlenné. Égetően szükségesnek tartom tehát, hogy az 
erdészet úgy az orsz. egyesület, mint a vidéki egyesüle
tek utján, a gazdászokkal kezet fogva, mielőbb állást 
foglaljon e veszedelem továbbterjedésének megakadályo
zása ellen.

Vannak ugyanis olyan területek, mint az említett ura
dalomé, hol az erdő- és mezőgazdaságuak egymással 
összefogva, egyetértőén kell a telepítés s parcellázás 
műveletét végrehajtani, csak úgy lehet az sikerrel kecseg
tető. Ily esetben a telepesek a feltétlen erdőtalajt elő- s 
köztes használat utján 3—7 évig — az erdősítés be- 
fejeztéig — használhatnák, s ez által csekély ellenszol
gáltatás fejében, úgy az erdő, mint a saját maguk lét
feltételeit elősegíthetnék.

Nemzetiségi részről azt hallottam hangoztatni, hogy 
ha a magyarok telepítése a már ott lakó más nyelvű 
lakosság megrövidítésével, kiszorításával történik, az 
közöttük méltó elkeseredést okozna, szítaná a gyűlöletet 
s így a bajt, mi ellen védekezni akarunk, csak növelné. 
Ezt a bajt kikerüljük az által, hogy oly nagybirtokon, 
mely eddig sem volt közvetlen a nép kezében, a magyart 
vagy más megbízható népelemet telepítjük meg. Ellen
kező esetben középbirtok alakítandó oly megbízható örök
bérlő vagy vevő részére, ki a nem magyar ajkú népet 
fel nem izgatja, de azok foglalkoztatásáról, megélhetésé
ről atyai módon s mindig kéznél levő tanácsadóként 
gondoskodik, mert a nép, kellő bánásmód mellett, jóra- 
való, megbízható, bármely nemzetiséghez tartozzék is. 
Csakhogy itt mindig fennforog az a veszély, hogy e 
megbízható új gazda kezéből is kisikolhat hasonló körül
mények között, a birtok, mint az előbbiéből, s a nép 
könnyen ismét az izgatók kezébe esik, ha a nemzet- 
fenntartó törzszsel egynek nem érzi magát.

Javaslatom az volna, hogy a féldbirtokforgalom ellen
őrzésére alakítandó országos bizottságban és a minis- 
teriumban szervezendő birtokforgalmi hivatalban az 
erdészet okvetlen képviselettel bírjon, a mi annál kevésbé 
ütközhetnék nehézségbe,.mert a földmivelésügyi minister
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úr eddig is gyakorlatba vette, hogy a telepítésre felaján
lott jószágokat mező- és erdőgazdasági szakértőkből ala
kított vegyes bizottsággal becsültette meg.

Egyáltalában pedig mondassák .ki, hogy a kopárqso- 
dásra hajló s az erdőfelügyelőségi és államerdószeti 
személyzet által éber szemmel kisérendő, feltétlen tala
jon álló erdő, mint ilyen, birtokosra való tekintet nélkül, 
fenntartassék, illetve a művelési mód, más művelési 
módra való áttérés, csak törvényes engedéllyel volna 
ideiglenesen kimondható s mutatkozó veszély esetén 
újból megszüntethető.

Tölgyfaállományok neveléséről.
I r ta  Díváid Béla.

A „Forstmann und Berufsjäger“ cimű szaklap egy 
cikkében azt állítja, hogy találunk megfelelő éghajlat 
alatt és talajban telepített tölgyfaállományokat, a mik 
dacára ennek, nem mutatnak megfelelő növekvést.

Ennek oka ufán kutatva, azt abban találja, hogy ezek 
a faállományok ültetés útján lettek telepítve.

A cikk szerzője azt állítja, hogy az, a ki tölgyfaállo- 
m'ányokat ültetés útján telepített, nagyon jól tudja, hogy 
a tölgycsemete már az első évben hosszú karógyöke
ret ver és mellékgyökerei is elég dúsak, a csemeték 
korával a gyökérzet is növekszik. Ha ez a csemete az
után elültetve lesz, igen sok gyökeret veszít el s ezt 
megsínyli az ültetés után. A csemete sokáig betegeske
dik. A gyökérveszteséggel egyidejűleg gyakran fellép a- 
sebhelyeken a gyökérkorhadás is. Ha a gyökérkorhadás 
elhatalmasodik, akkor a faállomány is megritkul. Maga
sabb korban az ilyen faállományok sokat szenvednek a 
szél által.

Szerző hivatkozik a híres szlavóniai tölgyfaállomá
nyokra, a mik nem lettek ültetve, hanem természetes 
utón keletkeztek magvetés által.

Végül azt ajánlja, ha valaki tölgyfaállományokat nevelni 
akar, az legjobban teszi, hogy ha a lehullott tölgymak
kot bekapálja, a zsenge csemetéket egy-két évig a gyo
moktól tegye szabaddá és a siker biztos lesz.

A fenti cikk újat nem ir, de nem is tértem volna reá, 
ha a tölgyfaállományok felújításánál az utóbbi évek rend
szere nem vette volna be azt az irányt, a mely túl
súlyban az ültetés mellett foglalt állást.

Ez az állásfoglalás megokolását abban kell keresnünk, 
hogy egyrészt nincsen minden évben, legtöbb esetben 
3—4 évben, hegyvidéken minden 8 —10 évben makk
termés, másrészt, hogy az elültetett csemetékre nem 
kell annyi gondot fordítani a gyomfüvek és fák ellenében.

És mindezen okok dacára még sem ajánlatos a tölgyfa
állományok nevelésénői az ültetés, mert csak nézzünk egy 
kissé körül, mit látunk egy tölgyültetésben. Először is, 
hogy sok csemete tengődik, másodszor, hogy sok cse
mete visszaszárad és hogy az ilyen gyöngélkedő és 
visszaszáradt csemete a gyökfőből hajt egy-két sarjai és

csak kevés azoknak a csemetéknek a szárpa, a rpik 
vidoran nőnek.

A gyengélkedés, a visszaszáradás okát — feltételezve 
a lelkiismeretes ültetést —• igen jól ismerjük. Tudjuk, 
hogy nincs meg az összhang a gyökér és a korona kö
zött. Azt is tudjuk, hogy ezen szakértelemmel történt 
nyesés által segíthetünk, de mikor találjuk meg a helyes 
arányt, mikor nem tudjuk, hogy a koronát nem-e 
nyestük meg a gyökérzet rovására és viszont ? A legtöbb
ször abba a hibába esünk, hogy erősen megnyessük a 
csemetét és abban az esetben a törzs erős hajtásokat 
képez és vájjon ez nem-e vezet a gyökérképződés ki
merüléséhez?

Az az előnye az ültetésnek, hogy annyi évvel, a meny
nyi idősek az ültetett csemeték, hamarább elérik a vá
gásra alkalmas méreteket, a mint a velők egyszerre 
vetés által telepített faállományok : az csak akkor követ
keznék be, ha képesek lennénk a 3—4 vagy több éves 
csemetét minden sérülés nélkül elültetni, de miután ez 
ki van zárva, az elültetett csemete a korkülönbség alatt 
vissza marad és megmarad az esetleges gyökérkorhadás 
eshetőségének hátránya.

Valljuk be, hogy ültetés által mesterséges utón legalább 
is 50°/o sarjerdőt telepítünk.

Ezért célszerűbbnek tartom, ha visszatérünk a termé
szet útmutatásához: a makkvetéshez.

A legrosszabb esetet feltételezve, ha csak 8— 10 év
ben egyszer ismétlődik is a makktermés, ezt az alkal
mat kell felhasználnunk, hogy a mulasztottakat pótoljuk.

Tudjuk, hogy nagy erdőgazdaságnál egy ilyen makk
termő év beköszöntésével sok pénzre van szükség, nagy 
munkaerővel kell dolgoznunk; de azt az összeget, a mit 
évente az ültetésekre fordítani akartunk, takarékba ka
matoztassuk. A munkaerő hiányától azonban nem kell 
félnünk, mert a midőn a makkérés, hullás beáll, akkor 
már a mezei munka befejezést nyert.

A makkvetésnél még figyelmen kívül nem hagyhatjuk 
azt a körülményt sem, hogy ha makktermő évben oda 
akarjuk a makkot elvetni, a hol anyafa nincs, ott az 
elvetett makkban az egerek sok kárt okoznak, de ennek 
elejét vehetjük a makknak rézgálizoldattal történendő 
megmérgezése által.

A fent előadottakból arra a következtetésre jutottam, 
hogy tölgyfaállományaink nevelésénél az ültetés helyébe 
helyezzük a vetést. Ültetni csak elsőrendű tölgycseme
tével ültessünk és ha pótolnunk kell a hiányos tölgy 
erdősítéseket, azokat inkább az illető vidék honos más 
fanemével, u. m. kőris, juhar vagy jegenyefenyővel pó
toljuk és a jó makktermő év beálltáig tevékenységünk 
súlypontját a meglevő fiatalosok ápolására fordítsuk.

Ha azután a makktermő év beköszönt, azt teljes erő
vel használjuk ki, a mit egyébként földmívelési kormá
nyunk a kincstári erdőkben el is rendelt ama intézke
désével, hogy a legkisebb makkmennyiség is össze- 
gyűjtendő és erdősítés céljaira fordítandó,
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A logarithmusos számolótolóka alaplépté
kének szerkesztése.

K ö z li Csorna Gusztáv.

Az alsó mennyiségtan megtanít a logarithmus-táblák 
használatára, de már arról nem beszél, hogy ezen táb
lázat mint egy mértani feladat meg is szerkeszthető. A 
felső mennyiségtan azonban, mely az emberóriások tüne
ményes lelki világából kiváltott s közkincscsé lett mathe- 
matikai igazságokkal foglalkozik, ismerteti ezen eljárást 
s ezt alább főbb vonásokban bemutatom.

Tudjuk, hogy ha x  egy tetszés szerinti positiv szám, 
akkor log x  alatt azon y  számot értjük, a melyre nézve:

ey X vagyis

y log X
hol e =  2 -77828

Ezen függvény differenciál hányadosa x  szerint — 
mint ismeretes alapképlet:

dy d (log x) 1
dx dx x

s ebben van kifejezve a logarithmus (naturalis) görbéjé
nek a törvénye, mely szavakba úgy foglalható, hogy 
ezen görbe haladása olyan, hogy a bármely pontjához 
húzott érintő irányhatározója, vagyis az x  tengelylyel 
képezett szögének tangense, vagy az adott függvény

differenciál hányadosa egyenlő —

Tudva azt, hogy 0  szám logarithmusa — — oo és 
1-nek logarithmusa O, a görbe szerkesztése fentebbi 
törvény alapján következő :

Az OX egyenesen tetszés szerinti mérce szerint 
OA =  OB — 1 tesszük s A-tól kezdve igen kis egyenlő 
közökben megrajzoljuk a D, E stb. pontokat és mind
egyikben merőlegest emelünk. (Az ábrán OD 1.02, 
OE — I.04). A-ban 45° alatt húzunk egyenest, vagyis 
párhuzamosat OC-vel, ez DDi-et D’-ben éri. D’-től 
ODi-gyel húzunk párhuzamosat, mely EEi-et E’-ben 
éri s így tovább. Az AD’, D’E’ stb. egyenes szakaszok
ból — mint burkoló érintőkből — megalkotjuk a görbét.

Ha ugyanis OD x, akkor a D’ pontban vont érintő 

hajlásszögének tangense ~^ stb. Az x tengely

alatti rész hasonló eljárással szerkeszthető.
Az így megalkotott logarithmus görbe egyes pontjait 

levetítve — illetve az 1-től 10-ig terjedő számsor loga- 
rithmusértékeit a megválasztott mérce szerint átszámítva 
és felrakva — az ábra jobb oldalán levő, OX re merő
leges egyenesre, nyerjük magát a léptéket, mély a 
számoló tolóka alapléptékét képezi.

A számoló tolóka használatát, melyen a léptékek egész 
rendszere van alkalmazva, a műszerkészítő által hozzá
csatolt füzet magyarázza. A számtani műveletek ezen 
tolókával természetesen csak megközelítő eredményt 
nyújtanak s a pontosság mintegy 0'8°/o-kal van jelezve.

A. k a k u k .

Kakukmadár szállott a fára,
Mi ép' a ház előtt lilénk,
A vadszőlő sűrű indája 
Hiis árnyat terjesztett fölélik.

Átöleltél és játszadozva 
Csattogtál vígan, kedvesen,
S én megkérdém a jósmadártól:
„Mondd meddig él a kedvesem ?"

A kakuk kiáltani kezdett,
S tán százat is szólt, úgy lehet,
S én újra kérdém! „Felelj arra,
Hogy meddig szeret engemet ?"

A kakuk ismét megszólalt, de 
Csak egy-két hangot hallatott,
Aztán elszállt . . .  S te sírva mondtad:
„Ne hidd, a kakuk hazudott.”

Aztán esküdtél mindenekre,
Hogy a szerelmed végtelen,
Hogy én tehettek csak boldoggá 
A jósolt hosszú életen J . . .

—  Most, hogy másnak karjába’ nyugszol, ' 

(A pár év gyorsan elfutott!)
Jut-e eszedbe olykor-olykor,
Hogy nem a kakuk hazudott ?! . . .

Balla Miklós.
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A daruról meg a tolláról.
I r ta  Lakatos Károly.

„ V á n d o ro l  a  d a r u m a d á r ,  

S z o m o r ú a n  k r ú g a t ,

A  m e r r e  m e g y ,  s í r  a  h a tá r ,  

S á r g a  lo m b o t  h u l l a t . “

Pósa.

Sokféle „kultus“ járta már nálunk s a többek közt 
volt tollkultus is, a mit akkoriban a „módi“ szóval 
jelölt meg a magyar szójárás.

A „módi“ ból aztán „divat“ lett, mely időhaladtával 
ismét a magasabb stylusú „kultussá“ vedlett át, mely
nek idegen káprázata leperzselé szárnyát a „módi“ min
den nemzeti eredetiségének. Felszívta az „ősi jelleget“ 
s kivetkőztetett bennünket még nemzeti öltönyünkből is.

A tollas kalpag sutba került, ezüst sarkantyúinkat 
„ciframetélt“ tészta gyártására használták asszonyaink, 
— a tollat pedig pipaszár takarításra használtuk fel, 
mert neadj isten, hogy meglátta volna a „nímet" s e 
réven „rebelt“ vagy „pegyárt“ sejtett volna bennünk!...

Világostól Deák Ferencig tehát nem csak a sarkan- 
tyús csizmának, de a tolinak is „lűttek“ . . . Szóval a 
toll nagyon tilos valami vala — akár analfabéta vi- 
szonylott vele, akár nem ; . .  . kalap mellett viselni pedig 
éppen „főbenjáró“ cselekedetnek tekintetett. . .

így hát a régi „módit“ a régi nótázásokkal együtt 
lassanként majd hogy el nem felejtettük; ellenkezőleg 
nagyokat hallgattunk s fazékkalapot, „kürtőt“ húztunk a 
fejünkre, hogy kedvére kigőzölöghesse magát alatta a 
visszatartott kuruci indulat. . .

Huh 1 Még visszagondolni is rossz erre . .  .
. . . Kalap, kalpag toll nélkül, régente a gyász jele 

volt a magyarnál, avagy pedig cselédsort jelentett . . . 
A „dali legény“ csak tollal volt egész ember; „nyalka 
gavallér“, a ki után „bolondultak“ a lányok. Toll nélkül 
a legszebb „pántlikás“ kalap is csak olyképp vette ki 
magát a régi felfogásban, mint „a töltött káposzta füs
tölt hús nélkül“ . . .

— Csak „tollal csinos a legény“ — mondogatta a 
lányféle úgy az úri soron, mint a paraszti renden levő.

És azután úrnak is, parasztnak is megvolt a maga 
tolifajtája. „Kolcsag“ nemest vagy urat jelölt; kelecsen 
és sastoll vitézi renden levőknek volt a fövegdísze, — 
mig a parasztiak a darutollat hordták — csak a cseléd
féle meg a betyár tűzött ki „árvalányhajat“ a fövege 
mellé, a kanász pedig rozmaringszálat viselt.

A darutollon kívül másfélét a kuruci magyarság nem 
igen hordott, „kolcsagot“ éppen nem, mert „azt csak 
úri renden levők viselhették.“ Erre törvény is volt.

Nem is igen tartották nagyra a nép fiai a híres „kó- 
tyagmadarat“, — de a tolla után azért esenkedett a 
halász és pákász féle, de csak azért, hogy „jó pénz“ 
üsse a markát érte; mert jó ára volta „kolcsagtollnak.“ 
Egy „szép búkor kolcsag“ 600 márjást is megért, kivált

a „seprűsse“, a mely a régi kócsagok testén „rőfhosz- 
szúra is megnőlt“ (?).

Az úrirend viszont a darutollat becsülte le, csak még 
sisakot hordtak, tűzködtek mellé ilyet is néha, de csak 
ha szépen volt fehérítve, mert a fehér toll volt főleg az 
„úri elegányosság“ eszményi jelzője; színestoll csúfság 
volt, „Paprika Jancsis“ — mint mondták, s csakis a 
gyereknép fövegét díszíté.

Persze, a „tollas módi“ teremtett magának „piacot“ 
is és sokan voltak, kik tollal kereskedtek s „tollcsíszár“ 
volt a közszájon forgandós nevük.

Ezek a „tollcsíszárok“ aztán vásárról-vásárra jártak a 
remek tolikincsekkel és igencsak kelendő volt a „por
tékájuk.“

Ha elfogyott, mentek a „darulövők“-höz, „kótyagosok“- 
hoz „bevásárlásokat“ tenni — így tolihiány sohasem volt, 
úrnak, parasztnak egyaránt került a „szemnek-szájnak 
tetsző“ toliékesség.

Volt idő, midőn a török vitézek adóban is szívesen 
elfogadták az ezüstös „kolcsagot“ meg a másféltenyérnyi 
szép darutollat, mely különösen „darvas paripához na
gyon mutatós és tetszetős vala.“ De azért a molnárság 
nem igen tűzte a kalapja mellé a darutollat, mert nekik 
nem volt kedves se a daru, se a tolla. Sőt! Amennyi
ben a szürke ruházatukról „daruk“-nak gúnyolta őket az 
incselkedő indulat.

Ma már ritkaság a darumadár, úgy, hogy nemcsak 
lőni, de bár „repülvést“ látni is alig-olykor lehet.

Pedig még a vízrontó mércsikélők le nem csapolták 
az őslápokat, mocsarakat a talpuk alól, sok helyt köl
töttek is nálunk a darvak. Ma már azonban ennek 
alighanem fűit! . . .

Ugyan 10—15 év előtt még fészkeltek egyes párok 
imitt amott, de ma már nálunk fészkelő daruról mitsem 
hallani, de sőt leszállni is ritkán látni darumadarat! Ma
gasan repülnek a magyar rónák felett, szépen szólnak 
s mennek odább, nyugalmasabb hazába — ki Lengyel- 
országba, ki a Tundrákra s nálunk még pölyhük is 
alig-alig marad nekik s bizony a debreceni vásárokon 
se igen árulgatja már a tollcsíszár a szép kajla daru- 
tollakat, a miknek darabjáért hajdan 5 forintot is szíve
sen megadtak a gazdagyerekek s párjával is viselték a 
pénzesebbek jobbról is, és balról is egyet-egyet.

Ma már szűnik-múlik a módija ennek s a „daru
tollas kalapról“ se igen szól a nótázat már, azt mond
ják róla, hogy megbukott, mint a krinolin . . .

Nohát, kár érte, de még jobban a szép darumadárért 1 
A régi öreg „darulövők“ is azt tartják, hogy „kár“ . . . 
Mert szép pénzt hozott a darutoll, épp azért rendszere
sen vadászták a híres „darufirsangolók“, écaka évadán 
csúszva-mászva a leterelt s kilesett falkák után, sáron- 
vízen keresztül, órákig dideregve s bizony néha a ta
vaszi jeges pocsolyákba félig bele is fagyva, mig a vir
radattal alkalom kínálkozott a szép tollú lábnagy madár- 
ság közé esördíteni az öreg rozsdással.
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Volt aztán darutollszüret Debrecenben, Nagykállóban 
s mindenütt a kuruci magyarság áldott földjein, a hol 
csak a darutollat szerették! . . .

Hát régen volt ez, a „nagy szaladás“ előtt még, mi
kor Kossuth apánk is elment török földön lesni a ma
gyar fecskék hírhozását, szépen szóló magyar darvak 
kurrogó beszédét, meséjét . . .

A darvakra ekkortájt jó idők jártak, mert puskája csak 
a zsandárnak volt; úrnak, parasztnak ne adj Isten, hogy 
lett volna ! . . . A darumadár hát bántatlanul sétálhatott 
a tejjel-mézzel folyó Kánaánon. És sétált is kedvére, 
tömegesen, kivált tavaszkor, midőn jött haza idegenből 
nagy krúgatva, bárdalakú figurákkal rajzolva teli húzó 
csapatai az égmezők derűs liláját.

És ilyenkor amerre a járásuk volt a daruknak: meny
nyit lehetett látni! A hajnal kint a pusztán nem pacsirta
szóval, hanem darukurrogással volt tele — s aztán mi
lyen szépen rakták a magyardarust, mig a többi muzsi
kált a kurrogásával a táncolóknak a hejehujához s fél
napokig eltartott a darucécó, ha csak egy-egy elszabaJult 
szilaj csikó közibéjök nem szaladt valahogy, vagy a 
kószáló betyár lova föl nem verte őket, mikor a zsandá- 
rok, persekútorokkal kergetőzsdire fogták . . .

Olykor egy-egy veszekedett nagy brum is hallatszott 
s nagyot füstölt imitt-amott a határ, mintha kazal gyul
ladt volna ki, a mit különben föl se vett a szép tollú 
madárság, mert tudta .jól, hogy nem háború az, hanem 
csak bátorság okából „lőttek“ a betyárkergetők.

Legföllebb a szárnya lebbent meg ilyenkor a daru
nak s nagyot nézett mindenfelé, merről szalad valami, 
avagy ugatnak-e a bodri kuvaszok tetemrehivásra . . . 
Azután pedig „kru, krururu-“ — vigadtak, táncoltak to
vább daruék . . .

Ha pedig a levegő szabadjába kívánkoztak egy kicsit, 
azt is csak ímmel-ámmal tették s eszükbe se jutott 
„magasan repülni." Majdhogy le nem horzsolták a szép 
fehér tanyaházak őrágas kéményeit s beszélgettek, kur- 
rogtak maguk közt szép csendesen, mintha titkos tana
kodással hánynák-vetnék a betyárok dolgát, meg azokét 
a kopott egyenruhás alakokét, kiket kézről-kézre ado
gatott a tanyavilág becéző szeretete s kikkel különösen 
szerettek volna zsandár uraimék, meg a derék (?) fekete 
kapcás vitézek közelebbi ösmeretséget kötni . . .

De hát nem igen lehetett. Elárulta kutya, daru a fé- 
nyessisakú fogdmegek közeledését vakkantással, kurjan- 
tással, a miről tudta minden lelkes lény, hogy nem 
hiába esik . . . Kutya van a kertben, vagyis inkább 
zsandárló rugdossa a délibáb selymét, melytől elvakul 
a szem s víznek nézi, a ki nem ismeri a magyar pusz
ták tündérének aranyselymű hajzatát . . .

Jó világ járt akkor a darvakra. A „törtszárnyú árva 
gólyák" sokszor megirigyelték a szárnyukat, mely a 
magasba, a fénybe, a korlátlanság szabadjába emeli a 
daru madarat . . .

Sóhajtva köszöntötték a mikor jött, s búcsút intett még

a nádas is neki a magasba, midőn búcsúzott a szép 
magyar pusztáktól, hol olyan sírón, áhítattal - szállt a 
sóhaj a tilinkó szavával, mintha imádságból fakadt 
volna . . .

De történt egyszer, hogy nagyon elunta magát a ma
gyar s furfangos gondolata támadt a daru iránt. . . Ak
koriban ugyanis nagyon divatja volt a „fogás“ -nak. 
Fogtak csikót, fogtak betyárt, fogtak mindenfélét, még 
becsületes embert is . . . Hát a magyar is „fogni" akart 
valamit s mivel sok volt a daruságból, hát darufogásra 
adta a fejét, mert hát a darutoll úgyis fogytán volt már; 
pedig valami pirkadás féle kezdte felváltani azt a zi
mankót, mely a magyar pusztákat, magyar lelkeket meg
feküdte a borújával . . . Mikor pedig pirkad, akkor dísz
ük a káprázattól a világ is és a lélek is, s kiveri az 
öröm derűje az arcokat, ahhoz pedig jól áll a darutolldísz . ..

És ez akkor volt, mikor simogatni kezdte a német a 
letört oroszlán sörényét s ismét húzogatni kezdte az 
attilát, sarkantyús csizmát a magyarság s díszt keresett 
kalpagja, csárdáskalapja mellé . .

De ilyen már nem igen akadt . . .  A kócsag féltette 
a tollát s elbujdosott, de aztán puska se voit. Csak 
„árvalányhaj" volt, azt meg akkoriban a betyárság hordta, 
azokra pedig felettébb haragudott a németség. Daru 
azonban volt szépen.

Igen, de nem volt puskái . . .
De volt „pacakfogó" vas a Lajbisnál, mert azzal nem 

lehetett se szúrni, se lűni, csak „fogni", az pedig diva
tos volt . . .

Ez lett a daruk veszedelme, meg az, hogy nagyon 
szeretik a szép aranysárga kukoricaszemeket . . .

Azután a Lajbis „szállított" is „pacakfogót“ bűven, 
mert „vakumpasz" se kellett hozzá, csak kukoricaszem 
a pöckire. így helyezte el aztán a ravasz „darufogdmeg" 
oda, a hol a darvak tanyázni szoktak. Hanem előbb ki- 
rőfölte, mekkorát lép a daru. Akkorát éppen, mint az 
emder . . .

Tehát minden. lépésre jött egy-egy kukoricaszem száz, 
kétszáz lépésnyi hosszúságban — a vasig, a hova a 
daru elsétált szépen s az utolsó kukoricaszemmel ő is 
az utolsót járta: megfogódott. A „pacakfogó" darufogóvá 
vedlett ilyenkép s az orra bánta a darunak. Hiába ug
rált eddig nem gyakorolt krognografikai ábrázolatokat, a 
„pacakfogót" le nem rázhatta s ha felrepült is vele, szé
pen ismét az anyaföldre puffant vissza . . .

Volt hát megint darutollszüret a debreceni, nagykállói 
vásárokon s mindenütt, a hol a kuruci magyarság ked
velte a szépen lengő darutoliakat és ismét szálltak a 
nótázatok a „darutollas ka!ap“-ról, mert akkor még nem 
bukott meg a krinoün. Sőt! Jó nagyanyáink még csirke- 
burigatónak is azt használták ; a kürtőkalapokban pedig 
kezdtek tojást tartogatni, mert ahhoz nem pászolt a 
darutoll, de aztán meg a csudakalapban hirtelenebben 
is tojt a félelmeskedő tyúkállat, mert a mérges pulyka
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igen csak felrúgta a sem nem fazék, sem nem edény 
mivoltot, ha neki szabadulhatott . . .

Szóval a pulyka is érzett már valamit s a kalapon 
mutatta ki kuruci állatmivoltát . . .

A darunak azonban kezdett nem tetszeni az uj han
gulat, a mely az orrát meg a tollát fenyegette s nagy 
hurcolkodáshoz kezdett és mindig magasabban repült s 
szépen szólt . . . Ezek a „szép" szavak azonban a bú
csúzkodás szavai valának, síró szózatok az aranyselymű 
délibábhoz, magyar pusztákhoz s minden gyönyörűségé
hez a napsugaras rónavilágnak . . .

Elmentek!
S ma már jobbára csak a hír szól a daruról, hogy 

„volt“ de „nincs“ . . .
Egy madárral (sok madárral!) tehát szegényebb lett 

ismét a magyar rónavilág, de gazdagabb Lengyelország 
madárvilága, melynek éke lett a daru, mely órákhosszat 
elegylábuskodik a zsombék tetején és segit búsulni a 
lengyelnek, akinek nem kell darutoll, csak szabadság! . .

És most már ritkán látni darut, pedig ma már nem
igen esenkednek a tolla után ; a darufogók is más mes
terségre adták a fejüket. De azért mégis ritka a daru.

Hanem van ennek egy másik bökkenője is — a víz
rontó indzsellérek képében, a kik fejbeverik a poézist, 
felgyújtják a nádast, s lecsapolják a lápok vérét, hogy a 
kapa, kasza ülje uralmát a vadmadarak ősi bölcsője 
felett, hol tojás helyett krumplit költet, búzát arat a poé- 
zistői, romantikától jól nem lakó agrárius telhetetlenség.

Eltűntek így a bihari lápok, bácskunsági, bánsági nád; 
országok, a titeli mocsárvilág s végre az ecsedi láp is, 
a mely nemcsak kócsagnak, de a népek ezreinek is éltető 
és tápláló édesanyja vala, mig csak a falánkok meg nem 
irigyelték a szegénységnek, madárságnak ezt a jótékony 
mentővárát s huncut furfanggal kártyaalapot nem csi
náltak ebből is s most lápi víz helyett gyakran könny
harmat ragyog rajtok . . .

Persze, hogy én is búsultam a daru fogytán ; csak 
nem fért a fejembe, hogy bár ha hűtlenségre adta is a 
fejét: legalább mért nem erre veszi útját idegenbe? hogy 
legalább a szép szólásába gyönyörködhetnénk 1 Mert 
sehogysem tudtam elhinni, hogy a daru még vándordí
jában is elkerülje az egykor kedvelt délibábos szép tájakat.

És kételyem alapos is volt, a kutaszkodás elárulta! A 
daru nem idegen tőlünk, csak nem szereti mutogatni 
magát a nappali csillogásban, midőn minden bokorból 
lesipuskás halálthozó csöve fenyegeti életét — s azért 
csak éjjel jön, megváltoztatott utakon jár, a hol régebben 
alig volt jártabb útja neki — s ez a Temes völgye, hol 
őszidőben, daruhúzódáskor százai, ezrei a darvaknak 
húzódnak át az éji sötétség leple alatt, alig-alig szólva, 
nehogy tán elárulják útjokat és magukat is a lankasteres 
fajpusztitóknak.

Van hát daru nálunk, sok volt annak idején, de a 
viszonyok más útra térítették a szekerük rúdját.

A legjobb látcső.
Pár évvel ezelőtt megemlékeztem a Hensold-féle pris- 

más látcsövekről és célcsövekről s midőn méltattam azok 
versenynélküli előnyeit, megemlítettem egyetlen hátrá
nyukat is.

A vadászatra legalkalmasabb két látcsőnek, a 6-szoros 
nagyítású Dialyt II. és a 10-szeres nagyítású Nimródnak 
(speciális zergecserkészetnél) a nagy súly, .— a Solar 
I. és II. számú célcsőnek pedig a prismák kimozdúlása 
volt az egyetlen árnyoldala. A látcsövek optikailag oly 
tökéletesek s minden más prismás látcsövet fényerőben 
annyira felülmúlók voltak, hogy dacára a jelentős súly
nak, állandóan ezeket használtam cserkészeteimen.

A Hensold cég nem nyúgodott bele, hogy zseniális 
szerkezetű tetőprismás látcsöveinek árnyoldala is legyen 
s addig mesterkélt, mig 1908 bán sikerült neki látcsöveit 
tetszetős formában és oly könnyű súlylyal forgalomba 
hozni, hogy immár egy női nyak sem panaszkodhatik 
annak súlya miatt. A mi külső formáját illeti : csak
annyit mondok róla, hogy senki sem nézi prismás lát
csőnek ; olyan karcsú s minden szeglettől, kiugrástól 
ment csinos kis szerszám. És ez az előnyös átalakúlás 
nemcsak hogy nem ment az optika rovására, hanem 
az eddig is óriási nagy látókört még sikerült kitágítani.

Egy budapesti látszgrész szívességéből alkalmam nyí
lott Görz, Busch, Zeis legújabb látcsöveit összehasonlítan1 
a Hensold-féle új szerkezetű Dialytommal s minden 
részrehajlás nélkül mondhatom, hogy ezek a szintén 
kitűnő csövek mind messze mögötte maradtak — a 
vadászemberre nézve legfontosabb kellék : a fényerő te
kintetében. Az elmúlt november egy délutánján 4 darab 
látcsővel kivonultam pomázi szarvasterületemre s le
kuporodtam egy vágásba, mi a szarvasok legkedvesebb 
legelőhelyét képezi. Számításomban nem csalódtam, 
mert alig üldögéltem ott egy fél ó rá t: kilépett a lábas
erdőből 3 tehén, 2 borjú s végűi egy gyenge 8-as bika 
és elkezdtek szépen legelészni. Mig a nap korongja nem 
csúszott le a hegyek megé : mind a 4 látcső kitűnőnek 
bizonyúlt s alig-alig lehetett valami különbséget észlelni 
a Hensold javára. De a mint az árnyék kezdett a völ
gyekből lassan felcsúszni a hegyoldalakba s az én vad
jaim is bele kerültek az árnyékba: egyszeriben nagy
lelt a különbség a látcsövek között. Mig a Hensolddal 
a szarvasok minden színárnyalatát jól ki tudtam venni 
s az egész látkép egy igen tiszta éles panorámát rputa- 
tott, addig a másik 3 — (melyek közűi a Busch „Ultro- 
lux“ volt a legjobb) — gucker látképe elsötétült s bár 
a szarvasok körvonalait még jól ki tudtam venni, —
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színük majdnem feketébe olvadt. A mikor pedig a nap 
búcsúsugarai a hegyormokról is eltünedeztek s beállott 
a szürkület, a Busch, Görz, Zeis-látcsövek felmondták a 
szolgálatot. A kövek, bokrok körvonalai elmosódtak s a 
szarvasokból is csak annyit tudtam kivenni, hogy valami 
fekete árnyak mozognak az oldalba, — de hogy közülök 
melyik a bika : azt képtelen voltam megösmerni. Ugyan
ekkor a Hensold Dialyt tál még igen jól meg tudtam 
olvasni a bika agancsának az ágait és elég tisztán lát
tam a szarvasok lábait, a köveket, bokrokat is. A Hen
sold Dialyttal és Nimróddal -tehát legalább egy negyed
órával tovább lehet látni este — és előbb hajnalban, 
mint más prismás látcsővel.

Bár Hensoldnak a nappali használatra készült (lóver
seny, turisták) közönséges gyártmányú látcsövei is fénye
sebbek, mint más gyártmányok : a vadászati célra készült 
különleges gyártmányai : a Dialyt (6 X) és Nimród (10 X) 
oly fényerejűek, (34, illetve 25), hogy az ember szinte 
felkiált a tündöklő, világos, éles és óriási kép láttára, 
mit a szemünk elé varázsolnak. És ennek a nagy kü
lönbségnek, fényerőnek meg van az optikai magyarázata. 
Az összes prismás látcsövek — Porró rendszere szerint
— 2 egymás fölé és mellé helyezett prismával vannak 
készítve, melyekben a fénysugár 4-szer törik 90°-ot, 
mielőtt a szemhez ér. A fényerőt befolyásoló tárgylencse 
átmérője ezeknél igen kicsi, mert nem érvényesülhet 
nagyobb lencse, mint az egyik prismának a másik prisma 
által nem fedett fele. Egyedül Hensold jutott abba a 
helyzetbe, hogy szakíthatott a 2 prismás Porró-rendszer- 
rel s helyette zseniális találmányát, a tetőprismát alkal
mazta. Ez a tetőprisma — mint a neve is mutatja — 
egy lapos háztetőhöz hasonló prismatest, melyben a sugár 
csak 3 ízben törik a függőleges iránytól 45°-ot, felényi 
útat téve meg mint a többi látcsövekben. Ez a tető
prisma betölti a látcső egész belvilágát s így az előtte 
egész 5 cm. átmérőig alkalmazott tárgylencse teljesen 
kihasználtatik. Ha a prismatestnek nagyobb felületet 
adunk, úgy a tárgylencse nagysága növelhető, — de erre
— az igy is elért bámulatos fényerő mellett — semmi 
szükség nincsen. Valamely látcsőnek a fényereje követ
kező képlet szerint számítható ki : fényerő — a tényleg 
érvényesült tárgylencse átmérője osztva a nagyítással a

2-ik hatványon. A Nimród látcsőnél p. o. 2 52

25 fényerő. Azért írtam, hogy a tényleg érvényesült 
tárgylencse átmérője, mert ezen egyenletre támaszkodva, 
a Porró rendszerű látcsövek is újabban nagy tárgylen
csével jelennek meg, hogy papíroson szintén nagy le
gyen a fényerejük. De ez a nagy tárgylencse tényleg 
csak a papíroson növeli a fényerejüket, a valóságban 
nem, mert a legjobb esetben csak a fele érvényesülhet 
a tárgylencsének. Hogy a Porró-rendszerű látcsövek olyan 
fényerőt nyújthassanak, mint a tetőprismás Dialyt: olyan 
nagyra kellene azokat csinálni, hogy külön emberre

volna szükség, a ki cipeli és statiora állítja. Az itt el
mondottakat megkísérlem 2 ábrával érthetőbbé tenni.

A == tárgylencse;

® j =  2 prisma ; 

Nyíl — a fénysugár útja.

A =  tárgylencse ;
B =  tetőprisma ;

Nyíl =  a fénysugár útja.

A Porró rendszerű 2 prisma az oka annak a csúnya 
szegletes formának, ami a prismás látcsöveket jellemzi. 
Ezt a 2 prismát lehetetlen másként elhelyezni, legfeljebb: 
kicsinyíteni, de ez megint csak a fényerő rovására megy.

A prismás látcsövekben a prisma -— mint nagyobb 
üvegtömeg — igen gyakran megfut, meghomályosodik : 
ha melegből hidegbe, vagy hidegből melegbe visszük. 
Ez esetben a rajta keresztül látott kép olyan, mintha 
gyenge köd ereszkedett volna, párás volna a levegő. 
Ilyenkor nincs más segítség, mint kiszedni a prismákat 
s megtörülgetni. Ámde a Porró rendszerű prismákat még 
optikus sem tudja mind kiszedni s jól helyre rakni. A 
tetőprismát bárki játszva kiveheti és vissza rakhatja.. A 
tetőprisma tehát házilag tisztítható, mig a Porró rend
szerűt optikushoz kell küldeni, ha ugyanis nem a gyáros
hoz, ami vámköltséggel is jár, az időveszteségen kívül.

A tetőprisma lehetővé tette, hogy feltalálója csinos 
keskeny formát adhatott látcsöveinek, hogy prismás cél
csövet is készíthessen, ami Zeis Z alakú prismás cél
csövén kivü! nem sikerült eddig senkinek. Ezek a pris
más célcsövek Solar I. és II. nevet viselnek s fényerejük 
a hihetetlenséggel határos 67 illetve 43 számot adják. 
Ezeknél tökéletesebb célcsöveket kívánni sem lehetne, 
ha nem volna meg az a nagy hibájok, hogy erős vissz- 
lökésü fegyveren a prismák kimozdulnak s így félre lő
nek. Vadtenyésztés szempontjából ezt a hibát csak üdvös
nek mondhatjuk, mert ha ez nem volna: holdvilágos 
éjszakákon sem lenne a szegény vadnak nyugalma. A
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Solar 1. és 11-vel ugyanis holdvilágnál ép oly biztosan 
lehet célozni (ha csak nem fonál kereszt képezi a célzó 
készüléket), mint fényes nappal.

Szarvasterületemből egy akáccal benőtt vízmosás ki
fut a földek közé. Ennek a vízmosásnak a partján aug. 
vége felé, minden éjjel leváltott egy óriás nyomu, ösme- 
retlen bika a répaföldre. Éjjel jött s még éjjel vissza is 
tért. Soha senki sem látta; csak a friss nyomokról, le
dörzsölt akácfákról tudtuk, hogy így van. Mikor úgy felire 
megnőtt a hold : kimentem Solarommal és Dialytemmel, 
hogy leleplezzem a titokzatos nagyurat. Elhelyezkedtem 
egy kis árokban, honnan pompás kilátásom volt az előt
tem körülbelől 150 lépésnyi távolban elhúzódó vízmosásra 
s a köztünk elterülő heretáblára. Minden 4—5 percben 
végig kutattam a Dialyttel a tájat, hogy nem e látom 
meg valahol az éji vándort. Úgy V2I2 körül járt az idő, 
midőn az ezüstfényben csillogó harmatos heretábla 
felső szélén megpillantok egy kis mozgó fekete pontot. 
Hármat-négyet ugrik lomhán, aztán megül — ismét ugrik 
párat s leül: nyúl. Mikor velem egy vonalba érkezett —- 
lehetett úgy 80— 100 lépésre — felemeltem Excelsioro- 
mat s megcéloztam a Solar I-el. Bár jól ösmertem nagy 
fényerejét, mégis egész paff voltam a világos, tiszta kép 
láttára. Nem volt tele hold s a távolság is elég nagy 
volt és mégis oly tisztán láttam a nyúlnak a kontúrjait, 
füleit, hogy válogathattam volna: fejen lőjem-e, vagy
vállapon. Egész elfeledkeztem a bikáról, oly gyönyörű
séggel vezettem az élesen lerajzolódó célkereszt három
szögét a folyton távolodó nyúl testén. Szabadszemmel 
— pedig jó szemem van hála Istennek — csak azt lát
tam, hogy előttem valami kis állat bukdácsol, de hogy 
az róka e vagy nyúl; nem tudtam volna megmondani. 
Ilyen a fényereje a Solar I—II-nek!

Mikor bebizonyosodott, hogy a Solar I., II. nem birja 
ki a nagy visszlökést: Hensold szerkesztett 2 lencsés 
célcsövet Solar 111. és IV. néven. Ezek is mesés szer
számok, de nincs meg az a csodás fényerejük, mint a 
Solar I. Il.-nek. Jelenleg Solar III. van Excelsioromra 
montierozva s kitűnően beválik, csak a holdvilágos lesek 
varázsa és esélye csappant meg nagyon

Úgy hallom, hogy újabban sikerült Hensoldnak a cél
csövekben a prismákat annyira rögzíteni, hogy most már 
kiállják a legerősebb visszlökést is.

Rövid időn kapok egy javított Solart próbára, majd 
alaposan kitapasztalom. Ha igaznak bizonyúl a híre: 
rögtön lekerül a fegyveremről a III. s helyébe jön az I. 
és beszámolok a tapasztalatokról részletesen.

A Solar I. és III. 2V2 — a II- és IV. 5-szörösen na
gyít. A ki állandóan célcsővel lő, azt erdőben, hajtó
vadászatokon használja, annak a 2V2-szeres nagyítást 
ajánlom, mert ennek nagyobb a látköre s a kéz reszke- 
tését csak 21/2-szeresen nagyítja. Zergecserkészetre, hol 
nagy távolságokra kell lőni s hol ideje van az embernek 
a fegyvert felfektetni: az 5-szörös nagyítás a jobb, mert 
a célt erősen nagyítja s a táncolásig megnagyított reme

gését a kéznek a felfektetéssel nullifikálhatjuk. Hasonló
kép zergecserkészetre a 10-szeres nagyítású Nimród 
látcsövet ajánlom, a melylyel '800—1000 lépésről is meg 
lehet mondani, hogy bak-e vagy kecske az a zerge, a 
mit látunk. Ez a körülmény pedig sok hiába való fárad
ságos út megtakarítását jelenti. A zergecserkészeten kívül 
minden más cserkészetre, használatra a 6-szoros nagyí
tású Dialyt a legtökéletesebb szerszám a világon.

Mielőtt letenném a tollat, érdemesnek tartom meg
említeni, hogy Hensold & Söhne gyáros cég szétküldési 
üzlete : Theodor Lotz, Giessen, a gyárosok rendeletére 
minden erdészeti egyesületi tagnak s az országos magyar 
vadászati védegylet tagjainak — ha tagsági jegyöket 
beküldik — 5°/o engedményt ad készpénzfizetésnél a 
gyári árból, valamint a 10°/0-al felemelt 12 havi részlet- 
fizetési árból is. A legújabb szerkezetű Dialyt és Nimród 
ára 150, illetve 240 Márka. Az optikailag ép oly kitűnő, 
de nehezebb és nagyobb 1905. évi modelt 100, iiletve 
160 márkáért méri. Maga a gyár — ha ád is el kicsi
ben — ezen kedvezményeket —■ nehogy a viszont
eladók érdekeit sértse — nem nyújtja.

Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

A nyalatok és beállításuk.
Tavasztól egész tél beálltáig a nyalatok azok a helyek, 

a melyek beállításával a vad konyhasószükségleteit bizto
síthatjuk. A konyhasót az állati szervezet alig nélkülözheti. 
Háromfajta agancsosfélénk agyaggyurma társaságában 
kapja a szükséges konyhasót. Vegytiszta agyagföldet se
hol sem kapunk; ha egyéb nem, hát rendesen temérdek 
homokszemcse akad a legtisztább anyagú agyagfélében 
is. A vad, a fogai közt morzsolódó homok- és kavics
szemcséket kelletlenül veszi s így akárhányszor a nagy 
költséggel és fáradsággal beállított nyálatokat ott is hagyja. 
A mai vegytudomány előhaladottsága mellett igazán 
szükségtelen az ilyen nyalatok anyagának egybeállításával 
házilag elvesződni ma, midőn aránylag csekély költség
gel teljesen kész állapotban olyan gyurmát kapunk, 
a melyet a vad mindenkép örömest fogyaszt. Az ilyen 
vadtáppreparátumok előállításával foglalkozó vállalatok 
készitrnényei közt, kétségtelenül figyelmet érdemelnek a 
Holfeld-féle nyalatókövek s egyéb vadtáplisztprepará- 
tumaik, a minőket Eichwald-ban Teplítz mellett gyárta
nak s a melyekből évente temérdek mennyiségű került 
már eddig is hazánk vadászterületeire.

A vegyileg tiszta, preparált nyalatókövek, homok- és 
vasmentesített agyagföldből készülnek. Részletes haszná
lati utasítást a megrendelők bármikor közvetlenül kap
hatnak. E nyalatókövek, a konyhasó és agyagadagolás 
leszámításával, növényi alkatrészekből is állanak, s így 
azokat az agancsosvad, mint természetes tápszeranyagot 
örömest fogyasztja, illetőleg nyaldossa. Azok a részben 
aromatikus alkatrészek, melyeket e készítmények tártál-
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maznak, némileg hatással vannak az agancsképződésre 
is. Kísérleti telepeken másnemű tápszerpótlékkal és egyéb 
nyalatóval ellátott agancsosok hasonlíthatlanul gyöngébb 
minőséget mutattak, mint a Holfeld-féle készítményekkel 
tartott agancsosok. Azok az illő olajok és balzsamos fűvek, 
a melyeket a preparátumok feldolgozásánál felhasználnak, 
egyben kihatnak az agancsosvad emésztő szerveire is, a 
mi végeredményben megint csak a minőség fejlesztésé
nek válik javára. A preparátumok csersavtartalma mel
lett a vad azt a csersavanyagot, a mit részben a ké
reghántás utján szerez, ezúton is magába szedheti, a nélkül, 
hogy lépten-nyomon a kéreghántás rossz szokásának 
hódolna.

Ilyen nyálatokból rendszerint 40 hektárnyi területen 
szoktak alkalmas vízmenti pontokon egyet-egyet a pa
gonyba állítani.

A nyalatók impregnált ánizs, kakukfű és egyéb balzsa
mos növényeinek illata, kivált az őzet, állandó vendégül 
csalja a közeibe.

Az ilyen nyalatóanyag ára 100 klgrmként 11 K. 
20 f. — 11 K. 80 f. közt váltakozik. A táplisztfélék ára 
ugyancsak 100 klgrmként 94 K. — 136 K. között mo
zog. Miután a gímszarvas ebből 33, a dámvad 25, az 
őz pedig 17 grammnyit igényel naponta, az árak épen 
nem magasak.

Persze mindezeket a készítményeket egyszerű tető- 
szerkezettel kell a nagyobb esőzések ellen megvédeni. 
A beállítás is tisztán tartott kezekkel eszközlendő. A 
finnyás ízlésű és kényes szagérzékű agancsos kellemetlen 
utóízű preparátumokat nem fog csábitó csemegeként 
bevenni.

Gyulai Gy.
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Szakirodalom.

Adjon Isten ! Megint itt vagyok ! Igaz, hogy nem kér
dezte senki sem : hát eddig hol voltál? De ha mégis 
utólag kérdezni találnák, megfelelek rá előre. Itt voltam, 
e sorok között,, csak — hallgattam. A M. E. múlt évi 
11-dik számában azt mondtam „Szakirodalom.“ cimű 
közleményemben, hogy a „viszontlátásra.“ A viszontlátás 
ideje most elérkezett.

Ne hogy ismétlésekbe bocsátkozzam, kijelentem megint, 
hogy eddig sem hittem mindenkinek, ezután még jobban 
meggondolom, kinek higyjek. Ezt a kis hitemet is azon
ban olyan ügyesen összeforgatják a toliforgatók, hogy 
már magamban sem hiszek ; vénségemre modern ember 
lettem annyira, hogy a fegyvertechnika terén nem csak 
a spirál, hanem a puffer rugók is kezdenek érdekelni. 
Nagyon szeretem az írástudó emberek társaságát, de 
sajnos, nélkülöznöm kell. Itt az Isten háta mögött, embe
rektől eldugva, jóformán csak megszokott vadjaim között 
kell lepergetnem még hátralévő napjaimat. Szellemi táp
lálékom bíz’ nem a politikai lapok hasábjaiból kerül k i;

hanem olvasgatom szépen sorban valamennyi belföldi, 
meg egynéhány külföldi szaklap (vadászati) közleményeit, 
oly hűen, hogy még az orpingtoni fajbaromfiak apróhirde
tései sem kerülik ki figyelmemet, a melyeket egy élelmes 
szerkesztő ur, elég élelmesen el is túd helyezni 30 olda- 
los lapjának 20 oldalán. Ez úgy látszik, hogy egy újabb 
módi vadászat lesz, mert a régebbi nimródok eddig, 
legalább tudtommal, sem az „orpingtont“ sem a „vian- 
dott“ — nem kultiválták.

No, de nem ezt akarom most előadni. A Vadászlapban 
olvastam egy új puskáról, valami kimondhatatlan nevű 
puskáról, a melyről azt írja Gothard János képviselő 
Ur, hogy szeretnék ezzel a fegyverrel egy támadó 
medvével szemközt kerülni!

Mert, miért?
Mert ötöt lő, és mind az öt golyót egymás hegyibe 

lövöldözi. Na! annyit mondhatok, hogy szigorú és kegyet
len ember lehet a képviselő ur! Nincs szerencsém sze
mélyesen ismerni; de azt hiszem, nagyon haragudhatik 
a medvékre, vagy pedig még soha sem került szemközt 
medvével. Nem akarom én senkinek sem a tudását vagy 
bátorságát lekicsinyleni, de a mihez értek, hát ahoz bi
zony én is hozzá szólok. Már pedig a medvéhez értek 
egy kicsit; a mennyiben eddig; egy híján húsz darabot 
bátorkodtam sokszor elég sietős útjában megállítani úgy, 
hogy többet egy lépést sem tett a saját lábán ebben áz ár
nyék-világban. Nem szégyenlem bevallani, hogy a 19 
közűi tizet én is „egy csövű“ rendszerű puskámmal 
lőttem agyon, még pedig „kápszlissal". Kilencre már 
„duplacsövűvel“ dolgoztam. A hozzászólás jogcíméül 
tessék ezen adatokat is figyelembe venni.

Minek öt golyót hegyibe lőni?
Hisz’ ennek a furfangos szerkezetű puskának, hogy is 

hívják csak? (hocí csak ide Jóska, azt a Vadászlapot!) 
igen, — Sjögren autómat fegyvernek, ép az a hibája, 
a mint a képviselő ur is mondja, és ahogy az a furfan
gos észjárású hjöváry is piszkafának minősiti, hogy nem 
lű addig másodszor, harmadszor, vagy nem is tudom 
hányadszor, a mig a lövés állítólag bizonyos centiméte
rekre el nem halad a csőtűi, a mi megint bizonyos idő
beli cselekményt igényel úgy, hogy ha az ember mind 
az öt golyót hegyibe, illetve a medvébe akarná lőni ; 
akkor a vadásznak okvetlen dressirozott — betanított 
medvére lenne szüksége, hogy ezeket a lövéseket illen
dően ki is várja. A régi medvéket ilyenre rá vennni nem 
lehetett. Sajnos, az újmódi medvéket ennyire már nem 
ismerem.

Az én medvéim igen gyorskezűek voltak és ezért igen 
csínján kellett is velük bánni. A gyorsaságukat nyugodt
sággal lehetett legjobban ellensúlyozni. Ha a medve na
gyon sietett, sokszor bizony még rá is kiáltottunk, hogy: 
héj! hova-hova? Ilyenkor aztán meg is állott, ha közel 
volt és aztán lűtt az ember . . . .  tán teccik is tudni, 
hogy hová? — a hegyibe nem?
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De ha már medvéről beszélünk, hát hadd lássuk azt 
a Sjögrent i s !

Ennek a fegyvernek egyik jó tulajdonsága a Vadászlap 
szerint az is, hogy ha a ravasszát felfelé fordítják, baj 
nélkül elsül, de nem repetái és a patronok összetor
lódnak. Ennek a jó tulajdonságnak a megismerhetésébe, 
az igazat megvallva, majd bele bolondultam. Vajon, mi
lyen lehet az a helyzet, a mikor az ember felfelé for
dítja a ravaszt, illetve felfelé kell hogy fordítsa úgy, — 
hogy az ismétlő fegyver elsüljön, de ne repetáljon? — 
csak a patron torlódjon össze!

Végre is, ezt a talányt megfejthetetlenűl hagyni nem 
akartam, megkérdeztem levélben az „Illustrated Spor
ting and Dramatic News“ angol sportláp szerkesztő
ségét, hogy engem felvilágosítani szíveskedjék.

A napokban kaptam meg a szives értesítést, hogy — 
ilyen helyzet: mókus vadászat közben gyakran előfor
dulhat; különösen, ha a vadász a fáról leestében fent- 
akadva, még egy lövést óhajtana tenni egy másik mó
kusra is !

így tanul az ember.
Eddig úgy tudtam, hogy nemcsak a golyólövedéknek, 

hanem a sörétnek is van egy bizonyos röppályája, a 
mely természetessel illetve lehajlással végződik. A Vadász
lap szerint a Sjögrennél még ez sincs meg, mert ha 
függélyesen felfelé lőnek vele, a sörétek vissza hullnak 
a lövő fejére. Tisztelettel kijelentem, hogy ezt nem hi
szem, még ha külön belőve is árulják. Nem pedig azért, 
mert a röppályát nem a rendszer, hanem a lövés ereje 
szabja meg. Az a „phisica" pedig, a melyet egynéme- 
lyikünk most vagy régebben tanult, egészen más sza
bályokat tanit. Annyira mást, hogy itt nem is tartom 
érdemesnek vele bővebben foglalkozni, csak azt említem 
meg, hogy a kilőtt sörét végsebessége után áll be tel
jesen a szabad esés, a melynek törvényeit, ha jól em
lékszem (1589-ben) Galilei mutatta ki. Már pedig egy 
derékszögben (90o) tartott fegyvercsőből kilőtt sörétmeny- 
nyiség soha vissza nem eshetik függélyes irányban oda, 
a honnan kiindult.

Hisz a mechanikai erő, a mely a sötétet útnak indí
totta, majdnem mindegyik szemre más-más erőt gyakorolt. 
Az egyiket hamarább, a másikat később téríti ki egyenes 
irányából úgy, hogy végtére mindegyik szem külön-külön 
elhajlást is mutat, illetve kell is, hogy mutasson.

Tehát látható, hogy a Vadászlapnak az az állítása, 
miszerint: a Sjögren fegyverből „900 alatt tett lövések 
sörétei függélyesen a fejemre hullottak vissza", ha
táros a képtelenséggel.

Egy ilyen „állítólagos“ korszakot alkotó fegyvertalál
mánynak a gyakorlati értéke érdekli a vadászt, nem pedig 
a szerkezet működésének elméleti fejtegetése. Mert mit 
ér nekem a bámulatos technikai munka, ha a gyakor
latban csak annyi értéke van a fegyvernek, hogy sörétei 
függélyesen visszahullnak (a mi mese) lefelé vagy visz- 
szafelé, a hogy jól esik, esetleg a patronjai összetorlód

nak. Az absolut biztonsága előtt talán meghajlanék, ha 
minden vadászt szeleburdinak ismerhetnék.

Kővárynak ismertetését helyeslem és nézetét is telje
sen osztom, mert igaza van abban, a midőn a fegyver 
gyakorlati értékét kifogásolja, nyitott szerkezetét pedig a 
por lerakodó helyének minősíti. Magam is azt tártom, 
hogy ha ismétlő fegyver, vagyis automata, akkor legyen 
is az, mivel az ilyen fegyvernek összes értéke abban 
csúcsosodik ki, hogy a bennejlévő három-négy vagy öt 
lövedéket a gondolat, vagyis jobban mondva a ravaszra 
gyakorolt nyomás gyorsasága szerint akadálytalanul to
vábbítsa, mit a Sjögren nem cselekszik meg.

Honnan tudom? Azt mondhatnám, hogy talán a Va
dászlapból olvastam ki. De nehogy ez a mondásom kri
tikám értékét csökkentse, hát kijelentem, hogy: ezt nem 
mondom! Hanem — öreg fejemmel bűnbánóan kijelen
tem, nekem is van egy „Sjögrenem", háromszáz koro
nákért vettem ajándékba •— kipróbáltam. A ki nem hiszi, 
maga is kipróbálhatja, csak arra az egy-re kérném az 
illetőt, hogy ha már Sjögrent vásárol, ne a boltból vegye, 
hanem: vegye meg az enyémet\

Viszontlátásra!

Az öreg vadász.

A magyar erdőgazdaság és Nagybritania.
Jól eső tudattal olvastuk a „Budapesti Hírlap" köz- 

gazdasági rovatában megjelent fenti című cikkét, a mely 
ekként szól:

„A múlt nyári londoni magyar kiállításnak legérdeke
sebb része volt az erdészeti kiállítás Az angol napi és 
szaksajtó több ízben nagyon elismerő hangú leírásokat 
közölt e kiállításról, melynek kulturális hatását szinté 
állandósította Darányi Ignác földmivelésügyi ministernek 
az az intézkedése, hogy e kiállítás több tudományos és 
közoktatási szempontból értékes, de itthon fölösen meg
lévő néhány gyűjteményét egyes britt tanintézeteknek 
és tudományos intézeteknek adományozta. így, hogy csak 
a fontosabbakat említsük, a wyei gazdasági felső iskola, 
az ugyanottani mérnöki iskola, az aberdeeni gazdasági 
felső iskola, a cambridgei egyetem erdészeti iskolája, a 
bangori egyetem, az oxfordi gazdasági tanintézet: erdei 
terményeket, félgyártmányokat, teljesen kész kereskedelmi 
erdei terményeket, növény- és maggyüjteményeket, esz
közöket és tanulmányi szempontból értékes fényképeket 
kapott. Ez intézetek udvarias levelekben, köszönték meg 
az adományokat, melyek során nyilatkoztak a magyar 
erdőgazdasági kiállítás értékéről is. Mindezek a levelek, 
a melyeket szaktekintélyek írtak, érdekes okmányai kul
turális haladásunknak s élénk cáfolata azoknak a közlé
seknek, a melyeket magyar laikus utazók tettek közzé 
egyes hazai újságokban, hogy leszólják a volt londoni 
magyar kiállítást.“

A fenti cikkhez még csak azt fűízűk, hogy szeren-
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esésnek tartjuk a földmiveiési ministernek azt az intéz
kedését, hogy a kiállítás értékes részét az egyes angol 
tanintézeteknek adományozta, a miről az angol tanárok 
és hallgatók országunk kulturális előrehaladottságáról 
szemlélhetőleg fogalmat szerezhetnek magoknak és a mi 
kitűnő fánk részére piacot szerez.

I. Nemzetközi Vadászati Kiállítás Bécsben 
1910.

Ő felsége a király elhatározása bizonyára örvendetes 
hírűi fog szolgálni a monarchia vadászai előtt. Az egyik 
általános kihallgatáson megjelent a vadászati kiállítás egy 
bizottsága is, hogy felkérje Ő felségét a kiállítás védnök
ségének elfogadására. Fürstenberg Miksa Egon herceg, 
a kiállítás elnöke Bécsből való távolléte miatt nem jelen
hetvén meg a kihallgatáson, helyette Bonquoy Ferdinánd 
és Colloredo-Mannsfeld grófok, alelnökök terjesztették a 
rendező bizottság kérelmét ő felsége elé, Bonquoy Fer
dinánd gróf kiemelte, hogy a kiállítás előreláthatólag 
jelentékenyebb és terjedelmesebb lesz, mint a bécsi 
kiállítás 1873 bán. A király igen kegyesen fogadta 
Bonquoy gróf beszédét, s igy válaszolt: „Kész öröm
mel vagyok hajlandó a kiállítás védnökségét át 
venni.“ ő  felsége azután behatóan tudakozódott a 
a kiállítás rendezéséről és Bonquoy gróf megnyugtató 
kijelentésére, hogy a kiállítás pénzügyi helyzete a lehető 
legbiztosabb, az uralkodó eme szavakat intézte a kül
döttséghez : Elvárom, hogy a kiállítás áldásos hatás
sal lesz a monarchia idegenforgalmára is, a mennyi
ben biztosra vehető, hogy a kiállítás tartama alatt 
sok idegen fog hozzánk érkezni.

Napról-napra érkeznek a kiállítás vezetőségéhez újabb 
jelentkezések. A bel- és külföld neves vadászai úgy
szólván teljes számmal fognak résztvenni a kiállításon. 
Teljes biztonsággal várható most már az Egyesült Álla
mok volt elnökének, Roosevelt Tivadar látogatása is. Mr. 
Roosevelt afrikai vadász-kirándulása után 1910. április 
havában fog Bécsbe érkezni.

Több vasúti igazgatósággal folytatott tárgyalások ered
ménye szerint a kiállítók küldeményei szállítási díjked
vezményben fognak részesülni annyiban, hogy a vissza
szállítások díjtalanul történnek.

Múlt hó 29-én a földmivelésügyi ministeriumban a 
földmivelésügyi minister elnöklete alatt értekezlet volt a 
nemzetközi vadászati kiállítás ügyében. Az értekezleten 
megjelentek: Dessewfíy Aurél gróf, Esterházy Miklós her
ceg, Degenfeld Pál gróf, Apponyi Gyula gróf, Széchenyi 
Aladár gróf, Bosinszky Ferenc Kóburg herceg képvisele
tében, Fülepp Kálmán, Hermann Ottó, Bársony István, 
továbbá a kultuszministérium képviseletében: Szalay
Imre, az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület képviseleté
ben : Libits Adolf; a Magyarországi Kárpát Egyesület 
képviseletében : Csik Imre; az Orsz. Állatvédő Egyesület 
képviseletében : Chernely István ; a Magyar Turista Egye

sület képviseletében; Téry Ödön dr.; az erdészeti főis
kola részéről: Krippel Móric; az Állatorvosi főiskola ré
széről : Hutypa Ferenc; az Idegenforgalmi Vállalat részéről: 
Gálos Kálmán; a Magyar Automobil Klub részéről: 
Krisztinkovich Béla; a Magyar Gazdaszövetség részéről; 
Förster Lajos.

Földy János főerdőtanácsos hosszabb beszédben fog
lalkozott a kiállítás előzményeivel és indítványára meg
alakították a bizottságokat, majd Dessewffy Aurél gróf 
indítványára a kiállítás diszelnökévé a földmivelésügyi 
ministert, elnökeivé pedig gróf Széchenyi Bélát, herceg 
Esterházy Miklóst és Ottlik Iván államtitkárt választották 
meg.

* Személyi hírek. A király a földmivelésügyi magyar minister 
előterjesztésére a horvát-szlavonországi kincstári erdők kezelésének 
szolgálati ágazatánál alkalmazott tisztviselők létszámában Rosmanith 
Albert erdőmesternek díjmentesen az erdőtanácsosi címet és jelleget, 
az erdőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál alkalmazott tisztviselők lét
számában Doroszkai Gábor erdöfelügyelőnek az erdöfelügyelői cimet 
és jelleget, a magyarországi kincstári erdők kezelésének szolgálati 
ágazatánál alkalmazott tisztviselők létszámában Kaán Károly erdő
mesternek és az erdőőri szakiskolák szolgálati ágazatánál alkalma
zott tisztviselők létszámában Török Sándor erdőmesternek díjmente
sen az erdőtanácsosi cimet és jelleget adományozta.

A m. kir. földmivelésügyi minister Cserny Győző kir. alerdőfel- 
ügyelőt sok éven át teljesített ügybuzgó és hasznos szolgálatainak 
elismerése mellett 1909. évi március végével saját kérelmére ideig
lenes nyugalomba helyezte.

A m. kir. földmivelésügyi minister a számvevőségek tiszti sze
mélyzetének egyesitett létszámában Tóth Lajos és Friebeisz Gyula 
erdőszámtanácsosokat főerdőszámtanácsosokká, Molnár György és 
Knapp Endre számtanácsosi cimmel és jelleggel felruházott szám- 
vizsgálókat valóságos számtanácsosokká, Njegován Miklós erdőszám
vizsgálót erdőszámtanácsossá, Asztalos Géza számvizsgálót számta
nácsossá, Wilhelmb Gyula, Uitz Mátyás, Boda Dénes, Jamnitzky 
Antal, Thuránszky Béla és Solcz Henrik erdőszámvizsgálókat erdő
számtanácsosokká, Csák-Ehrenreich István, Földváry József, Zsilinszky 
László és Szepesi Szaniszló számellenőröket számvizsgálókká, Donáth 
Károly erdőszámellenőrt erdőszámvizsgálóvá. Kecskés Győző szám
tisztet számellenőrré, Geyer Viktor erdőszámtisztet erdőszámellenőrré, 
Wimmer József, Andor Béla, Willnrotter Mátyás, Szungyi Gábor, 
Ódor Dezső és Kraft Jenő számtiszteket számellenőrökké, Erdős Béla, 
Salzman Aurél, Szigethy Béla és Bauer Béla fizetéstelen számtiszte
ket, valamint Mohilla Valér, Rúth László és dr. Ferenczi Gyula 
számgyakornokokat számtisztekké, Pataky Lajos, Halasi Pál, Nagy 
Ferenc és Rosconi Sándor számgyakornokokat ideiglenes minőségű 
fizetéstelen számtisztekké, továbbá Mannert Ferenc budapesti, Kováts 
Gyula nagybányai, Rappensberger Imre budapesti, Dippold János, 
Lendvay Ferenc és Erbeszkeru Sándor aradi, Frankhauser Sebő, 
Ocker Béla, Zsilinszky Rezső, Moscsovits Imre és Ehmann Jenő 
budapesti és ifj. Cziffra István munkácsi lakosokat ideiglenes minő
ségű díjtalan számgyakornokokká nevezte ki, s végül Erhardt Lajos 
számtisztet eddigi állásában erősítette meg.

A m. kir. földmivelésügyi minister az 1879. évi XXXi. t.-c. 36
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§-a értelmében szükséges erdészeti szakképzettség megvizsgálására 
alakított bizottságban megüresedett tagsági helyekre Marosi Ferenc 
m. kir. főerdőtanácsost, Arató Gyula m. kir. tanácsost, Csupor István 
urád. főerdőmestert és Krippel Móric főiskolai tanárt kinevezte az 
említett bizottság tagjaivá 1909—1913. évekre terjedő megbízatással.

* K itüntetések a Coburg hercegi erdészeti tisztikarnál. Lux 
János és Csorna Gusztáv erdömesterekké. Ferster Ede erdészszé 
neveztetett ki.

* Halálozások. A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság tisztikara 
mély fájdalommal tudatja szeretett volt kartársának M jazovszky 
Károly nyug. m. kir. erdőmesternek f. hó 3-án délelőtt 10 órakor, 
életének 73. évében történt elhunytét. A megboldogult hült tetemei 
f. hó 5-én délután 4 órakor fognak Majális-utca 22. számú alatti 
lakásáról a köztemetőbe örök nyugalomra helyeztetni.

Özv. Jurkovich Jánosné szül. Róth Hermin mint neje, Katinka, 
Viktor, Vilma férj Lányi Aladárné, János, Berta, Erzsébet és Ilonka 
mint gyermekei, özv. Róth Jánosné mint anyósa, Jurkovich József, 
özv. Keller Kálmánná szül. Jurkovich Irma, özv. Hyrosch Józsefné 
szül. Jurkovich Georgin mint testvérei, Lányi Aladár mint veje, 
Valika és Géza mint unokái, úgy a magok, mint számos rokon ne
vében fájdalomtól megtört szívvel jelentik, a forrón szeretett férj, a 
legjobb atya, vő, testvér, após és nagyatya Jurkovich János Coburg 
hercegi főerdész f. é. április hó 4-én délután fél 5 órakor rövid 
szenvedés után életének 60-ik, boldog házasságának 33-ik évében 
bekövetkezett gyászos eihunytát. A boldogult hült tetemei f. hó 7-én 
d. u. 2 órakor fognak a vereskői sirkertben örök nyugalomra helyez
tetni. Az engesztelő szentmise-áldozat f. hó 13-án d. e. 10 órakor 
a vereskői róm. kath. templomban fog a Mindenhatónak bemutattatni. 
Pusztamezőn, 1909. évi április hó 4-én. Az örök világosság fényes- 
kedjék nek i! Áldás és béke poraira !

* „A  H áziorvos“  cimű népszerű egészségügyi havi folyóirat 
áprilisi száma újabb tanúbizonyságát adja annak, — a mi t  már több
szörösen hangsúlyoztunk is, — hogy méltán megérdemli a nagy- 
közönség legteljesebb pártfogását. Hazánk mostoha közegészség- 
ügyi viszonyai mellett szinte hézagpótló egy ilyen irányú lap. A 
nyugat műveltebb államaiban, de különösen Németországban, nincsen 
egyetlen család, kezdve a mágnástól le a legszerényebb anyagi 
viszonyok között élő kézművesig, melynek a maga hygiénikus lapja 
meg ne volna, mert ott már régen átment a köztudatba az, hogy 
csak a helyes és öntudatosan alkalmazott prophylaxis mellett óvhatja 
meg mindenki a saját, valamint hozzátartozóinak és embertársainak 
legdrágább kincsét, egészségét. Igazán csodálkoznunk kellene azon, 
ha azokat megszívlelve nem találnék meg minden müveit magyar 
család asztalán „A Háziorvos"-t, melynek kitűnő cikkei mindig élve
zetes és tanulságos szellemi táplálékot szolgáltatnak az olvasóinak. A 
lap legutolsó számából különösen kiemeljük Dr. Eichhorst egyetemi 
tanárnak: „Hogyan éljen a szívbeteg ember”, Dr. Barabás József 
tanárnak : „A gyermekkor idegessége” és Dr. Lobi Vilmos főorvos
nak : ,,A csonttörésekről” szóló nagyobb cikkeit — ezeken kívül a 
„Kérdésekés feleletek rovatában” , nemkülönben „Különféle" cim alatt 
igen sok tanulságos és érdekes apróságot talál az olvasó. A lap 
előfizetési ára egész évre 2 korona 40 fillér. Szerkesztősége és ki- 
adóhivatala Budapest, VI. Andrássy-ut 27. szám alatt van. Mutat
ványszámmal szívesen szolgál a kiadóhivatal.

* A kilugzott cserkéreg é rté ke s íté se . A nyers bőröket 
kidolgozó gyárosaink és iparosaink nagyrésze majdnem kivétel nélkül 
a cserzéshez a tannin-kivonatok helyett még mindig a felaprított kér
get használják, melyet egyszeri használat után rendszerint eldobnak ; 
bár ez még igen előnyösen felhasználható, illetve értékesíthető úgy 
az ipar, mint a mezőgazdaság, kertészet és erdészetnél.

Az ipar ezen hulladékból kötőanyagok segítségével vagy azok 
nélkül téglát, úgynevezett brikettet présel, mely vagy tüzelőanyagul 
használtatik fel, vagy felszenithető szén és lepárlási termények nye
rése céljából, vagy világitó gáz gyártására használható fel. Mivel 
ezen iparágak tárgyalása igen messzire terjedne, s mert ezekkel 
erdészeti technológia rovatunkban brikett-gyártás, a fa  és száraz 
lepárlása s világitó-gáz gyártása fából cimek alatt külön kívá

nunk foglalkozni, ezek ismertetésétől most eltekintünk, s rátérünk 
egyéb, felhasználások elősorolására.

A fakéreg vegyi értékesítésénél mondottuk, hogy a fakéreg egy
szeri kilúgozás után tannin tartalmának egy harmadát még mindig 
tartalmazza, mely a kéreg nedvének keletkező erjedése folytán gallus- 
savba megy át. Ezen savtartalmánál fogva igen becses szolgálatot 
tesz ily kéreg csemetekertjeink, gyümölcsöseink és diszkertekben.

Ha a csemetekerteket 15—20 cm. mélységig már egyszer kilug
zott cserkéreggel keverve megműveljük : csemetéink 2 —3-szorosan
dúsabb gyökérzetet fejlesztenek, a rügyeik és törzsük sokkal erőtel
jesebb lesz, mert a kevert talajban a csemete fokozottabb gyökér
képződésre van kényszerítve, s az altalaj a felső laza réteg alatt a 
nedvességet jobban tartja. Gallussav jelenléte miatt a rovarálcák, 
a cserebogár-pajor távol marad, a csemete ily károktól teljesen 
meg lesz mentve. A dudva és gaz ily talajban nem növekedik : mi 
által a gyomlálási költség egészen elmarad.

Külföldön a diszkertekben ily kezelés majdnem általános, hol a 
nagyobb levél és virágrügytermést érik el, úgyszintén a gyümölcsö
zőkben a gyümölcstermés fokozását, s így nagyobb jövedelmet. Az 
ily módon kezelt fa gyümölcse határozottan szebb s minőségre is 
teljesen kifogástalan, a mi a rovarkár távoltartása, dús hajszálgyökér- 
képződés és állandó friss, szellős s nedves altalajban leli magyarázatát.

Egyéb használata — mint tornatermek, lovagló-iskolák cserké
reggel való behintése — általában ismeretes.

A mezőgazdaságban trágyaszerül használják, mig az üvegházak 
és melegágyak takarására, a jégvermek közfalainak kitöltésére, mint 
rossz hővezető kitünően alkalmas.

Végül igen előnyösen és jövedelmezően felhasználható ily kéreg 
a tintagyártáshoz. A vasvitriololdat a gallussavoldatot épp úgy mint 
a tannninoldatot is feketére festi, illetve vele fekete csapadékot alkot, 
s ezért tinta készítésre mindegy, akár tannin-, akár gallussavoldatot 
használunk.

A kilugzott kérget marónátronluggal (szóda) leöntjük, ez a gal- 
lussavat feloldja, s leszűrés után vasvitriol és gummioldatot öntünk 
hozzá, mely keverék huzamosabb időn át a levegőn teljesen fekete 
és jól használható tintát ad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1MEHLSCHMIDT GYULA
örökösei

BŐRGYÁRA
(Komávomm.) T O V f l R O S . (Komáromm.)

Elfogad mindennemű állati bőrök 
kikészítését és festését, úgymint 
szarvasbőr--ágylepedő, vánkos és 
nadrág tisztítását leg jutányosabb 
árban. — Szarvas- és őzbőröket 
bármely mennyiségben a legmaga* 
: : sabb napi árban veszünk. : :

Sürgönyeim: Meblscbmidt Tatatóváros. 
Távbeszélő: 30. szám

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S
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Árverési hirdetmény. A fogarasi járás főszolgabírójától.
Szász-Tyukos község eladja erdeje „A“ üzem

osztályának 1905— 1908. évi megtakarított vágás
terület része 45—28 kát. holdon található 
1300 drb tölgytörzset írásbeli zárt ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen. Az 
1300 drb tölgytörzs mintegy 1372 tm3 műfát 
és 2901 tm3 tűzifát tartalmaz ; a becsár szak
értői becslés alapján 31.000 koronában lett meg
állapítva, mely egyszersmind kikiáltási árúi is 
szolgál. Az árverés Szász-Tyukos község hiva
talos helyiségében 1909. évi április hó 27-Cll 
(1. e. 9 órakor tartatik meg.

Az árverési és szerződési feltételek Szász- 
Tyukos község irodájában á hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. Bánatpénz a becsérték 10°/o-a.

Szász-Tyukos, 1909. március hó 27-én.
Müller, bíró. Balázsi Pál, jegyző.
Számozó és erdei kalapácsok, átlalók, erdész
kréta, fűrészek bárdok, fejszék, csapdák, az 
összes erdőmívelési szerszámok stb. stb. kap

hatók a legolcsóbb áron.

C s a k i s  ú j d o n s á g o k .

K R Á S H  R U D O L F
W IEN , VII., K IR C H E N ’ G f íS S E  29.

Rendelők kérjék a „B“ jegyű képes árjegyzéket. 
A „B“ betűjelzés feltétlenül szükséges.

1909. SZ' Pályázati hirdetmény.
Hunyadvármegye közigazgatási erdészeti bi

zottságának 1124/1909. számú határozata alap
ján a puji kerületi erdőőri állásra 600 korona 
évi fizetéssel ezennel pályázat nyittatik.

Pályázhatnak az erdőőri állásra 24 évet be
töltött és 40 évnél nem idősebb erdőőrök.

A folyamodók kérései sajátkezűleg írandók és 
1909. évi május hó 15=ig az alanti hivatalhoz 
adandók be.

A kérvényhez csatolandó : 1) erdőőri oklevél; 
2) keresztlevél; 3) orvosi bizonyítvány ; 4) szol
gálati bizonyítvány; 5) erkölcsi bizonyítvány.

A magyar nyelvnek szóban és írásban való 
tudása elengedhetetlen kellék ; a román nyelv 
tudása pedig előnyt biztosít, azért a pályázó 
a folyamodó kérvényében ezen képességét fel
sorolni köteles.

Déván, 1909. évi március hó 26-án.
M. kir. állami erdőhivatal.

515—1909. közig. sz.

árverési hirdetmény.
Fogaras vármegye fogarasi járásába kebele

zett Marginén község tulajdonát képező erdő 
„Ocsa" nevű erdőrészében az „A“ üzemosztály 
I. tag, 1—5. osztagaiban 155'63 k. holdban levő, 
1897—1906. évekre eső vágások megtakarított 
fatömege, a közigazgatási erdészeti bizottság 
2678— 1905. számú engedélye alapján 1909. 
évi április hó 29-ik napján délelőtt 9 óra
kor Marginén község irodájában nyilvános ár
verésen el fog adatni. Az erdőrész törzsenkénli 
kiszámlálással 13600 drb lucfenyő-törzset 10518 
m3 faanyaggal és 34383 m3 bükk hasáb és 
11344 m3 bükk dorongfára becsültetett be, a 
mely egy tömegben fog eladatni. A 13600 drb 
lucfenyőfa becsértéke 42072 K, a 34383 m3 
bükk hasáb és 11344 m3 bükk dorongfa becs
értéke 52673 K és igy a kikiáltási ár 94745 K, 
a melyen alul a faanyag eladatni nem fog.

Versenyzők köte’esek az árverés megkez
dése előtt 10°/o bánatpénzt készpénzben vagy 
hazai állampapírokban letenni. A 10% bánat
pénzzel ellátott és szabályszerűen kiállított zárt 
írásbeli ajánlatok, a melyek az árverező bizott
ság elnökének fezéhez teendők le, csakis az 
árverés megkezdéséig, délelőtti 9 óráig fogad
tatnak el. Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek.

Az árverési és szerződési feltételek a foga
rasi m. kir. járási erdőgondnokság és a foga
rasi járás főszolgabirájának irodájában a hiva
talos órák alatt megtekinthetők.

Az erdő a fogarasi állomástól 23‘80 kim. tá
volságra fekszik s jó úttal bir.

Fogaras, 1909. évi március 5-én.

Bisztray József,
járási főszolgabíró.

300—3000 holdas, mellmagasban 
legalább 207»i vastag, normális áru

erdei faállományt
vagy ilyes faállománynyal borított 
talajt keres megvételre

KERESKEDŐ FŐERDÉSZ
a Magyar Erdész kiadóhivatala utján.

J

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, Akácfa-utca 50).
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IX. évfolyam. Rimabánya, 1909. május 1. 9. 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 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 szellem i részét illető közlem ények 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 .

S e g é d s z e r k e s z tő  é s  a k ia d ó h iv a ta l v e z e tő j e  :

SZÉNÁSSY BÉL A  Jólsva ,  G öm ör m.
hova az előfizetési és  h irde tési d ijak  küldendők.

E lő f iz e t é s i  ár:

Egész évre 14 K. Fél évre 7 K 
Egyes szám á ra ,.................. 1 K.

Előfizetéseket B udap esten  elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ k ö n y v k eres k ed ése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Az Országos Erdészeti Egyesülethez.
Irta Imecs Béla.

Az Erdészeti Lapok idei 7-ik számának ve
zető cikke a parcellázási és telepítési javaslattal 
foglalkozik. E szerint az 0. E. E.-nek választ
mányi ülése már tárgyalta ezen törvényjavaslatot 
s mivel az E. L. az 0. E. E. hivatalos köz
lönye, azt kell hinnem, hogy a vezércikk az 
egyesület választmányának ezen törvényjavas
lattal szemben való elfoglalt álláspontját juttatja 
kifejezésre.

Ha a közleményt végigolvassuk, arról győ
ződhetünk meg, hogy az 0. E. E. választmánya 
felismerte a veszélyt, mely hazánk erdőgazda
ságának érdekeit az említett törvényjavaslatnak 
törvénynyé emelése által érné és miután azt is 
kifejezi, hogy a javaslat az erdőgazdasági érde
kek figyelembe vétele nélkül meglepetésszerűen 
és az erdőgazdák teljes ignorálásával készült, 
természetes következménynek kell tartanom, 
hogy az Országos Erdészeti Egyesület mindent 
el fog követni, hogy az erdészeti érdekek leg
alább az országgyűlési tárgyaláskor méltánylásba 
és figyelembe vétessenek.

Az említett vezércikkben felsorolt erdőgazda
sági kívánalmak azonban szerintem nem védel
mezik meg kellően erdőgazdaságunk érdekeit, 
mert egyebet benne nem kíván szerző, mint:

1-ször, hogy a kincstári erdőbirtokoknak tele
pítési célra való felhasználásakor „az okszerűség 
korlátái ezen a téren is betartassanak és a 
telepítés érdekei mellett a fennforgó egyéb

tekintetek is figyelemben és elfogulatlan mérle
gelésben részesüljenek.“

2- szor, hogy a 336. §-nak második kikezdése, 
mely prémiumot tűz ki az állami erdőbirtokok
nak más erdőbirtokokkal való elcserélésére, a 
törvényből egészen kihagyassék.

3- szor, hogy „az erdőnek legfeljebb 100 hold
nál nagyobb részletekben való eladása ne te
kintessék feldarabolásnak, minden más eset
ben azonban a feldarabolás ellenőriztessék 
és feltétlen erdőtalajon vagy véderdőben meg- 
akadályoztassék. “ Végül

4- szer, hogy kötött birtokokra az elővételi 
jog az államon kívül a községek részére is 
megadassák.

Helyeslem a választmánynak ezen kívánal
mait, azoknak érvényre juttatását magam is 
óhajtom (bár az 1. pontban felsorolt kívánságot 
határozottabb formában szeretném kifejezni), de 
erdőgazdaságunk érdekeit ezekkel megvédel
mezve csak úgy nem látom, mint ezek nélkül. 
Ugyanis a törvényjavaslat főbb fejezeteinél, úgy
mint telepítésnél, ingatlanfeldarabolásnál, társulati 
haszonbérieteknél stb. nem jutna kifejezésre az 
a tilalom, hogy az erdőtörvény 4. §-ában meg
nevezett erdőterületeket felosztani, sem más 
gazdasági művelésre fordítani nem szabad. 
Pedig az erdőgazdaságnak épen ezen érdekei 
kívánnának ebben a törvényjavaslatban szi
gorúbb védelmet.

A hivatkozott vezércikkből úgy látszik, hogy 
az Országos Erdészeti Egyesületnek választ
mánya nem vette észre a legelőnek más gazda
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sági művelés alá tartozó területek közé való 
becsempészését (1. a t. j. 124. §-át), ([a mi el
tekintve attól, hogy legelőinket sehol sem mű
velik]) a mi a legfontosabb érdekeinket sérti.

De megfeledkezik a választmány a kincstári 
erdőknek telepítési célokra való átengedésért 
követelhető jogos rekompenzációról.

A közlemény szóemlítést sem tesz a csere
telepítésről és csere céljából történő állami bir
tokfeldarabolásokról. Nem követeli az államnak 
eladott ingatlanok árán szerzett erdőbirtoknak 
hitbizományokká való alakítását, sem az erdő
cserék elengedhetetlen feltételét, hogy t. i. a 
kötött kézben volt erdő bárkinek tulajdonába is 
csak ezen kötelezettséggel legyen átadható.

Mindezekből azt következtetem, hogy az Orsz. 
Érd. Egyesület választmányában nem hiányzott 
ugyan a jó szándék, de talán nem volt ideje 
— a mint a cikk írója is sejteti — e nagy ter
jedelmű törvényjavaslat kellő áttanulmányozá
sára, épen azért joggal merem remélni, hogy 
az Országos Erdészeti Egyesület, a Magyar 
Erdész 7. számában megjelent alapos hozzá
szólást komoly megfontolás tárgyává fogja tenni. 
Országos érdekű kérdésről lévén szó, igazán 
itt volna az idő, hogy az egylet megcsontoso
dott régi elveivel egyszer már szakítson. Ne 
mellőzze lekicsinyléssel és megszokott fensőbb- 
séggel mindig azokat az eszméket, melyek ne
mes intencióktól erednek s végeredményükben 
erdőgazdaságunk előbbre vitelét célozzák. Azért, 
mert ezek az eszmék kívülről kopogtatnak az 
egylet ajtóján, nem szabad őket a mostoha ri
degségével visszautasítani.

Bund Károly többször említett cikkében maga 
kénytelen bevallani, hogy e törvényjavaslat is 
úgy készült, hogy erdészembertől szakvéle
ményt a testvérágazat nem tartotta szükséges
nek kérni. Ha már most az 0. E. E. e tör
vényjavaslatot illetőleg Borsod-Gömör-Heves- 
megyék Erdészeti Egyletének kívánalmaival 
szemben megint más óhajokkal lép fel, egy 
másik vidéki erdészeti egylet talán ezektől el- 
térőleg szintén másfelé húz, nyilvánvaló, hogy 
az erdészet megint pervesztes marad. Senki
nek, még a leghirnevesebb politikusnak vagy 
szakembernek nimbusát nem kisebbítheti az,

ha okos és célravezető eszméket másoktól 
vesz át.

Ez okból e nyílt lapon kérem fel az 0. E. 
Egyletet, hogy vállvetve B.-G.- és Hevesme
gyék erdészeti egyletével, a telepítési törvény- 
javaslatnak a Magyar Erdész 7. számában köz
zétett, érdekeinket sokkal jobban megvédelmező 
módosítását szintén tegye magáévá s igy közös 
akcióval adjunk súlyt törekvéseinknek, melyek
nek a magyar erdőgazdaság felvirágoztatásán 
kívül soha más célja nem lehet.

*
A magyar erdészet terebélyes fáját megint 

veszély fenyegeti. Egyik hatalmas ágát avatat
lan kezek ráncigálják; ha azt letörik, higyjétek 
el, évtizedekig megsínyli azt. Azért e fának 
összes gondozóit arra kérem, hogy tekintsünk 
el minden személyi érdektől s kezetfogva sies
sünk a testvéri szeretet egész melegével e fá
nak védelmére.
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A magánerdőtisztek.
Irta Imecs Béla.

A „Magyar Erdész“ már megindításakor egyik felada
tául tűzte ki az erdőtisztek anyagi helyzetének javítása 
érdekében országos mozgalmat indítani. Azóta az állami 
erdőtisztek érdekében úgy e helyen, mint máshol is, 
minden alkalommal kivette a M. E. a munkából a maga 
részét. A magánerdőtisztek bajaival is sokat foglalkozott, 
de azok önálló szervezetének kiépítése az erdőbirtokok 
ezerféle eltérő különleges viszonyai miatt eddig lehetet
len volt.

Indítványomra Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesülete magáévá tette ezt a fontos kérdést és múlt 
évi gyűlésén egy három tagú bizottságra bizta a kérdés 
előzetes tanulmányozását, E bizottság működésének ered
ményéről kívánok ez alkalommal röviden beszámolni. 
Teszem azt főként azért is, mert nevezett egyesület ez 
évi közgyűlésén újból foglalkozik e kérdéssel s a ki 
akkor hozzászólni akar, némi tájékoztatót talál mai köz
leményemben.

A bizottság felfogása az, hogy e kérdést állami be
avatkozás nélkül sikeresen megoldani teljes lehetetlenség. 
Oda kell tehát törekednünk, hogy a magánerdőtisztek 
jog- és szolgálati viszonyainak rendezésére országos tör
vény hozassák. Ennek a törvénynek magában kellene 
foglalni a következő intézkedéseket :

1. Az erdőbirtokos és okleveles erdőtisztje egyenjogú 
szerződő feleknek tekintendők, akár kötöttek szerződést 
akár nem.
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2. E szerint köteles az erdőbirtokos erdőtisztjének meg
állapított fizetését és illetékeit pontos időben hiánytalanul 
és kifogástalanul kiszolgálni.
. 3. A felmondási idő és a felmondás okai mindkét 

részről ebben a törvényben szabályozandók.
4. Az erdőtiszt köteles hűséggel, tisztelettel és enge

delmességgel szolgálni a birtokost és annak anyagi érde
keit előmozdítani.

5. A törvényben felsorolt felmondási ok hiányában 
való elbocsátás esetén, a birtokos végkielégítést, illetve 
megfelelő nyugdijt biztosítani legyen köteles.

6. A fenti szerződéses jogviszony bármely részről való 
megsértése és a fegyelmi vétségekben való bíráskodási 
jog, a földművelési kamarákban alakítandó független 
bíróságra ruháztassék; azonban az anyagi követelések 
és viszontkövetelések megítélése és végrehajtásában stb. 
a polgári bíróság maradjon illetékes.

7. Ha az erdőtiszt öt év alatt megfelelő előléptetésben 
illetve fizetésemelésben nem részesült volna, úgy java
dalmazása összjárandóságainak 5o/o-ával emelendő.

8. A törvénynek ezeken kívül intézkednie kell a ma- 
gánerdőtiszt kötelező nyugdíj- és özvegyi ellátás biztosí
tásáról olyképen, hogy megalkotná a magánerdőtisztek 
nyugdíjpénztárát, melynek minden magánerdőnek bir
tokosa és illetve annak erdőtisztjei tagjai volnának, kivé
telével azon erdőbirtokosoknak illetve erdőtisztjeiknek, a 
kik önálló nyugdíjintézményt máris létesítettek. A magán
erdőtisztek országos nyugdíjpénztára állami felügyelet alá 
helyezendő.

Az országos nyugdíjpénztár tagsági, illetve biztosítási 
díjainak kétharmadát az erdőbirtokos, egyharmadát az 
erdőtiszt tartozik viselni.

9. A nyugdíj-alap az erdőbirtokos és alkalmazottjai
nak közös hozzájárulásával jön létre: és pedig fizessen 
az erdőbirtokos erdeje után év- és holdanként tiz fillért 
s az alkalmazott fizesse szolgálatba lépésekor és fizetés- 
emelés esetén készpénzfizetésének hat százalékát és foly
tatólag ugyancsak négy százalékot a további években.

10. Öt szolgálati évnél rövidebb időközben bekövet
kezett halál, szolgálatképtelenség vagy felmondás ese
tén végkielégítésnek van helye, minek hányada az él
vezett egy évi tiszti járandóságok értékével nyer kifeje
zést. Ezen esettől eltekintve már a rendes nyugdíjigény 
lép érvénybe — melynek értéke a hatodik évben a 
törzsfizetésnek 50%-át teszi és évente az alapfizetés 
5°/0-ával progresszive emelkedik. Ez által a fizetés mel
lékjárandóságainak értékelése fokozatosan a nyugdíjjogosult 
javára bekapcsolást nyernek —■ és végeredményben a 
betöltött állás javadalmazása a kiérdemelt nyugdíjazott
nak biztosíttatik.

A nyugdíjintézetben szerzett jogok más állásba jutó 
alkalmazottnak az új állásban is beszámítandók.

11. A teljes nyugdíj jogosultsága harminc év után 
következzék.

12. Az özvegynek a fent jelzett végkielégítés minden

körülmények között megadandó. Az özvegyi nyugdíj pe
dig általában a férj nyugdíjának fele.

13. Halálozás esetén a törzsfizetésnek három havi 
részlete adassék temetési járulékul.

14. Kiskorú árvák nevelési segélyezésére fejenként és 
évente legkevesebb 150 korona biztosíttassák; szabály
szerűen pedig a családfő nyugdíjigényének 10"/o-a szol
gáltatandó.

Ezek volnának azok a főpontok, melyeknek kellő ki
bővítésével, a magánerdőtisztek anyagi helyzetén és 
szolgálati viszonyain segíthetnénk. Egyébiránt az ügy 
érdekében való felszólalásra e lapok hasábjai mindenki 
előtt nyitva állnak.
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Karácsonyfa-gazdaság.
Irta Díváid Béla.

Eötvös „Gondolatok“ című műve „Hit és vallás“ feje
zetében azt állítja, hogy „Korunk határozottan vallástalan 
és miután vallástalansága a felvilágosodással együtt ter
jed, nem hiányzanak, kik ebből azt következtetik, hogy 
a hit a tudással és igy a míveltségnek egy bizonyos foka 
a vallásossággal ellentétben áll.“

Ha a karácsonyfát a szeretet vallásának szimbolumáúl 
tekintjük, akkor Eötvös idézett mondása a karácsonyfa
kereslet terjedésével ellentétben áll. Ellentétben áll nem 
csak minálunk, hanem a míveltebb nyugat népeinél is, 
a hol az utolsó évtizedben nagy keresletnek örvend a 
karácsonyfa úgy, hogy már arra a gondolatra jutottak, 
hogy nagyon jövedelmező lenne, ha a karácsonyfák neve
lésére külön területek vétetnének mívelés alá.

E területeken 1—5 m. magas karácsonyfák neveltet
nének.

A karácsonyfa-nevelés különösen kifizetődik nagy vá
rosok és vasutak mentén.

Miután ilyen karácsonyfa egy katastralis holdon 3500 
drb. nevelhető és ha egy karácsonyfa tőértékét 40 fillérre 
vesszük, akkor egy katastralis hold 1400 koronát jöve
delmezne. És miután vidékünkön egy 120 éves vágás
fordulóban kezelt fenyőerdőért 4170 K 21 f. tőárt értünk 
el, a karácsonyfa-gazdaságban nevelt területen ezt elér
hetnék 12 év alatt, tehát 11-szer annyit kapnánk mi most.

Figyelembe véve azt is, hogy a karácsonyfa mostani 
termelése alkalmával a faállománynak mindig csak a 
legszebbje lesz kivágva, erdőgazdasági szempontból is 
kívánatos nagy városok és vasutak mentén fekvő vidé
keken a karácsonyfa-termelésre egyes területeket kiha
sítani.
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Erdészeti technológia.

A fakéreg értékesítése vegyi úton.
K ö z li Skolka József. 2

1. A kéreg fe laprítása.

A teljesen kiszárított kérget motorikus vagy vizi erővel 
hajtott és szecskavágóhoz hasonló, de erősebb késekkel 
ellátott készüléken '/2— 1 cm. hosszú darabokra vágjuk. 
A kéregnek a késekhez való vezetése rovátkolt hengerek 
közt önműködőleg történik. A kések (2—4 drb) egy 
tengelyre szilárdan erősített 2, — a kés hosszúságának 
megfelelő távolságban álló vastárcsára lesznek rézsutosan 
csavarok segítségével ráerősítve, hogy eltompulásuk 
után könnyen leszedhetők s más jól élesített késekkel 
kicserélhetők legyenek. Ugyanezen tengelyre van erősítve 
a lendítő és a hajtókerék, melylyel ellenkező oldalra egy 
fogaskerék van alkalmazva. Ezen fogaskerék a rovátkolt 
vezető henger tengelyének ugyanazon oldalára alkalma
zott hasonló fogaskerékbe kapaszkodva, az önműködő 
előtolást foganatosítja és a vágó készülék egyenletes 
működését biztosítja.

Ezen szerkezet egy szilárd fa- vagy vasállványon 
nyugvó szintén fa- vagy vasból készült keretre van sze
relve, mely utóbbi úgy az előtoló, mint a vágó készülék 
tengelyeinek befogadására alkalmas csapágyakkal el van 
látva.

Az előtoló készülék elé a kéreg befogadására alkalmas 
ládát erősítve, a kérget a szerkezet működésbe hozása 
mellett felaprítjuk.

Az így felaprított kéreg még darabos s az elmondot
taknál fogva további felaprózása teljes kihozatal elérése 
végett feltétlenül szükséges.

Ezen felaprítás a legegyszerűbb, sem a kor, sem a 
nagyipar igényeit ki nem elégítő módon az általában 
ismert úgynevezett kallózás útján történik.

Ezen lassú eljárással szemben sokkal nagyobb és gyor
sabb eredményt biztosítanak az ezen célra szerkesztett 
őrlő készülékek, melyek elvben a kávédarálóhoz hason
lítanak vagy vele azonosak.

Ily szerkezetű a Weldon-féle harangmalom, melyet 
vázlatban a mellékelt ábra tüntet fel.

Az a-val jelölt s háromszorosan recézett vastartó, mely 
az állványra van erősítve, a kéregdarabok befogadására 
szolgál ; mig a merőleges tengelye körül forgó s alúl 
metszőkkel ellátott b harang az őrlést foganatosítja. A 
harang c csavar segélyével emelhető vagy sülyeszthető 
— mi által a kéreg durvább vagy finomabb felaprítása 
teljesen kezünkben van s tetszés szerint szabályozható.

A gép munkaképessége, ha a harang másodpercenként 
28—30 fordulatot tesz, óránként 1‘5—2 Q közt változik.

Hasonló elven alapszik a Pintus által szerkesztett 
amerikai cserőrlő, de előnyösebb, mert a kéreg előzetes 
felapritását használata feleslegessé teszi. A kéreg befoga
dására szolgáló vastartó itt csak egyszer törik s két irány
ban recézett, míg az őrlést eszközlő harang felülről le
felé mindig sűrűbben alkalmazott 4 rétegű késrend
szerrel van ellátva, melyek a kérget előbb durvább, 
majd finomabb és finomabb darabokra fosztják szét. A 
függélyes tengelyre erősített harang alsó forgáspontja egy 
prizmán nyugszik, mely kerékcsavar segítségével szintén 
emelhető, vagy sülyeszthető, felső részére pedig a jár
gányhoz hasonló fogazott kerék van alkalmazva, melyet 
a csonka kúpalaku fogaskerék hoz mozgásba, mely a 
hajtó- és lendítőkerék vízszintes tengelyére van szilárdan 
erősítve.

Ezen gép óránkénti munkaképessége 1 Q.
Ha a vágásokban visszamaradó tölgyfa vagy egyéb ro

zsét is ezen célra felakarunk használni : azt reszelő gépek 
segítségével kell előbb felaprítani, melyeknek szerkezete a

festanyagokat tartalmazó külföldi fanemek felaprításához 
használt reszelőgépek szerkezetével teljesen azonos. A 
tölgyrőzse, mert a fa is tartalmaz csersavat, feltétlenül 
ajánlható: még a többi fanemeké azért ajánlatos, mert 
a vékony rőzsében aránylag sok a kéreg s külön hán
tás apró voltánál fogva igen költséges volna, mit a gép
munka által aránytalanul olcsóbban érhetünk el, vagy a 
hántást reszelőgépek alkalmazásával teljesen nélkülöz
hetjük.

2. A cserkivonat készítése.

A csersavat, mint már említetve volt, csak akkor va
gyunk képesek kellően kivonni, ha a kérget egymásután 
más-más vízzel 10—12-szer leöntjük, mely cél elérése 
végett szükségünk lesz 10—12 edényre, hogy a munka 
folytonosságát biztosítsuk.

Az edények henger vagy csonkakúp alakban fából oly 
erősen készítendők, hogy legalább 1 légkörnyomást ki 
bírjanak. A kivonat lefolyása céljából a fenék fölött szita- 
alakuan lyukasztott rézsútos vendégfenékkel látandók el,
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maga a fenék pedig a kivonat leeresztésére, illetve a 
szomszédos edénybe való beereszthetésére megfelelő nyí
lással legyen ellátva. A vendégfenék alsó vége felé egy 
vízmentesen elzárható ajtót kell alkalmazni, mely a már 
kihasznált kéreg eltávolítására szolgál.

Az edény teteje vörös vagy sárgarézből készült kupak
kal kell hogy elzárható legyen (a vas a már említett 
vegyi hatás miatt ezen célra teljesen alkalmatlan). A 
kupak két nyílással látandó el, melyek egyike a viztar- 
tánynyal van egy elzárható csappal ellátott csővel össze
köttetésben, a másik pedig a gőznek beeresztésére szolgál.

Az így felszerelt extraháló edényeket vagy lépcsőzete
sen helyezzük el úgy egymás alá, hogy a kivonat egyik 
edényből a szomszédosba a fenékhez erősített cső csap
jának megeresztése után magától folyhasson le : vagy 
egy síkba állíthatjuk be, de ez esetben szükséges a fenék- 
csövön át a kivonatot szivattyú segélyével a következő 
szomszédos edénybe emelni.

A fenékcsap és ajtó gondos elzárása után az edénye
ket megtöltjük a felaprított kéreggel (ily berendezés mel
lett az őrlés elmaradhat), s a kupakot ráerősitve, az első 
edénybe vizet bocsátunk s a gőz segélyével melegítjük. 
Ha a kivonat az első edényből lefolyt: azt a másikba,
onnan a harmadikba, s folytatólag az utolsóba vezetjük. 
Az utolsó edényből kikerült kivonatot egy tartalék-edénybe 
vezetjük, hol azt előmelegítésnek vetjük alá.

A mint az 1-ső edényből a kivonatot a 2-ikba vezet
tük : az 1-ső edényt újra megtöltjük, s ezt folytatjuk addig, 
mig az edények számához képest 10— 12-szer új vízzel 
felöntöttük, minek befejezte után az 1-ső edényből a 
kérget eltávolitva : új kéreggel töltjük meg s folytatjuk az 
üzemet.

A tartalékedényben gőzzel előmelegített kivonatot egy 
vacuum-készülékbe rongyszürűn átbocsátjuk vagy szi
vattyúzzuk, mely készülékben a kivonatot 50—60° C 
mellett gőzzel addig sűrítjük, mig a vett próba a leve
gőn való kihűlés után szurokszerüvé válik. Természetes,, 
hogy a vacuumkészülék egy erős légszivattyúval látandó 
el, mely a sűrítés közben keletkezett gőzöket azonnal 
felszívni képes.

Az így besűrített kivonatot légköri nedvesség behatá
sának meggátlása céljából papírral bélelt hordókba ereszt
jük, melyek az anyag kihűlése után azonnal gondosan 
lezárandók, s a feldolgozott anyag szerint („tölgy-, luc-, 
éger- stb. kivonat“) névvel ellátva, elszállításig száraz 
helyen elraktározandók.

Meghívó az Arad-, Temes-, Déva-, Lúgos-vidéki er
dészeti egyesület közgyűlésére, mely 1909. évi május 
hó 9-én, d. e. 10 órakor fog megtartatni Temesvárt.

Tárgysorozat :
1. Évi jelentés.
2. Számvizsgáló-bizottság jelentése és uj számvizsgáló

bizottság választása.
3. Választmány kiegészítése 20 tagra.
4. Pénztárnok-választás.
5. Költségvetés megállapítása.
6. Esetleges indítványok, melyek a gyűlést megelő

zőleg, legalább 1 órával, elnöknél bejelentendők.

Ajtay Sándor, Br. Solymossy Lajos,
titkár. elnök.

Felhívás! Az Arad-, Temes-, Déva-, Lúgos-vidéki 
erdészeti egyesület kerületében lakó, továbbá mindazon 
szaktársakat, kik egyesületünkbe belépni akarnának, tisz
telettel felkérem, hogy ebbeli szándékukat levélben kö
zölni szíveskedjenek, hogy a belépési nyilatkozat meg- 
küldhető legyen.

Ajtay Sándor, Gurahonc.

Értesítés. Az Arad-, Temes-, Déva-, Lúgos-vidéki er
dészeti egyesület ez évi közgyűlését május hó 9-én dél
előtt 10 órakor Temesvárt a vármegye székházában 
tartja meg. Mit szives tudomásvétel végett a közgyűlésen 
megjelenni szándékozókkal ezúton tudatunk.

Ajtay Sándor titkár.

Borsod-G öm ör-H evesm egyék Erdészeti Egye
sülete. Rendes tagsági díjat fizettek 1907-re: Dobsina 
r. t. város.

1908- ra : Bárdossy Miklós, Biok Zoltán, Gaszner Imre, 
Holéczy Gusztáv, Tornay Gyula, Dobsina r. t. város.

1909- re: Antony Károly, Benczkó József, Dobsina r. t. 
város, Lányi Aladár, Podhradszky András.
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A vadászvizsla.
(Gyakorlati útmutató a vizslanevelés-, tanítás- használat- és gyógy

kezeléshez).

Stark Dezsőnek ez a című kis könyve most már a 
harmadik kiadásban hagyta el a sajtót. Az uj könyv 78 
oldalra terjed és végelemzésben ugyanazt tartalmazza, a 
mit a második kiadás, csakhogy egyes fejezeteknek bő
vebb tartalma az előző kiadások hasonló című fejezeteinél. 
A negyedik fejezetben (záradék) sok helyes talpraesett 
útbaigazítást ad a vizsla-tulajdonosnak, miként bánjon 
az kutyájával, ha azt vonaton magával viszi, vagy azt 
távolabb helyre kénytelen szállítani, stb. stb.

A könyvecske utolsó tíz oldalán a vizslának tíz külön
böző válfaját mutatja be igen jól sikerült képekben. A 
könyv ára két korona. Kapható szerzőnél, a ki Dráva- 
tamásiban lakik Somogymegyében. Diana minden igaz 
hívének melegen ajánljuk e kis könyvet megvételre.

Imecs Béla.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥  ¥¥  ¥

A melanizmus.
Irta Gy. Gy.

Az állatok világában, akárhányszor azoknál a fajoknál, 
a hol albinizmussal, vagyis a tollazat és szőrme fehérsé
gével találkozunk, még ennél is gyakoribb jelenségként 
akadunk a fekete színezésre, a melanizmusra. Akár a 
szabadban vadon élő állatokról, akár pedig zárt területek 
háziállatairól, esetleg vadtenyésztelepek vadjairól legyen 
szó, a tünetek mindketteje aránylag eléggé gyakori. Az 
átöröklés valószínűleg úgy az albinizmusra, mint a mela
nizmusra befolyással van, bár mindkét tünet aztán idő
vel, az utódok egyes példányainál megint csak vissza
fejlődik normális színezetté. Minden fehér állatspeciest 
nem tekintünk azért albinónak, hiszen az albinizmusnak 
a fehér színezet mellett egyéb sajátszerü jellegei vannak : 
így bizonyos fokú szervezeti gyöngeség, de főként vörö
ses szemhéjak és vörös szemek stb. Normálisan fehér 
állatfajoknál, minők a hófehér kócsag, egyes sirályfélék, 
az éneklő hattyú stb. a fehér színezeten kívül más, az 
albinizmust tanúsító tünetet hasztalan keresünk.

A melanizmussal, bár az albinizmusnál aránylag talán 
kevesebb figyelemben részesül, elég gyakran találkozha
tunk; persze a hollót s más kizárólag feketeszinü állatot 
ne tekintsük mindjárt melanéznek. Az ilyeneknél a 
feketeszin nem szórványos jelenség, hanem általánosan 
jellegző faji sajátság. Van rá eset, hogy egyes állatspe
ciesek közt a melanizmus néha oly arányban jelentkezik,

mely mellett hajlandók volnánk a faji jelleg elváltozására, 
átalakítására következtetni. így legutóbb Németország 
egyes vadászterületein, főként Zerbst vidékén, olyannyira 
elszaporodtak a szénfekete üreginyulak, hogy normálisan 
fakó szőrméjü atyafiságukat majdnem háttérbe szorították.

A szénfekete szőrméjü szarvas sem ritkaság. Jelenleg 
is egy-két állatkertben gondoznak egy-egy feketeszőrü 
szarvaspéldányt. Kétségtelen, hogy a szabadban világ
szerte elszórtan élő szarvasállományban, szórványosan 
több helyt akadhat melanéz szarvas. Badenben a Rajna 
mellékén, ismételten lőttek fekete szarvast, úgy a XIX-ik 
században, mint régibb időkben. Kitömött preparátumaik 
egyikével-másikával gyüjteménytárakban, múzeumokban 
találkozhatunk. Nem régen a Mezőségen, Erdőszom- 
battelke község határában a falusiak egy szénfekete dám
vadbikát fogtak. A bikát tudtommal a szamosujvári 
vadász-egylet megszerezte.

A melanizmus létrejöveteléhez az átöröklés mellett, 
bizonyára éghajlati befolyás, de még inkább nagy mennyi
ségű sötétítő csersavat és megfelelően sötét festanyagokat 
szolgáltató tápnemek kétségtelenül hozzájárulnak. Az át
öröklés esetei valószínűleg csak átmenetileg egy-egy 
nemzedék példányainál szolgáltatnak melanizmus-esete- 
ket. Állandóbb jellegű melanizmus létrehozatalához úgy
látszik szükséges, hogy a melanézeket nemző állatok 
mindkét nembelije fekete színezetű legyen. Az albiniz
musnak abban a fokában, melylyel a sarkvidék állatai 
fehér színezetükkel a végtelen hómezőkön, az őket fenye
gető veszedelem ellen védekezni képesek, kétségtelenül 
a bölcs anyatermészet előrelátó gondoskodása rejlik. Ha
sonló magyarázatot a melanizmusnak nem adhatunk. Az 
előidéző tényezők közül, a feketét, mint „védőszint“ tel
jesen mellőznünk kell, e helyett csupán az átöröklést, az 
éghajlatot, s bizonyára még inkább a legelők tápnemei 
nyújtotta festanyagokat tekinthetjük figyelemreméltóbb, 
döntően közrejátszó tényezőknek.

. A feketeszin keletkezésének okait kutató természet
vizsgálók közül egyesek a légköri viszonyoknak, így 
nevezetesen egyes vidékek csapadékbőségének is befo
lyást tulajdonítanak, Minthogy a melanizmus létrejöttének 
tiszta képe, biológiailag még nem eléggé megvilágított, 
a légköri viszonyok közrejátszását addig is, mig a mela
nizmus problémája végmegoldást nem nyer, nyílt kér
désnek tekinthetjük.

A melanizmus létre jötténél állítólag közrejátszó légköri 
befolyás elméletét hangoztatok példákat is elősorolnak 
s e példák keretében kiemelik, hogy a vizdúsabb tája
kon tartózkodó vidra, nyest és hörcsögfélék körében 
rendesen több a fekete színezetű, mint a vizekben sze
gényebb tájak hason speciesei között. Az elősorolt példák 
eseteiben a látszat tagadhatatlanul igazságot szolgáltat az 
elméletnek. Egyébként már a régibb idők zoológusainak 
egyike-másika megállapította, hogy sötét, feketeszinezetü 
gyik és csigabiga vizenyősebb helyen több akad. Igaz, 
ezek nem felsőbbrendü melegvérű állatok, mindamellett,
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a régibb alapokon megindult későbbi vizsgálatok közben, 
a melanizmus iránt érdeklődő természettudósok, hogy 
teljesebb képet nyerjenek, vizsgálataikat kiterjesztették 
utóbb az egész állatvilágra. Ebbéli megfigyeléseik össze
gezése körülbelül a következő :

A szénfekete kanadai medvének és fekete nyesteknek 
ősotthona Kanada, földünknek kétségtelenül egyik leg- 
vízdúsabb tájéka. Kanada fekete menyétféléi, a vidrákhoz 
hasonlóan, máshol nem is ütnek tanyát, mint a folyók 
és tavak közvetlen közelében, a nedves, nyirkos talaj
repedésekben.

A kanadai medvéhez az Ursus americanushoz hasonló, 
bár nem is oly intenzív sötétszínezetű medve, Florida 
tartományban is akad. Az egészségtelenül maláriás, nehéz 
párákkal telt Florida félsziget Amerikának Kanada után 
legvizenyősebb tájéka.

A majdnem esőtlen Kolorádó-vidék és Kalifornia hegy
ségeinek medvéje normális barna vagy fakó színezetű.

A rágcsálók legsötétebb állata: a havasi cickány a 
Sorex alpinus, kizárólag csapadékdús, nedves talajú tája
kon található.

Fekete rókát Szibériában és Északamerikában rend
szerint a tengerpart mellékén elterülő páradúsabb tájakon 
találnak.

A macskafajok közt, házi macskáinkról nem szólva, 
— az egyetlen szénfekete macskafaj a szervái a Felis 
serval, Afrika csapadékdús rónáiban, főként a Kunene 
vízbő tájain él. Majdnem fekete jaguárral csakis az Ama
zon folyó legvízdúsabb tájain találkozunk.

Fekete mókus hazánkban bőven akad a Kárpátok víz- 
dúsabb vidékein.

Svédországban, a tavak országában főként Kalmar 
város vadászterületein több a fekete nyúl, mint a nor
mális fakó színezetű.

Az emlősök és szárnyasok világában az állatorganum 
főigyekezete a testfelületet szárazon és melegen tartani. 
Minthogy a páratelt levegő az állati test tevékenységét 
fokozottabb mértékben igénybe veszi, a véredények útjai
kat a külső nedvesség által leginkább ingerelt testrészek 
felé irányítják. Közvetlenül a külső testrészeket födő és 
védő takaró alatt a véredények s vérerecskék tehát foko
zottabb munkát végeznek. Ezen működésük közepette 
az élegűlés folyamata a testben élénkebb és fokozottabb 
lesz. Az élegűlés folyamata alatt a testben s a vérben 
olyan anyagok keletkeznek, melyek a szervben levő s 
egyben a véredények útján rendeltetési helyükre siető 
festanyagsejtek normális színezést sötétebbé, feketévé, 
mondhatnék talán, az élegűlés fogalmából kiindúlva, 
„égett“ színezetűvé teszik ; s ezzel egyben létre hozzák 
a melanizmust, mely az állat szőrméjének, tollazatának, 
sőt esetenként epidermiszének fekete színt, egy szóval 
az egész alanynak sötét külsőt kölcsönöz.

Habár a tropikus vidékek sötét bőrű emberfajának 
feketés színezete az elfogadott elméletek szerint részben 
a napfény befolyásának is tulajdonítható, azért a nap

fény az állatok világában szőrmét, -tollat közvetlenül 
korántsem színez legalább oly fokban feketére, mint azt 
az élegűlés folyamata létrehozni képes. A trópikus tájak 
állatvilágában, főként a sivatagmenti vidékeken egyetlen 
kizárólagosan fekete állatspeciesre sem akadunk. Kétség
telennek látszik tehát, hogy nem közvetlenül a napfény 
az, mely fekete színt kölcsönöz az állat szőrének, tollá
nak. A perzselő nap hevének kitett örökké száraz Sza
harában, Arábia sívár hómezőin vagy Középázsia homok- 
sivatagjai táján élő faunában egyetlen fekete állatspeciest 
sem találunk.

A színárnyalatok elméleteinek érdekes tüneteit szolgál
tatja a sarkövekhöz sorolható Északi fok tájékától lefelé 
1800 kilométernyi hosszúságban északról délnek húzódó 
Skandináv félsziget, hol a nyúl fent északon Hammerfest 
tájékán a sarki nyúl jellegéhez híven hófehér, a félsziget 
közepe táján már szürkésbe játszó színárnyalatú, mig 
lent dél felé normálisan fakó sárgásszürke, sőt Kalmar 
vizenyős tájékain elvétve feketés színezetű is.

Kétségtelen, hogy az állat annál inkább igyekszik 
testét száraz állapotban, melegen tartani, minél pára- 
teltebb levegőben él. Mozgása a párákkal telített, nedv- 
dús levegőben s nyirkos talajon a véredények tevékeny
ségét fokozott mértékben igénybe veszi; egyben tehát 
fokozza az élegűlést s így alighanem elfogadhatónak 
látszik azok elmélete, kik a sötét szín létrejövetelénél az 
élegűlésnek is közrejátszó szerepet szánnak.
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I
Vadász és az alkohol.

Irta K ő.

„A csikorgó hidegben teljesen átfázva, alig tudtam a 
kijelölt helyemen maradni. A bajuszomon nagy jégcsapok 
képződtek, még a szemem is könnyezett. Már-már el
hagyni készültem helyemet, hisz’ úgyis hiába állnék e 
helyen, meggémberedett ujjaim még a ravaszt sem tud
nák elhúzni . . . Ekkor jutott eszembe a kis kulacsom . . . 
heureka! Lehet már akármilyen hideg, fúhat, fütyülhet 
a szél akármilyen nótát . . . egy jó kortyot megeresz
tettem a kisüstön főzött papramorgómból, mintha kicserél
tek volna. Még melegem is lett.“

„Nincs is ennél fáinabb ital az egész világon! Kár, 
hogy hamar kiürül a kis kulacs! Ha pedig mán kiürült, 
a fene ácsorogjon itt ebben a nagy hidegben. Gyerünk 
a kunyhóba, vagy akárhová valami fedett helyre, vagy 
rakjunk egy kis tüzet melegedni, olyan zsibbadt lesz az 
ember ettől a kis italtól.

Mintha tűz járná át az ember egész testét. Az igaz 
is, hogy — jó ital, Gyuri bácsi érti a módját, hogy kell 
csinálni, de nem is lenne jó, ha a többiek a fenekére 
néznének a kulacsnak. Gondoskodjék mindenki magáról. 
Nem vagyok már én sem mai róka.“

így beszél magában egy igazi, úgynezett: öreg va
dász. Az öreg vadász pedig tekintély. A puskaforgatás 
éveihez rendesen hozzászámítja azokat az éveket is, 
amelyeket az édesanyja ölében töltött, de hát időben ez 
is számit. Az öreg vadásztól tanul a fiatalabb. Minden 
vadásznak, különösen pedig a kezdőnek leghőbb vágya, 
hogy mentői vadásziasabb, mentői eredetibb vadásznak 
látszassák. Ezért aztán „öreg vadásznak“ lehet beszélni 
a technika vívmányairól, modernségről, célszerűségről 
vagy akármiről — ha türelmes — legfeljebb megmoso
lyog és végre is dühbe jön, vagy legjobb esetben kinevet, 
mert az ő világának eszményképe a régi, lotyogós elöl
töltő vagy Lefoscheaux kilőtt fegyvere és a soha ki nem 
ürülő kulacsának szűk határai között mozog. A „tem
pora mutantur, nos et mutamur in illis“ — igazságát 
soha el nem ismeri.

Próbálná valaki az „öreg vadászt“ felvilágosítani, hogy : 
az a kellemes érzés, a mely az ő szavai szerint „mintha 
tűz járta volna át az ember egész testét“ — tulajdon
képen a pálinka ördögi ereje, az alkohol pusztító hatása, 
a zsibbadás, a test, az erő, az izomrendszer, a szív, a 
tüdő időszaki megbénulásának jele, mely után önkény
telenül következik a részleges szellemi butaság és bá- 
gyadtság, a mely készteté az embert, a megedzett va
dászt is, hogy testét pihenni a tűzhöz, vagy akárhova, 
valamely melegebb helyre vonszolja.

Ki hiszi, ki nem ? hogy az ilyen öreg vadász a töl
ténytáskáját vagy más lövőszerszámját elég gyakran ott
hon felejti — a kulacsát azonban soha!

Akárki is próbálná meg a felvilágosítást, hogy az al
kohol káros az embernek, káros különösen a vadásznak, 
a ki a szabad természetben végzi igen gyakran fárasztó

l
vadászatát — nem hinné el senki. Legfeljebb a már 
megszokott választ hallaná, hogy: nekem hiába beszélsz 
öcsém, az apám is ivott, a bátyám is és most is úgy for
gatják a puskát, hogy összes alkoholellenes ligád együtt
véve sem bírná el.

Hát ez a theoria így látszólag igazat is ad, de csak 
látszólag, mert . . .  ki tudja annak az ellenkezőjét be
bizonyítani ? Hogy forgatná az öreg a puskát, ha nem 
gyilkolta volna szándékosan szervezetét a „papramorgó“- 
nak nevezett s az ördög kisüstjén főzött hülyeség quint- 
essenciájával. Ki meri azt oly határozottan állítani, hogy 
az emberi élet az 55—60 évek szűk határai közé van 
beállítva, a melyet oly előszeretettel emlegetnek toastok- 
ban — az emberi kor legvégső határaként.

A vadász élete egyike a legtestedzőbb éleinek, való
sággal ellentállóvá teszi az embert mindenféle időjárás 
viszontagságai és betegségek nyavalyái ellen, de csak úgy, 
ha a vadászat ok és célszerűen gyakoroltatik. Nem pedig 
azért, hogy egy véletlenül elejtett nemesebb vad zsák
mányolása feletti örömünkben jogcímet találjunk arra, 
hogy magunkat a sárgaföldig leihassuk.

A vadászat nyújtotta ezen rendkívüli előnyöket, a va
dászok túlnyomó része nem becsüli meg, sőt teljesen 
figyelmen kívül hagyja. Minek következménye az is, 
hogy ha egy mai modern vadászt egy hirtelen jött eső, 
vagy időváltozás a szabad természetben utoléri, azonnal 
náthás, nyavalyás és podegrás lesz. Mind csak azért, 
mert még egy falat húst sem tud megenni anélkül, hogy 
annak kövérségére hivatkozva, torkát egy kis jófajta pá
linka, cognac vagy bármi másféle szeszes itallal — le 
ne öblögetné, mert amint mondja: másképen a gyomra 
nem tudja megemészteni. Hát ez egy nagy tévedés. Még 
ha paraszt ember mondaná, nem lehetne rajta csodál
kozni, de ha az ember egy úgynevezett felvilágosodott 
társaságbeli embertől, sőt gyakran orvostól is hallja — 
akkor megáll az ember józan esze.

Hisz az alkohol nem segíti elő az emésztést, sőt gá
tolja, a gyomorban praeparálja az élelmet. Mentül na
gyobb mértékben van jelen az alkohol, annál jobban — 
ellene van az emésztésnek.

Ha valamelyes nem élő állatot, vagy hullarészletet 
huzamosabb ideig akarunk eltartani, vagy bomlástól meg
óvni, nemde borszeszbe tesszük? Tehát minek öntjük 
le a gyomrunkba került élelmiszert praeparáló szeszszel, 
ha az étkezésünknek az a célja, hogy magunkat táplál
juk. Felesleges munkát végzünk. Az élelemnek épp az a 
célja, hogy gyomrunkba kerülve, mentül előbb bomlás
nak indulva, az testünk táplálására felhasználtassék. A 
vadásznak még ebben a ferde helyzetben is szerencséje 
van. Erős mozgást végezve, tiszta levegőt élvezve, a test 
alkotó részeit nagyobb munkára serkenti s így az alko
hol káros hatását némileg csökkenti. De így meg nincs 
értelme az egész vadászatnak, nincs értelme az egész 
testmozgásnak, mert nyilvánvaló célja csak az, hogy 
az alkohol hatását enyhítse.
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Bolond ember az olyan ember, a ki csak azért veszi 
be a mérget, hogy magát mérgezés ellen gyógykezel
hesse ! A vadászatnak sem az a célja, hogy az alkohol 
hatását gyengítse, hanem igenis az a helyes célja, hogy: 
•'azoknak, a kik nem hivatásos vadászok, hanem a vadá
szatot szenvedélyből vagy egészségügyi szempontból gya
korolják, magukat a szabad természetben a vadászás 
által úgy testileg, mint lelkileg annyira megerősítsék, 
hogy a máskülömbeni mindennapi élet fáradalmait és 
küzdelmeit minden megerőltetés nélkül testileg és lelkileg 
is úgy maguk, mint a köz javára elláthassák.

Az alkohol káros hatását minden vadász — a ki al
kohollal él vagy élt — önmagán tapasztalhatta. Nagy 
fáradtság közben egy pár korty jófajta pálinka valósággal 
felvillanyozta az embert, szinte futni szerettünk volna. 
De ez az ördögi tűz alig egy néhány percig tartott. 
Minden akció reakciót szül. Bágyadtság, zsibbadás lepte 
meg az embert. Sokan úgy segítettek ezen a bajon, 
hogy : még egy kortyot ittak és repetálták mindaddig, a 
meddig ez a jelenség újra mutatkozott vagy pedig a 
kulacs kiürült.

Egy ilyen repetáló, máskülönben igen kitűnő lövő va- 
dászszal gyakran megesett, hogy egész közelről akkora 
nagy szarvast, mint „egy szürke szamár", úgy elhibázott, 
mint a pinty ! Tudvalévőén a pinty nem tud lőni. Azt 
mondta az illető vadász, hogy : nem érti az egész dol
got, hogy történhetett ? — Ideges voltam vagy izgatott, 
nem tudom. Pedig tudhatná, mert . . . már működött az 
alkohol, működött az agyrendszer, fellépett a szellemi 
butaság előjele, mondjuk, hogy — idegesség. Rendes 
körülmények között ez a vadász a golyós fegyvert bámu
latos pontossággal kezeli. Máskülönben teljesen egészsé
ges, de már látszik, hogy a vadászaton szerzett rend
kívüli szívóssága milyen óriási küzdelmeket vív az alkohol 
ördögi erejével. Még a vadász az erősebb, ki tudja azon
ban meddig bírja ? Győztes ugyan az alkohol lesz, a mig 
a kis kulacs össze nem törik.

Lehet a vadásznak is inni, sőt kell, szükség is van 
reá. Ihat bármit, csak szesztartalmú italt ne igyon soha. 
Van egy ital, csodahatású ital, üdít, frissít, új erőt ad 
— a tiszta forrásvíz. Nincs ennél jobb ital kerek a vilá
gon, csak az tudhatja, a ki vadászás közben elfáradva 
egy forrásra talál és annak kristálytiszta vizéből már 
szomját oltotta.

Télen, hidegben, zord időjárás alkalmával az ember 
is megkíván természetesen egy kis melegítő italt. Ilyen 
van is elég : thea, meleg limonádé, tej, egy kis kávé 
csodaszerűen felüdítik és melegítik az embert és állandó 
kellemes érzést kölcsönöznek. Végtelen jó hatása van a 
tiszta fehér cukorkáknak is, nemcsak üdíti az embert, 
hanem táplálja is, sőt az ugyancsak — vadászás közben 
kellemetlen dohányzást is — pótolják.

Az újabb időben forgalomban lévő Thermos-palackok, 
melyek 24 órán keresztül hideget vagy meleget csekély 
hővesztéssel egyenlő hőhatásban tartják, majdnem arra

valók, hogy a Vadásznak a káros alkohol helyett nyáron 
hüs, télen pedig meleg itallal szolgáljanak;

Próbálja meg minden vadász, a ki Csak egy kevés 
szeszes italt is iszik, hogy leszökjoh' róla és meg fog 
győződni, hogy egészen új élet fog nyílni számára. Eddig 
ismeretlen gyönyöröket lóg találni'a vadászatban, teljesen 
más ember lesz belőle, férfi a szó szoros értelmében, 
ura a természetnek, nem pedig szánalmas nyavalás mo
dern idegbeteg maskara.

Megtérni soha, bánkódni meg mindig — késő.
Az alkohol káros és pusztító hatását legjobban jellemzi 

az alkohollal, sajnos, köztünk élő családok degenerált 
utódai. Ki ne szánakozna egy sárban fetrengő részeg 
emberen. Mindenki. Csakhogy a vadász azonnal kész rá 
a felelettel, hogy : én nem iszom annyit, hogy sárban
fetrengjek. Mindegy. Az többet, ez kevesebbet iszik. Mé
reg ez is, az is, csakhogy egyik kisebb másik nagyobb 
dózisban veszi be. A modern orvosi tudomány már rég 
bebizonyította, hogy : az alkohol még orvosságnak is
méreg és bensőleg csak az orvosi tudománytól hátra
maradt sarlatánok adagolják.

Az alkohol romboló hatását ékesen szemlélteti At 
úgynevezett „nagyhatalmak gyarmatügyi politikája" iS, 
Azokat a szerencsétlen vad és félvad embereket, kiket 
a legádázabb üldözések és tömeges gyilkosságok és a 
modern öldöklő fegyverek sokasága sem tudott meg
félemlíteni vagy legyőzni, azokkal elbánt a civilizáció 
sátánja — a tüzes víz. Hatalmas, edzett emberi voltuk
ból kivetkőztette az alkohol és mint barom-Csordák meg
törve, önkényt hajtották fejűket a járomba. Azok a tör
zsek, a kik még ki nem haltak, már csak árnyékuk a 
régi férfiasságuknak és panorámákban besubickolva. be
lépő díj mellett mutogatják göthös, tüdővészes mellüket 
az ugyancsak alkoholtól elbutúlt fajmagyar parasztjainknak.

Nem használ itt semmiféle álokoskodás, a szomorú 
tény és való az, hogy : az alkohol egy gyalázatos ördögi 
méreg, rosszabb a legnagyobb betegségnél és járványnál. 
Ez utóbbi ellen még okkal és móddal lehet védekezni, 
ez csak a testünket támadja meg, az alkohol meg a lel
künket is. Orvúl, gyalázatos módon furakodik hozzánk ; 
egyszer mint búfelejtő, másszor mint örömünk fokozója ; 
mindig alattomosan és szerényen. Egy korty, egy po
hárka évekig mint dietikus orvosság, majd gyakrabban 
és gyakrabban, mig végre teljesen hatalmába ejt. Ölelő 
karjaiból nincs menekvés, nemcsak az embert magát, 
hanem vele együtt a becsületet is magáénak vallja. 
Minden igaz vadász kerülje az alkoholt addig, a mig 
tudatában van férfi erejének -— mig nem késő, mert, ha már 
hatalmába kerítette, akkor csak a sír választhatja el a társa
dalom ezen leghatalmasabb rákfenéjének ölelő karjaiból.

Nem álokoskodások, sem teoretikus fejtegetések kész
tettek arra, hogy vadásztársaim figyelmét felhívjam az 
alkohol pusztító hatására, hanem maga a tapasztalat. 
Számtalan példát láttam és figyeltem meg az életben, 
sőt egy időben magam is áldoztam az ördög ez italá
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nak, káros hatását magamon tapasztaltam és hál’ Isten
nek — jó órában legyen mondva — teljesen le szok
tam az alkohol élvezetéről, hogy mi eredménynyel, leg
jobban bizonyíthatják azok, a kik ismernek és a kikkel 
együtt vadászgattam és vadászgatom.

Nem dicsekedem, cshk megemlítem, miszerint: embe
rileg a fáradtság előttem ismeretlen. A legnehezebb tere
peket, télen vagy nyáron, hőségben, zivatarban vagy 
csikorgó hidegben egyaránt vadászom a nélkül, hogy 
kimerülnék. Időváltozások érintetlenül hagynak, a nát
hát csak hírből ismerem. Ez mind annak az oka, hogy 
alkohollal soha sem élek.

Nem mulasztom el ez alkalommal a vadászok figyel
mét az egészség három főtényezőjére is felhívni: a nap, 
víz és a levegő.

A vadászok túlnyomó része — különösen nyári vadá
szatok alkalmával — rendkívül rosszul és kényelmetle
nül öltözködik. A nap sütése ellen ok nélkül védekezik, 
széles kalap, nyakvédő és begombolt ruházat által. Le
gyen a főelv az, hogy testünket a levegő és nap sugarai 
elől lehetőleg csak annyiban zárjuk el, a mennyire ezt 
a jó ízlés is megköveteli. A ki teheti, jól teszi, ha meg
próbálja nyáron, foglyászat alkalmával sík területen ing 
nélkül, könnyű vászonkabátban vadászni. Pihenés alkal
mával ne siessünk valami hűvös helyre, míg a napon 
a lehető legkevesebb ruházatban egynéhány percnyi nap 
és légfürdőt nem veszünk. A ki megpróbálja, önmagán 
tapasztalni fogja, hogy ezen eljárásnak az egészségére 
rövid időn belül csoda hatása lesz. Erős töltényektől 
eredő fejfájás megszüntetésére pedig a legbiztosabb mód 
szer, ha fedetlen fejjel kiállunk legalább öt percnyi időre 
a napra és utána meg hideg, vagy langyos vízzel fejün
ket lemossuk, a fejzúgás, vagy fájás azonnal megszűnik.

Az 1910-iki wieni első nemzetközi vadá
szati kiállítás magyar rendező bizottsága.

Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati kiállítás 
magyar országos bizottságának megalakulása ügyében 
dr. Darányi Ignác földmivelésügyi minister elnöklete 
alatt március hó 30-án tartott értekezletre közéletünk 
kitűnőségei, hazánk nagybirtokosai, vadászkörei, vadász- 
és sport-egyletek meghivatván ; a közoktatásügyi minis
terium képviseletében megjelent Szalay.Imre, a nemzeti 
muzeum igazgatója, az országos magyar gazdasági egy
let képviseletében Libits Adolf, az országos állatvédő 
egyesület képviseletében Chernél István, az állatorvosi 
főiskola részéről Huttyra Ferenc, az ornithológiai köz
pont képviseletében Herrmann Ottó, az országos magyar 
gazdaszövetség részéről Förster Lajos, az erdészeti fő
iskola részéről Krippe! Mór, a magyarországi Kárpát
egylet képviseletében Csik Imre, a magyar Turista-Egye
sület részéről dr. Téry Ödön, a magyar automobil-klub 
részéről Krisztinkovich Béla, az idegenforgalmi vállalat 
képviseletében Gálos Kálmán.

Ezeken kívül részt vettek az értekezleten a többi kö
zött hg. Esterházy Miklós, gróf Apponyi Gyula, gróf 
Dessewffy Aurél a főrendiház elnöke, gróf Széchenyi 
Aladár, gróf Dégenfeld Pál, Fülepp Kálmán főpolgármester, 
Bársony István, Pettera Hubert, Bossinszky Ferenc Coburg 
herceg képviseletében, továbbá a földmivelésügyi minis
terium és alárendelt intézmények vezető emberei.

A földmivelésügyi minister'megnyitó beszédében első
sorban tudtára adta az értekezletnek, hogy az összkiálli- 
tás védnöke Ő cs. és kir. Felsége.

Folytatólag kiemelve a vadászat fontos közgazdasági 
jelentőségét, kijelentette, hogy a kormány készséggel vál
lalkozott a kiállítás rendezésére abban a reményben, 
hogy az érdekelt vadász- és sport-körök hasonló buzga
lommal csatlakoznak a mozgalomhoz és karöltve szol
gálják majd a kitűzött célt, Magyarország méltó képvi- 
seltetését az első nemzetközi vadászati kiállításon.

Ezután felkéri Földi János m. kir. főerdőtanácsost, a 
kiállítás ministeri megbízottját, hogy az ügy előzményeit 
ismertesse.

Földi főerdőtanácsos bemutatja a magyar vadászati 
kiállítás méltó bemutathatása és Magyarország külön 
államiságának megfelelő kidomboritása céljából emelendő 
magyar vadászkastély építésére kijelölt terület helyszin- 
rajzát s kiemeli azt, hogy az a kiállítási terület legelőke
lőbb helyén, a fő közlekedés tengelyében fekszik. ■

Közli továbbá, hogy a többi között a vadászkastély 
eszmei tervezésére legjobb nevű építészeink szólittattak 
fel, s hogy a kiállításban való részvételre mintegy 4000 
vadász és vadászattal foglalkozóknak névjegyzéke össze- 
állittatván, az illetők a kiállításon való részvételre lesz
nek felszólítva, — továbbá, hogy az első jelentkezők 
között Fülöp Szász Coburg Góthai hg. szerepel s végül, 
hogy Hohenlohe hg. a Magyarország részére kijelölt terű
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létén egy külön emelendő pavillonnal fog a magyar 
kiállításon részt venni

Ezekután a következően alakíttatott meg a magyar 
országos bizottság :

Diszelnök: Dr. Darányi Ignác.
Elnökök: 1. Gróf Széchenyi Béla,

2. Hg. Esterházy Miklós,
3. Ottlik Iván földmivelésügyi államtitkár.

Ministeri megbízott és kiállítási biztos : Földi János m.
kir. főerdőtanácsos (Zoltán-utca 16. IV. emelet 18.) kihez 
a kiállításra vonatkozó ügyek intézendők.

Rendező bizottság :
1. Róth Lóránd ministeri tanácsos,
2. Báró Podmaniczky Gyula min. oszt. tanácsos,
3. Dr. Szomjas Lajos mm. oszt. tanácsos, a földm.

ministerium elnöki osztályának főnöke,
4. Ébersz Károly ministeri tanácsos,
5. Sugár Károly főerdőmérnök,
6. Clement Károly erdőmérnök.
7. Fischer József műépítész.
A magyar orsz. bizottságba kijelöltettek és megválasztat

tak a négy szakosztály : vadászat, vadászati-, ipar és mű
vészet, mező- és erdőgazdaság szakosztályainak tagjai.

Az értekezlet határozata szerint ezen országos bizott
ság a jelentkezés, az érdeklődés arányában és a szük
séghez képest még folytatólag ki fog egészittetni.

A tárgysorozat további teendőinek ellátása az elnök 
javaslatára a már megalakult bizottság munkakörébe 
utaltatott, amivel az értekezlet véget is ért.

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!

E napokban K. W. tagtársunk levél útján kérdést in
tézett hozzám, miszerint a tűzifa értékesítésére vonat
kozólag tájékoztassam őtet arra nézve, hogy minő ked
vezményes tarifa szerint jön számításba a Budapestre 
szóló vasúti fuvardíj kiszabása, mivelhogy kedvező kö
rülmények esetén felhalmozott tüzifakészletével saját 
maga is a főváros fogyasztó piacát felkeresni szándékozik.

Ezen megkeresés kutforrását Egyesületünk létesítése 
alkalmával okadatolt intenciókkal szoros összefüggésben 
állónak tekintem, mely körülménynél fogva közhasznú 
szolgálatot teljesíteni vélek, — midőn bármilyen más 
irányú eszmének hasonló példa követésének buzdításául 
az alábbiakban adott válaszomat szószerint közlöm azon 
megkereséssel, hogy szaklapunkban annak helyet engedni 
legyen szives :

Az 1908. év január hó 1-én érvénybe lépett „Helyi-

dijszabás" II. Részében foglaltak szerint Budapestre szóló 
250 kim. távolsági körzetben, Dunapart, Ferencváros, 
Józsefváros és Budapest-kitérő állomásokra irányított 
egész normal rakományu (1 0 —1 '2 mh) tűzifa szállítása 
az I. kivételes tétel szerint számolandó fel.

Ezek szerint fizetek én 0. állomástól 10000 klg. után 
59 koronát plus 6 kor. pótdíjat a vicinalis javára; ehhez 
jön T20 kor. mérleg-díj és 0'20 kor. vevény, vagyis 
kerül egy vagon vasúti szállítása: 66’40 kor.-ba.

Szaktárs úr esetét fentiek szerint számítva, következő- 
képen szerepel; Az átfutó teljes kocsirakomány és 10000 
klg. raksúlylyal kerül egy vagon tűzifa szállítása Buda
pestre : E-től S. E-ig számított vicinálisra 11'00 kor., — 
S. E-től Bpestig fentebb jelzett lerakodó állomásokra 
(mert a nyugati-pályaudvar tetemesebben drágább) 57 
kor., — mérleg-díj L20 kor., —- vevény 0'20 kor. vagyis 
egy vagon tűzifa ab Budapest összesen 69'40 kor., 
miből kitűnik, hogy mindössze csak három korona a 
külömbözet, s igy tűzifánk majdnem egyaránt verseny- 
képes a budapesti piacon.

Megjegyzem, hogy a budapesti piac szigorúan sorti- 
rozott igazi prima árut vészén csak szívesen, s bükköt 
inkább mint csert; — és hogy egy normal vagon 10000 
klg-mos megterhelése 18—22 ürméterrel szerepel a sze
rint, hogy minő termőhely, fekvésű, korú és záródásu 
állományokból ered a termelt tüzifakészlet; — nagy át
lagban borsodi viszonyaink között az első évben kiszál
lított egy normal vagon: 20 ürméter 10%-kos aszrétegü 
hasábfát karol fel.

A faárakra nézve ma nagy visszaesés történt, vagyis 
számokban kifejezve netto 25o/0 ; mind annak dacára 
legrosszabb viszonylatban is elérhető berakva ab vagon 
feladó állomáson 10000 klgként: 120 korona, — tehát 
leszámítva a bevaggonirozást (2-0—2'6 kor.), a tengelyen 
való szállítási költséget, — kiszámíthatja most már a 
remélhető tőárt és ezzel az üzlet anyagi alapját. A detail- 
üzletnél még egyébb budapesti tételek is jönnek számí
tásba: u. m. kövezéti vám, beszállítás, aprítás, kötege
lés stb. stb., — de ezekről talán felesleges szólanom ; 
— csak azt sajnálom, hogy kartársaink még keveset 
foglalkoznak a kereskedelmi kérdésekkel, s igy kevés a 
mód hozzá, hogy kellő eszmecserével helyzetünk kigom- 
bolyitását elősegíteni módunk kínálkoznék. Tömörülés 
esetén löbb helyi díjszabás volna elérhető, miként az 
egyes állomásokhoz kötött különleges helyi-díjszabások 
tömkelegé ezt tanúsítja; — s reményiem, hogy példánk 
után mások is kedvet kapnak, s igy idővel szaklapunk 
utján erről bővebben értekezhetünk, ha a firtatás egész
séges lüktetését életre kelteni sikerül. Kartársi üdvözlettel

Óvizi.
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Csatangolás.

Kérem nagyságos asszonyom, gyújtássá meg a 
lámpát.

— De minek, kedves barátom, oly szép ily félhomály
ban ülni, bámulni a kályha tüzébe és néha megvilágítva 
lenni a fel-fellobbanó gyenge fénytől . . . félhomályban 
minden annyira szép, a milyen szépre az egyén képzelő
tehetsége csak festeni tudja, félhomályban még a rossz 
is jónak látszik. . . .

— Igaz! S épen ezért meggondolandó, van-e joga a 
nézőnek a szépet imádandónak látni? Mert szép a barát
ság, de, ha barátság, nem kell oly keretbe állítani, melyhez 
csak a szerelemnek van joga. Előttem mindig visszata
szító a bárok keretbe állított idil ép úgy, mint a rokoko- 
keretbe állított tragédia, mert mindig azt hiszem, 
hogy ha az idilben szereplő alakok megelevenednének, 
első dolguk volna barok-keretüket darabokra törni. De 
az is bizonyos, hogy a tragédia szereplői megelevenedve, 
a rokoko-keretnek megfelelően fürge táncra perdülné
nek . . .  és én teljesen igazat adnék nekik. Emlékszik-e 
még az ősszel olvasott novellára? Egy bakfis, hogy ki
szemelt ifját meghódíthassa, a féltékenység fegyverével 
vélte célját elérhetőnek. Evégre felkéri unokabátyját, hogy 
csak úgy tréfából udvaroljon neki, majd jegyezze el, mert 
hisz tudnivaló, hogy a mennyasszonyok kívánatosak. Az 
unokabátyja, ki éppen hogy elérte a huszonnegyedik évét, 
miután meghányta-vetette magában az ügyet és arra a 
végeredményre jutott, hogy ebben a játékban ő veszíteni 
semmikép sem fog, beleegyezett. Szerepéhez híven a 
lány kedveskedéseit először csak tűrte, majd később el
várta, hogy aztán követelje.

És itt jön az, a miért e mesét elmondtam. A rokon, 
a jó barát be lett állítva a szerelem keretébe. A mint 
ellene nem tiltakozott, sorsa már meg volt pecsételve. 
Érző ember lévén, alkalmazkodnia kellett a kerethez, mi 
végre teljesen sikerült s nemcsak a keret, de ő maga 
is szerelmes lett.

Én is félek, hogy a félhomályban elvesztem a jó ba
rátnőmet, mert olyan bolond nem leszek, mint a sze
gény fiú, ki mikor megtudta, hogy kedvese a kitűzött 
célját már elérte, kiszemeltje a kezét megkérte s igy a 
már megszokott keretet le kell vetnie, rövid gondolkozás 
után főbe lőtte magát, a helyett, hogy szerzett jogait 
kierőszakolta volna.

Mert mondom, nagy kegyetlenség tragédiát rokoko-ke- 
retbe állítani, de ha már a keret kedvéért a tragédia 
szereplői idilikus állásba helyezkedtek, veszélyes a kere

tet visszacserélni, mert nem tudni, nem-e ragaszkodnak 
majd a szereplők szerzett jogaikhoz . . . ?

— Juli! Gyújtsa meg a lámpát. . . .
£2 Az erdőtiszti statust egyesíteni akarták. Egy pár 

kollegát szerencsésen egyesítettek is. Ebből önként kö
vetkezőnek féltük a további egyesítést. Az újabb kineve
zések azonban ismét külön status szerint történtek.

Most mi lesz a már egyesitett kollegákkal? Nekik ezt 
a keretet már idejük volt megszokni. Benn maradnak-e 
ebben a keretben tiltakozásunk ellenére is? Vagy ismét 
visszarakják őket (visszasoroztattak) az előbbire? Hát ha 
ez ellen megint ők tiltakoznak? . . . Juli! Gyújtsa meg 
a lámpát!

* A fö ldm ive lési kamarák. A mező- és erdőgazdasági érdek- 
képviseletre vonatkozó törvénytervezet tárgyalására kiküldött országos 
bizottság ápr. 15-én Bujanovics Sándor elnöklete alatt ülést tartott, 
melyen a hatos bizottság jelentését elfogadták, s a szabolcsi javas
latot visszavonták.

Az 0 . M. G. E-hez áttett, letárgyalt javaslat szerint a földmivelési 
kamarák törvényhatóságonként állitandók fel, az anyagi eszközökben 
szűkölködő törvényhatóságok a földmivelésügyi minister által cso- 
poríosítandók, mikor is a kamarai teendők végrehajtásával a megyei 
gazdasági egyesületek megbizhatók. A kamarai illeték rendszerint a 
kataszteri jövedelem fél százalékát meg nem haladhatja, csupán 
rendkívüli szükségletnél emelhető az még egy negyed százalékkal. 
A bérlők és gazdasági tisztviselőknél a kamarai illetéket jövedelmi 
adójuknak l°/„-a képezi. Kamarai beltagul választhatók azon föld- 
birtokosok és bérlők, a kiknek földbirtoka megüti az érdekeltség 
legkisebb fokát és a gazdasági tisztviselők, a mennyiben kamarai 
illetéket fizetnek. Azon óhaj is kifejezésre jutott, hogy a telepítési 
és parcellázási törvény végrehajtásánál az érdekképviseleti szervek
nek hatáskör biztosíttassák.

* A cs iga  és az apáca lepke. A szakirodalomban alig jött
eddig szóba az, hogy a veszedelmes apácalepkének a csigák között 
ellensége is volna. A csigákról azt tudtuk, hogy általában csak 
növényfélékkel táplálkoznak, annál érdekesebb és tanulságosabb 
Baudisch erdőigazgatónak a „Centraiblatt für das gesammte Forst
wesen“ egyik számában megjelent rövid értekezése, melyben fel
említi, hogy már a múlt évben hallott arról, hogy egy csigafaj az 
apácalepke bábjait megeszi. Baudisch addig, mig a saját erdőgond
nokságában hasonló tapasztalatokat nem tettek, nem akart ezen 
észlelésről nyilvánosan beszámolni. Most azonban, hogy egyik gond
nokságában szintén tapasztalták azt, hogy az apácalepke bábjait a 
csiga pusztítja, elmondja, hogy egy, az apácalepke által erősen meg
lepett lúcfenyvesben csakugyan megfigyelték ők is, hogy különösen 
hosszabb esőzés alatt, midőn a csigák is nagyobb számmal jelent
keznek s a fákra is többen másznak, az apácalepke kövér bábjait 
elfogyasztják. A megfigyelés alatti lúcosban alig volt fa, melyen 
1—2 csiga, némelyiken 5—6 drb ne tanyázott volna. A csigák hossza 
2 -  2‘/a cm., hátuk barna, mig testüknek alsó fele szenyes fehér. A 
fákon élősködő csigákat eddig is károsaknak tartottuk, s most ki
tűnik, hogy köztük egy hasznos faj is van, melynek jelentös.ége az 
apácalepke által meglepett lúcosokban figyelemre méltó lehet. Baudisch 
szerint ezeknek a csigáknak hasznos voltát túlságos magasra becsülni 
nem szabad, mert mig azok egyrészt csak nedves időjáráskor mász
nak nagyobb tömegben a fákra, másrészt valószínű, hogy a lepke 
bábjait rendszeresen nem is pusztítják. Erről a megfigyelésről mi is 
leginkább azért emlékeztünk meg, mert az irodalom sehol nem sorolja 
a csigát az apácalepke ellenségei közé. Imecs Béla.

* Hosszú fasor. Japánban, Mauranda és Nikka közt van a 
Föld leghosszabb fasora. Az álé Criptomeriákból áll, melyek átlag
magassága 47 méter.
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* Barackfák trágyázása. Istállótrágyával trágyázott barackfák 
erősebben hajtanak, több gyümölcsöt teremnek, de az érést az istálló
trágya késlelteti. Műtrágyával is javíthatjuk barackfáinkat. Ha kálival 
trágyázunk, akkor elősegítjük a fa fejlődését, több gyümölcs lesz a 
fán, míg a foszforsav a gyümölcsnek korábbi érésére van serkentő 
hatással. A légeny a fának és a leveleknek jobb fejlődését idézi elő, 
de jó hatással van a gyümölcs nagyságára is. A műtrágyák közül a 
káli- és foszforsavtartalmúak azok, melyek legajánlatosabbak a ba
rackfák trágyázására. Ezt lehetőleg őszszel vagy télen végezzük, 
még pedig úgy, hogy jó mélyen a föld színe alatt trágyázzunk. A 
mész a barack- és szilvafának nélkülözhetetlen tápszere.

* A gyümölcsfák megvédése nyúlrágás ellen. Ha télen 
nagy hó borítja a földet, a nyúlak más tápláléknak hijján, a gyü
mölcsfákat annyira megrágják, hogy azoknak nagy része aztán egé
szen kiszárad. Ez ellen sok helyen úgy védekeznek, hogy a fákat 
szalmával kötözik körűi. A szalmával waló bekötésnek megvan az a 
hátránya, hogy egy más ellenség tesz kárt a fákban. Az egerek a 
száraz szalma között jó meleg otthonra találnak s azzal viszonozzák 
a szállásadást, hogy a fáknak a gyökereit megrágják. Sőt ha a 
nyúlak nagy Ínségbe jutnak, a szalmatakarót keresztül rágják és a 
fákban kárt okoznak. Azért a szalmát a nyúlrágás ellen már nem 
igen használják, hanem a fákat kukoricaszárral kötözik körűi. Ezt a 
takarót nem igen keresik fel az egerek, különösen nem akkor, ha a 
kukoricaszárról a leveleket eltávolítottuk. A kemény, síma héjú 
kukoricaszár semmiféle meleget nem ad s így az egerek nem raknak 
fészket benne. A kukoricaszárnál azonban még jobb — ott a hol 
van — borokagalylyal körűlkötözni a gyümölcsfákat. A boroka éles 
tűivel mindennemű károsítások ellen megvédi a gyümölcsfákat s 
mindenféle kenőcsnél jobban megfelel a célnak.

* A „félparaszt“ erdőmester. Kedves Szerkesztő Barátom ! 
A „Pesti Hírlap“ április 17-iki számában van egy tárcacikk Abonyi 

Árpádtól, cime a „Házasélet“.
Ebben valami nagybácsi (kegyelmes úr) igyekszik lebeszélni az 

unokaöcscsét tervbe vett házasságáról, mondván :
„ a kisasszony amolyan falusi félparasztnak, egy közön

séges erdömesternek a gyermeke. Becsületes embernek „mondják“
. . . lehet, hogy így is van, — a leányáról azonban nem egészen 
ilyen a vélemény. ..  nagyravágyó, kacér, felületes és tu d a tla n ., .“ 

A házasság, dacára ennek, létre jött, de nem volt boldog, miért 
is a falusi úr agyonlőtte magát, tényleg az asszony kacérsága miatt, 
ki nem bírván annyi intelligenciával, hogy a férfi állásához felemel
kedjék, lerántotta ezt magához a sárba . . .  s a mint a boncoló-orvos 
elparentalja : „ . . . kivégezte önmagát, mert korpa közé keveredett 
. . .  és megették a disznók !“

Eddig a mese.
Te, kedves Barátom, a ki velem együtt megetted már kenyerednek 

a javát, de azért várhatod, mig vagy tiz év múlva „félparaszt“ 
erdőmester lesz belőled, nézz a verejtékkel szerzett diplomádra, 
tanulmányokban gazdag munkás életedre, dús könyvtáradra és ritka
szép őszülő hajadra, gondolván : de jó is lesz vagy húsz év múlva 
„parasztinak avanzsirozni s nyugalommal elfeküdni a korpában . . .  

Sic fata tulere . . . J . . . 1909. ápr. 18. Ölel barátod B.
* Sápkóros növények. A sápadtság, a melyben leginkább 

fiatal lányok szenvednek, nem csak az emberek között, hanem a 
növények között is előfordúl. A növényeknek ezt a betegségét Bauer 
Emil botanikus behatóan tanúlmányozta és tanúlmányainak eredmé
nyéről legutóbb egy természettudományi folyóiratban számolt be. A 
betegség a levelek színének elváltozásában nyílvánúl. Eredetileg csak 
a mályvákon észlelték, de sápkóros kőrisfát, aranyesöt és komlót is 
talált. Hogy a sápadtság nem állandó tulajdonsága ezeknek a növé
nyeknek, hanem valóban betegség, az abból is kitűnik, hogy nem 
öröklődik át a növények utódjaira, de igen könnyen átragadhat más 
szomszédos növényekre és oltás útján bármely növény megkapja. A 
betegség csírái úgyan a levelekben képződnek, de utóbb az egész 
növényt, sőt a bőr- és a kéregállományt is ellepik és a kéreg leg
kisebb részének egy más növénybe való beoltása is elegendő, hogy

a másik növény is megkapja a bajt. Vannak egyes növények, a.me
lyek immunisak a csírákkal szemben. Ha ilyen növényt oltanak be 
a betegség csíráival, úgy a növény nem kapja meg a bajt, de ha 
egy ágacskáját rászemezzük egy nem immunis növényre, úgy azon 
rögtön mutatkoznak a betegség tünetei. Egyébiránt a betegség nem 
jelent valami nagy veszedelmet a kertészetre és erdészetre nézve, 
mert a levelek elhalványításán kivül mit sem idéz elő a növényen.

* F a o s z lo p o k  te l í t é s e .  A telítésre a legjobb időszak a tél. 
A telítésnél alkalmazott különböző folyadékok között a legjobbnak 
bizonyúlt a kékgálic-oldat. Az eljárás a következő : egy nagyobb 
hordóba, melyet fenekére állítunk s melynek fenékdongáit kiszedtük, 
adjunk minden 100 liter vízhez 3 kiló rézgálicot mindaddig, mig a 
hordóban a víz 40—50 cm. magasan áll. Azután beleállítjuk az osz
lopokat a töves végével a hordóba. Az oszlopok 1 8 -2 0  napig ma
radjanak az oldatban ; ennyi idő szükséges a teljes telítéshez, melyről 
különben meggyőződhetünk az által is, ha az oszlopok valamelyikét 
keresztül fűrészeljük s a keresztmetszetet vízben oldott lúgsóban 
megnedvesítjük. Ha a rézgálic átjárta a fa belsejét, ott egy barna 
gyűrű mutatkozik. Az oszlopokat csak annyira állítsuk a rézgálicba, 
a mennyire a földbe jutnak s ha ez az eljárás kissé hosszadalmas 
is, sokkal jobbnak bizonyúl, mintha a fákat karbolineummal, szublimát- 
oldattal vagy égetéssel akartuk volna tartósabbá tenni. Megjegyzendő, 
hogy ha telítőszerűi a karbolineumot használjuk, akkor a fának lehe
tőleg egész száraznak  kell lenni.

* Sajtóhibák. A lapunk folyó évi 8. számának 138. oldalán 
közölt léptékszerkesztés ábráján a betű- és számjelzések az ábra 
kicsisége miatt nem lévén kivehetők, ezt mielőbb nagyobb alakban 
közöljük. A szövegben a 138. oldal első hasábján felülről a 12. sor
ban a helyes érték :

e =  2-71828 , . .

A második hasáb felső második sorában levő egyenlet helyesen : 

DD^ 1 
OD ~  x
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Holfeld
erdötanácsos

Kapitális agancsok, úgyszintén egészséges, erőteljes és ellenf
éllé vadállomány elérésére ajánljuk a 27 éven keresztül gya
korlatilag és sikeresen használt, számtalanszor magas dijakkal 
(legutóbb 1907-ben Bécsben az arany éremmel) kitüntetett 
növényi vadtakarmány-készitményeinket. — Árjegyzék, ok
tató használati utasítás és elismerő iratok ingyen és bérmentve.

HOLFELD erdőtanácsos örökösei
EICHWALD, Teplitz-Schönau mellett, Csehország.

növényi 
nyalatókövei 

és vad-, illetve 
őz-nyalató 

pora.

-ÖUÍ-SÍ 3 C'me U1 hetilapnak, melyet egy nem-yes-wHi-̂ 1• zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a f r a n c i a  és a n g o l  nyelvek könnyű és 
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus 
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. 
A folyóirat mint gyakorló füzet is használható. A szerkesztőség min
den nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az írásbeli fel
adatokat kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak 
külön 3 korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutat
ványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, 
Andrássy-ut 97.

1250/909. szám.

Pályázati hirdetmény.
Számozó és erdei kalapácsok, átlalók, erdész
kréta, fűrészek bárdok, fejszék, csapdák, az 
összes erdőmívelési szerszámok stb. stb. kap

hatók a legolcsóbb áron.

C s a k i s  ú j d o n s á g o k .

K R Á S f i  R U D O L F
W IEN , VII., K IR C H E N = G flSS E  29.

Rendelők kérjék a „B“ jegyű képes árjegyzéket. 
A „B“ betűjelzés feltétlenül szükséges.

^  ~ '**?*-.

1380/909. szám.

Fenyő és bükk mű- és 
tűzifa ■ értékesítés tő vön.

A szusáki kir. erdőhivatalnak alárendelt gesz- 
kováci, krasznói, skárci, rlogi, koszinji, karlobágói 
és udbinai erdőgondnokságok rendes évi vágásai
ban kijelölt jegenye-, luc- és erdeifenyő, továbbá 
bükktörzseknek mintegy 175123 m3 fenyő- és 
62538 m3bükképület- és műfára, továbbá 132716 
m3 bükk- és 184592 m3 fenyőtüzifára becsült 
és egészben véve 1001815 K kikiáltási árral 
megállapított faanyagoknak 56 részletben tövön 
való eladása érdekében a szusáki kir. erdőhi
vatalnál f. évi május hó 24-én délelőtt 10 
órakor kizárólag zárt írásbeli ajánlatok útján 
történő versenytárgyalás fog tartatni.

Ajánlatok csakis részletenkint tehetők.
Bővebb felvilágosítást a szusáki kir. erdőhi

vatal s a fent említett erdőgondnokságok nyúj
tanak.

Szusákon, 1909. évi április hóban.

Kir. erdőhivatal

A szászsebesi m kir. erdőhivatal kerületében 
megüresedett egy I-ső osztályú altiszti, egy Il-od 
osztályú erdőlegényi*, két Il-od osztályú segéd- 
erdőőri és 1 famesteri; előléptetés esetén egy 
Il-od osztályú altiszti, egy I-ső osztályú erdő
legényi, egy Il-od osztályú erdőlegényi, két I-ső 
osztályú segéderdőőri és két Il-od osztályú se- 
géderdőőri állásra az állományszerü illetmények
kel pályázatot hirdetek.

Ezen állomásokra pályázók felhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI. törvénycikk 37. §-ában 
körülirt szakképzettséget, az állami erdészet 
szolgálatába újonnan belépni kívánók ezen felül 
még ép és erős testalkatukat, különösen jó látó-, 
beszélő és halló képességüket 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 folyó évi május 
hó fíl-ig' a szászsebesi m. kir. erdőhivatalhoz 
nyújtsák be.

Szászsebesen, 1909. áprils hó 14-én.

JW. kit*. epd őhivatal.

M jlf fV J I t*  í H H i n n  Tisztelt olvasóink becses 
J l i a i J J t l l  V I I I I V 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.
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55756. számhoz. <,.■*>*>-«
1908.

Árverési hirdetmény.
Az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz tartozó s alant részletezett

vadászterületeknek
és ezek tartozékát képező

halászati jognak
az 1909. év április hó 1-től 1924. évi március hó 31-ikéig terjedő tizenöt (15) évi bértartammal leendő bérbe
adása érdekében a nevezett főerdőhivatalnál

folyó évi május hó 5=ikén délelőtt 10 órakor
írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.

Erdőgondnokság

A v a d á s z t e r ü l f  

elnevezése

t

kiterjedése 

k. hold
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pénz

V
ad

ál
lo

m
án

y

t ö r z s 
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s z á m a

1 9 0 9 . 
IV . 1 - tő l  

1 9 1 4 . 
I I I .  3 1 - iq

1 9 1 4 . 
IV . 1 - tő l  

1919 . 
I II . 3 1 - i g

1 9 1 9 . 
IV . 1 - tő l  

1 9 2 4 . 
I I I .  3 1 - ig

t r  j e  c ő

I - s ő I l - i k l l l - i k

i d ő s z a k r a  —  k o r . K o r .

Ókemence, Bercsényi- VI. Ókemence, szénástelki er-
falva dőségek 15776-7 3000 4000 5000 500

Ókemence, Turjaremete VII. Árok, Kapuszög, Ó-
kemence, rákói erdők 16403-6 3000 4000 5000 500 <D

Poroskő VIII. Turjavágás, poroskői erdők 6399-1 600 800 1000 100 TÓ
<D

Turjaremete és Poroskő X. Turjapatak.felsőturjavölgyi E
erdők, Rúna-Havas 27994-0 3000 4000 5000 500 TÓ

Sóhát és Havasköz XI. Lyutánka balparti része 14256-6 800 1000 1200 120 03>
Havasköz XIII. Havasköz-duzzasztó feletti -

erdők a Rúnáig 10346-7 900 1200 1500 150 tt
Bercsényifalva, Csőn- XV. Bercsényifalva-Csontos- in

tos, Sóhát Lyutánka jobb parti N

része 18611-8 900 1200 1500 150
Csontos XVI. A csontosi erdőgondnok- TÓ

Sághoz tartozó Ung jobb >
*G

parti és stuzsicai erdők 16366-6 3000 4000 5000 500 U h

Fenyesvölgy, Havasköz, XVII. Fenyvesvölgyi, Viharos
Csontos jobb oldali erdők és a

sóháti Obnoha 20135-0 800 1000 1200 120'

Ezen árverésen részt vehet minden önrendelkezési joggal bíró magyar honpolgár, társulatok azonban, vala
mint kincstári és állami tisztviselők ki vannak zárva.

A mennyiben egyes bérbe venni szándékozók nem csak egy, de több vadászterületet óhajtanak kibérelni, 
szabályszerűen felszerelendő írásbeli zárt ajánlataik minden egyes vadászterületre nézve külön-külön 
adandók be.

Bővebb felvilágosítások a földmívelésügyi ministerium VI1/3. ügyosztályában, továbbá az ungvári m. kir. 
főerdőhivatalnál szerezhetők.

Budapest, 1909. évi március hóban.

M. kir. földmívelésügyi minister.
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164 MAGYAR E R D É S Z §. szám.

Faeladási hirdetmény.
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság kerületében a borgói alsó-, szamosvölgyi alsó- és szamosvölgyi felső

m. kir. erdőgondnokságok kezelése alá tartozó egyesítve kezelt volt naszódvidéki községi erdőkben az 1909. évi 
julius 1-től számított 5 (öt) év alatt kihasználandó s az alábbi kimutatásban részletezett vágásterületek törzsenkinti 
kiszámlálással megbecsült fakészleteinek tövön való eladására a borgóbesztercei-, dombháti és valea-marei gőz
fűrészek bérbeadásával összekötve Besztercén a m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1909. évi május 
hó 25-én d. e. 11 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 alkal
mas fatömegét — a kéreg, csúcsfa és a termelési apadék leütésével — foglalja magában.
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I. 1 .4 -8 .1 0 . 
12-15. 17. 409.68 22910 26441 1990 3797 26939

B
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III. 1 -4 .  6. 
7. 334.09 29002 40360 6252

\
15114 12282

VI. 62 -  66. 178.95 13231 18515 9477 14330 4039

I. csoport összesen 922.72 65143 85316 17719 33241 43260 991.716 - 8000

II.
Szamos

völgyi
alsó

A. III. 3 - 8 .  13. 315.21 27814 34623 8054 18732 11974 165.491 50 Domb
hát

4000

III.
Szamos

völgyi
felső

C. III. 29a.
4 8 - 6 ' . 543.77 50643 95213 12701 28385 1729 1.052.312 - Válea-

máre
6000

Ajánlatok az összes I—III. csoportra együtt, vagy pedig külön-külön egyes csoportokra is tehetők.
A benyújtandó ajánlatokban a csoport vagy a csoportok, a melyre, vagy a melyekre az ajánlat tétetik, 

úgy, a mint a jelen árverési hirdetményben megjelölve van, erdőgondnokságok és gazdasági tervi elnevezések 
szerint, pontosan megjelölendők.

A zárt írásbeli, ivenkint 1 korona bélyeggel ellátott és 5°/o bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben 
az egyes csoportokra megajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és melyekben ajánlattevő által hatá
rozottan kijelentendő, hogy az árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri, azokat változatlanul elfogadja és 
azoknak magát aláveti, 1909. évi május hó 25-én d. e. 11 óráig a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál 
nyújtandók be.

Oly ajánlatok, a melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, a melyek elkésve nyujtatnak be, vagy pedig 
a megállapított árverési és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak magukban, figyelembe vétetni 
nem fognak.

A földmivelésügyi m. kir. minister úr fentartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatok közül szabadon 
választhassa elfogadásra azt, a melyet tekintet nélkül az ajánlat magasságára, saját belátása szerint legmegfelelőbb
nek talál, vagy hogy az összes ajánlatokat is visszautasíthassa.

Az árverési és részletes szerződési feltételek a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál, a borgói alsó m. kir. 
erdőgondnokságnál Borgóprundon, a szamosvölgyi alsó m. kir. erdőgondnokságnál Dombháton és a szamosvölgyi 
felső m. kir. erdőgondnokságnál Oradnán a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők és kívánatra minden 
egyes csoportra vonatkozó feltételek és a vágások térképei 30—30 korona összeg előleges beküldése ellenében az 
érdeklődőknek a m. kir. erdőigazgatóság által megküldetnek.

Besztercén, 1909. évi április hó 20-án.
M. kir. erdőigazgatóság.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, Akácfa-utca 50.)
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

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

F őszerk esztő :
Im ecs fa lvi I M E C S  B É L A

Bélapátfalván.

F elelős 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  szellem i részét illető közlem ények küldendők.

Vadászati főnm nkatárs :
Remetei KŐVÁRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a k iadóh ivatal vezető je  :

SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva,  Göm ör m.
hova az előfizetési és  h irde tési dijak  küldendők.

E lőfizetős! ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K 
Egyes szám ára ... ... ... 1 K.

Előfizetéseket Budapesten  elfogad : 
iíj. NÄGEL OTTÓ k ö n y v k eres k ed ése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Fa és szén.
Ezen a címen érdekes fejtegetések jelentek 

meg az elmúlt hónapokban napi- és szaklap
jaink hasábjain, a világ fa és szén-szükségletének, 
valamint ugyanezen anyagok készletének össze
hasonlítása kérdésében.

A Budapesti Hírlapban ismertette P. dr. a 
francia erdőfelügyelő Mélárd elég tanulságos 
értekezését arról, hogy mily rohamosan fogy
nak földünkön az erdőségek, hogy sok helyt, a 
tengeren túl egész rablógarázdálkodás folyik e 
téren s adatokkal — a mik természetesen a 
hitelesség bélyegét, a dolog természetéből fo- 
lyólag nem mindenben viselhetik magukon — 
kísérelt azon — nagyjában nem egészen hihe
tetlen — jövő eshetőségre figyelmeztetni, hogy 
a dolgok ilyetén folyása mellett már egy fél
század múlva faszűkibe jön a világ!

P. dr. a francia erdőfelügyelő ezen értekezé
sével szembe helyezte a világ szénszükségleté
nek és készleteinek arányát. És végeredmény
ként hozta ki azon valóságot, hogy bár a szén
készletek a közelebbi idők szükségleteit fedezni 
fogják s így tehát a tüzelésnél az elkövetkezendő 
vagy elkövetkezhető fahiányt pótolni képesek 
lesznek, ennek dacára az erdők fentartásának 
nemzetközi jelentősége az ipar millió szükség
letei, munkásviszonyok, mezőgazdasági, klima
tikus, szociális stb. követelmények folytán, to
vábbra is teljes nagyságában és horderejében 
fenmarad.

Ezen közfigyelmet érdemlő fejtegetésekkel fog
lalkozik a „Termelés“ c. szaklap f. évi 3. sz. is.

A „Magyar Faipar és Fakereskedelem“ f. évi
2. számában Divald Bála m. kir. erdőmester 
vállalkozik arra, hogy Mélárd francia erdőfel
ügyelő fent röviden vázolt, — felhozott adatai 
tömegéből láthatólag szorgalmas tanulmányozás 
árán megírt — jóhiszeműleg figyelmeztető cik
két felületesnek s minden alapot nélkülözőnek 
tüntesse fel.

Cáfolni nagyot kicsivel, általánosat ennek egy 
részletével, világviszonyokat kis hazánk adatai
val : lehetetlenség.

Mélárd földünk öt világrészéből felállított érte
kezésének számszerű adataiból jutott azon cáfol- 
hatlan következtetésre, hogy az iparnak óriási 
mű- és haszonfa fogyasztása következtében — 
hiszen egyedül csak a papírgyártás évente 52 
millió köbméter fát szükségei, — az erdők min
denütt rohamosan pusztúlnak. Harminc-negyven 
év óta a fatermelés és használat terén nagy 
változások állottak be. Csak Anglia, Német-, 
Franciaország, Belgium, Svájcban évről-évre 
nagyobbodik a fa bevitele s a fatermelés és a 
faárak világpiaci konjunktúrái az utóbbi 2—3 év
tized alatt teljesen megváltoztak.

Anglia évi bevitele — kereskedelmének roppant 
szükségletéhez képest— óriási. Hollandia 19 mil
lió, Svájc 15 millió frank értékben, Németország 
10 millió, Franciaország 9 millió, a kis Dánia 800 
ezer köbméter, Belgium P805 millió köbmétert 
importál.

Magyarország-Ausztria 7 millió köbmétert szállít 
csak ki, annak dacára, hogy összes évi terme
lése az 50 millió köbméter haszonfát felülhaladja
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Norvégiában már 10— 15 éve nem növek
szik a kivitel. Oroszország 11 millió köbmétert 
visz ki évente, nagy terjedelmű erdei még sokáig 
hozzáférhetetlenek maradnak s ezen exportot 
sem bírja már tovább. Észak-Amerika, Kanada 
rengetegei rohamosan pusztulnak. Ázsiát erdé
szeti szempontból mindenütt aknázzák. Kina, 
Japán alig bírják saját szükségleteiket fedezni. 
Afrika gyér erdőségű. Mexikó, Argentinia már 
fabevitelre szorul. Végül Ausztrália tartamos ter
melése a nagy szárazság miatt alig jöhet számba.

És ezen világperspektivával szemben találja 
ki Divald, hogy a földünk erdőségeinek csökke
néséről és pusztúlásáról felvetett állítás minden 
alapot nélkülöz! És miért? — kérdjük elképzel
hető meglepetéssel. Mert — és számokkal is 
igazolja — kis hazánkban 1899 óta 1901-ig 
csak  2.702,634 kát. holddal apadtak erdőségeink 
és mert 1901. évben 211,008 kát. holdat kellett 
volna befásítani, de ebből tényleg csak 116,341
k. h. lett erdősítve. De mindjárt szolgál kellő vi
gasztalással is, azon kijelentésével, hogy ez nem 
erdőpusztításnak, hanem csak igazságos birtok- 
politikának az eredménye. Végül megállapítja, 
hogy Mélárd nem mondott igazat, mert a ma
gyar erdészet nem folytat rablógazdaságot.

Ezen megállapításra jegyeztem meg már elő
zőleg, hogy az fölösleges volt. Mert azt, hogy a 
magyar erdészet rablógazdaságot űzne, — örven
detesen lehet konstatálni, — sem Mélárd, sem 
senki nem állította és nem mondta soha s talán 
nem is fogja m ondani!

De hogy a francia erdőfelügyelőnek azon meg
szívlelendő figyelmeztetését, hogy az erdőségek 
az egész világon pusztáinak, — Divald fenti 
adatai hazánkra vonatkozólag sem elég erősek 
megcáfolni — ezt talán szintén felesleges fejte
getni. Az már más kérdés, hogy miért, mi 
okból apadt országunk erdősült területe rövid 
idő alatt több mint 2 5  millió holddal A tény 
az, hogy bizony apadt biz’ az Magyarországon 
is és fog is még apadni.

Van azonban ezen erdőpusztulásnak hazánk
ban — sajnos — egyéb oka is, mint a parcel
lázási birtokpolitika, meg az újabb mérések kü- 
lömbözetei. S ezekre vonatkozólag hiába állítja 
oda tilalomfaként Divald az erdőtörvényt. Hiszen

éppen az erdőtörvény az előmozdítója a bajok
nak, az erdőirtásoknak. Hogy miért? Két intéz
kedésével ; jobban mondva, ezek hiányosságával.

Egy az, hogy az- erdőtörvény --- nem lévén 
figyelemmel arra, hogy a nem kicsinyelhető, 
állami és nemzetközi jelentőséggel szereplő erdők 
fentartásának szükségessége nemcsak talajminő
ségük, hanem az ipari, mezőgazdasági, szociális, 
munkás, klimatikus, közegészségügyi, stb. viszo
nyok szerint is lévén elbírálandó, — felállította 
a fából vaskarikát: a „feltételes“ erdőtalaj meg
különböztetést s ezen talajon álló erdőket ki
engedte a közprédának. Vagyis azok irtását 
sem preventive nem akadályozta meg, — a 
mennyiben engedélyhez nem kötötte — sem 
nem tiltja; annál kevésbbé bünteti.

Az erdők vagy fentartandók, vagy nem. Mi
után pedig az említett állami és nemzetközi kö
vetelmények és szükségletek a fenntartás mel
lett szólnak, lehetetlen ezen fentartást a talaj 
minőségétől függővé tenni. Annál is kevésbé, 
mert magának a talaj minősítésének sem akad 
széles ez országban két, egy nézeten levő szak
embere.

Eszembe jut itten egy m. k. főerdőmérnök 
észrevétele, a ki egy kevésbbé drasztikus terepű 
megye erdőhivatalának lévén főnöke, havasi 
zerge-vadászatról térvén haza, legelső találkozá
sunk alkalmával ezen szavakkal fogadott: „Be
szélhetsz te már nekem az én kerületemben 
véderdőkről, vagy feltétlen talajú erdőkről, most 
már tudom, hogy it t  semmi sincsen ezekből. 
Menj’ a havasra, ott majd megkapod őket!“

Ecce! Ki esküszik meg arra, hogy hazánk 
15 millió hold erdejéből nyilvántartott 3 millió 
feltételes talajú erdő tényleg feltételes talajon 
fekszik?! Vagy hogy a többi 12 millió hold 
erdő között egy hold feltételes talajú sincsen?!

Hiába is van az erdők törzskönyvében az a 
magánerdő (mert hiszen csak ezekről van szó) 
feltétlen talajúnak előírva. Ki látja azt a. törzs
könyvet? A birtokos bizonyára nem, mert an
nak telekkönyvi feljegyzéséről ugyan ki gon
doskodott volna? Tehát ha jól esik neki, kiirtja 
s utólag azután, ha véletlenül napfényre kerül 
az irtás, hát kisül, hogy . . . feltételes talajon 
állott! Mert hiszen svájci példák igazolják, hogy
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nincs az a meredekség, a melyen kellő szor
galommal ne lehetne az erdőétől más intenzív 
kultúrát fejleszteni és fenntartani.

De hány ily eset tudódik ki? Talán a való
ságnak egy tized része. Mert ily irtások nem
csak tömeges tarolások útján történnek ám ! 
Hányszor látni országutak mentén, a szántók 
közvetlen mesgyéje mellett, alig észrevehető 
kisebb szélességben vágásokat, kapálásokat, a 
mely helyekre pár év múlva visszatérve, az 
azelőtti erdőknek hült helyét találjuk. Hát még 
mily változások lephetik meg a szemlélőt, a 
világtól teljesen elzárt völgyek, félreeső zugok
ban? Pedig az erdők tömege ily helyeken van.

Felhozza Divald azt is, hogy mily horribilis 
számú csemete lesz elültetve. De hol? A 17. 
§. alá tartozó birtokokon ! Ezekről nem is szól 
a nóta s legkevébbé beszélt róluk Mélárd. Hiszen, 
hogy még annyi erdeje van hazánknak, mint 
amennyi tényleg van, az csak ezen 17. §-nak 
köszönhető. Itt el is lehet fogadni a kimutatá
sok 10 millió hold adatát. De hogy a 17. §. alá 
nem tartozó öt millió hold erdőnek csak 70 
%>-a is meg legyen még ma, arra már nem 
esküszöm. És hogy ezen 70% is magasabb 
szempontú és látkörű érdeklődés és intézkedések 
hián szép lassan el fog tünedezni, ahhoz nem 
kell különös jóslási tehetség. És azután — a 
mai föld és legelő éhséges viszonyok folyomá
nyaként — majd rákerül a sor a 17. §. alá 
tartozó erdőkre is. Nálunk fő a politika; ez a 
hétfejű sárkány megesz itt mindent. Attól bol
dog a magyar, hogy kinek lesz és mennyi 
szavazati joga. Erdészet— az bécsiesen szólva: 
sm arn!

Az erdőtörvény második hiányossága, — a 
miből folyólag az irtások is annyira örvendenek 
a közkedveltségnek, — az erdőfelügyelőségi szer
vezetek gyengesége. Már felállítása idejében 
olyan volt ezen szervezet, hogy kellő számú 
hivatal és személyzet hián, az erdőtörvényben 
körülírt igen szép hivatásának azért sem birt 
megfelelni, mert beleveszett az adatszerzés, 
nyilvántartás s színtelen ügyek apró-cseprő vé
leményezéseinek tömkelegébe. A felügyelőből 
irodában ülő, tollat rágó írnok lett — a legtöbb 
megyében az előadó szép szerepével.
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Azóta pedig?! Hát e letűnt 30 év alatt, a 
mi csak az „erdő“ fogalmával,— holdtávolság
ban is — érintkezett, az mind az erdőfelügyelősé
gekre lett címezve. Az új erdőtörvény pedig 
a teendők java részét szintén csak ide adta. És 
bár 1880 óta az erdőfelügyelőségek teendője,
— hogy sokat ne mondjak — 100 %-kal sza
porodott, — az hű maradt magához.

Se szaporítás, se állásarányosítás, se semmi. 
Erre nincs nálunk pénz. Mennyire fejlődött rö
vid múltja mellett a kultúrmérnökök, állattenyész
tési felügyelők, állatorvosok, stb. intézménye. 
Az erdészet almája, — az messze esik a poli
tikától — tehát fájától is !

És így pusztúlnak az erdők Mélárd állítását 
igazolva, bárhogy is szeretné azt Divald — dicsé
retére legyen mondva — nem megtörténtté hir-

^etrh' Craus Géza Aladár.

A szálankinti fatömegbecslés.
A fatömeg meghatározásának különféle módjai tárgya

lását mellőzve, csupán a szálankinti becslésről kívánok 
itt megemlékezni mint olyanról, mely részletesen tár
gyalva nincsen, s a melyre nézve az eljárást ki-ki, az 
elérendő s célba vett pontosság szerint, állapítja meg.

Minthogy ezt a becslési módot ez idő szerint általá
nosan alkalmazzák ott, a hol a fatömeg becslése és ér
tékelése kívántatik; s az erdők tövön való eladásánál 
más becslési mód alkalmazást már alig talál : megér
demli, hogy ezzel bővebben foglalkozzunk. — Hogy a 
célhoz vezető legjobb eljárási módban megállapodhas
sunk, röviden ismertetem az eljárást, a melyet követek, 
s hiszem, hogy igen tisztelt szaktársaim egyike vagy 
másika szintén hozzá fog szólni a kérdéshez.

Hogy a törzsenkinti becslésnél minden fának átmérő
jét megmérjük, s egyúttal megállapítjuk a törzsnek 
műfát szolgáltató hosszát is, az természetes.

Ez utóbbi célra, egy könnyen kezelhető, egyenes, szá
raz, méterekbe osztott 5 — 6, vagy több méter hosszú 
rúdat használunk. Mig az egyik munkás az átmérőt méri,
— a másik a fa mellé állítja a rudat, s a becslést végző 
szakember, a törzs alakja, s külső látszata után meg
állapítja a műfára alkalmas törzsrész hosszát. Ha ez a 
hosszúság meghaladja a használt rúd hosszát, akkor an
nak megállapítása szembecslés útján történik. — Az 
értékesebb fanemeknél célszerű a törzs egész hosszát is 
megbecsülni s jegyzékbe venni.

A jegyzőkönyvbe, fanemenkint elkülönítve, jegyezzük 
be törzsenkint az átmérőt, a műfát szolgáltató hosszúsá
got, de esetleg az egész törzs hosszát is, feljegyezvén
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egyúttal az esetleg előforduló látható hibákat is hosszú
ság szerint.

Már most, ha az egész lebecsülendő erdőterület fái 
igy felvétettek, hozzá fogunk a mintatörzsek kiszámításá
hoz. Mert az egész fatömegre mégis csak a mintafák 
köbtartalmából következtetünk.

Hogy minden létező átmérőre döntetünk-e mintafákat, 
vagy vastagsági osztályok képzésével állapítjuk meg azo
kat, az a megkívánt pontosságtól függ. De szerzett ta
pasztalataim szerint teljesen megfelel a vastagsági osz
tályok képzésével megállapított mintafák döntéséből le
vezetett eredmény !

Itt megjegyzem, hogy soha sem szabad szem elől 
téveszteni azt, hogy mindig csak becslésről van szó, 
a mely matematikai pontosságot nem biztosit, s meg 
kell elégednünk azzal, hogy a valósághoz minél köze
lebb férkőzzünk.

A vastagsági osztályok képzésénél, az előforduló fane
mek értéke szerint, 5— 10 vastagságot illetve átmérőt 
foglalunk össze, p l.: tölgyből ötöt, bükkből tízet. A
mintatörzseket, az így összefoglalt vastagsági osztály 
minden csoportjára, külön számítjuk ki.

A fatömeg mennyiségére, nevezetesen tisztán tűziía- 
állabok becslésénél, az így kiszámított és döntött mintafák 
fatömegéből következtetünk. Minden vastagsági osztályra 
kiszámított mintafából legalább kettőt döntetünk ; de mi
nél többet döntetünk és köbözünk, az átlagot annál in
kább megközelitjük s ezzel a valósághoz is közelebb 
jutunk.

Másként áll azonban a dolog, ha nem csupán a fa
tömeg becslése, hanem annak minőség szerinti megálla
pítása, a műfa és tűzifa elkülönített meghatározása és 
értékének megállapítása is feladatunkat képezi.

Ez esetben nagy hibát követünk el, ha a műfa meny- 
nyiségére csupán és kizárólag a mintafákból követ
keztetünk. Mert a mintafa alak tekintetében teljesen 
megfelelhet a vastagsági osztályba összefoglalt fák átla
gának a nélkül, hogy a törzsenkint felvett műfa hosszú
ságának átlagát is képviselné. Ez a mintafa, műfa tekin
tetében, a valóságnál nagyobb vagy kisebb hosszúságot 
képviselhet. S így a műfa mennyiségének megállapítá
sára nézve nagy hiba volna, ha a döntött mintafa mel
lett tekinteten kívül hagynók a törzsenkinti felvételnél 
megállapított műfa-hosszúságokat. Vagy megfordítva, 
egyedül ezeket fogadnánk el mérvadóul, eltekintve a 
mintafa eredményétől.

Helyes, a valóságot nagyon megközelítő eredmény 
elérhetése céljából tehát az egyes vastagsági osz
tályokba foglalt átmérőknek megfelelő sfelvett müfa- 
hosszúságokat is összegezni kell, s ezen hosszak 
összegéből az átlagot levezetni, s az eredményt a 
minta fából nyert műfa-hosszúságból kombinálva 
megállapítani. Pl. összefoglalunk egy vastagsági osz
tályba 5 fokot vagy átmérőt, a következő törzsszám és 
műfahosszúsággal:

20 cm. 201 darab műfa hossz-összege 610 m.
22 „ 180 ,, „ „ 890 „
24 „ 195 „ „ „ 910 „
26 „ 210 „ „ 1160 „
28 „ 240 „ „ 1415 „
Ossz.: 1026 darab műfa hossz-összege 4985 m.

Lesz: 4985: 1026 kereken 4'9 m.
Ezzel szemben, a mintafa szerint, a műfára alkalmas 

törzs hosszúságát 6 méterben találtuk. Ez esetben, a 
talált két különböző hosszúság átlagát képezzük ; s ak
kor lesz, a műfára alkalmas hossz: 90 +  6 ■= 10'90: 
2 — kereken 5'40 méter.

Hasonló eljárással állapítottam meg minden esetben a 
korhadási százalékot is, ha az előforduló korhadások 
mérve a törzsek felvételénél meg lett határozva. Mert ta
pasztalatom szerint, ugyancsak hibás eredményhez ju
tunk, ha azt egyoldalulag, akár a törzsenkinti felvételből, 
akár csupán a próbafák eredményéből állapítjuk meg.

Külön-külön, mindegyik nagyobb csalódásokra vezet
het. S jobb eredmény csak a törzsenkinti felvétel és a 
próbatörzs eredményeinek egybevetéséből várható.

Rendkívüli óvatosságra int, az előhegységi és hegységi 
korosabb tölgyállabok minőség szerinti fatömegbecslése. 
Itt gyakran előfordul, hogy a külső teljesen ép, egész
séges fára enged következtetni, s a mikor a törzs bárd 
alá kerül, vagy fűrészen dolgoztatik fel, arra a sajnos 
eredményre jutunk, hogy belsejében olyan korhadt részek 
fordulnak elő, a melyeknél fogva a törzs teljesen alkal
matlan, s a tervbe vett célnak sehogy sem felel meg. 
Innen származik azután a nagy apadék, s a fűrészárú 
kihozatal alacsony o/0-a is.

Egy alkalommal, vasúti kocsik építéséhez szükséges, 
négyélű, fűrészelt tölgyfa szállítására vállalkoztam, a mely 
anyagot régebben is nagyon jól fizették ; de egyúttal fel
tétlenül hibátlan árú szállításához fűzték.

Hogy a fűrészhez megfelelő nyers anyag fuvaroztassák, 
a vágatás megkezdése előtt, tövön, a legszigorúbb bírálat 
alapján választottam ki magam ama törzseket, a melye
ket e célnak megfelelőnek tartottam. A döntés után, s a 
felvétel alkalmával, ismét a legnagyobb részletességgel 
vizsgáltatott felül minden egyes darab. S e mellett is' 
megtörtént, hogy a fűrészen olyan korhadások találtattak, 
a melyek a törzset e célra teljesen alkalmatlannak minő
sítették, s nagy részét egyenesen selejtbe juttatták.

Ezen okulva, a szálankinti becslésnél, ott, ahol a fa
tömeg minősítése és értékelése kívántatik, a döntött minta
fákat legalább két méter hosszú darabokra fűrészeltetem, 
hogy a fának használhatósága lehetőleg megállapítható 
legyen.

Hogy ezen eljárás megbízhatóságáról meggyőződést 
szerezzek, több vágásterületen próbáltam ki olyan ura
dalomban, a hol a vágások fakihasználata intensivitásá- 
hoz szó sem fér. A hol minden darab fa rendeltetésének 
leginkább megfelelő célra lett felhasználva és értékesítve. 
S minden egyes esetben közelebb jutottam a kihasznált
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vágás eredményéhez, mint ha csupán a próbafa, vagy 
csak a törzsenkinti felvételből származó eredmény alap
ján állapítottam volna meg a műfa mennyiségét.

Fogassy Gyula.

Tölgyerdőgazdaságaink hibái.
Irta Márton Sándor.

Divald Béla cikke adja kezembe a tollat, mert fel
elevenítette azt az igazságot, hogy térjünk vissza a ter
mészet útmutatásaihoz.

Köztudomás szerint minden szívgyökérrel biró fanem, 
ha elveszti szívgyökerét, e helyett valamelyik e célra 
legalkalmasabb vagy legkedvezőbb helyzetű oldalgyöke
rét álszívgyökérré fejleszti. Ez a fejlesztés azonban időbe 
s a fának megerőltetésébe kerül. Ez idő alatt a fa alig 
növekszik valamit.

A szívgyökér általában kétféle behatás alatt kezd sor
vadni s elpusztulni :

1. külső erő által történt megsérülés vagy elpusztítás 
miatt ;

2. belső ok folytán, mely lehet betegség, vagy hogy 
önmaga táplálékának bősége fullasztja meg s előbb vagy 
utóbb elpusztul.

Az első oknak a csemete-ültetéssel nagyrészt magunk 
vagyunk okozói, mert a kiásásnál a szivgyökér kivágatik. 
Az elvágott szívgyökerü csemete egyik oldalgyökerét 
szivgyökérré fejleszti. Ha ez a fejlesztés gyors, akkor a 
külső fásrészek nagyon visszamaradnak nehány évig a 
növekvésben; ha lassúbb, a csemete elég jól fejlődik 
ugyan, de sohasem kellően. Meggyőződhetik róla bárki, 
csak vessen el 100 egészséges makkot és ültessen el 
100 drb igen-jó tölgycsemetét egymástól 8 —10 m. sor 
és 1—2 m. csemete vagy makktávolságot. Húsz év 
múlva megláthatja, hogy a vetésből keletkezett fák már 
ekkor szebbek s nagyobbak lesznek.

Később pedig azt is tapasztalhatja, hogy ismét 20 
vagy 30 év múlva — ha megéri, s hogy az ültetett 
visszamarad, nem nő tovább, mig a vetett akkor kezd 
hatalmasan fejlődni. Volt alkalman ily ültetéseket látni ; 
eleinte nem tudtuk okát a visszamaradásnak s egy öreg 
erdőőr magyarázta meg, hogy az ültetett elmarad.

A második oka a szívgyökér sorvadásának vagy el
pusztulásának, a fának levágatása. (A betegségek tárgya
lását itt feleslegesnek tartom, csupán utalok erre később). 
Ugyanis a levágott fa gyökérzeie sértetlen marad s 
ugyanannyi vizet és tápláló anyagot vesz fel, mint az 
előző 20 évben. Úgy de ennyi vízre s táplálékra még a 
lehető legdúsabb sarjadzás mellett sem leend szüksége. 
A felesleges viz és táplálék nagy feszültségben tartja a 
gyökérzet sejtjeit s a vízben legjobban bővelkedő szív
gyökérnek gyenge, a hegyén levő sejtjeinek falai a fe
szültség miatt elvékonyodnak s el is repednek. A sok 
táplálék pedig megreked, a sejtfalakat átjárja, bennük ma

rad, beléjük rakodik le s így javarészt megszűnik át
eresztő képességük ; az elrepedt falu sejtekben pedig a 
táplálék megromlik, gombák nőnek rajta s így a sziv
gyökér romolni, majd sorvadni kezd. Hogyha pedig a 
tüskó ügy van levágva, hogy a viz behatolhat, a korho- 
dás átmehet a szívgyökérre s tövít elpusztítván, az egész 
szivgyökér megsemmisül. (Gombák s korhadás mint 
betegségek.)

így évről évre apad a szívgyökér s vele a felvett viz 
s táplálék mennyisége is.

A midőn pedig a sarj annyira fejlődött, hogy a gyö
kerek által felvett vizet s táplálékot egész mennyiségé
ben fel tudja használni, a gyökérzetnek s különösen a 
szívgyökérnek sorvadása kisebb lesz vagy ritkán egészen 
meg is szűnik.

Ezután nehány év múlva, az időközben növekedett 
sarjnak kevés lesz a felvett viz s táplálék. E miatt növek
vése lassúvá lesz s ezen úgy segít, hogy egyik oldal
gyökerét álszívgyökérré fejleszti s ennek segélyével habár 
lassan, de évekig vagy évtizedekig is tud növekedni.

Ha most már újonnan levágatjuk a fát, az előzőleg 
leirt folyamat újra kezdődik és most már úgy a valódi 
roncsolt szívgyökér, mint az új álszívgyökér, kezdenek 
sorvadni. Ez a sorvadás addig tart, mig a felvett táplá
lékot az uj sarj fel nem tudja használni. És ez az idő
pont most már hamarabb áll be, mert az első sarjnak 
lassudott növekvésében kevesebb táplálék kellett s így 
kisebb uj sarj fog ugyanannyit felhasználni, a melynek 
további táplálására ismét új álszívgyökér képződik, ha a 
tuskóban van még elég életerő. Ha azonban már gyenge 
a tuskó, akkor nem fejleszt új álszívgyökeret, hanem 
csak a fa növekvése lassudik meg, mig a nehány év 
múlva meg is áll.

Ezek a körülmények teszik érthetővé, hogy miért sar- 
jadzik jobban a 20 éves tuskó, mint a 40 vagy 50 éves, 
t. i. mert 20 év alatt a makkból nem fejlődött ki oly 
nagy fa, a melynek oly nagy mennyiségű táplálékra lett 
volna szüksége mint az idősebbnek s így a gyökérzet
ben nem reked meg aránylag annyi túlsók viz s táplá
lék, mint az idősebbnél, és hamarább is eléri azt az 
időpontot, a mikor a sarj már képes a felvett viz s táp
láléknak egész mennyiségét felhasználni s így megsza
badul a szívgyökér a nagy sejtfalfeszültségtől s további 
romlástól.

Folytatólag ha harmadszor is levágatjuk a fát, már 
nagyon könnyen el is vész a gyengült tuskó, avagy sar
jának növekvése rendkívül hamar, 10— 12 évre már 
lassúvá lesz és a sarj 25—30 évre el is vénül.

Mindezekből pedig az a következtetésem, hogy a sarj- 
erdő-alak vagy gazdasági mód csakis jó talajon s itt is 
csak kétszeri, avagy 20 vagy ennél alacsonyabb vágás
forgó mellett három vagy négyszeri levágásnál újítja fel 
az erdőt, ezentúl azonban az erdőt makkról kell fel
újítani.

Nagy hiba volt tehát a sarjerdöt nagy kiterjedés
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ben engedélyezni, de ennél még nagyobb hiba volna 
további fentartása.

Azt hozzák fel, hogy p. o. 40 éves sarjerdő, kisebb 
erdőkben épen megfelelő, mert az erdőbirtokos kisebb 
szerszám- és épületfa-, valamint tűzifaszükségletét kielé
gíti s a felújítás sokkal könnyebb vagy épen semmiféle 
fáradságot sem igényel.

Teljesen igazuk van ebben, de nem a végletekig ; úgy 
időre mint területre is értve ezt a korlátozást.

Idő tekintetében maximalis volna gyengébb talajon 
80, jobb talajon 120 év s ehez képest a hol már ez az 
idő az előző levágásokkal együtt t. i. a vágásforgónak 
többszörösében : p. 40 évesnél kétszerese vagy három
szorosa, 20 évesnél 4-szerese stb., (megközelítőleg véve) 
eltelt, okvetlenül át kell térni a makkvetéssel való fel
újításra s 15—25 évi átmenettel a szálerdőre, mert a 
sarjerdő nem tartja oly karban a talajt mint a szálerdő 
s a felújítási előny is elmarad.

Terület tekintetében nem szabad a kisebb erdőket évi 
vágásterületekre osztani, hanem legalább is két évi 
vágástért összefoglalni, mert sok kicsiny erdőben oly 
keskeny az évi vágástér, hogy a fák hossza ennél na
gyobb s ha döntetnek a fák, a múlt évi keskeny vágás
téren keresztben átérnek az egész múlt évi vágástéren 
és az összes egy éves sarjakat vagy kitörik vagy össze
törik, a fáshordó szekerek vagy szánok pedig kénytele
nek a két éves vágástéren át szállítani a fát s ebben 
is károkat okoznak. így két évig rongálódik a vágástér, 
mig ha többet foglalunk össze, sokkal szélesebb lesz a 
vágástér s nincs annyi rongálásnak kitéve.

Nagyon káros továbbá a sarjerdő-alak az idősebb fa
állománnyal biró erdőkre, mert sarjadzásuk okvetlenül 
gyenge leend.

Teljesen felesleges indokolnom, hogy a bükkösökben 
mily hátrányos a sarjerdő alak. Látott már ily példákat 
mindenik gyakorlati szaktársam.

Az említett hátrányoknak és hibáknak kiküszöbölésére 
szolgáló intézkedések gyanánt — tömören előadva — 
következőket tartom :

Minden sarjerdő-alakra berendezett erdőbirtokon a 10 
éves átvizsgáló munkálat alkalmával megállapítandó, 
hogy hány éves fa vágatott első ízben az üzemterv 
alapján. Ha valamely erdőrészben a fák kora 55 évnél 
magasabb, ez az erdőrész a következő levágatásnál 
makkról újítandó fel.

Az oly erdőrészeknek faállománya, a melyeknek mai 
kora 50 éven alól van s elég jó záródásuak és a fák 
elég egészségesek, még egyszer sarjakról újítható fel.

A fahasználatot úgy kell szabályozni, hogy igen lassan 
(legfeljebb 20'Vo vágástér-kisebbítéssel) szálerdőre s az 
ennek megfelelő magasabb vágásforgóra lehessen áttérni.

A makkvetésnek előmozdítása végett az állam ne csak 
csemetéket adományozzon, hanem makkot is, mert p. o. 
egy hektoliter makkot ha az állam 12 K árban meg
vesz s ingyen kiad, abból az erdőben átlag 8 K költség

gel legalább 8000 csemete nevelhető s így erre 1 éves 
korára kint 2 K 50 f, mig a csemetekertben ki nem 
ásva sem igen lehet olcsóbban nevelni.

Szólnom kell még a tölgyszálerdő vágásforgójának 
nagyságáról.

Nem tudom, hogy miért veszik nálunk általában fel a 
szálerdő legalsó fokát 80 évre, mert akkorra a tölgy 
csak szerszámja s ekkor gyarapodnék legjobban. 80 év 
csak. a sovány s kedvezőtlen termőhelyre való. Itt azon
ban termeljünk inkább más fanemet.

Tapasztalataim alapján állítom, hogy tölgyszálerdőnek 
helyesen csak 100 s ennél több idő vehető fel hazai 
viszonyaink között vágásfordulóul, még pedig minél jobb 
a talaj, annál magasabb veendői

Befejezésül megemlítem, hogy a kocsányos s ko- 
csánytalan tölgy telepítésének kérdése ha előtérbe jut 
oly helyeken, a hol a szőlő már nem tenyésztetik, vagy 
itt-ott fordul csak elő, továbbá 400 m. magasságon felül 
a kocsánytalan tölgynek adandó az előny ; ezzel ellen
tétes körülmények között, s ott, hol nem tudunk dönteni 
a felett, hogy melyiket válasszuk, a kocsányos tölgyet 
tenyésszük, mert ez jobban alkalmazkodik az éghajlat s 
talajhoz.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Az erdei termékek értékesítésének 
emeléséhez.

A M. E. múlt évi 5-ik számában megjelent „Erdészek 
legyetek fakereskedők“ című közleményemnek mintegy 
folytatása képen bátorkodom a M. E. igen tisztelt olva
sóinak figyelmétaz „OesterreichischeForst-und Jagdzeitung“ 
f. évi január hó 1-én megjelent számának fenti cim alatti 
vezércikkére felhívni.

Sok megszívelni való van benne, viszonyainknak meg
felelő témát tárgyal ; üdvös dolog volna, ha megvaló- 
súlna. — De lássuk miről van szó !

Azok a nehézségek — így mond a szerző — melyekkel 
manapság úgy a nyers, valamint az iparcikkek értékesí
tésénél — a rohamosan emelkedett termelési költségek, 
adók, a megdrágúlt élelmiszerek beszerzéséből előállott 
magas munkabérek stb. — következtében — küzdeni 
kell, nemcsak az ipar- és kereskedelemmel foglalkozókat 
érinti, hanem különösen és legnagyobb mértékben az 
ez idő szerint munkáshiányban szenvedő s nagy munka
bérösszeget fizető mező- és erdőgazdák, illetve birtokosok 
vállaira nehezednek érezhetően s a „lenni vagy nem 
lenni“ életkérdést állítják szemeik elé.

Hogy a fenti viszonyok következtében némely — bár 
okszerűen gazdálkodó — erdő- és mezőgazdasági ura
dalomnak mily alacsonyra szállt le az évi tiszta jöve
delme, azt aggódva az illető kezelő tiszt látja, de el
rettenve érzékenyen érzi a birtokos is.

Mit von maga után rendesen egy birtokosnál az évi 
jövedelem csökkenése ?
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Maga után vonja a nem mindig helyén való takaré
kossági rendeletek kiadását; a személyzeti létszám kiseb
bítését ; megszorítását vagy épen beszüntetését az itt-ott 
szükséges és üdvös beruházásoknak stb.

Az erdei termék, nevezetesen a fának árai (úgy göm
bölyű állapotban, mint a szelvényárúké) a termelőkre 
nézve a közelmúltban kétségen kívül rendkívül kedvezőek 
voltak ; az üzlet mindenütt elfogadható volt! a pénz folyt.

Ezen kedvező viszonyokból kifolyólag — az erdőbirto
kosokat annyira-amennyire gazdaggá teendő — a fa
kereskedők, mint a gomba nőttek ki a földből s a faárak
ban önönmagukat árverelték.

Mi lett ennek eredménye ? —- Egy oly természetellenes 
és egészségtelen állapot, mely a pénzzel gyakran igen 
gyengén rendelkező, többnyire felvett pénzzel, illetve 
tőkével dolgozó, de vakmerőén és ügyetlenül gazdálkodó 
vállalkozóknak, — befektetett tőkéik legcsekélyebb részé
nek elvesztése esetén is — tönkre jutását vonta maga 
után.

Az ilyen bukások a mai időben gyakran fordúlnak elő; 
a pénz- és piaci viszonyok azonban hatalmasan változtak; 
az építkezés pang ; a fakereskedelem az egész vonalon 
megrekedt; a faárak leszálltak; vásárlási kedv nincs. 
Ezen kellemetlenségek legközelebb nemcsak a fakeres
kedőket, de a termelőket is érzékenyen fogják érinteni, 
ha csak a piaci viszonyokban rövid időn belől javúlás 
nem fog beállani.

Ha még most hozzá vesszük azon kedvezőtlen és 
szomorú híreket, melyek az apáca-gyaponc pusztításairól 
szólnak s melynek eredménye talán az lesz, hogy a most 
már túlárasztott piacra rengeteg famennyiség kerül el
adásra, akkor könnyen beláthatjuk, hogy igen kevés 
reményünk lehet ahhoz, hogy a viszonyok a közel jövőben 
javúljanak.

Ezen bajok kellemetlen következményei évekre kihat
hatnak s ezeket csak némileg is tűrhetővé tenni a mai 
nehéz viszonyok között csak úgy lehet, ha erdei termékünk 
értékesítésénél az üzleti közvetítést kizárni igyekszünk s 
azt magunk bonyolítjuk le.

Sajnos, egyáltalában nem mondhatjuk el, hogy erdei 
termékeink értékesítésénél ezen nem megvetendő hasznot 
hajtó eljárás dívnék, hanem többnyire azt látjuk, hogy 
erdőbirtokosaink vagy a régi meg nem felelő szerződések 
meghosszabbításával, vagy ajánlatok kiírásával értékesítik 
erdei termékeiket és a közvetítő kereskedőknek — kiknek 
munkájukból élni kel! s kisebb-nagyobb haszonnal dol
goznak — az elérhető tiszta jövedelemnek számot tevő 
részét oda dobják.

Mindenek előtt abban, hogy manapság a legfelsőbb 
rangban levő erdőtiszttől le az utolsó erdőőrig mindenki 
túl van halmozva munkával, s bár az erdei termékeknek 
a közvetítő kereskedés kizárásával, közvetlen az ipar- 
vállalatoknak történendő eladásából származó előny nyil
ván fekszik előttünk, mindazonáltal a munkálati túlter
heltség egy ismételve csak nagy teherrel és munkával

járó, de egészséges fakereskedői szellem megszületését 
s további ápolását megakadályozza.

Egy további ok, mely leginkább mérvadó és elfogad 
ható még : a kereskedelmileg képzett egyének hiánya s 
ennek következményekép a szükségleti forrásoknak ke
vésbé ismerete : a piaci helyzetben való tájékozatlanság; 
a szállítási és vámdijjegyzék kezelésében, valamint a 
biztos nyereményszámítás felállításában való gyakorlat
lanság, járatlanság,

Kívánatos volna a jövőben minden modernül, gyöke
resen és észszerűen gazdálkodó nagy erdőbirtoknál az 
előirányozható legnagyobb tiszta jövedelem elérése cél
jából egy külön fakereskedői hivatalt felállítani, illetve 
egy oly egyént alkalmazni, ki a kereskedelmi kezeléshez, 
számvetéshez, választékoláshoz, feldolgozáshoz, szállítás
hoz stb. ért, s ki — dacára, hogy megfelelő fizetéssel 
bírna — a számot tevő tiszta nyereség fokozásához 
nagyban hozzá járúlna.

Ezen — nevezzük — fakereskedelmi iroda élén egy 
a faűzlet minden ágában gyakorlatilag is képzett, ügyes 
hivatalnok állana, ki a fogyasztókat felkeresné, a piaci 
viszonyoknak megfelelően az eladási árakat meghatá
rozná, a keresett választékoknak előállítását, valamint 
azok mennyiségét elrendelné ; a rendelmény elszállításánál 
felügyelne, ellenőrködne; természetes, hogy a termelt 
famennyiség nagyságához képest ezen hivatalhoz meg
felelő számú s megbízható segédszemélyzet osztatnék be, 
kik a fák felmérésénél, raktározásánál segítségére len
nének.

Magától értetődik, hogy az ily szervezet létesítése 
egyelőre csak azon nagyobb erdőbirtoknál fizetné ki 
magát, mely legkevesebb 10—20, sőt több ezer tm3 fát 
hoz évente piacra, mert az új személyzet fizetése, az 
utazási költségek, vasúti rakodó helyek bérlete stb. meg
lehetős sok kiadással járnak.

Ezzel szemben azonban nincs kizárva az sem, hogy 
a tiszta jövedelem fokozása céljából több oly kisebb 
erdőbirtokos, kik évente mintegy 2000—3000 tm3 fát 
termeltetnek — egyesüljön egy fakereskedelmileg képzett 
egyén (ép úgy, mint erdőtörvényünk szerint közös erdő
tiszt) tartására, kire termékük értékesítését rábízzák, s ki 
azt közvetlen a fafeldolgozó vállalatoknak adná el, az 
üzletet lebonyolítaná s az egyes birtokosokkal elszámolna, 
az esetleges differenciákat közvetlen az eladó és vevő 
között kiegyenlítené ; fizetése évente vagy meghatározott 
fixum lenne, mely az egyes birtokosok által az egyes erdő
birtokban termelt famennyiség arányában fizettetnék, vagy 
kaphatná javadalmazását az eladott fatömeg m3-re után.

Ezen esetben az alkalmazott ép úgy működnék, mint 
jelenleg működnek a fakereskedők, kik a fát több helyről 
szerzik be s maguk pedig haszonnal tovább eladják — 
mindazonáltal azzal a különbséggel, hogy az a számba- 
vehető haszon, — melyet most a közvetítő fakereskedő 
egyedül maga vág zsebre, — megoszlanék és egyrészt 
biztosítaná a kereskedelmileg képzett szakember tisztes
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séges megélhetését, másrészt nagyban szaporítaná az 
egyes erdőbirtokosok évi tiszta jövedelmét.

Távol álljon tőlünk, hogy a fakereskedői szakot tá
madni akarnánk, van közöttük sok igen képzett, derék 
egyén, de a fenti intézménynek sokoldalú előnyét elvi
tatni nem lehet, azt maguk ők is beláthatják; csak nézzük 
a mostani rossz piaci helyzetet: a jelenlegi viszonyok 
mellett sok kisebb birtokos, ha erdei termékét eladni 
kényszerítve van, kárt kell hogy szenvedjen; hát még 
mily káros következményei lennének az egész erdészetre 
nézve annak, ha a fakereskedők maguk között kertelire 
lépnének s egyéb eladási forrás hiányában az árakat ők 
szabnák meg!

Mily előny volna ezzel szemben tehát az erdészet 
kebelében a fent ismertetett intézménynek létesítése, a 
mikor is a piaci viszonyok pontos ismeretével nagyobb 
mennyiségű árú csak a megfelelő időben bocsájtatnék 
piacra, a midőn ott kelendősége van, vagy megfordítva, 
kedvezőtlen kilátások mellett az árú vissza tartatnék, 
piacra bocsájtása redukáltatnék; ezek által egyrészt ál
landóbb piaci árakat érhetnénk el, másrészt az árak 
megállapításához maga a termelő is határozottabban 
hozzá szólhatna.

Természetes dolog, hogy ezen előnyök csak akkor 
lesznek érezhetők, ha ezen szervezkedés mindenütt vissz
hangra talál és ha a termelők a saját jó felfogott és egy
úttal közös érdekükben, együttes és céltudatos fellépéssel 
a helyes irányban fognak mozogni.

Az ügy megvalósulása egyedül a birtoknak nagyobb 
pénzbeli megterheltetése körül foroghat, mely a mostani 
drága időben a mérvadó helyeken aligha fog örömmel 
fogadtatni, de ha a vezető tisztek a kellő számítást meg
csinálják, részletesen feltüntetik az uj szervezéssel járó ki
adásokat s ezzel szemben kimutatják a biztos jövedelem- 
többletet, akkor azt hiszem nem fog akadni birtokosaink 
közül egy sem, a ki ezen — bár látszólag többlet- 
kiadással járó, de — az évi tiszta jövedelmet hatalmasan 
növelő szervezkedésbe bele ne menne. De még a sok 
számadat sem szükséges, fényesen igazolja az ajánlott 
intézmény elfogadását fakereskedőink meggazdagodása ; 
az általuk élvezett jövedelem javarésze ezen intézmény 
mellett az erdőbiiiokosok zsebébe folyhatna be.

A mi a fenti intézménynél alkalmazott személyzet 
belső szolgálati szervezését, hatáskörét stb. illeti, termé
szetesen mindig a helyi viszonyok szabják meg, mind
azonáltal az illetőt nagyobb hatáskörrel, bizonyos önálló
sággal kell felruházni, mert ezen állás szükkeblüségből, 
kicsinylésből eredő alárendeltséget nem tűr.

Hogy ez által a vezető és kezelő tiszteknek befolyása, 
hatalma, hatásköre csorbát nem szenvedne, az világos, 
mert a fakereskedő munkája csak ott kezdődik, hol a 
kezelő tiszté már megszűnt!

Ezen uj intézménynél, illetve az egyes erdőbirtokoknál 
létesítendő u. n. fakereskedelmi irodák vezetésére néze
tem szerint a szakvégzett erdőtisztek vannak hivatva.

Nem mulaszthatom el tehát az intéző körök figyelmét 
ismételve felhívni azon dolgokra és kellékekre, melyeket 
az „Erdészek legyetek fakereskedők“ cimü közlemé
nyemben a fiatalságnak főiskolánkon jövőbeni oktatására 
vonatkozólag mondottam.

Sokan vannak ám köztünk kereskedelmi szellemmel 
biró egyének, kik egy ily iroda vezetésére szívesen 
vállalkoznának s a mi a fakereskedelem gyakorlati részét 
illeti, azt egy erdész-ember egy-két év alatt könnyen el
sajátítja, annak minden fogásával tisztába jön.

Fel tehát erdészek! Osszuk meg a munkát! Legyen 
egyik részünk kezelő tiszt, másik részünk fakereskedő !

Tartsunk össze, munkálkodjunk karöltve; igyekezzünk 
kenyéradóinknak a legnagyobb tiszta jövedelmet biztosí
tani, bizonyára nem lesznek hálátlanok érte!

Biok Zoltán.

Srdészsfi technológia.

A fakéreg értékesítése vegyi utón.
Közli Skolka József. (3)

3. Az amorphcsersav nyerése.

Ugyanazon okok, melyek a cserkivonatok készítése 
mellett szólnak, egyúttal az amorph tannin készítését is 
indokolják annál is inkább, mert a tannin ez alakban 
igen jól értékesíthető a drogueriákban, a festék- és tinta
gyárosoknál.

Feldolgozandó anyagul szolgálhatnak a lisztté őrölt 
kérgek, s durván összetört alakban különösen a tölgy- 
gubó és gubacs.

Oldóanyagul, bár mint említettük, a tannin viz, alkohol, 
aetherben s ezek minden arányban történt keverékeiben 
oldódik : mivel itt vegyileg teljesen tiszta készítményről 
van szó, kizárólag aethert alkalmazunk s ezt annál inkább 
tehetjük, mert, mint látni fogjuk, a felhasználás csekély 
s az aether a legnagyobb részben újra tisztán, fáradság 
s külön művelet nélkül visszakerül s ismét használható.

Az eljárást könnyen teszi érthetővé a mellékelt ábra.
Az a edény c becsiszolt csappal ellátott tölcsérszerű 

nyúlványával a d  edénynyel áll összeköttetésben.
A könnyen illő aethernek levegővel való szabad érint

kezésének kizárása céljából a két edény dugójába helye
zett s üveg könyökcsövet képező végét kautsuk- vagy 
gummicső segélyével az ábrán c-vel jelölt módon vannak 
összekötve. A b-ve 1 jelzett gömb a szűrő készüléket 
helyettesíti, mely vagy cellulózé vagy közönséges vattá
ból labdaszerüen van készítve és arra szolgál, hogy a 
feléje helyezett kéreg, gubacs vagy gubó törmelék lehul
lását és az oldó aether gyors lefolyását megakadályozza.
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A művelet sorrendje a következő: az „a“ edénybe 
lebocsátjuk a „b“ szűrő labdát s az edényt megtöltjük 
pl. durvára tört gubó vagy gubacscsal, esetleg kéreg
liszttel és a „d“ edénynyel zárt csap mellett összekötte
tésbe hozzuk. A felső edényt megtöltjük a feldolgozandó 
anyaggal s annyi előzőleg lemérlegelt kénaetherből (keres
kedelemben aether sulfuris néven kapható) annyit önt
sünk hozzá, hogy az a beléhelyezett anyagot elborítsa. 
Erre az „e“ csővel összefüggésben levő dugóval a felső 
edényt is elzárjuk és egyidejűleg a „cu csapot fel
nyitjuk.

A használatba vett anyag tartalma az aetherben 
oldódni kezd s az oldat a szűrőlabdán keresztül az alsó 
edénybe kerül, melyben rövid időn belül két folyadék 
válik ki. Az alsó sötétebb színezetű és nehezebb folyadék 
tanninban gazdag aetherből, a felső világos pedig majd
nem tiszta aetherből áll. Ezen aethert egy esetleg külön 
e célra alkalmazott csap segítségével lefejtjük vagy le
öntjük s a felső edénybe az eredetileg felhasznált aether- 
mennyiség felének megfelelő vizet öntünk s várjuk, mig 
ez is teljesen átmegy a szűrőn. Ha már a felső edény
ből ezután az átszüremkedés megszűnt: az eljárás befe
jezettnek tekintendő. A felső réteget képező s aetherben 
dús folyadékot további eljárásra fejtjük le, mig a barnább, 
csersavval telitett sűrű folyadékot cellulózé vagy itatós- 
papir-szürőn bocsátjuk át s a folyadék leszürődése után 
visszamaradó s gyengén barnás por adta a tiszta amorph 
tannint, melyhez még bizonyos mennyiségű viz van 
tapadva, illetve kötve. Hogy ezen víztől is megszabadít
suk : szükséges a port egy üvegbura alá helyezni, a 
mely alá előzetesen egy kénsavval telt nyílt edényt 
helyeztünk. A kénsav pár napon belül magához köti a 
felszabaduló vizet 5 a tannin Cu, Hu, Oo vegyileg 
tiszta amorph barna por alakjában visszamarad.

4 A kéregből készült cellu lózé.
A cellulózé éppen úgy fordul elő a fában, mint a fák 

kérgében, csakhogy sokkal alárendeltebb mennyiségben.

Használható és termelhető mennyiségben cellulózét 
tartalmazó fanemeink és cserjénk között elsősorban a 
hársfák, fűzfák kérge jön számításba a nálunk előforduló, 
de külföldi származású daphne mellett.

Ezen cellulózé a kéregben úgy fordul elő, mint a 
kender és lenben. Inkrustáló anyagok veszik körül, melye
ket el kell távolítani, hogy a cellulózét tisztán nyerhessük.

A cellulózénak azon tulajdonságán, hogy a vízben 
huzamosabb ideig állva változást nem szenved, ellenke
zőleg az azt körülvevő anyagok benne 8— 10 napon belül 
rothadásnak indulnak: alapszik a cellulózé elválasztása 
az idegen anyagoktól. Ezen eljárás macerátiónak nevez- 
tik, a mely a len- és kenderáztatás alakjában általában 
ismeretes.

Hasonló módon lesz a hárs- és füzfafélék kérge áztatva 
s az idegen anyagok 8—10 napon belül álló vízben el
rohadnak s vagy tilózás, vagy kallózás, vagy más mecha
nikai úton a cellulózétól elválasztatnak ép úgy, mint a 
len vagy kendernél.

Ázsia nyugati részeiben egyes cserjék tisztán kéreg
nyerés szempontjából lesznek termelve és kezelve, hogy 
belőlük papíranyagnak való cellulózét nyerjenek. A mon
dott áztatás után szitákon választják ki a cellulózét az 
elrohadt inkrustáló anyagoktól s mivel ezen cellüloze a 
szitákra erősített bambuszpálcikák mellé helyezkedik : a 
belőle készített papír egy irányban egész egyenes vonal
ban szakítható szét.

Honi említett fáink kérgéből ismertetett módon nyert 
cellulózé felhasználható ép úgy a papírgyártásnál, 
mint a celluloze-sarrogátok készítésénél egyaránt, 
mely utóbbi körülmény adja meg ezen anyag előállí
tásának fontosságát, melyet csak akkor vagyunk 
képesek kellően értékelni, ha a celluloze-surrogátok 
technikailag mérhetetlen alkalmazhatóságára gondo
lunk, melyek alkalomadtáni tárgyalására lapunk hasáb
jain még részletesen rátérünk.

éj» éji . ji éji ,ji ,ji éji éji éji .(• éji , 'l  Jjl >ji éji éji ■ jl éji .jl éj» éji éji i j» éji éji éji éji éji éji éj» éji 'ji éji éji éji éji • jé éji

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1909. 
évi május hó 29-én d. e. 10 órakor Mátra-Füreden 
megtartandó közgyűlésére, melynek tárgysorozata:

1. Közgyűlés megnyitása.
2. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és 

hitelesítése.
3. Titkári jelentés az egyesület működéséről.
4. Pénztáros jelentése és pénztárt vizsgáló-bizottság 

kiküldése.

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



174 MAGYAR E R D É S Z 10. szám.

5 Elnökválasztás.
6. A magán-erdőtisztek helyzetének kérdése. Bizottsági 

jelentés.
7. Az erdészeti birtokpolitikáról. Előadja Elek István, 

m. kir. erdőmérnök.
8. A jövő közgyűlés helyének megállapítása.
9. Indítványok.

*
Találkozás május hó 28 án este 7 órakor Gyöngyösön. 

Megtekintése a „ Gyöngyös-visontai Bortermelők mint 
Részvénytársaság“ pincészetének.

Május hó 30-án reggel 9 órakor megszemlélése a 
gyöngyösi fűrésztelepnek és a Barna Gábor és fiai cég 
parkettagyárának.

Közgyűlés után közös ebéd Mátra-Füreden és meg
tekintése Gyöngyös város erdejének.

Az elszállásolás és a kirándulások akadálytalan lebo
nyolítása céljából a jelentkezés, a résztvevők számának 
és a Gyöngyösre való érkezés idejének megjelölésével 
1909. május hó 25-ig a titkári hivatalnak megküldendő.

Rimóca, u. p. Rimabánya, 1909. május hó.

Teljes tisztelettel
Mitske Gusztáv,

titkár.

A természeti emlékek védelme.
Darányi Ignác földmivelésügyi minister fontos lépést 

tett a természeti emlékek intézményes védelme érdeké
ben, a midőn megbízta Kaán Károly erdőtanácsost, hogy 
a természeti emlékek fenntartásának kérdését tanulmány 
tárgyává tegye.

Kaán erdőtanácsos e megbízatásnak megfelelt s mun
kája: „A természeti emlékek fenntartása“ címen
most jelent meg a földmivelésügyi minister kiadványaként.

A füzet a külföld e tárgyú tevékenységéből merített 
tanulságok ismertetése mellett, nemzeti viszonyainkra, 
valamint a még fennmaradt természeti kincseinkre való 
figyelemmel tárgyalja a kérdést.

Kaán szerint gondozásra, sőt törvényes védelemre 
érdemes természeti emlékként volna tekintendő: a hazai 
föld felületén vagy annak mélyében a természet bármely 
világába tartozó minden olyan természeti alkotás, vagy 
annak bármily változatban és arányokban csoportosult 
összessége, mely vagy történetileg becses, vagy tudo
mányosan értékes, esztétikailag kiváló, bármi okból ritka, 
vagy pedig arra hivatott, hogy idővel a természeti emlék 
becsével bírjon.

Ilyen nemzeti kincseinkből rendszerbe foglalt csopor
tosítással s az egész magyar társadalomhoz szólva, a fenn
tartásra érdemes természeti alkotások egész sorozatát 
tárja elénk, kiemelve, hogy a védelembe fogadásnak 
utolsó órája ütött, ha nem akarjuk pusztulásnak áten
gedni azt; amivel még rendelkezünk.

Ismerteti a külföld országainak a természeti emlékek 
fenntartása érdekében kifejtett tevékenységét, és felso
rolja azokat az intézkedéseket, a melyek eddig hazánk 
természeti kincseinek védelme érdekében tétettek, hang
súlyozottan reá mutatván, hogy a kormányakciónak tár
sadalmi tevékenységgel kell párosulnia, ha természeti 
emlékeink fenntartását biztosítani kívánjuk.

Javaslata az, hogy a tudományos társulatok, egyesü
letek, hivatalos intézmérryek és az egész magyar tár
sadalom bevonása mellett Írjuk össze természeti emléke
inket és a kellően elbírált és törzskönyveit anyag isme
rete után a külföld egyes országai példájára hozzunk 
olyan törvényt, mely a műemlékekhez hasonlóan bizto
sítson védelmet a természeti emlékeknek.

Darányi Ignác földmivelésügyi minister, a ki a ter
mészeti emlékek védelme érdekében még 1900-ban ki
adott intézkedésével megelőzte az európai országok ide 
vonatkozó akcióit, most a füzet szétküldése mellett fel
hívta a törvényhatóságokat, hogy a kerületükben található 
természeti emlékeket Írják össze, és tegyenek javasla
tot azok minden időkre biztosítandó védelméről.

Utasította összes alantas hivatalait és közegeit, hogy a 
törvényhatóságokat munkájuk végrehajtásában segítsék. 
Felkérte a közoktatásügyi és belügyi ministertársait, hogy 
az alájuk rendelt intézeteket, hivatalokat és közegeket 
hasonló, támogatásra hívják fel.

Megkereste a fontosabb társadalmi tényezőket, a Tör
ténelmi és Természettudományi társulatot, az összes mező- 
és erdőgazdasági egyesületeket, az Országos Kertészeti 
Egyesületet, és. a turista egyesületeket, hogy egyfelől az e 
kérdésre vonatkozó javaslataikkal támogassák, másfelől 
tagjaikat a természeti emlékek összeírásánál való közre
működésre kérjék fel.

Nagy arányú országos mozgalomról van tehát szó, és 
mi nem csalódunk, ha azt reméljük, hogy az egész ma
gyar társadalom az ügy érdeméhez méltó lelkesedéssel 
karolja fel a földmivelési minister akcióját.

Kaán érdemes munkáját erdőtisztek, lelkészek, jegyzők, 
tanítók, erdőőrök a földmivelésügyi ministeriumtól ingyen 
kapják meg, ha a ministerium könyvtárához fordulnak. 
Bolti ára 50 fillérben állapíttatott meg.
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Az édesvízi halászat és halgazdaság.
A földmivelésügyi minister kiadásában e címmel egy 

érdekes és hézagpótló szakmunka jelent meg, melyet a 
minister megbízásából Répássy Miklós műszaki tanácsos 
írt s mely egy most fejlődő nagy fontosságú gazdasági 
águnk legfontosabb kérdéseit ismerteti meg a nagy nyil
vánossággal.

A könyv az elméleti részek mellett fontos gyakorlati 
útmutatásokat is tartalmaz: négyszáznyolcvan oldalra
terjed s öt főrészre oszlik. Az első részben az általános 
tudnivalókat sorolja fel az író, a második a mesterséges, 
a harmadik a természetes halászatról szól, a negyedikben 
a magyar halászati közigazgatást, az ötödikben pedig a 
külföld halászati viszonyait ismerteti.

Az általános részben, mindenekelőtt a halászat szó 
gazdasági értelmét magyarázza meg, kifejtvén, hogy e szó 
nemcsak a hal kifogását jelenti, hanem minden halhús 
előállítására irányuló tevékenységet magába foglal. Ezután 
közérthető modorban Írja le halaink természetrajzát, hal
fajtáinkat, elterjedésük feltételeit, ellenségeiket, táplálé
kukat.

A mesterséges halászatról szóló részben részletesen 
kifejti a tógazdaság és mesterséges halászat fogalmát, 
ismerteti a haltenyésztési módokat s az eddig nyert 
tapasztalatok alapján gyakorlati útmutatásokat ad. Vizs
gálva hazat viszonyainkat, az alacsonyabban fekvő vidé
keken főként a ponty tenyésztését javasolja, melylyel 
együtt, mint melléktermelvény, a fogas, süllő és comp, 
valamint a harcsa, csuka, angolna és pisztrángsügér is 
tenyészthető. Magas szintájainkon a sebes pisztráng, a 
szivárványos pisztráng és a pataki sajblinggal berende
zendő tógazdaságoktól vár jövedelmezőséget. Részletesen 
ismerteti a halgazdaságok berendezését, a halastavak és 
teleltetők szerkezetét, a tavak trágyázási módjait s a 
trágyázás fontosságát.

A pontyos tógazdaság mellett külön leírja még a pisz- 
rángtenyésztést is és felvilágosításokat ad a halak szál
lítására és értékesítésére vonatkozólag.

A természetes halászat kérdését a halászati törvény 
már szabályozza, de az e törvény keretén túl is vannak 
még fontos tennivalók, melyeket nem szabad elhanya
golnunk, ha nem akarjuk folyóink halállományát veszé
lyeztetni. Ilyenek különösen a meder és vízjárás gondo
zása, a v í z  természetes tisztaságának megóvása és a 
mesterséges behalasítás.

A halászatunk közgazdaságáról szóló fejezetben rövid tör
ténelmi visszapillantást tesz, majd az állami intézmények 
és az állami haltenyésztési tevékenység leírása után áttér 
a mai halászat tüzetes ismertetésére, külön jellemezvén 
főbb folyóink és tavaink halászatát.

A jövő fontos feladatának tekinti halászati törvényünk 
revízióját, a halkereskedelem szervezését és a tógazda
ságok kedvezményezését, mert haltenyésztésünk igazi 
kifejlődése csak ezek segélyével várható.

A tanulságos könyv bolti ára 1 korona. Lelkészeknek, 
tanítóknak és jegyzőknek pedig kérésükre ingyen küldi 
meg a földmivelésügyi ministerium könyvtára.
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Országos magyar agancskiállítás.
1909. május 1-én 0  fensége József kir. herceg véd

nöksége alatt megnyílt a budapesti Vigadó egyik föld
szinti szűk termében az első, nagyobb méretű magyar 
agancskiállítás. Kíváncsian tekintettünk mindnyájan elébe, 
hogy vájjon a sok újításnak, fáradozásnak, meg lesz-e a 
foganatja, hogy nagyobb számban vonul-e fel a magyar 
vadászok szine-java tropheáival, belátván végre a fonák
ságát és indokolatlanságát egy ősidőktől fogva vadgazdag 
ország eddigi szegényes agancskiállításának.

Talán túlbecsültük a magyar vadászközönség érdek
lődését, önzetlenségét és önérzetét, de az bizonyos, hogy 
valamivel népesebbnek gondoltuk ezt az első nagyszabású 
kiállítást. Örömmel tapasztaltuk azonban, hogy a régiek
hez képest számban erősen megnövekedett és érdekesen 
változatos lett. Eddig 40—50 szarvasagancsnál, pár 
dámlapát és pár őzagancsnál, itt ott 1—2 zergekam pó nál 
egyebet nem láttunk. Most a díjakkal együtt megszapo
rodtak a vadászobjektumok is. A 166 drb. szarvasagancs, 
149 őzagancs, 19 dámlapáton kívül csodás zergekampók, 
muflon, sörényes vadjuh, kőszáli kecskeszarvak és gyö
nyörű afrikai tropheák díszítik a kiállítás falait.

Bár mennyiség dolgában még jóval mögötte vagyunk 
a berlini agancskiállításoknak, a mostani óriás haladást 
jelent s ha a kezdet nehézségeivel megbirkózik, ezen a 
helyes úton hamar beéri a nagy térelőnynyel futó berlini 
kiállítást. Hogy pedig ez mielőbb bekövetkezzék, az ki
zárólag a hazai vadászközönségtől függ 1 A rendezőség 
az idén is megtett, megmozgatott mindent s nem rajta 
múlott, hogy a kiállítás nem lett kétszer olyan népes, 
mint a milyen : ha a legszebb tropheákat termő területek 
tulajdonosai, bérlői, az udvarias felhívások dacára, ko
nokul távol maradtak.

Herceg Hohenlohe 3 gyönyörű területével, herceg 
Schaumburg-Lippe híres dárdai uradalmával, gróf Teleki 
Sámuel erős bikáiról híres két erdélyi területével, a 
Borgó-prundi vadásztársaság, gróf Andrássy Gyula erős 
erdélyi szarvasaival, a kalocsai érsekség, az arad—Csanádi 
vasút, az egész híres Zemplén, Trejicsén, Zólyom me
gyék és a liptói kincstári bérlők : mind távol maradtak. 
Pedig ezek egytől-egyig erős szarvasokat termő területek 
és ha beküldötték volna az agancsok javát: a díjazott 
agancsok képe, sorrendje egész másként alakúit volna.
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Ajánlatos lesz, ha a rendezőség levonva a tanúlságot, 
a jövőben nem a rendezőség által kibocsátott felhívással 
igyekszik a nevezett vadászterületek tulajdonosait meg
nyerni; Tianem olyan formát és módot talál ki, a mi 
elől nem térhetnek ki, állandóan, elvszerűleg tüntetve a 
részvétlenséggel s megvonva a vadászközönségtől a gyö
nyörködés örömét is. Nem hiszem, hogy ő fensége József 
kir. herceg vagy Frigyes kir. herceg felszólítására tovább 
is távol maradnának ezek a területek !

Elvégre is joga van követelni a magyar vadászközön
ségnek, hogy a híres muraerdői, jávorinál', szentendrei, 
dárdai magyar agancsok : ne csak a berlini agancskiállí
táson, hanem a megtermő hazai földön is bemutattassa- 
nak. Már okulás szempontjából is érdekes volna látni, a 
javorinai (hg. Hohenlohe) hatalmas agancsokat, melyek 
magyar szarvas, Wapiti és Maral szarvas keresztezésből 
származnak. Az erdélyi telepített szarvasok (Hunyad, 
Szeben, Marostorda, Tordaaranyos megyék) agancsai is 
nagyon érdekelnék a vadászközönséget.

Ha ezek a területek mind felvonóinak : igazán fényes 
lett volna az idei kiállítás s nem kellene annyira elszo
morodva tapasztalni a magyar szarvasagancsok minősé
gének állandó sülyedését 1 Hol vannak azok a letűnt 
fényes idők, mikor a 10—11 kilós agancsok verekedtek 
a dijakért s ragadták bámulatra a nézőközönséget! Hol 
van a hajdan vezető és világszerte hires Ung, Bereg, 
Máramaros? Letűntek örökre! . . .

A hajdan szintén jó hírnek örvendő visegrádi szarvasok 
az idén felvonultak, de a vadászembernek elfacsarodik 
a szíve, midőn ezeket a halomra dobált gyenge, rövid és 
vékony agancsokat látja. Mit nem tesz az egész ország 
szarvasállományát fokozatosan satnyító, szakismeret nél
küli kezelése a területeknek ! A ki eddig nem hitte, 
nem látta, most tanulhat, okúihat a visegrádi és gödöllői 
agancsokon. Mindkét területnek olyan a fekvése, kiimája, 
oly kitűnő a vad megélhetési feltétele, hogy a jelenlegi 
költség és felügyelettel, egy szakember vezetése mellett, 
a legerősebb agancsokat kellene produkálniok az egész 
országban. S mit teremnek? Hja! ha valamely területen 
kiüt a „Schieserei“ kórsága, ott kipusztul a jó agancs és 
csupa „Schneiderek“ teremnek. Hiába, a szarvas nem 
nyúl! Se nem ellik annyit, se olyan hamar nem fejlődik 
ki, mint a tapsifüles.

Ha herceg Hohenlohe bemutatta volna a visegrádi te
rület tőszomszédságában fekvő leányfalusi vagy szent
endrei területen lőtt agancsait, akkor látná csak a 
vadászközönség, hogy mit tesz a „kezelés“, kímélet! A 
visegrádival egyenlő nagyságú területén évente 3—4 
bikát szokott lőni. De tessék azokat a bikákat azután 
megnézni! Mintha nem is egy tájékáról származnának 
az országnak, annyira különböznek a visegráditól.

A bikának idő: 9— 10 év kell és kevés tehén, hogy 
erős agancsot rakjon fel, vagy pedig mesterséges etetés, 
hizlalás. A visegrádi, gödöllői bikák a 4—5 évet ha meg

bírják érni: halomra lövetnek s míg éltek, nagy volt a 
háremük.

*

A szarvasagancsok csoportjában a bíráló-bizottság az
I. díjat (ezüst érem) a József kir. herceg által kiállított 
és Kállay Miklós által Mármaros déli részén lőtt 18-asnak 
ítélte oda. Ez a leginpozánsabb agancs a kiállításon.. 
Azért is érdekes, mert ez Mármaros megyének egy oly 
részéről származik, a hol a mármarosi agancsok fény
korában alig volt szarvas. Ép ezért ez a terület eddig 
nem is volt agyonzaklatva, mint a többi, s igy volt al
kalma ennek a bikának a teljes férfikort megérni. Az 
agancs súlya 9'60 kgr., hossza 125 cm., vastagsága a 
középág alatt 17 cm., a középág felett 18 cm.

A II. díjat (ezüst érem) gróf Andrássy Gyula által a gróf 
Majláth László híres verőcemegyei birtokán lőtt, szintén 
18 ágas kapta. Ez is egy elsőrangú agancs, gyönyörű, 
szétterpesztett kéz formájú koronával. Súlya 910 , kgr., 
hossza: 105 cm , vastagsága a középág alatt: 17% cm., 
a középág felett: 17 cm.

A 111. díjat (ezüst érem) a Frigyes kir. herceg bélyei 
uradalmában a braganzai herceg által lőtt gyönyörű, sza
bályos, gyöngyös és ritka szép koronaképződésű 18-as 
nyerte. Súlya: 8'— kgr., hossza: 111 cm., vastagsága a 
középág alatt: 18 cm., a középág felett: 15*/2 cm. Ez 
a kiállítás legszebb agancsa.

A IV-ík díjat (bronzérem) a Gallay Dániel által Liptó- 
megyében lőtt 14-es kapta, a mely egy igazi ősagancs. 
Agancsága oly vastag, hogy sehol átfogni nem tudtam 
(pedig 8-as keztyűt hordok), a mit a többinél játszva 
megtehettem. Koronája nem valami fejlett, gyöngyösnek 
sem igen gyöngyös, szépnek sem mondható, hanem azért 
mégis a legerősebb a kiállításon. Súlya 7'30 kgrammal 
van jelölve, a mi aligha nem tévedés, mert ha a letört 
hatalmas jégágat nem tudjuk is be : nem valószínű, hogy 
egy ilyen kolosszus csak 7'30 kgrm-ot nyomjon. Hossza: 
107 cm., vastagsága — a középág alatt 2 H/2 cm., a. 
középág felett 20 cm.

Az V-ik díjat gróf Almásy Dénes 14-ese, a VI ik díjat 
báró Bánffy János 16-osa, a VII-iket gróf Majláth László 
22 ese, a VlII-ikat Heinrich Ferenc 12-ese, a IX-iket 
Pánczél Ottó 20 asa, a X-iket Izabella kir. hercegnő
16-osa kapta. Ezek közűi megemlítést érdemel a Pánczél 
Ottó által Somogymegyében lőtt 20 ágas ; ritka szép és 
erős koronája miatt. Az agancsszár aránylag gyenge és 
rövid (96 cm.), sehogy sem illik össze a hatalmas koro
nával.

A nem díjazott agancsok között van még 6—7 drb 
szembe ötlő hatalmas agancs, a melyek közűi több van. 
jóval erősebb, mint az V., VII. és VIII. díjnyertes. Ilyen, 
p. 0. a gróf Majláth László által verőcemegyéi birtokán 
lőtt és 121. kiállítási szám alatt kiállított 14-es. Hossza 
107 cm., a vastagsága — a középág alatt 18 cm., a 
középág felett 15V2 cm. Súlyát — fájdalom — nem. 
ismerem.
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Herceg Koháry Coburg Fülöp murányi uradalma 
(Gömör m.) az idén kitelt magáért. Bár helyhez a 7 
agancs közűi egy sem jutott — mindegyik gyönyörű 
kapitális darab. A Frigyes kir. herceg által kiállított 12 
drb agancsról (üéllyei uradalom) szintén csak dicséretet 
mondhatunk, mert egyik hatalmasabb, szebb példány a 
másiknál. Egyedül ez a két uradalom van Magyarországon, 
a melyen a hanyatlás nyoma még nem észlelhető. Emlí
tést érdemel még gróf Zichy Rafáel hatalmas páratlan 
12-se a magaslaki uradalomból, Biharmegyéből. Ez egy 
újabb eredetű szarvasállomány, mit a megboldogult gróf 
Zichy Jenő telepített. A kiállított 12-es, annak ritka vastag 
acélos koronáját szemlélve , az a hit támad az emberben, 
hogy a magaslaki uradalom még sok díjnyertes agancsot 
fog liferálni. Mint érdekes és a szakszerű kezelés szük
ségét bizonyító kurióziumot megemlítjük, hogy a gyenge 
szarvasairól híres Nyitramegyéből Petényi Vendel egy 
olyan kapitális 10 ágú agancsot küldött, mintha csak a 
béllyei uradalomban termett volna. Mármaros is hozott 
az I. díjnyertesen kivűl pár agancsot s bár ezeken hatá
rozott javúlas észlelhető, mégis messze vannak a régiektől.

A dámlapátok, bár aránylag elég nagy számban ér
keztek be (19 drb), minőségük csak közepesnek mond
ható. Van köztük egy pár igen erős agancsszárú, de 
viszont ezeknek alig van valami kis lapátjuk. Egyedül 
az I. és II. díjnyertes, gróf Károlyi Imre által balyoki 
birtokán lőtt 2 lapát érdemes az említésre, de szélesség 
dolgában ezek is hagynak kívánni valót. A gróf Wenck- 
heim Frigyes borossebesi birtokán (Arad m.) Fogassy 
Gyula által lőtt Il ik díjas lapátos azért érdekes, mert a 
bal lapát felső része mint egy széltében behasított deszka 
kétfelé válik s a szarvasagancsokhoz hasonló kehely- 
forma koronát képez. Gróf Károlyi Lajos híres stomfai 
és a helyzetet hajdanában állandóan uraló herceg Koháry- 
Coburg-féle vacsi (Pestmegye, nyílt terűlet) lapátok az 
idén lemaradtak. Úgy látszik Vacs már letűnt a szereplés 
teréről. Az öreg bikák kifogytak.

Az őzagancsok — a régi viszonyokhoz mérten — 
szokatlan nagy mennyiségben vonúltak föl. 149 darab ! 
Szinte nem hisz az ember a szemeinek. Van közöttük 
12 drb kapitális, valami 20 drb erős, 40—50 drb jó 
agancs — a többi közepes vagy épen gyenge s csakis 
mint csoportkiállítás lettek beküldve. A 10 drb nyertes 
agancs mindegyike kapitális példány, a milyen a Kauká
zuson kivűl máshol nem igen terem. Az I. díjnyertes, 
gróf Lónyay Gábor által Zemplénmegyében lőtt agancs 
pedig még a Kaukázusnak is becsületére válna. Magas
sága 28V2 cm., vastagsága a rózsa felett IOV2 cm. Nem 
túlságosan gyöngyös, de szép formájú, szabályos fejlődésű, 
erős acélos 6-os agancs fekete színnel. A többi mind 
alacsonyabb, zömökebb, de egytől egyig duzzad az erőtől. 
Érdekes a József kir. herceg által Agyán (Arad m.) lőtt 
IV. díjnyertes és szépen elágazott 10-es agancs. Úgy 
néz ki, mint valami törpe, mocsárszarvas-agancs (Bl. 
Plandosus). A díjazott darabok olyan gyönyörűek mind,

hogy ha 10 bak ezzel a 10 agancscsal felmasirozna az 
ember előtt, igazán nem tudná hamarjában kiválasztani, 
hogy melyiket is ejtse zsákmányúl.

A negyedik csoport a zergekampók csoportja. Eddig 
3—4 darab került évente a kiállításra, most 29 darab. 
És micsoda ritka, szép példány valamennyi ! Ilyen erős 
és ennyi erős kampó még nem volt együtt a világ semmi
féle agancskiállításán. Az ember formálisan azt hiszi* 
hogy valami afrikai antilopszarv-gyűjtemény előtt áll, 
olyan kolosszális vastagok és magasak. Minden egyes 
darab kabinet példány, 8 darab pedig egyszerűen csoda
számba megy. Az I. díjnyertes kampót Kendeffy Gábor 
retyezáti területén (Hunyad m.) Luther Gusztáv lőtte. 
A kampók magassága a középen mérve: 20V2 cm., 
hossza a hajlat után mérve 29 Va cm., vastag
sága 2 centiméternyire a töve fölött 10 cm., kampó
távolság 12 cm. A 11-ik díjat a Peccol Jenő által ugyan
azon a területen lőtt remek formájú kampó kapta. Ma
gassága 19 cm., hossza 27l/2 cm., vastagsága 9 cm., 
kampótávolsága 17x/2 cm. A Ill-ik díjnyertes hatalmas 
kampót gróf Keglevich Miklós lőtte a Bucsecsen (Brassó m.). 
Magassága I8V2 cm , hossza 27Va cm., vastagsága 9'/2 
cm., kampótávolsága 17 cm. A legszebb formájú áz ifj. 
gróf Draskovich Iván által Árpáson (Fogaras m.) lőtt 
zerge kampója. Egy olyan nagy kampótávolságú, líra 
formájú gyönyörű vastag kampó, a milyent ritkán lát az 
ember. Bár méretei jóval alatta állanak a 3, díjnyertes 
kampó méreteinek, mégis az I. díjnyertes után ennek 
szeretnék legjobban a tulajdonosa lenni. Magassága 18 
cm, hossza 26 cm., vastagsága 10 cm., kampótávolsága 
19 cm. Kiváló szép kampó még a Peccol Jenő által 
Kendeffy Gábor területén lőtt 10-es számú kampó; 19 
cm. magassággal, 28 cm. hosszúság, 10 cm. vastagság 
és 16 cm. kampótávolsággal. A többi is mind ilyen ha
talmas példány. Alig tud az ember ettől a csoporttól 
megválni, olyan szép. Ilyen erős kampókat talán soha 
többé nem fogunk együtt látni ! Hogy azoknak is fogal
muk lehessen a kiállított 29 kampó erősségéről, a kik 
nem láthatták : ide iktatom a leggyengébbnek a méreteit. 
Magassága 16 cm., hosszúsága 24 cm., vastagsága 8V2 
cm., távosága 15 cm.

Nagy kár, hogy a kampók egy függélyes táblára van
nak felakasztva ; a mi által vízszintes helyzetbe kerültek 
s egészen elvész a hatásuk s nehéz az összehasonlításuk. 
A kampók vagy polcra, asztalra állítandók, vagy pedig 
45° alatt elálló lécekre akasztandók.

Az ötödik csoportot a muflon- és a sörényes vadjuh- 
szarvak képezik, melyek bár igen távoli rokonságban 
vannak egymással, egy kalap alá lettek foglalva „Muflon“ 
gyűjtőnév alatt. A sörényes vadjuh mint hazai vad először 
mutatkozik be a budapesti agancskiállításon. E szép és 
nagy testű északafrikai vadnak megtelepítője gróf Károlyi 
Imre. Bár többen követnék ennek a lelkes főúrnak a 
példáját vagyonos vadászaink közűi és ne csak a pusz
tításban, hanem a telepítésben is versenyeznének egy

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



178 m a g y a r  e r d é s z 10. szám.

mással. De sok kőszáli kecske és mindenféle szép, kapi
tális vadjuh férne el az ország északi, keleti és déli 
havasain.

Gróf Károlyi Imre bályoki uradalmából 3 drb szarvat 
állított ki, melyek hatalmas méretei, tömöttsége bámulatba 
ejtik az embert. Egyikét lemértem s itt közlöm az ada
tokat : a szarv hossza a görbület után mérve 64 cm., 

•  vastagsága a tőben 31 cm. Érdekes ennél a szarvaknál, 
hogy a karvastagságból egy föl, ki és le, majd be és 
ismét fel és kihajlással átmegy az irónvékonyságba. 
Becsületére válna ez a trophea egy 250 kgrm súlyú 
vadnak is, bár a felényi valódi súly is elég tekintélyes.

A kiállított 14 drb. muflon-szarvból az I. és III. díjat 
a gróf Andrássy Géza betléri uradalmában (Gömörm.) 
herceg Ljchtenstein J. által lőtt gyönyörű, tömött, szépen 
ívelt muflonszarv vitte el. A II. díjat gróf Károlyi Lajos 
stomfai uradalmában lőtt hosszú, de pudvásabb anyagú 
kos-szarv kapta. Érdekes volt a kiállított muflonszarvak 
2 különböző typusának összehasonlítása. Az egyik typust 
a gróf Forgách Károly által telepített, a Nyitra és Bars- 
megyék határhegységeiben elterjedt muflon repedezett 
kérgű, elszáradt és letört hegyű, külső oldalán végig 
domború, belül homorú, hátra ki, majd lefelé és befelé, 
végül előre, fel, de befelé hajló szarvai képviselik. A má
sodik typust a gróf Andrássy Géza betléri uradalmából 
származó tömött, hibátlan, szépen ívelt szarvak képviselik, 
a melyeknek a külső oldala a második fele részben ho
morúvá válik, s a hátra, ki majd be és le hajló szarv 
vége fel, előre és egy kecses csavarodással kifelé görbül.

Ez a szarvforma az óriás testű ázsiai vadjuhok, vagy a 
házi kos szarvára emlékeztet. Ennek a muflontypusnak 
az ősei nem származhatnak egy ugyanazon helyről a 
másik forma őseivel, vagy ha igen: akkor szándékosan, 
vagy akaratlanéi ebbe a muflonvérbe házi juhvér is ke
veredett, a mi azobban a szarvképződésnek csakis elő
nyére vált. A muflonok csoportját egy gyönyörűen pre
parált, sziklán álló hatalmas muflonkos és 2 drb. báró 
Born Frigyes ausztriai területéről kiállított remek szarvú 
kőszáli kecskefej rekeszti be.

A gróf Keglevich Miklós, gróf Zichy Kázmér és gróf 
Hunyady által kiállított, válogatott szép afrikai tropheák 
közül, különös figyelmet érdemelnek gróf Keglevich és 
gróf Zichy — úgy látszik egy külön typust képviselő 
— pöttyösoroszlán bőrei, a gróf Keglevich által lőtt ha
talmas hím orrszarvú és bivalybika szépen preparált feje 
és a gróf Hunyady által lőtt víziló óriás méretű agyarai, 
a mi feltétlenül világrekord.

Gyöngyöshalászi Takács Gyula.

Válasz az „Öreg Vadász“ cikkére.
Irta Gothard Sándor orsz. képviselő.

Adjon Isten ! Ám én is itt vagyok és mély tisztelettel 
köszöntöm e b. lapok olvasóit és az „Öreg Vadász“ tár
samat, midőn először veszem igénybe a t. szerkesztőség 
engedelmével e b. lapok hasábjait.

„Öreg Vadász“ társam ironikus és szatirikus cikkére 
a legderültebb hangulatban felelek, mert a tréfát elértem 
és szívesen veszem fel annak fonalát.

A Sjögrenről szól ismét az ének. A Sjögren „puffer" 
rugójára más név nincs. Ámbár ez is csak spirál rugó, 
de tényleg még is puffer, mert a visszafutó szánkó löké
sét fogja fel, éppen mint a waggon-puffer.

Hogy miért lettem én János, azt nem tudom, mikor 
az én becsületes nevem nem János, hanem Sándor.

Szigorú és kegyetlen nem vagyok, sőt a legjobb szivű, 
sőt puhaszivű embernek ismer mindenki, főleg a med
vék, mert soha életemben egyet sem lőttem, csak fog
tam. „Öreg Vadász“ társam nem kicsinyli le sem tudá
somat, sem bátorságomat, ezt megköszönöm, mert a 
medve elől nem futnék el én sem, sőt azt hiszem, nyu
godtan állanék ki eléje. De hogy a Sjögrent én nem 
tartom sem piszkaiénak, sem moslékkeverőnek, annak 
okát kell adnom.

A Sjögren egy igen tökéletes rendszert jelent, mert 
akkor nyílik ki, mikor a csőben nincs gázfeszűltség. Hogy 
akkor nyílik ki, mikor a lövés már a cső előtt 120 centi
méterre van, ez nem időveszteség, mert a Sjögren 
sörétlövegének kezdő sebessége 300 méter secunda, 
tehát mikor a löveg 120 cm.-re van a cső előtt, akkor 
az időnek egy háromszázadrész másodperce tellett 
el, az alatt nem esz meg a medve.

Nem is kell hozzá dressirozott medve, hogy a második 
vagy akár az ötödik lövést bevárja. Szerinten a Sjögren 
oly gyorsan ismétel, hogy a gyakorlati használatra elég
séges. Ha a ravaszt 1:2 secunda alatt ötször eltudom 
húzni, azt hiszem másfél másodperc alatt ötször lehet 
vele lőni. Pedig hogy célozhassak is egyik lövéstől a 
másikig — ehhez több idő kell.

Miért lőttem a Sjögrennel a ravaszszal felforditott álla
potban?

Mert mikor az első Sjögren példányok forgalomba jöt
tek, egy német vadász azt irta róla, hogy függélyesen 
felfelé, és függélyesen lefelé tartva nem repetái, ha fal
hoz támaszkodom, akkor sem ismétel.

Függélyesen felfelé sokszor lövünk fácánra, a magas 
lesből esetleg lefelé valamely vadra. A német ezt úgy 
magyarázta, miután a hulló závárjának esni kell („der 
Fallriegel mus fallen“), tehát nem lehet vele ismételni e 
két helyzetben.

Ezt kellett megpróbálnom ; lőttem vele függélyesen 
lefelé és felfelé. És ismételt. Megpróbáltam a fegyvert 
felforditani a ravaszszal felfelé, ebben az esetben nem
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repetáit, mert a töltények össze torlódtak, de a Fallriegel 
ebben az esetben is zárt.

No és most menjünk át a természettudományi részre. 
20 év előtt csillagász voltam. Akkor igen sokat foglal
koztam a természettudományokkal.

És megtanultam, hogy a nehézkedés törvényét nem 
Galilei hanem Newton ismerte fel. Galilei a föld for
gását ismerte fel. „Öreg Vadász“ társam azt mondja : 
ezzel a kérdéssel nem érdemes foglalkozni. Bocsánat 1 
amit ebben a pontban elmond, azt én nem értem. Pedig 
akár természettudós, akár ballistikus „Öreg Vadász“ tár
sam, már ebben a pontban én is azt mondhatom neki, 
mit az olasz piktor mondott: „Auch io sono". Én is 
vagyok olyan piktor!

Kérem, miért ne esnék kalapomra függélyesen fellőtt 
sörét? Sőt annak oda kell esni, kivéve a szétszóródott 
sőréteket.

A sörétlövés rajban megy, egyes sörétek bizonyos 
távolban már 5—10 méterrel is előbbre lehetnek. Ezek 
magasabbra is repülnek, később állnak meg és később 
esnek le. De kérem miért nem esnek ezek épen oda 
vissza ahova a többi sörét, mely alacsonyabbról esett 
vissza?

Erre kérek magyarázatot. Ha szél fúj, az elviszi a 
függélyesen fellőtt sörétet, de szélcsendben a sőrétek 
oda esnek vissza, ahonnét függélyes irányban fellőttem, 
eltekintve a fegyver szórásától. Én nem mondtam azt, 
hogy minden sörét a kalapomra esett vissza. Oh nem 1 
ha a sőrétek szórási köre fenn a magasban mondjuk 
3—4 méteres kört fog be, akkor ekkora körbe esnek le, 
ezt pedig egy uj divatos asszony-kalap sem tudja fel
fogni.

De hogy a függélyesen fellőtt sörét soha sem eshetik 
vissza oda, ahonnét kiindult, ez legalább is erős tévedés. 
A fegyvercsőbe persze nem eshetik vissza, de már a 
fejemre vissza hullhat. Miért ne ?

Talán mivel „Öreg Vadász“ társam Galileire hivat
kozik, a föld tengelyforgásánál fogva? Ezt csak nem 
képzeli „Öreg Vadász“ társam? Hiszen ha gyorsvonat
ról lövök, a löveg annyira megy előbbre mint a cél 
ahova céloztam ; a mennyit haladt a lövés beütődéséig 
a gyorsvonat. A föld rotációja nem mozdíthatja el a 
sörétet, melyet függélyesen lőttem fel ; ha teljes szél
csend van, a függélyesen fellőtt sörét függélyesen oly 
körben hull alá, a mely körben volt a lövés legmagasabb 
pontján, a lövés magja, a középső raj a fejemre 
hull vissza. És ennek ellenkezőjét nem lehet bizonyítani.

No és most a fegyver technikájáról.
Kővári János bátyámnak én nagyobb tisztelője vagyok 

mint az „Öreg vadász" társam. Rég tudom, hogy min
den automatát moslékkeverőnek tart. „De gustis ne 
dispis“, mondja a régi közmondás. Nem is akarom én 
kapacitálni egyik vadásztársamat sem.

De tény az, hogy a „Sjögren" az eddigi automaták 
közt a legjobb, mert nem a lőporgáz direkt visszalökő

erejére és nem is a gázexplozióra, hanem a tétlenség 
erejére van alapítva.

Mit jelent ez? Hogy a Sjögren-rendszer szerint lehet 
megoldani a golyós-automat katonafegyver pro
blémáját. Mert gázfeszerőre, gázvisszanyomásra (Gas- 
rückstoss) nem lehet katonafegyvert szerkeszteni.

A 3—4000 atmoszférás gáznyomást repetálásra igába 
fogni nem lehet, vagy nem tanácsos.

Ellenben éppen azért, mert a Sjögren rendszer akkor 
ismétel, mikor a löveg a cső előtt van már és mikor a 
csőben nyomás nincsen, így ez az egyedüli eddig létező 
rendszer, mely 3—4000 atmoszféra nyomás mellett is 
használható leend.

Sjögren a legzseniálisabb feltalálók egyike. Elhiszem, 
hogy „Öreg vadász“ társam fegyvere nem jó. Talán az 
elsőkből vett, melyeket vissza is vont a gyár. Az enyém
nek száma 3185 és ezzel nem volt bajom, az első pél
dányt, mely 180 számon alól volt, én is visszacserél
tem, mert az nem volt még tökéletes példány.

A nyitott rendszert és könnyen szétszedhető szerkeze
tet én jobbnak tartom automatánál, mint a tokba zárt 
Browning rendszert.

Az automatának még sok az ellensége, mint minden 
egészen uj dolognak. Szenvedek érte én is eleget, nem 
csak az irodalomban, de a vadászatokon is. íme, hogy 
én is egy jó viccel zárjam, mely még az „Öreg vadász“ 
társam mókusával is felveszi a versenyt.

C h .............Tóni lovasi vadászatára legjobb szeretek
járni, mert ritkaság, hogy két ember olyan jóízűen tudja 
egymást bosszantani, mint mi ketten, különben is leg
kedvesebb vadászpajtásom.

Az őszszel ott voltam nála szarvasvadászaton. Lovas 
a Somlyó alatt nehány kilométerre fekszik.

Nálam az automata volt Stendenbach Ideál-golyókkal, 
meg Gyöngyöshalászi Takách Gyula barátom által szer
kesztett 11 Manlicher. Toni barátom elállított ben
nünk, mikor egy pompás szarvasváltóra értünk, megállt 
és a fülembe súgja :

„Édes Sanyim ! Nézd, ezen a helyen biztosan kijön a 
bika. Talán tennéd ide a bokor mellé az automatádat, 
mert azt gondolom, az úgy be van tanítva, hogy maga 
is meglövi i\ szarvast. De mivel egy puskás nem jött 
el, az a következő hely is üres, oda meg állj magad a 
kilóméter puskáddal, mert ott bizonyosan nem jön ki a 
szarvas és te legalább nem lövöd agyon a saját vincel
léredet, mikor a szőlőt kapálja a Somlyói szőlődben.“

Ez sokkal jobb vicc, mint a mókus és én ezt is olyan 
hahotával honoráltam, hogy a szarvas csakugyan nem 
jött ki, sem egyik, sem a másik helyen.

Szíves üdvözletemmel köszöntőm tehát „Öreg vadász“ 
társamat és jelentem, hogy sem szigorú, sem kegyetlen, 
sem János nem vagyok, hanem minden kedves évelő- 
désére örömmel felelek.
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Adat a szürke gém (Ardea cinerea) 
életrajzához.
Iita Díváid Béla.

Tizenhét‘évi itt tartózkodásom óta az 1908. év őszén 
először láttam a Garamvidékén megjelenni a szürke 
gémet.

E szép és vidékünk ritka madarát figyelemmel kisér
tem. Eleinte azt hittem, hogy csak átvonult és mint a 
fáradt vándornak pihenőt engedtem, de a midőn láttam, 
hogy az nagyon sok ideig ólálkodik a Garam mellett 
diszlő füzek és nyárfákon, közelebbről szemügyre vettem 
a szép madarat és arra a tapasztalatra jutottam, hogy 
a szürke gém nem olyan ártatlan légyleső, mint a minő
nek a fa tetején látszik.

Gyanúm támadt, és miután a szárnyatlan és dinamittal 
dolgozó orvhalászok halállományomban elég nagy kárt 
okoztak, elővettem a „Halászat“ cimü lap 1904. évi 7. 
számát és ebben Lakatos Károly kitűnő természetrajzi 
Írónknak a „Szürke gémről“ irt cikkét elolvastam. Ebből 
kivettem, hogy bizony ez a szép madár is a szárnyas 
orvhalászok közé tartozik ; de mielőtt a halálos ítéletet 
kimondottam volna, megfigyelés tárgyává tettem, hogy 
mennyiben káros.

A Garam vize a tartós szárazság következtében a legala
csonyabbra szállott alá, a gémek mégis a legsekélyebb 
helyeket, a sellőket keresték fel. Beállottak a vízbe és 
mint a szobor mozdulatlanul várták a prédát. Nem igen 
hagyták magukat a járó-kelőktől zavartatni. A mint 
egy-egy halat felkaptak, azzal a közeli berkek fáira 
menekültek és a mint azt elfogyasztották, megint csak 
szobrot állottak a halaktól csillogó folyóban.

Bátorságuk annyira ment, hogy 10—20 lépésre bevár
ták az embert.

Ezt a körülményt egy halra éhes tótlegény arra hasz
nálta fel, hogy ő az orvhalásztól elveszi a zsákmányt. 
Várt, a mig a lesbe álló gém jókora halat elkap. E pilla
natban oda ugrott és elvette a prédát. A gém erre hosszú 
csőrrel elszállott a legközelebbi fára. De a mint a diadal
mas legény a vízből kigázolni akar, egy kövön megbotlik 
s a halat kiejti a kezéből. Látva ezt a gém, a viz sodorta 
és éles szerszámával már körülollózta halra csapott, s 
azt elkapva tova szállt. Erre meg az én tót legényem 
távozott hosszú orral lucskosan.

Ez a jelenet döntött, leszámoltam a gémekkel.
A négy gém közül kettőt sikerült terítékre hozni kettőt meg 

elriasztott a korán beköszöntött fagyos szeptemberi szél.
Igaza van tehát Lakatos Károlynak, hogy a szürke 

gém a legkártékonyabb halpusztító madarak közé tartozik.

* É r te s íté s . Agancstani munkám megirása, illetve köz'ebocsájtá- 
sában hosszú betegeskedésem mindeddig hátráltatott, de hátráltatott 
kiadóimmal szemben több megrendelt munka megirása iránt vállalt 
kötelezettségem teljesítésében is úgy, hogy jelenleg, midőn már elég 
erőt érzek magamban irodalmi tevékenységem folytatására, azt sem 
tudom, mely irányban tegyek előbb eleget s hogy tulajdonképpen 
mihez is kezdjek — annál inkább is, mert nem egyes mű kiadásá
ról, hanem egész sorozat közrebocsájtásáról van szó. Érett meg
fontolás után azonban kiadóimmal úgy határoztunk, hogy munkáimat 
sorozatban (azonban egy cyklusbán) fogom közrebocsájtani, melynek 
utolsó példányát agancstani munkám fogja képezni, a mennyiben ily 
módon időm jut ez irányban va'ó tanulmányaim folytatására s ille
tőleg agancstani művem teljes befejezésére is. Kibocsájtandó műveim 
elsejét a magyarországi orvmadarakról szóló nagy vadászati 
monográfiám fogja képezni (megrendelési ára 10 korona); a má
sodik a „ Vadászhit" című művem második bővített kiadása lesz; 
a harmadik egy nagy halászati (egyben vadászati) mű — s 
végre negyediknek jön agancstani munkám. Minden egyes mü
vem agancstani munkám előfizetőinek díjtalanul fog  megkül
detni a hosszú megvárakoztatásért — mintegy kárpótlás — fejében. 
Az első mű körülbelül a nyár elején fogja elhagyni a sajtó t; a többi 
munka aztán lehetőleg gyors egymásutánban fogja követni egymást. 
Ezek után bocsánatot kérve a hosszas megvárakoztatásért, kérem 
tisztelt előfizetőimet, ezt tőlem nem függő körülménynek tekinteni. 
Végül megjegyzem, hogy e cyklusbán megjelenő első művem kiadója 
Engel Lajos szegedi kiadó cég, ki a magyarországi orvmadarak 
vadászati monográfiájára előleges megrendeléseket is elfogad. Szege
den, (Zárda-utca 10.) 1909. április 2L-én. Tisztelettel Lakatos Károly.

■* A petróleum  lámpa v ilágá t fokozhatjuk az által, ha a 
petróleum közé egy mogyoró nagyságú kámfor darabot teszünk. Ez 
a pótlék 3—4 hétig elegendő.

* Égő is tá llóból a lovakat nagyon nehezen lehet kivezetni, 
mert a megijedt állatok rendszerint egészen megbokrosodnak. Ta
pasztalat szerint az olyan istállóból, melyben tűz támadt, minden 
nagyobb nehézség nélkül úgy vezethetjük ki a lovakat, ha azok fejére 
egy vizes pokrócot terítünk. Úgy is kivezethe’ők a lovak, ha a 
szerszámot s a kantárt rájuk tesszük.

* A hagyma héja mint időjós. Angliában azt állítják a ker
tészek, hogy enyhe lesz a tél, ha vékony héja termett a vöröshagy
mának ; mig ellenben, ha vastag héjat neveit neki a természet, akkor 
biztosra lehet venni, hogy kemény tél lesz.

* Hollandiában egy óriási Oceánjáró hajót építettek, a mely 
minapában tette meg az első útját. Ezen tengeri király 25,000 tonna 
tartalmú. 475 főnyi személyzete van és 100-nál több fürdőszobája. 
A mi azonban teljesen új és érdekes, e hajón egy pompás télikertet 
is rendeztek be, büszke pálmákból és egyéb növényekből.
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Törvényjavaslat a vizierők hasznosításáról.
Amióta a villamos áramot 100 kilométert jóval meg

haladó távolságra, nagyobb veszteségek nélkül, tudjuk 
elvezetni: azóta a vizierőknek értéke óriásilag emelkedett. 
Különösen nagy fontossága van a vizierőknek hazánkban, 
a hol az ipar fejlődésének még első korszakát éljük.

A vizierőknek ezen nagy fontosságát a magyar kormány 
már másfél évtizeddel ezelőtt felismerte, midőn azoknak 
felvételét a földmivelésügyi ministerium a vízrajzi o sz tá l
lyal megkezdette és immár az idevonatkozó adatok évek 
óta állanak a nagyközönségnek is rendelkezésére.

Az általános ipari vízrajzi felvétel kerekszámban 
1,700.000 lóerőt fedezett fel erősebb vízfolyásaink kihasz
nálására alkalmasnak Ítélt szakaszain.

Midőn ilyképpen az országnak eme óriási kincsét meg
állapították : a következő lépésnek oda kellett irányulnia, 
hogy annak felhasználása elé a lehető legkevesebb jogi 
és administrativ akadály gördittessék. Darányi Ignác 
földmivelésügyi miniszter az ide vágó törvényjavaslatot 
elkészítette s az összes illetékes tényezőkkel letárgyalta. 
Ha a politikai zavarok közbe nem jönnek, e javaslat ma 
már a törvényhozás előtt feküdnék.

Habár ezen, a vízjogi törvény kiegészítéséről és módo
sításáról szóló törvényjavaslat elsősorban a vizierők hasz
nosítását célozza, több oly intézkedést is foglal magában, 
melyek közgazdasági és közegészségi szempontokból is 
felette fontosak.

Nevezetesen az ártézi kutak fúrására nézve, nehogy a 
meglevők vizhozománya veszélyeztessék —- megfelelő 
óvintézkedéseket statuál.

A városi és községi vízvezetékek vizfőire, vagyis víz
gyűjtő helyeire védő területet állapít meg.

Lehetővé teszi, hogy ipari, mezőgazdasági és közleke
dési vállalatok maguk számára kikötőhelyeket szerezzenek.

Mivel hazai viszonyaink között a vizierők értékesíthe- 
tésének egyik főfeltétele, hogy szélsőségre hajló klimatikus 
viszonyainknál fogva a nedves évszak túlságos csapadék- 
mennyisége felfogható és visszatartható legyen a száraz 
évszakok számára: azért messzemenő kedvezményeket 
biztosít a víztárolók, a nagy modern vízgyűjtő medencék, 
úgynevezett völgyzárak részére.

A viztárolás, vagyis inkább a mesterséges tógazdaság 
hazánkban már közel ezer éves múlttal dicsekedhetik 
és több helyütt a halgazdaság és őrlő ipar, sőt a bá
nyászat és erdészet ilyen mesterséges viztárolásokra tá
maszkodik. Azonban a modern vizgazdaságba beillő ily 
építményeknek eddigelé még híjával vagyuns. Neveze
tesen a modern víztárolónak lehető nagy térfogatúnak 
kell lennie és hogy ennek megfelelhessen, a völgyet az 
erre alkalmas ponton, magas fallal, völgyzáró gáttal kell 
elzárni. E völgyzárakat kiváló sikerrel alkalmazzák már 
Franciaországban, Németországban, Indiában, az Észak- 
amerikai Egyesült Államokban, hol öntözési, hol ármen- 
tesitési, hol pedig ipari célokra.

A völgyzárak költsége egy köbméter víztömegre tiz 
fillér és egy korona között váltakozik. Mentül nagyobb a 
tárolt vízmennyiség, rendszerint annnál olcsóbb egy köb
méternek a tárolása. A költségeken kívül nagy nehézség 
mutatkozik abban is, hogy rendkívül nehéz e célra meg
felelő területeket találni és a magán tulajdon az ily 
területeken rendszerint útban áll. A javaslat szerint a 
hatósági rendelkezés alatt álló vizeken legalább is átlag 
száz lóerőt, szabad rendelkezés alatt álló vizeken pedig 
legalább is átlag ezer lóerőt kifejtő vízerőművekre és 
víztárolók céljaira k isa já tí tá sn a k  v a n  helye. Az enge

délyesnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az 
üzeménél nélkülözhető áramot a hatóságok által megál
lapítandó áron fogja másoknak, elsősorban pedig váro
soknak és községeknek rendelkezésére bocsátani.

A magyarországi vizierők kihasználása már is élénken 
foglalkoztatja úgy a belföldi, mint a külföldi vállalkozó 
köröket, s kétségtelen, hogy a javaslat törvényerőre emel
kedése után a vizi erők kihasználása terén élénk tevé
kenység fog megindulni.

.  a c'me e9V uj képes hetilapnak, melyet egy nem-
y e s ~ w u . - „  * zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a francia  és a n g o l  nyelvek könnyű és 
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus 
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. 
A folyóirat mint gyakorló füzet is használható. A szerkesztőség min
den nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli fel
adatokat kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak 
külön 3 korona, bérmentes küldéssel. Előíizetéseket elfogad és mutat
ványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, 
Andrássy-ut 97.

1597/1909. szám.

fenyő-, juhar-, bükk- és lágy lombja-elaöás.
Az ungvári m. kir. főerdőhivatal tanács

termében az 1909. évi május hó 25-ik napján Dél 
előtti 10 Órakor kezdődő írásbeli zárt ajánlati nyil
vános versenytárgyaláson tövön való eladásra 
kerül a fenyvesvölgyi m. kir. erdőgondnokságnak 
a tihai határban fekvő „A.“ gazdasági osztályába 
sorozott 23., 26., 29., 32., 35., 36., 37., 40., 
41., 42., 43., 45., 46 , 47. és 48. számú erdő
részleteiben törzsenként kiszámozott es vevő 
által három év alatt kihasználandó, mindössze 
12.920 drb fenyő-, 1596 drb juhar-, 14.498 drb 
bükk és 477 drb lágy lombfa.

Kikiáltási á r : 144,356 (egyszáznegyvennégy- 
ezerháromszázötvenhat) korona 6 fillér.

Bánatpénz : 8000 (nyolcezer) korona.
Az árverési feltételek értelmében kiállított 

írásbeli zárt ajánlatok akár posta utján, akár 
közvetlenül már a versenytárgyalást megelőző 
napokban, de legkésőbben a versenytárgyalás 
megkezdésére kitűzött időig nyújthatók be az 
ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz.

Az ungvári m. kir. főerdőhivatal az ez iránt 
hozzá forduló érdeklődőknek rendelkezésére 
bocsátja az árverési és szerződési feltételek egy 
példányát és kívánatra az illetőknek nyílt írás
beli engedélyt fog adni az eladásra bocsátott 
faanyagoknak a helyszínén való megtekintésére 
és illetve arra, hogy azokat a fák meghajkolása 
nélkül a kincstári jelzésnek épségben hagyásával 
saját részükről felbecsülhessék.

Ungvári, 1909. évi április hó 27-én.
jVí. kir. főerdőhivatal*
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fi kőrösmezői volt úrbéresek elnökétől.
92. szám.
1909. urb.

Árverési hirdetmény.
A kőrösmezői volt úrbéres közbirtokosság

1909. évi junius bő 8=án délelőtt 10 órakor
Kőrösmező községházánál tartandó zárt írásbeli alánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános árverésen 
eladja az 5985— 1909. számú F. M. rendelettel kihasználásra engedélyezett, a szerződéshez 
fűzendő térképen feltüntetett s a természetben a rahói m. kir. járási erdőgondnokság bélyegzőjé
vel lebélyegezett fákkal határolt, alábbi kimutatásban foglalt területeken tövön található

fenyő és juharfa készletet
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műfa |
. , j becsérték tartalma becsértéke becsértéke műfa tartalma

K. h. drb. m —  i K f drb. K f drb. K f drb. m̂ _
becs r̂téke
K | f

K f K

I. Cápok 7 5 0 13596 1 2 2 6 3 i 68731 61 3521 1760 50 4471 894 20 — — — 713 8 6 31 7139

II. Volovec 54  8 88 8 2 1 0 6 0 0 j 60401 08 566 283 00 - — — 729 419 244 2 55 6 3 1 2 6 63 6313

III. Repegő 24  0 8727 6081 ! 3 6 2 3 4 72 700 35 0 00 3 6 5 8 4 72 365 8

Főösszeg 153'8 312 0 5 2 8 9 4 4  165367 41 4787 2393 50 4471 894 20 72 9 419 2442 55 171097 66 14110

A fakészlet eladása fenti erdőrészletenként külön-külön s együttesen is meg fog kiséreltetni, 
s az eredményhez képest a legkedvezőbb fog elfogadtatni.

Az árverési feltételek 6-ik pontja értelmében kiállított zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli 
árverés megkezdéséig nyújtandók be a közbirtokosság elnökéhez.

Feltételes, távirati és utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési feltételek, valamint a részletes becslési munkálat alulírott közbirtokossági 

elnöknél és a rahói m. kir. járási erdőgondnokságnál tekinthetők meg.
Rahó (Maramarosmegye), 1909. május hó 8-án.

Ifj. Tivadar István,
a kőrösmezői v. úrbéresek elnöke.
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Pályázat erdőőri állásra.
A gróf Hadik-Barkóczy hitbizományi urada

lomban egy erdőőri állás — egy évi szolgálati 
próbaidő kikötése mellett — betöltendő lévén, 
az ez állást elnyerni óhajtók felhívatnak, hogy 
fényképpel és orvosi bizonyítványnyal felszerelt 
kérvényüket a hitb. uradalmi erdőmesteri hiva
talhoz Varannón (Zemplén megye) legkésőbb 
május hó 25=ig nyújtsák be.

A pályázók az 1879. évi XXXI. t.-c.-ben 
előírt minősítés igazolására kötelesek.

Az erdőőri állás évi illetményei: 500 K kész- 
pénzfizetés, hat 20 koronás ötödéves korpótlék, 
természetbeni lakás, 32 ürm3 tüzifaátalány, 2 
magy. hold földilletmény, 50 métermázsa széna, 
8 darab szarvasmarhának legelő, szolgálati ruha
használat, lődij és jutalék.

Varannó, 1909. évi április hó 30.

Urad. erDó'mesteri hivatal.

Erdőeladás.
A biharmegyei Havas-Dombrovitza község 

határában fekvő s a „Zerzág“ völgyre hajló 
mintegy 1026 kát. hold terjedelmű, a természet
ben is kijelölt tölgy- és bükkerdő összes fatö
mege, mely a nagyváradi latin szertartású Szé
kes-Káptalan tulajdonát képezi és Sólyom vasút
állomástól cirka 15 kilométernyire fekszik, zárt 
ajánlatok utján leendő eladás alá kerül.

Ezen erdő fatömege 23115 m3 tölgy és 
128949 m3. bükkfából állónak becsültetett.

A zárt ajánlatok legkésőbb az 1909. évi 
május hó 31-ik napjának d. u. 5 órájáig 
nyújtandók be Nagyságos és Főtisztelendő dr. 
Karácsonyi János dekan-kanonok úrhoz Nagy
váradon s bennük a megajánlott vételár betű
vel és számmal pontosan kiírandó s negyven
ezer korona bánatpénz készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírokban mellékelendő, úgyszintén 
csatolandó az ajánlathoz az eladási feltételeknek 
ajánlattevő által tanuk előtt elfogadólag és köte
lezően aláirt egy példánya. Ezen eladási felté
telek az eladó uradalom erdőmesteri hivatalában 
Nagyváradon, Sál Ferenc-utca 4. szám alatt 
beszerezhetők.

Keit Nagyváradon, 1909. május 3-án.

Török László s. k.
káptalani erdőmester.

Utánnyomás nem dijaztatik.

1758/1909.

Árverési hirdetmény.
A m. kir. földmívelésügyi minister úrnak 

1908. évi 97470. sz. alatt kelt engedélye alapján 
Parasznya község volt úrbéresei tulajdonát ké
pező erdőben törzsenkinti felvétel alapján meg
becsült 2589 m3 tölgyműfa és 2214 ürméter 
kemény vegyes túzifakészlete Parasznya község 
házánál (Borsodmegye) 1909. évi junius hó 
24=én d. e. 9 órakor nyilvános szó és írás
beli árverésen el fog adatni.

A becsérték mint kikiáltási ár 38246 K, azaz 
harmincnyolcezerkettőszáznegyvenhat korona.

A kitakarítási határidő 1911. márc. végén jár le.
Az árverés érvényességéhez felsőbb jóvá

hagyás szükséges.
Bánatpénzképen a kikiáltási ár legalább 10 

%-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban kell letenni.

Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek 
Miskolcon a m. kir. erdőgondnokságnál és Pa- 
rasznyán, a volt úrbéresek elnökénél meatekint- 
hetők.

Parasznyán, 1909. ápr. 18. TTAI
U tliy  János,
v. úrbéresek elnöke

8 ,

Csinos kiállítású és ízléses

RUHÁK ^
BÚTOROK

CIPŐK
a Miskolci

Iparosok Szövetkezeti Árucsarnokaiban
Deák-utca 9=ik szám alatt 
(régi postaépület) kapható.

Minden darab helybeli szakképzett ön-- 
álló iparos készítménye. Hz árut bizott

ság felülbírálja.

Szabott árak! Nagy választék! 
Pontos kiszolgálás!
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Faeladási hirdetmény.
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság kerületében a borgói alsó-, szamosvölgyi alsó- és szamosvölgyi felső 

m. kir. erdőgondnokságok kezelése alá tartozó egyesítve kezelt volt naszódvidéki községi erdőkben az 1909. évi 
julius 1 tői számított 5 (öt) év alatt kihasználandó s az alábbi kimutatásban részletezett vágásterületek törzsenkinti 
kiszámolással megbecsült fakészleteinek tövön való eladására a borgóbesztercei-, dombháti és valea-marei gőz
fűrészek bérbeadásával összekötve Besztercén a m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1909. évi május 
hó 25-én d e. 11 órakor a m. kir. fö!dmivelésügyi 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 alkal
mas fatömegét — a kéreg, csúcsfa és a termelési apadék leütésével — foglalja magában.

Az 5 évi vágástér || B e c s ü l t f a t ö m e g  A bérbe veendő

Erdőgond- gazdasági terv kitér- Lúcfenyő Jegenyefenyő Bükk
o nokság szerinti elnevezése jedése Kikiáltási ár évi ha
o _A_o J erdő- k. hold

törzsek haszon- törzsek haszon- hasáb- helye szonbére
6 § w •£P részlet száma

darab fa m8 darab fa ma fa ms korona f K-ban

i. 1 .4 -8 .10 . 
12-15. 17. 409.68 22910 26441 1990 3797 26939

Borgói
alsó A. m. 1 -4 .  6. 

7. 334.09 29002 40360 6252 15114 12282
<DO
CD
M

i.
VI. 62 66. 178.95 13231 18515 9477 14330 4039

CD
JD'OU)
O

CQ
. -

i. csoport összesen 922.72 65143 85316 17719 33241 43260 991.716 8000

ii.
Szamos

völgyi
alsó

A. III. 3 - 8 .  13. 315.21 27814 34623 8054 18732 11974 165.491 50 Domb
hát

4000

ni.
Szamos

völgyi
felső

C. III. 29a.
4 8 -6 1 . 543,77 50643 95213 12701 28385 1729 1.052.312 Válea-

máre
6000

Ajánlatok az összes I—III. csoportra együtt, vagy pedig külön-külön egyes csoportokra is tehetők.
A benyújtandó ajánlatokban a csoport vagy a csoportok, a melyre, vagy a melyekre az ajánlat tétetik, 

úgy, a mint a jelen árverési hirdetményben megjelölve van, erdőgondnokságok és gazdasági tervi elnevezések 
szerint, pontosan megjelölendők.

A zárt Írásbeli, ivenkint 1 korona bélyeggel ellátott és 5°/o bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben 
az egyes csoportokra megajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és melyekben ajánlattevő által hatá
rozottan kijelentendő, hogy az árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri, azokat változatlanul elfogadja és 
azoknak magát aláveti, 1909. évi május hó 25-én d. e. 11 óráig a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál 
nyújtandók be.

Oly ajánlatok, a melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, a melyek elkésve nyujtatnak be, vagy pedig 
a megállapított árverési és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak magukban, figyelembe vétetni 
nem fognak.

A földmivelésügyi m. kir. minister úr fentartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatok közül szabadon 
választhassa elfogadásra azt, a melyet tekintet nélkül az ajánlat magasságára, saját belátása szerint legmegfelelőbb
nek talál, vagy hogy az összes ajánlatokat is visszautasíthassa.

Az árverési és részletes szerződési feltételek a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál, a borgói alsó m. kir. 
erdőgondnokságnál Borgóprundon, a szamosvölgyi alsó m. kir. erdőgondnokságnál 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 előleges beküldése ellenében az 
érdeklődőknek a m. kir. erdőigazgatóság által megküldetnek.

Besztercén, 1909. évi április hó 20-án.
M. kir. erdőigazgatóság.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, 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 .

F e le lő s  s z e r k e sz 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 sz a ti fő m u iik a tá r s  :

Rem ete i  KŐVÁRY JÁNOS
B u d a p este n .

S e g é d s z e r k e s z tő  és  a k ia d ó h iv a t a l  v e z e tő je  :

SZÉN ÁSSY  BÉLA Jólsva ,  G öm ör m.
hova az előfizetési és hirdetési dijak 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 B udapesten  elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ k ö n y v k e re s k e d é se

Muzeum-körut 2-ik szám.

Az erdőtisztek cimkérdése.

Az 1900. évi XXVII. t.-c. 27. §-a így szól: 
„Okleveles gazdatiszt, jószágigazgató, jószágfel
ügyelő, gazdasági intéző, gazdasági ellenőr, gaz
dasági segéd, tiszttartó, kasznár címet, továbbá 
az okleveles jelző kitüntetésével bármilyen gaz
datiszti címet csak az használhat, a ki a 24. 
§-ban megjelölt minősítéssel bir. (Hazai gazda
sági főiskolai vagy tanintézeti oklevél, vagy 
végbizonyítvány.) Ily címek jogosulatlan hasz
nálata az 1879. évi XL. t.-c. 45. §-ában meg
állapított büntetés alá esik.“

Most, hogy az 1909. évi állami költségvetési 
törvényben nyert felhatalmazás alapján a föld- 
mivelésügyi minister elrendelte, miszerint a 
vezetése alatt levő ministerium ügykörében 
rendszeresített erdőtiszti állások megjelölésére 
ezután a Vili. fizetési osztályban „erdőmester“ 
helyett „főerdőmérnök“, a IX. fizetési osztály
ban „főerdész“ helyett „erdőmérnök“, . . .  az 
„erdész“ helyett „segéderdőmérnök", az „erdész
jelölt“ helyett „erdőmérnökjelölt", az „erdő
gyakornok“ helyett az „erdőmérnökgyakornok“ 
elnevezés használtassák, — a kérdés ismét fel
színre került s ez alkalommal, a már többször 
elmondottakhoz e tárgyban ismét néhány szót 
kívánunk fűzni.

Ugyanis szót kívánunk emelni nemcsak a 
..földmivelésügyi minister vezetése alatt levő 
ministerium ügykörében rendszeresített erdő
tisztek", hanem általában az egész ország fő 
iskolát végzett okleveles erdőtisztikara, vagyis

valamennyi honos, az erdőtörvényünk követelte 
minősítéssel bíró erdőtisztek érdekében.

Az idézett törvénycikk fenti szakasza pedig 
azért került jelenleg e cikk élére, hogy a két 
rokon gazdasági ág szakértelmet szerzett tiszti
karáról való gondoskodás különbsége annál 
szembeötlőbb legyen.

Lám, a mezőgazdaság keresztül tudta vinni, 
hogy ugyanaz a földmivelésügyi minister Ma
gyarország összes okleveles gazdatisztjeire nézve 
a cimkérdésben egyöntetűen intézkedik, tekin
tet nélkül arra, vájjon az illető kincstári vagy 
állami, — tehát a „vezetése allatt álló minis
terium ügyköréhez tartozó“ - vagy pedig ma
gán uradalmi tisztviselő-e.

Ellenben az erdészeti ügyosztályban már csak 
az előbbiek címéről történik gondoskodás.

Ha tehát törvénybe tudták igtatni a kincstári 
és állami erdőtisztek címeinek rendezését, ugyan
azon egy m unkával már az összes honi fő 
iskolát végzett és oklevelet szerzett erdészeti 
tisztikar címeit is rendezhették volna.

Mert félmunka csak félmunka marad, és ezután 
is éppen úgy meg fog történni, mint eddig, hogy 
akárhány községben az erdészeti ügyekkel meg
bízott „ tanácsos “-t erdőtanácsos-nak, az úrbére
sek vagy valamely erdőközbírtokosság elnökét 
erdőigazgató-nak, kerülőjét „erdőfelügyelő“-nek, 
erdőőrét „erdész úr“-nak fogják elnevezni és 
hívni úgy beszédközben, mint sokszor hivatalos 
írásokban is.

Erre, azt hisszük, mindegyikünk tudna akár
hány példát felhozni.
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S ennek csakis az idézett törvénycikk intéz
kedéséhez hasonló törvénynyel lehetne az ele
jét venni, ez anomáliákat megszüntetni s az 
összes magyar erdőtisztikar tekintélyét törvény
cikkbe igtatva, véglegesen megszüntetni.

A törvény erre vonatkozó szakaszának tehát 
ilyképen kellene hangzania :

„Erdőigazgató, erdőtanácsos, főerdőmérnök, 
erdőmérnök, segéderdőmérnök, erdőmérnök-je- 
lölt, erdőmérnök-gyakornok, erdőmester, főerdész 
címet, továbbá az „okleveles“ jelző kitüntetésé- 
sével bármilyen erdőtiszti címet csak az hasz
nálhat, a ki az 1879. évi XXXI. törvénycikk 
követelte minősítéssel bir. — Ily címek jogosulat
lan használata a törvényben megállapított bün
tetés alá esik.“

Egy csapással vége volna vetve minden eddig 
e téren tapasztalt visszaélésnek, nem csak bizo
nyos „erdőtisztek“, hanem néhány magát „erdő
tisztikart tartó erdőnagybirtokos“-nak nevező, 
vagy annak képzelt fűrésztulajdonos vagy vál
lalat részéről is.

Nem olvasnánk ilyenforma hirdetéseket vala
mely pályázati közlönyben, hogy: „okleveles
erdőtiszt, ki egy nagyobb uradalomnál hosszabb 
ideig volt alkalmazva, egerek, vakondokok pusz
tításához, fácántenyésztéshez kitűnően ért, meg
felelő állást keres . . . "

Vagy:
„Főerdész kerestetik egy nagyobb „vállalat

hoz, fizetés 500 korona, 3 hl. zab, 2 hl. búza 
és szabad faizás.“

Átmeneti időszak itt is volna ugyan, épp úgy, 
mint a mezőgazdaságnál is volt, de ime, a fiatal 
törvény dacára, már annyira átment a köztudatba 
a gazdászati tisztikar intelligenciája, hogy min
denki tudja, miről van szó, mikor gazdasági 
intézőt, kasznárt, vagy általában gazdatisztet 
említ.

A hajdan e téren minden lépten-nyomon fel
bukkanó idegen indigénák szakképzettséget nél
külöző, munkakerülő s a könnyű megélhetést 
hajhászó egyének immár csak a történeleméi.

Fontosnak tartjuk ezt az eszmét az erdő- 
birtokosok érdekében is, mert azonnal tisztá
ban lesznek vele, hogy valamely minősített egyén
nek mily fokon áll a szakképzettsége, ennél

E R D É S Z

fogva mi illeti meg jogosan esetleges túlköve- 
teléseivel szemben.

Több bizalommal fog fordulni az erdőtiszt
hez akkor is, midőn bármely ügyben szakértőre 
lesz szüksége, s nem lesz kiszolgáltava száz 
százalékos nyereséget hajhászó szenzáloknak.

A kisebb erdőbirtokos nem fog erdőmestert 
vagy erdőmérnököt keresni, hanem esetleg sze
rényebb jövedelméhez mérten egy szakképzett 
altisztet alkalmaz, a ki neki nagyon is meg fog 
felelni.

Viszont a nagyobb birtokosok, ha akár erdé
szeti, akár gazdasági okleveles tisztikart foglal
koztatnak, joggal el is várhatják ettől, hogy gaz
daságaikat az előrehaladásnak és tökéletesedés
nek, a legnagyobbmérvü belterjességnek meg
felelően kezelje.

Nem fog megtörténhetni az az eset sem, hogy 
a tisztán szakképzett ember közé — s gyakran 
fölé — egy odacseppent, vagy valahonnan szép 
szerivel eltessékelt, vagy magamagának „kigaz
dálkodott“ kartárs vagy „főnök ur“ kerül, el
keserítvén fejetetejére állított újításaival, régi, ki
próbált s jónak bevált rendszerek eltörlésével, 
az addig önmegtagadó munkássággal s becsü
lettel működő tisztikart.

Ennek pedig csak a birtokos adja meg az 
árát, mert minden meghasonlás a tisztikarban 
elégedetlenséget szül s minden törekvést aláás.

A magánerdőtisztek indítsanak tehát minél ki- 
terjedtebb mozgalmat ez irányban, akár be
folyásos birtokosaik, akár a szakegyesületek utján.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sülete több ízben volt már kezdeményezője 
hasonló életrevaló eszmének és zászlóvivője az 
erdőbirtokosok s az erdőtisztek érdekeinek.

Vegye kezébe tehát ő a kerületébe tartozó 
megyék birtokosai és erdészeti tisztikarának ezen 
igazán életbevágó érdekét.

Az országban újabban megalakult két vidéki 
erdészeti egyesület, főleg pedig az Országos Er
dészeti Egyesület kötelékébe tartozó magánbir
tokokos erdőtiszti személyzete pedig tegye hason
lóképen magáévá ez ügyet, s így egyöntetű és 
egyakaratú megnyilatkozásuk annál hatásosabb 
lesz s joggal méltánylást és meghallgattatást 
remélhet.
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Erdőlések.
Irta Díváid. Béla.

Nagy megnyugvására szolgál a szakközönségnek, hogy 
az erdőlések kérdésének megoldása szélesebb mederbe 
jutott. Abba a mederbe, a melyben az erdőbirtokosnak 
az erdőlésekből kikerülő faanyag árából sok ezrekre menő 
haszon biztosítható ; a fenntartani célzott fanemeket ok
szerűen nevelni lehet és a melyben a hegyvidék szegény 
munkásnépének kenyeret nyújthatunk ; és végül a mely 
a fejlődő ipari munkásokat olcsóbb tüzelővel látja el.

Az erdőlés a házi kezelés legfontosabb munkálatát 
képezi, fontos munkálat a mostani válságos időben, a 
midőn minden pang, a midőn az értékesebb tölgy- és 
fenyőfának vevője nincs, — de az erdőlési faanyag a 
helyi tüzelő szükségletet fedezi.

Vidékünkön is fontos az erdőlési faanyagnak termelése, 
mert az összes tüzelő a gyárak és iparvállalatok által jó 
áron le van szerződésileg kötve és így csak a fekvő és 
az erdőlési fa áll a kisfogyasztók részére rendelkezésre.

A fekvőfa a sűrű népesség igénye miatt nem elegendő 
és nehogy a közönség és a szegény nép károsításokat 
legyen kénytelen okozni, az erdőlési faanyagot adjuk 
el a gyári munkásoknak.

A tölgyesek és bükkösökkel elegyes faállományokban 
az erdőlést 15 év alatt az 5 m3 holdankénti rendszer 
szerint foganatosítottuk, de miután ez eljárás mellett 
tulajdonképen az erdő állományában semmit sem tettünk, 
másodszor és harmadszor is belementünk egy részlet 
erdőlésébe. Ez az eljárás azonban igen költségesnek mu
tatkozott, mert a favágó valahányszor egy részletbe má
sodszor illetve harmadszor bele ment, mindig követelőbb 
lett, jogosan, mert mindig távolabb és távolabbról kellett 
az egy-egy ürm3-be kerülő dorongokat összehordani.

A tüzelőt közelitő csúsztató és fuvaros hasonló okok
ból szintén magasabbra szabta bérét

És igy az a kérdés merült föl — a fa tő árát sem kaptuk 
meg — hogy vagy beszüntessük az erdőlési vágásokat, 
vagy hagyjunk fel a régi módszerrel és menjünk át a 
szakszerű gyérítésre? Egyelőre a Vadas Jenő erdőmíve- 
léstanában jelzett mérsékelt B fokú erdőlésre tértünk át.

A kísérleti erdőlés eredményét a következőkben muta
tom be.

Előre bocsájtva azt a körülményt, hogy a garamrévi 
m. kir. erdőgondnokság 9292.70 holdján uralkodó fane
mek a következő elegyarányban foglalnak helyet : 

bükk . . . .  0.40 
tölgy . . . .  0.22 

jegenyefenyő . . 0.36 
erdei és feketef. . 0.02

hogy a tölgy középkorú faállománya hiányzik, a jegenye 
és lucfenyőre pedig az abból kikerülő faanyag kereslet 
hiánya miatt az erdőlés ki nem terjedt.

Az 1893. évben foganatosított erdőlés az V. v. sorozat 
26 tag 20 tr. 31.5 k. h. terület 1.0 záródású bükkös 80

éves faállományában kitermeltetett 837 m3 bükk
8 „ tölgy 
3 „ jegf.

_______ 2 „ fűznyár
Összesen: 850 m3

Ezzel szemben előírva volt k. holdanként 15 m3 összeg 
473 m3 A becsült fatömeg 5314 m3 volt. Tehát kivettük 
a fatömeg 17°/0 vagyis 27 m3-t.

Ezt a fatömeget az 1908. évi árakkal számítva tömör 
köbméterenkint 1 82 fill., kapunk 1547 K.

Tehát az egy hold fatömege hozott kereken 49 K-át.
Az V. v. sorozat 26 tag 23 számú 16.8 k. hold ki

terjedésű 80 éves bükk 0.9
fenyő 0.1 elegyarányú erdőrészletben 

az előirt kát. holdankénti 20 m3 =  336 m3-rel szemben 
677 m3 tűzifát, vagyis a becsült 3742 m3 fatömegből 
18"/o, holdanként 40 m3. 1.0 hold hozott tehát 72 K-át.

Az V. v. sorozat 26 tag 28 számú 90 éves 27.1 k. 
hold kiterjedésű erdőrészletből, a minek elegyaránya 
bükk 0.6, jegf. 0.4, a fenyőfa érintetlen hagyásával elő 
volt irva kh. 15 m8 =  407 m3-rel szemben 4340 m3 
bükk fatömegből 622 m3-t.,

vagyis az összes fatömeg 147o 
holdankint . . . .  23 m3

Ez hozott k. holdankint . . 42 K-át.
Kísérletet tettünk egy fiatal bűkkfaállomány gyérítésé

vel a 28.6 k. h. kiterjedésű 0.9 bükk, 0 1 tölgy elegy
arányú 38 éves V. vág. sorozat 22 tag 48 t. r.

Elő volt irva k. holdankint 5 m3 =  143 m3.
Ennek 1908 m3 fatömegéből 362 m3 szedtünk ki, 

az összes fatömegből tehát . . . 19°/0
és a fatömeg holdankint . . . .  12.5 m3, az egész
fa pénzértéke 362 K., tehát egy k. hold 13 K.

Az 1907. évben erdőit III. v. sorozat 15 tag 22 t. r. 
20.4 k. h.

Ezen erdőrészlet elegyaránya 0.5 tölgy, 0.5 bükk ; 
52 éves.

A becsült 1282 m3-ből kiszedtünk az előirt 4 m3 k. 
holdankint =  82 m3 szemben 427 m3 dorongfát, tehát 
33"/(j, kát. holdanként 29 m3.

Ha az itt felsorolt adatokon végigtekintünk látjuk, hogy 
Róth Gyula, a m. k. k. érd. kísérleti állomás adjunktusá
nak az E. L. 1907. évi VII. füzetében leirt cikkében 
felsoroltak alapján erdőlésünk megközelítette a külföldi 
erdőlés legalsó határát 207o-t.

Túl tettük magunkat azokon az akadályokon, melyek 
eddig gátolták az erdőlések terjedését, mert nem csak 
hogy első sorban az erdőbirtokosnak hasznot hoz az 
erdőlés, hanem az ekként kikezelt állományban úgy vas
tagsági mint magassági növekvésében — a mire egy más 
cikkben kívánok reá térni — szemmel láthatólag nagy 
gyarapodás mutatkozik; az erdei kézimunka erőnek 
foglalkozást adtunk, a kis embereket olcsó fával láttuk 
el és ebből folyólag az erdei kihágók számát apasztottuk.
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A három uralkodó fanemből a legnemesebb, az érté
kesebbnek engedtünk tért, el nem zárkóztunk az utolsó 
évek gyakorlata alapján attól sem, hogy ott, hol pl. a 
jegf. el volt nyomva, nehogy a hirtelen világosság annak 
megártson, felette nyirt, nyárt állva hagytunk.

Róth Gyula ama kérdésére, hogy mennyit vehetünk ki 
az erdőből — a középkorú erdőben 5—8— 10 m3 nem 
elég, idősebben 20—25-ig és jobb talajúban 30—40 m:i-ig 
nyugodtan vehetünk — megközelítettük. Feltevésére, hogy 
okozunk-e kárt a faállományban az erdőlések alkalmával? 
Határozottan azt kell állítanunk, hogy nem. — A lai
kusnak ugyan még feltűnik a parkszerűen erdőit bükk 
állománya.

Eredmények igazolják, hogy az ilyen módon kezelt 
faállományokban sem hótörés, sem széldöntvény nem 
fordul elő — hisz ez természetes is, mert az életerős 
egyedek képezik az erdőt.

Ezen erdőlések keresztülvitelénél arra a tapasztalatra 
jöttünk, hogy azt minél előbb kezdjük meg, mert 20—25 
évvel az előtt, a midőn a faszükséglet e vidéken úgy
szólván a bányászat igényeinek kielégítésére szorítkozott, 
a visszahagyott, a minden évben magotszóró és sűrűén 
megtelepedő gyertyán a fényt kereső kocsánytalan töl
gyeseket el lepte és el is nyomta és miután a tölgy a 
legkedvezőbb körülmények között a gyertyánnal csak 
12— 12 éves koráig birja ki a versenyt, az erdőlést már 
is meg kell kezdeni; de meg is kezdhető, mert a gyer
tyán keritésvesszőnek, gúzsoknak alkalmas.

Ilyen erdőlést, jobban mondva fiatalos felszabadítást a 
zsarnóca telepi erdőrész III. v. 15 t. 29 t. r., III. v. 15 
t. 21 t. r.-ben már 3 éve hogy végzek — és az ered
mény fényes, mert a kocsánytalan tölgy kendersűrűre 
verte fel magát, holott a faállomány-leírásban ez erdő
részletek elegyaránya 0.7 tölgy, 0.3 bükk és gyertyánnal 
van felvéve.

A fenti adatok igazat adnak Cottá-nak hogy „korán, 
gyakran és mérsékelten erdőije

Jelen cikkem befejezéséül nem mulaszthatom el ama 
óhajomnak kifejezést adni, hogy ha az erdőlések irodal
mát nem is közelitjük meg abban a mértékben, mint a 
németek, de gyakorlatilag támogassuk e fontos kérdés
ben Róth Gyulát, a ki az erdőlések tárgyát összes szak
tudásával ifjú hévvel és ügybuzgalommal a szak iránti 
lelkesedéssel életre ébresztette.

Erdészeti technológia.

A fakéreg értékesítése vegyi utón.
Közli Skolka József. (4)

5. A nyírfakéreg értékesítése.

A nyírfakéreg 4—5 0 0 csersavtartalma a már vázolt 
módon nyerhető, ezen kivűl nyírfakéreg-olaj nyerésére 
használtatik fel, mely az orosz bagaria készítéséhez nél
külözhettem

Ezen célból a nyírfakérget darabos állapotban száraz 
lepárlásnak vetjük alá, miáltal ép úgy, mint a fa lepár
lásánál, nyerünk gázokat, melyek célszerűen a fűtőbe 
lesznek vezetve, hol elégnek s azután folyékony állapotban 
a hűtőből faecetet és kátrányt szolgáltatnak.

A lepárlásra legalkalmasabb egy hengeralakú vasretorta, 
melynek tetejét egy kivezető csővel ellátott kupak képezi. 
A kéreggel töltött retortát elzárva: a kupaknál sárral 
betapasztjuk s a kupak csövét összekötjük a hűtökészű- 
lékűl szolgáló s csigaszerűen vezetett csőrendszerrel.

Miután gondoskodtunk arról, hogy a hűtőbe állandóan 
friss víz kerüljön : megkezdjük a retorta alatt a hevítést. 
Már 100— 130" C-nál kezdődik a lepárlás s első sorban 
a víz az, mely a retortából szabadúl, majd a hő emel
kedésével a hűtőből irónvastagságú sugárban jön a faecet 
és kátrányt tartalmazó folyadék, melyet egy alkalmas 
edénybe felfogunk. A hűtőben nem cseppfolyósított gázok: 
világító gázok, s ezeket külön cső segélyével a tüzelő
höz vezetjük.

A retorta hevítését addig folytatjuk, mig az vörös 
izzásba jön : a mikor is a lepárlást befejezettnek vehetjük. 
Helyesen vezetett tüzelés mellett a lepárlás folyékony 
terményei mindig egyforma sugárban kerülnek ki a hű
tőből.

A felfogott folyadékot nyugalomban hagyjuk, miáltal 
az két teljesen különböző folyadékrétegre oszlik. A felső 
képezi a nyers faecetet, az alsó pedig kátrányokból áll. 
A felső folyadékot lefejtjük s vagy tovább feldolgozzuk 
vagy faecetgyárakban értékesítjük s a kátrányokat a bőr
gyárban adjuk el. Ezen kátrányokban való áztatás vagy 
a vele való bedörzsölés emeli a bőr vízhatlanságát s 
adja a bagariaszagot.

A retortában marad vissza a szén, mely szintén érté
kesíthető.

A mi a kihozatalt illeti, minden 100 súlyrész után 
átlagban nyerünk :

20—22 o/o szenet,
20—23 „ gázt,
8—9 „ kátrányt,
40—50 „ nyers faecetet.
A nyert kátrányolaj áll nehéz és könnyű kátrányolajból
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s ha ezeket el akarjuk választani, azt még egyszer külön 
e célra szerkesztett s keverő szerkezettel ellátott retor- 
tában kell átdesztillálni.

A faecet tartalmaz 4—5 ü/u ecetsavat (C2H4O2), azon
kívül acetont (C3H6O), faszeszt (methylalkohol CH4O), 
phenolt, propionsavat (C3H6O2) stb.

Oroszországban a nyírfakéreg ezúton gyakran és igen 
jövedelmezően lesz értékesítve s bár ez sok helyen 
nálunk is szép jövedelmet biztosítana: sajnos, ily 
értékesítésről hazánkban nem hallottunk.

A nyírfakéreg (és levél) a gyógyászatban is nyer alkal
mazást s a betula alba kérge vagy leveleiből készült 
keserű thea láz ellen használtatik.*

Ezen vegyi értékesítés mellett még számos más hasz
nálatnak örvend a nyírfakéreg ; így kerti lugasok díszí
tésére, virágállványok és vázak burkolására s a vele 
borírott kisebb tárgyak (keztyű-, ékszer-, pénz- stb. tartók) 
csinosságuk miatt jól és tömegesen értékesíthetők. Nálunk 
ezekkel sem foglalkozik senki, mi drága pénzen kül
földről hozunk ilyesmit, nem kell népünknek házi 
ipar, inkább kivándorol Amerikába.

* A betula nana is gyógyhatású. Ennek levét kiütések ellen be- 
dörzsölésre, belsőleg sorvadás ellen használják.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ f-f¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ *  ¥ ¥ ¥ ¥

Erdészeti Kísérletek.
1909. évi 3—4 füzet.

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

Az első cikkben Roth Gyula ismerteti a likaukai erdő- 
lési kísérleti területet.

Az állomás ugyanis, hogy erdőlési kísérleteivel lehető
leg eleget tegyen a gyakorlati erdőgazdaság igényeinek, 
nagyobb terjedelmű ilynemű kísérleti területeket nyit, 
azok erdőlési faanyagát házilagosan termelteti ki és érté
kesíti úgy, hogy az állomás munkája a kivágandó fák 
kijelölésében és azok pontos felvételében áll, a kivágást 
magát és az értékesítést az erdőgondnokság végzi. Ily 
módon ezek a területek nemcsak az alkalmazott erdőlés- 
mód befolyásának megállapítására valók, hanem egyúttal 
a kihasználás és értékesítés lehetőségeinek kipróbálását 
is adják.

Roth cikke első sorban összefoglalja röviden azokat a 
szabályokat, a melyeket a természetes erdőlés kivitelénél 
szem előtt kell tartanunk. Ezek a következők :

„Az erdőlést mindig a lábon maradó állomány érde
keinek szem előtt tartásával kell vezetnünk.

A kivágásnál a legfőbb elv az, hogy mindazokat a

fákat el kell távolítanunk, melyek náluknál értékesebbet 
fejlődésében gátolnak, tekintet nélkül egyébképen azok 
korára, méretére, alakjára és fajára. Csak az arányos 
eloszlás vagy a helyes elegyítés követelményeit és a fák 
egészségi állapotát kell még a fenti első követelményen 
kivül tekintetbe venni.

A koronák záródását ideiglenesen meg kell szakítanunk, 
fiatalabb erdőkben kevésbé, a korral ellenben mind foko
zottabb mértékben, hogy a napfény éltető erejének utat 
nyissunk a fák koronáihoz.

Az elnyomott, de még életképes, továbbá mindazok a 
fák, melyek — másban kárt nem okozva, — hézagot 
pótolnak, a fafajra és alakra való tekintet nélkül fenn- 
tartandók, hogy a talajt védjék és az ágtisztulást elő
segítsék.“

Azután következik a terület részletes leírása. Ebből 
itt csak annyit említünk, hogy a terület elegyetlen jegenye
fenyvesben fekszik, kevés lűccal közbeszórva. Tenger- 
szin feletti magasság 600—700 m. A 18 3 k. holdnyi 
terület közepe táján három külön kisebb terület van ki
hasítva, a melyek más és más eljárással lesznek erdőivé, 
az eredmények összehasonlítása végett.

Az „erdőlés kivitelének“ leírásánál el van mondva, 
hogy a fentebb említett szabályoknak miképp igyekeztek 
eleget tenni. Roth kiemeli, hogy a kijelölés az álló erdő
nek igényei alapján történt és hogy ennél a munkánál 
nem számított előre avval, hogy hány m3 fog kikerülni. 
Ajánlja ennek az eljárásnak betartását és rámutat arra, 
hogy az előírástól való indokolt eltéréstől nincs mit tar
tani. Figyelmeztet arra is, hogy az erdő fejlődésébe való 
mindennemű beavatkozásnál fokozatosan szabad csak 
haladnunk és a beavatkozásnak sem ugrásszerűnek, sem 
pedig sablonosnak lennie nem szabad, hanem mindig 
simulni kell a fák természetéhez és azok egyéni saját
ságain kell felépülnie.

Az „erdőlés közvetetlen eredményei és munkaadatai“ 
cim alatt közli Roth a kivágott anyag részletezését, vala
mint a pénzügyi eredményt.

Az 1130 m3-nyi nyers fatömeghez viszonyítva követ
kezőképpen alakult a választékok aránya :

Épület és műszerfa . 73'0°lo
T ű z ifa ..................... . 7 0"/t
K a r ó ..................... . 0 5%
K é r e g ..................... . 11-o0/,,
Hulladék . . . . . 8É5°li>

A teljes kitermelés összes költségeit (tűzifánál raktá
rozással együtt) részletesen mutatja ki Roth; végered
ményben az épületi fánál m3-ként 3'0 K, tűzifánál ürm.- 
ként 235 K tett ki ez a költség, evvel szemben eladási 
ár előbbinél 13 50 K, utóbbinál 5 80 K-ra emelkedett, 
úgy hogy a tőár 10 50 illetve 3'45 K volt.

A tiszta jövedelem k. h.-ként 485 K 57 f, a mi élénk 
tanúbizonyságot tesz a mellett, hogy a kellő helyen és 
kellő eljárással alkalmazott erdőlés mily nagy jövedel
met hozhat.
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Végül a kísérlet tanúságai cím alatt Roth kiemel egy
néhány észrevételt, a mik a gyakorlati erdőgazdaság 
szempontjából figyelmet érdemelnek,

A szóban forgó terület évek óta rendszeres gyérítés 
alatt állott, de mindig csak elhalt anyag lett kiszedve, 
a mi az utolsó öt évben évenként és holdankét 1’5 m3-t 
jelent; ugyanennyi volt az üzemtervi előírás is, a mely 
aránylag igen magas. Rámutat Roth arra, hogy dacára 
ennek a szokottnál magasabb előírásnak, a terület fái 
szorongtak, 80 éves korban holdanként 943 drb. fa állott 
és évről-évre holdanként 20 drb. fa száradt ki. Meg
győződése szerint, hogyha már régebben lehetett volna 
ezen a területen erősebb erdőlést alkalmazni, csak a 
törzsek száma csökkent volna, de a holdankénti fatömeg 
nem.

Kiemeli azután az erősebb természetes erdőlés előnyeit, 
szemben a sablonos, különösen a gyenge eljárással. A 
szóbanforgó esetben az egész fatömeg holdanként 60 
m3 az eredeti fatömegnek 16 százaléka.

Ilyen, vagy még erősebb belenyúlás valószínűleg vég
eredményben —- gyakrabbi ismétlés után — oda vezet, 
hogy a holdankénti összes fatömeg csökken, mert a növe- 
dék nem lesz képes arra, hogy a kivágott anyag fatö
megét pótolja. Ez azonban nem lehet ok arra, hogy 
visszariadjunk ilynemű erősebb erdőlésektől, mert ezt a 
hátrányt ellensúlyozza a korábbi kihasználat kamatnyere
sége, a fák minőségi értékének erős emelkedése, a 
mennyiségi gyarapodás fokozása, végül pedig a más 
erdőrészletekből éppen az erősebb erdőlés révén kikerült 
tetemes fatömegek.

A hátrány tehát kellő ellensúlyozásra talál, azonfelül 
pedig még a következő előnyökkel jár a természetes 
erdőlés, a mely előnyök éppen ennél az eljárásnál érvé
nyesülnek legnagyobb mértékben a nélkül, hogy a más 
— sablonos — eljárásoknál mutatkozó hátrányok érez
hetők lennénk.

Ezek az előnyök következők :
Az évről-évre kiszáradó fákat még ép állapotban vág

juk ki, ennek faanyaga jobb, mintha tövön száradt fákat 
vágunk csak.

Oly faanyagot, a mely az erdőben többé-kevésbbé holt 
tőkét képvisel, kivágunk és értékesítünk; a jövedelem 
kamatnyeresége tiszta hasznot jelent.

Az erdőnek java faanyaga kedvező fejlődési viszonyok 
közé jut, a miért mennyiségben is, de fokozott módon 
minőségben is emelkedést mutat.

Elősegítjük a természetes felújítást és lehetségessé 
tesszük az alátelepítést, mind a kettő — esetleg a sar- 
jakkai együtt — megvédi és beborítja a talajt.

Fokozzuk az erdő ellenálló képességét széltörés, hónyo
más és a nap heve ellen.

Természetes, hogy az erdőlésnek nem szabad túlerős- 
nek lennie, mert különben előáll a másik szélsőség, a 
túlritka állás, a mely nemcsak nem előnyös, de egyene
sen hátrányos is.

Hogy ez hol kezdődik, arra még nincs adatunk, mert 
az „állomány és talaj fenntartásának érdeke,“ — a mi 
a felső határt szabja, — csak tájékoztató, de nem precíz 
kifejezés. Roth szerint nem is annyira a túlerős erdőlés 
lehet veszedelmes, mint a hirtelen, átmenet nélkül alkal
mazott erős kivágás, mert magában véve minden fafaj 
teljes szabad állásban is sikeresen tud dacolni az elemi 
csapásokkal, a talaj védelméről pedig alkalmas módon 
ritka állás mellett is gondoskodhatunk.

A fő követelmény tehát erősebb belenyúlások esetén 
a fokozatos előkészítés. Ennek a követelménynek a likau- 
kai területen is eleget tettek, mert az erdő záródása 
még nagyobb mértékben lesz majd megbontva, de ép
pen a fokozatos átmenet miatt csak nehány év múlva 
következnek az erősebb vágások.

Befejezésül Roth rámutat arra, hogy az erdőlés fok
mérőjének legcélszerűbben a törzs egész hossza és a 
korona közötti viszonyszám használható, mert sem a 
záródás becslése, sem a növőterek kiszámítása nem ad 
pontos adatot, de sok esetben alig is állapítható meg.

A törzshossz és koronahossz legtöbb esetben elég 
pontosan és könnyen állapítható meg, (sűrű erdőben ki 
vágott törzseken, ritkább erdőben álló fákon). A viszony
szám közvetlen okozati összefüggésben lévén az erdő 
sűrűségével, a gyérítés behatása alatt változik, változásá
val útmutatást ad, hogy az alkalmazott erdőlés meg
felelő volt-e ?

Részletes és pontos adatokat itt sem közöl Roth, sőt 
szerinte „arról a reménységről körülbelül egészen le kell 
tennünk, hogy az erdőápolás terén valaha pontos előírást 
adhassunk és annak szigorú betartását követelhessük! 
Ott mindig csak tájékoztatást fogunk adhatni, a melyben 
nagy vonásokban adjuk az eljárás lényegét; a részletes 
kivitel, a fák egyéni tulajdonságainak alapján, a természet
adta viszonyok és a kitűzött cél figyelembevételével az 
erdőkezelő dolga.“

Általánosságban a korona fiatal korban körülbelül a 
törzshossz fele részét borítsa, később fokozatosan rövidül, 
de az egész hossz '/3 része alá egyáltalán ne sülyedjen.

Roth ezekkel a szavakkal fejezi be cikkét :
. . . „az erdőápolás, legyen az tisztítás vagy erdőlés, 

az erdő egész életén tulajdonképpen sohasem szünetel
het, de viszont nem szabad annak munkáit előre meg
állapított időhöz és előre meghatározott mértékhez kötni. 
A természetadta viszonyok és a gazdaság célja alapján 
kell a kivitelt szabályoznunk és arra kell törekednünk, 
hogy egyéb viszonyok — szállító eszközök vagy munka
erő hiánya, piaci viszonyok, adminisztratív okok, stb. — 
ne akadályozhassanak meg bennünket abban, hogy tény
leg úgy vezessük az erdő ápolását, a hogyan azt az erdő 
megköveteli.“

A következő cikk Zemplén és Roth „Adatok az erdei 
fák nitrogén felvételéhez“ cimü tanulmányának francia 
nyelvű kivonata, a mely technikai okokból kimaradt az 
előző füzetből,
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A munkának francia szövegezése Henry E.-től, a 
nancy-i „Ecole Nationale des Eaux et Foréts“ tanárjától 
ered.

Ezután következik Blattny Tibor tanulmánya a Sel
mecbányái diófákról, amelybe egyúttal bele vannak szőve 
a legújabb növényföldrajzi;felvételek eredményei is. Blattny 
leírja a diófáknak előfordulását hazánkban, adatai a csa
tolt táblázatban vannak összefoglalva.

Az előjövetel helye

Az e l ő j ö v e t e l  m ó d j a  
elvadulva || mesterségesen

OVO §>'o Írmaximum j 1.2.2 ~ maximum

m. exp.I m. 1 exp.

Dráva-Adriai Alpok . 572 786 DK. — 10 12 Dny.

Szigethegység . . - 258 D. — — —

Biharhegység . . . — 554 D. 660 ÉK.

Délm. orsz. j faalak 576 630 Dny.; — - -
Hegyvidék j t ö r p e - 676 D. j — - —

Déli Kárpátok . . — 933 völgy !j — 1037 D.

Középkárpátok (Sei-
mecbánya) . . . — — _  736 309 K.

Blattny rámutat arra, hogy bár Selmecbánya fekvése 
a legészakibb a kimutatott termőhelyek között, mégis a 
legmagasabb termőhelyi határokhoz jár közel az itteni 
elterjedés, a minek okát a kedvező természeti viszonyok
ban találja. A felső határa a diófának Selmecbánya 809 
m. keleti fekvés mellett.

A következőkben Vadas Jenő ismerteti az ákácfának 
bányafára való alkalmassága iránt való külföldi és hazai 
kísérleteket.

Annál a szerepnél fogva* melyet az ákácfa hazánk erdő- 
gazdaságában játszik, nagyon fontosak ezek a kísérletek.

Vadas ismerteti Dütting és Quast, továbbá a Saar
brücken! kir. bányaigazgatóság és az elberfeldi vasúti 
igazgatóság kísérleteit, valamint a néhai Remenyik Károly 
volt salgótarjáni bányafőmérnök felügyelete alatt az ottani 
bányákban végzett kísérleteket.

Előbbiek eredményei a következő tételekben vannak 
összefoglalva:

1. Helyes kezelést (hántás és szárítás) feltételezve, 
a mint ezt a fentebbi számok világosan bizonyítják, az 
ákác teherbírása az összes, vizsgálat alá vont fafajok kö
zött a legnagyobb. A bányászok a tölgy teherbírásait túl
becsülik.

2. A megfelelő kiszárítás, a melyet a vágást követő 
azonnali hántás siettet s a mely kapcsolatosan a súly
veszteséggel a szállítás költségeit apasztja, fokozza a nyo
mási szilárdságot, a veszélyt jelzőképességet, a tartóssá
got és emellett az így kezelt fa nagy nyomás alatt nem

rövid rostokkal, tehát hirtelen, hanem inkább szálká- 
san törik.

3. A szívósság a lombfáknál általában nagyobb, mint 
a fenyőknél; de a bányalég bomlasztó hatása alatt a 
lombfák szívóssága hamarább alábbszáll,, mint a vörös- 
és erdei fenyőé. Kivétel az ákác meg a tölgyfa, melyek 
nagy ellentállóképességüknél fogva a jelzett igen kedve
zőtlen körülmények között sem vesztik el szívósságukat.

4. A bányalevegő bomlasztó hatásainak leghosszabb 
ideig ellentállanak a tulajdonképeni gesztesfák, a lombfák 
közül tehát: az ákác és a tölgy, s az ákác, mert a ned
vességet csak a legkülsőbb 3 évgyűrű veszi fel, tartó- 
sabb, mint a tölgy.

5. Az elhasznált bányalevegő káros hatása rövid rostú 
törésben, a szilárdság, szívósság s veszélytjelzőképesség 
apadásaiban nyilvánúl.

6. A veszélytjelzőképesség tekintetében egyenlő száraz
sági fok mellett, a megvizsgált fafajok között úgy látszik 
első helyen áll: a lúcfenyő, azután következik; az erdei 
fenyő, bükk, gyertyán, nyír, tölgy és ákác. Minél szál
kásabb a törés, a roppanás hangja annál inkább re
csegésszerű.

7. Megfelelő szárazsági fok mellett az egészséges fa 
törése jobbára szálkás s rendes helye a fa közepe, gör
bületeknél ennek tája.

8. A nedvességtől feltételezett térfogatsúly tág határok 
között mozog. A nyír mellett legnehezebb volt a bükkfa, 
ezután következett a tölgy, ákác, gyertyán, majd az erdei 
fenyő, vörös- és lúcfenyő.

A hazai kísérletek eredményénél eddig az a tanúlság, 
hogy a hántatlan állapotban levő ákácfát bányákban nem 
szabad használni, a bántott ákácfa ellenben kifogástalan.

A füzet „kisebb közléseiben" Fóth Gyula két esetet 
közöl a központi állomás munkaköréből, és pedig a gesz
tenyerák (Diaporthe parasitica Murill) és a tölgylisztharmat 
fellépéséről.

Az első Amerikában lépett fel a szelíd gesztenyefákon 
és állítólag nagyon veszedelmés betegség; utóbbi kevésbé 
veszedelmes, de óriási területet lepett el nagyon rövid 
idő alatt Kőzép-Europa minden részében észlelték, több
nyire nagy tömegben.

Ezután Fekete Lajos közöl példákat, hogy az uralkodó 
szélirány hatása alatt mily feltűnő és egyforma elhajlást 
mutatnak a fák törzsei, Barthos Gyula pedig az állatvilág 
köréből vett megfigyeléseket.

A tölgylisztharmatról a központi állomás adatokat kér 
szakközönségünktől, a miért itt is felemlítjük, hogy kívá
natos az alábbi adatok bejelentése : a fellépés éve, ész
lelték-e a lisztharmatot már előbb is, ismeri-e a nép és 
mily néven, amerikai tölgyfajok voltak-e azon a vidéken 
vetve vagy ültetve, végül az egész fellépés rövid leírása.

A füzetet intézeti és személyi ügyek zárják le.
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Borsod-Gömör-Heves megyék Erdészeti Egye
sülete 1909. május hó 28. és 29-én Gyöngyösön meg
tartandó közgyűlését, közbejött akadályok miatt 1909 
julius hó 3. és 4-re halasztotta.

A Baranya-, Somogy-, Tolnamegyei Erdészeti 
és Vadászati Egyesület 1909. junius 5. és 6-án 
Barcson tartja közgyűlését.

Junius 5-én közgyűlés után d. u. 4 órakor a Neuschioss- 
féle faipartelepet tekintik meg, ugyanott Heller Géza 
igazgató tart felolvasást „A keményfa-üzlet hanyatlása 
és annak okai"-ról.

Junius 6-án az egyesület galamblövő versenyt rendez. 
Somogyvármegye és a barcsi hölgyek tiszteletdíjain kívül 
az egyesület is számos tiszteletdíjat oszt ki a nyerteseknek.

Stainer Gyula cs. és kir. udvari szállító körmendi 
magpergető gyára, mint Borsod-Gömör-Hevesmegyék 
erdészeti egyesületének alapító tagja, egyszáz koronát 
küldött az egyesület által meghatározandó célra.

Az Arad-Temesvár-Déva-Lugosvidéki erdészeti 
egyesületnek 1909 május 9-én Temesvárott tar
to tt közgyűlése. Ezen első rendes közgyűlés, jóllehet 
Lúgos csak egy taggal volt képviselve, eléggé látogatott volt. 
A vasúton érkezett vendégeket Török Sándor erdőtanácsos 
és a vadászerdei erdőőri szakiskola személyzete szives 
volt a vasúton várni és elszállásolni a koronaherceg 
vendéglőben, hol az ismerkedés egész éjfélig eltartott.

A közgyűlést, melyet választmányi ülés előzött meg, 
9-én d. e. báró Solymossy Lajos elnök nyitotta meg, 
kivel együtt 32 tag volt jelen, u. m .: Halász Gyula 
alelnök, Székely Mózes alelnök, Ajtay Sándor titkár, 
továbbá Török Sándor, Hirschpeck Ágoston, Stéger Antal, 
Bodnár Richard, Illés Vidor, Buhescu Terentius, Mol- 
csányi Ernő, Kubányi Endre, Bojtner Gyula, Szentpály 
Kázmér, Létai Gyula, Ormós Zsigmond, Jávorszky Zoltán, 
Fröhlich György, Mihályik Pál, Bögözy Antal, Muck 
András, Szaltzer Lajos, Borbély Sámuel, Horváth Miklós, 
Michalus Sándor, Páll Miklós, Földes János, Bécsy 
Dezső, Dömötör Tihamér, Tompa Ferenc, Csipkay János 
és Krapcsovics Ferenc.

Az Országos Erdészeti Egyesület bejelentett képviselője 
volt Tavi Gusztáv miniszteri tanácsos, ki elfoglaltsága 
miatt meg nem jelenhetett ; a Borsod-Gömör-Heves 
megyék erdészeti egyesületének képviseletét Földes János 
erdőtanácsos vette át.

Alapító tagul belépett a Baranya-Tolna-Somogy 
megyei erdészeti és vadászati egyesület, rendes tagul

Szenes József főerdőtanácsos, Illés Vidor erdőőri szak
iskolai tanár, főerdőmérnök, Muck András, Oszterlam 
facseti erdőgondnok és dr. Fábry Sándor nyug. főispán, 
az a.-cs.-e.-v. igazgatója.

Minthogy a tagok száma 119 re szaporodott, a bizott
ság 20 tagra egészíttetett ki titkos szavazással a követ
kező 8 tag beválasztásával: Kendeffy Gábor, Kubányi 
Endre, Tavi Gusztáv, Fogassy Gyula, Szentpály Kázmér, 
dr. Fábry Sándor, Nemes Károly és Szentes József. — 
Pénztárossá egyhangúlag Bécsy Dezső lett megválasztva.

A pénztár állaga, jóllehet a tagok többsége a meg
alakulás nehézségei folytán még nem fizethetelt, már 
túlhaladja a 400 koronát.

A tárgysorozat letárgyalása után az indítványokra került 
a sor. Ezekből aktualitásánál fogva kiválik Halász Géza 
alelnök határozati javaslata a parcellázási és telepítési 
törvényjavaslattal kapcsolatban. Az országos erdészeti 
egyesülettel karöltve állásfoglalást kíván az erdészeti 
érdekek megóvása végett, befoglalva azokat a határoza
tokat, mikre nézve nevezett egyesület és a borsod-gömör- 
heves megyei vidéki egyesület már kifejtették állás
pontjukat s azt kívánja, hogy erre nézve felterjesztés 
intéztessék a kormányhoz és a képviselőházhoz.

A javaslat egyhangú tetszéssel fogadtatott. >.
Hozzászólott a javaslathoz Földes János, figyelmeztetve 

Bedő Aibertnek az országos erdészeti egyesület választ
mányi ülésén mondott szavaira hivatkozva, a Beksits- 
féle — a törvényjavaslat által felkarolt — ama theoriára, 
hogy az alföldi birtokosok parcellázandó földje helyett 
azok részére hitbizomány alkottassák a felvidéki kincstári 
erdők területéből. Ennek hangoztatását most annál veszé
lyesebbnek tartja, mivel b. Ambrózy washingtoni consuli 
tanácsos élénken előtárta éppen legújabban, hogy még 
az egyéni szabadság legkiválóbb hazájában, az amerikai 
egyesült államokban is szükségét látták az állami be
avatkozásnak az erdők fentartása végeit, mivel csak így 
akadályozhatják meg az irtások okozta fahiányt és vált 
lehetségessé a lágyfa szükséglet biztosítása a nyugoti 
államokban, míg a keleti részen a keményfa megmenté
sére nézve elkéstek.

Azért az erdők fentartása legbiztosabb az állam kezé
ben. Hogyha egyszer annak kezéből kivesszük, létele 
mint hitbizomány is veszélyeztetve van.

Minthogy előadó kimutatta, hogy ezirányban is óvást 
emel az ő javaslata, csakhogy a kifejtett elv az indoko
lásban fog bővebb tárgyalást nyerni, a javaslat elfoga
dása határozattá emeltetett.

Indítványt tett még Ajtay Sándor titkár az alföld be- 
fásitására, továbbá arra nézve, hogy a kormány útján 
sürgősen akadályoztassák meg, hogy a feltétlen talajon 
álló erdők napról-napra irtassanak és területük kopárrá 
alakíttassák.

Mivel azonban az orvoslásra határozott indítvány nem 
tétetett, Székely Mózes erre nézve pótindítványt tett, 
melynek alapján elhatároztatott, hogy Földes János elnök
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lete alatt egy szűkebb bizottság küldessék ki e kérdés 
határozott formába öntése végett, melynek tagjai a kir. 
erdőfelügyelők, u. m. Székely Mózes, Dömötör Tihamér, 
a titkár Ajtay Sándor és az erdőhivatalok főnökei: Páll 
Miklós, Bodnár Richárd és Jávorszky Albert.

Továbbá titkár javaslatára, hogy az erdőbirtokosok az 
erdő iránti érdeklődésük felköltése végett az egyesület 
tagjai közé bevonassanak, felkérettek a tagok, hogy saját 
hatáskörükben azokat a belépésre kérjék fel.

'Végül elhatároztatott, hogy a legközelebbi közgyűlés 
Dévára fog összehivatni.

A lelkes hangulatban folyt gyűlés befejezése után 
közös étkezésre gyűltek össze a korona-herceg szállóba 
s azután egy része a tagoknak haza sietett, másrésze 
pedig Török Sándor erdőtanácsos szakszerű kalauzolása 
mellett a vadászerdei szakiskola mintaszc-rű erdőgazda
sági s fácántenyésztési berendezéseit nézte meg.

Szakirodalom és valasz.
Jó reggelt kívánok nagyságos képviselő ur ! Köszöntőm 

— fejedelmi többest használva — vendégszerető házunk
nál. Legyen szerencsénk máskor is, szívesen látjuk, ne 
tessék nagyon tragikusan venni a mi felháborodásunkat, 
mert biz’ sokszor műfelháborodás az ; de hát — teccik 
tudni — szükség van reá.

Egyszer már megírtam, hogy magyarok vagyunk, vagy 
mi a szösz ? és irtózunk a könyvektől vagy jobban 
mondva a bötütől, de azok, a kik nem irtóznak, azok 
ám el is hisznek mindent a nyomtatott bötünek, még ha 
a képviselő úr írja is, vagy akár én!

Azt meg kell adni, hogy: fáin úri ember a képviselő 
úr! (rendesen szedve: Herényi Gothard Sándor) —  

nem János. De hát mégis csak ember. Tévedhet akár 
mint a bélyei szarvasokat savanyított káposztával etető 
erdőmester úr! De hangsúlyozom újra, hogy úri ember; 
mert a mikor a másik automata puskát, a Browningot 
először méltóztatott ismertetni: akkor a képviselő úr ne
vezte ki „moslékverőnek“. Sőt, azt is tetszett írni, hogy 
nemcsak a moslékot veri, hanem a lőport is visszaveri, 
hogy a lövő szeme tele lesz puskaporral, illetve a kép
viselő úr szeme helyett a „pápaszeme“ lett tele, mert 
azt is meg tetszett írni, hogy pápaszemet használt !

Én voltam annak idején az a bátor legény, a ki két
ségbe mertem vonni — parlamentáris kifejezést hasz
nálva — a „ténykörülmények mibenlétére vonatkozó álla
potok valódiságát.“

Innen eredt aztán előttem a „képviselő úr fáinsága".

Sietett is azonnal írásban kijelenteni, hogy: tévedett;  
mert a Browning hátul csukott szerkezete miatt sem 
vetheti ki a lőport ; hanem egy olyan fegyvert próbált 
ki, a melyik eredeti vastag bezsirozása folytán a fölös
leges olajat, vagy zsiradékot fecskendezte a pápaszémére. 
Hát kérem, a tévedés beismerése előttem mindig — 
úri dolog.

De hát szabad kérdeznem, hogy mi is van azokkal az 
Aufrecht és Goldschmiedt urak b. t. (nem belső titkos 
tanácsos) féle Selecta és Glória patronokkal. Azokról is 
azt méltóztatott írni, hogy majdnem korszakalkotó talál
mányok. Én is kipróbáltam, még pedig Kőváry ledoron- 
gálása alapján és tényleg nem érnek semmit, a M. E. f. évi
7. számában közölteknek megfelelően. Vagy talán ezeknek 
is csak a régebbi számai rosszak? Ezt is helyre kellene 
igazítani.

Nem akarok én Bodóné lenni, hogy mindig félre be
széljek. Térjünk át Sjögrenre, még pedig annak is csak 
egy kis részére, vagyis amint írni méltóztatott — a 
természettudományi részére.

Tisztelettel kijelentem, hogy az általam írtakat fenn
tartom. A ki nem hisz nekem, próbálja ki és majd hinni 
fog. Az a természettudományi rész azonban, nem taga
dom, egy kissé szeget ütött a fejembe. Azóta, a mióta 
zz én Galilei-m mellé Newtont is oda méltóztatott 
állítani, egyebet sem csinálok, mint egy lisztszerü finom 
homokkal körbe hintett helyen Sjögrenemmel felfelé 90° 
alatt lövöldözök. Ne méltóztassék — igazán kérem — 
megharagudni, de eddig csak annyit tudtam elérni, hogy 
az egyik vadászlegényem nagyon gyanúsan nézeget és 
alig ha nem azt hiszi, hogy — kissé megbolondúltam. 
Nem bántana még ez a tudat sem, ha legalább kár
pótláskép a Sjögrenemből kilövöldözött söréteimnek akár
milyen csekély hányada a — fejemre esne. De nem esik 
ö. m. a f. Ezért aztán tovább nem is kísérletezek.

Szívélyes vadászüdvözlettel a viszontlátásra.

Az „Öreg vadász".
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Az 1910. évi wieni első nemzetközi 
vadászati kiállítás.

A magyarországi bizottság a kiállításon való részvételre 
vonatkozólag az alábbi felhívást küldötte szé t:

A különféle nemzetgazdasági érdekek fellendítésére 
rendezett kiállítások keretében a vadászat eddigelé csak 
oly mértékig érvényesülhetett, a meddig ezen kiállítások 
más irányú rendeltetése ezt megengedhette.

Úgy a nagyközönség folyton növekvő érdeklődése, vala
mint ennek nyomán az a fokozódó jelentőség, mely a 
birtokos tevékenységét a vadászat, mint közgazdasági 
szempontból is nem csekély fontosságú és mindinkább 
fejlődő ágazat felé irányította, megérlelte azt az elhatá
rozást, hogy a vadászat is egy különleges vadászati 
kiállításon a nemzetközi verseny terére lépjen.

Ezen törekvésnek nyilvánulása az 1910. évben Wien 
ben rendezendő első nemzetközi vadászati kiállítás.

E kiállításon Magyarország is — mint önálló állam -— 
saját külön emelendő vadászkastélyában fog részt venni.

A kiállítás magyar osztályának rendezése ügyében a 
földmivelésügyi Minister elnöklete alatt tartott értekez
leten hazánk főurai, nagybirtokosai, kiváló vadászai, külön 
féle szakegyletek képviselői, tudósok, írók és művészek 
az ügy fontosságának tudatában hazafias készséggel tet
ték magukévá a magyar osztály rendezését és soraikból 
megalakult a kiállítás magyar országos bizottsága.

Ezen egyértelműen megnyilvánult érdeklődés ma
gában hordja biztosítékát ama reménynek, hogy hazánk 
a versenyben, — melyre a többi nemzetek szorgos igye
kezettel és társadalmuk minden rétegének áldozatkész 
vállalkozásával készülődnek, — méltóan meg fogja 
állani helyét és meg fogja tudni óvni azt a világszerte 
ismert hírnevet, mely vadállományunk értékéhez, vadá
szataink érdekességéhez és történelmi emlékezetességé
hez fűződik.

Ezen cél érdekében a kormány a maga részéről meg
hozta az áldozatot a többi nemzetek kívánalmaihoz ha
sonló jelentőségű áldozatkészséggel, amennyiben a kiállí
tási terület legelőkelőbb helyén a magyar kiállítók részére 
egy — kifejezésében, formáiban magyar, nemzeti jellegű 
— vadászkastélyt építtet.

A kitűzött feladat megoldása azonban ennél többet 
jelent, többet követel.

Követeli hazánk vadászainak, a vadászattal rokon ipar
ágak mivelőinek, a vadászatból sarjadzó művészi és ipar
művészi ágazatok munkásainak, az erdő és mezőgazda
ság tényezőinek egyértelmű, együttérző csoportosulását 
és áldozatkészségét.

Abban a reményben, hogy a már megindult s mind 
egyre biztatóbb eredményt jósló mozgalomhoz csatlakozni 
szíveskedik, mellékelten küldjük a kiállítás anyagára vo
natkozó „Osztályozás“-t, a kiállítás wieni vezérbizottsága 
részéről kiadott „Jelentkezését, egyúttal „Kiállítási sza
bályzato t, valamint az ahhoz alkalmazott s a magyar

osztály részéről kiadott „Magyarázó kivonat“-ot azzal a 
kérelemmel, hogy a kiállításban résztvenni és ebbeli el
határozásának a csatolt jelentkező ív mindkét példányá
nak kiállításával s aláírásával lehető mihamarább kifeje
zést adni szíveskedjék.

A jelentkező ív mindkét példánya a jelentkezés leg
későbbi határidejéig — 1909. év junius hó 15 ig — 
az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati kiállítás 
magyar országos bizottságának (Budapest, V., Zoltán- 
utca 16., telefon 163—88.) portókötelesen visszaküldendő.

Budapest, 1909. évi május hó.

Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati kiállítás 
magyar országos bizottsága nevében :

Esterházy Miklós hg. Esterházy László gr.
Ottlik Iván

elnökök.

Kedves Szerkesztő barátom!

Azon reményben, hogy a magánszolgálat szempontjából 
eléggé fontos soraimnak a M. E.-ben helyt adni szíves 
leszel, bizalommal kereslek fel. Annyival is inkább, mert 
midőn a M. E. megszületett, az volt zászlójára írva, 
hogy : nemcsak a szakdolgok megvitatásánál, hanem az 
azokkal kapcsolatos eszmék kicserélésénél is a függet
lenség s a szabadgondolat nyilvánításának pártatlan szó
szólója s merész harcosa leend.

Nem azért írom soraimat, mintha hírlapi polémiát 
óhajtanék felkelteni —- távol álljon tőlem még a gyanú 
árnyéka is —, de felbátorít engem ama tudat, hogy az 
igazság serpenyőjen inkább a gyengébbek, erőtlenek és 
elhagyottak pártján leszel -— s kezdetben a világosság 
fáklyájával, a sajtóval minket támogatni szívesen vállal
kozol. Meg vagyok győződve, hogy ellenlábasok fognak 
találkozni, de reménylenem szabad legyen, hogy az illő 
védelemnek mindenkor helyt adsz, s nem fogod engedni, 
hogy az igaz eszme — mint sok más az életben — idő 
előtt elbukjék. Örülnék, ha soraimra valaki reflectálna, 
a tolla hegyére szúrna, legalább módom volna nyíltan 
— elintézni a toliharcot !

*

A kormány halhatatlanná tette magát az által, hogy 
a fizetéseket rendezte s az állami alkalmazottak anyagi 
helyzetét kivétel nélkül az egész vonalon hathatós párt
fogásában részesítette.

De nemcsak az állami alkalmazottakat, de a közigaz
gatásnál lévőket, a papokat, a körorvosokat, a jegyzőket
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és tanítókat is hathatósan pártfogolta s tetemes fizetés
javításban részesíteni el nem mulasztotta.

A falusi lelenc, a kéményseprő tanonc, a gazdasági 
béres, a gyári munkás és felfelé minden rang és rend, 
osztály vagy fokozatnak tetemes javúlás és haladásban 
van része, mert az állam a kor műveltségének megfelelő 
humánus intézkedések egész sorozatát léptette életbe az 
utolsó időkben.

Egyedül a magánszolgálat az, a hol a tisztviselők — 
egy-két birtokos kivételével, de ott is elég mostohán — 
úgy szólván pártfogó nélkül maradtak.

Sorsukról országos törvény nem rendelkezik, szolgálati 
pragmatikájuk pedig vagy nincsen, vagy ha van is, ósdi, 
egyoldalú rendeleteken alapszik, a mit minden szakvezető 
úgy alkalmaz, a hogy neki jól esik.

Elérkezettnek látom az időt, hogy a magánszolgálatban 
állók országos mozgalmat indítanának s ügyeik elbírálását 
a törvényhozó testületre bízzák.

Nem-e lenne célszerű egy országos törvény megalkotása 
céljából mozgalmat indítani s törvénybe igtatni a magá
nosok szolgálatában állók jogait s szolgálati pragmatiká
ját? mert náluk csak terhes kötelességek és fegyelmi 
szabályzatok léteznek, de viszont ellenértékű jogokról 
sehol sincsen említés téve.

Ha az erdőtörvény példáúl ki tudja mondani a 17. 
§-ban azt, hogy : kik tartoznak törvényes minősítéssel 
bíró szakembert tartani, úgy lehetne éppen azok fizetését 
és szolgálatát is törvényileg egyöntetűen és állandóan 
biztosítani. Csak egy ily társadalmi mozgalom útján kép
zelhető el a szentírásban hangoztatott ige : „. . . és lészen 
egy akol és egy pásztor“.

Tapasztalati adatokkal világítom meg a magánszolgálat 
sokoldalú sérelmeit s a mindennapi életből merített pél
dákkal akarom bebizonyítani az eddigi elavúlt gyakorlatnak 
manapság már tarthatatlan voltát.

Nemcsak a fizetések, de a nyugdíjaink is mostohák, s 
ez utóbbiakban a kölcsön össég és viszonosság elvét ki
domborodni sehol sem látom. A magánosok nyugdíj
szabályzata szerint nyugdíj csak annak jár, a ki a szol
gálatban teljesen elkopott, munkaképtelen, rokkant, po- 
degrás, szóval a szolgálat terhei alatt teljesen kihasznált, 
elaggott és fáradt ember.

Evvel ellentétben az állami tisztviselők és katonatisztek 
helyzete aránytalanúl jobb és kedvezőbb.

Szociális szempontból Ítélve: ez nagy igazságtalanság.
Tegyük fel, valaki 20 évet kiszolgált A  birtokosnál, 

családja megszaporodott s midőn egyszer esetleg alkalma 
nyílnék B. birtokoshoz 40 % kai nagyobb fizetésre át
menni, mert 20 évi szolgálatát A-nál nem kárpótolják, 
B.-hez nem mehet.

B. birtokostól a múltra szóló 20 évi nyugdíját nem 
követelheti, A. magadni nem akarja — kénytelen a rosz- 
szabb fizetés mellett továbbra is A-nál maradni —, 
holott a jog és igazság azt követeli, hogy vagy A. pótolja 
elvesztett s nála 20 évi szolgálatban eltöltött fiatalságát

vagy adja meg a B. vagy esetleg a többi birtokosnál 
kilátásba helyezett jobb fizetést.

Nem ritka eset az sem, hogy egy csekély fizetéssel 
biró erdőmérnök elhal s özvegye 4—5 gyermekkel ma
gára marad. Az állami tisztviselő gyermekeiről pl. a 
katonai árva nevelő intézetekben szívesen gondoskodnak, 
ellenben a magánosok tisztviselőinek árváiról senki sem 
gondoskodik s ha az özvegy valamely városban koszto- 
sokat vagy diákokat nem tart s ha varrással nem segít 
magán, a legnagyobb nyomornak nézhet elébe.

Az államiak a vasútakon féljegy-kedvezményben része
sülnek, a mi szintén nem megvetendő előny ; évente 
kijár 6 heti szabadságidő, mit bárhol eltölthet, mig ma
gánszolgálatban 8 napi szabadságot is csak halálos be
tegséget igazoló orvosi bizonyítvány mellett kaphat.

A magánosok előléptetési ranglétrája rendszerint egy 
28—30 évi szolgálat után nagynehezen elért erdőmester
séggel befejezést nyer, mig az állami aknái az új státus
rendezés szerint ez már a 20. szolgálati év után önként 
bekövetkezik. A magánerdőtiszti szolgálat falun veszi s 
rendszerint falun is végzi pályafutását — hol drágábban 
-él — drágábban ruházkodik s gyermekeit a messze fekvő 
városokban óriási áldozatok árán bírja csak neveltetni.

A szolgálati szabályzatok is sok kívánni valót hagynak 
hátra ; gyakran a kevésbé hibásakat is drákói szigorral 
sújtják s néha önhibáján kivűl juthat valaki oly bajba, 
melyért ártatlanúl túlszigorú elbánásban részesül.

Legtöbbje kénytelen a legelhagyatottabb helyen át
tengetni nyomorúságos életét a nélkül, hogy ezért akár 
anyagiakban, akár lakás dolgában vagy egyéb kártala
nítással kárpótolva lenne.

Az irodaátalányokkal nem régen egy kincstári hitsor- 
sosom is foglalkozott; elveit erősen osztom, sőt még a 
következőkkel is erősbítem: A 30—40 korona évi iroda
átalány Mária Therézia korabeli intézmény s abba a 
korba való, mikor még az emberek rovással számoltak 
és lúdtollal írtak, kevés dolguk miatt az írószerkereske
dőknél sem koptatták nagyon a küszöböt: erre az időre 
ez a 40 korona elég volt. most azonban ez még iroda
szerekre sem elegendő. Nálunk magánosoknál pedig 
ebből többnyire még az irodát fűteni is kell, a favága- 
tásra is kell hogy jusson, fedezni kell belőle az irodának 
minden napos takarítását, söprését, hetenkint való súro
lását és évenként legalább kétszeri kimeszeltetését, s mind 
ezt a munkát a tiszt saját drágán fizetett cselédjével 
kénytelen végeztetni.

Mit szólsz ehhez tisztelt kincstári barátom ?
Napidíjaink vagy nincsenek, vagy csak olyanok, hogy 

legfeljebb egy mesterember foglalkozásának felelnek meg; 
sokan úgy gondolkoznak, hogy az erdészt azért fizetik, 
hogy úgy a belső, mint a külső szolgálatot a fizetésért 
tartozik elvégezni. Én ezt csattanósan megkontrázom s 
tarthatatlanságát az alábbiakkal bizonyítom.

A körjegyzőt a község fizeti, de egy sor Írást külön 
díjazás nélkül nem tartozik elvégezni.
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A pap állandó fizetést húz, bármely felekezethez is 
tartozzék; de ha keresztel, temet, esket vagy avat: stóla 
jár neki, s minden sátoros ünnepen perselypénzben is 
részesül.

A körorvost a kör minden lakója fejenként fizeti, — 
de ha beteghez hívják, ezenkívül fuvar- és látogatási 
díjban is részesül.

De még tovább megyek: a járásbiró és törvényszéki 
biró azért van, hogy igazságot szolgáltasson, de meg
köszönné akármelyik, ha a járásbiró a járásban — a tör
vényszéki biró az egész vármegyében 50—60 kilométer 
távolságnyira oly csekély napidíj mellett, melyből idegen 
helyen szerény élelmezését sem fedezheti vagy napidíjai 
nak külön felszámítása nélkül tartozna igazságot szolgál
tatni. Pedig azért húz fizetést, hogy bíráskodjék !

Mindenki tudja, hogy az erdőre kivitt legszerényebb 
napi eledel is pénzbe kerül, s családos embernél ez dupla 
háztartást, tehát kétszeres költséget is jelent.

Hogyan lehet azt kívánni a tisztviselőtől, hogy ezt 
sajátjából fedezze akkor, midőn hivatalból kénytelen 
pagonyát járni ?!

Továbbá igen ritkán láttam arra példát, hogy a magán 
erdőtisztet tanulmányozás végett vagy a szomszédos 
nagy erdőbirtokosokhoz, vagy az államhoz, vagy éppen 
külföldre kiküldötték volna, hogy ottan szerzett tapasz
talatait otthon hasznosíthassa; ebben a tekintetben a 
magánosoknál az egész vonalon óriási maradiság tapasz
talható. •

Pedig a tanulmányút haszna sohasem egyoldalú.
A kiküldöttnek tágul a látköre, gyarapodik az ösme- 

re te ; ennek első sorban is a birtokos látja hasznát, a 
tisztviselőnek pedig ambícióját, tudásszomját elégíti ki, 
fokozza belértékét és hatalmasan kifejleszti önbizalmát. 
— E mellett elégedetté teszi, mert alkalmat nyert — 
dologban bár — a mindennapos, taposómalom munkájá
hoz hasonló, testet, szellemet megbénító működési köré
ből szabadulni s munkakedvét, erélyét és vérét felfrissíteni.

Elfelejteti vele azt a rabeszmét: azért dolgozunk, hogy 
éljünk; ellenben megszilárdítja benne azt az igét: azért 
élünk, hogy dolgozzunk!

A magánosoknál az ügyek élén rendesen egy teljha
talmú intéző áll — a ki legyen bár gazdász vagy ügy
véd — de ért a favágatás és erdőültetésekhez is. — Ez 
mindig a helyzet magaslatán áll és teljhatalmú úr, ki 
senkinek más, a legtöbb esetben jobb, eszméjét meg 
nem tűri.

A megszokás ugyan az ember természetévé válik, be- 
ösmerem; de mindennek megvan a maga határa; — ők 
görcsösen ragaszkodnak a régi ósdi rendszerhez — s 
ellene vannak minden korszerű újításnak, mert a töké
letesedés állomása felé robogó express-vonatról már le
maradtak, s fokozatosan lassúdó lépéssel bandukolnak 
utána, de az oszladozó füstben már is eltűnt előre szá
guldónak hírét sem érik.

Ezek előre bocsájtása után az az észrevételem van,

hogy a magán-szolgálatban, összehasonlítva az állami 
nagy státussal, nagy rövidséget szenvedünk, s hogy egy
formák legyünk a fizetésben éppen úgy, mint a minő
sítésben, elérkezettnek látom az időt, hogy indítsunk 
közös társadalmi mozgalmat s ügyeink rendezését a föld- 
mivelési ministerre bízva — törvényhozás útján sürgessük 
javadalmazásaink korszerű biztosítását. Üdvözöl

A —r.
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister a magyar- 
országi kincstári erdők kezelésének szolgálati ágazatánál Kaátl 
Károly erdőtanácsosi címmel és jelleggel fölruházott m. kir. főerdő- 
mérnököt m. kir. erdőtanácsossá nevezte ki. — Az erdőfelügyelőségi 
szolgálati ágazatnál kinevezte Dezsényi Jenő kir. alerdőfelügyelőt a 
Vili. fizetési osztályba kir. alerdőfelügyelőnek — A Selmecbányái m. 
kir. bányászati és erdészeti főiskola erdészeti ágazatánál alkalmazott 
tisztviselők létszámában ideiglenes minőségben kinevezte Muttnyán- 
szky Jenő m. kir. segéderdőmérnököt tanársegéddé az erdőhasználat- 
tani tanszékhez. — Kőszeg város erdőmesterévé Rausz István ny. 
püsp. erdőmester választatott meg.

* Halálozás. A magyar erdőgazdaságnak ismét egyik lelkes, 
odaadó munkása dőlt ki. Vadászfy Jenő m. kir. közalapítványi 
erdőtanácsos, május hó 3-án hosszas szenvedés után Pilismaróton 
elhunyt.

* Tövisnélküli kaktusz. Amerikából az a hír érkezik, hogy 
Burbank Luther a kaliforniai csodakertész, több évi fáradtságos 
munka után végre elérte rég óhajtott cé lját: sikerült alkalmas kivá
lasztás utján olyan tövisnélküli kaktuszt tenyésztenie, a melynek 
azonfelül igen Ízletes, zamatos gyümölcse is van. Az amerikai sike
rének a hordereje beláthatatlan. Az Egyesült-Államoknak majdnem 
negyedrészét ugyanis kaktusz borítja. Texasztól fel egész Kaliforniáig, 
megszakítás nélküli hatalmas kaktuszerdő vonul végig. A kaktusznak 
igen sok faja tenyészik e hatalmas területen, de eddig teljesen ki
aknázatlan maradt a buja természet eme produktuma, mert a nedv
dús növényt védte a tövisburkoiata. Pedig a növény kitűnő táplálékot 
szolgáltatna, különösen a szarvasmarha-állománynak. Kísérleteztek is 
vele. Gépekkel jól összevagdalták a kaktuszleveleket és igy legalább 
részben ártalmatlanná tették a töviseket. Az új táplálék mellett meg
lepő eredmény mutatkozott. Az állatok mohón ették a zamatos táp
anyagot és tejelő-képességük fokozódott. Mindamellett huzamosabb 
ideig nem bírtak az új táplálékot, mert a tövisek, noha apróra voltak 
törve, idővel megtámadták a gyomor falát és elpusztították az állatot. 
A tövisnélküli kaktusz különösen aszály idején fog nagy szolgálatot 
tenni, a mikor az állat reá van utalva ez új táplálékra. A fiatal 
kaktuszpalántát salátának és főzeléknek is használják a mexikóiak, 
sőt cukrozva lekvárnak is feldolgozzák. Kicsi, dióhoz hasonló ter
mését pedig már egész Amerikában ismerik, mert a salátához mellé
kelve, azoknak kellemes ízt kölcsönöz.

* A közegészségügy érdekében 15 arany jutalom. „A 
Háziorvos“ pályadíjai. „A Háziorvos“ című népszerű közegészségügyi 
folyóirat, mely rohamosan hódította meg a művelt magyar közönsé
get, újabban ismét fényes tanujelét adta annak, hogy csakugyan 
hivatott képviselője a — valljuk be őszintén — meglehetősen elha
nyagolt magyar hygienia ügyének — a mennyiben nemcsak érdekes 
és változatos tartalmánál fogva, hanem anyagi áldozatok árán is,
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érdeklődést akar kelteni a közegészségügy iránt a művelt magyar 
közönség soraiban. Legutóbbi (májusi) számában ugyanis a követ
kező három — egyenként öt darab tiz koronás aranynyal jutalma
zandó — kérdés, megfejtésére hirdet pályázatot, u. m .: 1. Minő be
folyást gyakorol az alkohol az egészségre; különös tekintettel a ser
dülő gyermekkorra s minő módon lehetne azokat az alkohol élveze
tétől távoltartani ? 2. Minő befolyást gyakorol a dohányzás az 
egészségre; különös tekintettel a serdülő gyermekkorra és minő 
módon lehetne utóbbiakat a dohányzásról elszoktatni ? 3. Hogyan 
keltheti fel a családanya serdülő gyermekeiben a közegészségügy 
iránt való érdeklődést? A pályázat feltételei „A Háziorvos“ májusi 
számában jelentek meg, e helyen mint érdekes momentumot csak 
azt akarjuk kiemelni, hogy a harmadik számú kérdésre kizárólagosan 
csakis nők pályázhatnak. A lap májusi száma gazdag tartalmából 
felemlítjük : A tatabányai hastyphus-járványról. Irta dr. Fürst Zsig- 
mond. — A szokásos büntevők. (Psychiaterek a büntetőjogban ) Irta 
Székely Vladimir, m. kir. államrendőrségi fogalmazó. — Milyen 
legyen a szervi szívbajban szenvedők életmódja ? Irta dr. Eichhorst 
J., egyetemi tanár. — A csonttöréssel, ficamodással járó balesetek 
első ellátása. Irta dr. Löbl Vilmos, a Budapesti Mentőegyesület főor
vosa. — A túlságos izzadás, annak következményei és gyógykezelése. 
Irta dr. Widder Aladár. - A legfontosabb óvórendszabályok fertőző 
betegségek eseteiben című cikkeit. A Tárca rovatban Nemes-Keve 
címen folytatásokban megjelent szépirodalmi (hygiénikus) elbeszélés, 
mely egy magyar falusi néptanító misszióját ecseteli, nemkülönben a 
többi hasznos Apróság és a Magyar fürdők és ásványvizek leírásá
nak sorozata egyformán érdekessé és változatossá teszik a kitűnő 
lapot. A magunk részéről, mint mindig, most is melegen ajánljuk A 
Háziorvos-t, melynek lövid időn belül minden magyar család asztalán 
ott kell lenni. E'őfizetési ára egy évre csekély 2 korona 40 fillér. 
Mutatványszámot szívesen küld : „A Háziorvos“ szerkesztősége és 
kiadóhivatala Budapest, VI., Andrássy-ut 27.

* Egy hézagpótló díszmunkáról. Testet edző, lelket üdítő 
klimatikus gyógyhelyeinket és csodás hatású ásványvízforrásainkat 
még mindig nem eléggé ismeri, tehát nem is méltathatja kellőképen 
a magyar közönség. Ezen a bajon segít a MAGYAR FÜRDŐKALAUZ 
melyet Erdős József szerkeszt immár harmadik éve, éppen olyan 
szeretettel, mint szakértelemmel. E rendkívül hasznos könyv, mely
nek nyomdai kiállítása is művészies, most jelent meg harmadik ki
adásban, 332 oldal terjedelemben, gyönyörű képekkel illusztrálva. Az 
ügyesen összeállított, könnyen áttekinthető, hézagpótló munka, ma
gyar és német nyelven ismerteti a magyar fürdőket, gyógyhelyeket, 
nyaralótelepeket, szanatóriumokat, víz- és magángyógyintézeket, nem
különben a hazai ásvány és gyógyvizeket. A gondos leírás nemcsak 
a fürdőtelepeket ismerteti, hanem a gyógyvizek elemezését, a gyógy- 
javallatokat, a lakás, élelmezési és árviszonyokat, a fürdők társadalmi, 
művészeti, szórakozási és sportéletének, közlekedési viszonyainak 
ismertetését is, szóval mindazt közli, a mire a fürdőző közönségnek 
nélkülözhetlen szüksége van. A munka szerkesztője igazán dicséretes 
és sikeres munkát végzett, a midőn szakavatott tollal vette kezébe a 
hazai fürdők ügyét, produkálván olyat, a minőt eddig sajnálattal 
kellett nélkülöznünk irodalmunk ezen ágában. A pompás díszmunka 
szerkesztője valóban megérdemli a legteljesebb elismerést ezen 
hazafias vállalkozásáért, mert a munka igazán hivatva van arra, 
hogy a nagyközönség előtt a helyes világításban mutassa be a ma
gyar fürdőket és ezáltal gátat vessen a magyarságtól a külföldi 
ásványvizekért kiözönlő sok milliónak. — A díszművet, mely hatá
rozott nyeresége irodalmunknak, ajánljuk figyelmébe a fürdőző kö
zönségnek, mert ezen a maga nemében egyedül álló munka tüzetesen 
ismerteti a hazai fürdő- és forrás viszonyokat. A stílszerűen bekötött 
munka az ország valamennyi vasúti és hajóíülkéjében, orvosoknál, 
szállodákban és kaszinókban nyer díjmentes elhelyezést. A díszmunka 
megrendelhető a MAGYAR FÜRDŐKALAUZ kiadóhivatalában, — 
Budapest, Vi., Eötvös-utca 36. 1/9.

* A Parasznya község volt úrbéresei által közölt 
árverési hirdetmény utólagos intézkedés folytán nem 
tartatik meg f. évi junius hó 24 én.

A kiadóhivatal.

n t f h f t t l  Tisztelt olvasóink becses 
J l l U l j J U l  V l l l l V I I .  figyelmébe ajánljuk a Bu
dapesten, Vili., 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.

Szám: 2151 — 1909.

Árverési hirdetmény.
Borgóprund községnek Borgó Tiha III. rész 

„Csicsera Lazaroji“ és Toecza Zimbroji“ nevű 
dűlőben az állami főút mentén Borgó vasút
állomástól 15'5 km. távolságban fekvő s termé
szetben kijelölt 193'34 k. hold kiterjedésű erdejé
ben 2842 m3-re becsült lúcfenyő és 30393 m3-re 
becsült bükkhaszonfa az alulirt m. kir. erdő
igazgatóság irodájában 1909. évi junius hó 
22-én délelőtt 11 órakor zárt írásbeli aján
latok utján tartandó nyilvános árverésen értéke
sítés alá bocsáttatik.

A faanyagok becsértéke összesen 45,119 
(Negyvenötezeregyszáztizenkilenc) kör.-bán van 
megállapítva, mi egyúttal azoknak kikiáltási ára is.

A zárt írásbeli ajánlatokban, melyek a meg
ajánlott vételárnak 10'Vo-át kitevő összeggel, mint 
bánatpénzzel ellátandók, számjegyekkel és szó
val is világosan ki kell írni a megajánlott vétel
árat s határozottan kijelenteni tartozik azt is 
ajánlattevő, hogy az árverési és részletes szer
ződési feltételeket ismeri, azokat elfogadja és 
magára nézve kötelezőnek elismeri.

A kellően fel nem szerelt, elkésve beérkező 
vagy pedig a megállapított feltételektől eltérő 
kikötéseket tartalmazó ajánlatok nem vétetnek 
figyelembe.

Az árverési és részletes szerződési feltételek 
az alulirt m. kir. erdőigazgatóságnál és a borgói 
felső m. kir. erdőgondnokságnál Borgóprundon 
megtekinthetők, hol ezen faeladási ügyre vonat
kozó minden felvilágosítás is megadatik.

Besztercén, 1906. évi május hó 17-én.

j l  kir. erdőigazgatóság.

>”ÖUÍ"SÍ 3 C'me UJ *̂ peS Hetilapnak, melyet egy nem-y e s - w m - r f  l zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a francia  és an go l  nyelvek könnyű és 
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus 
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. 
A folyóirat mint gyakorló füzet is használható. A szerkesztőség min
den nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli fel
adatokat kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak 
külön 3 korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutat
ványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, 
Andrássy-ut 97.
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Árverési hirdetmény.

Pályázati hirdetmény.
Pályázat erdőőri és erdőszolgai állásokra.

A Liptóvármegye területén állami kezelésbe 
vett községi stb. erdőknél a közig. érd. bizott
ság 1909. évi 128. számú határozata folytán 
pályázat nyittatik:

A) Öt kerületi erdőőri állásra és pedig:
1. Csorba székhelylyei és évi 1020 K összes
2. Királylehota „ „ 1020 „
3. Verbic „ „ 1100 „
4. Németlipcse „ „ 800
5. Rózsahegy esetleg Likavka székhelylyei és 

évi 900 K összes

A bucsummuntári gör. kel. egyház az egyház 
és az iskola tulajdonát képező Búcsúm község 
határában fekvő 25 kát. hold erdejében tövön 
található és 5457 m3-re becsült 2408 szál, átlag 
70 éves

f e n y ő t ö r z s e t
Bucsumszátón az iskolában 1909. évi junillS hó 
4-ik napján Délelőtt 10 órakor tartandó nyilvános 
szó és írásbeli árverésen eladja.

Kikiáltási ár 16030 korona, melyen alól 
ajánlatok nem fogadtatnak el, sem árverés nem 
tartatik.

Bánatpénz 1600 korona.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
írásbeli ajánlatok az árverés megkezdése előtt 

adandók be árverést vezető kezéhez, melyek 
csak úgy fogadtatnak el, ha kívül kellőleg meg 
van jelölve az ügy, amelyre vonatkoznak; ha 
készpénz, vagy ovadékképes papírokban tartal
mazzák a kellő bánatpénzt; ha a megajánlott 
összeg számok és betűkkel olvashatóan van 
megírva; ha tartalmazzák azon nyilatkozatot, 
hogy ajánlattevő az eladás tárgyát, valamint a 
szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak 
aláveti; végűi olvashatóan van aláírva az ajánlat
tevő neve és lakhelye.

Részletes árverési és szerződési feltételek 
az egyház gondnokánál Bucsummuntárban és 
a járási erdőgondnokságnál Zalatnán tekinthe
tők meg.

Búcsúm, 1909. évi május hó 12-én.

B) Harminckét erdőszolgai állásra, melyek 
székhelye és javadalmazása iránt a liptószent- 
iváni, a liptószetmiklósi, a német-lipcsei és a rózsa
hegyi m. kir. járási erdőgondnokságoknál köz
szemlére kitett erdőőrzési szervezet kimutatásá
ban bárki által tájékozás szerezhető.

Az A) alatti kerül, erdőőri állásokra 24 évet 
betöltött és 40 évnél nem idősebb okleveles 
erdőőrök pályázhatnak. Sajátkezüleg írt 1 koro
nás bélyeggel ellátott kérvények 1909. junius 
hó végéig az alólirt hivatalhoz adandók be. 
Később beadott vagy nem szabályszerűen fel
szerelt kérvények tekintetbe nem vétetnek.

A kérvényhez csatolandó 1) erdőőri oklevél; 
2) keresztlevél; 3) orvosi bizonyítvány ; 4) szol
gálati bizonyítvány; 5) erkölcsi bizonyítvány.

A B) alatti erdőszolgai állásokra pályázók 
csak a 2—5. pontok alatti mellékleteket tartoz
nak kérvényeikhez csatolni.

A magyar nyelvnek szóban és írásban való 
tudása az erdőőröknél elengedhetetlen kellék, a 
tót nyelv tudása pedig előnyt biztosít. Az erdő
szolgáknál pedig a tót nyelvnek szóban és írás
ban való tudása kellék és ezenkívül a magyar 
nyelvnek tudása előnyt biztosít. Folyamodó tehát 
nyelvbeli képességeit felsorolni köteles.

Amennyiben az A) alatti erdőőri állásokra 
okleveles egyének, valamint a B) alatti erdő
szolgai állásokra már gyakorlati szolgálatot tel
jesített egyének nem pályáznak, jó minősítéssel 
kiszolgált katona altisztek és csendőrök kérvé
nyei is figyelembe lesznek véve.

A fent elősorolt állások sem nyugdíjra, sem 
végkielégítésre való igényt nem biztosítanak.

Liptószentmiklós, 1909. évi május hó 25.
M. kir. állami erdőhivatal, főnöke :

Csáma Nikuláj
egyházgondnok.

Roszinszky János
m. kir erdőtanácsos.
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•• HEYD -

eredeti-
jc.

Faipari eszközök, 
valamint az erdőgazdasághoz szükséges 
összes szerszámok nagy választékban a leg

olcsóbb árakon kaphatók

K r á s a  R u d o l f n á l
Wien, VII., K irch en gasse  29.

Rendelők kérjék a „B“ képes árjegyzéket. A ,,B“ 
betű jelzése feltétlen szükséges.

S zék e ly  és S llé s
. . .  Ungvárit . . .
ajánlja modernül berendezett

könyvnyom dáját
mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos elkészitésére 
. .  a legolcsóbb árak m elle tt. .

849. szám.

P ályázat.
A Selmecbányái m. kir. bányászati és erdé

szeti főiskola erdőműveléstani tanszékénél meg
üresedett, a X. fizetési osztályba sorozott, s évi 
egyezerhatszáz (1600) korona fizetéssel, a tör
vényszerű személyi pótlékkal, ötszáznegyven 
(540) korona lakpénzzel és ötvennégy (54) űr- 
köbméter tüzifajárandósággal javadalmazott

tanársegédi állásra
pályázatot hirdetek.

Felhívom ennélfogva az okleveles erdészeket, 
akik a pályázatra bocsátott tanársegédi állást 
elnyerni óhajtják, hogy a nagyméltóságu m. kir. 
földmivelésügyi ministeriumhoz címzett, kellő
leg felszerelt és a szabályszerű bélyeggel el
látott folyamodványaikat, ha állami szolgálatban 
vannak, elöljáró hatóságuk, különben pedig az 
egészségi állapotnak közhatósági orvos által tör
tént igazolása mellett Budapesten a főpolgár
mester, egyebütt az illetékes főispán utján, ezen 
pályázati hirdetménynek a Budapesti Közlöny
ben való első megjelenésétől számított négy (4) 
hét alatt a Selmecbányái m. kir. bányászati és 
erdészeti főiskola rektorához nyújtsák be.

Elkésve érkezett, avagy kellőleg nem okmá
nyolt kérvények, nem fognak figyelembe vétetni.

Selmecbányán, 1909. évi május hó 14-én.
A főiskola ezidőszerinti rektora:

Vadas Jenő.

Erdészeti nyomtatványraktár.

t

Csinos kiátlitásu és ízléses

R U H Á K
B Ú T O R O K

C I P Ő K
a Miskolci

Iparosok Szövetkezeti Árucsarnokaiban
Deákmtca 9=ik szám alatt 
(régi postaépület) kapható.

Minden darab helybeli szakképzett ön
álló iparos készítménye. Hz árut bizott

ság felülbirálja.

Szabott árak! Nagy választék! 
Pontos kiszolgálás!

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



200 MAGYAR E R D É S Z 11. szám.

R kőrösmezői volt úrbéresek elnökétől.
92. szám.
1909. urb.

Árverési hirdetmény.
A kőrösmezői volt úrbéres közbirtokosság

1909. évi junius bó 8=án délelőtt 10 órakor
Kőrösmező községházánál tartandó zárt Írásbeli alánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános árverésen 
eladja az 5985—'1909. számú F. M. rendelettel kihasználásra engedélyezett, a szerződéshez 
fűzendő térképen feltüntetett s a természetben a rahói m. kir. járási erdőgondnokság bélyegzőjé
vel lebélyegezett fákkal határolt, alábbi kimutatásban foglalt területeken tövön található

fenyő és juharfa készletet
Az erdő

részlet
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f e n y ő s z á l f a fenyő evezőrúd fenyő hajórúd j u h a rf a

műfa
tar'alma becsérték becsértéke becsértéke műfa tartalma

K. h. drb. m3_ K f drb. K f drb. K f drb. m£_
becs r̂téke

K f KK f

I. Cápok 7 5 0 13596 12263 68731 61 3521 1760 50 4471 894 20 — — — — 713 8 6 31 7139

II. Volovec 54  8 88 8 2 10600 60401 08 566 283 00 — — — 729 419 24 4 2 55 6 3 1 2 6 63 6313

III. Repegő 24  0 8727 6081 362 3 4 72 700 35 0 00 — — — — — — 3 6 5 8 4 72 3 58

Főösszeg 153-8 312 0 5 2 8 9 4 4 165367 41 4787 2393 50 4471 894 20 729 419 2442 55 171097 66 14110

A fakészlet eladása fenti erdőrészletenként külön külön s együttesen is meg fog kiséreltetni, 
s az eredményhez képest a legkedvezőbb fog elfogadtatni.

Az árverési feltételek 6-ik pontja értelmében kiállított zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli 
árverés megkezdéséig nyújtandók be a közbirtokosság elnökéhez.

Feltételes, távirati és utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési feltételek, valamint a részletes becslési munkálat alulírott közbirtokossági 

elnöknél és a rahói m. kir. járási erdőgondnokságnál tekinthetők meg.
Rahó (Maramarosmegye), 1909. május hó 8-án.

Ifj. Tivadar István,
a kőrösmezői v. úrbéresek elnöke.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, Akácfa-utca 50).
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MAGYAR ERDESZ
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 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 ete i  K Ő V Á R Y  JÁNOS
B u d a p este n .

S e g é d s z e r k e s z tő  é s  a  k ia d ó h iv a ta l v e z e tő j e  :

SZÉN ÁSSY  BÉL A  Jólsva ,  Gömör m.
h o v a  a z  e l ő f i z e t é s i  é s  h i r d e t é s i  d i j a k  k ü l d e n d ő k .

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 B udap esten  elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ k ö n y v k eres k ed ése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Szárazon és vizen.
Válságos idők lezajlása után a javulás remé

nyében indult meg tavaly a magyar közgazdasági 
élet. Az uj kiegyezés rendezte viszonyainkat 
Ausztriával és általános volt a meggyőződés, 
hogy az újabb fellendülés korszaka veszi kezde
tét. Sajnos, e reménynek nagyon csekély része 
valósult meg. A súlyos gazdasági válság, mely 
Amerikából kiindulva, a mi világrészünket is 
megrázkódtatta, hazánkat sem kímélte meg, és 
ha nem is éreztük hatását annyira, mint a 
nyugati államok, a depresszió jelenségei nálunk 
is lépten-nyomon láthatók voltak. Megnyilatkoztak 
külkereskedelmi mérlegünk rosszabbodásában, 
forgalmunk csökkenésében, s oly nagyszabású 
tervnek meghiúsulásában, de az annak idején 
nagy lelkesedéssel fogadott csatornamozgalomnak 
elcsendesedésében is.

Bizonyos, hogy a gazdasági erőforrások száma 
korlátoltabb, a vállalkozási erő fogyatékosabb 
nálunk, mint a szerencsésebb viszonyok között 
dolgozó nyugati államokban. De éppen, mert 
ezeket látjuk, mert ezeket a hátrányokat érez
zük, törekednünk kell olyan intézmények és 
berendezések létesítésére, mint a milyeneknek 
a nagy eredményeket felmutató országok erő
sebb ellentálló képességüket és a válságokat is 
gyorsabban leküzdő gazdasági erejüket köszön
hetik.

Ez intézmények és berendezések sorában 
igen nagy jelentősége van éppen a hajózásnak

és a belvízi forgalomnak. Azért a vizi úthálózat 
fejlesztése, csatornák építése, a hajóforgalom 
fellendítése nem puszta jelszavak, hanem ezek 
összefoglalása jelentőséggel biró tartalmas Prog
ramm, mely erős meggyőződésünk szerint mó
dot nyújt erdőgazdaságunk felvirágoztatására ; 
módot nyújt a termelés fokozására, a nyers 
termékek hazai feldolgozására, áruink verseny- 
képessé tételére. Már Carcy, a híres nemzet
gazda mondotta, hogy az az ország, mely nyers
termékeit feldolgozatlanul viszi ki, előbb-utóbb 
embereit kénytelen lesz kivinni. Ennek a tétel
nek az igazságát, sajnos eléggé tapasztalhattuk. 
El kell tehát mindent követni, hogy a modern 
gazdasági életnek a vizi forgalomban rejlő erő
forrásai hazánkban is megnyíljanak, hogy köz
művek létesítésével, a közforgalom élénkítésé
vel, a vállalkozási hajlam buzdításával, nyers
terményeink itthoni feldolgozásával munkára és 
keresetre módot nyújtsunk, a mi a kivándorlás 
által okozott nemzeti vérveszteségnek leghatáso
sabb ellenszere.

Mindezek elérésére a természet már meglevő 
viziutainkban is elég jelentékeny segítőeszközt 
adott, melynek hatását a vizi úthálózat fejlesz
tése, a csatornák építése még fokozza, a hajó
zási érdekeltségnek, de a nemzet összeségének 
is feladata azután, hogy ezt az eszközt rendel
tetésének megfelelően és annak előnyeit felhasz
nálva, érvényre juttassa.

----- ------------
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Három év Magyarország 
mezőgazdasági politikájában 1906—1909.

A földmívelésügyi minister kiadásában a fenti című 
és 186 oldalra terjedő mű jelent meg.

Tartalomjegyzéke a következő fejezeteket foglalja ma
gában :

Mezőgazdasági növénytermelés.
Szőlő- és kertgazdaság és apróbb gazdasági ágak.
Erdészet.
Állattenyésztés.
Vízügy.
Munkásügy és szociálpolitika.
Birtokpolitika.
Segítő akciók.
Szakoktatás és tudományos intézetek.
A magyar mezőgazdaság és a külföld és végül
I. Függelék. A mezőgazdaságot érdeklő törvényalkotá

sok 1906— 1909. években.
II. Függelék. A földmívelésügyi miniszter kiadványai 

1906— 1909. években.
III. Függelék. Magyarországi állami mezőgazdasági in

tézményei.
Mielőtt a földmívelésügyi kormány három éves tevé

kenységét felölelő műnek bennünket érdeklő részét is- 
mertetnők, megjegyzés nélkül nem hagyhatjuk e kiad
vány címét.

Nem pedig azért, mert már több ízben volt alkalmunk 
olvasni, hogy Magyarország mezőgazdasága gyűjtőszó alá 
az erdészetet is befoglalták, pedig e két gazdasági ágat 
nem lehet egy kalap alá vonni.

Azért sokkal helyesebbnek találtuk volna, ha a fenti 
cim helyett „Három év Magyarország földmívelésügyi 
politikájában“ címet kapta volna meg e kiadvány, akkor 
már a cím is kifejezte volna azoknak a nagy feladatoknak 
a megoldását, a miket a földmívelési kormány Darányi 
minister bölcs vezetése alatt a múlt évtizedek mulasztá
sait nemcsak hogy megpróbálta helyrehozni, de a magyar 
nemzet földmivelésügyét sok kultúrállaménál előbbre vitte.

Hivatásunktól messze vezetne, ha a kiadvány összes 
fejezeteivel foglalkoznánk, de mulasztást követnénk el, 
ha a kiadvány előszaván kívül az Erdészet, Vízügy, 
Birtokpolitika címűekkel nem foglalkoznánk s reá nem 
mutatnánk azokra a nyitott sebekre, a miknek orvoslása 
éppen a földmívelésügyi kormány kezébe vannak letéve.

Mulasztást követnénk el, ha ezen kiadványban felso
rolt bölcs és emberbaráti intézményekre reá nem mu
tatnánk, a melyekért e lapokban oly sokszor küzdöttünk 
és a melyek amíg a kis emberek pártfogóinak fülébe ju
tottak, sok kellemetlen perceket okoztak azoknak, a kik 
máskép gondolkoztak, de elvégre is győzedelmeskedett 
a kis emberek kérése egy nagy ember szívében, a minek 
reánk vonatkozó ténykedése a következőkben van megírva.

Igen találó az előszó első mondata.

A helyes irányban való előrehaladás és sikeres mun
kálkodás fontos eszköze, sőt elengedhetetlen feltétele az, 
hogy időről-időre megálljunk és a befutott útra vissza
tekintsünk. Nem csak a jövőben való reményt és bizal
mat meríthetünk a múlt eredményeiből, hanem ezek 
szolgáltatják a legbecsesebb útmutatásokat is a jövő 
teendőire nézve.

E szavakból indulunk mi is ki, a midőn ezen kiad
vány Erdészet, Vízügy és Birtokpolitika részéve) foglal
kozunk.

Erdészet.
Örömmel veszünk tudomást, hogy a földmívelési tárca 

gondoskodásainak tárgyát első sorban az erdők állagá
nak a fentartása és a hol az szükségesnek vagy üdvös
nek mutatkozott, ennek növelése képezte.

Örvendetesnek tartjuk e körülményt azon okból, hogy 
az erdőbirtokok, melyek több évtizeden keresztül köz
prédának tartattak, most már a nemzet kincsévé lettek. 
Sok ezer és ezer hold erdőtalajt mentünk meg a kopá- 
rosodástól, sok ezer és ezer aranykalászt ringató földet 
mentünk meg az árvíz bősz elemétől.

Leleményesnek találjuk a földmívelési ministernek ama 
ötletét, hogy az erdősítési jutalmakat a nagyobb erdő- 
birtokosoknak nem készpénzben osztja ki, hanem a ma
gyar művészet pártolása céljából értékes művészeti tár
gyakban fogja nyújtani.

Megnyugvást merítünk abból, hogy a földmivelési tárca 
a közbirtokossági erdők és közlegelők arányosítás utján 
való felosztásnak és ezzel kapcsolatos pusztításnak meg
akadályozására alkotott 1908. évi VII. és XXXIX. t.-c.

Az 1908. év XIX. t.-c. II. címének hatálya alá tartozó 
közös birtokosságok szervezkedésének a m. kir. állami 
erdőhivatalok közreműködésével történt előrehaladottsága 
ez intézmény életképessége mellett szól.

Említésre méltó, hogy a községi és közbirtokossági 
s egyéb állami kezelésbe vett erdőknél az állami 
kezelés a köztudatba ment át minden megterhelés nél
kül. Az állami kezelésért fizetett járulék a lefolyt három 
évben csak 19 fillért tett ki.

Az erdészeti szakoktatás fejlesztése érdekében az 
erdőmérnöki szakosztálynál két új tanszék lett felállítva. 
Az erdészeti növénytani és az erdészeti földméréstani. 
Mindkettő a tudomány mai színvonala követelte szerek
kel és eszközökkel lett beruházva.

Az erdészeti alsóbb szakoktatás a rég óhajtott ala
pokra lett helyezve. A 4 elemi iskola végzése helyett 6 
elemi vagy két polgári illetve két középiskola elvégzése 
után történik a felvétel. A felvételnél a korhatár 17—35 
évről 17—25-re lett alászállítva. A tantervnél a szorosabb 
értelemben vett szakismereteken kívül az általánosabb 
alapismeretekre is kiterjed.

Az alsóbb erdészeti szakoktatás ama újítása, a mely 
a továbbképző tanfolyamokban nyilvánul, egy régibb idő 
óta felhangzott óhajnak tesz eleget, hogy a magán erdő- 
birtokosok részére oly egyének neveltessenek, a kik a
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védelem szolgálatán kívül a kisebb birtokok kezelői teen
dőit is ellátni képesek.

Nem kisebb gondoskodás tárgyává tette a földmivelési 
tárca az Erdészeti kísérleti ügyet, úgy hogy annak 
központja nem mulasztja el a külföld hasonló intézmé
nyeivel való együtt munkálkodást sem és segítségére van 
a tanulmánynak nemzetközi eredményei felküldésében.

Ezzel reá térünk a földmivelési tárcának a kincstári 
erdőbirtokokon követett politikájára.

Nagy elismerés illeti Darányi földmivelési ministert, 
hogy nemcsak arra törekedett, hogy ennek átlagát gya
rapítsa, hanem hogy az ország e köz kincsét minél bel
terjesebben kezeltesse.

Az utolsó három évben a k. erdőbirtokok állaga a 
következőkkel szaporodott:

1. A szepesófalusi járáshoz tartozó Dunajec menti 930 
k. h. kitevő erdőbirtokkal, mely a műemléknek minősí
tett Vörös klastromtól, a koronahegy fürdőből és mint
egy 410 k. hold erdőből áll.

2. A Gróf Clark-Aldringen-féle zborói 5000 kh. kiterje
désű Rákóczi-uradalom.

A kincstári birtokok belterjes kezelése érdekében elő
térbe tolta a házi kezelést és miután az előnyösnek 
bizonyult, a besztercebányai erdőigazgatóság, a liptóuj- 
vári és lippai főerdőhivatalokban, a zsarnócai és tótsóvári 
erdőhivatalok erdőgazdaságában életbeléptette a házi ke
zelést.

Ezen új kezelési módszer mellett lehetővé vált a nyu
gati országok belterjes erdőgazdaságaiban jó sikerrel 
űzött természetes erdőfelújítás módozatainak bevezetése.

A házi kezelés lehetővé tette, hogy a fiatal faállomá
nyoknak vállalkozókra nem bízható gyérítését életbe lép
tesse és ezen az utón lehetségessé vált az erdőápoláson 
kívül, hogy sok ezrekre menő anyaga, a mi egyébként 
az erdőben pusztult volna el, a közjónak átadassák.

Az 1907. évi általános drágaságban a tárca megen
gedte, hogy a szegény nép a k. erdőkből a fekvő fát 
ingyen elvihesse. — Az 1908. évi nagy szárazságban a 
legeltetést kiterjesztette, a lombtakarmány-gyüjtést meg
engedte.

Gondoskodás történt a gyümölcsfatermelés érdekében 
az 1906— 1908. évben, hogy 1,230.000 drb. iskolázásra 
alkalmas külömböző fajú vadgyümölcsfa csemete és egy 
félmillió drb. kiültethető gyümölcsfaoltvány a községek
nek kiosztassék.

A tárca a hazai közgazdaságnak nagy szolgálatot tett 
az okszerű havas gazdálkodás fejlesztése és a hegy
vidéki lakosság felsegélyezése által. A 12 kincstári ha
vasi legelőn több mint 100000 K értékű gazdasági be
rendezést létesített.

A fakereskedelem nyomottságán azzal volt segítségére 
a fakereskedőknek, hogy a kincstári erdők gazdaságában 
a fatermelést mérsékelte és a helyzet javúlásáig a termelt 
anyagokat is mérsékeltebb arányokban bocsátotta árúba.

Hogy a fakereskedők helyzetén és azok hitelviszonyain

is segítsen, a földmivelési minister egy igen fontos lé
pésre határozta el m agát; u. i. a faanyagok házilagos, 
tehát állami forgó tőke igénybe vételével eszközölt ter
melésén és kiszállításán kivűl intézkedett az iránt, hogy 
a faeladási feltételekben kisérletképen oly engedmény 
alkalmaztassák, a melynek alapja a favásárló a fa vétel
árát a faanyag átvétele után 6 hónappal is fizetheti, ha 
azonnali készpénzfizetés helyébe az állam által elfogad
ható értékpapírokat szolgáltat be fedezetűi.

Ezen hitel nemcsak a fakereskedőkön segít, hanem 
fellendíti az értékpapír piacát is.

Az erdészeti tiszti és altiszti személyzet helyzetének 
javítása tekintetében több lényeges intézkedés történt, 
u. i., hogy a Vili. és annál magasabb fizetési osztályokra 
eső 1907. évben 30, az 1909. évben 30°/» lett felemelve.

Az erdőlegények és segédőrök szegődménybére 400 
illetve 500 K, 600 illetve 700 K-ra lett felemelve és a 
ruhaátalány rendszeresítve.

Az erdőtisztek gyermekeinek iskoláztatására külön inté
zeteknek felállítására határozta el magát a földmivelési 
tárca. Az egyik internatust Rózsahegyen, a másikat a 
tótsóvári kerületben Zborón. Gondoskodni fog, hogy úgy 
az ellátásért, mint a tanulásért a legmérsékeltebb árakat 
fizessék a szülők.

Az így létesítendő internatusoknak fontos kulturális és 
socialpolitikai jelentősége lesz.

Rendezve lettek az erdőmunkásügyek, a társpénztári 
intézmények.

Nagy mérvben felkaroltatott az erdészettel szoros kap
csolatban lévő madárvédelem, a kincstári erdőbirtokok 
és erdészeti szakiskolák madárvédelmi telepei fészek- 
odvakkal és etetőkkel lettek felszerelve.

Védelmébe vette a tárca az ország természeti kincseit.
Az idegenforgalom növelésének érdekében az állami 

fürdő- és nyaralótelepeket fejleszlette.
Állandó gondozásba vette az ország vadállományát 

és megtett mindent a vadászat fejlesztése érdekében.
A midőn a földmivelési kormány erdészeti politika 

három éves sikereit felsoroltuk, el nem mulaszthatjuk, 
hogy reá ne mutassunk azokra a szerkezeti hibákra, a 
mik a szépen megalapozott, felépített, ornamentikával 
ellátott épületet romba dönteni képesek lesznek.

Ilyen hibának tartjuk, hogy a földmivelési kormány 
még mindig centralistikus, és mint ilyen, az igazgatást 
nem ruházza át a perifériákra kihelyezett szervekre, ha
nem maga intézi azt a dolog természetéből folyó lassú
sággal és a helyett, hogy a hibát eltüntetni igyekeznék, 
mind jobban és jobban megnyirbálja azok hatáskörét, a 
kiknek feladata a magasabb intézések érvényesítése volna. 
Ez a működő szervekre bénítólag, az intéző földmivelési 
kormány rendelkezéseire késleltetőleg hat. Ezért kívána
tosnak tartanók, ha ezt az állapotot a földmivelési kor
mány a decentralisacióval, az igazgatások nagyobb hatás
körének ellátásával és megosztott felelősséggel — meg
szüntetné.
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Egy maiik szerkezeti hibát abban találunk, hogy a 
földmívelési kormány nem fektet elég súlyt a kincstári 
erdőbirtokok beruházásra, mert ezek nélkül a házi kezelés 
csődöt fog mondani; kevés gond lesz fordítva a kezelési 
és üzleti épületekre, az úthálózat rendszeres felfekteté
sére — kevés gondot fordít a fafeldolgozó gépek és 
gyárak felállítására, már pedig ezek nélkül nem juthatunk 
a közvetlen fogyasztó közönség és a külföld közelébe és 
még mindig csak a közvetítő igájában nyögünk.

Nem látjuk a földmívelési kormány abbeli törekvését, 
hogy a házi kezelés behozatalánál az ügyvitelt egyszerű
sítené.

Nem látjuk a földmívelési kormánynak az erdőbirto
kokra behozott házi gazdálkodás rendszere melletti ke
zelés ama sarkalatos törekvését, a mi más hasonló akár 
magán iparvállalatoknál, akár a kincstári fém- és ércbá
nyászatnál, vasiparánál be lett hozva, hogy a működő 
szervek a nyereségben részesek legyenek, a jutalék, a 
tantieme rendszert.

Jóslási tehetség nélkül is előre megmondhatjuk, hogy 
a házi kezelés kezdete meg fog akadni és az eddig 
zsíros konctól elesett, de várakozó helyzetben álló köz
vetítő fakereskedők összefognak és legjobb esetben passiv 
resistenciával a kincstár fáját bojkotálni és az állami 
jövedelmet apasztani fogják, bebizonyítandók, hogy a 
házi kezelés nem való az állami szervezetbe.

A házi kezelés nem is való az állam szervezetébe, 
ha azt csak rendeletekkel akarják végeztetni; az ambí
ciót meg is kell jutalmazni, a külön munkát honorálni.

Nem látjuk ama törekvést sem, hogy az államerdé
szet községi birtokot kezelő és a kincstári üzemeknél 
alkalmazott egyének ugyanazon ágazatnál tökéletesítsék 
magukat, hogy az ott szerzett tapasztalatokat az illető 
ágazat javára kamatoztassák, sőt a gyakorlat szerzése 
örve alatt a törekvés oda irányul, hogy e két külömböző 
ágazatot össze akarják csapni, kárára úgy az egyiknek, 
mint a másiknak.

Ezután reá térhetünk az erdészet érdekeit előmozdító 
nagy fontosságú tényezőnek a vízügynek három éves 
politikájára.

A fenti címből kivesszük, hogy a vízügy terén annyira 
előre haladtunk, hogy vizeink nagy átlagban a part 
menti földekben nagy károkat nem okoznak, emberi 
hajlékokat nem veszélyeztetnek és igy a földmivelés 
vízügyi politikája inkább a vizek hasznosítására és azok
nak a forgalom céljaira alkalmassá tételére helyezheti a 
fősúlyt.

A földmívelési kormány az utolsó három év alatt a 
viziutak kiépítésén fáradozott. A fősúlyt nem annyira a 
tutajozás, — tehát erdészeti haszon — inkább a vizek 
hajózhatóvá való tételére fektette. Legnevezetesebb ered
ménye a Bégának Titeltől Nagybecskerekig kamáras 
zsilipekkel és duzzasztó művekkel való hajózhatóvá tétele. 
Ez a rendszer az első hazánkban.

Az új vízügyi programmjának alapelvét a földmívelési

kormány arra fekteti, hogy a viziutainkkal lehetőleg oly 
pontig kell előre haladni, hogy a tömegszállitásra leg
inkább hivatott árukat és anyagokat közvetlen a termelés 
helyéről lehessen hajón elszállítani. És valóban csak 
akkor válik értékessé a viziut, ha a fa, kőszén, kő, érc 
a nélkül, hogy költséges tengelyen való szállításnak 
lenne kitéve, a helyszínéről vitetik el.

E végből hajózhatóvá tervezi tenni a földmívelési kor
mány a Sajót Bánrévéig, a Marost Piskiig, a Bégát To- 
polovecig, a Siót a Balatonig.

Az új vizügyi beruházásokról szóló törvényjavaslatból 
erdészeti szempontból kiemelendőnek találjuk a Vág fo
lyóra vonatkozó programmot.

A tutajozás érdekében fontosnak tartjuk kiemelni azt 
a tervet, hogy a Vágót Rózsahegytől, de legalább is 
Zsolnától állami kezelésbe venni óhajtja a földmívelési 
kormány, hogy a folyó szakasza minden akadálytól meg- 
szabadittassék, a mi a tutajozást veszedelmessé teszi.

A Vág folyó állami kezelés alá vétele egyike a viz
ügyi programm ama pontjainak, melyekben első sorban 
a kis emberek érdekei vétettek fel. Nagyban előfogja 
segíteni a tótok kereseti viszonyainak javulását.

Fontos újítás a vizügyi programmban, hogy a földmi- 
velésügyi minister nagy súlyt helyez a vizi munkálatok 
végrehajtásánál a házi kezelésre, a minek előnyei oly 
szembeszökők, hogy eléggé nem lehet kiemelni.

A vizi ügyek terén nemcsak a hajózás fejlesztésére 
helyezett súlyt a földmívelési kormány, hanem az árvé
delem érdekeit is támogatta.

Miután hazánk talaj és éghajlati viszonyai folytán nagy 
kiterjedésű területeken a növények fejlődésére a szüksé
ges nedvességet gyakran nélkülözzük, kivált a Nagy 
Alföld teljesen az időjárás esélyének van kitéve, az ön
tözés előmozdítása már régebben a földmívelési kormány 
gondoskodásának tárgyát képezi.

Ennek eredménye az 1900. évi XXX. t.-c.
Minta öntöző-telepeket rendezett be. Az öntözés nép

szerűsítése érdekében azoknak a gazdáknak, a kik az 
állam támogatása nélkül helyesen berendezett öntözést 
tartanak fenn, jutalmazásban részesíti.

Nagy súlyt helyez a kultúrmérnöki intézmény feljesz- 
tésére és e végből Máramarosszigeten a Felsőtisza, Visó 
és Iza vizének szabályozása és talajjavítás érdekében 
egy új kultúrmérnöki hivatalt állított fel.

A kultúrmérnöki hivatalok az utolsó három évben több 
mint 60000 k. holdon eszközöltek lecsapolási munkákat 
és 4000 k. holdon alagcsöveztek.

Hogy e tárca még nagyobb eredményeket legyen képes 
felmutatni, nem tartja elegendőnek a jelenlegi vízjogi 
törvény kereteit, azért egy új vízjogi törvényjavaslat ki
dolgozására adott megbízást.

Halászatunk fejlődése nagyot haladt előre az utolsó 
három év alatt. Öt társulat 5283 k. holdon, a korábbi 68 
társulattal 262523 k. holdnyi vízterületen gondozza a 
halászatot. Ez idő alatt 14 helyen 2100 kát. -holdon lé
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tesült újabb tógazdaság. Termelésük 2 millió korona ér
tékű hal.

A hegyvidéki vizek tervszerűen lesznek halasítva, 24 
költőház lett építve, úgy, hogy ma 148 telep évenkint 
4'2 millió salmonidaivadékot szolgáltat.

A midőn a földmívelési kormány 3 éves vízügyi pro- 
grammjának sikereit felsoroltuk, kifejezést kell adnunk 
ama óhajunknak, vajha áldásthozó működése a folyók, 
patakok partjainak befásítására is kiterjedne ; a kisebb 
vízi munkák engedélyeinek eddigi hosszadalmas és költ
ségesebb eljárása helyett egy gyorsabb ütemben haladó 
közigazgatási eljárást léptetve életbe, a vizek okozta part
rongálások helyreállítását hivatalból rendelné el. A vízi 
munkálatok helyreállításánál szakértőkül az erdőmérnö
köket mint erre leghivatottabb szakférfiakat rendelje ki.

Léptesse életbe a vízrendőrséget. A vizrendőri és 
halászati kihágásoknál a feljelentőnek jutalmat adjanak.

A dinamittal halászók büntetését súlyosbítsa és ne 
csak a bedobóra, hanem a halakat kifogóra mint tettes 
társra állapítsa meg az orgazdaság büntetését, mert ezek 
a cselekvő szervei az orvhalászoknak.

A tutajosok által okozandó károk megállapítása céljából 
kötelezzen minden tutajtulajdonost, hogy úgy mint a 
vasúti kocsikon látható, cégjelzö táblákat alkalmazzanak, 
a mulasztókat meg szigorúan büntesse.

A jövő vízügyi tervek megállapításánál a hajózható 
folyók végállomásainál ne feledkezzék meg a tlltajkikö- 
tők építéséről sem.

És most reá térünk a földmívelési kormánynak az 
utolsó évek fejleményei következtében mindig jobban 
előtérbe tóduló birtokpolitikájára.

A birtokpolitika egyik legfontosabb és legsürgősebb 
megoldása a birtokrendezés kérdése.

A legfeltűnőbb volt ez ügyben az erdélyrészi úgy
nevezett székely fenyőerdőség, a hol a nagytőke a faárak 
emelkedése idején összevásárolta az arányrészeket, de 
nem azon célból, hogy ott rendszeres erdőgazdaságot 
űzzön, hanem hogy azt minél előbb letarolja és a fát 
értékesítse, kiszámíthatlan kárt okozván ezáltal a székely
föld magyar lakosságának és az ország erdőgazdaságának.

Az ebből keletkezett visszásságok megszüntetésére 
alkotta a földmívelési kormány az igazságügyi tárcával 
a birtokrendezésről, arányosításról és tagosításról szóló 
törvények módosítását és kiegészítését elrendelő 1908. 
évi VII. t.-c. E törvény gondoskodik az arányvásár meg
szűntetéséről és a tagosításnak a gazdálkodás céljának 
megfelelő keresztülviteléről.

A tagosítási eljárás gyors lefolyásának biztosítása érdeké
ben gondoskodik az összes költségek állami előlegezéséről.

Magyarországra nézve az 1909. évi május 1-én ha
tályba lépett 1908. évi XXXIX. t.-c. hasonló intézkedése
ket foglal magában.

A birtokrendezési törvényeknél a tárca arra törekedett, 
hogy a kis existenciáknak a birtokukból való kiforgatását 
lehetőleg megakadályozza.

Az Amerikából visszavándorlókat földhöz juttatta.
A telepítés politikáját fejlesztette és hogy egyrészt a 

már megszerzett birtokokat benépesítse, továbbá új bir
tokokat vásárolhasson, az 1909. évi költségvetés keretébe 
az országgyűlés hozzájárulásával 10 millió koronát állí
tott be.

A telepítési akciónak kibővítése és szélesebb körű 
birtokpolitika folytatása céljából egy új telepítési tervről, 
az ingatlan feldarabolásáról és egyéb birtokpolitikai intéz
kedéséről szóló törvényjavaslatot dolgoztatott ki, mely 
törvényjavaslat intézkedik, hogy a telepítési alap a 10 
millió koronán kivűl 12 éven keresztül ugyanilyen ösz- 
szeggel gyarapíttassék, másrészt, hogy az állami ingatla
nok — a különleges rendeltetésüek kivételével — a 
telepítési alap vagyonához csatoltassanak.

Ezen törvényjavaslattal már bővebben foglalkoztunk és 
a midőn a fentiekből azt látjuk, hogy a földmívelési 
kormány birtokpolitikájával nem csak a kis existenciának 
kíván segíteni, hanem a már veszendőnek hitt közép- 
osztályt is megerősíteni igyekszik, hogy a fajmagyarságot 
régi alapjaira visszaállítsa, el nem mulaszthatjuk közle
ményünk befejezésekor figyelmét felhívni, hogy ezzel 
kapcsolatosan vesse meg hazánk erdőkoronázta vidékein 
a magyar iparpolitika alapjait is.

Munkástelephelyek képzésére itt van az iparűzéshez 
szükséges fa, kő, szén és vízi erő.

Az iparvállalatok támogatása ne pénzben nyilatkozzék, 
hanem adjon az állam telep helyett a gyárak, azok mun
kásai részere a birtoklási jog fenntartásával mérsékelt 
tőáron az építkezéshez szükséges faanyagot, adjon az 
iparűzéshez szükséges faanyagot teljes áron, adjon 
mérsékelt áron tüzelő anyagot s a jog fenntartásával 
bocsássa rendelkezésre a vízi erőket.

És hogy az iparvállalatok az állam tulajdonát képező 
fa és egyéb anyagokkal tartamosán el legyenek látva, 
biztosítsa részökre az elővételi jogot, építse ki a tervbe 
vett úthálózatot és a szükséges iparvasútakat.

Ha ez álmaink teljesedésbe mennek, mondhatjuk, 
hogy a földmívelési kormány nem csak hogy megala
pozta új nagy Magyarországot, hanem tető alá is hozta, 
mert hogy a magyar ipar erdőkoronázta bérceinkben 
nem fejlődhetett, annak egyedüli okát abban kell fel
találnunk, hogy kerestük akkor a kicsinyes hasznot, a 
midőn közvetlen a milliókat eldobtuk magunktól.

Szavaink igazsága mellett szólnak az ország hegy
koronázta vidékein lévő azon iparvállalatok, a mikhez 
a földmívelésügyi minister szerencsés keze hozzá juthatott.

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



206 MAGYAR E R D É S Z 12. szám.

A tölgy szívgyökere.
(Egy régi feljegyzésem.)

Szokásom volt, míg a szabad természetben többet 
foroghattam, minden künn szerzett tapasztalatomat a 
kezemnél levő „Erdészeti zsebnaptár" -bán feljegyezni. 
A fejlegyzések miatt gyűltek azután össze halomszámra 
a félretett zsebnaptárak.

A véletlenül kezembe akadt 1886. évi zsebnaptárban 
az alábbi feljegyzést találtam, melyet változatlanul bocsá
tók a szakközönség bírálata alá.

Oly sokat vitatkoztak már a felett, vájjon meg bír-e a 
tölgy szívgyökere nélkül élni vagy nem ? hogy érdemes 
e kérdést újból felvetni.

Midőn 1879-ben egy az „Erdészeti Lapok“ 1880-ik 
évfolyamában közreadott cikkemben a tölgy mesterséges 
ültetését a bánságban szorgalmaztam, látván, hogy ott 
még a kincstár sem törődött akkor az erdők felújításával, 
egyik szaktársam csodálkozásának adott kifejezést s óha
jom kivihetetlenségét hangoztatta, akképen okoskodva, 
hogy a tölgycsemete hosszú szívgyökerét átültetéskor 
okvetlen meg kellene kurtítani, már pedig szívgyökér 
nélkül a tölgyből életképes fa  nem lehet, s hegyezte 
is tollát, hogy előveszi Burghordot s annak alapján fog 
ő engem ledorongolni. Amint azonban Burghordot lapoz
gatta, úgy látszik, elment kedve a polémiától örökre, 
mert még ma is késik helyreigazító cikke. Én aztán 
végre rászántam magamat és hogy Burghordot, kihez 
szégyenszemre legyen mondva, akkorig nem volt szeren
csém, magam vegyem kezembe. S egyszerre világos lett 
minden! Burghord ugyanis nemcsak az 1—2 éves cse
meték kiültetését pártolja, a milyeneket én javasoltam, 
de többszörösen átiskolázott s megnyesett gyökerű tölgy- 
suhángokból nevelt igen szép, már 25—30 éves kort 
elért ültetvényesekre hivatkozik.

A gyökérzet kiterjedése a talajhoz alkalmazkodik. Ha 
a termőréteg mély és laza, a szívgyökér is hosszabb, 
ellenben ha a csemete a terméketlen altalajt eléri, a le
felé való növés is megszűnik s inkább mellékágakba ter
jeszkedik. Első éveiben a tölgy — mint általában min
den fa —- különösen szívgyökerét fejleszti ki s ettől a 
szabálytól még a rendesen sekély gyökérzetű akác sem 
tér el, mely forgatott földben két év alatt 80— 100 
cm. hosszúságot ér el majd minden mellékgyökérzet nélkül.

Nobbe szerint a tölgy törzse az első évben 8— 10 
cm., a szívgyökér 25—30 cm. hosszúságot ér el; sőt 
ez utóbbi — szerinte — tápanyagoldattal öntözött 
homokon 95 cmA  is elér.

Érdekes, hogy Királyhalmán még a rosszabb fajta, 
éppen nem öntözött, de forgatott homokon is a tölgy 
törzse 20 cm., a gyökér 80 cm. hosszúságra nőtt egy 
esztendő leforgása alatt.

Én tehát ezek alapján a jobb fejlődést nem kizárólag 
a dús tápláléknak, hanem kedvező éghajlati viszonyok

mellett, egyrészt a homoknak a tenyészetet hajtó meleg
ségében, másrészt lazaságában találom.

Hogy azonban a szívgyökér hiánya magában nem 
vonja még maga után a tölgy elkorhadását vagy bél- 
korhadását a homoktalajon a későbbi korban sem, sőt 
a nélkül a vágható korig jól megél, arra például felho
zom a szabadkai „ Tölgyfás“-bán nőtt és az 1885. évi 
országos kiállításon szerepelt tölgyfatörzset.

E tölgy 50 — 60 cm. mély futóhomokon állott, mely 
alatt terméketlen, kemény, szik altalaj volt. Itt az volt a 
nevezetes, hogy a szívgyökér helyén egy elsatnyult gyökér
csonk volt látható, mely a szikbe be nem hatolhatván, 
nem fejlődött ki. E helyett azonban annál fejlettebbek 
voltak a mellékgyökerek, melyek közel a föld színéhez 
minden irányban elágaztak s közülök 6 olyan is volt, 
mely 25—30 cm. átmérővel birt.

A törzs maga tökéletesen egészséges volt, a szívgyö
kérrel arányos visszafejlődést csak a törzs hossznövek
vése tüntet fel, a mennyiben 2—3 m.-nél nem hosszabb, 
rövid, tömzsi volt s a koronája megint ágas-bogas, szépen 
kifejlett és rendes volt. De annál hatalmasabb volt a 
törzs vastagsági növekvése: — ugyanis 75 éves kor 
mellett kéreg nélkül 76 cm. átmérővel birt s így átla
gosan 1 cm.-rel vastagodott minden esztendőben.

Ezt az erőteljes növekvést megint csak annak tulaj
donítom, hogy a gyökerek nem a mélyen fekvő hidegebb, 
hanem a felsőbb melegebb talajrétegekben terűitek el.

A tömzsi növekvést pedig a szívgyökér elsatnyulásá- 
ban volnék hajlandó keresni.

Ezt látva, mit mondjunk Henry Emery-nek tudományos 
alaposság színezetével megirt amaz állításához,* hogy „vala
mely vastag ág elvágása a megfelelő gyökérág hálását is 
maga után vonandja“, midőn Buffon és Duhamelnek ugyan
ott közölt eme tapasztalata sem mondható oly általánosan 
igazoltnak: „Gyakran látható, hogy bizonyos fa hirtelen 
elveszti valamelyik ágát s ha levágjuk a tövénél, azt 
találjuk, hogy az ily baleseteknek oka legközönségeseb
ben az elveszett ágnak megfelelő gyökerek romlott álla
potában rejlik.

Ha e szerint a korona és gyökér élete csakugyan ily 
szorosan egymástól függene, akkor a korona lecsonkítása 
az egész gyökérzet korhadását és a fa kiveszését vonná 
maga u tán; fejelő, csonkító, sarj-erdőüzemről szó sem 
lehetne.

Ennek az állításnak az alaposságát bármely szegedi 
tanyás paraszt megdönti, midőn élő ákáckútágast ültet
nek olyat, melyen felül a két ág csonk, alul csak a 
gyökfa maradt meg, néhány vastag gyökércsonkkal s az 
újból kihajt, sőt lombos fa lesz belőle; vagy midőn ősi 
sátoros magyar szokás szerint tanyát költöztetve, nem
csak a házat szedik szét s viszik új tanyájukra, hanem 
ugyanakkor kiszedik s alul-felül megcsonkítva elviszik 
a tanyájuk előtt állott felcseperedett, árnyékot adó összes

* „A növények élete“ 311. lap. A Természettud. Társ, kiadása.
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fákat is, hogy az új tanya köré ültessék. Még az igen 
kényes diófa is kiszokott újból hajtani ilyen műtét után, 
habár nagyon soká sínyli s tartósan nem bírja.

Nem is követendő példákul hozom fel ezeket. Sőt 
inkább magam sem vagyok barátja a gyökerek megcson
kításának. A legnagyobb gondot arra fordítottam, hogy a 
tölgycsemete lehetőleg minden gyökérszálával kerüljön 
ki a földből. Ezt csak úgy lehet elérni, ha az ember 
sajátkezűleg mutatja meg a kiszedés módját s az erdőőr 
maga is úgy mutatja meg a munkásnak, mert ez ma
gára hagyva úgy szokta a kényes munkát végezni, hogy 
a mint meglazult a csemete, erővel húzza azt ki a föld
ből, minek folytán a gyökérszálak leszakadoznak. Ezt el
kerülendő, csupasz kézzel kell a meglazított földbe a 
gyökerek közé benyúlni s úgy minden erőszak nélkül ki
szabadítani azokat; a gyökereken csak az elkerülhetetlen 
csonkítás végezhető, sőt az átiskolázott csemeték sűrű, 
bozontos gyökérzetét csonkítatlan egészében szedettem 
ki, miket azután bátran lehetett szállítani bárhová. Azon 
csemetéket, melyek a túlsűrű vetésben elnyomva, félig 
leszáradva, csak cérnavékonyságra nőttek, egészen el
vetettem, mivel a rájuk fordított költséget nem fizették.

A csonkított és teljes gyökerű tölgycsemeték fejlődésére 
nézve hadd hozzak fel saját gyakorlatomból egy példát. 
Csemeték átültetése közben egy ellenőrködő fellebbvalóm 
úgy az erdőőrnek, mint nekem meghagyta, hogy a cse
meték gyökere a tőnél marokra fogva, tenyérnyi széles
ségben levágandó és úgy ültetendők. Hiába volt figyel
meztetésem, hogy a csonkokon sokszor alig maradt egy 
hajszálgyökér. Az eredmény az én rendszerem és az 
elrendelt módszer szerint elültetett csemeték között a 
következő volt:
1. ) 22,625 db. teljes gyökerű csemetéből kiszáradt 678

db. -» 2'9u/o.
2. ) 47,925 db. visszavágott „ „ 3960

db == 10-4°/o.
3. ) 39,200 db. kiselejtezett vékony „ „ 12296

db. == 33-9%.
A kezelő erdőtiszt, kinek évenként több százezer 

csemetét kell szállítani, mint nekem annak idején, nem 
lehet eléggé óvatos, hogy panaszra ne szolgáltasson okot.

Nekem egyszer akadt egy panaszosom, a ki egyenesen 
a minister úrhoz jelentett fel, hogy rossz csemetéket ka
pott s a végén kérdőre fogatván, maga bevallotta bűn
bánóan, hogy a tőlem kapott dús gyökerű átiskolázott 
tölgycsemete a futóhomokon is mind megfogamzott s 
ámbár csak a szállítási költséget fizette értök, még azt 
is sokallotta.

Földes János.

MEGHÍVÓ

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete

1909. évi julius hó 4-én délelőtt 11 órakor Mátrafüreden 
megtartandó

K Ö Z G Y Ű L É S É R E
melynek tárgysorozata :

1. Közgyűlés megnyitása.
2. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és 

hitelesítése.
3. Titkári jelentés az egyesület működéséről.
4. Pénztáros jelentése és a pénztárt vizsgáló-bizottság 

kiküldése.
5. Elnökválasztás.
6. A magán-erdőtisztek helyzetének kérdése. Bizottsági 

jelentés.
7. Az erdészeti birtokpolitikáról. Előadja: Elek István 

m. kir. erdőmérnök.
8. A jövő közgyűlés helyének megállapítása.
9. Indítványok.

*

Találkozás julius 3-án este fél 8 órakor Gyöngyösön, 
a „Hevesmegyei Gazdasági Egyesület“ helyiségében.

Julius 4-én reggel 9 órakor megszemlélése a gyön
gyösi fűrésztelepnek és a Barna Gábor és fiai cég par
kettagyárának.

Közgyűlés után közös ebéd Mátrafüreden és megtekin
tése Gyöngyös város erdejének.

Az elszállásolás és a kirándulások akadálytalan le
bonyolítása céljából a jelentkezés, a résztvevők számá
nak és a Gyöngyösre való érkezés idejének megjelölésé
vel 1909. évi junius hó 29-ig a titkári hivatalnak meg
küldendő (Rimóca, u. p. Rimabánya).

Gyöngyös, 1909. május hó.
Az elnökség.
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Erdőbirtokos, termelő 

megnevezése

Egri papnevelő intézet

Egri Főkáptalan

Fülöp Szász-Coburg-Góthai 
Herceg

M. kir. érd. államkincstár

Egri Főkáptalan

Károlyi Mihály gr. hitb. urad.
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Monosbél Sajószentpéter — — — 2 — __ 0 60
Ároksó Mezőcsát — 250 0'58 — 1 ‘60 058
Sajóvárkony Ózd 4-10 — 073 3'20 — 0 73
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Gr. Andrássy Dénes hitb. urad. Sajóréde Rozsnyó — — — — — .
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A Baranya-Som ogy-Tolna-m egyei Erdészeti és 
Vadászati Egyesület közgyűlését a folyó évben junius 
hó 5-én Barcson tartotta meg, melyet az elnök akadá
lyoztatása miatt Pánczél Ottó kir. erdőfelügyelő, mint I. 
alelnök délelőtt 11 órakor nyitott meg, szives szavakkal 
üdvözölve a megjelent tagokat s a meghívott társ Egye
sületek és Törvényhatóságok kiküldött képviselőit.

A közgyűlésen a földmivelésügyi m. kir. ministeriumot 
Simenszky Kálmán m. kir. főerdőtanácsos, Borsod-, Gö- 
mör-, Heves-megyék Erdészed egyesületét Micske Gusz
táv egyesületi titkár, Somogy vármegye közönségét Sár- 
közy György főszolgabíró, Pécs szab. kir. várost pedig 
Suha Rezső erdőmester képviselték. Az Országos Erdé
szeti Egyesület gróf Széchenyi Bertalant bízta meg kép- 
viseltetésével, ki azonban egyéb elfoglaltsága miatt a 
a közgyűlésben részt nem vehetett, míg az Arad, Temes, 
Déva, Lúgos vidéki Erdészeti Egyesület képviselésére 
Pánczél Ottó kéretett fel.

A tagok közűi megjelentek: Schréter Károly hercegi 
erdőfelügyelő, Tóth János máv. főmérnök, Nemes Manó 
máv. főmérnök, Odor Ignác főerdész, Tirts Rezső főer- 
dés, Wenk Ferenc főerdész, Almásy István főerdőmérnök, 
Tatarek Kálmán erdőmester, Bükkhel János erdőmérnök, 
Hajek Antal erdész, Saller Kálmán erdész, Töreky Árpád 
jószágigazgató, Puskás Jenő főerdész, Mayer Gyula fő
erdész, Dokupil Adolf erdőmester, Schmidt Ferenc fő
erdész, Peltzmann József erdész, Stern Lajos földbirtokos, 
Dobó Jenő főerdész, Sech Jenő főerdőmérnök és Koloss- 
váry Andor titkár.

Napirend előtt elnök köszönetét mond Sárközy György 
barcsi főszolgabírónak a közgyűlés és galamblövőverseny 
előkészítése és rendezése körűi kifejtett szives fáradozá
saiért, a Neuschlos-féle nasici tanningyár és gőzfűrész 
részvénytársaságnak, hogy lehetővé tette hírneves barcsi 
fatelepének és gőzfűrész üzemének megtekintését és be
ható tanulmányozását; végűi a barcsi Casinonak a 
helyiségért, melyet a közgyűlés céljaira átengedni szives 
volt.

A múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése 
után Kolossváry Andor titkár olvasta fel az Egyesület 
múlt évi működéséről szóló jelentését, melyben mindenek
előtt összetartásra, ügyszeretetre buzdítja a tagokat, majd 
áttér az elmúlt év egyes mozzanataira, jelentvén, hogy 
a Stainer-féle 45 kor. adományból az Egyesület 25 kor.-t 
Szakály Ferencnek, 20 kor.-t pedig Faller Andrásnak 
adományozott, mint akik a múlt évben megtartott erdőőri 
szakvizsgát a legjobb eredménnyel tették le. Sajnálattal 
konstatálta továbbá, hogy az egyesület által a három 
vármegye érdemes erdő- és vadőreinek megjutalmazására 
kitűzött 8 jutalomdíjért mindössze csak 5-en folyamodtak, 
jeléül annak, hogy az Egyesület intencióit kevesen mél
tatták a megérdemelt figyelemre. A folyamodók közül 
Gáspár Dániel főerdőőrnek 50 korona, Bózsa József erdő
őrnek 30 korona, Noll Jakab erdőőrnek 50 korona, Csit- 
kovics József vadőrnek 20 korona, végül Ballér Ferenc

erdőőrnek 30 korona jutalom és elismerő oklevél ado- 
mányoztatott.

Az orvvadászat elleni védekezés ügyében az előző 
közgyűlési határozatokból kifolyólag az Egyesület úgy a 
m. kir. kormányhoz, mint a képviselőházhoz terjedelmes 
feliratokat intézett, kérve és szorgalmazva az azokban 
kifejlett sérelmek gyökeres orvoslását.

A titkári jelentés tudomásul adta a közgyűlésnek, hogy 
az Egyesület rendes tagként belépett az Országos Erdé
szeti Egyesületbe, az Országos Magyar Vadászati Véd
egyletbe, a Borsod-, Gömör-, Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesületébe, végül az Arad-, Temes-, Déva-, Lúgos- 
vidéki Erdészeti Egyesületbe.

Titkár jelenti továbbá, hogy a volt pécsi Polgári Cél
lövő Egylet vagyona az.Egyesület céljaira megszerezhető 
nem lévén és tekintettel egyidejűleg az Egyesület anyagi 
helyzetére, az Egyesület kebelében felállítandó Céllövő 
Egylet és ifjúsági céllövő zászlóalj szervezésének elő
munkálataira megtett lépések sikerre nem vezettek. Az 
Egyesületnek 27 alapító és 178 rendes tagja van. Ala
pító tagok sorába belépett : Frigyes főherceg bellyei 
uradalma ; rendes tagokul felvétettek: Szeép László 
számtartó Pécs, Feigler László intéző Körcsönye, Fekete 
Gyula intéző Zehi, Reeh József intéző Sumony, Oppel- 
mayer Mihály intéző Bicsérd, Zaruba József intéző 
Daróczihalma, Tonka László intéző Velin, Halka Dániel 
erdész Homok-Sz.-György, dr. Jakab Lajos ügyvéd Sásd, 
dr. Kerese György ügyvéd, orsz. gyűl. képviselő Sásd, 
dr. Margittay Lajos szolgabiró Sásd, Szita József takarék- 
pénztári tisztviselő Sásd, Kissfaludy György segédjegyző 
Mánfa, Somogyi Miksa körjegyző Magyarszék, Lakits 
Gyula mérnök Pécs, Prinka Jenő földbirtokos Babócsa, 
Pécsi papnevelő-intézeti uradalom, Peltzmann József 
erdész Lábod, gróf Somsich János nagybirtokos Hetes, 
Stern Bém bérlő Terésienfeld, Stern Lajos földbirtokos 
Barcs, Töreky Árpád jószágkormányzó Lábod és Újhelyi 
Károly m. kir. honvéd főhadnagy Pécs. Titkári jelentés 
végül felhívja az Egyesület tagjainak figyelmét a föld
mivelésügyi m. kir. minister úrnak a természeti emlékek 
megóvását és fentartását célzó akciójára. A titkári jelen
tés tudomásul vétetvén, a számadás-vizsgáló-bizottság 
elnöke : Almássy István terjeszti elő a számadások meg
vizsgálásáról szóló jelentését, mely tudomásul vétetvén, 
Seeh Jenő pénztárosnak a felmentés a szokásos fentar- 
tással megadatik. Seeh Jenő pénztáros ezek után az 
1910. évi költségvetési előirányzatot terjeszti elő, melyet 
a közgyűlés egyhangúlag magáévá tett. A tárgysorozat 
következő pontját a három éves ciklus befejezte folytán 
a tisztujítás képezte. Titkos választás utján egyhangúlag 
megválasztattak elnökké: gróf Széchenyi Bertalan, I. 
alelnökké: Pánczél Ottó, II. alelnökké: Márffy Emil, 
választmányi tagokká: Almássy István, Csik Gyula, ifj. 
gróf Draskovich Iván, Dokupil Adolf, dr. Egry Béla, 
Haám Ferenc, Kacskovics Lajos, Kolossváry Andor, Seeh 
Jenő, Suha Rezső, Szarkássy János, Szuly János, Schré-
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tér Károly, Sárközy György, Horváth István, Tatarek 
Kálmán, gróf Hoyos Miksa, dr. Vámos Károly, ifj. gróf 
Zichy Ödön, báró Inkey József. A választmányból tit
kárrá újólag Kolossváry Andor, pénztárossá szintén újó
lag Seeh Jenő választattak meg egyhangúlag.

A választás befejezte után Mayer Gyula, Dobó Jenő, 
és Schaller Kálmán tagtársaknak irásbelileg a kellő idő
ben benyújtott következő indítványa tűzetett napirendre: 
„Az 1909. évi állami költségvetésben nyert felhatalmazás 
alapján a földmivelésügyi m. kir. Minister elrendelte, 
miszerint a vezetése alatti ministerium ügykörében rend
szeresített erdőtiszti állások megjelölésére ezután az erdő
mester helyett főerdőmérnök, főerdész helyett erdő
mérnök, az erdész helyett segéderdőmérnök, az erdész
jelölt helyett erdőmérnök jelölt, az erdőgyakornok helyett 
erdőmérnök-gyakornok elnevezés használtassák.“ Minthogy 
e rendelet a nem állami alkalmazásban álló erdőtiszti 
kar erdészeti főiskolát végzett tagjainak képzettségét, fi
gyelmen kívül hagyja, méltánylást érdemlő elismerésben 
nem részesíti, indítványozzuk, hogy a fennebb idézett 
ministeri rendeletből kikerülhetetlenül származó visszás 
és sérelmes állapot megszüntetése céljából, a Baranya,- 
Somogy,- Tolna-megyei Erdészeti és Vadászati Egyesület 
a m. kir. Kormányhoz és a magyar orsz. gyűl. Képviselő
házához intézendő feliratokkal hasson oda, hogy a hivat
kozott ministeri rendelet helyett a gazdatisztek minősí
tésére vonatkozó 1900. évi XXVII. t.-cz. 27. szakaszával 
analóg törvény alkottassák, mely szerint: „erdőigazgató, 
erdőtanácsos, főerdőmérnök, gyakornok, erdőmester, fő
erdész címet, továbbá „okleveles" jelző kitüntetésével 
bármilyen erdőtiszti címet csak az használhat, a ki az 
1879. évi XXXI. t.-c. követelte minősítéssel bir.“ Az 
indítvánnyal a közgyűlés ezúttal érdemileg nem kívánt 
foglalkozni, annak beható tanulmányozására egy 5 tagú 
bizottságot küldött ki, melynek tagjaiul : Almássy
István m. kir. főerdőmérnök, Novicska Ferenc kir. törv. 
széki biró, Sárközy György főszolgabíró, Dobó Jenő urad. 
főerdész és Kolossváry Andor urad. főerdész, egy titkár 
kérettek fel.

A tárgysorozat kimerittetvén, elnök a közgyűlést bere
kesztette.

A rég nem látott szaktársak és jóbarátok ezután közös 
lakomára gyűltek egybe, melynek jó kedélyben történt 
elköltése után d. u. 4 órakor az egész társaság elvonult 
a Neuschloss-féle nasici tanningyár és gőzfűrész rész
vénytársaság hírneves barcsi faipar-telepére, melynek 
tüzetes megszemlélése és tanulmányozása után Heller 
Géza, a gyártelep igazgatója, tartott magas színvonalú 
felolvasást a keményfa-üzlet hanyatlásáról és ennek okai
ról. Az osztatlan tetszéssel és mindvégig feszült figye
lemmel kisért, valóban érdekes és tanulságos felolvasást 
a jelenlevők zajosan megéljenezték, mely után a hallot
tak felett a felolvasó. szives engedelméből élénk eszme
csere fejlődött ki, melyben résztvettek a felolvasón kivűl : 
Almássy István, Pánczél Ottó, Nemes Manó, Micske

Gusztáv, Tatarek Kálmán, Seeh Jenő, Tóth János és 
Kolossváry Andor. — A vita befejeztével ismét fehér 
asztalhaz ült a társaság, hol a vendéglátó Részvény- 
társaság házigazdái tisztét, magyaros vendégszeretettel és 
mindenkit lekötelező szívélyességgel Heller Géza gyár
telepi igazgató töltötte be.

Másnap, junius hó 6-án d. e. 9 órakor vette kezdetét az 
Egyesület programmszerű galamblövő versenye a barcsi, 
volt úrbéresek erdejében, az ez alkalomra oda sereglett 
tagok és nagyszámú érdeklődő közönség részvétele mel
lett. A verseny részletes eredménye a következő :

I. sz. verseny.
Somogy vm. tisztelet

díja:
I. Dr. Egry Béla

II. Cizek László
III. Almássy István.

II. sz. verseny.
Barcsi hölgyek tisztelet

díja :
I. Újhelyi Károly

II. Péter Ignác
III. Kolossváry Andor.

III. sz. verseny.

Bárány a-Som ogyi olna- 
megyei Erdészeti 

és Vadászati Egyesület 
tiszteletdíja:

I. Kalla Róbert
II. Horváth István

III. Stern Béni.

IV. sz. verseny. 
Vigaszverseny.

Heller Géza tisztelet
dija :

I. Gróf Somsich János
II. Dr. Polgár Kálmán

III. Sárközy György.
V. sz verseny. 

Tétverseny.
I. Gróf Somsich János

II. Kolossváry Andor.
VI. sz. verseny. 

Match Baranya- és So
mogy m. válogatott csa
pata között.

Győztes a somogyi csapat 
1 galambbal.
VII. sz. verseny. 

Tétverseny.
I. Gróf Somsich János
II. Újhelyi Károly.
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A lövés művészete.

A régi korban, — a mint tudjuk — egész népcsalá
dok kizárólag vadászatból és halászatból éltek. Ez az 
ős-foglalkozásuk, — az akkori viszonyoknak megfele
lően, — nem sportszerűleg, hanem mint a létfentartás 
egyik alapvető tényezője, mesterségszerűen gyakoroltatott.

A föld felületének nagy részét emberek által alig la
kott óriási rengetegek és nagy kiterjedésű puszták képez
ték, a mely körülmény a vad természetes elszaporodá
sát is okozta. Ily körülmények között, egyrészt a ruhá 
zát, másrészt az élelmi szükséglet beszerzése céljából 
is, a vadászat — ugyanazon eszközökkel és szerekkel, 
a melyek az emberek elleni támadás és védelem keresz
tülvitelében harci eszközül is szolgáltak — gyakoroltatott.

A vadbőség, az akkori emberek rátermettsége és 
igényeinek szűkkörűsége mi gondot sem adott a vadá
szati eszközök fejlesztésére és tökéletesítésére.

Későbben, a vadászat sikeresebb gyakorlása végett, 
az ember társul vette maga mellé, illetve szolgálatába 
fogadta az állatokat, a melyek a „hajsz vadászatoknál“ 
részint a vad felkeresésében, részint azok kikutatásában, 
esetleg elfogásában az embernek megbecsülhetlen szol
gálatot tettek. Sőt az állatok, mint a: ló, sólyom, kutya 
annyira hasznosaknak bizonyultak, hogy még a mai mo
dern vadászat sem nélkülözheti az ő segítségüket.

Az évszázadonkint változó nemzetek közti nagy hábo
rúk arra késztették az embereket, hogy öldöklő és gyil
koló szerszámaikat mind jobban és jobban tökéletesít
sék, nemcsak azért, hogy egymásban nagyobb károkat 
okozhassanak, hanem azért is, hogy a természetszerűleg 
apadó és igy nagyobb utánjárást is igénylő vadállomány
ból a lét fentartásához szükséges mennyiséget könnyeb
ben beszerezhessék. Ezek az eszközök ugyan még min
dig kezdetlegesek voltak, de hát segített rajtuk az em
berek rátermettsége és egyéni bátorságuk.

A lőfegyver feltalálásával a vadászat terén egy teljesen 
uj korszak lépett életbe.

A vadász most már maga egyedül is elejthette vadját, 
megtámadtatása esetén pedig ugyancsak egyedül is véde
kezhetett, holott azelőtt egy-egyasikeres vadászat keresztül
viteléhez számtalan résztvevőre volt szükség.

A lőfegyver kezdetleges állapotát jellemzően festik az 
az akkori régi fegyverek minősége és alkata. Hatalmas 
és idomtalan szerkezetében az a törekvés nyilvánult meg, 
hogy a lőpor és golyó (vágott ólom, vasdarabok, sze
gek) mentül nagyobb mennyiségben érvényesülhessen. 
A nagyobb szóródás és hordképesség fokozását pedig a 
cső hosszaságában, valamint a cső végének tölcsérsze-

rűen való kiszélesedésében vélték megtalálni. Tény az, 
hogy az ilyen fajta instrumentum borzalmas hatású lö
vést is piodukált; de tény az is, hogy a mai modern 
nimródok között, azt hiszem, nem akadna talán egy 
sem, aki ezzel a szerszámmal egy „próbalövést“ merne 
megkockáztatni.

Rúgás tekintetében még mai napig is egyedül állók a 
maguk nemében.

Természetesen, ezen fegyverek fokozatosan fejlődtek 
is, fejlődésükben a könnyed kezelhetőségre és a lőpor 
jobb minőségben való előállítására törekedett mindenki 
találmányával érvényesülni. Ezt a célt el is érték. A mi
dőn a szóró, illetve a sörétlövedék már a modernebb 
vadász igényeit is kielégítették, a figyelem a golyóval 
való lőfegyverek javítására terelődött. Rövidesen a golyós 
fegyverek fejlődése rohámosan haladt előre, annyira, 
hogy : jelenleg már majdnem semmi kívánni valót sem 
hagy maga után és a sörétes fegyverek lőképeit mese
szerűen fölülmúlja.

A kilométerekre járó, borzalmas erőhatásu különféle 
nemű golyós fegyverek, tetszés szerinti minőségben: 
vadászat, harcászat, céllövészet minden kívánalmainak 
megfelelnek.

így kifejlődve, illetve a fejlődés legmagasabb fokán 
álló lőfegyverek a lövészt valóságos művészszé tették, 
jó tulajdonságait igyekezett is mindenki a saját hasznára 
kihasználni. Mit annál is inkább megtehetett, mivel a 
lövés művészetét lényegesen befolyásoló lőporfüst, az idő
közben feltalált „nitro porok“ füstnélküliségével — telje
sen meg is szűnt. Ezen porok bár jobban rongálják a 
fegyvert és nagyobb ellentállást kívánnak a fegyver szer
kezetétől, de azért mégis „füstnélküli“ tulajdonságuk 
minden tekintetben megbecsülhetetlen előnyt nyújt.

Kiálltak síkra a mesterlövők, bámulatba ejtették ügyes
ségükkel a szemlélődőt. Művészkedtek, de egyúttal „be
lépő dijat" is szedtek, nehogy a művészet valahogy kárt 
szenvedjen.

Ezt az olcsó dicsőséget megirigyelték sokan és beálltak 
műlövőnek, hogy ők is másokat bámulatba ejtsenek. A 
kísérlet rendesen kudarccal végződött, mert a kísérletező 
csak azt tartotta szem előtt, hogy elegendő, ha fegyve
rét megfelelő nyugodtsággal süti el, ha annak célgombja 
a megcélzandó tárgyat célszerűen fedezi is. Ez pedig 
csak theoria, a gyakorlat egészen más. A lövésznek 
tudása nemcsak magában a lövésben merül ki, hanem : 
ismernie kell fegyverének minden tulajdonságait is. 
Ismernie kell művészi golyólövéseknél szabatosan a 
golyó röppályáját, a célgomb és irányzék közti esetleges 
hajszálnyi eltérést is, ismernie kell a fegyver ravaszának 
játékát, és a mi a legfőbb, ismernie kell a töltény minő
ségének minden alkatrészeit. Ez utóbbi helyes megvá
lasztása befolyásolja leginkább a lövés művészetét. Ma
gától értetődik, hogy a fegyver agyának méretei tökéle
tesen a vadász testalkatának kell hogy legmegfelelőbb 
legyen. Megszokott és ilyen minőségű fegyverrel lehet
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bárki — ki kedvet érez a lövészethez — műlövő. Más 
fegyverrel is jól lőhet, de műlövő soha sem lesz. Igazán 
bámulni való egy modern lőfegyverrel jól bánni tudó. lövész. 
Az a lövész, aki fegyveréből villámgyorsan kiröppenő 
golyócskájának irányát saját akaratától függőleg tudja 
egy álló vagy mozgó tárgyra — tetszése szerint irá
nyítani. Ez már nem csak művészet, hanem egy rettene
tes hatalom is ; nem lehet csodálkozni, hogy nemzetek 
versenyeznek egymással, hogy ifjaikat, katonáikat, polgá
raikat mentül jobban bevezessék a lövészet művészeté
nek látszólag könnyű, de annál nagyobb gyakorlatot 
igénylő mesterségébe. Érzik és tudják, hogy bármikor 
váratlanul is bekövezkezhetik az az idő, a midőn nem
zetek nemzetekkel szemben fognak egymással állani és 
vélt jogaiknak sérelmét fegyverrel kezükben fogják kire- 
parálni. És annak lesz igazsága, aki a fegyvert is job
ban, vagyis pontosabban forgatni tudja. Az egyéni bá
torság valóban férfias és tisztelni való cselekménye nem 
a vakmerőségben, hanem a nyugodtságban kell, hogy a 
lőtéren kifejezést nyerjen.

A vakmerőség, a mai modern géppel — lőfegyverrel 
szemben, nem férfiúi erény, hanem esztelenség. Az esz- 
telenségnek pedig egyedüli orvossága és ellenszere — a 
gyakorlat és tudás.

Ne kicsinyeljük tehát a lövészet tudományát, hanem 
inkább ellenkezőleg, igyekezzünk odahatni, hogy minden
kivel megkedveltetve, valóságos versenyt vívhassunk, hogy
— ki legyen az első? A lövés művészete az egyedüli,
— hogy úgy mondjam, az összes sport ágak között — 
a mely nem mozog a sport szűkebb határai között. A 
lövészszel szemben nem oly követelő, az esetleges testi 
hibákra nincsen figyelemmel. A kis púpost is nagygyá 
teszi, a sántának megrövidíti az útját, a gyengét erőssé 
és hatalmassá teszi. Nincs előnyben e tudással szemben 
sem szépség, sem erő.

A lövés művészete két részre oszlik:
golyós és
sörétes fegyverrel való lövésre.
A művészeti tudás a lövés mindkét neménél érvé

nyesülhet. Tagadhatlan azonban, hogy a golyólövésnél 
a táv  és a golyó lövedék egyediilisége, igen fontos sze
repet játszik, a mennyiben nagyobb nyugodtságot, pon
tosságot és távmérést igényel — mint a söréttel való 
lövés.

(Folyt, köv.)

Az angol szetter.
A világhódító németeknek sikerült az angol vizslát is 

egy jóidőre kiszorítani a vadászélet köznapi forgalmából. 
Mindnyájan tudjuk, mily ügyesen cselekedlék ezt! Vettek 
1 liter német kutyavért és hozzákevertek 9 litert az angol 
vizslából és kaptak nagyszerű német (!) ebet, mely most 
már szerintük az egész világ győztese. Legyenek boldogok 
vele 1 Quique suum 1

A nagy dob kezd azonban már repedezni. Bel- és kül
földön tapasztaljuk, hogy a nemes vizslászat kedvelői 
kezdik már unni a „mädchen für alles“ még soha itt 
nem látott munkáját és lassan ismét csak vissza tére- 
getnek az időközben sutba dobott, de eredeti vérében 
megmaradt britt gentlemenhez. Hiába, ezzel is csak úgy 
van a vadászvilág, mint sok férjuram a kidícsért válto
zatossal. Miután a jó barátoktól szuggerálva kimulatozta 
magát, bűnbánólag és csalódottan visszatér az ő egyetlen
egy drága asszonykájához.

Természetesen a világ minden kincséért sem akarom 
a német vizsla sokoldalú képességeit a legkevésbbé sem 
kétségbe vonni, még kevésbbé birálgatni, mert e tekin
tetben ismét úgy vagyunk, hogy kinek a pap, kinek a 
papné. A biblia pedig azt mondja: boldogítson a te hited.

Az angol vizslák közül a szetterről eddig nem igen 
sokat lehetett hallani, mert a ki vadászott velők, az féltve 
őrizte titkát. De nem is igen lehetett hozzájutni. A tiszta 
tenyésztők csak megfelelő árban adják, a kétes szárma
zású keveréken pedig ezen fajnál az áruló jelek már 
messziről feltűnnek.

Az angol szetterről írja a „Wild und Hund“ világ-szak
lap, hogy bizonyára azon ebek közül való, a melyek 
mindenkinek kell hogy tessenek. A hajlékony eleganciá
val megjelenő testet szelíd hullámzással fedő puha selyem
fényű szőrzet, a nagy, szép barna, hűséges kifejezésű 
szemek roppant szimpatikussá és kedvessé teszi ezen 
állatot, annál is inkább, mert egyéni tulajdonságában van 
az is, hogy ő maga nagyon simulékony, hogy ne mond
jam előzékeny és behízelgő gazdájával szemben. Hogy 
mi teszi a szettert, mint vadászvizslát annyira értékessé, 
azt könnyen el lehet mondani: óriási szimatja, kitartó, 
villámgyors keresési modora (a nélkül, hogy valamit ki
hagyna) és roppant könnyű taníthatása.

A kontinensen elismert szaktekintély, Kirchler írja több
szörös kiadásban megjelent nagy könyvében : Der Jagd- 
hund-ban, hogy kiterjedtebb mezőkön való kereséshez 
egyáltalán nincs vizsla, a mely a szetternél jobban meg
felelne. Ez — azt mondja — egy specialisla ezen a téren 
és felülmúlhatatlan.

Sőt az egyedül a német tenyésztésnek hódoló Diezel 
maga is az előbbieket elismeri, csak hozzáfűzi, hogy „az 
esetben, ha a vizsla származása kifogástalan.“

A Wienben megjelenő szaklap : „Der Hund“, sok szá
mában egész hozsannákat ír a szetterről. Többszörösen 
bizonyítgatja, hogy szaglás tekintetében semmi más faj 
nem vetekedhetik vele és hogy szép bánásmóddal bár
mire könnyen megtanítható.

A szettereket persze az elmondottakhoz képest nem 
lehet manapság sem öt koronáért, vagy egy csutora 
borért beszerezni, habár korán sincsenek már olyan mű
kedvelők, mint teszem azt az amerikai szetter klub, a 
mely Purcel Lewellinnek egy szetteréért 1700 fontot 
ajánlott fel, de azt ez óriási áron sem kaphatta meg.

Craus Géza Aladár.
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* Kinevezések. A m. kir. földmívelésügyi minister kinevezte az 
államerdészeti tisztviselők egyesített létszámába ideiglenes minőségű 
m. kir. erdőmérnökgyakornokká Takács Zsigmond uradalmi erdészeti 
segédtisztet a székelyudvarhelyi, Fazekas Ferenc uradalmi erdész
jelöltet a dévai, Wundszám Sándor érsekségi uradalmi erdőgyakor
nokot és Egyed György uradalmi erdőgyakornokot a Csíkszeredái 
m. kir. állami erdőhivatalhoz.

* Jaszkó Jánost, József főherceg uradalmának miskei erdő
őrét május hó 26-án este, a mint hazafelé menet a község melletti 
legelőn haladt át, meggyilkolták. A gyilkos fegyvere seréttel és go
lyóval volt töltve. A lövés okozta sebek rögtön megölték a szeren
csétlen erdőőrt. A meggyilkolt 23 év óta volt alkalmazva az urada
lomnál; pontos, minden tekintetben megfelelő, lelkiismeretes erdőőr 
volt, a mi a község lakosságának nem volt Ínyére. A nyomozás 
megindult, mely kétségtelenül megállapította azt, hogy nem rablási 
célból történt a gyilkosság, hanem boszú műve volt.

* Az 1908. évi XXXIX. t . - C .  végrehajtását tárgyazó rendeletek 
közül a m. kir. igazságügyministernek 1909: 40. számú rendelet szerint 
kiadott rendezés és tagosítási műszaki munkálatokat csakis jogosított 
földmérők hajthatnak ezentúl végre A földmérői vizsgát Budapesten egy 
vizsgáló-bizottság előtt kell letenni. Ezen bizottságból kiküldött hármas 
bizottságnak meg van adva a jog, hogy államvizsgával, avagy bánya
vagy erdőmérnöki oklevéllel jelentkezőket is vizsgára bocsáthasson, 
ha azok kimutatni képesek, hogy birtokrendezési dolgokkal foglal
koztak és esetleges szolgálatukat nem fegyelmi eljárás folytán hagy
ták el. Maga a vizsga két óra hosszáig tart és tárgyai : az úrbéri 
elkülönítésre, arányosításra és tagosításra, általában a birtokrende
zésre, a birtokfelosztásra (telepítésre, parcellázásra), a telekkönyvi 
jogra, továbbá az országos kataszteri felmérésre és a földadó katasz
terre vonatkozó szabályok. A vizsgálat dija 110 korona.

A vadászvizs
Gyakorlati útmutató a vizsla
nevelés, tanítás, használat és 
jt, gyógykezeléshez.

IRTA

S T A R K  D E Z S Ő
. j t  f ő e r d é s z .

Harm adik bővíte tt kiadás
10 m ű v é s z i  v i z s l a k é p p e l .

970./908. számhoz. Országos Erdészeti Egyesület Budapest,

Felhívás
a magyar erdőb irtokosokhoz és erdőtisztekhez. (A magyar 
erdőgazdaság tö rténe ti em lékeinek megőrzése és össze

gyűjtése ügyében.)

Az országos Erdészeti Egyesület az ezredéves ünnepé
lyek alkalmából 1896-ban Tagányi Károly által össze
gyűjtötte az ország erdőgazdaságának múltjára vonatkozó 
fontosabb okmányokat s azokat az Erdészeti Oklevéltár 
három kötetében ki is adta. (Az Oklevéltár 20 K ked
vezményes áron az Országos Erdészeti Egyesülettől (Buda
pest, V. kér. Alkotmány-utca 6. szám) beszerezhető.)

Ez a mű a magyar erdészet történetének majdani 
megírásához igen becses adatok nagy mennyiségét nyújtja, 
de még sem teszi feleslegessé, hogy meg ne óvjuk a 
még sok helyen található történeti emlékeket, a melyek 
okmányok, gazdasági leírások, emlékiratok, üzemtervek 
és térképek alakjában még elkerülték a pusztulást, de 
számonvéve kevés helyen vannak s általában gondozás
ban sem részesülnek. Nehogy ezek gondatlan kezelésével 
a magyar erdőgazdaság múltját és fejlődését felderítő 
érdekes és esetleg pótolhatlan okmányok veszendőbe 
menjenek, tisztelettel kérjük az igen tisztelt erdőbirtokos 
urakat és nemkülönben az erdőtiszt urakat is, hogy a 
birtokukban lévő vagy régi irattárakban, családi levél
tárakban stb. felkutatható történeti okmányokat, legyenek 
azok bár régi ügyiratok, üzemtervek, gazdasági leírások, 
emlékiratok, rajzok vagy térképek, épületek vagy erdé
szeti szállító eszközök terveit stb. gondosan megőrizni, 
tartalmukat röviden jelző jegyzékbe foglalni s e jegyzék 
másolatát lehetőleg egyesületünknek (Budapest, V. Alkot
mány-utca 6. szám) megküldeni szíveskedjenek.

Sőt a nagyobb, vagy különösen érdekes gazdaság-tör
téneti múltra visszatekintő kisebb erdőbirtokok t. tulaj
donosaihoz és t. erdőtisztjeihez azzal a további kérelem
mel járulunk, hogy az ekként összegyüjtendő okmányok 
és a netalán másutt rendelkezésre álló adatok alapján 
uradalmuk történeti monográfiáit arra hivatottsággal biró 
szakemberek által meghatni szíveskedjenek, a mi által 
nemcsak tömérdek, ma elrejtett s hova tovább teljes 
feledésbe menő érdekes gazdaság-történeti adat tétetnék 
szélesebb köröknek hozzáférhetővé és őriztetnék meg a 
feledéstől, hanem a magyar erdőgazdaság általános tör
ténetének megírásához szükséges egyik fontos előmun
kálat is elvégeztetnék.

Szerény nézetünk szerint ezen történeti monográfiák 
megírása sem pénzügyi, sem más tekintetben nem üt- 
közhetik lényeges akadályokba s hazai szakirodalmunk 
fejlődése szempontjából is felette kívánatos.

Budapest, 1909. évi junius hó 3-án.

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében :

Bund Károly, Báró Bánffy Dezső,
titkár. elnök.

Ára: 2 korona bérmentve.

,_jí Kapható a szerzőnél

D R Á V A T A M Á S I
y t , S o m o g y m e g y e .
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7827./909. —I/A-2. szám.
Felhívás

az á llam erdészeti tisz tv ise lők  gyerm ekeinek nevelését
segélyező alapból az 1909/1910. tanévben kiosztható 

segélyek ügyében.

A m. kir. földmivelésügyi ministerium szolgálati ügy
köréhez tartozó állami erdészeti tisztviselők gyermekeinek 
nevelését segélyező alapból, az 1909/1910. tanévre szóló 
segélyek az 1906. évi 79981. szám alatt jóváhagyott 
szabályzat 8. szakaszának 4. pontja értelmében folyó évi 
julius havában osztatnak ki.

Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesül
hetnek : az állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami 
kezelésbe vett községi stb. erdőknél, erdőfelügyelőségek 
nél, a Selmecbányái erdészeti főiskolánál, az erdőőri 
szakiskoláknál és erdészeti kísérleti állomásoknál) alkal
mazott tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott és elhalt 
összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanárok
nak, erdészeti mérnököknek, kincstári erdészeti orvosok
nak, erdőszámvevőségi tisztviselőknek, irodatiszteknek) 
mindkét nembeli gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább 
felsorolt belföldi intézetek valamelyikének rendes tanulói 
közé az 1909/1910. tanévre felvétetnek, továbbá, a meny
nyiben már megelőzőleg is iskolába jártak volna, ha a 
tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban ki
tüntetett összes osztályzatok legalább fele kitűnő, jeles, 
igen jó, vagy jó

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja.
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező 

tantárgyakból nyert osztályzat az igényjogosultság meg
állapításánál számításba nem vétetik.

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a sza
bályzat 18. §-a szerint segélyben részesíthetők, a követ
kezők :

A) fiúgyermekek részére -.
1. az erdészeti főiskola, 2. gimnáziumok, 3. reáliskolák, 

4. a felsőkereskedelmi iskolák, 5. a felsőipariskolák és 
6. polgári iskolák.

B) leánygyermekek részére:

A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetve 
árva vagyoni viszonyainak számbavételével történik. — 
Egyenlő igényjogosultság mellett előnyben részesülnek 
az árvák s azok a tisztviselők, kiknek több elláttatlan 
gyermekük van, vagy akiknek hivatali székhelyén meg
felelő tanintézet nincs.

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége is figye
lembe vétetik.

Egy tisztviselő rendesen csak egy gyermek nevelésére 
nyerhet segélyt: 2 gyermek, vagy rendkívüli esetben 3 
gyermek után csak akkor, ha az illetőnek első esetben 
legalább 4, vagy a második esetben legalább 5, még 
szülői ellátást igénylő gyermeke van.

A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy- 
egy tanévre adatik, a segélyben részesülő a következő 
tanévben is részesülhet segélyben, de csak új kérvény 
alapján.

A segélyek minden év szeptember havától kezdve tiz 
egyenlő havi részletben szolgáltatnak ki, de csak abban 
az esetben, ha a gyermek tényleg a fent elősorolt tan
intézetek valamelyikében tanul, illetőleg az első részlet 
akkor, ha a gyermek az illető taintézetbe felvétetett.

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő a folya
modó elláttatlan gyermekeinek száma s a gyermekek 
által esetleg élvezett ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó 
segély összege s a kérvényhez a gyermek, illetőleg a 
gyermekek legutolsó iskolai bizonyítványai, nemkülönben 
a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizonyítvány, 
illetve atyátlan, anyátlan árváknál az árvaszék igazol
ványa csatolandó.

Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivatnak, hogy 
az alapból nyerhető segélyek iránti kérvényüket szabály
szerű bélyeggel ellátva legkésőbb folyó évi julius hó 8-ig 
„Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését 
segélyező alap intéző bizottságához“ (Budapest, V. Zol- 
tán-utca 16. szám) beküldjék. Az ezen határidőn túl 
beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények figye
lembe nem vétetnek.

Budapest, 1909. évi május hó 22-én.

1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők, 2. női keres
kedelmi tanfolyamok, 3. felsőbb leányiskolák és 4. polgári 
leányiskolák.

C) mindkét nembeli gyermekek részére:
1. az elemi iskolák ázzál a korlátozással, hogy a fiú

gyermekek és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek 
segélyben csak akkor részesülhetnek, ha megfelelő hely
beli tanintézet hiányában másutt kénytelenek tanulni.

2. a siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógy- 
paedagógiai tanintézetek és pedig tekintet nélkül a gyer
mekek életkorára és előképzettségére.

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt tanin
tézetek rendkívüli-, vendég- és magántanulói, nemkülön
ben a külömböző időszaki (téli, esti stb.) tanfolyamok 
hallgatói a segélyben nem részesíthetők.

M. kir. földmivelésügyi minister.

... M A G Y A R  .......

FAIPAR ÉS FAKERESKEDELEM
MAGYARORSZÁG FATERMELŐINEK ÉS FAKERESKEDŰINEK LEGELTERJEDTEBB

1 S Z A K L A P J A  

V V - - - - - -
Fakereskedőknek szánt 
faárverési és erdőel
adási hirdetmények köz
zétételére a legalkalma- 
:: sabb organum. ::

' 7 Szerkesztőség s kiadóhivatal

B U D A P E S T ,
VI., Podmaniczky-utca 61.

Mutatványszámmal szi- 
:: vesen szolgálunk. ::
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46556. számhoz.
1909. A

Árverési hirdetmény.
Az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz tartozó s alant részletezett

vadászterületeknek
és ezek tartozékát képező

halászati jognak
az 1909. év április hó 1-től 1924. évi március hó 31-ikéig terjedő tizenö t (15) évi bértartam m al leendő bérbe
adása érdekében a nevezett főerdőhivatalnál

folyó évi junius hó 15=ikén délelőtt 10 órakor
írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.

Erdőgondnokság

A v a d á s z t e r ü l e t
É v i  h a s z o n b é r  m i n t  k i k i á l t á s i  á r  a z

Bánat

pénz

V
ad

ál
lo

m
án

y1 9 0 9 . 
IV . 1 - tő l  

1 9 1 4 . 
I I I .  3 1 - ig

1 9 1 4 . 
IV . 1 - tő l  

1 9 1 9 .
I I I .  3 1 - ig

1 9 1 9 . 
IV . 1 - tő l  

1 9 2 4 . 
I I I .  3 1 - i g

t ö r z s 

k ö n y v

s z á m a

elnevezése
kiterjedése 

k. hold

t e r j e d ő

I - s ő I l - i k I I I - i k

i d ő s z a k r a  —  k o r . K o r .

Ókemence, Bercsényi- VI. Ókemence—Szénástelki
falva erdőségek 15776-7 3000 4000 5000 500

Ókemence, Turjaremete VII. Árok, Kapuszög, ra- <D

honcai és rákói erdők 16403-6 300G 4000 5000 500 TÓ
<D

Poroskő VIII. Turjavágás, poroskői erdők 6399T 600 800 1000 100 TÓ

Turjaremete és Poroskő X. T urjapatak, felsőturjavölgyi
>

és Rúna-Havas körüli r
erdők 279940 3000 4000 5000 500 a>

w

Sóhát és Havasköz XI. Lyutyánka balparti része
N

14256-6 800 1000 1200 120 TÓ
Bercsényifalva, Csőn- XV. ; Bercsényifalva-Csontos- >

tos, Sóhát Lyutyánka jobb parti
része 18611 8 900 1200 1500 150

Ezen árverésen részt vehet minden önrendelkezési joggal bíró magyar honpolgár, társulatok azonban, vala
mint kincstári és állami tisztviselők ki vannak zárva.

A mennyiben egyes bérbe venni szándékozók nem csak egy, de több vadászterületet óhajtanak kibérelni, 
szabályszerűen fe lszere lendő írásbeli zárt ajánlataik minden egyes vadászterü le tre  nézve külön-külön 
adandók be.

Bővebb felvilágosítások a földmívelésügyi ministerium VII/3. ügyosztályában, továbbá az ungvári m. kir. 
főerdőhivatalnál szerezhetők.

Budapest, 1909. évi május hóban.

M. kir. földmívelésügyi minister.
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Csinos kiállítású és ízléses

RUHÁK
BÚTOROK

CIPŐK
a M iskolci

Iparosok Szövetkezeti Árucsarnokaiban
Deák=utca 9=ik szám alatt 
(régi postaépület) kapható.

Minden darab helybeli szakképzett ön= 
álló iparos készítménye. Hz árut bizott= 

ság felülbírálja.

Szabott árak! Nagy választék! 
Pontos kiszolgálás!

M a n v a r  H t t h o n  Tisztelt olvasóink becses 
JM U SJjfW I V I I I I V U .  figyelmébe ajánljuk a Bu
dapesten, VIII., 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.

Szép kiállítású, ponto
san belőtt, alig használt 

:: ötlövetű :: ::

M A N N L IC H E R - 
EXCELSIOR M
golyósfegyver, k itű n ő  
:: távcsővel, eladó. ::

IM ECS B É L A

Roessemann
és

V oC A lii a c'me e9y uí képes hetilapnak, melyet egy nem-
jjKí>“ w lU " J I  zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a fra n c ia  és a n g o l nyelvek könnyű és 
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus 
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. 
A folyóirat mint gyakorló füzet is használható. A szerkesztőség min
den nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli fel
adatokat kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak 
külön 3 korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutat
ványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, 
Andrássy-ut 97.

Kühnemann
Koppel A rth u r-fé le  vasutak
mezei és helyi érdekű vasútak, villanyos 
- - - - - és sodrony-kötélpályák gyára =

BUDAPEST
VI., Váci-út 113/115.

Elvállalja erdei vasutak nyom- 
jelzését, szállítását és építését. Hasz

nált vasutak bérbe adatnak.

Faipari eszközök,
valamint az erdőgazdasághoz szükséges 
összes szerszámok nagy választékban a leg

olcsóbb árakon kaphatók

R r á s a  R u d o l f n á l
W ien, VII., K irch en g a sse  29.

Rendelők kérjék a „B “  képes árjegyzéket. A ,,B“ 
betű jelzése feltétlen szükséges.

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



220 MAGYAR E R D É S Z 12. szám.

Bóra-féle uj iparvasuti alvázas kocsi és önműködő kézi-csoportfékje.
Asztallappal rövid fa, fergettyükkel hosszú fa szállítására egyaránt alkalmas. Kis önsúlya és szilárd 

ellenálló rendszere folytán úgy ló-, mint gőzüzemre más rendszereknél jóval előnyösebb. Régi rendszereknél 
a hordkéoesséa az önsúlynak háromszorossá volt, ennél hatszoros. — A régi fékrendszereknél, jó

fékezést feltételezve, egy fékes 
4 kerékre elosztva 4 tonna súly 
súrlódási tapadását tudta csak 
a fékezésnél értékesíteni, ezen 
új rendszernél 32 kerékre elosztva 
40 tonnáéért értékesítheti. Tehát 
10-szer hatásosabb és gazda
ságosabb fékezést biztosít. Miért 
is 100 °/oo lejtőn 1 fékes 4, 50 
Too-nél 8, 25 °/oo-nél 16 kocsit 
képes teljes biztonsággal le- 
bocsátani.

Fenntartási költsége 80"/0-kal 
kevesebb, munkateljesítménye 
30Vkal több.

A kocsik az Aradi és Csanádi 
Egyesült Vasutak erdőüzemében 
tekinthetők meg Gurahoncon.

Bővebb felvilágosítást és rész
letes ismertető leírást kívánatra 
küld Bóra Elemér művezető, 
szabadalomtulajdonos Gura- 
honcról.

Magyarországi
képviselő

Ráez Ferenc
mérnök.

A SIMMERINGI GÉP- ÉS WAGGON-GYÁR R.-T.

ÍJriinn-XönigsJelDi gépgyára
Budapest, VI. kér., Podmaniczky-utca 57. szám. 

Fűrész- és famegmunkáló gépberendezések a törv. védet

ritan — R rim a 1 rl q q I svo-̂ uto
I I r l  11 keretfUrész | J j  [ J 1 1 Q  keretfürész |  y  Sj y  [ kere1fíirész 

egyedüli gyártója. Utolérhetetlen pontosság és stabilitás.

K e t tő s  h a s itó k e r e t  fű r é s z
legújabb minta. Svéd rendszerű

n a g y  g y a l u g é p e k  Óriási teljesitménynyel.

) Teljes fűrésztelep-, asztalos-műhely-, fa- 
árúgyár- és favágótelep-berendezések.

gőzgépek, gőzkazánok, szivattyúk, benzin- és 
izlvógfáxmotorok.

Árjegyzékkel és felvilágosításokkal szívesen szolgálunk.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, 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.

IX. évfolyam. Rimabánya, 1909. julius 1. 13. szám.

F ő szerk esztő :
Im ecsfa lv i IM 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 IM A B Á N Y A

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főm unkatárs :
R em ete i K Ő VÁRY JÁNO S

Budapesten.

Segédszerkesztő és a k iadóh ivatal v ezető je  :

SZÉ N Á SSY  B É L A  J ó lsv a , G öm őr m.
hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

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

Előfizetéseket B ud ap esten  elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ k ö n y v k eresk ed ése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Kérelem.
K érjük  a zon  igen tis z te lt e lő fizető inket, a 

k ikn ek  előfizetése lejárt, h o g y  a je len  s z á m 
h o z  csa to lt u ta lv á n yo n  a z t  m eg ú jíta n i s z í
vesked jenek .

Természeti kincseink s az erdő 
esztétikája.

Az államok kulturvilágszerte iparkodnak erdő
ségeik egy-egy becsesebb, itt-ott történetileg is 
nevezetes szebb részletét a jövő nemzedék 
számára épségben megőrizni és tovább ápolni 
azzal a kegyelettel és gonddal, a mely a ter
mészet alkotta műremekeket méltán meg is 
illeti. A magyar földmivelési kormány nem régi
ben kelt intézkedése, a mely a természet kincsei
nek jövő megőrzését hivatott biztosítani, már 
egy jelentős lépés a kitűzött cél felé. E tekin
tetben hazánk nem is maradhat a többi kultur- 
állam mögött, hiszen hacsak egy futólagos pil
lantást is vetünk erdők koszoruzta tájainkra, 
lépten-nyomon szemünkbe fog ötleni egy-egy 
olyan pont, a mely legalább is az állandó gon
dozást megérdemli. Egy-egy festői tájék elismert 
szépségének esztétikája talán legelső sorban 
azoktól a bársonyzöld árnyalatú erdőségektől 
függ, a miket a táj egy-egy pagonyrészlete, itt-ott 
kimagasló fája vagy facsoportozata kölcsönöz 
annak. Ezenfelül ritka lelki örömet is nyújthat 
nekünk és minden igaz természetbarátnak az a 
tudat, hogy korunk anyagias irányzata és törek
vései mellett, ellensúlyozásul legalább olyan

maradandó emlékeket szolgáltatunk a késő utó
nemzedék számára, a minőknél esztétikailag is 
becsesebb hagyatékot tán nem is adományoz
hatnánk.

Az ilyen mozgalom kulturvilágszerte már nem 
is új keletű. A nyugati államokban, de lent 
délen a klasszikus olasz földön is, évtizedek óta 
hangoztatják azt, hogy ott, a hol a pusztuló 
állatvilág, főként szárnyasvilág megcsappanásá
val a táj jellege hovatovább sivárabb lesz, leg
alább az erdőségek óvásával, azok festőibb 
részeinek állandó gondozásával kell a keret 
esztétikáját megóvni. A gondozott erdők sűrűibe 
aztán lassanként a csicsergő szárnyashad is 
mielőbb visszakerül, hogy jelenlétével az erdők 
báját, költészetét ne csak emelje, hanem egy
ben hasznos tevékenységével maga is hozzá
járuljon a féltve óvott és gondozott erdőség 
változatlan épségben maradásához.

Anglia, Franciaország, Németország, a két 
skandináv állam, némi részben Olaszország, 
újabban pedig az Északamerikai Egyesült Álla
mok is e tekintetben már a kellő rendszeres
séggel megszabott egyöntetű eljárást követik. 
Az útra immár mi is rátértünk, most már csak 
a céltudatos irány mellett kell kitartanunk, hogy 
az eredmény el ne maradjon. A dolog gyakor
lati, gazdasági oldala sohasem fog akadályúl 
szolgálni az esztétika érvényesülésénél akkor, 
ha rendszeres útakon fogunk haladni. Azért ne 
várjunk ebben is mindent az állami hozzájárú- 
lástól ; az állam irányt szabhat, utat nyithat, 
gyakorlati útbaigazításokat adhat, sőt ha kell, 
anyagi támogatást is biztosíthat; ámde miután
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nem minden erdőterület az államkincstáré s a 
kisebb-nagyobb erdőterület tulajdonosai egyben 
birlalói is egy-egy olyan erdőterületnek, a mely 
mai keretében és külsejében megfelel a termé
szet szépségeiben megnyilatkozó esztétikai köve
telményeknek, a tulajdonképeni szervezkedés 
és cselekvés feladata e téren magukra az erdő- 
birtokosokra hárúl, legyen az aztán akár a m. 
kir. államkincstár, akár pedig bármelyik erdő- 
tulajdonos. A szaktudás, kivált külföldön, immár 
jó ideje a mozgalom támogatójává szegődött. 
Egyetemi és főiskolai szaktanárok, erdészeti és 
általában természettudományi szakírók angol, 
francia, német nyelven az eszme szolgálatába 
szegődtek. Tudósvilágunk bízvást rendelkezik 
ma olyan szaktékjntélyekkel, akiknek tudása és 
tolla a szép eszme szolgálatában hivatott volna 
nemcsak előmozdítani, hanem hathatósan is 
lendíteni itt mindazon, a minek érvényesülése 
az erdészetnek s az erdő esztétikájának csak 
javára szolgálna a nélkül, hogy ez által a gya
korlati erdészet párhuzamos útjai legkevésbé is 
keresztezve lennének.

Hazánk esztétikailag szépnek vehető összes 
erdőrészletei egy album lapjaiba foglalva, nem 
csekély mértékben hozzájárulnának egyben 
ahhoz is, hogy a külföld és hazánk turisztikája 
egyaránt fölkeresse és méltassa erdővidékeink 
számtalan olyan pontját, a melyek mellett egy
kedvűen elhaladunk csupán azért, mert nincs 
a ki figyelmünket felköltse a körülöttünk kibon
takozó kép ezer szép részlete iránt.

Hány, de hány festői facsoportozatot lehetne 
pl. alföldünk rónáin felséges esztétikai keretként 
létesíteni a jövő nemzedékek számára. Nem 
keresünk szélsőségeket, hiszen nem az a cél, 
hogy a magyar föld minden pontját erdővé 
tegyük ; ez a milyen kivihetetlen, úgy klima
tológiai elváltozások szempontjából is végzetessé 
válhatnék, de mindenesetre síkföldi tájaink eszté
tikai külseje is csak nyerne azáltal, ha az egyes 
kisebb-nagyobb uradalmak, még a pár holdas 
gazdák is, egy-egy festői facsoportozat alkotásával 
külső esztétikában is lebilincselőbbet kölcsönöz
nének annak a tájnak, a melynek egyéb költői 
szépségeit alföldi lantosunk, Petőfi örökszép dalai 
nélkül talán soha méltatni nem tudtuk volna ! 
Egy lépéssel tehát tovább haladhatnánk a meg 
kezdett úton azáltal, hogy nemcsak meglevő 
erdőkincseink természeti szépségeit igyekszünk

a jövőre is biztosítani, hanem itt-ott, alkalmas 
területeken új alkotások létesítésével magunk is 
teremtünk alapot a jövő nemzedék számára, a 
mely aztán köteles és hivatott lesz abból az 
esztétikailag is szépet kitelhetőleg nemcsak fenn
tartani, hanem egyben gyarapítani és tovább
fejleszteni.

A magasabb erdészeti szakoktatás mai kerete 
és színvonala a mellett, hogy első sorban szá
molni tartozik a gyakorlati kiképzés követelmé
nyeivel, másodsorban mindenesetre alkalmat s 
tért nyithat az erdőesztétika minél tágabb érvé 
nyesűlésének. Az esztétika követelményei ebben 
sohasem fognak a gyakorlati irány érvé
nyesülésével összeütközésbe jönni, hiszen egy 
a modern erdőkultura minden követelményeinek 
megfelelő erdőterület úgy egészében, mint rész
leteiben egyaránt esztétikailag szépet nyújt.

A túlságos izzadás, annak következ
ményei és gyógykezelése.*

Irta dr. Widder Aladár.

A túlságos veritékkiválasztás oly bántalom, mely ki
hathat az egész szervezetre, a mikor is azt mondjuk róla, 
hogy általános, és lehet, hogy csak egyes testrészekre 
szorítkozik, mikor helybeli izzadásról van szó.

Többnyire az utóbbi állapottal találkozunk, mert ritka 
eset, hogy valaki testének egész felületén abnormálisán 
sokat izzadjon; nem tekintve a túlerőltetés vagy túlhevü- 
lés okozta állapotokat.

A részleges izzadás többnyire a kezet, a lábat és hón
aljat érinti.

1. A kézizzadás helybeli bántalom, de eléggé kelle
metlen, nemcsak az illetőre, de annak környezetére is, 
mert nem tartozik a könnyen elpalástolható hibák közé; 
elég magában a kézfogás arra, hogy elárulja a beteget. 
A kézfogásnál keze nedves és kellemetlen érzést keltőleg 
hideg. A baj már ifjú korban lép föl s oka az ideges
ségben keresendő. Az idegrendszer megbetegedésénél 
rossz emésztéssel, sápkórral stb. kapcsolatban fordul elő. 
Igen sok esetben a veritékmirigyek megnagyobbodása és 
tágulata észlelhető az ilyen bőrön.

2. A lábizzadás sokkalta kellemetlenebb baj az előbbinél 
annál is inkább, minthogy a lábat folytonosan zárt tér
ben tartva, annak párolgása majdnem lehetetlenné van 
téve. A láb azonkívül a sok járásnál és gyaloglásnál — 
meleg időben rendes körülmények között is — többé- 
kevésbbé izzad. Ha az izzadás minden napos, beteges 
elváltozással van dolgunk, s föltétien gyógykezelésre szo
rul az illető. Az izzadás ugyan egymagában még nem

* Mutató a „Háziorvos“ május havi számából.

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



MAGYAR E R D É S Z 22313. szám.

volna annyira baj, mint inkább az izzadás termékei, 
melyek kiállhatatlan bűzt terjesztenek. Ennek oka a 
hasadó gombák, baktériumok által okozott erjedés. Az 
örökös izzadtság ezenkívül a bőrt megduzzasztja, elfehé- 
riti, a bőrre marólag hat, hólyagszerűen leemeli az epi- 
dermist, s sokszor fájdalmas sebeket okoz, a mi a járást 
lehetetlenné teszi.

3. A hónaljizzadás a túlságos veritékelválasztódásnak 
legkellemetlenebb alakja. Nincsen évszakhoz kötve, télen- 
nyáron felléphet.

Ezen kellemetlen bajok gyógykezelésénél első sorban 
a tisztaságra kell tekintettel lennünk. Nemkülönben arra 
kell törekednünk, hogy csökkentsük, sőt lehetőleg meg
gátoljuk a veritékválasztást és az izzadtság termékeinek 
erjedését.

Az izzadás kiválasztódásának csökkentésére belsőleg 
különösen agaricin és atropin használható, az orvos által 
megállapított és előirt mennyiségben.

Külsőleg összehúzó szerekkel és savakkal csökkent
hetjük a túlságos kiválasztódást. Ezen szerek ugyanis a 
bőr verejtékmirigyeire összehuzólag hatnak.

Az erjedést desinficiáló szerekkel igyekezzünk meg
gátolni.

így többször napjában mosakodjunk túlzsirositott vagy 
neutrális kámfor-, naftalin- salol- vagy boraxszappannal. 
A mosdóvizhez, akár kézmosásra kell alkalmaznunk, akár 
mint lábfürdőt használjunk, timsót, szódát, boraxot, hyper- 
mangankalit, lysolt, csersavat tegyünk, hogy az oldat 
körülbelül 1%-os legyen. Szublimáltnak 1 °/oo vizes vagy 
0'50°/oo alkoholos oldatát czélszerű használni.

A fürdés után nagyon jónak bizonyult a 20—40°/o for- 
malinchlorathydratos beecsetelés.

Nagyon hasznos dolog a hintőpornak használata is 
megmosás után. Hintsük jól be kezünket vagy lábunkat 
hintőporral, mely dermatol, tannoform, xeroform, amylo 
form, salol, salicylsav hatóanyagok egynémelyikének cél
szerű összeállításával készüljön.

A lábizzadásnál fontos a hangsúlyozott tisztaság elérése 
végett naponta tiszta harisnya váltása, melybe hintsünk 
lehetőleg jó bőven a hintőporok egyikéből. Czélszerű a 
feldörzsölés, kipállás, stb. megakadályozására a lábujjak 
közzé ilyen hintőporba mártott gyapotpárnácskákat el
helyezni.

Éppen igy a hónaljizzadásnál az említett túlzsirositott 
vagy neutrális szappanok egyikével gyakran jól megmosni, 
salycilles alkohollal jól bedörzsölni és hintőport használni. 
Utóbbi esetben ügyelni kell még arra is, hogy az ing a 
hónaljban ne feszüljön, jó bő legyen, hogy a felbőr irri- 
tálását el lehessen kerülni.

Mint látjuk, bármennyire kellemetlen is e betegségek 
mindegyike, meg van adva a mód, hogy kellő tisztaság
gal és az emlitett szerek használatának orvos által meg
adott útmutatásával ellensúlyozzuk, sőt nagyon sok eset
ben megakadályozzuk a bajt.

A bükkösök fenntartásánák kérdéséhez.
Irta D í v á i d  B é la .

Ha 15 év előtt valaki a bükkösök fenntartásának kér
dése mellett foglalt volna állást, azt a szakkörök túlnyomó 
része lesajnálta volna azon egyszerű okból, mert hisz 
hazánk erdős vidékének.50'03 o/o-át bükk foglalja el és 
csak 28'17 %-a tölgy-, 21'80 %-a fenyőerdő.

És mégis fel kell vetnem ezt a kérdést, mert hazánk 
hegyes vidékeinek némely helyén a bükköt más fane
mek, de különösen a fenyőfélék rovására szorítják vissza.

A kevésbé értékes bükkösöknek az értékesebb és 
nagyobb fatömeget adó fenyőfélék rovására történő vissza
szorítását pénzügyi szempontból indokoltnak látom; de 
nem tartom indokoltnak a talaj termőképességének jó 
karban tartása okából, mert nyilvánvaló dolog, hogy a 
bükk lombja jobb humust szolgáltat, mint a fenyők tűje 
és igy jobban képes a talajt jókarban tartani.

Nem akarok tiszta bükkösök tenyésztése mellett állást fog
lalni, hanem utalok a bükkel elegyes faállományok nevelé
sére, a mikben a vele egy talajon nőtt tölgy és jegenye-fenyő 
vaskosabb és hosszabb lesz, mint azok nélkül, míg viszont 
a bükk hamarabb veszíti el oldalágait és több műfát 
nyújt, mint ezek nélkül.

Miután mi is a fokozatos felújító vágás rendszere sze
rint legelső sorban az összes bükköt kihasználtuk, reá
jöttünk, hogy ugyanabba a hibába esünk, mint a szom
szédaink és ezért a bükkösök fokozottabb kihasználását 
abba is hagytuk.

A bükkösök elegyes faállományokban való fentartása 
mellett a cseh erdészeti egyesület is állást foglalt és 
ennek az évi gyűlésén Heyrovszky főerdőmester arról 
értekezést tartva, azt állította, hogy ha a regenerált ős
erdők törzsei oly nagy méreteket tudtak felmutatni, annak 
egyedüli oka nem lehet más, mint hogy abban bükk 
volt belevegyülve; és ezt a területet hasonlítsuk össze 
a második vagy harmadik fordulójával a síkságnak, a 
honnan a bükk rég eltűnt s most ott csak hanga és 
áfonya terem. A bükk nemcsak hogy megóvja, hanem 
megjavítja a talajt; ennélfogva a bükköt fenn is kell 
tartani, a miről egyébként a krummaui erdőségek üzem
munkálataiban gondoskodva lett.

Heyrovszky hivatkozik a bajor erdőterületekre, a hol 
ma csak fekete fenyő található s talajjavítás céljából 
kénytelenek a bükköt megtelepíteni.

Wichl erdőtanácsos is kimondotta, hogy ott, hol a bükk 
honos volt, az 30 százalék elegyarányában fenntartandó, 
sőt hol az eltűnt, ott újból telepítendő, mert merénylet 
lenne, ha a bükköt, annak talajfenntartó képességénél 
és azon okból, hogy fenyő-félék ott mutatják a legnagyobb 
növekvést, a hol azzal elegyesen fordulnak elő, meg 
nem telepítenők.

A bükkösök fenntartása mellett idehaza egy nagy mező- 
gazdasági érdek is szól, a lombtakarmány nyerése.

Nagy jelentőséggel bir ez hegyes vidékünkön, a hol
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kevés a föld, kevés szalma terem és a mi terem is, az 
az egymásután következő száraz években szecskázva 
takarmánynak használtatik. Hol teljes hiányában vagyunk 
az alomszalmának, a száraz bükklevél nagy segítségére 
szolgál a kisgazdáknak, mert földjüket bő almozással jó 
karban képesek tartani.

bival az egész tömeget — a keverőnek folytonos műkö
dése mellett — 128 C°-ra hevítjük föl.

Ezután egy dynamogép +  és — sarkait a jelzett módon 
a készülékkel érintkezésbe hozzuk, miáltal az anodon 
(+) sarkon a villamos áram behatása folytán képződik a 
Cl és alchlórossav, mig a katodon (—) sarkon a N a  s 
mindkettő külön külön támadja meg az incrustáló anya
gokat.

Erdészeti technológia.

Fűrészporból cellulose.
Közlik B. és 5.

A papírgyártásnál a cellulosénak bizonyos hosszú
sággal kell bírnia, különben ezen célra nem igen alkal
mazható ; oly eseteknél azonban, hol a cellulose nem 
nyers, hanem oldott állapotban lesz értékesítve, illetve 
felhasználva, a hosszúság szerepet nem játszik.

Ilyen alkalmazást nyer a cellulose akkor, ha azt „vis
kose“, illetve „viskóid" alakjában óhajtjuk felhasználni, 
mely anyag számtalan technikai alkalmazásnak örvend 
(elég, ha rámutatunk a viskoséból készült műselyemre), 
sőt az ugyancsak fából készült celluloidnak nem csak 
győztes vetélytársa lett már, hanem azt rövid időn belül 
ki is fogja szorítani.

A cellulosénak ily minőségben való előállítására nagy 
előnynyel használható fel a fűrészpor és egyéb hulladék.

A cellulosegyártásnak nátron- és sulfidmódozatai álta
lában ismeretesek; nagy hátrány e módszereknél, hogy 
a fűrészpor feldolgozása nagy téremiségénél fogva igen 
költséges berendezéseket igényel ; a cellulosénak fűrész
porból való előállítása a legalkalmasabb, legolcsóbb módon 
és legtisztább minőségben manapság leginkább elektro- 
chemiai úton történik.

Kellner (német vegyész) igen geniálisan használta fel 
az elektromos áramnak azon tulajdonságát, hogy az bi
zonyos oldatokat elemeire felbontani képes. Miként tudjuk: 
úgy a nátron, mint a chlór a fásító (incrustáló) anyago
kat feloldja s a mellett a cellulosét nem csak hogy 
érintetlenül hagyja, de az utóbbi (Cl) azt fehéríti is.

A konyhasó Cl-ból és Na-ból állván, ennek 8°/o-os 
oldatát használja fel Kellner a cellulosének fűrészporból 
való előállítására.

Az általa e célra szerkesztett készüléket vázlatban az 
alábbi ábra mutatja.

A készülék három edényből áll (A , B , B ,) ,  melyek egy
mással C  csőrendszerrel állanak összefüggésben ; a B , B  
főzőedények N y  elzárható nyílásokon keresztül fűrész
porral töltetnek meg és az A  edénybe addig öntünk, 
mig az a rajta alkalmazott ü üvegablakocskán látható lesz.

A B, B  edények mechanikus keverővei és spirális (a 
rajzon nem látható) gőzcsővel vannak ellátva, mely utób

Rövid időközökben a dynamogép két sarkát felváltjuk 
— illetve váltakozó árammal dolgozunk — miáltal a 
fürészport az igen erősen ható Cl, majd N a  váltakozó 
behatásának tesszük ki s így a nyert cellulose teljesen 
fehérített állapotban kerül ki.

A folyamat alatt képződött gázok az A  edénynyel 
kapcsolatos Cs csövön keresztül a hütő (H ) készülékbe 
vezettetnek, mig a nem cseppfolyósított gázok az ugyan
ezen csövön alkalmazott S z  szelepen lesznek kivezetve.

Ezen eljárás az ismert nátron és suliid eljárásokkal 
szemben, gyors működése, a nyert anyag tisztasága és 
az eljárás olcsóságánál fogva kiváló figyelmet érdemel 
és hivatva van a cellulose gyártás terén magának a fő
szerepet biztosítani. Fűrészeinken az összegyülemlett 
fűrészporral alig tudnak mit csinálni; a kazánok etetése 
a készlet csekély részét fogyasztja csak e l; a fűrész
kezelő örül, ha egyik szekér a másik után jön és az 
aljazásra alkalmas fűrészport a telepről elhordják (persze 
ingyen), mert már-már hely sincs, hova azt elhelyez
tetni tudná.

Legtöbb fűrésztelep, mely nappali és éjjeli üzemre 
van berendezve — már csak tűzrendészet! szempontból 
is — többnyire villamvilágítással van ellátva, mely 
villamosságot maga fejleszti, tehát dynamógéppel bir.

Mi sem egyszerűbb tehát, mint ezen dynamó által 
fejlesztett villamáramnak — nappal, midőn világításra 
szükség amúgy sincs — célszerű felhasználása az által,
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hogy azt a leírt készülék alkalmazása mellett a cellu- 
losénak fűrészporból való előállítására alkalmazzuk, illetve 
használjuk ki.

Mindig hangoztatjuk a házi kezelést, a belterjes ki
használást ; nos, ez is ahhoz tartozik; miért vészén 
kárba az a fűrészpor, mikor azt célszerűen — kevés költ
séggel — átalakítva értékesíteni vagyunk képesek.

A berendezés sokba nem kerül, kezelése egyszerű s 
azt elvégezheti a fűrésznél alkalmazott gépész, vagy 
fűrészmester; a haszon pedig mindenesetre nem meg
vetendő, mert az igy nyert tiszta cellulose a szállítást 
kibírja s bármelyik, ennek további feldolgozásával foglal
kozó vegyigyárnál jól értékesíthető; ily dolgok felhasz
nálásával pedig fűrészáruink tőárának emeléséhez nagy
ban hozzájárulhatunk.

Nem ártana, ha nagyobb erdőbirtokosaink közül egyik
másik megpróbálkoznék ezen hasznot hajtó erdészeti 
mellékiparággal s egy-két év leforgása után konkrét 
számadatokkal igazolná ennek hasznothajtó alkalmazását.

Erdészeti ösztöndíjak. Az Országos Erdészeti Egye
sület a Bedő Albert-alapítványból két 600 K-ás ösztön
díjra írt ki pályázatot. Az erdészeti főiskolát hallgató vagy 
oda készülő ifjak pályázhatnak, kiknek atyja erdőtiszt és 
legalább öt év óta egyesületi tag. Pályázati kérvények 
augusztus 20-ig az egyesülethez (Budapest, V. Alkotmány
utca 6. szám) intézendők.
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„Az erdők megrontója.“
Blattny szaktársam, miként a VIII. évfolyam 9. szá

mának tárcájában jelezte, erősen csalódott a „tündérkert“ - 
nek álmodott Dunántúlban. Ő, mint a bérces felvidék 
szülötte, másnak képzelte Dunántúl erdőgazdaságát, mint 
a minőnek az általa említett pontokon: a dunántúli 
előhegységek „verő“ oldalain tényleg találta.

Elég szomorú jelenség, de tény, hogy ha mi: erdé
szek a pártatlan szakkritikus szemüvegén át szemléljük 
hazánk külömböző színtájú erdőségeinek a viszonyait, a 
legtöbb helyen, majdnem mindenütt keservesen csalód
nunk kell.

Én igazat adok most már, miután hazánk nagy részét 
ismerem, Elek Istvánnak, ki nyíltan kimondotta azon 
igazságot, melyhez mint végkövetkeztetéshez jutott: 
„Magyarország erdőgazdasága nem áll hivatása magas
latán ! “

Éppen nem baj, ha az ember, főleg a magyar ember 
sovinista, sőt jó erdész is csak akkor lehet, ha a local- 
patriotismusnak nevezett féltékenykedő érzésből egy 
adaggal több van benne, mely nemcsak beszélteti, hanem 
szakmunkájára is serkenti. Ha valakit, úgy az évszázados 
jövőért dolgozó erdészt a szülőföldje iránti rajongó 
szeretet akár a legnemesebb értelemben vehető szélső
ségig serkenthet.

Az én bölcsőm Isten kegyelméből Dunántúlon, a kék 
Balaton alján ringott és egy Matusalem-korú mocsár
tölgyes ihletett erdészszé, meg az abban otthonos száz
ötven-fajtájú „repeső égi“ madárság ihletett örökszenve
délyű vadászszá . . .

Mint gyakornok, jobban mondva „erdőmérnök-segéd“ is 
visszakerültem az én jó hazai magyar népem kedves 
körébe, — megszabadulva ekkora „mladi pan practicanti“, 
avagy „domnu ferster“ hangzatos címektől, s a régi 
selmeci nyomatékkai mondhatom, hogy „bedisznóztam“, 
mivel mindenkor „istenien" éreztem magam’ . . .

Tavasszal erdőtenyésztés volt a programmon; huszon
hét-fajta erdőt alkotó fanemeknek féltve őrzött egyedeit 
elegyítettük az őserejével rendelkező erdőtalajon — 
pihenőül pedig néhány száz töltényt elfüstöltünk a kike
let estéinek imbolygó szárnyasaira: a szalonkákra;
nyáron a tacheometer volt a társunk minden kirándulás
kor ; a balszemem bizony megérezte a távcső hajszál
keresztjének homályosságát, de „princim" volt oly figyel
mes, hogy elősegítette a jobb szemem „romlását“ is 
egy-egy pompás vadrucázással . . . Dörgött a „Ham
merless“ az erdők bájos halastavai felett, mígnem elő
került a János a csikókkal s hazakocsikáztunk . . .

Ősszel és télen aztán rengeteg dolgot és gondot adott 
az erdő is, a vadászat is . . .

Mint Blattny szaktársamat az előtte ismeretes Dunán
túl, úgy vonzott engem a hegyvidék, az ősfenyvesek 
régiója . . . Bizony-bizony nemcsak Blattny, de jóma
gam is csalódtam, még pedig hozzá — többszörösen ! 
Őt legalább kielégítette volna Túl a Dunán a vadászat, 
de én érzékenyen csalódtam a hegyvidékek erdőgazdasá
gában is, vadgazdaságában is, sőt legelő- és halgazdaságá
ban is ! Ha ezekhez veszem még a hegyeket lakó külön
féle népeket, a páratlanéi gyatra közlekedési és közigaz
gatási viszonyokat stb., stb., talán mindenben csalódtam 
volna, ha ifjúkori idealismusom lelkesítőm nem marad 
s a higgadt bírálatnál nem tart.

Kissé furcsa, hogy Blattny minden rosszat, mit 
egy erdő felmutathat, ott az általa megjárt dunántúli 
részeken vett észre. Nem látta ő az „aristokratikus“ 
fenyvesek öléből történt leszállásakor azokat a rengeteg
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vízmosott, vöröslő-sárgálló hegyoldalakat, melyeken nem 
is királyi szarvasok, hanem -juhok-birkák ezrei legelték 
ki a bajuszomnyi legkisebb fűcsomónak még a gyökereit 
is, avagy az ő „fenyvesei“ között tarkálló és szemet 
szúró „Epilobiumos“ vágásokat, melyeken nem az ültető 
munkás, de még a vakmerő vadorzó részéről is Isten- 
kisértés-számba megy az egyszeri áthatolás lehetősége? 
Hogyan mondhatta Blattny, hogy a látottak után csaló
dott — Dunántúlban?

Sajnálom, hogy 0  hazánknak e kultúrában ezerév óta 
vezető gyönyörű területén éppen a szakemberek előtt 
általánosan közismert és a „Vadászlap“-ban bőven leírt 
leggyengébb erdőrészeket járta be s nem szentelt egy 
kis időt és fáradtságot bírálatát szélesebb látókör után 
megalkotni?! és sajnálom, hogy nem csodálkozhatott 
jelzett szakszeretének teljességével — mint mi szoktuk: 
kalaplevéve — Túl a Dunának azon erdeiben, hol az 
erdőbecslő és irodalomban kimutatott I. osztályú termő-- 
hely elé még egy prienissima becslőósztályt kénytelen 
felállítani ?

Ha valahol hazánkban, úgy a Dunántúlon szeretik 
igazán értékéhez képest az erdőt, hisz másként nem 
állhatna itt ezer és ezer olyan holdon, melyen acélos 
búzát is lehetne termeszteni 1

Kár, hogy Blattny semmi hasznosítható tapasztalatot 
Túl a Duná“n nem szerzett; engedje meg, de egy kicsit 
hézagosán, jobban mondva egyoldalúan állította össze 
utazási programmját s nem látott egy csipetnyit sem 
azon erdőgazdaságokból, melyeken az erdőben fekvő 
tőke helylyel-közzel a leggálánsabb takarékpénztárnál is 
elérhetetlen 10— 12 százalékkal kamatozik s e jöve
delem kialakulásában nagy testvérrésze van az oksze
rűen vezeteti vadgazdaságnak is! ?

Haladjunk bármily apró, de biztos lépésekkel a jövő 
felé, majd a kornak intő szava lelohasztja Blattny 
kedvét is arra nézve, hogy mésznrosbárddal aprítsa 
darabokra Dunántúlnak szarvasait! Felesleges, vagy leg
alább is stylszerűtlen a szarvasokon kezdeni, nem ezek 
a mi erdeink első megrontói, más száz és száz kerék
kötője van az erdőgazdaság szekerének, mely talán leg
jobban — sajnos — éppen Blattny felvidéki erdős bér
cein döcög és nyik-orog !

A fő az, hogy közülünk mindenki a maga állásában 
érezze jól magát. Blattny szerencsés^ember, az ő műkö
dési tere talán éppen ott van, hol a legjobban érzi 
magát és legnagyobb munkakedvvel dolgozik ; hány más 
m. kir, collégája kénytelen ott dolgozni-fáradni, hova 
a mindenható bürokratismus szeszélye éppen kivetette! ?

Ha azt akarnók, hogy gárdánk minden tagja teljes 
ambícióval csüggjön szakjának sorsán és e szak fel
adatainak mielőbbi sikeres megoldásán, ta lá n  h e lyén 
v a ló  v o ln a  e g y s ze r  a  m. k ir. e r d ő t is z t ik a r  
ta g ja ib ó l a m a  ő sz in te  v a llo m á s t k iv e n n i:  v á jjo n  
h a zá n k  m ely  v id ék én  és m inő m u n kakörben  m ű köd
nék legöröm estebben  ?

A létszámegyesítéssel óhajtották e kérdés't is részben 
megoldani, de úgy látszik, ez is egy olyan idea volt, 
mely halálos betegen született!

Kinek a pap, kinek a papné, kinek a fenyvesek meg
olvasott és törzskönyvezett „pettyes“ őzgidái, kinek a 
dunántúli szelídített szarvasok kellenek és kedvesek — 
így van ez helyesen. '

Az is helyes, hogy átrándúlva időnként egymáshoz, a 
tapasztalt positiv kísérletek megerősítsék szaknézeteinket, 
a negatívek óvatosakká tegyenek bennünket, csak az az 
egy szomorú, hogy bárhová menjünk „tejjel-mézzel folyó“ 
hazánk erdőségeibe, mindenütt találunk elég „szemet- 
szúró“ hibás dolgot, talán többet is, mint a mennyit egy 
lelkes zöld tábor híveinek felmutatni szabad és illendő 
volna!

A JövéS' művészete.
(Folytatás.) 2

Téves lenne azonban ezekből azt következtetni,; hogy 
ezek után már a sörétlövésnél a lövésznek arra is lehet 
számítani, Ijogy a több sörétszemekből álló lövedék szó
ródási körletébe esve a megcélzandó tárgy — a véletlenség 
is segítségére jöhet a találásban. Minden használati, 
illetve jobb minőségű sörétes lőfegyvernek a jó s á g a  ab
ban csúcsosodik ki, hogy a sörétszemek borítási lőké- 
pének közepe a megcélzandó tárgyat fedje, illetve találja, 
Tehát ép a célzott hely az, ahol a lövésnek is érvénye
sülnie kell. Ezen központi fedés aránya adja megfelelő 
távolságra a fegyvernek — minden kétséget kizárólag — 
a használhatósági érték bizonylatát. Egy sörétes lőfegy
vernek a belövésekor tapasztaljuk, hogy 10 méterre a 
lőkép közepe központilag van boritva. Ezen távolság foko
zásával a lőkép központja mind üresebbé válik, míg végre 
a rendes belövési távolságot túlhaladva, teljesen üresen 
is marad és csak a lőkép szélein lesznek láthatóvá a sörét
szemek találási helye. Mentül jobban borit a lövés köz
pontilag — annál jobb a fegyver is. A fegyvergyárosok 
igyekezete is oda irányul, hogy olyan fegyvert hozzanak 
forgalomba, a melynek központi borítása a lövés távhatá
ráig is megmarad. Ezen eredményt eddig csak a „ga
lamblövő“ fegyvereknél érték el, és ezen fegyverek drá
gasága eléggé indokolja a cső igen gondos furatának 
szükségességét. A vadászok zömét túlnyomóan a sörétes 
fegyverek használhatósága érdekli és ezért szándékosan 
is bővebben tartom szükségesnek ismertetni a sörétes 
fegyverrel való lövés művészetét. 1

Tudvalévőén a fegyver és tölténye között olyan a 
viszony, mint az a  betű és vesző között. Más az a  ér
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telme vesszővel és nélküle. Ha á-1 akarok mondani, ak
kor fel kell tenni a vesszőt is. Ha jól akarok lőni, jó 
töltényemnek is kell, hogy legyen. Más a lőkép jó töl
ténynyel, más a roszszal. A helyes, jó töltény készítési 
módját már egy más közleményemben ismeretettem; 
most nem ismétlem, csak annyit jegyzek, meg, hogy 
rossz fegyverből sem lehet jó tölténnyel lőni.

A lövés művészetét, teoretikus fejtegetésekből meg
tanulni nem lehet; mint mindenhez, úgy ehez is legjobb 
mester a gyakorlat. A helyes gyakorlat útmutatásához 
azonban jó egy vezérfonal különösen azoknak, akiknek 
sem idejük, sem alkalmuk nincsen, hogy a lövés hasz
nos és helytelen módozatait összehasonlítva külön-külön 
is kipróbálják. Ez útmutatás is azt a célt szolgálja, hogy 
mindenkinek, aki magát a lövésben művészileg begyako
rolni akarja — segítségére legyen.

Vadász embernek bolondjába lövöldözni, számítani a 
találás eshetőségeire, nem csak hogy — nem vadászias 
— hanem még nevetséges is. Ki nem látott volna még 
egy kipirult Ijépű ifjú vadászt ? aki, a nyári foglyászat 
ideje alatt a fűben hüsölő fogolycsapat kellő közepébe 
kerülve, a felrebbent fogolycsapattól valósággal meg
ijedve — vaktában sütötte rá fegyverét . . .  és egy sem 
esett. Mint boszankodott az illető, mint szidta a fegyve
rét, töltényét, végre magában mormogva . . .  ezt nem 
értem . . . újra töltött, hátha több szerencséje leend. 
Hol itt a hiba? Rossz a fegyver? rossz a töltény? De
hogy. Egyszerűen a szerencsére bízta a célzást, a sze
rencse meg a foglyoknak kedvezett. A sörétek szóródási 
körletébe kerülve — kimaradtak. Viszont előfordul az az 
eset is, hogy a vadásznak kedvez a szerencse és egy 
„vaktában“ való lövésre 5—6 fogoly is leesik.- Kész a 
műlövő. Micsoda dicséret hangzik el ilyenkor, ha még 
többen is vannak. Na, e mán fáin lövés volt! Még az 
illető vadász is helyben hagyja, hogy: biz én hamaro
san oda szippantottam !

A gyakorlati vadászatnál igen gyakori eset, hogy: több 
szárnyas vad fölrebbenésével egyirányban repülő vadnál, 
az egyiket megcélozva mindkettő, sőt. több is leesik. Ez 
természetes és a fegyver lőképe adja magyarázatát.

Használati sörétes fegyvernél a vadásznak mindenek
előtt tisztában kell lenni fegyverének lóereje, illetve átütő 
erejével, magyarul a b ra n d ta l. Ezt a különféle töltények 
méreteinek a kiválasztásánál is irányadónak kell tekin
teni. E mérés legegyszerűbb módja, ha egy több számo
zott lapból álló könyvet teszünk ki céltáblának és külön
féle nagyságú sőrétekkel és méretű töltényekkel kísérle
tezve, megjegyezzük azon szám lapot, a melyen még a 
sörét áthatolt, vagy kidomborította. Ezen adatokból meg
tudjuk könnyen, hogy fegyverünk milyen számú sörétet 
továbbit legjobban, melyik számúnak van a legjobb átütő 
ereje és milyen arányú lőporadagolás felel meg a lövés 
művészetének is. Ez az eljárás amilyen egyszerű, olyan 
megbízható is.

'Mint már előbb is említettem, a fegyvernek alkata a

vadász vagy lövész testének méreteihez kell hogy alkal
mazkodjék. Ezt úgy értem,.hogy: nyúlánk testalkatú em
ber okvetlen hosszabb és hajlottabb agyú puskát kell 
hogy használjon mint a köpcös; viszont sovány arcú 
puskásnak a vastagabb agyazat felel meg — mint a telt 
arcú egyénnek. Az agy hajlása igen fontos, mivel nagyon 
hajlottal a lövész rö v id en , egyenes agygyal meg m a 
g a sa n  lő.

Mindezen tulajdonságok figyelembe vétele mellett, el
kezdheti a lövész az üres fegyverrel való célzás gyakor
latát. Ezt folytatja és gyakorolja mindaddig, amig csak 
a célvevésben oly jártasságot nem sajátít el, hogy egy
szerű „kapásra" is úgy vehesse archoz fegyverét, hogy 
annak célpontja úgy fedezze a megcélzandó tárgyat, 
mintha az a legnagyobb készülődéssel lett volna beál
lítva. Ez csak játék. Könnyen elsajátítható és mégis 
alapját képezi a művészi lövés technikájának.

Többféle kísérletek nyomán megállapíttatott, hogy: a 
durvább, vadásziasan „nagyobb“ szeműnek nevezett sőré
tek gyorsasága, — egy és ugyanazon fegyverből lőve 
-^-^agyobb mint a kisebb szemüeké.

Kísérleteknél 20 lépés távolságnál' a 4 és 10 számú 
sörétnél a gyorsasági külömbözet 8%.

45—60 lépés távolságnál a gyorsasági jdőkülömbözet, 
már 40%. Tehát nagyobb távolságra a nagyobb szemű 
sörét „ölő ereje“ is nagyobb.

Előnye a nagyobb átütő erő, de viszont hátránya a 
szóródása. Kisebb szemű sörét jobban borit, de hasz
nálhatósága mindig az elejtendő vad minőségétől függ.

(Folyt, köv.)

A vadászszékek.
. SA vadászszékek kényelmi szempontból kétségtelenül 

sok jó szolgálatot tesznek nekünk, de nem egyszer okoz
tak már végzetes baleseteket, is s ha kényelmünkre van
nak ott, a hol hosszas lesállások, avagy fárasztó ide- 
odakóborlásaink után a vadászszék ülőkéjén el-elpihenünk, 
azért korántsem kényelmes dolog, még a legkönnyebb 
súlyúnak is hirdetett vadászszék jókora nehézségű bot- 
és ülőszerkezetét, kivált hosszabb időt igénylő vadász
kainkon magunkkal cipelni.

A vadászszékek apróbb kellemetlenségei közé sorol
hatjuk a széklábaknak a talajba való süppedését. Az így 
egyenletlen helyzetbe kerülő ülőszerkezettel együtt, a 
legcsekélyebb sulyegyeneltérés esetén is földre pottyan
hatunk, a mi egymagában ugyan nem jelent valami 
nagyobb veszedelmet, de rendszerint a lesben várakozó 
vadászember mellett ott van a lőfegyvere is és így egy- 
egy előre nem látott lezuhanás, bárminő talajra is esünk 
a székről, veszedelmet hozhat reánk akkor, ha estünkben 
a fegyver is elsül. Egy-két vadászszékgyártó cég újab
ban olyan székeket hirdet és magasztal, a melyeknél 
a szélesebbre aljazott lábszerkezet nem szokott oly köny-
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nyen a talajba fúródni. Az ilyes szerkezetek is, bizonyos 
súlynehezedés fokán túl engednek a túlterheltségnek s 
csak oly mértékben süppednek a talajba, mint a hegye- 
zettebb lábú jól ösmert vadászszékek. E mellett ezek az
u. n. „megtalpalt“ szabadalmazott vadászszékek eszté
tikailag sem sorolhatók a tetszetős külsejű gyártmányok
hoz, s így a mellett, hogy súlyosabbak is, s fölmagasz
talt előnyük, hogy a süppedésnek inkább ellentállanak, 
alig teszi beszerzésüket oly mértékben ajánlatossá, a 
mint azt egyik-másik hirdetés vagy árjegyzék szövegében 
olvasgatjuk.

Az egyik ilyen „süppedhetetlen" patentszék ugyancsak 
cserbenhagyta nemrégiben is egyik vadásztársunkat. A 
gyepes talaj, a melyre székével együtt elhelyezkedett, 
eleinte eléggé szilárd alapot mutatott, úgy hogy a „tal
pas“ székkel nyugodtan vesztegelhetett egy ideig a les
ülésen, de utóbb fölkelt pár pillanatra, hogy aztán me
gint visszaüljön a székre. Mivel süppedésnek nyomát 
sem látta, másod Ízben súlyos testének teljes erejével 
nehezedett immár a biztonságosnak hitt székre. Persze 
a vadászszék az ismételt ránehezedés pillanatában most 
már mesés gyorsasággal 30—40 cmtrnyire süppedt a 
talajba s egyben egyenlőtlenül féloldalt dűlve, gazdájával 
együtt felborult. Egyidejűleg aztán a seréttöltés is elsült. 
A vadász szerencséjére, a serétszemek a vadász kalapján 
kívül egyébben ezúttal kárt nem tettek. Jelen esetben 
nem csupán maga a vadászszék, hanem a talaj is hozzá
járult a veszedelemhez; a talajfelület ugyanis a hir
telen bekövetkezett nyári aszály folytán mintegy 10 
cm.-nyíre szilárd felső réteget alkotott. Ez aztán az 
ismét ránehezedő súlytól hamarosan áttört, mire a szék
láb holmi dágványszerű iszapalj puhaságába került. Az 
alig 10— 12 méternyire elterülő tó közelléte érthetővé 
tette a felül csak csalárdul, gyeppel borított dágványos 
talajképződményt.

Számtalan ilyen és ehhez hasonló esetet lehet a vadász
székek krónikájából elősorolni; hogy a kisebb nagyobb 
ilyen balesetek túlnyomó része még sem kerül a nyil
vánosság elé, az nagyon is érthető, hiszen a legtöbb vadász
ember röstelli az ilyen baleseteket előtálalgatni. Emellett, 
a vadászszékkel való bukfencezések többékevésbé nevetsé
ges helyzetekbe is sodorják a vadászt, a ki minden bi
zonynyal óvakodik azokkal bárki előtt is előhozakodni.

A különböző széklábszerkezetek közül, süppedések által 
keletkezhető balesetek alkalmával az egy lábú székszer
kezet csak úgy kiszolgáltatja a vadászt a veszedelemnek, 
mint a 2, esetleg 3 lábú szék.

Biztonság szempontjából az egylábú székszerkezetet 
két oldalról alátámasztják. Az ilyesmi többnyire hosszas 
babrálgatással van egybekötve. Legtöbbször bizony a 
vadász rá sem ér, kivált nem a célozgatás idejére eső 
pillanatokban, még a széklábszerkezetek biztosításával is 
foglalatoskodni.

Sűrűbben felkeresett helyeken legcélszerűbb az erre 
alkalmas pontokon a talajfelületbe holmi régi kocsikerék

szerkezetet alapozásul felhasználni. A kerék középső 
tengelynyilásába, főként az egyes székláb könnyű szer
rel beilleszthető. A szerkezet oldaltámasztékát a küllő
részek megfelelő 2 pontjára lehet erősíteni. Persze az 
ilyesmit mindenkor előzőleg kell hasznavehető állapotba 
helyezni; a széken elhelyezkedő vadászember többé rá 
nem ér az ilyesmivel esetleg huzamosb időn át elvesződni, 
esetleg zakatolgatásával a közelben tartózkodó vad 
között riadalmat okozni.

Egyik-másik vadászszék-gyártó cég a vadászszékek 
alapjának és egyensúlyának a sülyedés ellen való bizto
sítása céljából, külön kezelést igénylő fa-alapszerkezetet
ad. Ezek az u. n. Behr-féle „alapozott“ székek eléggé 
megbízhatók volnának; de egy nagy hátrányuk az, hogy 
a jókora nagyságú alapszerkezet fölszerelését táskánkban 
külön kell magunkkal hordozgatnunk. A praktikus vadász
ember igyekszik olymódon fölszerelődni, hogy szabad 
mozgásában minél kevesebb requisitum akadályozza; 
ebbeli igyekezetét az ilyes szerkezetek súlya és terje
delme korántsem fogja megkönnyíteni.

Olyas balesetek, a midőn valaki fegyverestül együtt 
zuhan le vadászszékéről a földre, csakis a tapasztalatla
nabb vadászembert érhetik. Az előrelátó vadász a lő
fegyverét mindenkor kezeügyében tartja ugyan, de a mi
dőn a minden körülmények között ingatag alapú vadász
széken üldögél, töltött fegyvere bizonyára nem függ a 
vállán, sem nem pihenget ölében, hanem bizonyos elér
hető távolságban lesz kellő biztonságban elhelyezve. 
Ez a távolság, ha a szék perifériáján nagyon is belül 
esik, még mindig nem tesz immunissá a veszedelmekkel 
szemben, miután a székkel netán hanyatt vágódó va
dász, így is rázuhanhat a szék közvetlen közelébe helye
zett, mindenkor érzékeny lőfegyverére.

A vadászszékek legkényelmesebbje s aránylag leg
biztosabban megalapozható szerkezete a 3 lábú; de 
ennek megint a súlya és terjedelme éppen 3 lábánál 
fogva az, a mely a vadászembernek legtöbbször csak alkal
matlanságára szolgál.

Újabban fölötte alacsony, apró s így könnyű szerkezetű 
vadászszékeket használnak. Előnye ezeknek az olcsóság 
és a tovaszállítás-hordozgatás könnyebbsége ; hátrányuk 
viszont, hogy süppedés alkalmával a vadászszal egy
idejűleg, tüstént a föld szintjére kerülnek, úgy hogy a 
süppedő székecskéből mi egyéb sem látszik ki többé, 
mint legfeljebb az imént még rajta ült felkászolódni 
készülő vadász nevetséges alakja. Ilyes s még egy-két 
hasznavehetőbb szerkezetű vadászszéket gyárt a Wéber 
Rudolf-féle csapdagyár Haynau-ban.

Sajnos, a vadászszékek nem egyszer váltak súlyosabb 
természetű balesetek okozóivá. Pár évvel ezelőtt a fel
vidék egyik uradalmának vadászvendégét, az alatta össze
törő egylábú vadászszék, a nyárshegyes székláb töredező 
élével a hastáj körül fölspékelte. A szerencsétlenül járt 
vadász 16 cm. mélységű súlyos sebével heteken át 
nyomta aztán a kórágyat.
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A vadaskertek és vadkártételek múltjából.
Irta G y u la i  G y ö r g y .

Az a sok kártétel, a mit a vad már régibb időkben a 
kultúrákban okozott, a vadászat ügyét kezükben tartó 
uralkodókat és főurakat arra birta, hogy területeiken vadas
kerteket létesítsenek, a melyeknek elzárt részén belül 
aztán kényelmesebben is hozzáférkőzhettek a vadhoz.

A kultúrák óvását célzó vadaskertek eredete így ős
régi. Óegyptomi leletek tanúskodnak arról, hogy vadas
kerteket már a fáraók is létesítettek. Az óegyptomiak 
példáját ebben a művelt perzsa birodalom királyai is 
követték; úgy hogy már Xenophon is megemlékezik 
Cyrus persa királyról, a ki fővárosa közelében vadas
kertet létesített, hogy ott lóhátról űzze-hajtsa a bekerített 
vadat. Rómában, a mint Plinius írja, Fulvius Lupinus 
létesítette az ilynemű első vadaskertet, hogy abban fő
ként az agyaras vadat, a rómaiak legkedveltebb vadját, 
tenyészsze és vadászsza. Lupinus vadaskertje mintájára 
létesült később a nagy ínyenc Lucullus híres rómamel- 
léki vadaskertje, de az állomány bőségét illetőleg még 
ennél is nagyobb méretű volt Hortensius nagy hírre 
emelkedett római vadaskertje.

A római császárság bukása után, a népvándorlások 
barbár korszakában, Európaszerte egyáltalán nem törőd
tek többé azzal, hogy a vadat óvják, vagy éppen azzal, 
hogy a vadat elzárt területekre szorítsák csupán azért, 
mert a kultúrákban kárt tehet. Az ismét felújított római 
császári birodalom hatalmas frank uralkodója Nagy Károly 
volt aztán az, a ki rengeteg birodalma több alkalmas 
pontján magas kőfallal elkerített óriás területeket rezer- 
váltatott oly célból, hogy ott vadászgasson, vadat tenyész- 
szen, egyben a vadat ezáltal a kultúrák megrongálásától 
is távoltartsa. Az egykorú frank írók „brogilus“ néven 
ösmertetik ezeket a császári vadaskerteket, ebből eredt 
a későbbi francia „breuil“ s a német „Brühl“ fogalom, 
a mely szó mindkét nyelven vadaskertet jelzett. A brogi- 
lusok fénykora a keresztes hadjáratok idejére esik, a midőn 
a távol keletről hazatérő fejedelmek és lovagok temérdek 
új állatfajt hoztak magukkal, hogy vadaskertjeik állomá
nyát azokkal is változatosabbá és dúsabbá tegyék. így a 
canossai útjáról oly emlékezetes II. Frigyes császár külön 
vadaskerteket rendezett be a honi vad és külön az exo- 
tikus vadak számára. Előbbieket német, utóbbiakat olasz 
földön létesítette. A külföld egyik legnevezetesebb állat
kertjeinek egyike, a berlini, is eredetileg vadaskert volt, 
a melyben a brandenburgi választófejedelmek eleinte 
csupán dámvadat tartogattak. Ilyen vadaskertként szere
pel a II. Rudolf által létesített ebersdorfi kert is Bécs 
mellett; utóbb pedig a luxenburgi, a melyben elsőbben 
kezdték a muflont betelepíteni.

A kultúra előrehaladtával aztán Európaszerte fokoza
tosan szaporodott a vadaskertek száma, úgy, hogy a 
XVIII. században úgyszólván alig volt Európában számot
tevő vad, a melyet vadaskerten kívül űztek volna. A

XVIII. század végétől kezdve létesült nagy számú vadas
kertek célja és rendeltetése már kimondottan nem is 
volt egyéb, mint a vadtenyésztés mellett egyben a vad 
elkülönítése a végből, hogy a kultúrákban károkat ne 
okozzon, másrészt pedig a sok költséggel létesített és 
fenntartott vadállományt se fenyegesse olyan veszedelem, 
a minőnek a nyílt területeken főként az orvvadászat részé
ről a vad bármikor ki volt téve.

A vadaskerteknek előnye abban összpontosúlt, hogy 
azokon belül a vad zavartalanéi szaporodhatott; másrészt 
pedig a vadaskerlek hasznos vadállományát veszélyeztető 
ragadozófélék állandó üldözés és irtás tárgyát képezhették 
ott. A túlszaporodott, egyben óriás területeket lekötő 
vadaskerteknek viszont hátránya volt az, hogy egyéb 
kultúrák, főként a mező-, kert- és szőlőgazdaság és állat- 
tenyésztés rovására nem egy helyütt a megengedhető 
határokon nagyon is túlterjeszkedtek. A kultúra élén 
haladó Franciaország már a középkorban foglalkozott 
azzal elsőbben, hogy az egyéb ku,túrák rovására terjesz
kedő vadaskertek határvonalait aránylagosabb keretek közé 
vonja s egyben beérje itt-ott a nyílt területek természetes 
feltételek közt tenyésző vadállományával. Már a XIV. 
században szép Fülöp francia király a Valois-k család
jából, később pedig ugyancsak szép melléknevű fia, IV. 
Károly készségesen megfizették alattvalóiknak mindazokat 
a vadkárokat, a miket vadászterületeik vadállománya 
esetenkint a népnek s azok kultúrájának okozott. A ké
sőbbi francia királyok majdnem egyfolytában a XVIII. 
századig, némi kivétellel, nem zárkóztak el ettől a jogos 
ténykedéstől ; sőt alig egy két kivételt számítva, ez így 
is maradt XV. Lajos koráig.

Hazánkban Werbőcy, a Jagelló-kor híres jogtudósa az 
első, a ki Hármaskönyvében kiterjeszkedik azokra a kár
tételekre, a miket a vadak okoznak. A XV.—XVI. szá 
zadokig lefolyt parasztlázadások, minők hazánkban a 
Dózsa György-féle vagy a reformáció korában a Sichingen 
által elfojtott pórfölkelések voltak, keletkező és indító 
okaik közt nem utolsó helyen szerepeltek azok a vad
károk, a melyeket a vad a jobbágyság kárára sok helyütt 
elkövetett.

Az 1789-iki nagy francia forradalom sérelmei közt is 
jelentékeny szerepe jut a felpanaszolt vadkártételeknek. 
Az illetékes hatóságok azért — kivált a 30 éves háború 
elfajúló erkölcsei korában s még utóbb is — alig törődtek a 
nép ilyes panasz szavával; úgy, hogy a Lajosok korát 
megelőző Franciaországot kivéve, alig akad Európában 
uralkodó, a ki a vadkárok ellen panaszt emelő lakosság 
ebbeli sérelmeit behatóbb figyelem tárgyává tette volna. 
Majdnem egyedül álló s ugyancsak följegyzésre méltó 
kivételként jegyzi fel a történet Hedvig Zsófia fejedelem
asszony ténykedését. Hedvig Zsófia II. Rákóci Ferenc 
nejének, hesseni Amáliának volt nénje; mint hesseni 
uralkodónő szigorú rendeletben meghagyja az e célra 
kirendelt külön bizottságnak, hogy az olyan vadnak el- 
üldözéséről, sőt szükség esetén elpusztításáról gondos
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kodjék, a mely vad a lakosság termőföldeiben károkat 
okoz. Hogy Hessenben mily nagy arányú volt a XVII. 
század második felében a vadak kártétele — főként a 
nagy tömegekben garázdálkodó sörtevadé — azt a nagy 
mérvű kivándorlás igazolja, a mibe akkortájban a vadak 
kártétele kényszeritette a lakosságot. A felső Duna mel
lékén, Ulm városa által megőrzött egykori kárbecslés 
tanúsága szerint a város határában a vad 1674-ben a 
következő termékeket tette semmivé: 4715 akó mustot, 
a mit a sörtevad felhabzsolt; 175 ezer mérő szemes 
eleséget és 4087 kazal takarmányt; a hasznavehetlen- 
ségig megrongálta 205 holdnyi szőllő, 386 holdnyi ka
száló, 57 holdnyi szántóföld és 161 hold gyümölcsös 
területét stb. Hogy kivált a sörtevad nagy vadkárokat 
okozhatott, az a szász választó fejedelmek 50—50 évről 
egybeállított régi lőstatisztikája igazolja ; különösen a XVII. 
században, a midőn alig egy-két évtized alatt Szász
ország területén 50.000 darab sörtevad került terítékre.

Franciaország, a mely a Valoisk alatt már a XIV. 
században némi méltányossággal tudott a vadkártételek
kel szemben eljárni, az utolsó Lajosok korában ugyan
csak középkor előtti állapotokba esett vissza. Legkímé
letlenebbek voltak az uradalmak XV. Lajos király idején 
s közvetlenül a nagy forradalom kitörését megelőző 
években. Young Arthur angol utazó, a ki 1787— 1789. 
közt Franciaországot beutazta, írja, hogy Condé herceg 
chautilly-i óriás terjedelmű vadászterületeiről a ki-kitörő 
vad állandóan pusztítja a szomszéd lakók értékes mezőit, 
vagy az ez által szenvedett károkat soha senki nekik 
meg nem téríti.

A lakosság védekezése a vadak kártételeivel szemben, 
az alkotmányossá lett XIX. század törvényalkotásainak 
bekövetkeztéig, vajmi szűk keretek közé volt szorítva. A 
védekezés a vadkárokkal szemben, a hol meg is volt 
engedve, soha sem terjedhetett addig a határig, hogy a 
honos vad megriadjon, vagy éppen zaklatásnak legyen 
kitéve. A nép legfeljebb kicsiny ebet tarthatott, azt is 
leláncolva. Valamivel nagyobb ebet tarthattak a városok 
és községek által alkalmazott vadőrök, a kiknek feladata 
volt a nép és általában a városok és községek kultivált 
területeire tévedő vadat, ebeik segítségének igénybevéte
lével, első sorban pedig lármás eszközökkel, u. m. dob
bal, réztányérral, sípokkal, kereplőkkel stb. efféle zajos 
szerszámmal a megmivelt területektől távoltartani s azok
ból szükség esetén ki is űzni; ám sohasem oly eszkö
zök felhasználásával, a melyek a netán garázdálkodó 
hasznos vadban valamikép kárt okozhatnának. Vadvédelmi 
szempontból ez az eljárás kétségtelenül javára szolgált 
magának a vadállománynak, a melyet a középkortól 
kezdve a francia forradalom koráig, az uralkodó családok 
s a tehetősebb főurak, kétségtelenül minden kitelhető 
erejükkel oltalmaztak, nem annyira ugyan a tenyésztés 
és nemesítés, mint inkább a tömegöldöklés szempontjából.

Legtöbb európai állam vadlakta területein tilos volt a 
vadat dobszóval, vagy épen tűzzel elriasztani. Különösen

pedig szigorúan büntették azt az egyént, a ki a vadat, 
még ha az kárt is tett, lőfegyverrel, sőt akárcsak vak
töltéssel is iparkodott tovariasztani.

A vad óvását s fentartását célzó régi vadaskerteket 
nem csupán sövénnyel avagy kőfallal különítették el, 
hanem legtöbbnyire mély árkokat vontak azok körül. 
Akárhány helyütt, vársánc mélységű árkok külső peremére 
tartozott aztán a jobbágyság kőtörmeléket, tűskés giz-gazt 
oly célból odahordani, hogy ezzel magát a mély árkolást 
is netán megmászó vagy átugró vadat a kártételektől 
távoltartsa. Egyben a nép maga köteles volt nem egy 
helyütt a megmivelés alatt álló területeket külön is el
keríteni ; de egyben szigorúan kellett ügyelnie arra, hogy 
a kerítésnél netán fölhasznált sövénykarók ne legyenek 
olyan hegyesek, a minek. elébe, ha a vad esetleg bele
szalad, sérüléseket szenvedjen.

A néhol veszedelmesen túlszaporodott vadállomány 
megtizedelése azért ismételten foglalkoztatta a legutóbb 
lefolyt 3—4 száz esztendő folyamán Európa egyes kultur- 
államainak illetékes tényezőit. Úgy a francia, mint a 
német birodalmi gyűlések a XIV—XVIII. századokig terjedő 
időszakban ismételten tárgyalták ezt a kérdést; ámde az 
absolut uralmak a végrehajtásnak mindenhol útját vág
ták; s ha itt-ott némi engedményeket tettek is, azok 
vajmi szűk keretek között mozogtak. Évszázadok múltak 
el körülbelül a XVIII, század második feléig, amidőn végre 
az uralkodók engedélyt adtak elsőbben is ahhoz, hogy a 
túlgarázda elszaporodott sörtevad alaposabban meg
tizedeltessék. Az engedmények aztán lassanként az 
agancsos félére is kiterjeszkedtek. Kalapos királyunk II. 
József rendeletekkel szabályozta minden egyes birodal
mában a vadkárügyet is; a sörtevadra nézve pedig 
egyszer s mindenkorra kimondotta, hogy azt egyebütt, 
mint elkülönített területeken tenyészteni nem szabad. 
Sajnos, az 1786-ban kiadott üdvös rendelet, II. József 
halálával, a jogara alá tartozó valamennyi országban 
érvényét vesztette.

1849-ig soha és sehol törvényalkotta jogrend a vad
kártételek ügyét nem szabályozta ; kivételt időnként 
csupán egyes méltányosabb érzületű uralkodók képeztek, 
akik kedvezményeket nyújtottak alattvalóiknak azokért a 
károkért, amiket a vad okozott. így a XVI. század folya
mán, a protestantizmus kialakulása korában megvívott 
harcokból ösmeretes Móric szász választó fejedelem 
végrendeletileg meghagyta, hogy országának olyan terü
letein, ahol alattvalóit vadkárok sújtották, a nép között 
egyszer és mindenkorra 2000 tallér kiosztassék. Ehhez 
hasonló példával ismételten találkozunk aztán külföldön, 
a Stuart, a Bourbon, a Hohenzollern, a Hessen-családok 
uralkodói, hazánkban pedig a Habsburgok, a Báthoryak 
és a Rákócziak részéről.

A római német birodalom elsőbben 1783-ban, II. 
József királyunk 1786 bán hozott rendeletet s adott 
utasításokat a vadkárügy szabályozása érdekében. Francia- 
ország a XVIII. század 2. feléig csakis kivételes esetek
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ben adott kártérítést olyankor, ha vadászatok alkalmával 
okozott a kitörő vad itt-ott kártételeket; viszont a gyü
mölcsösökben, szőllőkben és a termőföldeken okozott 
vadkárokért soha kártérítést nem nyújtott.

A középkor végén, vagyis a XV. század utolsó évtize
deiben, szokásba jött Európaszerte a jobbágyság vadász
robotja. E robotszolgálat miatt a föld népe akárhányszor 
legsietősebb gazdasági munkálatait is kénytelen volt 
félbeszakítani, csakhogy földesura részére a vadászatok 
megtartásakor megfelelő szolgálatokat teljesíthessen. E 
végből a földesűr persze csupán saját jobbágyait hasz
nálhatta fel munkaerőként, kivéve az olyan eseteket, a 
midőn az időnként elszaporodott farkasok kiirtására egész 
kerületek, sőt országrészek, így nálunk a vármegyék 
lakossága volt köteles együttes erővel kivonúlni.

A jobbágyság szolgálatának igénybevétele a vadászatok 
körül vajmi sokoldalú vob. így első sorban tartoztak az 
összes fuvarozási munkákat vállalni, az ebfalkát vezetni 
és ellátni; mindennemű hajtószolgálatot teljesíteni; cser- 
készútakat létesíteni s azokat állandóan jókarban tartani, 
az elejtett vadai összegyüjtögetni, beszolgáltatni stb.

A vadászatokon robotszolgálatokat teljesítők dolga a 
többé-kevésbé barbár gondolkozásé XV.—XVII. századok- 
beli urak mellett éppen nem volt irigylésre méltó. Egy- 
egy nagyobb szabású téli vadászat alkalmával néha egy- 
kétezer robotoló is kivonult, hogy akárhányszor hidegben, 
hóban, fagyban dideregve és koplalva teljesítsen segéd
szolgálatokat a vadászatok körül. Kétségtelenül legfárasz
tóbbak s egyben legveszedelmesebbek is voltak a zord 
telek idejére eső farkasvadászatok. E mellett a hatalma
sabb urak nem egyszer vissza is éltek a gyámoltalan 
alattvalókkal s farkasvadászatok ürügye alatt kihasználták 
egyéb vadra is, holott az illetők csupán a farkasvadá
szatnál való segédkezésre lettek volna kötelezhetők.

A 30 éves háborúban, a teljesen meglazult fegyelem 
és züllő erkölcsök idején, a hatalmasabb főurak és városok 
a takácsokat egyenesen rákényszerítették Európa több 
vidékén arra, hogy a vadászatok céljaira szolgáló összes 
hálószerkezeteket, lenszövetekből összeállított egyéb va
dászfelszereléseket ingyen, vagy legalább is potom árért 
állítsák ki. Az uradalmak molnárainak kötelessége volt a 
földesur vadászebeit fölnevelni, sajátjából eltartani s va
dászatok idején az ebet úgynevezett ebkenyérrel bőségesen 
ellátni. Vadkan-vadászatok idején az uradalmak mészá
rosai, hentesei és juhászai tartoztak ebeikkel a vadá
szatra kivonulni s azokkal a sörtevad üldözésében ellen
értékelés nélkül résztvenni.

A hosszas hadjáratok idején pénzügyileg nem egyszer 
végkimerülésig jutott egyes európai uralkodók egyenesen 
rákényszerítették alattvalóikat arra, hogy azok az udvari 
vadászatok alkalmával elejtett vadat megvásárolják, még 
pedig abban az árban, a mint azt az elárusító udvari 
uradalmak vezetősége megszabta. Vajmi ritka kivétel 
számba megy az, ha itt-ott időnként a lakosság maga 
ajánlkozott önként a vad megvételére; csakis nagyobb

vadkereslet idején történt ez, a midőn egy-egy vidéken 
a vad száma erősen megapadt.

Az igazságnak tartozunk azzal, hogy kiemeljük itt a 
római-német szent birodalom egyik nevezetes törvény- 
könyvét, az úgynevezett szász tükröt, a mely elsőnek 
adja ki rendeletben, hogy vadászatot érés alatt álló avagy 
érett termékekkel borított földeken tartani tilos. Ezt a 
tilalmat a XVII. századtól kezdve magáévá tette Anglia 
és Franciaország is, főként a divatba jött parforce vadá
szatok alkalmával okozott kártételekre való tekintettel. 
Sajnos, az intézkedések legjava rendszerint csak Írott 
malaszt maradt. A XIV.—XVIII. századbeli többé-ke
vésbé embertelen vadászmetódusok mellett, nagyon is 
érthető volt, hogy az elkeseredett elnyomott lakosság 
elégedetlensége lassanként kitörésre került; a mint azt 
az 1789-diki francia forradalom véres eseményei eléggé 
is igazolják. Ritka kivételként jegyzi fel a történelem a 
XV—XVI. századokig terjedő idő alatt Hunyady Mátyás 
magyar királyt és I. Miksa német-római császárt, az 
utolsó lovagot, akik nemcsak nemes kedvtelés keretében 
űzték a vadat, hanem kímélték a vad mellett a job
bágyot is, hogy a vadászatokon felmerült károkért nem 
egyszer fejedelmi bőkezűséggel fizettek.

Első nemzetközi vadászati kiállítás 
Bécsben 1910.

Az első nemzetközi vadászati kiállítás e napokban 
tartotta meg alakuló közgyűlését. A bécsi községtanács 
ülésterme alig tudta a jelenlevők nagy számát befogadni.

F ürstenberg  M ik sa  Egon  herceg elnöki megnyitó beszé
dében elsősorban köszönetét fejezte ki a közös és ausztriai 
kormány és a külföldi államok képviselőinek szives meg
jelenésükért. Beszéde további folyamán behatóan ismer
tette a kiállítás céljait és törekvését és végűi ama remé
nyének adott kifejezést, hogy tekintve a nagy érdeklődést, 
a kiállítás minden részében sikerülni fog. Fürstenberg 
herceg szavait, amelyek a király éltetésével végződtek, 
hosszantartó taps követte. A kiállítás nagybizottsága a 
következőkép alakult meg : elnök; Fürstenberg herceg, 
alelnökök: Lichtenstein Henrik, Trautmansdorff Károly 
hercegek, Longueval-Buquoy Nándor, Colloredo-Mannsfeld 
Ferenc, Silva-Taronca Ernő, Thun-Hohenstein Miksa, 
Wilczek Hans és Wodzicki Antal grófok, Pallavicini 
Sándor őrgróf, Taussig Tivadar és Schöller Pál lovagok, 
Krupp Arthur.

H u b er császári tanácsos, kiállítási főbiztos az elő
készítő bizottság eddigi munkásságáról számolt be. Az 
egyes bizottságok elnökéül a következők lettek meg
választva; Nőst Hugó (általános) Taussig Tivadar lovag, 
bankkormányzó (pénzügyi), Steiner Lipót főgondnok 
(építészeti), dr. Wittek Henrik lovag (közlekedésügyi), 
Singer Vilmos, elnök (sajtó), Haas-Teichen Fülöp báró 
(rendező).
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Bécs városa nevében Lueger polgármester, Alsó- 
Auszíria nevében L ich ten s te in  herceg tartományi elnök 
üdvözölte az alakuló közgyűlést.

A jelenlevők között ott láttuk: Schönaich, Georgi, dr. 
Weisskirchner, dr. Braf, Stürgkh gróf, Ritt és Dulemba 
minisztereket, Tschirschky német, Avarna herceg olasz 
nagykövetet, Lei chinai, Rex gróf szász, Tücher báró 
bajor követet, Kielmansegg gróf helytartót, Eszterházy 
herceg és Beck gróf gárdakapitányokat stb. stb.

Távolmaradásukat kimentették: Aehrenthal és Burián 
közös-miniszterek, Bienerth miniszterelnök, az orosz, 
francia és japán nagykövetek.

* Kinevezések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 
H o ff m a n  Sándor kir. közalapítványi erdőmestert kir. közalapitványi 
erdőtanácsossá, G e n e r s ic h  Sándor kir. közalapitványi főerdészt kir. 
közalapitványi erdőmesterré és J a n o ty ik  Károly kir. közalapitványi 
erdészt kir. közalapitványi főerdészszé nevezte ki. — A m . kir. föld- 
mivelésügyi minister az állami kezelésbe vett községi erdők szol
gálati ágazatánál F ö r s te r  Gyula főerdőmérnököt erdőtanácsossá ne
vezte ki.

* Halálozások. B r ó d s z k y  Gyula hgi erdőmester junius hó 10-én 
Vereskőn, F a n k o v ic s  Imre urad. erdőtiszt, Borsod-Gömör-Heves- 
megyék erdészeti egyesületének választmányi tagja, Mátraszelén el
hunytak. Áldás emlékükre!

* A méz mérge. Az „Egészség“ egyik füzetében olvassuk, 
hogy a méz olykor mérges is lehet, ezt. eddig általánosan hitték. Azt 
tételezték föl ugyanis, hogy a méhek mérges növényekből, egyebek 
közt a maszlagos redőszirom, a bürök, a farkastej stb. virágkelyhei- 
ből hordják be a mézet, minek folytán az utóbbi is mérges alkat
részeket tartalmaz. Újabban azonban a méhészek ezt a föltevést nem 
akarják elfogadni s kivált az amerikai gazdák, kik e tekintetben 
szorgos megfigyeléseket tettek, tagadják, hogy a méhek képesek vol
nának mérges növények mérgét átvinni. Az ő észleleteik szerint a 
legtöbb mérges növény már magában oly undorító szagú, hogy a 
méhek ezen növények virágait, még ha mézet is tartalmaznak, már 
távolról kikerülik. Egyebek közt azt tapasztalták, hogy különösen a 
maszlagos redőszirom kelyheihez a méhek sohasem nyúlnak. Egyike 
a gazdáknak pl. sohasem vett észre méheket a redőszirom virágain, 
jóllehet ezek igen nagy mennyiségben burjánoztak az ő méhkasa 
körül s aszály idején a méztartalmu virágok annyira beszáradtak, 
hogy a méhek azokat könnyen elérhették volna. Ellenben igen gyak
ran szállnak méhek a fehér oleanderre, melynek virágja mézdús, de 
a mellett mérges is. Csakhogy szaga igen kellemes s épen azért ke
resik föl a méhek. Soká nem bírják, mert mihelyt szívni kezdik, 
rögtön még ott a kehelyben el is pusztáinak. Ugyanez a sors éri a 
többi rovarokat is, melyeket a virág kellemes illata odacsalogat s 
melyek ebből az édes mézből szippantani kezdtek. Az éveken át 
folytatott tapasztalatok azt is mutatták, hogy a méhek, ha méreg- 
tartalmú mézet be-beszívtak, eldöglenek, még mielőtt azt átvihették 
volna, sőt elpusztulnak még' akkor is, ha csak a marhák vizellete 
által beszennyezett mézet magukba veszik. Ezekből kitűnik, hogy a 
mérges méztől való félelem, mely pedig a falusi népség közt általá
nosan elterjedt, megokolatlan, mivelhogy az összes mézet, melyet a 
méhkasban találnak, előbb a méhek kipróbálják. Mindazonáltal vannak

mérges növények, melyeknek mézét a méhek és egyéb rovarok elő
szeretettel élvezik, anélkül, hogy ez az illető állatok kárára válnék. 
Hogy ilyen méz az embernek is megárt-e, az a fenforgó szervezeti 
viszonyoktól függ. Erősebb szervezetűek jól tűrik, ellenben gyengébb 
testalkotásúak csak nehezen tudnak vele megbarátkozni. A méz ár- 
talmassága egyéb okokban rejlik. Vagy nagyon sokat szokás belőle 
élvezni, a mit azután a gyomor nem tud megemészteni, vagy pedig 
romlott a méz s ettől könnyen meg lehet betegedni. Ideges emberek, 
kik emésztési gyengeségben szenvednek, a mézet, valamint egyáltalán 
mindenféle édességet nehezen tűrik. Másrészt vannak egyének, kik a 
méhméreg iránt annyira érzékenyek, hogy még azt a csekély mennyi
séget is, mely a mézben foglaltatik, sem bírják meg. Sőt vannak 
olyanok is, kik a íölriasztott vagy fölizgatott méhrajnak még a sza
gát sem tudják kiállni s ha ilyen raj közelébe érnek, mindjárt 
rosszullétről panaszkodnak. Az ilyen egyének persze jól teszik, ha a 
méz élvezetétől egyáltalán tartózkodnak.

* A juhokkal való le g e lte té s -rő l érdekes megfigyelés olvas
ható a „ W o c h e n b la t t  d e s  L a n d w ir th s c h a f t l i c h e n  V e re in e s  in  
B a y e r n * című gazdasági lapban. Tavaszszal a szükség úgy hozta 
magával, hogy 250 darab juhot rá kellett hajtani egy olyan területre, 
melyből ezelőtt három évvel a tuskókat kiirtották s zabbal bevetették. 
A zab védelme alatt a kiültetett kis lúcfenyőcsemeték is megfakadtak, 
de már a második évben a fű teljesen elnyomta őket úgy, hogy mikor 
a juhokat a területre hajtották, alig lehetett belőlük egy pár csene- 
vész példányt látni. A legeltetés junius közepéig tartott s az ered
mény az, hogy a fűvet a juhok mind lelegelték, a nélkül, hogy csak 
egy csemetét is megcsipdeltek volna, sőt azok 8—10 centiméter 
hosszú friss hajtást növesztettek. A juhnyájat őrző juhász határozottan 
állítja, hogy mindaddig, a mig a juh éhes, csak fűvet, lóherét és a 
lombfának zöld leveleit és hajtásait fogyasztja, a miért a juhokat 
fiatal lomberdő vágás területeire hajtani nem szabad. A fenyőcseme
téket csak akkor rágja le a juh, ha odahaza nagyon sok sót nyalat
tak vele, vagy ha nagyon jói lakott. Első esetben mint orvosságot, 
másodikban pedig mint nyalánkságot fogyasztja a fiatal fenyő hajtá
sait. Ha tehát legelőhíány miatt kényszerítve vagyunk a juhnyájat 
legeltetés céljából fiatal fenyvesbe behajtani, akkor elsősorban arra 
kell vigyáznunk, hogy a nyáj odahaza kevés sót nyalhasson, aztán 
pedig arra, hogy a vágásban csak addig maradjon a juh, a mig csak 
részben csillapította éhségét. Ha a nyáj félig-meddig jól lakott, akkor 
azonnal tereljük oda a hol kár nélkül legelhet. A juhász, a ki egy
úttal vadász (?) is, ugyanazt állítja az őzekről is. Állítólag megfi
gyelte, hogy az őzvad is akkor tesz kárt a fenyőcsemetékben, ha a 
területen sózókat talál. Közlő is tapasztalta, bogy O b e r w e i ln b a c h  
erdeiben, a hol sózók az őzvad részére nincsenek, egyetlenegy 
fenyőcsemete sincsen lerágva, sőt a nyílt területen levő csemeteker
tekben sem fanyalodik az őz a zsenge csemetékre. Eddig a német 
újság. Mi a magunk részéről is bizonyíthatjuk saját tapasztalatból 
azt, hogy az a birkanyáj, a mely hazulról k ö z v e t l e n  hajtatott fiatal 
fenyvesbe, a melynek tehát nem volt alkalma útközben legelni, a 
fiatal csemetéket nem rágta le s csak fűvet fogyasztott. Megjegyez
zük azonban, hogy a nyájat a pásztor mindig csak k e r e s z tü lh a j to t t a  
a vágáson s annak pihenésre, nyugodt legeltetésre alkalma nem volt. 
Abban azonban nem adhatunk igazat annak a juhásznak, habár 
vadászember (?) is egyúttal, hogy a juh és az őzvad csak ott bántja 
a fenyőcsemetét a hol konyhasót is nyalhat. Az lehetséges, hogy a 
sónak n a g y m é r té k b e n  való élvezete miatt úgy a juh, mint az őz 
inkább lerágja a fenyő fiatal hajtásait, de tudunk rá több példát, 
hogy az a juhnyáj is, a mely kint a távoli hegyekben heteken át 
nem nyalhatott sót, épúgy megrágta a kis lúccsemetéket, mint akár 
melyik más birka. Számbavehető őzkárokról nem igen tudunk, azt 
azonban szintén tapasztaltuk, hogy a szarvasvad, akár voltak az e r 
dőben sózok felállítva akár nem, a kis lúc-, fekete- és erdeifenyő- 
csemetéket alaposan körülrágta.
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7827./909.—I/A-2. szám.
Felhívás

az á llam erdészeti tisz tv ise lők  gyerm ekeinek nevelését 
segélyező alapból az 1909/1910. tanévben kiosztható 

segélyek ügyében.

A m. kir. földmivelésügyi ministerium szolgálati ügy
köréhez tartozó állami erdészeti tisztviselők gyermekeinek 
nevelését segélyező alapból, az 1909/1910. tanévre szóló 
segélyek az 1906. évi 79981. szám alatt jóváhagyott 
szabályzat 8. szakaszának 4. pontja értelmében folyó évi 
julius havában osztatnak ki.

Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesül
hetnek: az állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami 
kezelésbe vett községi stb. erdőknél, erdőfelügyelőségek
nél, a Selmecbányái erdészeti főiskolánál, az erdőőri 
szakiskoláknál és erdészeti kísérleti állomásoknál) alkal
mazott tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott és elhalt 
összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanárok
nak, erdészeti mérnököknek, kincstári erdészeti orvosok
nak, erdőszámvevőségi tisztviselőknek, irodatiszteknek) 
mindkét nembeli gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább 
felsorolt belföldi intézetek valamelyikének rendes tanulói 
közé az 1909/1910. tanévre felvétetnek, továbbá, a meny
nyiben már megelőzőleg is iskolába jártak volna, ha a 
tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban ki
tüntetett összes osztályzatok legalább fele kitűnő, jeles, 
igen jó, vagy jó.

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja.
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező 

tantárgyakból nyert osztályzat az igényjogosultság meg
állapításánál számításba nem vétetik.

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a sza
bályzat 18. §-a szerint segélyben részesíthetők, a követ
kezők :

A ) f iú g y e rm e k e k  r é s z é r e :
1. az erdészeti főiskola, 2. gimnáziumok, 3. reáliskolák,

4. a felsőkereskedelmi iskolák, 5. a felsőipariskolák és 
6. polgári iskolák.

A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetve 
árva vagyoni viszonyainak számbavételével történik. — 
Egyenlő igényjogosultság mellett előnyben részesülnek 
az árvák s azok a tisztviselők, kiknek több elláttatlan 
gyermekük van, vagy akiknek hivatali székhelyén meg
felelő tanintézet nincs.

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége is figye
lembe vétetik.

Egy tisztviselő rendesen csak egy gyermek nevelésére 
nyerhet segélyt: 2 gyermek, vagy rendkívüli esetben 3 
gyermek után csak akkor, ha az illetőnek első esetben 
legalább 4, vagy a második esetben legalább 5, még 
szülői ellátást igénylő gyermeke van.

A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy- 
egy tanévre adatik, a segélyben részesülő a következő 
tanévben is részesülhet segélyben, de csak új kérvény 
alapján.

A segélyek minden év szeptember havától kezdve tiz 
egyenlő havi részletben szolgáltatnak ki, de csak abban 
az esetben, ha a gyermek tényleg a fent elősorolt tan
intézetek valamelyikében tanul, illetőleg az első részlet 
akkor, ha a gyermek az illető tanintézetbe felvétetett.

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő a folya
modó elláttatlan gyermekeinek száma s a gyermekek 
által esetleg élvezett ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó 
segély összege s a kérvényhez a gyermek, illetőleg a 
gyermekek legutolsó iskolai bizonyítványai, nemkülönben 
a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizonyítvány, 
illetve atyátlan, anyátlan árváknál az árvaszék igazol
ványa csatolandó.

Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivatnak, hogy 
az alapból nyerhető segélyek iránti kérvényüket szabály- 
szerű bélyeggel ellátva legkésőbb folyó évi julius hó 8-ig 
„Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését 
segélyező alap intéző bizottságához" (Budapest, V. Zoí- 
tán-utca 16. szám) beküldjék. Az ezen határidőn túl 
beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények figye
lembe nem vétetnek.

B) leá n yg yerm ek ek  r é s z é r e : Budapest, 1909. évi május hó 22 én.
1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők, 2. női keres- M . kir. fö ld m iv e lé sü g y i m in ister .

kedelmi tanfolyamok, 3. felsőbb leányiskolák és 4. polgári 
leányiskolák.

C) m in d k é t n em beli g ye rm ek ek  r é s z é r e :
1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy a fiú

gyermekek és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek 
segélyben csak akkor részesülhetnek, ha megfelelő hely
beli tanintézet hiányában másutt kénytelenek tanulni.

2. a siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógy- 
paedagógiai tanintézetek és pedig tekintet nélkül a gyer
mekek életkorára és előképzettségére.

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt tanin
tézetek rendkívüli-, vendég- és magántanulói, nemkülön
ben a külömböző időszaki (téli, esti stb.) tanfolyamok 
hallgatói a segélyben nem »észesíthetők.

MAGYAR

FAIPAR ES FAKERESKEDELEM
MAGYARORSZÁG FATERMELŐINEK ÉS FAKERESKEDÖINEK LEGELTERJEDTEBB

j SZAKLAPJA I-------------------------------
V V----------- 1

Fakereskedőknek szánt 
faárverési és erdőel
adási hirdetmények köz
zétételére a legalkalma- 
:: sabb organum. ::

Szerkesztőség s kiadóhivatal

B U D A P E S T ,
VI., Podmaniczky-utca 61.

Mutatványszámmal szi- 
:: vesen szolgálunk. ::
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1822. szám. 1909.

Pályázati hirdetmény.
Az alulírott m. kir. erdőhivatalnál üresedésben 

lévő egy I. osztályú altiszti (famesteri) állo= 
másra pályázat nyittatik.

Ezen állomással a következő javadalmazás 
van összekötve: 800 K fizetés, 200 K személyi 
pótlék, 160 K lakbér, 100 K egyenruha átalány, 
36 ürm3 kemény tűzifa és 4 kát. hold földillet
mény avagy az utóbbinak megváltása.

Ezen állomásra pályázók okmányilag igazolni 
tartoznak az építészet körül szerzett gyakorlati 
jártasságukat, valamint a rajzolás és költségve
tés szerkesztés tekintetébeni ügyességüket.

Ezeken kivűl az állami szolgálatba újonnan 
belépni kívánók ép, erős testalkatukat, különö
sen jó látó-, halló- és beszélőképességüket 
kincstári erdészeti orvos, vagy vármegyei tiszti 
orvos, avagy honvédtörzsorvos által kiállított 
bizonyítvánnyal, életkorukat és illetőségüket 
anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos ma
gyar nyelvnek szóban és írásban való bírását 
beigazolni tartoznak.

Az így felszerelt, sajátkezüleg írt kérvények 
a már állami szolgálatban állók felettes hatósá
guk, a nem állami szolgálatban lévők által a 
közigazgatási hatóság utján

folyó évi augusztus hó 15=éig
alulírott m. kir. erdőhivatalhoz nyújtandók be.

Tótsóvár, 1909. évi junius hó 14-én.

j l  kir. kincstári erdőhivatal.

Szám: 2546. 1909.

Árverési hirdetmény.
Középborgó községnek Marosborgó I. h. rész 

„Dosu Arilor“ dűlőben fekvő, a természetben 
kijelölt 2779  k. hold kiterjedésű erdőjében 2875 
m3-re becsült lucfenyő-műfa készlete a beszter
cei m. kir. erdőigazgatóság irodájában 1909. 
évi julius hó 20-án délelőtt 11 órakor 
zárt írásbeli ajánlatok útján tartandó nyilvános 
árverésen el fog adatni.

A faanyagok becsértéke összesen 16754 (Tizen
hatezer hétszáz ötvennégy) koronában van meg
állapítva ; az ajánlattétel azonban a becsértéktől 
nem tétetik függővé, — de az erdőigazgatóság

fentartja a jogot, hogy az ajánlatok közül a tu
lajdonos község és illetve ennek vagyonfelügye- 
leti hatóságával egyetértőén szabadon választ
hatja azt, a melyet saját véleménye szerint leg
megfelelőbbnek talál, vagy hogy az összes aján
latokat is visszautasíthatja.

Az ívenkint egy kor. bélyeggel ellátott zárt 
írásbeli ajánlatokban, melyek a megajánlott vétel
árnak 10%-át kitevő összeggel, mint bánatpénz
zel látandók el, számjegyekkel és szóval is ki 
kell írni a megajánlott vételárt s határozottan 
kijelenteni tartozik az ajánlattevő azt is, hogy 
az árverési és részletes szerződési feltételeket 
ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek elismeri.

A kellően fel nem szerelt, elkésve beérkező, 
vagy pedig a megállapított feltételektől eltérő ki
kötéseket tartalmazó ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

Az árverési és részletes szerződési feltételek 
az alólirt m. kir. erdőigazgatóságnál és a borgói 
felső m. kir. erdőgondnokságnál Borgó-Prundon 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők, a hol ezen 
faeladási ügyre vonatkozó minden felvilágosítás 
megadatik.

Besztercén, 1909. évi junius hó.

M. kir. Erdőigazgatóság.

Székely és 3llés
. . .  Ungvárit . . .
ajánlja modernöl. berendezett

könyvnyomdáját
mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos elkészitésére 
. .  a legolcsóbb árak m elle tt. .

O O O

Erdészeti nyomtatványraktár.

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



13. szám. MAGYAR E R D É S Z 235

Holfeld
erdőtanácsos

Kapitális agancsok, úgyszintén egészséges, erőteljes és ellent- 
álló vadállomány elérésére ajánljuk a 27 éven keresztül gya
korlatilag és sikeresen használt, számtalanszor magas dijakkal 
(legutóbb 1907-ben Bécsben az arany éremmel) kitüntetett 
növényi vadtakarmány-készitményeinket. — Árjegyzék, ok
tató használati utasítás és elismerő iratok ingyen és bérmentve.

HOLFELD erdőtanácsos örökösei
EICHWALD, Teplitz-Schönau mellett, Csehország.

növényi 
nyalatókövei 

és vad-, illetve 
őz-nyaiató 

pora.

Számozó és erdei kalapácsok, átlalók, erdész
kréta, fűrészek bárdok, fejszék, csapdák, az 
összes erdőmívelési szerszámok stb. stb. kap

hatók a legolcsóbb áron.

C s a k i s  ú j d o n s á g o k .

K R f l S f l  R U D O L F
WIEN, VII., KIRCHEN=GHSSE 29.

Rendelők kérjék a „B“ jegyű képes árjegyzéket. 
A „B“ betűjelzés feltétlenül szükséges.

2559/1909. szám.

Pályázat.
A lugosi m. kir. erdőigazgatóság kerületében 

megüresedett kettő főerdőri (I. oszt. altiszti), to
vábbá egy, kinevezés esetén három erdőőri (II. 
oszt. altiszti), egy II. oszt. erdőlegényi és kine
vezés esetén három I. oszt. illetve négy II. oszt. 
erdőlegényi állásra az állományszerű illetmé
nyekkel pályázat nyittatik.

Az ezen állásokra pályázók íelhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI-ik t.-c. 37. §-ában követelt 
szakképzettségüket, az államerdészeti szolgálatba 
újonnan belépni kívánók ezenfelül még ép és 
erős testalkatukat, különösen jól látó, beszélő 
és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által 
kiállított bizonyítványnyal, valamint életkorukról 
és illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelv- 
ismereteikről, katonai kötelezettségükről szóló 
bizonyítványokkal felszerelt és sajátkezüleg írt 
kérvényüket elöljáró hatóságuk, esetleg az ille
tékes politikai hatóság útján folyó évi augusz
tus végéig a lugosi erdőigazgatósághoz nyújt
sák be.

Lúgos, 1909. évi junius hó 17-én.
M. kii*. erdőigazgatóság.

382/1909. szám.

Faárverési hirdetmény.
A kásói volt úrbéres birtokosság 1432'10 

m3-re becsült tölgy faanyagát Kásón, a bíró 
házánál

folyó évi július hó 19-én délelőtt 10 érakor
megtartandó zárt írásbeli ajánlatokkal összekötött 
szóbeli versenytárgyalás útján eladja.

Becsérték 11365 korona 38 fillér, bánatpénz 
1137 korona.

Becsáron alóli, elkésett, valamint utóajánlatok 
nem fogadtatnak el.

Az árverési, kihasználási és szerződési felté
telek megtekinthetők a sátoraljaújhelyi m. kir. 
erdőgondnokságnál és Kásón a birtokossági 
elnöknél.

Kásón, 1909. évi junius hó 21-én.
Mitró János,

úrb. elnök.

Faeladási hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy a földmivelésügyi m. 

kir. miniszter úr 115818—908. számú rendele
tével a szépvizi közbirtokosság „Sövérútja“ nevű 
erdőrészében törzsenként becslés utján talált 
23639 köbméter fenyőbaszonfa f. évi julius 
hó 3-án délelőtt 11 órakor Szépviz község 
házánál nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli ver
senytárgyaláson el fog adatni.

Kikiáltási ár 111878, azaz egyszáztizenegyezer- 
nyolcszázhetvennyolc K. A fatömeg kikiáltási 
áron alul nem fog eladatni.

Bánatpénz: 11187 K.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A szabályszerűen felszerelt Írásbeli ajánlatok 

az árverés napján adandók be az árverési 
elnök kezéhez.

Az árverési és szerződési feltételek és a becs
lési kimutatás megtekinthetők Szépviz község 
házánál.

Az értékesítés alá kerülő „Sövérútja“ erdő 
közvetlen az országút mellett terül el, a szépviz- 
csikszentmihályi vasúti állomástól 6 kilométerre 
fekszik.

Minden befektetés nélkül télen-nyáron ki
használható.

Szépviz, 1909. junius 3.
Ferencz Ignátz

k. b. elnök.
Deák Elek Antal Gyula
3. t. k. b. elnök. k. biró.
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Bóra-féle uj iparvasuti alvázas kocsi és önműködő kézi-csoportfékje,
Asztallappal rövid fa, fergettyükkel hosszú fa szállítására egyaránt alkalmas. Kis önsúlya és szilárd 

ellenálló rendszere folytán úgy ló-, rr.int gőzüzemre más rendszereknél jóval előnyösebb. Régi rendszereknél 
a hordképesséq az önsúlynak háromszorossá volt, ennél hatszoros. — A régi fékrendszereknél, jó

fékezést feltételezve, egy fékes 
4 kerékre elosztva 4 tonna súly 
súrlódási tapadását tudta csak 
a fékezésnél értékesíteni, ezen 
új rendszernél 32 kerékre elosztva 
40 tonnáéért értékesítheti. Tehát 
10 szer hatásosabb és gazda
ságosabb fékezést biztosít. Miért 
is 100 ° /o o  lejtőn 1 fékes 4, 50 
° / o o ' nél 8, 25 °l ü o ' nel 16 kocsit 
képes teljes biztonsággal le- 
bocsátani.

Fenntartási költsége 80n/0-kal 
kevesebb, munkateljesítménye 
30%-kal több.

A kocsik az Aradi és Csanádi 
Egyesült Vasutak erdőüzemében 
tekinthetők meg Gurahoncon.

Bővebb felvilágosítást és rész
letes ismertető leírást kívánatra 
küld Bóra Elemér művezető, 
szabadalomtulajdonos Gura- 
honcról.

Magyarországi
képviselő

Rácz Ferenc
mérnök.

A SIMMERINGI GÉP- ÉS WAGGON-GYÁR R.-T.

jJriinn-KönigsfelDi gépgyára
Budapest, VI. kér., Podmaniczky-utca 57. szám. 

Fűrész- és famegm unkáló gépberendezések a törv. védett

[ l t o n  W ° rsfutó K  r  I S  n  £ !  I H  0  Q I  gyorsfutóI 1Q 11keretíUrész U l  U  | | Q kere,fürész IU  U U I  keretfürész

egyedüli gyártója. Utólérhetetlen pontosság és stabilitás.

K e t tő s  h a s itó k e r e t  fű r é s z
legújabb minta. Svéd rendszerű

nagy gyalugépek Óriási teljesitménynyel.

Teljes fűrésztelep-, asztalos-műhely-, fa- 
árúgyár- és favágótelep-berendezések.

gőzgépek, gőzkazánok, szivattyúk, benzin- és 
»zivógáxm otorok.

Árjegyzékkel és felvilágosításokkal szívesen szolgálunk.

Nyomatott Székely és illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, 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 őszerk esztő :
Im ecsfa lv i IM 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 IM 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 .

Vadászati főm unkatárs :
R em etei KŐVÁRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a k iadóh ivatal v ezető je  :

SZÉN ÁSSY  BÉLA  Jó lsv a , G öm ör m .
h o v a  a z  e l ő f i z e t é s i  é s  h i r d e t é s i  d i j a k  k ü l d e n d ő k .

E lőfizetési ár: 
Egész évre 14 K. Fél évre 
Egyes szám ára ... ... ..

7 K 
1 K.

Előfizetéseket B udap esten  elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ k ö n y v k eresk ed ése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Birtokpolitika.
Irta és felolvasta Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti egyesületének 

1909. julius 4-én Gyöngyösön tartott közgyűlésén

E lek  István , m. kir. erdőmérnök.

A divat nem jár mindig az észszerűség útján, 
hóbortjai kiismerhetetlenek, sokszor azonban van 
okos, sőt szükséges divat is.

Ilyen okos és szükséges divatnak tartom én 
a birtokos osztály megerősítését célzó állami te
vékenységnek, a birtokpolitikának felkarolását.

A politikai élet mostanában erősen hullámzik. 
Államférfiaink nem fogynak ki a leleményes
ségből, hogy újabb és újabb elvek hangoztatá
sával kíséreljék meg a hullámokon való táncot 
és a háborgó elem megfékezését.

A legutóbbi 10 év alatt sok büszke zászlós 
hajót láttunk már elsülyedni a politikai élet for
gatagában, de azért a jelszavak alatti küzdelem 
tovább tart. A zászlós hajókról kiadott jelszava
kat az újságok riadóvá fújják s alig született 
meg egy eszme, már is millió ember kész meg
esküdni rá, hogy most csak a magyar vezény
szó, — majd az általános titkos választói jog, — 
ismét az önálló bank boldogít, a hogy épen di
vattá válik.

Egy ilyen bajjal küzdő hajóról dobhatták ki 
a birtokpolitika jelszavát is, s akadtak, kik kin
cset sejtve abban, nyomban felkapták, s alkal
mas eszköznek tartották a forrongó közhangulat 
lecsendesítésére és a nemzet boldogítására.

Azelőtt senki sem foglalkozott nálunk a gaz
dasági és birtokpolitikai kérdésekkel, ma már 
egész irodalom keletkezett ezen kérdések meg

vitatása körül, sőt már a telepítésről, parcellázás
ról stb. beterjesztett törvényjavaslat is ezen gaz
dasági irányzatnak a szülöttje.

A birtokpolitikai kérdések felvetése különben 
a magyar gazdaközönség részére elég későn 
jött, s mint rendszerint, most is az okozat meg
jelenése keltette fel az emberek figyelmét, hogy 
kutassanak az ok után.

Rászakadt az országra a kivándorlás csapása, 
s míg a haza polgárai a tengeren túl keresnek 
menedéket, addig egyidejűleg északról és ke
letről egy idegen népfaj özönlik az országba, 
itt ragad, mint a bogáncs, rátapad a nemzet 
testére, mint az élősdi rovar. Az ország földjét 
idegen tőke terheli, a kisbirtokos kétségbeeset
ten küzd a teherrel; a közép birtokos osztály 
elpusztul; a nagybirtok is ingadozik ; az idegen 
tőke pedig vásárolja össze az eladósodott ma
gyar földet, az idegen nemzeti kultúra erősbí- 
tésére. Erdélyben és északon mindennap egy-egy 
végvárát veszti el a magyar nemzet.

Ennyi és ily komoly bajoknak kellett a nem
zetre beköszönteni, hogy államférfiaink a sülyedő 
hajóról kidobják a birtokpolitika eszméjét.

Hála Istennek most már az eszme divatossá 
lett, de megvalósítása még mindig késik, az 
állam ily irányú tevékenysége kezdetleges és in
gadozó.

Sok apostola van már ennek az eszmének, 
de ha megkérdeznők azokat, a kik e szót már 
igen gyakran leírták s hangoztatták, hogy tulaj
donképen mi is az a birtokpolitika, sok politikus 
és újságíró úgy járna, mint az egyszeri cigány 
a kirchenparádéval — nem tudná megmondani.
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A politika úri huncutság, azt tartja a tót, ko
molyabban meghatározva előnyszerzési törekvés 
a magunk, vagy az általunk képviselt közérdek 
javára. Birtokpolitika alatt tehát a birtokos osz
tály előnyére szolgáló köztevékenységet kell 
értenünk, minthogy pedig nagyobb arányú köz
tevékenység kifejtésére nálunk szegény nemzet
nél csak az állam képes, kizárólag az állam 
által követendő birtokpolitikával kívánok ez al
kalommal foglalkozni.

Az eddig hangoztatott eszmék, továbbá a te
lepítési és parcellázási stb. törvényjavaslatban 
foglaltak arra engednek következtetni, hogy a 
tervezett állami tevékenység inkább uj gazdasági 
exisztenciák létesítését és a kisgazda birtokszer
zési törekvését támogatja, de kevésbé törődik a 
meglevő kis és középbirtokok viszonyainak ren
dezésével.

Attól tartok, hogy a 120 millió koronával meg
indított tevékenység így csak ugrás a sötétségbe, 
mert úgy tesz az állam, mint az a gazda, a ki 
meglevő földjét sem képes megmivelni és ki
használni s mégis azzal akar szorult helyzetén 
segíteni, hogy újabb területeket szerez és fog 
mívelés alá.

Hogy a nagybirtok ingadozik, azt személyi 
okra is vissza lehet vezetni; hogy a középbir
tokos osztály elpusztul, arra is rá lehet mon
dani, hogy az ősi virtus és a könnyű hitel ölik 
m eg; de igen nagy bajnak kell ott lenni, a hol 
a parasztgazda is vergődik, a ki pedig maga 
míveli földjét és a kinek minden igénye csak 
az élet fentartására terjed ki.

Hogy ma már a gazdálkodás révén nálunk 
még a kisgazda sem boldogulhat, annak legfőbb 
oka, hogy az ország birtokrendszere nem ido
mult és nem alakult át a gazdaságilag is roha
mosan fejlődő kor viszonyaihoz és igényeihez, 
hanem az azóta tagosított községek kivételével, 
a kisgazda birtoka abban, vagy rosszabb álla
potban van, mint a hogy azt a földesúri jogok 
megszűnésével kiosztották. Tulajdonképen tehát 
az ország gazdasági és birtokviszonyai rendezet
lenek, vagy legalább is nem a kor igényeinek 
megfelelően rendezettek.

A rendezetlen gazdasági tényezők között a 
homloktérben áll a közös legeltetés kérdése.

E R D É S Z

A kisgazda és kezdő földmíves boldogúlásá- 
nak legelső alapfeltétele, hogy megadassák neki 
az alkalom és a mód ahoz, hogy állatot tart
hasson, minthogy pedig ehez elegendő, vagy 
erre alkalmas földje nincs, a közlegelő volna 
hivatva arra, hogy ezeket a kisgazdasági exisz- 
tenciákat támogassa.

A közös legelők azonban nem felelhetnek 
meg hivatásuknak a következő okokból:

Azok területe sok részben el van szántva. 
Maga a legelő el van kopva, ki van zsarolva, 
vagy elbokrosodva. Sok része már meredeksé
génél fogva sem alkalmas állandóan való legel
tetésre. Legtöbbször az eredetileg kiadott legelő
terület, még ha karba helyeztetnék, sem volna 
elegendő a község lakosai által tartott és ki
hajtott marhaállomány legeltetésére. A közlege
lők rendszerint a volt úrbéres közbirtokosság 
tulajdonába adattak ki, s így sokszor az abban 
kis arányrésszel bírók, vagy az abban nem ré
szes kisemberek legelőt ott nem kaphatnak.

Ezek a bajok pedig a föld népének életerére 
tapadnak, mert nem számítva ide az alföldi 
tanyagazdaságokat, a dülőrendszerben küzködő 
gazdálkodók léte vagy nem léte, boldogulása 
vagy pusztulása — a közlegelőhöz van 
kötve.

A jelenlegi törvényes kereteken belül, az itt 
elősorolt bajok orvoslása vagy egyáltalán nem 
lehetséges, vagy kevés sikerrel jár. így az el
foglalt legelőterületek visszavétele alig ki
vihető.

Kerületemben ezek a jogtalan foglalások 
szokatlan mérvet öltöttek. Egyes községek hatá
rában, mint: Mátraballa, Bodony, Recsk stb. 
községeknél, egyenként több száz kát. hold 
közlegelő területet törtek fel, rendszerint a tehe
tősebb, jobbmódu gazdák.

Ezeknek a jogtalan foglalásoknak egy ré
sze már a kataszteri felmérés előtti időkből 
való. Az uj felmérés a tényleges állapotot a 
bemondás alapján vette fel, s így az elfoglalt 
legelőterületek, telekkönyvileg is a foglaló ne
vére írattak. Az esetleges visszafoglalási szán
dékot adásvétel és öröklés stb. is bonyolíthatják.

A visszafoglalási szándék azonban életre nem 
kelhet, mert a közöslegelő a volt úrbéresek
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tulajdonát képezvén, ez a közbirtokosság a 
visszafoglalás mellett dönteni, vagy erre bárki
nek is megbízást adni nem fog, mert egyénen
ként ők maguk lévén a foglalók, a főludasok 
terrorizálják a gyengébbeket.

Itt tehát csak hivatalból elrendelt visszafogla
lások volnának helyén ; de hol a törvény, mely
nek alapján ez elrendelhető volna?

Hasonlóan nehéz körülmények merülnek fel 
a közlegelők elkopárosodott részének befásítása, 
a vízmosások megkötése, szóval a legelő jó
karba helyezésével kapcsolatban. Igaz, hogy 
vannak törvényeink a kopárok befásításáról és 
vízmosások megkötéséről, talán több mint kel
lene, sőt az e törvények alapján megindított 
állami akció, mit a földmivelésügyi kormány, 
egyrészt az állami erdőhivatalok, másrészt a 
kulturmérnökségek által végeztet, sem kicsiny- 
lendő, az állam áldozatkészsége pedig e téren 
csodálatra méltó, még sem áll arányban a moz
gósított munkával és költségekkel az elérhető 
eredmény és főleg a közlegelők jókarba helye
zése még a vízmosások megkötésével és a 
kopárok fásításával sem volna befejezettnek 
tekinthető.

Hevesvármegyében a földmivelésügyi kor
mány két állami csemetekertet is tart fenn, hol 
kopár és vízmosásos területek befásításához 
szükséges csemetéket nevelünk. Ezekre a terü
letekre a csemeték teljesen ingyen adatnak ki, 
s emellett a szegénysorsu birtokosok még állami 
pénzsegélyben is részesülnek.

Csak itt Hevesben a csemeték nevelésére 
8— 10 ezer koronát, a kiosztott pénzsegélyekre 
3 —4000 koronát költ el évenként a földmive
lésügyi kormány.

Számbavéve, hogy ez az akció itt már közel 
15 esztendeje meg lett indítva, már is szép kis 
összeget áldozott az állam a közlegelők jókarba 
helyezésére.

Áldozatkészség tekintetében nem marad hátra 
a kulturmérnökség által, szintén a földmivelés
ügyi minister fenhatósága alatt vezetett akció 
sem. Évenként ezreket költenek ők is, csak
hogy a pusztuló és szakadozó közlegelők meg
köttessenek, a termő és életet tápláló anyaföld 
iszonyatos ráksebei újra kizöldüljenek.

Úgy az erdőgondnokság, mint a kulturmér- 
nökság akciója azonban részleges voltánál fogva 
öncéljukat sem igen érhetik el, a gazdaközön
ség gazdasági viszonyainak javulására pedig 
alig lehetnek befolyással.

A vízmosás, kötés és fásítás nevezetesen 
csak a legelők megromlott részeire terjedhet ki, 
ezek a területek pedig a közlegelőben rendsze
rint szétszórtan, a legváltozatosabb elosztásban 
feküsznek. Tehát a törvényes alapon álló intéz
kedésekkel csak a foltozás hálátlan mesterségére 
vagyunk utalva. A vízmosás kötések és fásítá
sok egészen jól mennek mindaddig, mig vagy 
olyan mély árkokra terjed ki, miket a legelő 
jószág különben sem járhat meg, vagy félreeső 
helyen vannak, miket így könnyebben el lehet 
kerülni, de mihelyt az egymásmellé sorakozó 
fásítások annyira haladtak előre, hogy a külön
ben is rendszerint kevés legelőből területileg is 
tekintélyes rész válik tilalmazottá, vagy még 
inkább ha ezek az itt-ott létesített foltok az 
egyes legeltethető területeket egymástól elzárják, 
fogásaink és fásításaink áldozatul esnek a marha 
által való kitaposásnak.

Szigorú rendszabályok, büntetések mit sem 
érnek, mert mikor a marha éhes — nincs 
legelője, — sőt otthon sincs takarm ány: nincs 
arra hatalom és erő a mi sok fáradtsággal és 
költséggel odaültetett csemetéinket a legeltetés 
ellen megvédelmezze.

Csakis olyan fásítási tervek volnának komo
lyan és sikeresen végrehajthatók, amelyek nem
csak a legeltetési tilalmakról, hanem a szüksé
ges legeltethető területekről is gondoskodnának.

Eszerint meglevő törvényeinkkel a bajt gyöke
resen orvosolni nem lehet, mert ez a kérdés 
csak a közlegelők ügyének rendezésével együtt 
nyerhetne megoldást olyképen, hogy mindenütt 
elegendő közlegelők alkotása után, a legelők
5— 10 részre volnának osztandók, s a legelőnek 
egyik 1/5— 1/10 része helyeztetnék mindig 
tilalom alá. Ezen részlet a tilalom ideje alatt 
lenne kitisztítva, azon a szükséges fogások és 
fásítások létesítve s csak felszabadítása után 
kerülne sor a többi következő 1/5— 1/10
részletre.

A kisgazda a legeltetési mizériák mellett a
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miatt is bajban van, hogy földjeinek lehetetlen 
szétszórtsága miatt nemcsak hogy a nyári takar
mányozásra nem gondolhat, de még a téli 
takarmányt sem képes termelni.

Természetesen az volna a legjobb, ha min
den területet mívelés alá lehetne fogni, s az 
állatokat istállón tartva, felhagyni a legeltetéssel, 
mert hiszen ahhoz kétség sem fér, hogy arány
lag bármely más gazdasági kihasználáshoz, a 
legcsekélyebb hasznot nyújtja a legelő; elvész 
a trágyahozam, s emellett a termőtalaj a legelő 
állatok tiprása következtében folyton gyengül, 
sőt idővel hasznavehetetlenné válik; de lehet-e 
az istállóztatásra csak gondolni is a mai birtok
megoszlás mellett?

Nem ! mert a legeltetés csak a legszigorúbb 
tanyarendszer mellett szűnhet meg, és ha a 
község határa csak két-három dűlőben van is 
kiosztva, arra egy kisgazda sem képes, hogy 
nyáron át a legszorgosabb munkaidőben is 
kaszálja, és hordja haza az istállótól sokszor 
több kilométer távolságban fekvő földjeiről a 
takarmányt, és ha ő maga háznépével dolgozni 
kimegy a határba, ki eteti, gondozza az otthon 
maradt állatokat?

Istállóztatni tehát csak tagbirtokban és meg
felelő cselédség mellett lehet, a kisgazda nem 
tarthatja nyáron át a marháját otthon. Bárcsak 
télire való takarmányt tudna termelni elegendőt, 
de még ez sem sikerül mindenütt.

Sok községben olyan a birtokkiosztás, hogy 
egy fél telkes gazdának 50—60 darabban is 
fekszik a birtoka. Számon is alig tudja tartani, 
hogy hol és merre van neki egy darabka 
földecskéje, nemhogy megfelelően mívelhetné azt.

Épen ezen birtokmegoszlás miatt sok község
ben még ma is a nyomásos gazdálkodás járja. 
Egyharmad ugar, egyharmad őszi és egy- 
harmad tavaszi beosztás mellett télire való ta
karmányt termelni nem lehet, miért, azt felesle
ges megmagyarázni ; a hol pedig a szabad gaz
dálkodásra tértek át, ott uj bajok szakadtak a 
kisgazda nyakába.

A nyomásos gazdálkodás mellett az ugar jó 
volt a legelő pótlására, mikor pedig már sem a 
legelőn, sem az ugaron nem volt mit enni, jár
hatott és jóllakhatott a jószág a felszabadult tar

lón, emellett jól beoszthatták a külön fajú álla
tok részére a legelőt, sertésnek az ugart, szarvas- 
marhának a gyepet stb.

A szabad gazdálkodásra áttért községekben 
minden állat: liba, sertés, kecske, szarvasmarha, 
ló, ökör egy legelőre szorul, a legelő a túlter
helés miatt is, de meg rendszerint kizsarolt si
lánysága, vagy a mindgyakrabban ismétlődő 
korai szárazságok miatt, már júliusban teljesen 
kisül s így az esetleg vetett és termelt takar 
mányt a gazda már nyáron feleteti.

így szorul a kisgazda teljesen csak a rét ter
mésére.

Igen ám, de igen ritka az eset, hogy a gazda 
többi földjével arányban elegendő réttel rendel
kezne, sőt ha volna is elég területileg, minő
ségre nem megfelelő.

Épen a fentebb leirt okokból a jószág, főleg 
ökrök, lovak, sokszor a csorda minden őszszel, 
sőt néha tavaszszal is megjárja a rétet.

Hogy a gazda rétjét is rendesen mívelje, trá
gyázza, ahoz csakugyan nincs ereje és érkezése, 
épen földbirtokának tagoltsága miatt.

Van azonban más baj is. Arra kevés ember 
gondol, hogy a rétek és mezőgazdasági földek 
védelme feltétlenül megkívánja, hogy a környező 
hegyeket legeltetéstől ment erdők övezzék.

(Folyt, köv.)

A magánerdötisztek helyzetének javítása.
Borsod-Gömör Hevesmegyék Erdészeti Egyesületének 1909. julius 
4-én Gyöngyösön tartott gyűlésén előadta: Tornay Gyula fkpt 

erdőmester.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Múlt évi közgyűlésünk alkalmával Imecs Béla tag

társunk részéről előterjesztésre jutott indítvány: „A 
magánerdötisztek helyzetének javítása“, Egyesületünk 
részéről melegen felkaroltatott, s az eszme fontos és 
messzire kiható körülményeinél fogva e kérdés tanul
mányozását három tagú bizottságra ruházta, mely bizott
ság működéséről a következőkben van szerencsém be
számolni :

Nézetünk szerint a magánerdötisztek helyzetének 
javítása csak azok jogviszonyainak rendezéséből indul
hat k i; — a minthogy ez felel meg leginkább a köz
érdeknek, — mely csak olyképen valósulhat meg, hogyha 
a magán és bírói gyakorlat ingatag talajáról a törvény
szabályozás biztos alapjára helyeztetik át a jogvédelem, 
az igénykövetelmény.
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A képzettség és a munkakör-minémüségénél fogva 
— a külön törvény kodifikálása nálunk is indokolt ; 
mert nem vilázhatja el senki, hogy a magánuradalmak
nál alkalmazott erdőtiszlek egyenrangú tényezői a társa
dalmi gazdasági tevékenységnek, akárcsak az uradalmi 
mérnök, gazdatiszt, pénzintézeti tisztviselő, az iparvál
lalati ügyész, vagy gyári orvos, — amiért is méltányos, 
hogy a törvény egyformán bánjék el s a jogviszonyokat 
azonosan és egységesen szabályozza.

Jogi helyzetünk eddigelé a kellő alapot nélkülözi, 
mivel a magánuradalmaknál alkalmazott gazdatiszti 
minőség és jogviszonylatát tárgyaló panaszok az erdésze
tet nem érintik; s itten hibáztatom e miatt a törvény- 
hozást, mely bár nagy alkotásokra hivatott, megfelelő 
körültekintés fogyatkozásánál az erdészetre szóló vonat
koztatásokat ez alkalommal is, sajnosán mellőzte! —
de hibáztatnom szabad talán a tisztviselői kart is, mely 
eddig nyugodt tétlenségével azt a hitet kelti, hogy nin
csen oka a panaszra, vagy legalább is várhat az orszá
gos pragmatika megalkotásáig!

Miután az egyenlőkkel egyenlően bánni az igazság
szolgáltatás alaptételét képezi: követelnünk kell, hogy a 
magánbirtokos erdőtisztje sajátos helyzetének megfelelő 
s törvénybe igtatoít biztosítékot nyerjen !

A szabályozásnak ott kell kezdődnie, mikor a tiszt
viselő jogviszonyba lép azzal, hogy pályájára döntő ki
hatással levő szolgálati szerződését megköti; mire nézve 
a kötelező Írásbeliség mérvadó. Bár kétséget nem szen
ved, hogy valóságban az a gazdasági egyenlőtlenség, 
mely a két szerződő fél között van, az alkalmazást 
kereső alárendeltségű, függőségi viszonya kizárják, hogy 
a tisztviselői akarat oly szabadon irányíthassa a szerző
dés feltételeit, amilyen fesz nélkül diktálhatja azt a 
földesúr; s ezért a szabadság egyoldalú kihasználása 
ellen intézményi biztosítékok lennének megállapitandók, 
nehogy a kényszerhelyzet illuzoriusá tegye a tisztviselő 
álláspontját ?

Szabályozandó továbbá a szolgálati viszony meg
szűnése és a felmondás; a munkaképtelenség esete, a 
nyugdij-ügy kötelező rendezése, és megjelölendő egy 
alkalmas fórum, mely az erdőtiszt és földesúr közötti 
jogviták elintézésére hivatott.

Szükséges volna ezért oly bíróság dekretálására, mely 
nem a törvény rideg betűihez tapad, nem felső bírósági 
Ítéleteknek, — a szokással és életfelfogással ellenkező 
kinyilatkoztatásai alapján Ítél, — hanem helyt ád a köz
felfogásnak, a szívnek, a kedélynek és a szakfoglalkozásnak 
megfelelően mérlegeli az esetet, és ebből kifolyólag 
oly ítéleteket hoz, melyek ha nem is elégítik ki mind
annyiszor a feleket, legalább közmegnyugvást keltenek.

A magán erdőtisztek legsúlyosabb sérelme nemcsak 
hogy jogviszonyaik rendezetlenek, fizetésük legtöbb eset
ben ki nem elégítő, hanem hogy semmi biztosítékuk 
nincsen ingatag, a jövő eshetőségei ellen semmivel sem 
védett pozíciójuk megerősítésére.

A bizonytalanság főleg abban mutatkozik, hogy az 
állástól való megfosztás vagy munkaképtelenség esetére 
nincsen meg a törvényes védelem.

Nyugdíj-jogosultság elvétve akad ugyan, de nincs 
nyugdíj-intézmény, mely a jövőnek feltétlen biztossága; 
amely a társadalmi politika sarkalatos következménye, 
t. i. a nyugdíj kötelező biztosítása, mint amilyen törvényt 
alkotott Ausztria „A magántisztviselők kötelező nyugdíj 
biztosításáéról.

Éhez állami kényszerre, az állam hatalmi szavára van 
szükség, és nincsen semmi kétség aziránt, hogy a tör
vényhozás ezen szavát hallatni is fogja, ha a tisztviselő
társadalom megmozdúl és jogos érdekei által fog vezé
reltetni.

Ezen törvénynek tehát magában kellene foglalni a kö
vetkező intézkedéseket :

1. Az erdőbirtokos és okleveles erdőtisztje egyenjogú 
szerződő feleknek tekintendők, akár kötöttek szerződést, 
akár nem, az 1879. XXXI. t.-c. 17. §. alá tartozó birtok- 
cimeknél alkalmazandó erdőtisztek kinevezése mindenkor v 
a vagyonfelügyeleti hatóság hozzájárulásához kötendő;
a városok szolgálatában pedig a korlátolt, t. i. válasz
tási időtartamra szóló alkalmaztatás helyett az állandó 
szolgálati jelleg biztosíttassák.

2. E szerint köteles az erdőbirtokos erdőtisztjének 
megállapított fizetését és illetékeit pontos időben hiány
talanul és kifogástalanul kiszolgálni.

3. A felmondási idő és a felmondás okai mindkét 
részről ebben a törvényben szabályozandók.

4. Az erdőtiszt köteles hűséggel, tisztelettel és enge
delmességgel szolgálni a birtokost és annak anyagi ér- " 
dekeit előmozdítani.

5. A törvényben felsorolt felmondási ok hiányában 
való elbocsátás esetén, a birtokos végkielégítést, illetve 
megfelelő nyugdíjt biztosítani legyen köteles.

6. A fenti szerződéses jogviszony bármely részről való 
megsértése és a fegyelmi vétségekben való bíráskodási jog _  
a földművelési kamarákban alakítandó független bíróságra 
ruháztassék; azonban az anyagi követelések és viszont- 
követelések megítélése és végrehajtásában stb. a polgári 
hatóság maradjon illetékes.

7. Ha a „kezdő állásban“ az erdőtiszt öt év alatt 
előléptetésben, illetve fizetésemelésben nem részesül, 
úgy javadalmazása összjárandóságainak 5 %-val emelendő 
„öt-öt évenként".

8. A törvénynek ezeken kivűl intézkednie kell a magán- 
erdőtiszt kötelező nyugdíj és özvegyi ellátás biztosításáról 
olyképen, hogy megalkotná a magánerdőtisztek nyugdíj- 
pénztárát, melynek minden magánerdőnek birtokosa és 
illetve annak erdőtisztjei tagjai volnának, kivételével azon 
erdőbirtokosoknak, illetve erdőtisztjeiknek, a kik önálló 
nyugdíjintézményt máris létesítettek és az országos nyug
díjszabály értelmében az erdőtiszt igénykövetelményeit 
kielégítik. A magánerdőtisztek országos nyugdíjpénztára 
állami felügyelet alá helyezendő,
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9. A nyugdíj-alap az erdőbirtokos és alkalmazottjainak 
közös hozzájárulásával jön létre; és pedig fizessen az 
erdőbirtokos erdeje után év- és holdanként tiz fillért s az 
alkalmazott fizesse szolgálatba lépésekor és fizetésemelés 
esetén készpénzfizetésének hat százalékát és folytatólag 
ugyancsak négy százalékot a további években.

10. Öt szolgálati évnél rövidebb időközben bekövetke
zett halál, szolgálatképtelenség vagy felmondás esetén 
végkielégítésnek van helye, minek hányada az élvezet
járandóságok értékével nyer kifejezést. Ezen esettől el
tekintve már a rendes nyugdíjigény lép érvénybe, mely
nek értéke a hatodik évben a törzsfizetésnek 50°/o-át 
teszi és évente az alapfizetés 5 “/o-ával progresszive emel
kedik. Ez által a fizetés mellékjárandóságainak értéke
lése fokozatosan a nyugdíjjogosult javára bekapcsolást 
nyernek és végeredményben a betöltött állás javadalma
zása a kiérdemelt nyugdíjazottnak biztosíttatik.

A nyugdíjintézetben szerzett jogok más állásba jutó 
alkalmazottnak az uj állásban is beszámitandók.

11. A teljes nyugdíj jogosultsága harminc év után 
következzék.

12. Az özvegynek a fentjelzett végkielégítés minden 
körülmények között megadandó. Az özvegyi nyugdíj pedig 
általában a férj nyugdíjának fele.

13. Halálozás esetén a törzsfizetésnek három havi 
részlete adassák temetési járulékul.

14. Kiskorú árvák nevelési segélyezésére fejenként és 
évente legkevesebb 150 K biztosíttassák, szabályszerűen 
pedig <& családfő nyugdíjigényének 10 °/o-a szolgáltatandó.

Előadottakban kimerítve véljük megbízatásunkat és igy 
tanulmányunk alapján határozati javaslatunkat a követ
kezőkben foglalom össze:

Bízassák meg elnökségünk azzal, hogy érintkezésbe 
lépjen az Országos Erdészeti Egyesület és a többi társ
egyesületeinkkel egy közös akció létesítésére; mely az 
elmondottak mérlegelésével és kellő időben a törvény- 
hozás asztalára juttatja előterjesztésünket a „Magán 
erdőtisztek jogviszonyainak rendezése“ címén.

Erdészeti technológia 1
A fürészpor az építészetben.

K ö z li: Skolka József.

Az épületi anyagok megbirálásánál a teherbiráson kí
vül figyelembe vesszük az anyag súlyát, hővezetőképes
ségét, tartósságát és hygénia szempontjából különösen 
annak levegő-átengedési képességét.

A magas építésnél az épületanyag súlya kiváló fontos
sággal bir, de nem kisebb elbírálás alá kerül az anyag 
hővezető képessége, mert egy helyiség kellő fűtése, 
megfelelő szellőztetése s ennek révén az egészségi szem
pontból mérlegelendő lakhatósága elsőrendű.

A fűrészpor csekély súlya, rossz hővezetősége, éghető- 
sége és alakjánál fogva önként kínálkozik a téglagyár
táshoz, hol megbecsülhetetlen anyagnak tekintendő s 
méltán több figyelmet érdemel, mint a mennyiben 
részesül.

A régi rómaiak a közfalakhoz, terhet nem viselő bolto
zatok és tűzfalakhoz vagy horzsakövet használtak, vagy 
téglát, melybe éghető növényi anyagokat aprítva kever
tek, mely kiégetés után csekély súlya, likacsossága foly
tán kiváló anyagot adott.

A fűrészpor érthető okokból a tégla súlyát igen kedve
zően befolyásolja s annak likacsossága az alkalmazott 
fűrészpor mennyiségétől függ. Az égetés folytán a fürész
por helyében visszamaradt csekély hamu a tégla minő
ségére nincs és nem lehet rossz befolyással, míg a 
likacsokban lévő levegő a hamuval együtt, mivel mind
kettő rosszabb hővezető az agyagnál: annak hővezető 
képességét igen kedvezően befolyásolja. Az ily téglából 
épült köz- és választófalak sokkal melegebb, füthetőbb 
és egészségesebb helyiségeket adnak, mint a fürészpor 
nélkül készített tégla, s terhet nem viselő boltozaton: és 
tűzfalaknál aránytalanul kisebb súlyánál fogva meg
becsülhetetlen.

Legújabban a fűrészport gypsz vagy cementtel deszka 
alakjába öntik s megszáradás után közfalak készítésére 
vagy falak borítására használják.

A fűrészpor a vakolat készítésnél is régóta van alkal
mazásban. Ha a fenyőfélék szálkás fürészporát annyi 
oltott mészszel keverjük, hogy az a falra könnyen fel
dobható : igen kitűnő vakolatot nyerünk, melyben a 
fürészpor sajátságos módon összeszövődik s kiszá
radás után szövetszerüen áll a falazaton. Ily vakolat 
nem repedezik és igen tartós még nedves falakon is. A 
mésztől így impregnált fűrészpor-vakolat oly szilárd, oly 
tömött, hogy még ütésre sem válik le táblában, hanem 
csak azon helyről, melyre az ütés hatott. Ijohde említi, 
hogy ily vakolat nedves falon 8 év után sem muta
tott egyetlen hajszálrepedést sem, sőt jégverem belső
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oldalára 1 cm. vastagságban alkalmazott vakolat teljes 
épségben maradt. Tehát ily vakolat kiválóan alkalmas a 
falazatokra, könnyűségénél fogva pedig boltozatokra.

A légköri csapadékok és fagyálló vakolatra Ameriká
ban két szabadalmat vettek. Az egyik a fűrészport egyenlő 
mennyiségű gypsz vagy cementtel keveri, a másik 4V2 
rész oltott mészszel kevert fűrészporhoz 1 rész gypszet, 
1U rész enyvet és V10 rész glycerint használ vakolatnak.

Az épületpárkányzatok leginkább vannak kitéve a lég
köri csapadékoknak s róluk a vakolat, különösen az 
esőknek kitett helyeken, gyakran lepereg s az utánjavítás, 
utánfestés nemcsak hogy kellemetlen, de egyúttal költ
séges is. Ily nedvességnek kitett helyekre a legbiztosabb, 
a legtartósabb fagy- és vízálló vakolatot nyerünk, ha 
szálkás, durvább farészektől szitán megtisztított 2 rész 
fűrészport, 1 rész cementet 3 rész erős homokkal szá
razon jól összekeverünk s végül hozzá 2 rész meszet 
adunk. Ezen vakolat tartós voltánál fogva különösen 
nedvességnek kitett helyeken megbecsülhetetlen szolgá
latot tesz s ily helyek megvédésére egyedül alkalmas.

A fűrészpornak gypsz, cement, mész, enyv, marhavér 
s különféle más kötőanyagok keverése, esetleg préselése 
által számtalan anyagot vagyunk képesek előállítani, 
melyek a legkülönfélébb használatnak örvendenek.

Ha 2 rész fűrészport csekély enyvvel és kevés asz- 
beszt hulladékkal vizüvegben főzünk s hozzá egy rész 
gypsz vagy cementet keverünk s ezen anyagot téglafor
mába öntve, megszáradni hagyjuk: igen szilárd műtég
lát kapunk, mely kiválóan alkalmas nedves helyek borí
tására, istállók padlózatának készítésére.

Ezen tégla kőkeménysége mellett fagy, viz és tűzálló, 
mely utóbbi tulajdonságát a vizüvegben való főzés foly
tán nyerte. Ily téglából épült fal igen szilárd és száraz, 
a nedvességet sem nem tartja, sem fel nem veszi, a 
belé vert szöget erősen tartja. Ha az anyagba egy kis 
kátrányt, carbolt vagy más antiszeptikus anyagot vagy 
savat kevertünk, úgy a nyert kő megakadályozza a 
gombaképződést, a rothadást, s megvéd mindenféle féreg 
ellen.

Ha ezen anyagot mintába préseljük, tartósságát kivá
lóan fokozzuk s alkalmassá tesszük azt járdakészítésre, 
utcák borítására s ha azt kellően színeztük, alkalmazhat
juk lakás, templom padozására is.

Hurtig különböző épületdiszitményeket présel fű 
részpor, krumpli, kevés agyag és gyantából. Ezen 
érdekes anyagot a következőkép készíti: L5 közönséges 
szappant annyi vízben old fel, hogy az 50 klg. fűrész
port átnedvesíteni képes. Az így áztatott és kiszárított 
fűrészport 2 klg. oltott mészszel s hasonló vízmennyi
séggel újra jól összekeveri s újból kiszárítja s hozzáad 
2 klg. égetett és levegőn szétmállott mészport. Az egészet 
azután vízben füröszti, melybe 5 liter vizüveget ad s 
újra megszántja.

Most érett krumplit héjjal addig főz, mig abból önsú
lyának 20—30 százaléka elpárologtatva lesz s ezen

krumplit összetöri. 40 liter ily krumplit, 30 1. előbb vá
zolt módon előkészített fűrészport, 5 1. agyagot és 2 5  1. 
őrlött burgundi gyantát jól összekever s az egészet egy 
mintába préseli, mely hevítve van. Kellő festanyagok 
hozzáadásával a díszítményeket teljesen kész állapotban 
nyeri.

Végül fűrészpor, hydraiüikus mész és vizböl Urba- 
nitzky tetőcserepet készít, melyet előpréselés után 5 
rész cement, 4 rész vizüveg s egy rész olajból készült 
keverékkel bevon s azután a cserepet végleg kipréseli. 
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Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesületének közgyűlése.

Gyöngyösön, a „Hevesmegyei Gazdasági Egyesület“ 
tanácstermében julius hó 3-án este fél nyolc órakor 
gyűltek össze az egyesületi tagok. Itt üdvözölte meleg 
szavakkal Gyöngyös város közönségének nevében Kemény 
János polgármester a távol vidékről jött erdészeket.

Borhi Borhy György elnöklete alatt rövid előértekezletet 
tartva, melyen az egyesületi tagok egyhangúlag elfogad
ták a választmány azon javaslatát, hogy a Fankovics 
Imre halálával megüresedett választmányi tagsági helyet 
Ferenczy Ede uradalmi erdőmesterrel tölti be, a társa
ság átvonult a gyöngyös-visontai bortermelők szövetkezete 
mint r. t. pincéjébe, hol alkalma nyílt a borászat terén 
a legújabb technikai vívmányokat, a mintaszerű berende
zést és borkezelést csodálni, s lelki szemei elé varázsolni 
azokat az óriás méretű tölgyfákat, melyekből a szövet
kezetei alapítók neveit megörökítő hordókolosszusok 
épültek. Hát még a tartalmuk! A több órán át tartó 
„kóstolón“ kifejlett fesztelen jókedv dicsérte a kitűnő 
bort is, a bortermelők szövetkezetét is. Ez az intézmény 
kiváló férfiak vezetése alatt fontos gazdasági tényezővé 
nőtte ki magát: a szőlőt művelő kapás hulló verejtékét 
csengő aranynyal váltja be.

Julius hó 4-én borhi Borhy György alelnök magyaros 
vendégszeretettel, fényes reggelivel látta el szép parkjá
ban a közgyűlésen résztvevőket. Innen kocsikon a társa
ság a Barna Gábor és fiai cég parkett-gyárába ment, 
melyet más alkalommal részletesen ismertetünk. A sok 
tanulságot nyújtó parkett-gyár megtekintése után Mátra- 
füreden délelőtt 11 órakor lobogókkal, tölgylombbal és 
szinpompás virágokkal ízlésesen feldíszített teremben 
Gesztes Lajos érs. erdőmester, alelnök szives szavak
kal üdvözölve a megjelenteket, a közgyűlést meg
nyitotta.

A közgyűlésen a földmivelésügyi m. kir. ministeriumot 
Zachár István kir. erdőfelügyelő képviselte. Megjelent Győr.*
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gyös város országgyűlési képviselője Török Kálmán főespe- 
res-prépost, Gyöngyös városát Kemény János polgármester, 
a „Hevesmegyei Gazdasági Egyesület“-et Szohner Lajos 
dr. földbirtokos és Engel Hermann titkár, a „Mátra Turista 
Egyesület“-et Rezutsek Árpád és Dévay Sándor gyógy
szerész, a Gyöngyös-Visontai Bortermelők Szövetkezetét 
m. r. t. Hajduska Rezső vezérigazgató, az Országos 
Erdészeti Egyesületet Podhradszky András hgi erdőigaz
gató helyett Gesztes Lajos érs. erdőmester, a Baranya- 
Somogy-Tolnamegyei Erdészeti és Vadászati Egyesületet 
Sech Jenő m. kir. főerdőmérnök, az Arad-Temes-Déva- 
Lugosvidéki Erdészeti Egyesületet Mitske Gusztáv társ. 
erdőgondnok, Dobsina r. t. várost Kellner Viktor erdő
mester, Jólsva r. t. várost Skolka József vrs. erdőtiszt, 
Stainer Gyula magpergető céget Sándor Imre igazgató 
képviselték

Résztvettek még: borhi Borhy György, Barta Gábor, 
Barna Károly, Bogdány Ferenc, Bossányi Rudolf, Bayer 
Róbert, Braun Gyula, Csorna Béla, Demjanovich Teodor, 
Draskóczy István, Elek István, Florek Ede, Földes Jenő, 
Grüssner Jenő, ifj. Antóny Gyula, Kardos Lipót, Kardos 
Samu, Kostenszky Pál, Kostialik István, Mayer Géza, 
Makra Géza, Mányay Imre, Mares László, Nagy Sándor, 
Pásztor József, Pápay Mihály, Szénássy Béla, Tahon 
Ottó, Terén Zsigmond, Tornay Gyula, Vadász Lajos és 
Weinert Tivadar.

Napirend előtt Kemény János polgármester Gyöngyös 
város közönségének nevében üdvözölte a közgyűlést, 
bejelentve, hogy Gyöngyös városa mint erdőbirtokos a 
az egyesület tagjainak sorába lép. Egyben tolmácsolta 
Majzik Viktor Hevesvármegye alispánjának meleg üdvöz
letét és mély sajnálatát, hogy halaszthatatlan hivatalos 
elfoglaltsága miatt nem vehet részt azon egyesület köz
gyűlésén, melynek céljait a legnagyobb mértékben 
helyesli, annak vezetői és tagjai iránt pedig a legnagyobb 
tisztelettel viseltetik.

A múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesí
tése után Mitske Gusztáv az egyesület működéséről az 
alábbi jelentést terjesztette elő:

Igen tisztelt Közgyűlés! Ismét letűnt egyesületünk éle
téből egy esztendő, mely mintegy átmenetet képez a 
szervezkedés és az érdemleges munka korszaka között.

Midőn múlt évi működésünkről óhajtunk számot adni, 
nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy minden elhatározá
sunkban és minden tettünkben szakunk iránt érzett 
szeretetünk volt a buzdítónk és hazafias érzületünk volt 
irányító vezérünk.

Azon messze kiható feladatokkal, melyeknek megoldá
sát a múlt évben egyesületünk maga elé tűzte, az idő 
rövidsége miatt csak futólag foglalkozhatom, főleg ki
emelve a birtokrendezési törvényjavaslatok módosítása 
érdekében kifejtett tevékenységünket. A nm. igazság
ügyminiszter úr által beterjesztett birtokrendezési törvény- 
javaslatnak az erdő fokozottabb védelme érdekében szük
séges kiegészítése iránt — Elek István tagtársunk indítvá

nyát teljes egészében felölelve — feliratot intéztünk a 
m. t. Képviselőházhoz, megküldve azt egyben az összes 
igen tisztelt országgyűlési képviselő uraknak. A mélyen 
t. Képviselőház bölcs mérlegelés alá vette feliratunkat 
s ha az abban lefektetett kívánalmaink az immár szen
tesített törvényben nem is jutnak kifejezésre, mozgal
munknak meg volt azon erkölcsi haszna, hogy törvény- 
alkotóink nagybecsű figyelmét erdőgazdálkodásunkra, s 
hazánk erdőségeinek rohamos csökkenésére felhívtuk.

Felirattal fordultunk ugyancsak Elek István tagtársunk 
indítványa alapján a m. t. Képviselőházhoz a „telepí
tésről, ingatlan feldarabolásról, s egyéb birtokpolitikai 
intézkedések“-ről szóló törvényjavaslat benyújtásakor is, 
mert aggodalommal látjuk, hogy ezen törvényjavaslat az 
ország erdőgazdasági érdekeit nem védelmezi meg 
kellőleg. De nemcsak mi, hanem az ország többi szak
körei is sorompóba léptek az erdők fentartására és 
védelmére; így az „Országos Erdészeti Egyesület“ a nm. 
földmivelésügyi minister úrhoz intézett felterjesztést a 
törvényjavaslat megfelelő módosítása iránt, s hasonló 
akcióra hívja fel egyesületünket az Arad-Temes-Déva- 
Lugosvidéki Erdészeti Egyesület átiratával. Felterjeszté
sünk sorsáról ezidőszerint még nem számolhatok be.

Azonban az orvvadászat megfékezése tárgyában tett 
felterjesztésünk már elintézést nyert, amennyiben a nm. 
belügyminiszter úr leiratában arról értesíti egyesületün
ket, hogy a fegyvertartásnak az egész országra kiterjedő 
egységes szabályozása van tervbe véve.

Mozgalmat indítottunk a Bernát István dr. és Rubicsek 
Gyula urak által közreadott mezőgazdasági kamarák 
törvényjavaslatának tervezete ellen, miután az bevonta 
erdőgazdaságunkat is a törvényhozás utján létesítendő 
érdekképviseletbe, anélkül azonban, hogy a meghozandó 
anyagi áldozatokon kívül erdőgazdaságunk szükségleteit 
és érdekeit a mezőgazdasági élet és termelés szükség
leteinek kielégítése mellett kellőleg számba vette volna. 
Gazdatársadalmunk intéző körei most uj földmívelési 
kamarák törvényjavaslatának tervezetén fáradoznak, s 
így meg kell várnunk az eredményeket azon reményben, 
hogy egy fontos kérdés mindkét gazdasági ág igényeit 
kielégítő méltányossággal s egymás érdekeinek tisztelet
ben tartásával lesz megoldva.

Három vármegyénk erdőbirtokain dívó fatermelési és 
faeladási egységárak gyűjtését megkezdettük, s azokat 
rendszeresen összeállított árlap keretében „Magyar Er
dész“ szaklapunkban már közöltük is, hogy eladót és 
vevőt egyaránt a fatermelési költségek és főleg a faárak 
felől biztos adatokkal tájékoztassuk.

Fölsorolom még azon nevezetesebb mozzanatokat, me
lyek egyesületünk életében a múlt év folyamán előfor
dultak. A M. E. szaklap tiszta jövedelméből egyesületünk 
választmánya a t. Közgyűlés szíves hozzájárulása esetén 
irodalmi alapot óhajt létesíteni s egyelőre 100 K pálya
díjat kitűzni az erdőgazdaság vagy vadtenyésztés köréből 
szabadon választható tárgyról egy nyomtatott ívnyi terje
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delemben megírandó értekezésre. Csupán a Selmecbányái 
m. kir. bányászati és erdészeti főiskola erdőmérnökhall
gatói pályázhatnak. Biráló-bizottság az egyesületi választ
mány volna.

Stainer Gyula körmendi magpergető cég, alapító tag, 
az egyesület által meghatározandó akármilyen célra 100 
koronát adományozott. A választmány tisztelettel java
solja, hogy az adományt hálás köszönettel elfogadni és 
az „Erdészek háza“ alapjának növelésére fordítani mél- 
tóztassék. Horváth Sándor ministeri tanácsos ur, mint az 
„Erdészeti Zsebnaptár“ szerkesztője azon felszólítást in
tézte egyesületünkhöz, hogy a zsebnaptárban való fel
vétel céljából az egyesületünkre vonatkozó adatokat be- 
küldjük, méltóztassanak azzal a titkári hivatalt megbízni.

Fájdalommal és mély megilletődéssel kell jelentenem 
azon veszteséget, mely egyesületünket az elmúlt év fo
lyamán érte akkor, midőn a kérlelhetetlen halál választ
mányunk egyik tevékeny tagját, Fankovits Imre urad. 
főerdészt és egyesületünk két buzgó tagját: Brodszky 
Gyula Coburg hercegi erdőmestert és Karsay Vilmos 
földbirtokost kiragadta sorainkból. Méltóztassanak igaz 
részvétünknek jegyzőkönyvben kifejezést adni.

A múlt év folyamán alapító tagul belépett: Aronffy 
Ernő urad. főerdész. Rendes tagul: a „Baranya-Somogy- 
Tolnamegyei Erdészeti és Vadászati Egyesület“, Rozsnyó 
r. t. város, Donáth és Haás fakereskedő cég, ifj. Hevessy 
László főszolgabíró, Gyulai György tanár, szakíró, Kosti- 
alik István főkáptalani erdőtiszt és Haupvogel Frigyes 
főkáptalani erdőtiszt.

Jelenleg a tagok száma 125, kik közül 14 alapító, 
111 rendes tag, még pedig 1 egyesület, 14 erdőbirtokos 
és 96 erdőtiszt.

Végül tisztelettel jelentem, hogy egyesületünk a múlt 
év folyamán úgy az 0. E. E., mint a testvéregyesüle
tek közgyűlésein képviselve volt és az egyesület választ
mánya t. indítványozza, hogy egyesületünk viszont a 
„Baranya-Somogy-Tolnamegyei Erdészeti és Vadászati 
Egyesület“ tagjai sorába lépjen.

A titkári jelentés egész terjedelmében tudomásul vé
tetvén, Szénássy Béla pénztáros mutatta be az egyesület 
vagyoni állását, mely jelenleg 6420 K 99 f-t tesz ki. A 
Mányay Imre elnöklete alatt Mayer Géza és Kellner 
Viktor tagokból álló pénztárt-vizsgáló bizottság a pénztárt 
teljes rendbe találva a pénztáros részére a szokásos fel
mentvény megadását jegyzőkönyvi köszönet mellett ja
vasolta, a mit a közgyűlés örvendetes tudomásul vett.

Miután az elnökválasztás kérdése Kostenszky Pál 
urad. főerdész indítványára, tekintve a jelenvolt egyesü
leti tagok csekély számát, a napirendről levétetett, Tornay 
Gyula fkpt. erdőmester előadta „A magán erdőtisztek 
helyzetének javításáéra vonatkozó bizottsági jelentést. A 
nagy tetszéssel fogadott indítványt lapunk más helyén 
egész terjedelmében közöljük.

Ezután Elek István m. kir. erdőmérnök tartotta meg a 
lapunk élén közölt felolvasását a „Birtokpolitikádról. A

vonzóan előadott, eszmegazdag tanulmány mindenkit 
magával ragadott s az éljenzés és taps csillapultával 
Török Kálmán országgyűlési képviselő adott kifejezést 
elismerésének. A nemzeti politika hathatós eszközének 
látta a felvetett, oly irányt megjelölő eszméket, mely új 
csapásokra tér. Azok mennél szélesebb körben való szét- 
hintését nemzeti gazdasági érdeknek mondotta, s fölszó
lította a közgyűlést, találjon módot, hogy az érdekes 
felolvasás a kormányhoz és az országgyűlési képviselők
höz eljusson.

Kemény János polgármester pedig jegyzőkönyvbe kérte 
felvétetni azt, hogy Gyöngyös városa büszke arra, hogy 
e nagyszerű eszmék ott hangzottak el. A közgyűlés el
határozta, hogy Elek István felolvasása a „Magyar Er
dészében közlendő s külön lenyomatként, röpirat alak
jában, széles körben szétküldendő. A jövő közgyűlés 
helyéül Kellner Viktor erdőmester indítványára Dobsina 
város jelöltetett meg.

Az indítványok során Mayer Géza urad. erdőmester
nek az erdőtisztek cimkérdésére vonatkozó indítványát 
fogadta el a közgyűlés. A mélyen átgondolt, vitát keltett 
javaslatot legközelebb egész terjedelmében közöljük.

Kostenszky Pál urad. főerdész hozta ezután javaslatba, 
hogy az egyesület vagyonának egyrésze a magyar tiszt
viselők jóhírnevű takarékpénztárában elhelyeztessék. A 
javaslat tanulmányozása és előnyös esetben annak meg
valósítása a választmányra bízatott.

Elfogadta a közgyűlés Mitske Gusztáv titkár indítvá
nyát az alapszabályok módosítására vonatkozólag s a 
választmányra bízta az új alapszabályok kidolgozását, 
örökös tiszteletbeli elnök, még egy alelnök, segédtitkár 
és 5 választmányi tag közbepótlásával.

Táviratban üdvözölve még dr. Darányi Ignác földmi- 
velésügyi ministert és Podhradszky András hgi erdőigaz
gatót, elnök a közgyűlést berekesztette.

Közgyűlés után a társaság fehér asztalhoz ült, mely
nél Ő felsége apostoli királyunkra borhi Borhy György 
által mondott felkösztő után sűrűn követték egymást a 
magasan szárnyaló szellemes pohárköszöntők, melyek 
közül kiemeljük Kemény János polgármesterét, a ki 
Ígéretet tett, hogy Gyöngyös városa Borsod-Gömör-Heves 
megyék erdészeti egyesületének területén tartott első 
közgyűlését Mátrafüreden márványtáblával örökíti meg. 
A késő esteli órákban emelkedett hangulatban oszlott 
szét a társaság, magával víve Gyöngyös város közönsége 
magyaros vendégszeretetének felejthetetlen emlékeit s 
azon tudatot, hogy eszméink és törekvéseink Gyöngyö
sön termékeny talajra találtak és ott egyesületünk hat
hatós pártfogókat nyert.
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B orsod-G öm ör-H evesm egyék  E rdészeti Egye- H á t r a l é k E l ő r e f i z e t é s
1 9 0 9 - r e

sü le te  tag ja inak  névsora  1909. évi junius hó 1-én, k o r o n a k o r o n a

a hátralékok és előrefizetések kimutatásával. 30. Ferenczi Ede — —

31. Ferster Ede —

A) Alapítványok. K é s z p é n z b e n  
a l a p í t o t t  ö s s z e g 32. Fischl József —

k o r o n a 33. Frank Adolf 12 —

1. Ifj. Almássy István 150 34. friedenliebi Fritz Rezső - - —

2. Andrássy Dénes gróf 2000 35. Frőlich Brúnó 6 —

3. Andrássy Géza gróf 300 36. Farkas Pál — — -

4. Áronffy Ernő 150 37. Ferjencsik Miklós — ■ —
5. Egri főkáptalan 300 38. Fozmán Gyula — —

6. Egri papnövelde 150 39. Gál György — 6
7. Fülöp Szász Coburg Gothai herceg 500 40. Gaszner Imre — 6

és minden tisztnek gyűlésenkint és évenkint 20 K 41. Gesztes Lajos — 6
8. Gömöri faipar részvénytársaság 150 42. Gintner Bálint — —

9. Imecsfalvi Imecs Béla 150 43. Glózer László — 6
10. Károlyi Mihály gróf 150 44. Groszmann Imre — —

11. Knöpfler Károly 150 45. Grünmann Arnold 6 —

12. Rimamurány S. T. vasmű r. t. 150 46. Gyulay György — —

13. Rimaszombat r. t. város tanácsa 150 47. Hanko Pál — 6
14. Stainer Gyula 150 48. Hensch Emil — —

Összesen 4600 49. Hering Samu — —

B) Rendes tagok.
50. Holéczi Gusztáv
51. Hoznék Gyula

—
—

H á t r a l é k E l ő r e  f i z e t é s  
1 9 0 9 - r e 52. Huszár Kornél 6 —

k o r o n a k o r o n a 53. ifj. Hevessy László 6 —

1. Antony Gyula — 6 54. Hauptvogel Frigyes 6 —

2. Antony Károly — 6 55. Jólsva r. t. város — —
3. Aschner István — —  ■ 56. ifj. Jurkovich János 6 —
4. Bánik György — — 57. Kachelmann Walter — —

5. Bayer Róbert — — 58. Kellner Győző 6 —
6. Bárdossy Miklós — 6 59. Király Emil — 6
7. Beél Gyula — — 60. Kirinyi Béla — 6
8. Benczkó József — 6 61. Kolbenheyer Gyula — —

9. dezséri Bobok Tivadar — 6 62. Kostenszky Pál — —

10. borhii Borhy György — — 63. Kotzmann Géza 6 —

11. Bradofka Károly — — 64. Kovács Gusztáv — —

12. Barger Guido — . — 65. Kostialik István — —

13. Biok Zoltán — — 66. Lányi Aladár — 6
14. sipeki Balázs Lajos — 6 67. Linszky Károly 6 —

15. Csaszkóczy Károly — — 68. Lukovich Attila — 6
16. Csorna Gusztáv 6 — 69. Lux János — —

17. Csanády László — — 70. Mányay Imre 6 ■ —  -

18. Crausz Géza — — 71. Mayer Géza — —
19. Dénes Géza — 6 72. Mihalik Pál 6 —

20. Dezsényi Jenő — 6 73. Mitske Gusztáv - - —

21. Dienes Barna — — 74. Mölczer Gyula 12 —

22. Divald Béla — — 75. Merényi Gyula — 6
23. Dobsina r. t. város — — 76. Nemes Károly — —
24. Elek István 6 — 77. Neógrády Kálmán — —

25. Endersz Frigyes — — 78. Nagy Elemér — —
26. Enyedy János — — 79. Nagy Sándor — 6
27. Fábián Béla — — 80. Okolicsányi Lajos — —
28. Faragó Béla — — 81. Ormay Gyula — —

29. Farkas György — — 82. Pálffy Alajos 24 —

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



14. szám. MAGYAR E R D É S Z 247

H á tr a lé k E l ő r e f i z e t é s  

1 9 0 9 - r e
k o ro n a k o r o n a

83. Pauchli Rezső — 6
84. Pauks László — 6
85. Pataky József — 6
86. Péczer Mihály — 4

87. Pékh József — —

88. Pilz Ottó — —

89. Plenczner Rezső — —

90. Podhradszky András — 6
91. Podhradszky Pál — —

92. de Pottere Gérard — 6
93. Prsibislawsky Adolf — —
94. Peiszerle Pál 6 —

95. Rozsnyó r. t. város 6 —
96. Regenhardt Pál — —
97. Solti Arnold — —
98. Sztripszky Mihály — —

99. Szénássy Béla — —

100. Szepesházy Kálmán — —

101. Szilvássy László — —

102. Szontagh Andor — 6
103. Skolka József 6 —

104. Sulyovszky István — 6
105. Tindly József — 6
106. Tornay Gyula — 6
107. Törzs Artúr 1 2 —

108. Terray Gyula — —

109. Urbantsek Ignác — —

110. Ujfalussy Mihály 6 —

111. Vadas Jenő — —

112. Weinert Tivadar - ■ 6
113. Wolfrám Sándor — —

114. Zachár István — —

115. Zemanek Adolf 1 8 —

Kelt Jolsván, 1909. julius hó 4.
Szénássy Béla,

pénztárnok.

A lövés művészete.
(Folytatás és vége.) 3.

Ezen gyorsasági külömbözetet a lövésznek figyelembe 
kell venni akkor is, amidőn valamelyes mozgó tárgyra 
lövését irányítva — az előre való lövésnek a távolságát 
kell, hogy kiszámítsa. Például egy előttünk keresztbe 
röpülő madárra akarunk lőni, amelynek röpgyorsasága 
másodpercenként 16—17 méter, akkor 4-es számú sörét
tel való lövésnél az előre illetve az elébe való lövés 
távolsága, — ha az állat előttünk 20 lépésnyire röpül 
— 1 méter, 6-os számú sörétnél ez a távolság már P20 
m.-re növekedik. Ez a szabály természetesen csak ak
kor érvényesül, ha a lövész a vállához tartott fegyverét 
a megpillantott madár pillanatában süti el, nem pedig 
azon időt is számítva, mig esetleg fegyverét földről, kéz
ből emelné arcához. Ez a szabály laikusnak, de még 
sok gyakorlott lövésznek is — egy kissé jól tudom — 
hihetetlenül hangzik, — a kételkedőket azonban meg
nyugtathatom, hogy ez nem theoretikus fejtegetéseken 
alapszik; hanem külföldi megbízható lőkisérleti állomá
sokon végzett méréseken alapuló megdönthetien gyakor
lat eredménye. Sok lövész és gyakorlati vadász — ezen 
előre vagy elébe való lövést önkénytelenül, anélkül, 
hogy ezt tudná, használja is. Csakhogy ennek szüksé
gességére nem a theoria vezette rá, hanem a gyakorlata 
annyira vérébe ment, hogy: ezeket a szabályokat mint egy 
„reflexmozgást“ önkénytelenül csinálja — mint a vadá
szok mondják: kapásból lő.

Nálunk általában 00—14 számok közötti párosán 
számozott sörétek vannak használatban, melyeknek át
mérőjét, valamint azok milyen nemű vadra való hasz
nálhatóságát ezen táblázat tünteti fel.

00 =  4-Vä
2 =  3
3 =  3-Vs

8 =  2-i/é 
10 =  1 •»/* 
12 =  1-1/4 
14 =  1

Vljm farkas, sas, túzok.
„ túzok, vadlud, siketfajd.
„ vadlud, vidra, róka, őz.
„ róka, őz, télen nyúl.
„ nyúl, nyírfajd, télen kisebb ragad, madár. 
„ nyáron ruca, ősszel nyúl, fácán.
„ auguszt. nyúl, szept. fogoly, szalonka.

augusztus fogoly, fürj és sárszalonka.

Ezen kimutatás, mely egyúttal a nálunk szokásos 
00—14 számú sörétek átmérőjét ’̂ -b e n  is kifejezi, na
gyon lényeges eltérést mutat. Ez az eltérés a sörétek 
számozásával van összefüggésben. A hány gyár van, 
annyiféle sörét jön forgalomba és azok számozását a 
gyár nagyon gyakran saját Ízlése szerint eszközli. Minek 
eredménye az is, hogy sokszor a vadászok a sörétek
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számát nagyon összekeverik és a használati sörétet nem 
a vadfajok, hanem a bemondott gyári számok után 
alkalmazzák. A sörétnemek kiválasztása vadásziasan, 
mindig a sörét átmérője szerint kell hogy történjék. Ezen 
eljárás minden félreértést kizár és igy nem fordul elő az, 
hogy: a legjobb akarat mellett is a vadász pl. 8-as számú 
sörét helyett 6-os számú sörétet tesz patronjába.

A kimutatás alapjául szolgáló sörétek méreteit az 
általánosan árusított sörétek méretei után készítettem.

A sörétszemek helyes átmérőjét úgy kapjuk meg, 
ha ugyanazon minőségű és számú sörétszemekből tiz 
darabot egyenes irányban — vonalban — egymás mellé 
fektetünk és azt a vonalat pontosan hosszmértékkel le
mérjük. A vonal hosszúsága cjm ben ugyanannyi át
mérőül szolgál.

Ha a hosszméret 4 cjm, akkor az átmérő 4 lesz.
Egy használati vadászfegyvernek (söréclövés) a legjobb 

lőképét illetve a sörétek átütő erejét a céltáblán, mindig 
az a hely határozza meg, a hol a sörétszemek a leg
sűrűbben vannak egymás mellett. Ez képezi a legrövidebb 
vagyis a leggyorsabb röppályát. A céltábla szélein talál
ható sörétszemek, rendes irányuktól már az ütődés által 
eltéríttettek, így átütő erejükből is vesztettek. A sörét
szemek összetartását, a cél központjára való csoportulá- 
sát, tehát a legideálisabb lőképet — mindig a fegyver
cső furatának alkata határozza meg. Ezért fontos és a 
jó lövésnél legfőbb tényező a pontos csőfurat. Az eddigi 
gyakorlatban az úgynevezett „Cylinder“ íurásu fegyver
csövek adják a legközpontibb lövéseket és ennek meg
felelően a legnagyobb átütő sörét lövedéket is. Ezek 
lennének tulajdonképpen az „ideális“ fegyverfuratok. Ezek 
azonban rendkívül odaadó és figyelmes munkát igényel
nek, hengerded fúrásuknak annyira pontosnak kell lenniök, 
hogy: a gyárosok nem tartják elég érdemesnek velők 
üzleti szempontból foglalkozni.

A szűkített csövű furatok, az úgynevezett „Choce- 
boore“ természetesen központian tartják a lövést, de 
ezek inkább csak olyan vadásznak valók, a kik 8-asnál 
(2*Vi átmérőjű sörét) nagyobb sörétet nem igen
használnak. Inkább mint galamblövészeti fegyvercsőfurat 
érvényesül. Most már körülbelől tisztában lehetünk azzal 
is, hogy „ideális“ fegyver, a mely a durvább és apróbb 
szemű sőréteket egyforma pontossággal és ölő erővel 
lője — használatban nincs is, sőt elő sem állítható, 
mivel a lövés technikája és a csőfurat alkata az ilyen 
„universalis“ képességű fegyverek lehetőségét kizárja.

Azoknak a régi vadászoknak az ellenvetései — a kik 
még a régi elültöltő kapszlis fegyverekkel gyakorolták a 
vadászatot — semmit sem igazolnak ; már csak azért 
sem, mivel a régi vadászok, még apró szárnyasokon sem 
igen használtak 10— 12 számú sőréteket, hanem sokkal 
durvábbakat. És ellenvetéseik nem a cső furatára, hanem 
a töltény illetve a lövedék fojtására vonatkozhatik. Tagad- 
hatlan tény az, hogy: a fojtásnak a lövés erejére és 
annak lőképére rendkívül nagy hatása van. A mai „mo

dern vadászok“ ezzel mit sem törődnek, sőt annak 
fontosságát nem is ismerik, mivel töltényeiket vagy ké
szen vásárolják, vagy esetleg maguk készítik olyan foj
tással, a milyennel rendelkeznek, vagy esetleg olyannal, 
a milyen a töltényt elárusító kereskedőnél beszerezhető, 
vagy raktáron található.

Az elültöltő fegyverek csövei a régibb vadászok által 
csak nagy ritkán, vagy egyáltalában sohasem lettek 
tisztítva . . .  és mégis jól lőttek. Sőt bizonyos vadász
hit szerint a csövek a babona szerint olyan folyadékkal 
lettek megtöltve s egy álló hétig így tartva, a mely 
folyadék a szándékos megrozsdásodást volt hivatott elő
állítani. Csak a piramedlinek kellett tisztának lenni. Ez 
a rozsda adta meg aztán azt az erőt, a melyre a mai 
vadászok is vágyakoznak — az úgynevezett: brandtot.

A hátul töltő fegyverek korszakával ez a mesterséges 
rozsda elvesztette hivatását és a vadászok igyekezete oda 
irányult, hogy a fegyverek csöveinek belső része — min
dig tükörsima legyen. E két ellentétes ok közötti össze
függést a fojtás minőségében találjuk meg. A hátul töltő 
fegyverek feltalálásával a fojtás nyert állandó alakot, a 
mely egységes formában a cső öbének megfelelően 
alakult ki. Hozzátehetjük még azt is, hogy: még most 
sem alakult ki teljesen, mert a hány gyár van és a hány
féle fegyvert előállít, annyiféle megfelelő fojtásnak is 
kellene lennie. De nem így van! Pl. Egy 16-os caliberü 
fegyverhez való lőporfojtás az egyik fegyver patronjá
ban jóformán kotyog, a másikéban még alig fér bele.

Az egyik kiengedi a lövéshez szükséges gázok erejét; 
a másik meg felesleges dörzserőt fejt ki a csöveken 
keresztül. Tehát, egy hátultöltő fegyver töltényéhez 
mindenek előtt egy megfelelő lőporfojtást kell kiválasz
tani, a mely a cső furatának megfelelő — kísérletezés 
után lenne kiválasztandó, mely körülmény a fojtás ke
mény vagy lágyságát is meghatározná.

Az elültöltő fegyvereknél ez a rendetlenség soha sem 
állott elő. A lőporra alkalmazott csepü vagy kóc, a töltő
vesszővel addig veretett le, mig a vessző a csőből ki 
nem ugrott. Ezáltal a fojtás a cső belsejének természe
tes alakját kapta meg, annak mindenféle hézagát kitöl
tötte — ruganyossá válván, még a mesterséges rozsda 
akadályait is sikeresen legyőzhette.

Az elültöltő fegyverek igen jó lövőszerszámok voltak, 
a lövés pillanatában kifejlődő gázok soha semmiféle utón 
csak a csövön keresztül használódtak fel. Gyakorlati 
használhatóságuk fölé a „hátultöltőket“ — egyedül csak 
a lövés, illetve a töltés gyorsabbsága helyezte.

A fegyvercső hossza és a fegyver súlya általában 
véve lényegesen befolyásolja úgy a lövést, mint magát a 
lövészt vagy vadászt.

A hosszabb cső biztosabb célt ad, azonban megnehe
zíti magát a fegyvert.

A rövid cső gyors célt ad, a vadász hamarább lövésre 
kész lesz, de az igen nagy gyakorlatot és különösen jó 
szemeket igényel. Igen fontos a fegyvernél a „ravasz
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járása." Általában a nehézkes fegyvernél, ha a ravasz 
„könnyen“ jár — a szerencsétlenség is könnyebben 
megesik vele ; könnyű fegyvernél meg a nehéz ravasz- 
elhúzás a lövést rontja el. Gyakorlati szabálynak vehet
jük a két csövű fegyvereknél, hogy: az első ravasz 1’8, 
a hátulsó meg 2 kg. súlyra huzassék el. A fegyver 
helyes önsúlyát adja az angolok szokásos szabálya, mely 
szerint: a sörétmennyiség 96-szorosa képezi a fegyver 
helyes súlyát.

A fegyver súlyát nem a vadász testalkata, testi ereje 
határozza meg, hanem rendesen azon körülmény, hogy 
a fegyver milyen célra lesz használva.

A ki fegyverével egész napon át szabadban — sőt 
nyári hőségben foglyászás alkalmával — fegyverhordozó 
nélkül vadászik — az mindenesetre kisebb súlyú fegy
vert kell hogy használjon. Ez a kisebb súly azonban 
arányos összefüggésben kell hogy legyen a fegyver 
kaliberével és a töltény lőpormennyiségének adagolásá
val, mert a túlkönnyü fegyver erős rúgást, az erősebb 
töltény pedig erős fülzúgást okoz.

Ez arányban a 12. kalib. fegyver okvetlen súlyosabb 
kell, hogy legyen — mint a 16-os kaliberű. Általában 
véve a fegyver túlkönnyűsége mindig a fegyer ellentálló 
képességének a rovására Íródik — legyen bár a fegyver 
a legfinomabb kovácsolt acélból készítve is.

Minden puskás, gyakorlattal és lövészetben művészi 
tudást sajátíthat el — ha jó szeme, illetve megfelelő 
látóképessége van.

Céllövészetnél ezen hiányt is lehet pótolni, megfelelő 
szemüveggel. Vadászatnál a szemüveges vadász ne igye
kezzék művészi jártasságot elsajátítani, hanem elégedjék 
meg azzal, hogy: megfelelő alkalmas szemüveggel a 
saját szórakozására — kényelmesen vadászhatik.

Sörétes fegyvereknél a legelső szemgyakorlat az, 
hogy : a vadásznak 50 lépésnyi távolságot minden körül
mények között a legpontosabban kell meghatároznia.

A lövés maga — mint mondani szokták — pillanat 
alatt megtörténik, csak hogy tudjuk, hogy az a pillanat 
is időbeli művelet és ezen pillanathoz hozzá kell még 
„egynéhány másféle pillanatot“ is számítanunk. A fegy
vernek archoz emelése, a ravasz elhúzása, a kéz önkény
telen mozdulata ; mind oly időbeli műveletek, a melynek 
összeadásából — bizonyos számú „másodpercnyi“ idők 
is kikerülhetnek. Ezen műveletek számadásszerü idő- 
külömbségeit, lőkisérleti állomások pontos méretei a 
physika és a mathematika alapján hiteltérdemlően ki
számították.

Nem célom azt idézetszerüen közölni, mivel jól tudom, 
hogy: theoretikus jellegűnek magyaráznák a mi vadá
szaink és ezáltal az értékéből vesztene, csak a gyakor
lati részre akarom a figyelmet terelni. A vadászok túl
nyomó része ezen szabályokat követi is, csakhogy ön
kénytelenül és úgynevezik magukat, hogy: kapásból lövők.

A vadász szeme előtt elvonuló, röpülő, szaladó vagy 
haladó vad természetszerűen — az állat faja szerint —

bizonyos időbeli mozgást végez. Ez a mozgás a szem 
látóképességének fordított aránya szerint a lövés hord- 
erejéhez képest annál nagyobb lesz —■ mentői távolabbra 
esik a meglövendő vad — a vadásztól.

Ezen távolságot kell a vadásznak a célbavevéssel, 
vagyis jobban mondva az előre, esetleg oldalra való 
lövéssel kiegyenlíteni.

Egy velünk szembe szaladó nyúlra, 40 lépésnyire, nem 
magát a nyúlat célozzuk meg ; hanem előre nyújtott lábai 
elé lövünk és így az állat időszerű mozgásával valóság
gal belé szalad lövésünkbe. Ellenkező esetben feltétlenül 
elhibázzuk.

Ellenkezőleg egy tőlünk egyenes irányban elszaladó 
nyúlra nem a célt mutató állat tükrébe lövünk, mivel 
így legjobb esetben is csak a hátsó lábait sérthetjük 
meg, hanem — az elszaladó állat fejmagasságában célo
zunk és így előrehaladásával az állat a lövés közép
pontjába kerül.

Röpülő vadnál, ha velünk szemben fölfelé száll, a 
madár feje elé lövünk.

A leszálló szárnyasnál — abban az irányban, a mely 
felé leszáll — alá kell lőni.

Fejünk felett magasan szálló szárnyast, röpülési irányá
ban — soha sem szemben, hanem hátulról — elébe 
lövünk.

Előttünk oldalt elrepülő szárnyast ugyancsak röpülési 
irányában, fej vagy előre való célzással illetve lövéssel 
ejtünk le.

A vadásznak sohasem szabad a sőrétek szóródásainak 
eshetőségére rámutatni. Minden egyes vadat külön-külön 
úgy kell megcélozni, mintha csak azt az egyet akarnók 
lelőni. Az úgynevezett „belélövés“ nemcsak hogy nem 
vadászias, hanem még nevetségessé is teszi a vadászt. 
Az ilyen puskást minden jóravaló vadász lenézi és vadá
szatán való társaságát méltán kerüli is.

Számtalan eset bizonyítja, hogy a vadászatokon elő
fordult szerencsétlenségeket mindig az ilyen szeleburdi 
hübele-balázs módjára lövöldöző maskarák okozták.

Szokjuk meg azt, hogy: vadászni azért járunk, hogy 
a vadat tisztességes vadászhoz illően meglőjük, ne pedig 
megsebesítsük. Ezt úgy érjük el, ha minden egyes vadat 
külön-külön megcélozzuk — ha ezt megszokjuk, a szo
kás természetünkké válik és csak akkor élünk a lövés 
jogával, a midőn a vad elejthetésének eshetősége is fenn
áll, nem pedig akkor, a midőn erre még reményünk 
sincs.

A lövedék átütő erejét a lőpor és a sörétadag helyes 
aránya határozza meg. A lőporadag fokozása és a sörét
mennyiség súlybeli csökkentése az átütő erőt fokozza és 
az ennek ellenkezője — csökkenti. Pl. Calib. 16-os töl
ténynél. Lőpor (o. m. f. n.) 2-5 grm. és 27 grm. sörét- 
töltéssel sokkal nagyobb az átütő erő, mint — 2'3 por 
és 30 grm. sörétmennyiséggel készített töltényeknél.
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Kérelem
a z  1910. é v i w ie n i e ls ő  n e m z e tk ö z i k iá l l í tá s  m a g y a r  o s z tá 

ly á b a n  v a ló  r é s z v é te l ü g y é b e n *

Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati kiállí
tás magyar osztályában való részvétel tárgyában kibocsá
tott felhívásunkat nem kisérte az az érdeklődés, melyre e 
rendkívül érdekes s a kiállítások történetében egyedül 
álló vállalkozás méltán igényt tarthatott volna.

A magyar vadászati kiállítás rendezése érdekében 
megtett eddigi intézkedések, melyek közül kiemelkedik a 
kormány áldozatkészsége folytán a nemzetközi vadászati 
kiállítás magyar területén egy önálló, formáiban a ma
gyar jelleget visszatükröztető nagyarányú magyar vadász- 
kastély építése, Ő Felsége a király, —- a királyi család 
tagjainak — és hazánk főurainak nagyszabású részvé
tele, — zálogát képezik annak a sikernek, amelyhez 
való közreműködésre t. Címedet is a megküldött felhívás
ban felkérni bátorkodtunk.

Eddigi törekvéseinket azonban a sikerhez vezetni és a 
célhoz érni úgy, hogy a magyar vadászatnak történelmi 
emlékezetessége, világraszóló neve a nemzetközi ver
senyben teljes- fényében emelkedjék ki, csak akkor lesz 
lehetséges, ha ettől a magyar vadászok, a vadászatot 
gyakorlók, a vadászterületek birtokosai és bérlői meg 
nem vonják áldozatkészségüket és a hazafias célt haza
fias szeretettel karolják fel.

Az ebbe vetett bizalom késztet arra, hogy t. Címed
hez újból forduljunk azzal a kéréssel, hogy a már meg
küldött „Osztályozásában részletesen ismertetett anyag 
szives figyelemre méltatásával az ugyancsak megküldött 
„Jelentkezésnek igénybevételével a kiállításon való rész
vételhez csatlakozni méltóztassék, egyúttal van szeren
csénk értesíteni arról, hogy a jelentkezés határidejét f. 
évi szeptember 1-ig hosszabbítottuk meg, önként értetőd
vén, hogy a jelentkezés sor- és időrendjéhez képest fog 
a kiállítandó tárgyak elrendezéséhez szükséges terület 
előnyösebben vagy kevésbé kedvezően kijelöltetni.

Végűi van szerencsénk értesíteni arról, hogy a meny
nyiben a t. Címed birtokában levő vadászati tárgyak, 
eszközök és felszerelések — kivéve a diadalmi jeleket — 
oly érdekességűek volnának, hogy azok elmaradása a 
kiállítás veszteségét jelentené, hajlandók vagyunk — ez 
irányban kifejezett kérelmére — egyes, a kiállítással járó 
illetékek viseléséről bizonyos mértékben gondoskodni ; 
abban az esetben pedig, ha bejelentendő tárgyait a kiál
lítás céljaira véglegesen átengedni méltóztatnék, készek 
vagyunk t. Címedet az összes illetékek alól fölmenteni.

Amennyiben a már megküldött jelentkezési ívek helyett 
újakra lenne szükség, kérjük, hogy ez iránt a vadászati 
kiállítás magyar országos bizottságához (Budapest, V. 
Zoltán-utca 16. sz.) fordúini szíveskedjék, mely a kiállí
tásra vonatkozó bármely kérdésben készséggel áll szol
gálatára.

Budapest, 1909. évi junius hó.
Esterházy Miklós hg.

____________  elnök.
* A fenti kérelmet az 1910. évi wieni első nemzetközi vadá

szati kiállítás magyar országos bizottsága (Budapest, V., Zoltán- 
utca 16.) küldte szét.

Serétlövés nagyvadra.

így együtt még leírni is restellem ezt a két szót, a 
mi bűnt és kegyetlenséget jelent s tulajdonképen mint 
legheterogenebb dolog egymást kizárja. Már a vele való 
foglalkozás is nehezemre esik, de nem nézhetem szó 
nélkül tovább azt a lelketlenséget, mit széles ez ország
ban az emberek durvaságából és kapzsiságából kifolyó
lag, lépten-nyomon tapasztaltam.

Fölebbeznem kell a humanizmus nevében, orvosságot 
keresve arra a csúf társadalmi fekélyre, a mi a vadá
szatok legszebbikét, a nagyvadászatot embertelen dög
vadászattá sülyeszti le. Ez az undorító kórság : sörétlövés 
nagyvadra.

Fájdalom, szegény magyar hazánk az éppen, mely a 
kulturállamok közül legtöbbet s leggyakrabban szenved 
ezen kórtól. Ha bejárja valaki az országot s ezen irány
ban szerzett és gyűjtött szomorú tapasztalatain végig
tekint, nemcsak a méltó harag, de a szégyenérzettől is 
kell hogy pir fussa el az arcát. Ha elgondoljuk azt a 
sok kínt és szenvedést, mit a seréttel lövő nagyvad- 
dögészek évente okoztak s okoznak, s a mely sintéreik 
fejére büntetésért kiált az égbe, — csak undort és meg
vetést érezhetünk azon kegyetlenek iránt, kik ebben 
vétkesek.

És legszomorúbb a dologban az, hogy ezen undok 
mesterséget nemcsak az orvvadászok űzik, hanem civili
zált, külső műveltségüknél fogva az úriosztályhoz tartozó 
emberekből kerül ki a legnagyobb része ezen dicső Nim- 
ródhadnak.

A kik jóhiszeműleg, tudatlanságból gyakorolják — mert 
ilyenek is vannak — ezen szégyenteljes sportot, azokat 
csak őszinte sajnálat illetheti. Hányán vannak olyanok, 
kit teljes nyugodtsággal, jó lelkiösmérettel lőnek szarvasra 
0 seréttel, sokszor nyúlseréttel ; nem is sejtve azt, hogy 
akkor mint vadász és mint ember a legcsúfabb bűnt, 
illetve kegyetlenkedést követik el.

Az apjától így látta, hát ő is úgy teszi. Az apja sintér 
volt, hát sintér marad ő is. Talán nem is hallotta, nem 
is sejti, hogy a csülkön járó vadat minden humánus, 
művelt ember, minden jóravaló vadász csakis golyóval 
és pedig vontcsövű fegyverből lövi, vagy hogy a golyós 
fegyver egyáltalán vadászati célra is használtatik. O mind 
ezt nem tudja. Lakkcipője, monoklija, selyemnyakkendője 
van, de olyan nemesen érző szive nincs, hogy erre ma
gától rájöjjön.

Mit tudja az a szegény szutykos eszkimó, mikor a 
fókazsírt szürcsöli, hogy pezsgő és tisztaság is van a 
a világon ! Fókazsírt ittak, piszkosak voltak az ősei, hát 
ő is azt iszik, és piszkos, bűzös marad, s ez minden 
szégyen nélkül jól esik neki.

Maga az individum nem hibás, csak műveltségi, szel
lemi képessége csekély, csak tudatlan. A tudatlanság 
pedig nem bűn, csak hiba, mit a jobbérzésüek köteles
sége volna eloszlatni.
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Hanem azok az urak, kik elég jó példát látnak maguk 
előtt, a miből tanulhatnának és a tanítást semmibe sem 
véve, kegyetlen hévvel tovább űzik piszkos mesterségöket, 
azok nem érdemlik meg ezt a szép címet, hogy „vadász“, 
azok közönséges sintérek. Nem fegyver, vadászjegy, 
vadászati jog kell azoknak, hanem deres 1

Milyen vérlázító dolog az, mikor egy ilyen mákvirág 
kiül serétes flintájával lesbe, vagy elmegy hajtóvadászatra 
s az elébe került gyönyörű nemes vadnak odacsördít 
söréttel, vagy postával, mintha csak egy nyúl volna az 
istenadta.

Kapzsi, irigy kocapuskás létire — ha igaz vadász 
volna, nem lőne seréttel — nem nézi azt, hogy hová 
lő, mindegy az neki, gyomor, has, vagy hátulsó comb ; 
csak vaktába odakapja a flintáját, s mint a hogy seréttel 
lőni szoktak: behunyt szemmel elsüti. Szegény puhán 
lőtt vad a szégyentől és fájdalomtól összerándul, majd 
gyors iramodással keres menekülést.

Ha megnézné is a lőhelyet vagy egy darabig nyomozná 
áldozatát — pedig dehogy teszi — vérnyomot akkor 
sem találna, mert a sörét által okozott apró lyukak össze
húzódnak vagy pedig a szőrtől betömődnek s a vérzés 
befelé történik.

így aztán a hős vadász megvakarja fületövét s abban 
a biztos hiszemben, hogy elhibázta — mintha lehetne 
egy akkora testet söréttel elhibázni — szomorúan haza 
bandukol.

Ha vért talált volna, kifeszítené mellét s örömmel, hir
detné mindenütt, hogy ha nincs is meg a vad, de leg
alább megsebezte, nem hibázta el egészen. S ez neki 
megnyugtató dolog és mosolyogni mer hozzá, a helyett, 
hogy pirulna és szégyenlené magát. Mit törődik ő a sze
gény állat kínjaival, csak neki ne kelljen röstelkedni 
hibázásáért.

Pedig hibázni nem, csak sebezni szégyen.
Ezalatt szegény szarvas megy vakon, pihenés nélkül, 

űzi a fájdalom, mig a belső elvérzés, sebláz vagy éhségtől 
össze nem rogy s égető kínjaitól meg nem szabadítja a 
halál, mig ki nem leheli ártatlan páráját, hogy aztán 
dögül szolgáljon az éhes varjaknak, rókáknak vagy kóbor 
ebeknek.

50°/o-a a sörétdögészek által megpuskázott vadnak ily 
szomorú véget ér, ily nyomorúltúl pusztúl el. 4°/o-a pedig 
hónapokig tartó szenvedés és betegeskedés után elsatnyúl 
vagy éppen nyomorékká válik. — Hány félszemű, három 
lábú vagy összezsugorodott lábú nagyvadat láttam én 
már életemben, melyet mind a híres postalövések okoztak.

A múlt évben is tartózkodott területemen egy páratlan 
16-os bika, melynek egy „úr“ (?) postával ellőtte az egyik 
első lábát a könyéknél (20 lépésről). Valami 2 hónapig 
vánszorgott hol nálam, hol a szomszéd területen — 
magam nem tudtam puska elé kapni, csak az erdőőrök 
látták fityegő lábbal, dagadt szűgygyel, a fájdalomtól 
egészen megszelídülve, mig az ellőtt láb elvált a testtől 
s azt a szó szoros értelmében elvesztette. — Most a

szomszéd területen tartózkodik s a mint hallom, teljesen 
begyógyúlt a seb és szépen megtanult három lábon sza
ladni. De mig ennyire jutott, szegény állatnak mennyi kínt 
kellett kiáltani és mily nyomorúlt agancsai lesznek a jövő
ben. Ha az az „úr“ akkor golyóval lő, szépen elhibázza s a 
szarvasnak most nem volna semmi baja. Serétes flintá
jával pedig hibázása dacára is nyomorékká tette.

Tavaly augusztus hóban lőttem egy jó hatos bakot, 
melynek jobb agancsa rendellenes volt. Midőn kifőztem 
koponyáját, kiderült a rendellenes képződés oka. A jobb 
agancscsap vagy rózsatő egy szem nyúlsöréttől össze volt 
zúzva, mi most kivehetetlenűl be van forrva a csontba 
s ólomdíszűl szolgál a koponyán.

1895-ben egy bakot, 97-ben egy szarvastehenet lőttem, 
melyek mindegyikének jobb első lába egy araszszal rövi- 
debb volt, mint a másik, s a merev és görbe térdcsuklót 
az őznél ökölnyi, a szarvasnál gyermekfejnagyságú kemény 
daganat vette körül. A felbontásnál mindegyik daganat 
okáúl egy a csuklóban rejtőző postaszemet találtam.

Ugyancsak 97-ben láttam egy félszemű tehenet, mely
nek vakságát a pofacsonton át a szemébe hatolt s a be
hártyásodott szemüregben megtalált, deformálódott, leg
feljebb 2-es számú serét okozta.

Tegyük fel, hogy talán — de csak talán — 10%-a 
a seréttel talált nagyvadnak tűzben esik össze vagy rövid 
futás után múlik ki, szóval rendes körülmények között: 
akkor is lehet-e öröme valakinek abban, hogy egy ilyen 
gyönyörű nemes vadat, ilyen nagy állatot egy hozzá 
nem méltó serétlövéssel nyúllá, ürgévé alacsonyított le ? 
Csakis pirúlhat önmaga előtt, érezve, hogy ezzel nem 
érdemelte ki a zöldgalyat, mit csak egy szép golyólövés 
után tűzhet a vadász a kalapjához.

Szegény őzeket pedig -— mi szintén nagyvad, csülkös 
vad — még olyan emberek is lövik seréttel, kik ezen 
sötét árnyoldalukat leszámítva, különben egész tűrhető 
vadászok volnának.

Ha azután egy nemesebb érzésű, igazán jogosúlt 
szarvasvadász megtámadja s lehurrogja őket, persze rög
tön előállnak egy csomó kifogással. Egyik azért lövi 
seréttel, mert az őzt az apróvadakhoz sorolja s egyben 
hivatkozik „Dietzl niederjagd“-jára. A másik azért használ 
serétes puskát, mert a golyós fegyvert hajtóvadászaton 
veszélyesnek tartja. A harmadik pedig azért lő seréttel, 
mert golyóval nehéz találni.

Ha Dietzl olyan csúnya bakot lőtt, mikor az őzet 
apróvadhoz sorolta művében, nem szükséges, hogy mi 
is nyomon kövessük ezt a hibát és helytelen nézetet. 
Mert az őzet apróvadnak deklarálni olyan képtelen dolog, 
mintha valaki az embert az erszényesek családjába osztaná 
a természetrajzban. Micsoda nevetséges ötlet egy erdei 
rőtvadat, mely csülkön jár, s melynek fejét agancs dí
szíti, apróvaddá lealacsonyítani s ugyanakkor egy ehhez 
képest rongyos madarat: mint a császármadár, hófajd, 
nyírfajd, süketfajd, fácán, darú, túzok stb., min
den alaposabb ok nélkül nagyvaddá emelni vagy meg
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tisztelni. Egy 500 gr. maximális súlyú nagyvad (császár- 
madár) s egy 25 kilós apróvad (őz) nem komikus?

Miért legyen egy olyan nemes állat, mint az őz apró
vad, és miért nem lehet a szalonka is nagyvad, ha már 
a császármadarat s darut is odasorolják? A szalonka is 
van mindenkor olyan intelligens madár, mint egy darú 
vagy császármadár.

Azért kell a vadak oaztályozásánál valami elfogadható 
indokot, nemcsak a személyt, vagy egyéni rövidlátást, 
elragadtatást venni; azért kell minden csülkön járó vadat 
nagyvadnak, s minden szárnyast apróvadnak tekinteni, 
hogy ilyen nevetséges dolgok elő ne fordúlhassanak és 
hogy az őzre a leggyengébb vasárnapi puskás se érezze 
magát feljogosítva apróvad gyanánt nyúl- vagy fogoly- 
seréttel lövöldözni.

Úgy azután nem kerül majd a nagyvadak rendjébe 
jogtalanúl annyi mindenféle madár.

Ha egy pár madárfajt ritkaságuk, vagy mi miatt a 
nagyvadakhoz sorolunk, nem lehetetlen, hogy idővel 
— majd ha ritkábban fordulnak elő — a szarkák, varjak, 
pipiskék is nagyvaddá avanzsiroznak. Franciaországban 
p. o. egész joggal lehetne ezek szerint már is a pacsir
tát mint ritka és nagy passzióval vadászott madarat 
nagyvadnak nevezni.

A vadászközönség legnagyobb része összetéveszti az 
„Edles Wild“ fogalmát a „Hochwild“ fogalmával. Nemes 
vadak köpenyege alatt szépen elfér a szarvas a fajd- 
dal, de ha osztályozni akarunk, akkor bizony a nagy
vadak közé csakis a csülkös vadak és nagyobb ragado
zók tartoznak, míg az apróvadak rendjébe mindenféle 
madár és apróbb emlős. A nagyvadra egyedül jogosúlt 
fegyver a golyós, míg kizárólag apróvad-fegyvert képez 
a serétes puska.

Az az elővigyázatos Nimród, ki a hajtóvadászaton azért 
lő seréttel, mert a golyót veszélyesebbnek tartja, nagyon 
alaposan téved és rossz mentséget használ helytelen el
járásának szépítésére. Mert először is minden valamire 
való nagyvad-hajtóvadászatnál — a hol nem hajtókra 
vadásznak — a hajtásba belőni tilos, s így az egyedül 
megengedett, a vadászvonalon keresztül tört vadra, hátra
felé tett golyó-lövés veszélyes nem lehet. De tegyük fel 
azt, hogy hegyvidéken hosszú hajtásoknál, hol a hajtás 
kezdetén a terület kedvező alakúlása miatt a belövés 
esetleg megengedhető, ott is kevésbbé veszélyes egy 
biztos irányba terelhető egy szem ólompilula, mint 
15—20 szemből álló, kivétel nélkül rossz postalövés, 
mely a mint a csövet elhagyta, a szélrózsa minden irá
nyában szétröpülhet.

Ha a hajtósereg a puskások vonalához már közel ért, 
s egy megszorúlt s lejét vesztett vad tétovázva megállt 
valamelyik hajtótól 3—4 lépést, fogadásból golyóval oda 
merek lőni, mert 3—4 lépést hibázni lehetetlen. De már 
postával nemcsak annak az egy hajtónak volna veszé
lyeztetve az élete, hanem a harmadik, negyedik, esetleg 
az ötödiké is. Szóval, egy kilőtt golyó által veszélyezte

tett terület csak egy, a golyó öbének megfelelő keskeny 
egyenes vonal, míg a legyező alakban szétszóródó posta 
lövése egy nagy egyenszárú háromszög.

Egy olyan puskást meg éppen nem is tudok illően 
qualifikálni, aki szarvasra vagy őzre azért lő seréttel, 
mert golyóval nehezebb találni.

Már a kinek egyszer kevés a nyúl, fogoly, és nagy
vadra fáj a foga, az használja vadászaton az odaillő go
lyós fegyvert és éljen a minden becsületes nagyvadász
tól megkívánt szokásokkal s a saját ügyetlensége miatt 
ne lőjjön serétes flintából. Ha pedig annyi ügyességet 
sem bír kifejteni a golyólövésnél, mint egy közönséges 
baka: akkor ne legyenek tehetségét meghaladó, maga
san szárnyaló vágyai, hanem maradjon meg a nyúlles 
mellett.

Vájjon nem nagyobb öröm, nem megnyugtatóbb dolog-e 
az, ha tudom, hogy golyóval elhibáztam az őzet s vígan 
riadozva, egészségesen tovább áll, mintha seréttel oda
durrantok neki s összelövöldözöm vagy véletlenül agyon
lövöm. Hisz golyóval hibázni nem szégyen, de seréttel 
nagyvadat lőni szégyen. Vagy rogyjék az a nemes vad 
fájdalom nélkül tűzben össze, vagy pedig egy szál szőre 
se görbüljön meg. „Inkább százszor hibázni, mint egy
szer sebezni.“ Ez legyen minden igaz vadász nemes tö
rekvése.

Ne csak azért lőjjünk golyóval, mert illőbb, tisztessé
gesebb dolog, mert egy nagyvadat nemesebb lövedék, 
nemesebb halál illet meg, mint egy sörét-lövés által való 
kimúlás; hanem azért is, hogy ha már egy életet oltunk 
ki, az gyorsan, lehetőleg szenvedés nélkül történjék. Egy 
golyó vagy talál, s akkor nagy, romboló hatása következ
tében — ha nem a legnemesebb részeket éri is — le
teríti a vadat. Vagy ha pedig eltéveszti az irányt: el
süvít mellette s ijedtségen kívül más bajt nem okoz. 
Golyóval olyan sebzések, melyek folytán a vad hosszas 
szenvedés után elkallódik — minthogy a golyó okozta 
seb erősen vérzik s vérebbel vagy a nélkül is szépen 
kinyomozható — nagyon ritka esetek közé tartozik ; — 
kivéve a fogpiszkálókat lövöldöző Manlicher-Schönauere- 
ket — míg serétlövésnél az nagy ritkaság — eltekintve 
a 10 lépéses távolságtól — ha valaki nagyvadat egészen 
elhibáz, vagy egészen agyonlő. Mert rendesen kap az 
egy-két kóválygó szemet gyomrába, hasába, vagy mit 
tudom én hová, melytől azután napok, hetek múltán 
nyomorultúl eldöglik. Ez : egy serétlövés; egy dög. Hanem 
mikor egy tüzes serétes vitéz egy egész csapat nagy
vadba beledupláz, mint a hogy egy felrebbenő falka fo
golyba ijedtében szokott, akkor már egy lövés: több dög.

De hiszen egy vágtató szarvas vagy őz rúdliból lehe
tetlen is egyet kilőni úgy, hogy a többi sértetlen marad
jon, még ha céloz is.

Szemtanúja voltam, midőn egy úrra hajtásban 2 szarvas
tehén jött, s éppen, midőn egy vízmosást ugrottak át, 
az elsőre rásütötte puskájának egyik csövét. A postalövés 
— valami 30 — 40 lépés lehetett a távolság — talált, s
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a nyakon"'és vállapon sebzett szarvas elmaradt a má
siktól. Még valami 80—100 lépést vánszorgott s ott 
összerogyott.

A siker feletti öröm közepette és a vadászúr egyenes 
kijelentésére, hogy a másikra nem is lőtt, nem is cél
zott, nem nézett senki utána az elesett tehéntársának. Egy 
hétre rá a kerülő megtalálta büdösen, feloszlófélben. 
Nem ment a párjától 300 lépésnél meszszebb s ott 
kimúlt. A szív alsó csücskét horzsolta egy szem serét.

A ki serétes puskával lő nagyvadra, az nem céloz 
pontosan, csak úgy vaktában, kapásból lő. Nem igyek
szik a vad valamely részét eltalálni, neki cél az egész 
vad: durr. így aztán soha sem tudja a lövés eldördü- 
lésekor, hogy talált-e, s hol talált De ha még akarna 
célozni, sincs meg a lehetősége, mert irányzék nélkül 
pontos célzás nem képzelhető. S így csak ritka esetben 
kap a vad jó lövést. Megsebezve azonban — a sörét 
szórása folytán — még akkor is lesz, ha a vadász rosz- 
szul tartotta puskáját, hibázott.

Ha ellenben valaki golyós fegyverrel szeleskedik s 
kapásra lő, biztosan 1—2 méterrel a vad felett megy el 
golyója, mert az irányzék lehetetlenné teszi a kapásból 
való lövést. Ha pedig annyira bír uralkodni magán, hogy 
az irányzékot a légygyei összehozza, akkor már oda is 
fogja tartani a vállapra és jól talál.

Ti fiatal kezdő vadászok ! — óvakodjatok csülkös vadra 
egy üres serétes puskát is emelni, mert az még tréfának 
is durva, rossz, megszégyenítő tréfa.

Gyöngyöshalászi Takách Gyula. 

Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati
kiállítás magyar országos bizottságában működő intéző 
bizottság az elmúlt napokban ülést tartott a földmívelés- 
ügyi ministeriumban Esterházy Miklós herceg elnöklete 
alatt. Az ülés tárgyát képezte a kiállítás területén épí
tendő magyar vadászkastély terveinek megállapítása, a 
művészeti szakosztály munkakörének meghatározása, a 
kis- és nagyipar, valamint az erdő- és mezőgazdasági 
szakosztályok megalakítása iránt teendő intézkedések. 
Esterházy Miklós herceg, az országos bizottság elnöke 
bejelentette, hogy a király 0  Felsége, továbbá József fő
herceg, valamint Coburg herceg O Fensége magyar va
dászati kiállításukkal a magyar vadászkastélyban fognak 
részt venni. A magyar vadászkastély tervezője bemutatta 
a vadászkastély terveit s a bizottság örömmel győződött 
meg azokból arról, hogy az építendő kastély motívumaiban 
magyar s a mellett egy kiállítási csarnokhoz, de egyúttal 
egy vadászkastélyhoz fűzött igényeket szerencsésen egye
síti. A vadászkastély tervezője az e végből már megtartott 
zártkörű eszmei tervpályázat nyertese, Fischer József 
műépítész.

Hosszas megbeszélés tárgya volt a külön teremben 
rendezendő történelmi kiállítás kérdése. Ezen kiállításnak 
rendezése érdekében a bizottság a legszélesebb körű

mozgalmat indította meg s ezúton is felkéri azokat, kik 
történelmi vadászati tárgyaikkal ezen érdekes és nagy
szabásúnak ígérkező csoportban részt venni óhajtanak, 
hogy ez ügyben a kiállítás magyar országos bizottságához 
(V. Zoltán-utca 16. Telefon 163—88.) fordúlni szíves
kedjenek.

A kiállítás anyagának gazdagítása érdekében az intéző 
bizottság az elnöklő herceg javaslatára a kiállításban való 
jelentkezés határidejét 1909. év szeptember hó 1-ig 
hosszabbította meg; egyúttal elhatározta, hogy erről a 
kiállítani szándékozókat külön is értesíteni fogja. Mind
addig, mig az erre vonatkozó értesítést a bizottság meg 
nem küldi, ezúton hozza azt az érdeklődőknek tudomá
sára. A bejelentett tárgyak elhelyezésének kiszemelésénél 
a jelentkezések beérkezésük sorrendjében részesülnek 
előnyben. A kiállításra vonatkozó minden ügyben az 
országos bizottság (V. Zoltán-utca 16. Telefon 163—88.) 
készséggel ad felvilágosítást.
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Csatangolás.

— Jó napot! — Igen, tényleg rossz kedvem van, de ne vegye 
azt ma tőlem rossz néven. Tudja, vannak ám a háztartás körül is 
gondok, nem csak a férfimunkák mellett . . . Annyira érthetetlen 
előttem a dolog, hogy el kell mondanom, ha mindjárt untatom is 
vele . . .  A spajzba csak hárman járunk be. Az uram, én, meg a 
szakácsnő. Tegnap volt ott még két tojás. A szakácsnő nem hasz
nálta fel, én nem nyúltam hozzájuk, az uram is azt állítja, nem bán
totta, és a két tojás nincs ! Hát most már mit gondoljon az ember ? 
hová lett a két tojás ?

— Bizony ez felette titokzatos ügy, nagyságos asszonyom és el
hiszem, hogy töprengni valót ad. Ily megoldhatatlan problémák min
dig voltak ezen a világon és lesznek még a falanszter rendszerben 
is. Csak arra kell gondolni, mekkora kérdőjel lesz annak idején a 
jelenleg fennálló azon állapot, hogy pl. a lányok nem mennek mind 
férjhez ? Nem találja azt furcsának nagyságos asszonyom ? 100 férfire 
esik 109 nő. Ez a 9 többlet, mint a jelen bizonyítja, szépen eloszlik 
oly helyekre, hol a többnejűség meg van engedve és azok között, 
kik önként vállalkoznak lányok maradni. Minden férfire esik tehát 
egy nő és minden férfinek szüksége is van egy nőre és viszont; 
mert azt még a falanszterben sem fogják feltételezni, hogy a férfi 
nő nélkül és a nő férfi nélkül valahogy megelégedett lehetne.

S miután ez így van, teljesen érthetetlen, akárcsak a tojásügy, 
hogyan él mégis annyi férfi nő nélkül és annyi nő férfi nélkül. Ez 
megfoghatatlan ? Bizonyos ösztönöket ki kell elégíteni, mert a nélkül 
nem lehet élni s miután a nőtlen férfiak éltek, következik, hogy 
ösztönük kielégítést is talált, de hol, kivel, ha nem nősültek?

— Ön tehát azt gondolja, hogy lopnak a spajzból ?
^  Míg az erdőtörvény nem fog intézkedni a magánerdők mikénti 

kezelése tekintetében, addig ezen erdők csak a „spajz“ szerepét ját- 
szák, a hol minden arra van szánva, hogy elfogyasztassék.

A pontosan kimért úton haladó és a 17. §. alá tartozó erdő- 
birtokosok erdőtermékeinek értékesítése elé most ismét akadályok 
gördülnek ? Nem-e hadüzenet a házi kezelésnek ? Mert a faűzlet
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vígan folyik, vevő is van bőven. Csak egyszerűen nem vesznek a 17. 
§. alá tartozóktól. Ez érthetetlen! Pedig, ha valami érthetetlen — 
lopnak a „spájz“-ból.

*  K in e v e z é s .  A gróf Teleki-család Máramaros vármegyében 
fekvő dolhai uradalmához Bükkfalvi József főerdészszé kineveztetett.

*  H a lá lo z á s .  A sepsiszentgyörgyi m. kir. állami erdőhivatal 
tisztikara mély megilletődéssel tudatja, hogy szeretett kartársa, He
gedűs Béla, m. kir. erdőmérnök, junius hó 26-án délelőtt, 40 éves 
korában hirtelen elhunyt. Hült teteme junius hó 29-én délután 3 óra
kor Nagyborosnyón örök nyugalomra helyeztetett. Áldás és béke 
lengjen porai felett !

*  R a b ló tá m a d á s .  Folyó hó 4-én vasárnap délután szakadó 
esőben, tojásvásárlás ürügye alatt Stark Dezső urad. főerdészt, lapunk 
munkatársát lakásán két férfi kereste fel. Céljuk azonban más volt. 
Belépésük után — midőn kérésüknek eleget akart tenni, — Stark 
figyelmes lett egy gyanús csettenésre s visszafordulva látta, hogy az 
egyik kétcsövű pisztolyt sütött rá, de a pisztoly, mely szerencsére a 
nagy esőben elázott, csütörtököt mondott. Erre Stark hirtelen r á 
vetette magát az egyikre, ki még mindig mellének szegezte pisztolyát, 
dulakodás támadt közöttük, miközben a másik vasbotjával a fejére 
vágott, majd mindkét kezével fojtogatni kezdte. Mintegy 2 —3 percnyi 
dulakodás után nekirontottak testvére ajtajának, mire ő segítségére 
jött, sikoltozva, hol az egyik, hol a másikat lecibálva róla. 10 — 15 
percig küzdöttek még, míg a folyosó végére értek, itt nővére hirtelen 
kinyitotta az ajtót, mire mindkét rabló egy pillanat alatt kiugrott és 
a sűrű erdőben eltűnt. Az egyik rabló a múlt évben a főerdésznél 
szolgálatban állott s ezen a nyomon indult meg a két rabló üldöz
tetése is.

* N a g y  g o n d o t  o k o z ,  hogy hol töltsük a nyarat? Erre a 
kérdésre felel meg a legnagyobb részletességgel a most megjelent 
Magyar Fürdőkalauz, mely 332 oldalra terjedő díszmunka a leg
nagyobb részletességgel tárgyalja a magyar fürdő és forrásviszonyo
kat. Bárkinek is készséggel megküldi a nagyszabású díszmunkát a 
Magyar Fürdőkalauz kiadóhivatala (Budapest, VI., Eötvös-utca 36. 
I. 9.), ki eziránt a kiadóhivatalt egy levelezőlapon megkeresi.

Névjegyek
és mindennemű nyomtatvá
nyok a tegcsinosabb kivitel
ben jutányos árak mellett 
készíttetnek —— - -

Székely és 311és
könyvnyomdájában Ungvárt.

M a f f W S f  M t ÍH A H  Tisztelt olvasóink becses 
J l l d l j  J  d l  v l l l i v l l »  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.

...............  MAGYAR '

FAIPAR ÉS FAKERESKEDELEM
MAGYARORSZÁG FATERMELŐINEK ÉS FÁKERESKEDŐINEK LEGELTERJEDTEBB 

i S Z A K L A P J A  I-------------------------------------

Fakereskedőknek szánt Szerkesztőség s kiadóhivatal

faárverési és erdőel
adási hirdetmények köz
zétételére a legalkalma- 
:: sabb organum. ::

B U D A P E S T ,
VI., Podmaniczky-utca 61.

Mutatványszámmal szi- 
:: vesen szolgálunk. ::

A vadászvizsla.
Gyakorlati útmutató a vizsla
nevelés, tanítás, használat és 
é t  gyógykezeléshez.

é t  IRTA  é t
S T A R K  D E Z S Ő
. j t  . főerdész. é t

H a rm a d ik  b ő v í te t t  k ia d á s
^  10 m űvészi vizslaképpel. ^

•• HEYD ••

eredeti-
je.

Faipari eszközök, 
valamint az erdőgazdasághoz szükséges 
összes szerszámok nagy választékban a leg

olcsóbb árakon kaphatók

K ^ ása  R u d o l f n á l
W ien, VII., K irch en gasse  29.

Rendelők kérjék a „B “ képes árjegyzéket. A „B “ 
betű jelzése feltétlen szükséges.

Á ra: 2 korona b é rm e n tv e .

^  Kapható a szerzőnél ^ t

D R Á V A T A M Á S I
é t  Som ogym egye. é t
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erdötanácsos

n ö v é n y i 
n y a la tó k ö v e i 

é s  v a d - ,  i l le tv e  
ő z -n y a la tó  

p o ra .

Kapitális agancsok, úgyszintén egészséges, erőteljes és ellent- 
álló vadállomány elérésére ajánljuk a 27 éven keresztül gya
korlatilag és sikeresen használt, számtalanszor magas dijakkal 
(legutóbb 1907-ben Bécsben az arany éremmel) kitüntetett 
növényi vadtakarmány-készitményeinket. — Árjegyzék, ok
tató használati utasítás és elismerő iratok ingyen és bérmentve.

HOLFELD erdőtanácsos örökösei
E IC H W A L D , T e p li t z - S c h ö n a u  m e lle t t ,  C s e h o rs z á g .

Erdészscgédi állás
azonnal betöltendő a Méltóságos és Főtiszte
lendő egri Főkáptalan uradalom erdőhivatalánál 
Saj óvárkonyban.

Ezen állással egybekötött évi járandóság: 
900, azaz kilencszáz korona készpénz, élelme
zés az erdőmester asztalánál, egy szobás lakás 
bútor nélkül, fűtés.

Index- és keresztlevélmásolattal felszerelt 
pályázati kérvények a Főkáptalan címzésével az

Számozó és erdei kalapácsok, átlalók, erdész
kréta, fűrészek^, bárdok, fejszék, csapdák, az 
összes erdőmívelési szerszámok stb. stb. kap 

hatók a legolcsóbb áron.

C s a k i s  ú j d o n s á g o k .

K R f l S f l  R U D O L F
W IEN , VII., K IR C H E N = G flSS E  29.

Rendelők kérjék a „B“ jegyű képes árjegyzéket. 
A „B“ betűjelzés feltétlenül szükséges.

Roessemann
és

Kühnemann
Koppel A rth u r-fé le  vasutak
mezei és helyi érdekű vasutak, villanyos 
- - - - - és sodrony-kötélpályák gyára =

BUDAPEST
VI., Váci-út 115/115.

Elvállalja erdei vasutak nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz

nált vasutak bérbe adatnak.

uradalmi erdőhivatalhoz küldendők.

a cime egy u] képes hed'apnak, melyet egy nem- 
zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő

városi tanár szerkeszt, a fran cia  és a n g o l nyelvek könnyű és 
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus 
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. 
A folyóirat mint gyakorló füzet is használható. A szerkesztőség min
den nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli fel
adatokat kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak 
külön 3 korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutat
ványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest 
Andrássy-ut 97.

Pályázat
erdőgyakornoki állásra.

Főméltóságu Pappenheim Siegfried Gróf 
és Grófné uradalmában Buják székhelylyel egy

erdőgyakornoki állás
töltendő be — f. é. szeptember hó 1-én.

Évi javadalmazás: 600 kor. készpénz, 
12 m3 I. oszt. kemény hasábfa, bútorozott szoba 
és természetbeni ellátás a főerdésznél. Szolgá
latban uradalmi hátasló.

Pályázók felhivatnak, miszerint selmeci er
dészeti főiskola sikeres elvégzését igazoló ok- 
mónynyal és keresztlevéllel felszerelt kérvényüket 
augusztus bó 15=ig terjesszék be.

B u j á k .
Nógrád megye.

Pappenbeim Siegfried Gróf és Grófné
főerdészi hivatala. 

(Utánnyomások nem díjaztatnak.)
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Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, Akácfa-utca 50).
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MAGYAR ERDESZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

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

F őszerk esztő :
Im ecsfa lv l IM 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 IM A B Á N Y A

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főm unkatárs :
R em ete i K Ő VÁRY JÁNO S

Budapesten.

S egédszerkesztő  és a k iad óh ivata l v ezető je  :

SZÉN ÁSSY  B ÉLA  J ó lsv a , G öm ör m .
hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

B lő íize tés i ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K 
Egyes szám á r a ........... 1 K.

Előfizetéseket B udap esten  elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ k ö n y v k eresk ed ése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Birtokpolitika.
Irta és felolvasta Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti egyesületének 

1909. julius 4-én Gyöngyösön tartott közgyűlésén

E lek  István , m. kir. erdőmérnök.
(Folytatás) 2.

Vessünk egy tekintetet a jó palócok vidékére, 
a hol a magán spekuláció az erdőket már jó
formán mind kiirtotta és vagy értéktelen szán
tókká alakította, vagy tiportatja. Itt sohasem 
biztos abban a gazda, hogy mennyi és minő 
takarmányt fog rétjéről behozni. Például 10— 15 
évvel ezelőtt a Tárná völgyének különben igen 
jó rétjei v íz  alá merültek. Sás, nád, és kalo- 
kány foglalta el a réti perje és vad lóhere 
helyét. A fürj verése helyett vadrucák hápogása 
és a bölömbika bugása törte meg a reggeli és 
esti szürkület csendjét

Hála a földmivelési kormány e térre is kiter
jedő gondoskodásának, — a Tárná medrét, — 
az állam óriási áldozata árán a kulturmérnökség 
megnyitotta s kitisztította.

Két-három év óta már a viz eltűnt, ismét 
visszaköltözött fészket rakni a fürj s ez évben 
már dús rendeket vágott a kasza.

De meddig tarthat ez a mesevilág?
Se meddig; talán jövőre már megint nem 

kaszálnak itt. Nem kell ahhoz csak egy esős 
tavasz, sebes záporokkal és a Tárná meder ismét 
megtelik iszappal s újra elposványosodnak a 
rétek. De ha nem következne be az a csapás 
mindjárt a jövő évben, könnyen érheti a gazdát 
a meglepetés, hogy pl. még ma bizakodva örvend 
az ígérkező szénatermésnek, másnap arra ébred, 
hogy a nagy vízzel jött iszap elfutotta a rétjét,

avagy már rudasokba gyűjtött szénáját a hegyek
ből lerohanó ár magával sodorta.

A „Meteor“ időjós újság a legutóbbi évek 
szárazságait a telefon és távirda vezetékeknek 
tulajdonítja, feltevését arra alapítván, hogy az 
évi csapadékmennyiség arányban csökken a 
vezetékek elterjedésével. Persze ő arra nem 
gondol, hogy ugyanezen időszakra esik a magán 
erdők következetes pusztulása is.

Pedig hogy inkább ez az oka a gyakori 
szárazságoknak, azt annyival könnyebb bizonyí
tani, mert nem kell feltevésekre építenünk, ha
nem tényekre hivatkozhatunk.

Tény, hogy az erdővel borított vidék évi 
átlagos csapadékmennyisége nagyobb, mint az 
erdőtlen vidéké. Ha a csapadék eloszlását fel
tüntető térképet megnézzük, látni fogjuk, hogy 
a több csapadék körülbelül megjelöli a több 
erdő, a kevesebb csapadék a kevesebb erdő 
helyet.

Tény, hogy azelőtt esős jellegű vidékek, az 
erdők irtásával arányban száraz jellegűvé váltak. 
E tény szemléltetésére nem is kell Köves Arábia 
példájára hivatkozni, van hazánkban elég szo
morú példa rá.

Tény, hogy a talaj takarójától megfosztott erdő 
nem ereszti el, sőt az Isten által teremtett leg
tökéletesebb vízgyűjtő felfogja a legsebesebb 
zápor vizét is s iszaptól mentesen, szabályozva 
adja át lassanként a pataknak, — vagy a fa
gyökéren át vissza a légkörnek.

Tény, hogy az erdő hőkisugárzása által, az 
alsóbb és felsőbb légkörök különbözeiéit ki
egyenlíti, igy a fagy és jégkárok esélyeit csökkenti.
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E tényekből világos, hogy az erdők meg
maradása elsősorban a mezőgazdaság érdeke, 
és ha az erdő nem volna is számottevő gazda
sági tényező, még akkor is a mezőgazdaság 
létérdeke kívánja meg, hogy védelmére az erdők 
érintetlenül fenntartassanak.

Már említettem, de vissza kell rá térnem, 
hogy a kisgazda boldogulásának egyik szintén 
erős gátja, hogy kivételével a tanya rendszerű, 
és tagositott községeknek, — a paraszt birtok 
dirib-darabkákban az egész község határában 
szétszórva fekszik.

Ha ez a parasztbirtokos jól akarná megmű
velni a földjét, épen két annyi iga erőt kellene 
tartani s két annyi kézimunkát fordítani a ter
melésre, mint hasonló birtokú tagbirtokosnak, 
mert a fél munkaidő a sok ide-oda járáskelés
sel telik el. Mivel pedig az előbb tárgyalt okok
ból szegény embernek szegény a sora, kétannyi 
iga helyett még a rendesnek felét se képes 
kitartani, de egyéb állatja is kevés van, és ha 
van, a trágya felét a legelőn hullatja e l; miké
pen javítsa az ilyen gazda földjét? Sok darab 
földje annyira van az istállótól, hogy a trágya
hordás idején a rövid napokon, egyszer ha tud 
fordulni.

E szerencsétlen birtokállapot oka annak, 
hogy a parasztgazda csak karcolja a földjét, 
tiz évben egyszer ha javítja, sohase vet, arat, 
vagy kaszál annak idején, terményei és állatai 
úgy mennyiség, mint minőség tekintetében mesz- 
sze elmaradnak az uradalmak és tagbirtokosokétól.

Vétkesen könnyelmű politika ilyen viszonyok 
között gazdálkodó népnek a birtokszerzést, meg
felelő birtokrendezés nélkül elősegíteni, mert 
rendszerint minél több bajjal és nehézséggel 
küzd a nép, annál nagyobb éhséggel veti ma
gát a földre, ilyen vidéken nincs olyan magas 
ár, mit a földért meg ne adnának, a vételárt 
azonban kifizetni, itthoni keresményéből egy 
sem bírja, s több birtokával, kevesebb erejével, 
még hamarabb elül. Egyik, némelyik ugyan 
segít magán ideig-óráig az Amerikából hozott, 
vagy küldött pénzzel, de mihelyt újult erővel 
és szép reménnyel ismét a hazai rögnek ve
tette ekéjét, attól az időtől kezdve ismét csak 
pusztulni kezd.

Az elsoroltakon kivűl végzetes baja sok hegy
vidéki lakosságnak, hogy oly területeken kény
telen mezőgazdaságot űzni, melyek erre egy
általán nem alkalmasak.

A népek térfoglalása mindenütt egyformán 
történt. Először a síkságot, később az előhegy
séget, majd a hegyeket is meglakták.

A megtelepülés helyét azonban nem mindig 
az okszerű földmivelés feltételei jelölték meg. 
Sokszor a legeltetés, esetleg más békés népek
től való harácsolás, avagy bányászat, üveghuta 
és más iparág folytatása célzatából egyes csa
ládok és törzsek a hegyek közé húzódtak s 
bizony akkor nem igen keresték, hogy lakóhe
lyükön van-e mivelésre alkalmas, elegendő föld. 
Az állami rend megerősödése és a birtokéikü- 
lönitések később e lakókat is a békés foglalko
zásra, a földmivelésre hajtották. így vette kez
detét a földevés. Hogy földjük legyen, termé
szetesen erdőt irtottak, eleinte a jobb helyeken, 
később már nem is válogatták, ahogy hozzá
jutottak egyformán kiirtották a televényes laza 
oldalakat, a nehezen megközelíthető hegytető
ket, a meredek köves helyeket, feltörték, vetet
ték, mig kimerült s ott hagyták ha már nem 
termett és ez a földevés, ahol még tart belőle, 
ma is vígan folyik. De egyszer csak végére 
érnek, mert ma már nincs gazdátlan föld s a 
község és ország szigorú határok közé van 
ékelve. Ez az emberlakta hely tehát nagyobbra 
nem nyúlik és mi történik, ha megettek már itt 
a lakók minden ehetőt?

Előttünk áll a számos példa: nyomor, Ínség, 
küzdés egy darabig, aztán a tömeges kivándorlás.

Itt Hevesben szép példáit látjuk a földevés
nek és az oktalan terjeszkedésnek, a pétervásári 
járás csaknem minden községében, vagy itt a 
Mátratetőn, a hutások lakóhelyein.

Volna a palócnak .elég földje, de a 30°—40°-os 
lejttel biró hegyoldalakat igazán kétségbeesett 
erőfeszítéssel képes csak felkarcolászni. Leviszi 
imen a zápor nemcsak az esetleg rászórt trá
gyát, hanem sokszor a termést és magát a 
földet is. Itt terem az a temérdek iszap, a mi 
alant fekvő rétjeiket önti el. Ezek a hegyolda
lak sokszor, mint az idén is, nem adják vissza 
a belevetett magot sem, bőterméskor pedig ad
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nak 3—4 magot. A frissen irtott oldal többet 
is ad, de a régebben használt ennyit sem. 
Ezeket azután otthagyják kopárnak. A felhagyott 
szántókat és a többi még irtatlan, de többszö
rösen átszálalt erdőket pedig szakadatlan tiporja 
a birka, szarvasmarha és minden más legelő 
állat.

A birtokrendezés alkalmával kiadott legelők 
is lehetetlen meredek oldalnak, túlcsigázott, ki
zsarolt, a verőkön egészen az alapkőzetig leko
pott, vízmosásokkal és szakadékokkal éktelen 
területek.

Csodálatos, hogy a gazdaközönségnél még 
ma is általános a felfogás, hogy legelőnek min
den terület jó ; pedig a legelőnek már csak 
azért is jobb földek valók, mert hiszen annak 
nemcsak a fix termése lesz évről-évre elvéve, 
hanem a talaja is tiporva. Különösen nem al
kalmasak tehát a meredek oldalak a legeltetésre, 
mert azon az eső vize megfut, a talaj egész 
nyáron át soha sem ázik át, így ott kellő fű
növés nem is várható, de ilyen oldalakat nem 
is volna szabad legeltetni, mert minél lazább, 
annál rohamosabban, minél kötöttebb, annál las
sabban, de mindenesetre hasznavehetetlenné és 
terméketlenné válnak az állandó legeltetés által.

Nos hát, hogy boldoguljon ilyen helyeken a 
parasztgazda, a kinek van ugyan földje elegendő, 
de tulajdonképen se szántója, se rétje, se er
deje, se legelője nincsen.

120 millió sok pénz! — Ezzel lehet valamit 
kezdeni. Én lelkesedem a Darányi Ignác föld- 
mivelésügyi minister által megindított telepítési 
politikáért, de mégis meg kellene gondolni, nem 
volna-e a telepítési politikát az ily mostoha vi
dékre szorult lakosság birtokviszonyainak ren
dezésével kapcsolatba hozni?

Utoljára hagytam a gazdaközönségnek még 
egy fájó sebét, hogy t. i. gazdaságához mérten 
nincs elegendő erdeje, nincs tüzelője, szerszám
fája és épületanyaga.

Első tekintetre ez nem is tűnik fel olyan nagy 
bajnak, mert a kinek nincs, az vehet és ott, a 
hol a gazda csak a tőárt fizeti meg s maga 
szállítja haza, nem is pusztul bele.

A szállítási költség azonban lényegesen emeli 
a faárat s így az erdejétől fosztott, vagy az

erdőtől távoleső vidékek lakói pótolni igyekez
nek a drága fát otthoni gazdasági termékekkel 
és szárított trágyával.

így ereszti el a gazda saját ütőeréből csep- 
penként a vért, mert az a gazda, a ki szalmá
ját és trágyáját feltüzeli, nem tarthat lépést a 
termelőképesség fokozásában a korral, ellenben 
az évről-évre fokozódó terhek súlya alatt elbukik.

Az erdő tehát feltétlenül szükséges kisegítő 
része egy okszerűen berendezett gazdaságnak. 
A kőszén a fát sohasem pótolhatja, mert a kő
szenet is csak úgy terhelik a szállítás költségei 
és mig a kőszén nincs mindenhol, erdőt min
denütt lehet nevelni.

Ideális gazdasági állapot tehát az volna, ha 
minden községnek legalább annyi erdeje volna, 
hogy a mezőgazdasággal foglalkozó lakosai 
részére termelési, vagy legfeljebb tőárban állan
dóan adhasson át elegendő tűzifát, hogy így a 
gazdálkodók ne legyenek kénytelenek a földjük 
termelőképességének fentartására és fokozására 
szükséges szalmát és trágyát felégetni.

Ezen ideális állapottal szemben áll a valóság, 
hogy például alföldi községeink határában egy
általában hiányzik a fa és az erdő; a hegy
vidéki községeknél pedig a volt úrbéres köz
birtokosságok az egykori faizási jog megvál
tása fejében rendszerint oly nevetségesen kis 
területet kaptak, hogy az azon termelhető fa 
mennyisége távolról sem áll arányban a község 
lakosainak faszükségletével. A község határában 
levő magánerdők faállománya pedig rendszerint 
a spekuláció áldozata lett, minek következtében 
a lakossága még a favágatás, fafuvarozás, erdő
sítés és faipari foglalkozás által való keresettől 
is megfosztatott.

Ha a kisgazda ennyi sorvasztó baja közt 
Amerikára veti tekintetét, azon senki se csodál
kozzék.

A kivándorlási mozgalom elterjedése igazolja 
azt az állításomat, hogy a bajok főoka: a gaz
dasági viszonyok rendetlensége, mert azt látjuk, 
hogy tanyarendszerrel, vagy jól tagositott határ
ral biró községekből kevés a kivándorló, ellen • 
ben rosszúl tagositott, vagy dűlő rendszerben 
küzködő községekből telnek meg a hajók uta
sokkal.
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Nem a termőföld jósága vagy rosszasága 
elsősorban az irányadó, hanem a gazdasági vi
szonyok, mert Mezőkövesdnek például csak jó 
a határa, szorgalmas a népe s mégis vándorol, 
viszont itt Gyöngyös és Pásztó vidéke nem ne
vezhető épen Kánaánnak s egy-két szórványos 
eset kivételével még nem lehet kivándorlásról 
beszélni; bár sietek kijelenteni, hogy ez a vi
dék a föld népét itt kötni képes, annak tisztán 
csak a szőlőmívelés fellendülése az oka és nem 
kis mértékben a bemutatott bortermelők szövet
kezete, mely a kapázó hulló verejtékét csengő 
arannyal váltja be. Tehát gazdasági tényezők! 
Példás birtokviszonyok itt sincsenek, de leg
alább a szőlősgazda terméséből pénzt lát, a 
munkás pedig a szőlőmunkával pénzt keres.

Szőlő nélkül ez a lakosság is a nyomorba 
sülyedt volna.

Szőlőt azonban nem ültetett a földjébe min
denki, már csak azért sem, mert ha beköszönt 
a túltermelés ideje, megint csak vissza kell térni 
az ekéhez. Egyes községeknek a szőlőmívelés 
által nyert kedvezőbb gazdasági helyzete nem 
változtat a szigorú értelemben vett mezőgazda
ságot fojtogató bajokon s itt az ideje, hogy a 
kormány az okok megszüntetésével komolyan 
foglalkozzék.

Nem tudok más segítséget, mint telepítéssel 
kapcsolatos új birtokrendezés általános keresz
tül vezetését.

Tarvágásos vagy vetövágásos szálerdő
ben kezelendő a jegenyefenyő ?

Irta Díváid Béla.

Miután a jegenyefenyő régiójában több alkalommal 
láttam, hogy meredek 35—40° lejttel biró erdőtalajon a 
jegenyefenyőfa-állományokat tarvágásos gazdaságban 
kezelik és a hézagokat Iúcfenyővel pótolják, a látottak 
felett nem térhetek napi rendre. Nem pedig azért, mert 
Vadas Erdőmíveléstanában azt olvasom, hogy a jegenye
fenyő felújítására a legjobb a vetővágás alkalmazása, 
mert a jegenyefenyő-csemete érzékeny hőség, fagy és 
elgyomosodás ellen. Ez állítás mellett szól a gyakorlat 
is, mert nap-nap mellett látjuk, hogy semmi sem árt a 
jegenyefenyő-csemetének annyira, mintha hirtelen vilá
gosságba kerül. Nagy hibának tartom a lúccal való pót
lást is, mert a sekély meredek talajon a jegenyefenyő 
régiójában az gyorsan nő, sűrű koronát alkot és ez a 
gyakori hónyomásoktól sokat fog szenvedni és ha nagyra 
is nő : később a szárazság, a szél fogja elpusztítani. Ha 
már a hézagok pótolandók, jobbnak tartom azt lomble
velűvel, úgy mint juhar és kőrissel, mert ezeknek hosz- 
szú gyökerei a szikla repedéseibe behatolnak, a táplálé
kot innen veszik fel, fájuk értékesebb mint a lúcfenyőé 
és a jegenye társaságában kitűnő növést mutatnak.

A tarvágásos gazdaságot a mi meredek, éles gerincű 
hegyeink között már azért sem tartom célszerűnek, mert 
a hóié, eső az ilyen tarrá vágott területekről az azon 
levő kevés humust és földréteget lemossa, a területet 
elkopárosodásnak téve ki.

De nem csak hogy a birtok vészit értékéből, hanem 
a gyors folyású patakok medre beiszapolódván, a lero
hanó ár a völgyek fenekén levő épitkezményeket tönkre 
teszi és a megművelhető kevés földeket törmelékkel 
tölti meg.

Ezen tarvágásos erdőgazdaságnál a legjobb esetet fel
téve, hogy a területen a gyomfák felverik magokat, ezek 
ugyan védelmül szolgálnak az esetleg megmaradt je
genyefenyőnek, de káros hatással vannak a lúcfenyőre ; 
s ha felveri magát a gyertyán, a mely fanem a biztos 
elkopárosodást itt megakadályozza, akkor az értékes 
jegenyefenyő helyett gyertyános keletkezik.

Hogy a tarvágásos gazdaság a rpi vidékünkön meny
nyire káros, reá mutatok kerületem egy részletére, a hol 
30 évvel ezelőtt kisérletképen egy a fent említetthez 
hasonló terület tölgyesében tarvágást vezettek be. En
nek mostani faállomány leirásaa következő: III. v. s. 
18 tag 65 tr., területe 45 k. h., fekvése, hajlása és lejtje 
Ny. D. Ny. 20—25°, bükk és gyertyán 0.6, tölgy 0 4, 
számos fekete, erdei fenyő, egyes juhar, akác, csertölgy 
és jegenyefenyő, kora 30 év.

Már pedig ezen erdőrészlet az 1866. évben felvett 
faállomány leírás alapján /0 zárlatu tölgyesnek, egyes 
bükkel és gyertyánnal lett felvéve.

Ebből láthatjuk, hogy a tarvágásos erdőgazdaság e
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vidéken, a hol a kocsánytalan tölgyes a jegenyefenyő
vel ölelkezik, már a fényt kereső tölgyesek visszafejlő
désére vezet és ha már e jelenség itt mutatkozik, meny
nyivel károsabban fog az hatni az árnyékot kereső je
genyefenyő felújítására.

És miután az erdőrészletben fekete, erdei fenyő, juhar, 
ákác és jegenyefenyőt találunk, a nyilvántartási könyvek
ből kivehetjük, hogy e fanemeket pótlásképen mestersé
ges utón 7 éven át 331 K 60 fillér, holdanként 7 K 
35 fillérnyi költséggel telepítették, tehát nem kis áldo
zattal lehetett csak a tarvágásos erdőgazdaság okozta 
hibát helyre pótolni. Mert ha az egyik-másik folton az 
egyik fanemmel nem sikerült a felújítás, a másikkal kel
lett kísérletet tenni, mig végre valahára azt mondhattuk, 
hogy a terület fedve van.

A szép jövedelmet biztosító jegenyefenyőía-állomá- 
nyok felújításánál, ha azok magán kézen is vannak, 
csakis a vetővágásos gazdálkodás rendszerét imám elő.

A fa feldolgozásának különféle ágai.
E lap t. olvasóit, akik annyi szerető gonddal nevelik 

a kezelésükre bízott erdőket, bizonyára érdekelni fogja, 
hogyan dolgozzák fel a különféle iparágak a fát. Járjuk 
be tehát azokat a műhelyeket, melyek a fát feldolgozva, 
azt rendeltetésük végcéljához viszik el.

Az ilyen séta azonban csak akkor jár a kivánt ered
ménnyel, ha hozzáértő kalauz vezet bennünket, aki maga 
is résztvesz a munkában és hozzá intézendő kérdéseinkre 
megfelelő választ tud is, akar is adni és azokhoz felvilá
gosító magyarázatokat is fűz.

Alábbiakban közlöm egy ilyen látogatás alkalmával 
szerzett benyomásaimat abban a reményben, hogy akad, 
aki e sorokat, esetleg több hozzáértéssel, folytatni is 
fogja. Ha talán egyik-másik iparágnál valamivel részlete
sebb is leszek, az bizonyára nem fog ártani; hiszen 
sohasem tudhatja az ember, mikor veszi hasznát vala
minek, amit tud.

A kocsigyárban.

A kovácsműhely, melybe először kerülünk, ezúttal nem 
érdekel bennünket; kerüljük tehát el és törődjünk csakis 
a fát feldolgozó műhellyel. Azonnal szembeszökik, hogy 
miféle faneműek jutnak itt feldolgozásra; megismerjük a 
szanaszét fekvő kinagyolt (durván előkészített) darabok
ból. Vezetőnk itt panaszkodik, hogy kőrist nem kapnak 
annyit, amennyire szükségük van; alig képesek szükség
letüket fedezni. Már pedig a kocsigyáraknak nagyon sok 
kőrisfa kell, amint lépten-nyomon látjuk.

Az egyes fanemek felhasználását kisérve figyelemmel, 
tapasztaljuk, hogy a tölgyfát leginkább kerékagyak, kül
lők és általában a teherkocsik készítéséhez használják, 
mig a hajtókocsik gyártásánál inkább a kőrist alkalmazzák. 
A jegenye és hars közök kitöltésére szolgál. A kerék

talpakat blikk, a terhes szekerek fenekét lucfenyő szolgál
tatja. A kerékagyakat csaknem kivétel nélkül tölgyfából ké
szítik, oly vastag fából, mely a készítendő kerékagy átmérő
jének megfelel. A teherkocsik részére szánt agyak fáját 
megfelelő darabokra szelik és a kéreg lehetőleges kímé
lése mellett kinagyolják. Miután a bél kifuratott, az illető 
darabok felrakásoltatnak és úgy száradnak négy teljes 
évig. Hogy repedések elkerültessenek, a kéregnek már 
említett meghagyásán kívül a vágási felületeket kenőcs
csel kenik be, mely megakadályozza a levegő nedves
ségének beszivárgását. Azokat az agyfákat, melyek könnyű 
hajtókocsik részére készülnek, hosszában szétvágják (ha
sítják) és teljes kiszáradás után, feldolgozás előtt össze
enyvezik.

Küllőket véknyabb, ágmentes (ö/g_yfából készítenek, 
melyet megfelelő hosszú darabokra szabnak, szalagfürész- 
szel szövetmentén szétvágnak és ugyancsak négy évig 
szárítanak felrakásolva. E célra a tölgyön kivűl az ákác 
is alkalmas, mert kevésbbé van alávetve a rothadásnak 
és mert rugalmasságánál fogva a lökéseket jobban 
kiegyenlíti.

A keréktalpakat annakelőtte már az erdőben nagyol
ták ki a bükk jó végeiből, és sajátságos, csakis e célra 
készült rostélyok fölött füstölték, hogy a repedésnek ellen
álljanak ; ma is leginkább bükkből készítik a talpakat, 
de pallókból, melyek megfelelő vastagságúra vágattak; 
ezekből szabják aztán a talpdarabokat oly hosszakban, 
a melyek a kerékkoszorú befogója fél hosszának felelnek 
meg. További megdolgozás és gyalulás után (a mi ter
mészetesen mind gép segélyével történik) a talpdarabot 
egy vascsőbe helyezik és oda bebocsátott gőzben főzik 
több órán á t ; azútán kiveszik a gőzből és vasmintában 
addig préselik, míg megfelelően meg nem hajlott. A meg- 
hajlítás után következix a szárítás, melyen különben 
minden egyes felhasználandó darabnak át kell esnie.

Megjegyzendő, hogy azok a már meghajlított talpdara
bok, melyek teherkocsi kerekeihez vannak szánva, később 
a végleges megmunkálás előtt széthasíttatnak, minthogy 
máskülönben az erős küllőket nem lehetne elég meg
bízhatóan és elég erősen a talpkoszorúba ékelni. A könnyű 
kocsikba való kerekeknél ez a széthasítás elmaradhat, 
minthogy ezek küllői könnyebben hajlíthatok.

Ugyanígy formázzák a könnyű kocsik sárhányóit, a 
szántalpakat stb. A sárhányókat egyébként kőrisből is 
szokták készíteni.

Érdekes gépet látunk a műhely túlsó oldalán; egy 
universalis kerékgép ez, melylyel a kereket teljesen el
készítik. E géppel, mely különböző szerszámok alkalma
zása mellett a legkülönfélébb munkákat végzi, fúrják ki 
az agyat és fúrják, illetve vésik bele a küllőlyukakat; 
ezzel verik az agyba a küllőket és erősítik meg a kerék
koszorút úgy, hogy minden kerék pontosan olyan alakú, 
mint a többi.

Rudakat teherkocsik számára tölgyből, luxuskocsik ré
szére nyírfából szokás készíteni; utóbbiak megmunkált
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állapotban könnyebbek és tartósabbak. Kőrist csak akkor 
ajánlatos ily célra használni, ha teljesen ágmentes pal
lóból való a rúd.

A kocsik és szánok felső (ház) részét leginkább bükk- 
ből és kőrisből készítik és a mennyiben hajlított részek
ről van szó, a hajlítás ugyanúgy történik, mint a talpak 
fájánál. A kőrist illetőleg a munkavezető figyelmeztet 
bennünket arra, hogy ezt felvágott állapotban csak fe 
dett helyiségben szabad tartani, illetve felrakásolni, mert 
rendkívül érzékeny a nedvesség iránt, mely el nem tá
volítható foltokat idéz elő rajta.

A bútorasztalos-m űhelyben.

Semmiféle más iparág nem használ annyi mindenféle 
fát, annyi sokféle célra, mint az asztalosipar, különösen 
pedig, ha nemcsak bútor-, hanem egyúttal épületaszta- 
losságról is van szó. Itt még az ágas-csomós közepes 
minőségű árut is nagyon jól fel lehet használni.

Mi most bútorgyártó műhelyben lévén, csak erre for
díthatunk figyelmet. Ez az iparág általában ágmentes 
fát kíván 25 cm-en felüli vastagságokban. A női ruhák 
kivételével alig van használati cikk, mely annyira alá 
lenne vetve a divat változó szeszélyeinek, mint a bútor
zat. Most éppen a tölgy a divatos bútorfa és a jobb 
műhelyekben csaknem csupa tölgybútor készül. Ruha-, 
könyv- és egyéb szekrények, ebédlő-, író- stb. asztalok, 
székek, kerevetek, mind, mind, tölgyfából. Különös figye
lemre méltók a szekrények és székek oszlopainak ág- és 
lombfonatai faragott munkában, mely megint divatos lett.

Éppen szemünk láttára dolgoztak egy 60 m2 nagyságú 
tölgyfalapon, melyre egy város címerét faragták k i ; ha 
jól emlékszem, az illető város polgármestere elnöki szé
kének támlája lesz a pompás faragásu tölgylap ; odább 
oroszlánlábakat faragnak ugyancsak tölgyfából szekrények 
alá, a szemközti asztalnál pedig valamely heraldikai 
állat fejét formálja az ügyes kezű munkás vésője, szintén 
tölgyből.

Külön műhelyben készülnek az asztalok; itt 13 cm-es 
égergömbfát szabdalnak négyzetfává és esztergályozzák 
lábakká. Az asztallapok nagyobb égerfadarabokból kerül
nek, de feldolgozásra kerül a bükk, juhar és kőrisfa, sőt 
nagyon sok jegenye és hársfa is ; ez utóbbiakból asztal
lapok készülnek, melyeket mahagóni, vagy tölgyfunérral 
vonnak be. Utóbbi időben a szekrényajtókat is inkább 
készítik jegenye vagy hársfából, mint erdeifenyőből, mert 
ezek a fanémek sokkal könnyebbek mint az erdeifenyő 
és tartósság dolgában sem igen maradnak mögötte az 
utóbbinak. A funér ez esetben is mahagóni, tölgy vagy 
diófából való. Székeket leginkább bükkből készítenek ma
napság. A hajlított fából való székek anyaga ép oly el
járás szerint készül, mint a keréktalpak fája.

Gyufagyárban.

Egy jóizü adoma szerint a nagyvárosi elemi iskolai 
tanító aratás után mezei kirándulást rendez, hogy szem

léltető oktatásban részesítse a rábízott apró csemetéket. 
A tarlóra érve megáll a tanító és fölveti a kérdést:

— No gyerekek, ki tudná megmondani, mi termett itt ?
— Gyufa! tanító úr, böki ki a Kohn Móricka nagy 

büszkén . . .
Mennyi szorgalmas kéz ügyeskedik, hány furfangos 

szerkezetű gép berreg és zakatol, mig az erdő fájából 
elkészül a dörzsölésre lángra lobbanó gyufaszál, mely
nek ezrét csekély pár fillérért lehet beszerezni (mig az 
állam rá nem teszi a kezét és monopóliumává nem 
változtatja, mikor bizonyára nagyon meg fog drágulni). 
Szemlélődjünk csak egy kicsit és tekintsünk szét egy 
nagyobb gyufagyárban.

Legelsőnek a faraktárt, tekintjük meg. Itt a munkave
zető megmagyarázza, hogy évenkint átlag 6000 m3 nyár
fát dolgoznak fel, illetve készítenek belőle gyufát és 
hozzávaló kis skatulyákat, mig a nagy dobozokat, a 
melyekben a százával és ezrével csomagolt skatulyákat 
szállítják, fenyőfából készítik, e célra évenkint átlag 
1000 m3 fenyőfát fogyasztanak. A napi gyufatermelés 
30 millió darab, mely tömeg V* millió skatulyába kerül, a 
mivel 500 munkás (köztük 350 nő) foglalkozik.

A gyufák és a dobozok csakis nyárfából gyártatnak. 
Legszívesebben a 30 cm-en felüli vastagságú hosszfákat 
veszik a gyufagyárak, mert — mint látni fogjuk — 
ezekből legkevesebb a hulladék. Szükséges, hogy a fa 
egészséges és lehetőleg ágmentes' legyen.

Elsősorban tönkökre vágják a fákat, még pedig oly 
hosszokra, a melyek a gépbe illenek. Miután a rönköket 
lekérgezték, egy szerkezetbe fogják, mely hossztengelyük 
körül forgatva egy kés elé tolja, mely vékony lapokat 
hámoz a rönkről oly vastagságban, mely a gyufa vas
tagságának felel meg és négyszer oly szélesek, mint a 
mily hosszú egy gyufaszál. Ugyanekkor prés alá is jut
nak e lapok, a hol simára és erőssé sajtolják.

A hámozás után mintegy 7 cm. vastag bél marad 
hulladék gyanánt, látni való tehát, hogy vastagabb dara
bok használatba vétele alkalmával kevesebb a hulladék, 
mint a gyengébb daraboknál és a némileg hibás bél 
nem okoz bajt.

Az így előállított hámozott fa-szalagokat 20 cm. 
magasságban egymásra rakják és másik gépbe teszik, 
mely önműködőleg tolja előre, előbb hosszában négy 
részre, azután pedig gyufavastagságban keresztben el
vágja, úgy hogy a gép másik oldalán már a kész gyufa
szálak hullanak ki.

Ezeket most a száritókamrába viszik, melyből a ned
ves levegőt géppel szívják ki. Megszáradván, a gyufa
szálak megtisztittatnak, azaz egy hárfaszerü alkotmányon 
mintegy rostaszerüen végigrázzák, hogy a selejtes gyufa
szálak kihulljanak.

Itt a gyufaszálak össze-vissza hevernek egymás hegyén- 
hátán; első dolog tehát szépen egymás mellé összeszedni. 
Ezt azonban nem kézzel, hanem géppel végzik, mely a 
gyufaszálakat folytonos rázás közben lyukakba hullatja,
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melyekből függőlegesen hullanak alább a lyukak alatt 
lévő tartókba. Most előmelegitőbe jutnak a gyufaszálak, 
onnét fürdőbe, a hol parafinnal bezsirozzák és végül 
egy 2000 apró csövecskés keretbe fogják, hogy be 
mártsák a folyékony gyujtóanyagba.

Ez is rázás által történik, olyanformán, hogy minden 
egyes gyufaszálat egy-egy csövecskébe ráznak bele. 
Mikor a csövecskék megteltek a beléjük rázott gyufa
szálakkal, akkor az egész keretet végig vontatják az 
alatta lévő, folyékony foszforoldatot tartalmazó tartányon, 
úgy hogy a gyufaszálak kiálló végei az oldatba bele
érjenek, még pedig valamennyi egyenlő mélyen. A be- 
mártás után keretestül a száritókocsira kerülnek a kész 
gyufák, melyeket száradás után a keretből kiszednek és 
ugyanúgy raknak együvé, mint a hogy a simítás alkal
mával, illetve a tisztítás (rostálás) után láttuk.

Így készülnek maguk a gyufák; lássuk, hogyan készül
nek a skatulyák és hogyan készül el végül a teljes 
gyufadoboz szállítása készen, hogy magyarosan mondjam: 
„fix und fertig.“

A hámozás itt is csak úgy történik, mint amott, de a 
hámozott lapok vastagsága itt már csak 0'8 Ezeket 
mintegy 20 cm. vastagságra rakva vágógépbe helyezik, 
mely úgy állítható be, hogy szükség szerint lehessen 
vágni a skatulyák fenék- vagy oldalrészeit, illetve külső 
részét. Ez utóbbiak (amelyekbe tulajdonképen a kis 
gyufatartó skatulyácskák betolatnak) előbb azokon a he
lyeken, melyeken a dobozkák behajlittatnak, gyengén 
bekarcoltatnak, hogy könnyen legyenek behajlithatók.

Azon a gépen, mely ezeket a dobozkákat készíti, első 
sorban egy papírszalag tűnik a kezünkbe, mely egy fö
lötte alkalmazott enyvtartó alatt gördül le és egy négy
szegletű csaphoz vezet, mely csap a dobozka átfogója 
területének felel meg. E csap körűi forog az a vékony 
falap, a melyből . a dobozkák készülnek, itt formálódik 
is egyúttal és itt fogja át az enyves papírszalag, mely 
ráragad, úgy, hogy mire innét kikerül, már kész dobozka. 
Mindez önműködőleg történik. A kis dobozok folyvást 
hullanak a gépből, a mellette álló kosárba. Ugyanígy 
készülnek a beléjük való kis skatulyák is, persze más
alakú, illetve szerkezetű gépen. Egy harmadik gép végzi 
a skatulyák berakását a dobozkákba és ragasztja ez 
utóbbiakra a vignettákat.

Innét továbbhaladva, látjuk, miként töltik meg a kis 
gyufaskatulyákat, szintén önműködő töltő szerkezettel. Az 
összerakott gyufák úgy vannak egy tartóba elhelyezve, 
hogy meggyúló végük egy üveglap felé van fordítva, ne
hogy maguktól meggyúljanak; e tartó mellett egy korong 
forog, vele több sor ráerősített doboz. Mihelyt egy doboz 
a tartány nyílásához ér, egy toló kinyitja a dobozkát, 
illetve kitolja a skatulyát és a képződött nyílás épen 
akkora, hogy rajta egy skatulyára való gyufa csúszszék 
a skatulyába. Ha ez megtelt, a toló megint betolja a 
a skatulyát a dobozba.

A megtöltött skatulyák, illetve kész, töltött dobozok

most egy úgynevezett végnélküli szalagra jutnak, mely 
elviszi őket, még pedig úgy, hogy keskeny oldalaik egy- 
egy keféhez dörzsölődnek, mely foszforoldattal keni be 
e keskeny oldalakat, minek megtörténte után szárítás 
céljából egy gőz által hevített csőbe jutnak; ebből egy 
kosárba hullanak, hol megint gép által 10-es csoma
gokba csomagoltatnak. E nagy csomagokat a gép ugyan
csak önműködőleg hajtogatja, megenyvezi és belehullatja 
a szétküldésre szolgáló faládába.

Mindez gép segélyével történik és így érthető, hogy 
mikép lehet a gyufát oly olcsón árusítani. Bizony csak a 
gépmunka lehet olcsó. Persze a gépeknél alkalmazott 
munkásoknak is ügyeseknek kell lenniök és valóban 
szinte gépszerüen dolgoznak ezek is. Mindegyik szinte 
kiszámított kézmozdulatokat tesz, minden fogás tudatos; 
oly pontosan be vannak gyakorolva, hogy szinte gépiesek 
az ő mozdulataik is.

W. Üy.

Mag- és terméshatározó.
Hézagpótló művet állított össze Petricsek Adolf m. 

kir. s.-erdőmérnök „A magyar birodalom fontosabb fás- 
növényeinek mag- és terméshatározója“ címen.

A füzet gyakorlati segédeszközt nyújt a fontosabb fás
növények magvainak és terméseinek meghatározhatására. 
Két fejezetre oszlik; az I. fejezetben tömören, de világosan 
tárgyalja a meghatározási jellegeket, a mag szerkezetét, 
alakját és nagyságát; a valódi termést, áltermést és a 
terméságazatot. A II. fejezet a tulajdonképeni határozó, 
hol mindég két ellentétes tulajdonság van megadva, 
melyeknek egyike a meghatározandó magra vagy ter
mésre ráillik. A szöveg jobb oldalán álló utolsó szám 
segélyével a közelebbi jellegeket adó ugyanaz, de bal
oldalon álló jellegszám keresendő fel, s ez így folyta
tandó mindaddig, mig a legközelebbi jellegek a mag 
vagy termés faját, esetleg csak nemét megjelölik. Hol a 
meghatározási jellegek elmosódottak, az illető fafaj két, 
sőt három helyen is fel van véve. A fenyők magjai, 
mint szárnytalanok is tárgyaltatnak, s egyszersmind pár
huzamosan tisztán a tobozok is meghatározhatók.

A munkát szakszempontból dr. Kövesi Ferenc főiskolai 
tanár és Roth Gyula adjunctus vették ellenőrzés alá.

A 87 oldalra terjedő füzet, mely betűsoros névmutató
val is el van látva, Joerges Ágost özv. és fia kiadásá
ban Selmecbányán jelent meg. Ára 1 K 60 fillér.
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Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi közgyű
lését, igen érdekesnek és tanulságosnak ígérkező kirán
dulásokkal kapcsolatosan, augusztus hó 25—28-án tartja 
meg Fenyőházán.

Augusztus hó 26-án reggel 9 órakor lesz megtartva a 
közgyűlés a fürdő nagytermében. A tárgysorozat főbb 
pontjai: jelentés az egyesület működéséről a legutóbbi 
közgyűlés óta; tiz választmányi tag választása; az 1908. 
évi számadások megvizsgálása ; jelentés a Deák Ferenc- 
alapítvány kamataiból kiírt pályázatok eredményéről; 
Szabó Ferenc m. kir. főerdőmérnök felolvasása a fenyő
házai m. kir. erdőgondnokság erdeinek gazdasági viszo
nyairól és az ottani villamos erdei vasútról és fűrészről.

A kirándulások két csoportban történnek. Az egyik 
csoport Csorbatóra utazik. Kirándul a fátyolvizeséshez és 
a poprádi tóhoz. Megtekinti O-Tátrafüredet, a tarpataki 
vízeséseket és Tátralomnicon meghál. Másnap megte
kinti a tátralomnici vadászati berendezéseket, felmegy a 
a lomnici gerincre, onnan a Téry-menedékházhoz és a 
Zerge-szállóhoz.

A résztvevők másik csoportja Árvaváraljára megy, hol 
az újjáépítés alatt álló ősrégi vár és a benne lévő em
lékek és gyűjteményeket megtekinti, azután Csorbatóra 
utazik, ahol meghál. Másnap ugyanazt az utat teszi meg, 
amelyet a másik csoport előző napon tett meg. Augusztus 
hó 28-án este Tátralomnicon mindkét csoport egyesül.

A közgyűlésen és a kirándúlásokon való részvétel leg
később f. évi augusztus hó 15-éig Vaitzik Emil urnák 
Liptóujvár bejelentendő, a költségek fedezésére postautal
ványon beküldve 45 K-t, illetőleg az Árvaváraljára ki
rándulni szándékozók 48 K-át.

Első és utolsó vadászkaland.
irta Firbás Adolf.

Hamvas, szürke felhők borították az eget; a levegő 
mégis oly üde, átlátszó volt, hogy a nimródok kéjesen 
dörzsölték össze kezüket „Remek idő“ 1 — hangzott itt- 
ott a szenvedélyesebb vadász ajkairól a megelégedés.

Szinte öröm volt hallgatni a hó bizsergő csikorgását, 
mintha a szánkók terhe alatt adott volna kifejezést fáj
dalmának. Nem is csoda. A jajgatásra méltán volt oka, 
lévén a szegény jármű testesebb és terjedelmesebb ke
rületű nimródok által akként terhelve, hogy már egy ki
éhezett mopszli sem fért volna el közébük.

Lassan, camogva értük el az erdő alját, melynek zuz- 
marás szürkesége között várt reánk egy sötét tömeg. 
Nem valami bölénycsorda, nehogy félreértsenek. A sötét 
alakok azzal foglalatoskodtak, hogy ki a lábát emelgette, 
ki pedig párát lehelt kékülő ujjaira. A mogorva csoport 
mintegy 50 tót atyafiból állott. Közönségesen hajtóknak 
nevezik; pedig ezek nem közönséges lelkek, mert a 
nemes szenvedély ép oly erővel nyilatkozott meg ez ah 
kálómmal is bennük, hogy e megnyilatkozás még egy 
oroszlánvadász dicséretére is válhatnék.

Azt mondják, a sógorság nem rokonság. Ezt azért bo- 
csájtom előre, nehogy részrehajlással vádoljanak, midőn 
az én sógoromról elismerő dicsérettel szólok.

Egy sógorral mindenki dicsekedhetik. Az én sógorom 
azonban nem olyan filiszter, mint a milyennek önök a 
sógorokat képzelik. 0  tudniillik arról volt nevezetes, hogy 
kitünően lő, szenvedélyes vadász, de a világ összes 
kincséért sem ölne meg egy verebet. És mégis — hogy 
fér ez össze? kérdik önök vadásztársaim. Különcnek 
fogják tartani, pedig ő ez ellen határozottan tiltakozik. 
A dolog igen egyszerű. Az én sógoron az Országos 
Állatvédő Egyesület titkára, a vegetáriánusok tiszteletbeli 
alelnöke. Mellékesen a geometriai tudományok ápolásá
val foglalkozik s a puskagolyó parabolikus menetét oly 
precíze tudja irányítani, hogy a galamblövészetnél bizo
nyára első dijat nyerne, ha e tudományának ily módon 
való érvényesítése elvével összeférne. Vadászszenvedélyét 
ennek dacára nem épen naiv furfanggal elégítette ki. 
Ha a vad véletlenül eléje került, egy durranással ugyan 
csak ráijeszt s azzal tovább engedte futni a megrémült 
deliquenst. Veni, vidi s ha akarnám, gondolta magá
ban — vici.

Mondottam, hogy az én sógorom nem közönséges 
ember. Ép oly méltósággal foglalta el kijelölt helyét, 
mint a ki hetet akar ütni egy csapásra. Én voltam a 
a baloldali szomszédja, midőn a hajtás megkezdődött.
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Megjegyzem, hogy ez már vigaszhajtás volt. Jó ideig 
csak a sipító szél változatos zúgását hallgattuk, mely 
felkapta a csillogó zúzmarát s olykor nem éppen barát
ságosan vágta szemünk közé. Majd elhallgatott, a mikor 
is a nyert csend meghozta az alulról felhangzott zajt.

„Pozor dívák“ 1 hangzék egy rendületlen tót atyafi 
ajkairól a lelkes figyelmeztetés. Ez annyit jelentett, hogy 
vadkan került a hajtásba. A vadászok közt élénk mozgás 
volt észlelhető. A sógorom meglehetős nyugalommal 
várta a jövevényt. A hajtők egész zöme tűnt fel a tisz
táson, de a vadkannak nyomát sem láttam, melynek 
oka abban rejlett, hogy a hajtők körül fogták. Sejtettem 
a bajt, mert fülembe ütődött olykor a „Jezsi Mariu“ ! 
felkiáltás. A vadkan magaviseletéről sógorom a szaklap
ban fog megemlékezni, én jelenleg csak a száraz tény 
leírására vállalkozom.

A vad mihelyt a hajtők felzavarták, harciasán fogadta 
támadóit. A meghökkent tót atyafival, kinek már nem 
volt ideje az erélyes fellépés elől visszavonulni, akroba- 
tikai mutatványt gyakoroltatott a feldühödött állat, mely 
hatalmas ugrásokban elég vaskos módon segédkezett. A 
sógorom látván a nehézségi-erőtől elszabadult tótot, a 
veszély színhelyére sietett. A megrémült hajtóhad rég az 
erdő alját járta és csak a bocskortalpak nyoma tanús
kodott arról, hogy az előző percben meglehetős számban 
voltak az említett helyen. A szegény tót éppen ismételte 
a bukfencezést, midőn sógorom lőtávolba érkezett.

A szükség törvényt bont, — mondja a példabeszéd 
és mondá a sógor. Nem habozott. Felemelte gyilkos 
fegyverét, s mielőtt a vad harmadizben támadott volna, 
úgy fültövön legyintette, hogy a következő percben már 
ő parodizálta a szegény hajtó bukdácsolásait.

Ez volt az első kivételes eset, hogy sógorom kiváló 
céllövő tehetségének érvényt szerezhetett, a melyért a 
vadászok osztatlan dicséretét kiérdemelte. Bámulat és 
ámulat, a csodálkozás hangos kifejezése mellett gyűltünk 
a tett helyére. Sokan sajnálkoztak, hogy egy ily vadász
tehetség csak ember védelmére használja fel fegyverét. 
Sógorom a hajtó ápolásával volt elfoglalva, midőn oda
érkezőnk. A rögtöni segélyre nagyon is rászorult a sze
gény ember, mert a vad agyara oly árkot vágott láb
szárán, hogy árviz idején sem patakzik jobban a víz a 
mosáson, mint miként csörgedezett itt a vér. A lövés 
után a hősies viseletű hajtők kezdtek visszaszállingózni 
s a szerencsétlenül járt kollegát egy rögtönzött hordágyon 
nagy részvéttel vitték le a szánkáig.

Sógorom szótlan volt és rövid feleletekkel válaszolt az 
ostromló kérdésekre. A vérében fekvő vadat úgy nézte, 
mint egy corpus delictit, mely egy elv föladásának 
volt hatalmas bizonyítéka. Ő ölt! Gyilkosként tűnt fel 
önmaga előtt. Észrevettem lelki küzdelmét s hallgattam.

— Nem bírom felfogni, — zavarta meg a csendet 
egyik vadásztársam, — hogy az üzekedési időn kívül 
miként támadhatott a vadkan ?

— És nem is volt megsebezve, —1 szólottám, — mi
dőn megvizsgáltam a vadat.

— Úgy látszik — mondja mogorván a sógor — nem 
csak az ember, de az állat életében is vannak kivételes 
esetek, a mi nem éppen érdektelen felfedezés.

A mélyen elmerült sógort ekkor úgy lekapták a négy 
körmiről, hogy csak akkor vette észre a szándékot, mi
dőn a felavatás már elpuffogott.

Másnap a sógorom megbizatott, hogy a szenvedő tót 
atyafinak átadja a fájdalompénzt.

Befejezve küldetését, ezekkel a szavakkal tért vissza : 
„Halld", mit mondott ez a pórul járt tót: „Sag tessíg 
még vagy ötven forintocskat zadnyi, nagyon szívesen 
megyeg akar mingyar gyivakot hajtani.“

Ez volt a sógor első és utolsó vadászkalandja. Az ál
latvédő egyesület egy buzgó tagját, a vegetáriánusok 
pedig mint elpártolt eretneket siratják, mi pedig a 
szent Hubert védencei sajnálkozunk, hogy ily kitűnő va
dászt vesztettünk el benne.

Tanácslom, hogy a kik barátságát megakarják tartani, 
a vadászkalandok elbeszéléseitől tartózkodjanak.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  w y w x  í

A vidra (Lutra vulgaris) és vadászata.
Általánosan ismeretes, hogy a közönséges vidra mily 

nagy réme a halak- és vízimadaraknak. Azt a kegyetlen 
munkát, a mit a róka és a hiúz a szárazföldön, levegő
ben a héja véghez visz, méltó ikertestvérként folytatja 
a vidra, patakokban, folyókban és tavakban.

Természetrajzilag a menyétféiék (Mustelina) családjába, 
a vidraalaknak (Lutrina) alcsaládjába tartozik. Rendes 
testhossza meghaladja az 1 métert, törzse nyúlánk és 
alacsony lábakon nyugszik ; lábain 5—5 újj van, melyek 
erős úszóhártyákkal vannak összenőve s rendkívül erős 
karmakkal ellátva. Feje tojásdad alakú, tompa, szőrtelen 
orral, kis fülekkel s apró, barna csillogó szemekkel. 
Szőrméje gesztenye-barna, alul inkább szürkés szinű; 
gereznája igen értékes s egész éven át értékesíthető, bár 
a szűcsök téli gereznáját sötétebb színénél fogva szíve
sebben veszik.

Európa és Ázsia legnagyobb részét lakja, hazánkban 
úgy az alföldnek, mint hegyes vidéknek állandó lakója. 
Leginkább kedveli a félreeső, erdőkkel körülvett hegyi 
patakokat, avagy medreket, alámosott partu vizeket, nád
dal benőtt mocsarakat, tavakat.

Rendes lakóhelye a kimosott parti lyuk vagy üreg, 
melyet tetszése szerint kibővít és meghosszabbít résúton 
haladva a föld ^zine felé, bejáróját pedig a víz takarja.
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Árvizek esetén, midőn lakhelyét a víz elönti, felkeresi a 
róka vagy borz által elhagyott kotorékot is. A vízben 
kitűnő úszó és felette kitartó, száraz földön járása eset
len, de mindamellett elég gyorsnak mondható. Ravasz, 
igen óvatos és gyanakvó, azon állatokkal szemben, me
lyek táplálékául szolgálnak, vérszomjas és kegyetlen, ve
szély esetén pedig bátor és merész. Érzékszervei rend
kívül élesek ; szaglása, hallása és látása kitűnő, lakhelyét 
állandóan változtatja, ennélfogva pusztítása igen nehéz.

Mihelyt egy vidék halállományával végzett, azonnal 
útra kel s szükség esetén mérföldeket is vándorol, míg 
megfelelő helyet nem talál. Bár látszólag a gyalogolás 
nehezére esik, mégis oly nagy mértékben bírja a száraz
földi utat, hogy kényszerítő okok folytán áthágja a leg
nagyobb hegyeket is.

Tápláléka a hal és rák, szükség esetén a vízimadár 
s annak tojásai. E tekintetben oly nagy az öldöklési 
vágya, hogy nem ismer határt. Rendesen éjjel indúl va
dászatra, úszás közben — vagy sekélyebb patakokban 
kövek közé kergetve — fogja el áldozatait s azonnal 
fogyasztja, nagyobb zsákmány esetén pedig kiúszik azzal 
a partra s ott költi el.

Kedvenc eledele a pisztráng. Ott, hol azelőtt egy év
tizeddel egy óra leforgása alatt 20—30 darab került 
horogra, ma egy napi fáradságos munka után sokszor 
eredménytelenül kénytelen a pisztráng után sóvárgó ha
lász horogbotját bevonni. Miért? Egész nyugodt lélekkel 
mondhatjuk: keresd a vidrát!

Bár igaz, hogy a civilizáció haladásával a halállo
mány pusztúl, s ezzel együtt a vidra is, de mégis ott, 
a hol még életben tartja magát, az ily halpusztitó vi
zekből létfentartási ösztönéből kifolyólag indúl a he
gyekbe, hol még van viziélet s a meglévőket irgalom 
nélkül elpusztítja. Csemegéje a rák. Ezekben is valósá
gos hóhérmunkát végez; mihelyt ínyenc falatját meg
érzi, minden lehetőt megtesz, hogy karmai közé kaphassa.

A pacsmagolási idő február hónapban veszi kezdetét 
s ilyenkor az ivarok rendesen füttyentéssel jelzik egy
mást. De számos tapasztalat azt is bizonyítja, hogy a 
párzás nincs nagyon időhöz kötve, mert az év bármely 
szakában lelhető fiatal vidra s ennek okát leginkább 
abban látják, hogy náluk állandó a terített asztal, mert 
élelem dolgában nincsenek annyira az év bizonyos sza
kához kötve.

A hímállat, eltekintve a pacsmagolási időtől, magános 
életet él. A nőstény rendes körülmények között 2 köly- 
köt vet, melyek az első 9— 10 napon át vakok, fekete 
színűek, esetlenek s nagyon csúnya kinézésüek. Az anya 
8 héten át szoptatja, de már a szoptatási idő vége felé 
ellátja őket halakkal s idővel megtanítja az úszásban és 
halfogásban. Anyjok felügyelete alatt körülbelül hat hó
napon át maradnak s addigra az önálló megélhetéshez 
a kellő gyakorlatot és ügyességet megszerzik. Rendesen 
egy éves korban már ivarérettek.

A vidra ürülékét leginkább a patakpart közelében, fák

avagy bokrok tövében hullatja el, eme hulladék erősen 
halzsír szagú s nagymennyiségű halszilánkot és rákhéjat 
tartalmaz. Vadászati szempontból fontos a vidra friss 
ürüléke és csapája is, mert legtöbb esetben csakis eb
ből állapíthatja meg a vadász, — ha vidrát lőni, esetleg 
vidravassal fogni óhajt — annak holtartózkodását. Mivel 
a vidra a vízbe való bejárását, illetve abból való kiszál
lását mindig betartja, ily bejáró illetve kiszálló helyeken 
az iszapban, frissen esett havon és kora tavaszszal, mi
dőn a hó olvadásnak indúl, csapája mindig fellelhető. 
Csapáját jellemzi leginkább az úszóhártya lenyomata és 
ügetésben mindig két-két lábnyom ferdén vagy egyene
sen egymás mellett, mig futásban mind a négy lábnyom 
egymás mellett ferdén van s farka végével barázdát von 
a havon, akárcsak a róka, többszörös megszakításokkal.

Mondják, hogy a még nagyon fialalon fogott vidra 
megszelídíthető s gazdáját kutya módra követi, halfogásra 
használható s a ház őrzésére is alkalmas. Erre vonat
kozólag a „Brehm állatvilága“ részletesen leírja, miként 
kell vidrát szeliditeni. Mindamellett az ily megszelídítésre 
fordított nehéz munka nem áll arányban a várható él
vezetekkel, esetleg haszonnal. Szokatlansága és sajátsá
gos alakjánál fogva állandóan ki van téve idegen kutyák 
támadásainak. Csatangolása közben az emberek, ha a 
helyi viszonyokkal nem ismerősek, agyonütik, avagy pacs
magolási időben feltétlenül hátat fordít gazdájának.

A vidrát háromféleképen vadásszák: lőfegyverrel lesből, 
szigonynyal kutyák segítségével és vidravassal.

A vidrales egyike a legmegbizhatatlanabb és leg
fárasztóbb vadászati módoknak. Rendesen a pacsmago
lási idő beálltával, télen a legeredményesebb, s inkább 
szerencse kell hozzá, mint leleményesség és ügyesség, 
mert a felette óvatos vidrát egykönnyen meglepni nem 
igen lehet. A vadászatra legalkalmasabb a holdvilágos éj 
és a hóval borított vidék; ilyenkor a kis állat hamarább 
észre- és biztosabban célba vehető. A leshelyet ren
desen egyik kiszállójánál 40—50 lépésnyire választják, 
mely egyszersmind födött és védett, a szélirányra pedig 
nagy súlyt fektetnek. Sokkal célszerűbb a leskunyhó al
kalmazása, de a siker érdekében ennek építésére kiváló 
gond fordítandó, mert igen gyanakvó természeténél fogva 
könnyen elriaszthatjuk. Legjobb, ha valamely terjedelmes 
bokor között építjük egyik kiszállójánál. Oly helyeken, 
hol a vidrák gyakoriak, állandó használat céljából cél
szerűbb egy tartósabb építményt készíteni s e célból egy 
megfelelő terjedelmű és mélységű gödröt ásunk, hogy 
az ülő vadásznak csak a feje látszódjék, kilátása, fegy
verhasználata akadályozva ne legyen. Erre jön egy ala
csony felépítmény, teteje gyepfölddel kirakva, hogy oly 
képet mutasson, mintha valami domb vagy halom volna, 
mert a vidra kiváló helyismeretekkel bir s ha esetleg a 
vidéket el is hagyná, rövid idő múltával mégis visszatér 
és feltétlenül betartja ugyanazon be és kiszálló helyeket, 
ha környezetében semmiféle rendellenességet észre nem 
vesz.
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Füttyentésével már messziről elárulja jelenlétét s a 
vízben úszva hangosan tüszköl. A száraz földön gyorsan 
és zajtalanul, a mellett igen óvatosan közeledik. Ilyenkor 
gyorsan kell lőni, különben egy pillanat alatt beveti 
magát a vízbe s eltűnik. A vadásznak rendkívül türe
lemre van szüksége mig eredményhez jut, mert sok 
esetben egy-két hétig kénytelen hóban és fagyban egy 
helyen egész éjjelen át mozdulatlanul ülni a nélkül, hogy 
vidrát látna s ha a szerencse mégis kedvez, akkor biz
tos és gyors legyen a lövése, durva serétekkel, mert a 
csak megsebzett vidrát könnyen elveszítheti.

A lesből való vadászás nem is ajánlatos, mert csak 
nagy ritkán vezet eredményre és rendkívül fárasztó, ezért 
a vidravadászatnak ezt a módját nem is igen használják. 
Sokkal jobb és biztosabb annál az úgynevezett „vidra
ebekkel“ való vadászás. Az angolok- és németeknél dívik 
ez, külön e célra nevelt kutyákkal, minden fegyver mel
lőzésével, esetleg szigonynyal. Ha a vízben vidrát sejte
nek, kutyáikkal végig kerestetik a partokat s ha nyomra 
találnak, addig nem nyugszanak, mig a rablót ki nem 
ugrasztják rejtekhelyéből s megindul a felette izgalmas 
és sokszor nagyon is nagy fáradsággal járó hajsza.

Irtózatos tusa keletkezik, ha a kutyák elfogják, mert a 
vidra egyhamar nem adja meg magát s erős harapásai
val nem egy kutyát tesz harcképtelenné, mig végre a 
vadász szigonya nem végez vele.

A harmadik vadászati mód, a vidra csapdával való 
fogása. Bár a vérbeli vadász a vadaknak csapdával való 
fogásával mindig hadilábon áll, mégis eme halrablóval 
szemben indokolt e hozzá méltó ellenfegyver. A vassal 
való fogása sokkal biztosabb és eredményesebb, mintsem 
az ember gondolná. Sokan ama megbízhatatlan eljárást 
követik, hogy a csapóvasat cibetolajjal vagy vidraürülék
kel fertőtlenítik, a bejáró avagy kiszálló helyén vízben az 
iszap közé állítják s erős lánccal a bokor vagy fa tövé
hez erősítik. Bár alapjában véve helyes az eljárás és 
néha sikerrel is jár, de ha hosszabb ideig a vízben fek
szik a fogóvas, szerkezete erős rozsdát kap és nem mű
ködik. Ajánlatosabb, ha a patak és tavak mentén fel
keressük ama helyeket, hol a vidra ürülékét lerakja, 
mert sajátsága, hogy ezen helyeket ismételten felkeres, 
és hosszabb időn át rendesen használja.

Ily helyeken állítják fel a csapóvasat a legnagyobb 
gonddal. Ásólapáttal a gyepet vagy földet egészben 
— az ürülékkel együtt — oly nagy darabban vesszük 
fel, hogy a vidravas elhelyezhető legyen egy kis sülyesz- 
téssel s erre visszahelyezzük a felvett gyepet. A legfon
tosabb itt is az ügyes munka, hogy a közeledő vidra 
észre ne vegye a neki felállított kelepcét. A vasat tartó 
láncot vagy drótot is, melyet egy közeli fatörzshöz, eset
leg mélyen sülyesztett erős karóhoz erősítünk, teljes 
hosszban fedni kell, hogy ne látszódjék

Mivel a vidrának rendkívül finom a szaglása, a siker 
érdekében nem tudom eléggé hangsúlyozni a tőrvetésnek 
azon elemi szabályát, hogy elsősorban, mig a csapóvas

felállítása tart, a vadász szagtalanítsa magát Lúc, vagy 
jegenyefenyős gályákká!, ha ilyen kéznél nem volna, 
erdei földdel jó erősen dörzsöljük meg kezünket, lábun
kat, szánkba tegyünk zöld füvet, esetleg friss fenyőhajtá
sokat, hogy az emberi szag eltűnjék, mielőtt a felál.lítási 
helyre mennénk. A vidravassal hasonlóképen kell bánni 
s használat előtt minden legkisebb részét forró vízzel leön
teni, homokkal erősen dörzsölni és jó száraz, tiszta és 
szellőztetett rongygyal letörűlni. Megjegyzendő, hogy a 
tőrnek eme szagtalanítása mindig soká szellőztetett tiszta 
keztyüben történjék s a lehelettől távol tartandó.

Általában vidrafogásra mintegy 60 cm. kerigyelátmé- 
rőjü tenyérvasakat szoktak használni.

Tudva a vidra nagy kártékonyságát, mely előbb-utóbb 
a vízben élő állatoknak teljes pusztúlását fogja eredmé
nyezni, azért minden egyes halász és vadász annak pusz
títását szorgalmazza, mely leginkább a vidravas alkalma
zásával érhető el.

Csolsek Miksa.

Első Nemzetközi Vadászati Kiállítás Bécs 
1910.

Gyorsan halad előre az építkezés a kiállítás területén. 
Hova-tova tető alatt áll már majdnem minden épület.

Igen érdekesnek ígérkezik Hohenlohe-Öhringen Ke- 
resztély, Újest hercegének külön kiállítása. Egy a kár
páti vadászlakok mintájára épült fapavillonban lesznek 
kiállítva a herceg magyarországi hírneves vadász-diadal- 
jelei. Az épület tetejét egy tornyocska díszíti, kapuján 
Szent Hubertus, a vadászok patronusának festett képe 
látható. A gerendákból épített házikó külső dísze, úgy a 
belső a magyar stylusnak mindenben meg fog felelni.

A mi a lak belsejét illeti, öt terem áll majd a volta- 
képeni kiállítás rendelkezésére. Több részletet egyelőre 
nem akarunk elárulni, annyit mondhatunk azonban, hogy 
a hercegi vadászlak a magyar osztálynak ép úgy, mint 
az egész kiállításnak díszére fog vállani.

Hohenlohe herceg példáját követvén, Norvégia saját 
osztályában két, szétszedhető vadászlakot fog felállítani, 
ennek környezetében pedig egy eszkimó-tábort.

Az iparosztályban, túlzás nélkül szólván, óriási a je
lentkezők száma. Hogy minden kívánságnak eleget te
hessen, a rendező-bizottság jóval nagyobbra szabta ki 
már most ezen osztály terét, mint a milyennek az eleinte 
tervezve volt.

A kiállítás nagybizottsága a hazai kitömőkhöz és prae- 
paratorokhoz ama kérelmet intézi, szíveskedjenek bejelen
tésüket minél előbb beküldeni, (Wien, III. Lothringer
strasse 16.) annál is inkább, mert a külföldi jelentkezések 
nagyobb része beérkezett már. Nemzetközi versenyről 
lévén itt szó, a nagybizottság nem kételkedik, hogy az 
az ország, a melyben dr. Lendl Adolf él, e versenyen 
nem fog hiányozni.
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Megfigyelések
a természetrajzi tünemények köréből.

Irta Bürger Guldó.

Ha a falánk juh, vagy a legelő szarvasmarha tövig is 
lerágja hegyi tisztásaink zamatos fűtakaróját, helyenkint 
mégis csak kiemelkedik egy-egy elszigetelt növénycso
port, csupán ez maradt érintetlenül. Ilyen például a 
digitális faj. Eléggé ismerjük ezen mérges növény kímé
letének okát, melyet a juh vagy szarvasmarha ösztön- 
szerüleg kerül.

Sokszor elmerengtem vándorlásaim alkalmával efféle 
természetellenes dolgon, vájjon miért kíméli éppen a 
digitálist s néhány ehhez hasonló mérges növényt a 
legelésző jószág ? holott a többi növényzet, — mely 
egyébként már természeti előjövetelénél fogva is, ugyan
csak kemény megpróbáltatásnak van kitéve — nem 
képes magát megvédeni a falánk juh ellen? Sőt ha 
valamennyi növény egytől-egyig is mérges lenne, még 
akkor sem lennének megkímélve.

A növénnyel táplálkozó állatok ez esetben, valószinü- 
leg a szükség kényszere folytán, ezen tápszerhez ugyan
csak alkalmazkodnának, úgy, hogy a mérges növényzet 
azoknak többé mitsem ártana. Mert hogy a hasznos 
növények nagy sokasága mégis csak méregmentes, ez 
az idők múltán közéjük került tulajdonképeni mérges 
növény előnyére válik, máskülönben a legelésző állat
ban a méregellenálló-képesség bizonyára kifejlődött volna.

Bár kétségtelen, hogy a falánk juh csak azért kerüli a 
digitálist, mert ehelyett talál más rágni valót, miért is 
ösztönszerüleg tartózkodik a mérges növény élvezetétől, 
mindazonáltal már ez az ösztöne is méregelleni védeke
zésnek tekinthető.

Azonban némely állat gyomra és vére is kétség kívül 
ellenáll számos mérges növény káros hatásának. A 
kecske pl. veszélyes utókövetkezmények . nélkül meg
emészti a mérges bürök leveleit. Avagy ki ne ismerné 
a fenyveseinkben előforduló tiszafát (Taxus baccata), 
melynek tűleveleinek és fiatal hajtásainak élvezetétől a 
szarvasmarha kínok közt pusztul el, hplott az őzvad és 
szarvasvad minden baj nélkül mohón rágja. A vad is, 
csak több nemzedéken át, megszokhatta annak ártal
matlan élvezetét.

A sündisznó nemcsak rovarevő, de kivált hüllőkkel is 
táplálkozik, s mint ilyen, nagy ellensége a kígyóknak is.

Emlékezetes marad előttem az elmúlt ősz folyamán 
egyik kirándulásom alkalmával szemem elé tárult azon 
jelenet, midőn egyik délfelé hajló meredek, köves-napos 
hegyoldalon két különböző nagyságú keresztes viperával 
(Pelias boerus) egy öreg sündisznó viaskodott, s mit
sem törődne azok folytonos marásával, azokat egymás
után ártalmatlanná tette. Pedig a kígyók ugyancsak 
igénybe vették gyilkos fegyverüket, de mindez meg nem 
ártott a sündisznónak.

Ebből nyilván kitűnik, hogy a sündisznó ezen méreg

hatása ellen,1 mely máskülönben felbontja a vért, telje
sen immunis, a mit különben is számos természettudós 
megfigyelése is igazol.

De a sündisznó még a hólyaghúzó spanyol legyet is 
minden utókövetkezménytől menten megemészti, pedig 
ennek hatályos mérge, a Cantharadin eléggé ismeretes. 
Sőt állítólag még a Cyankali rettenetes mérge sem árt 
meg neki. így már elképzelhető, hogy a sündisznó meg
szokott étlapjához a mérges kígyón kívül, még az ezer 
lábú és az undort keltő varangyos béka is tartozik, mind
amellett, hogy a hozzáférhető madárfészket sem kíméli 
meg s így hasznos állatokat is pusztít; ártalmas voltát 
azonban ismét jóváteszi az ő lankadatlan egerészésével.

Az apró földibolha-félék (Haltica) előszeretettel meg
rágják a maszlagos nadragulya (Bella donna) leveleit, 
melynek bogyóit a rigó is veszély nélkül élvezi. Úgy 
látszik, hogy ez is már megszokott természetszerű alkal
mazkodás folytán történik, mit a rókalepkének (Vonepa 
polychloros) fekete hernyója is igazol, mikor a csalán
félék leveleit előszeretettel rágja.

Tulajdonképpen csak a hüllők sorában akadunk való
ban mérges fajokra. A kígyóknál a méreg valószínűleg 
eredetileg az emberi nyálkához hasonló, kiválóan bontó 
hatású emésztő nyálból állott, melylyel a kígyó a meg 
nem rágott eledelét lenyelte, illetve lefojtotta s így a 
falatot már a szájüregben vegyileg előkészítette, miglen 
a méreg idővel a fogürbe vezettetvén, tulajdonképpeni 
maró s védekező fegyverként átalakult. Ezen veszélyes 
gyilkoló szer ekként ügyesen van alkotva.

Ismeretes a kakuknak (Cuculus canorus) az életmódja. 
Ez a falánk madár a legveszélyesebb szőrös hernyókat 
nagyszámban pusztítja s miután ilyenekkel teleszedte 
magát, a legközelebbi fa tetején, testének előrehajlongásá- 
val kakukol. Testének e sajátságos mozdulataival előse
gíti az emésztést, hogy ezután ismét folytathassa hasznos 
működését. Gyomrának belső hártyája teljesen ellenálló 
lett a veszélyes szőrös hernyókkal szemben. Sőt mi több, 
a tavaszkor hozzánk érkező kakuk, csakhogy nemzedé
kének felnevelése gondjától szabaduljon meg, más ma
dárnak fészkébe rakja tojását s a kiköltött fiók fentartá- 
sát az idegen madárra bízza. Ezáltal több időt nyer 
falánkságának kielégítésére, a veszélyes hernyók, pusztí
tására. Az önző kakuk ezen ösztönszerű eljárását a laikus 
a madár terhére rója, nem tudván azt, hogy nekünk 
erdészeknek talán a leghatalmasabb védőeszközünk a 
legveszélyesebb rovarok ellen. Hogy pedig a gyorsabban 
fejlődő kakukfiók hova-tovább visszaél a vendéglátó 
madár szívességével, sőt a nálánál gyengébb, tehetetlen 
fészeklakót idővel ki is löki, miáltal azok sokszor elpusz
tulnak, ezen vesztesség a hasznos kakuk' ily módon 
való természetellenes tenyésztési módja előnyei mögött 
marad.

És mennyi sok más kifürkészhetlen titkot rejt a ter
mészet megszokott háztartása, melynek megfigyelése 
minduntalan újat, tanulságosat nyújt.
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Uj gépek az erdőgazdaságban.

Az alábbiakban két gépről lesz szó, melyek közül az 
egyik a dr. Weber-féle erdőtalajmívelő gép az erdőgaz
daságban, különösen pedig az erdőtalajmívelésben nagy 
haladást jelent. A másik egy fairtó gép, mely a fákat 
veszély nélkül dönti.

Az erdészeti körök már régóta arra törekedtek, hogy 
az erdő termékeny, tápanyagokban dús humusát az erdő- 
talajmívelésnél némiképen hasznosítsák, mit azonban 
eddig az erre megfelelő gépek hiányában mellőzniük 
kellett. A talaj erőinek általános hanyatlása is ismert 
tény, mely beteges talajállapot elhárítása csak a humus- 
tömeg szétvetése és az erdőtalaj szellőztetése esetén, 
még pedig földporhanyítás és földkeverés által lesz le
hetséges.

Hogy tehát az erdőgazdaság e munka végzésére al
kalmas, kifogás nélküli eszközzel rendelkezhessék, szer
kesztette meg dr. Weber erdőmester a H. Hausel gép
gyárral az úgynevezett Weber-féle erdőtalajmívelőgépet, 
mely hosszas és költséges kísérletek után immár min
den követelményeknek megfelel. Mily nagy technikai 
nehézségeket kellett azonban leküzdeni, hogy az min
denféle talajnemnél jól működjék és mily kívánalmak 
állíttattak fel a gép munkabírására, anyag- és szerke
zetére nézve, kitűnik abból, hogy a gépnek alkalmazha- 
tónak kellett lennie a természetes felújításoknál a talaj 
felszakitására és szellőztetésére, a trágyanemek össze
vegyítésére, a nyers humus-tömeg feldarabolására, a 
tápanyagokban gazdag humus-alkatrészeknek az alsó 
talajrétegekkel való összekeverésére, továbbá a talaj
felület káros részeinek, mint fűcsomók, gyökérfonatok 
stb. eltávolítására.

Tudományos kísérletek fényesen bebizonyították a dr. 
Weber-féle erdőtalajmívelőgép használhatóságát.

Emiatt csakhamar nagy érdeklődést keltett, különösen 
pedig a német ministeriumokban. A porosz földmivelésügyi 
minister ezeket írja a gép munkájára vonatkozólag: 
Munkája tulajdonképen abban áll, hogy a talajfelületet 
befutó káros gyökérfonatokat, fűcsomókat annyira felsza- 
kítja, hogy gereblyével könnyen eUávolíthatók, hogy e 
mellett a tápanyagokban gazdag humus alkatrészeket 
hátrahagyva, a talajt mintegy 15 cm-nyi mélységben 
porhanyóvá teszi, egyidejűleg azt a humus réteggel 
összekeveri. Előnyére írandó továbbá még, hogy bármi
lyen talajon, tehát akár köves, akár ortatlan talajon 
használható a nélkül, hogy romlanék. Dr. Schauenburg 
lovag a badeni hercegségi uradalomban kipróbálta az 
erdőtalaj-művelőt, honnan a hercegi kormány a költ
ségekre nézve ezeket írja : „Esetünkben területünknek 3/s 
része műveltetett meg az erdőialajmivelővel. A mittel- 
bergi erdőhivatal 10 évi üzemtervei alapján egy évtized 
alatt 203 ha. művelendő m eg; vagyis 68 ha. tényleges 
terület. Ez a 68 ha. megmunkálása kézi napszámmal 
(női napsz.) a legjobb esetben 6182 munkanapot vesz

igénybe, mintegy 9520 márka értékben, mig az erdő 
talajmívelő csak 100 napot 2000 márka értékben, tehát 
a megtakarítás 10 év alatt 7520 márka. Ha most az 
erdőtalajmívelő 600 márkába kerül és 10 évig avagy 
csak 5 évig is tart, már is kifizette magát. Erős szerke
zet mellett eltarthat azonban hosszabb ideig is.“ Eze
ken kívül számos német erdőhatóság nyilatkozik még 
elismerőleg az erdőtalajművelőről, mint olyan gépről,, a 
mely a beléje helyezett várakozásnak megfelelt. A hann- 
mundeni és ebenswaldi erdészeti akadémia pedig tanter
vébe vette be a talajmivelő-gépet.

A mezőgazdaságban szintén nagy sikerrel alkalmaz
ható, különösen a lucernaföldek tisztításánál, még pedig 
azért, mert az egyedüli eszköz, mely képes megtisztítani 
a földet anélkül, hogy a lucernafejeket leverné. A talaj
mi velő továbbá még az egyedüli eszköz, mely termővé 
tudja tenni a posványos, ingoványos területeket. A fel
merült költségek elenyésző csekélyek, s így a dr. Weber-féle 
talajmívelő általános alkalmazása és elterjedése remélhető.

A másik ismertetendő eszköz a faortó gép, melynek 
célja a fákat egy meghatározott irányban a lehető leg
rövidebb idő alatt a munkások veszélyeztetése nélkül 
ledönteni. Ez a gép már évek óta van alkalmazásban 
több száz erdőgazdaságban, mindenütt jó alkalmazható
sága és ellenálló képessége által beválva. Szerkezete 
egyszerű. Ezen faortógép N2, mely szinte hihetetetlen 
munkát végez, mikor oly faóriásokat, melyeknek ledön
téséhez különben 2 0 —30 ember szükséges, 2-^3 ember 
segítségével, az idő Ve-de alatt könnyű szerrel, veszély 
nélkül ledönt. Készítenek ezenkívül még két más faortó 
gépet is, könnyű és középszerű fák döntésére.

A beszerzési és üzemi költségek ezeknél is csekélyek.
Mindkét uj erdőgazdasági gép központi képviseletével 

Ausztria- és Magyarországban Krása Rudolf Wien, VII., 
Kirchengasse 29. cég van megbízva, hol az érdeklődők
nek szívesen adnak közelebbi felvilágosítást.
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* Kinevezések. A m. kir. földművelésügyi minister az állami 
kezelésbe vett községi erdők szolgálati ágazatánál Tóth Gyula m. 
kir. főerdőmérnököt a nyitrai m. kir. állami, erdőhivatalhoz kinevezte 
erdőtanácsossá, továbbá Schlosser István m. kir. erdőmérnököt, a 
besztercei m. kir. erdőigazgatósághoz főerdőmérnökké és a magyar- 
országi kincstári erdők kezelésének szolgálati ágazatánál Kolossy 
Imre erdőmérnököt a besztercebányai m. kir. erdőigazgatósághoz 
főerdőmérnökké, az állami erdőtisztek összesített közös rangsorozati 
létszámában Dezső János. ifj. Benkö Rezső, Zathureczky Nándor, 
Erdey János, Hauszmann  Béla, Binder Károly, Papp András, 
Lányi Ákos, Szabó Lajos, Közöny József, Bechine Ferenc és 
Keiner Rezső m. kir. erdőmérnökgyakornokokat, valamint Adriányi 
Pál és Frilstök István okleveles erdészeket, m. kir. erdőmérnök- 
jelöltekké nevezte ki; László  János m. kir. erdőmérnökjelöltnek, 
Wundszám  Sándor erdőmérnökgyakornoknak állásaikról történt le
mondását pedig elfogadta.

* A m. kir. állami tisztviselők III. országos kongresszusa.
Az 1907. évi szeptember 22—23. napjain Szegeden megtartott kon
gresszus határozata értelmében á m. kir, állami tisztviselők a folyó 
évben Kolozsvárott fogják megtartani harmadik országos kongresszu
sukat, melynek időpontjául az orsz. egyesület igazgató választmánya 
f. évi szeptember hó 25—26. napjait tűzte ki, lelkes felhívást küldve 
szét a kartársak között. Ez a kongresszus határozata elsősorban a 
m. kir. állami tisztviselők jogi helyzetének bizonytalanságán és a 
családos tisztviselők, özvegyek és árvák mostoha sorsán lesz hivatva 
segíteni. A hazafias, nemzetfentartó magyar köztisztviselői kar erősí
tése, boldogulásának lehetővé tétele, a mint azt kormány és törvény- 
hozás is ismételten és nyomatékosan kifejezésre juttatta, nem osz
tály, hanem általánosan nemzeti érdek. Az ezt szolgáló kongresszus 
remélhetőleg látogatott lesz.

* Alma- és ribizlibor. Az alma- és ribizlibor kedves itala a 
nőknek és gyermekeknek, de Stájer- és Németországban a férfiaknak 
is, a hol hűsítő természete miatt nagyon szeretik. Mivel ez országok 
lakossága sok millió forintot keres ezáltal, üdvös volna, ha nálunk 
is fölkapnák. Készítési módja a következő: A bor készítésére szánt 
almát a kellő időben leszedve, alkalmas helyen összerakjuk és há
rom-négy hétig, mig szépen megsárgulnak, állani hagyjuk. Célszerű 
ez izzasztási eljárás előtt az almát megválogatni; hogy a rothadni 
kezdőket elkülönítsük, azonkívül meg is mosni, hogy a sár és egyéb 
piszok, mely a bor izére kedvezőtlen volna, eltűnjön róla. A kellő
képpen megsárgult és megpuhult almát azután fölaprózzuk, a mi 
legcélszerűbben az e célra szerkesztett malmokban történik. Az ilyen 
módon megreszelt almakását ki kell préselni, midőn is a szerint, 
hogy milyen leves volt az alma és milyen sajtóval dolgoztunk, száz 
kilogram almából hatvan-hetvenöt kilogramnyi levet számíthatunk. 
Ennek a cukortartalma ismét nagyon tág határok között ingadozik, 
ritkán haladja meg a tizennégy százalékot s gyakran a hat százalék 
alá száll. Utóbbi esetben az alma-mustban megfelelő mennyiségű 
cukrot és pedig süvegcukrot oldunk föl, miáltal a must édesebbé, a 
belőle készült bor szeszesebbé s igy tartósabbá válik. Az a must, a 
mely megmosott almából készült, nagyon lassan indul erjedésnek, 
azért ajánlatos az almamusthoz kevés, kifogástalanul tiszta borélesztőt 
vagy a mint a közéletben nevezik, borseprüt keverni, ezáltal az er
jedés rendes lefolyásúvá válik ; egyébként teljesen úgy bánunk el 
vele, mint az újborral. Az erjesztés alkalmával az úgynevezett kotyo- 
gók alkalmazása nagyon fontos. — Ily módon készül a ribizlibor is. 
Minthogy azonban a ribizli leve túlságosan savanyú, ezt nemcsak 
cukorral, hanem ízlésünknek megfelelőleg cukros vízzel elegyítjük, 
miáltal a savanyúsága is némileg csökken

a ° 'me e97 uí képes hetilapnak, melyet egy nem- 
j ' ““ w U l~ J !  zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a f r a n c i a  és a n g o l  nyelvek könnyű és 
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus 
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosfttatik. 
A folyóirat mint gyakorló füzet is használható. A szerkesztőség min
den nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli fel
adatokat kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak 
külön 3 korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutat
ványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest 
Andrássy-ut 97.

Névjegyek
és mindennemű nyomtatvá
nyok a legcsinosabb kivitel
ben jutányos árak mellett 
készíttetnek -

Székely és jllés
könyvnyomdájában llngvárt.

27,9/1909. szám.

árverési hirdetmény.
Ungmegye ungvári járásába kebelezett Rad- 

vánc községében, a nagyméltóságu földmivelés
ügyi ministeriumnak 1908. évi junius hó 29-én 
kelt 66,319. számú engedélyével a radvánci 
volt úrbéresek tulajdonát képező 20 6 k. hold 
erdőterületen kijelölt 2485 drb., — 885‘921 m3 
tölgy mű- és épület- — és 355 ürm3 vegyes 
tűzifára becsült tölgyfa, Radvánc község házá
ban, 1909. évi augusztus hó 25-én d. e. 
10 Órájakor szó és írásbeli nyilvános és a fent 
említett ministerium f. évi 7486. számú magas 
utasításával megrendelt III. árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 25550 korona.
Bánatpénz 2560 korona.
Szabálytalanul felszerelt írásbeli ajánlatok, vagy 

utó ajánlatok egyáltalában tekintetbe nem vé
tetnek.

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. kir. já
rási erdőgondnokság irodájában a hivatalos órák 
alatt tekinthetők meg.

Kelt Ungvári, 1909. évi julius hó 22-én.
Úrbéres elnök.
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632/909. mj. sz.

Faeladási hirdetmény
Csik vármegye magánjavainak igazgatósága ezennel 

közhírré teszi, hogy a vármegye közönsége magántulaj
donát képező „Uz“ és „Veresvizvölgyi“ erdőségeiben :

1. M. kir. földmivelésügyi minister úrnak 24.332/903. 
számú rendeletével megadott engedély s a vármegye 
magánjavai igazgató tanácsának 415/909. mj. sz. alatt 
kelt határozata alapján, 3203-04 k. holdon megbecsült 
380.723 m3 gömbölyű lucfenyő, 75.913 m3 gömbölyű 
jegenyefenyő, 11.133 m3 gömbölyű erdeifenyő-haszonfa, 
valamint 252.194 m3 gömbölyű bükkhaszonfa és tűzifa 
2.820,000 kor. kettőmilliónyolcszázhuszezer korona ;

Továbbá a vármegye közönsége magántulajdonát ké
pező Csobányosvölgyi erdőségeiben ;

2. M. kir. földmivelésügyi minister urnák 1381/1906. 
számú rendeletével megadott engedély alapján a „Keresz
tes“ havasnak Sulcza-völgyére hajló részén 393'55 kát. 
holdon megbecsült 41.888 m3 gömbölyű lúcfenyő-haszonfa 
és 24134 m3 gömbölyű bükk mű- és tűzifa 221.507 kor. 
kettőszázhuszonegyezerötszázhét korona ;

3. M. kir. földmivelésügyi minister urnák 50.665'900. 
számú rendeletével jóváhagyott rendszeres gazdasági 
üzemterv szerint kihasználásra esedékes a Csobányos- 
völgyére hajló „Bogársarok“ erdőrész 47'25 k holdján 
megbecsült 7187 m3 gömbölyű lúcfenyő-haszonfa és 
2835 m3 gömbölyű bükk mű- és tűzifa 37069 kor. 
harminchétezerhatvankilenc korona;

4. M. kir. földmivelésügyi minister urnák 84.972/903. 
számú engedélye' alapján mintegy 1996-80 kát. holdon 
összesen mintegy 95'333 tm3 lúc- és jegenyefenyő haszonfa 
valamint 800 m3 bükkfára becsült fatömeg 477.000 kor. 
Négyszázhetvenhétezer korona kikiáltási árban, folyó 
1909. évi augusztus hó 5ü-án délelőtt 9 órakor 
a megyei magánjavak igazgatóságának irodájában — 
Csíkszereda vármegyeház — megtartandó nyilvános ár
verésen, szó- és zárt Írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet 
ígérőnek el fog adatni.

Áz 1— -4. alatti erdőrészek fatömege külön-külön fog 
a hirdetményben megjelölt sorrendben árverés alá bocsát
tatni, de írásbeli ajánlat együttesen az ajánlati ár külön- 
külön való megtétele mellett is benyújtható.

A kikiáltási ár 10°/o-ka bánatpénzben az árverés meg
kezdése előtt az árverési bizottság kezéhez leteendő.

A szabályszerű bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok 
szintén 10 la bánatpénzzel, vagy megfelelő óvadékképes 
értékpapírral látandók el és tartalmazniok kell egyúttal 
azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő az árverési és szer
ződési feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti.

Elkésett és utóajánlatok nem fogadtatnak el, valamint 
a hirdetményben kitett erdőrészek fatömegei kikiáltási 
áron alul eladatni nem fognak.

Az árverési feltételek és becslésre vonatkozó közelebbi 
adatok mind a 4 erdőrész fatömegére külön-külön Csik 
vármegye magánjavai igazgatóságánál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.
Csíkszereda, 1909. évi julius hó 4-én.

Az igazgatóság.

Fenyőfa=eladás.
A tarujfalusi g. kath. kántori hivatal 1909. évi 

augusztus 16-án Délelőtt ll órakor a g. kath. iskola 
termében tartandó, zárt írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladja 
7'5 kát. hold erdőbirtokán kijelölt 536 darab 
639 m3-re becsült

fenyőépületfáját.
Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított 

becsérték 4960 K.
Bánatpénz a kikiáltási ár (10) tiz százazéka.
A becslési munkálatok, továbbá az árverési 

feltételek megtekinthetők a tarujfalusi g. kath. 
kántori hivatalnál és az ökörmezői m. kir. jár. 
erdőgondnokságánál.

Tarujfalu (Máramaros megye), 1909. évi julius 
hó 25-én.

A tarujfalusi g. kath. iskolaszék.
623— 904 sz.

Tölgyfaeladási htfdetménij.
Közhírré teszük, hogy a Szászbuda község 

(Nagyküköllővármegye) tulajdonát képező s a 
község határában fekvő „Koppen“ nevű erdő
ben „A“ üzemosztály II. tag 8, 10 és 17 osz
tag 123.55 K. hold területén található és folyó
számokkal megjelölt 1035 darab tölgy törzs, 
melynek összes fatömege szakértői becslés szerint 
1333 tm3 műfa és 4005 tm3 tűzifa Szászbuda 
község irodájában 1909. évi augusztus hó 
16=án délelőtt 10 órakor tartandó írásbeli zárt 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
el fog adatni.

Kikiáltási ár 28500 korona.
Bánatpénz 2850 korona.
Az árverési feltételek Szászbuda község iro

dájában, ugyanazon feltételek valamint a becslési 
munkálatok is a kőhalmi m. kir. jár. erdőgond
nokság irodájában a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Szászbudán, 1909. évi julius 10-én.

Az elöljáróság:
Fal k Ágost Laiitner Andor

közs. jegyző. bíró.
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Bóra-féle iparvasuti szab. uj asztallapos (I) és szálfa-szállító (2) alvázasés uj önműködő, átmenő kézi csoportfékje.
A régi rendszereknél könnyebb, szilárdabb és másfélszeres hordképességü. — Az ütközők és a fékező

állványok úgy az asztallapos (1) mitlt a széthúzható hosszfa szállító, forgózsámolyos (2) kocsirendszereknél az 
alvázak helyett az (l)-nél az asztallapra, a (2)-nél a forgózsámoly külső oldalára egy magasságban van szerelve 
és így az asztallapra ágyazott ütköző a forgózsámolyon ágyazott ütközővel a kétféle kocsi között is összeakasztható 
Az ütközők ezen uj szerelési rendszere folytán a gőzmozdony teljes vonó vagy toló erejét, mint a nagy vas
utaknál, veszély nélkül kihasználhatja, mert az alvázak kityomása vagy keresztbe tolása itt kizárt, ennélfogva

teljes személybiztonságu is. — Az uj ön
működő kézi csoport fékkel, miután egy 
fékes több kocsit tud fékezni, az eddigi 4 
tonna helyett legalább 40 tonna fékezési 
eredményt tud kifejteni, 4 kerék helyett 
32 kerékre elosztva és így hatásosabb féke
zés mellett, az egyes kerekek túlfékezése, 
azaz kigödrözése is teljesen kizárt. — Az 
uj rendszerű hosszfa szállító kocsi (2) forgó
zsámolyába szinte egy biztonsági rakonca- 
kikapcsoló készülék van, melynél a rakon- 
cák függőleges zárt helyzetét maga a rako
mány önsúlya tartja zárva. A rakoncák kö
zül a fokozatos lebocsájtását a rakománynak 
szinte a saját önsúlya eszközli a lerakodási 
oldalon mindkét rakoncánál önműködőleg 
és egyidejűleg, a mi által a lerakodás bal
eset kizárása mellett gyors. Ezen két újfajta 
kocsi és kézicsoport-fékrendszernél személy
zetben 75°/o, üzemköltségben 80°/o megtaka
rítás mellett 50“/!> munkatöbblet is érhető el. E 

kocski megtekinthetők az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak erdő és bányaüzemében Gurahoncon. Aradm. (Magyar- 
ország.) — Ismertető ábrákkal ellátott leírást kívánatra küld ugyaninnen Bóra Elemér, szabadalom-tulajdonos.

Magyarországi
képviselő

Rácz Ferenc
mérnök.

A SIMMERINGI GÉP- ÉS WAGGON-GYÁR R.-T.

jjriinn-X önigsfelöi gépgyára
Budapest, VI. kér., Podmaniczky-utca 57. szám. 

Fűrész- és famegmunkáló gépberendezések a törv. védett

r 11 o n fly°rtsfuíó Rriina w°rsfut“ I rf o o I
11 0 11kere,fUresz U  8 U n d keretfUrész j  U f i  y  I keretfurés2

egyedüli gyártója. Utolérhetetlen pontosság és stabilitás.

K e t tő s  h a s itó k e r e t  fű r é s z
legújabb minta. Svéd rendszerű

nagy gyalugépek óriási teljesitménynyel.

Teljes fűrésztelep-, asztalos-műhely-, fa- 
árúgyár- és favágótelep-berendezések.

gőzgépek, gőzkazánok, szivattyúk, benzin- és 
s z i v ó g á z n i o  t o r o k .

Árjegyzékkel és felvilágosításokkal szívesen szolgálunk

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, Akácfa-utca 50).
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Birtokpolitika.
Irta és felolvasta Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti egyesületének 

1909. julius 4-én Gyöngyösön tartott közgyűlésén

E lek  István , m. kir. erdőmérnök.
(Vége) 3.

Természetesen erről törvényt kellene alkotni 
és a birtokrendezést következő elvek szerint 
megcsinálni. Az uj birtokrendezés a szőlőkre 
és kertileg mívelt területekre, valamint a tanya 
rendszerben kiosztott, vagy célszerűen tagositott 
községek határaira, a tagbirtokokra nem terjed
het ki, ellenben a legelő és erdő birtokviszonyai 
még ezen községekben is rendezendők.

Az állam kizárólag csak a birtokrendezéssel 
kapcsolatosan telepítsen és parcellázzon, magán- 
telepitések és parcellázások megszüntetendők.

A birtokrendezés községenként történnék.
Számba veendő volna elsősorban is, hogy 

a község határában a rendezés alá kerülő össz
területből, mennyi alkalmas állandóan mezőgaz
dasági művelésre és legeltetésre.

A volt úrbéri legelő és erdőilletőségek a 
község által megváltandók.

K özség i legelőterűletűl a kiosztható mező- 

gazdasági földek területének legalább Vs-öd, leg

feljebb V4-ed része volna kiadandó.

Ha a kiosztásra alkalmas területekből az igény- 
jogosultak illetősége ki nem telnék, vagy vétel 
útján szerezzen az állam a rendezés tárgyát 
nem képező közép- és nagybirtokokból megfelelő 
területeket, vagy a telepesül jelentkező községi 
birtokosokat telepítse ki, átvéve tőle házát és 
földilletőségeit. Ha pedig a községi lakosok el
adó birtokokból vásárolni akarnak, ezen birto- I

kokat is szerezze meg az állam a birtokrende
zés alkalmával és a gazdáknak többi birtokával 
együtt adja ki az igy vásárolt illetőséget is a 
kommasszált területből.

A birtokilletőségek lehetőleg egy tagban, leg
feljebb külön a rétek, külön a szántók adandók 
ki és pedig közelebb a községhez a kisbirtoko
soké, mig a nagyobbaké, a kik birtokukra ta
nyát is építhetnek távolabb.

Minden községben, a hol erre alkalmas terü
letek vannak, községi erdők képezendők. A köz
ségi erdő területének rendszerint annyinak kellene 
lenni, mint a legelőnek, de legalább is 500 k. 
holdnak, mely minimumon alul csak ott lehet 
kivétel, a hol a község határában ennyi erdő
terület egyáltalában nincs senkinek birtokában.

Hogy miért 500 k. hold legyen a minimum, 
azt könnyű megérteni, mert ennél kisebb erdő
terület fentartási, kezelési és őrzési költségei 
aránytalanul többe kerülnek, tehát legalább is 
ennyinek kell lenni, hogy egy külön alkalmazott 
erdőőr tartását megbirja.

A községi erdők elsősorban a volt úrbéresek 
erdőilletőségeiből, továbbá a kiosztásra és legelőül 
való kiadásra alkalmatlanoknak minősített terü
letekből, aztán az 500 k. holdnál kisebb magán
erdő területekből volnának képezendők. Ezek a 
területek feltétlenül községi erdőterületekül adan
dók át, de ha ezekből sem telne ki a minimális 
500 k. hold, vagy a községi legelővel egyenlő 
nagy terűlet, akkor ezen határig a község ki
sajátítási jog alapján szerezhesse meg a még 
hiányzó területet, bármely más erdőbirtokosoktól.

Természetes, hogy a községek kártalanítani
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tartoznának az összes igényjogosultakat. Hogy 
miből, azt hiszem nem nehéz e kérdést meg
oldani: Bocsásson ki az állam erdő és legelő 
megváltási kötvényeket, mint pl. egykor a regále 
megváltáskor tette s a községek ezzel fizessék 
ki az igényjogosultakat; viszont az állammal 
szemben terheltessenek meg a községek a köt
vények kamatainak és törlesztéseinek évenként 
az állam kasszájába való befizetésével.

Mosolyra derítő naiv felfogás az, mely így a 
községek megterhelésétől tart, épen mintha 
annak idején a regále állami megváltását azzal 
ellenezték volna, hogy az sok pénzébe kerül 
az államnak.

Nos és nem volt jó üzlet a regále megváltása?
Ez is jó üzlet lenne a községekre, hiszen 

tekintélyes ingatlanokat kapnának évi járadék 
fejében, csak arról gondoskodjék a törvény, 
hogy a megváltási összeggel a községek be ne 
csapassanak és ha így a községek által meg
váltandó terület túlnagy volna, vagy annyira ki
használt és kizsarolt, hogy erdővé alakítása a 
községet tényleg nagyban terhelné, járuljon 
hozzá az állam a megváltási összeghez, mint 
azt ma is megteszi, ha községi legelők vételé
ről van szó, engedje el az adót, kezelési költ
ségeket, adjon ingyen csemetéket stb:

Hogy az államnak itt áldozatokat kell hozni, 
az nyilvánvaló, de hát az kötelessége is, mert 
különben ne is beszéljünk birtokpolitikai kér
désekről.

Gróf Mailáth József először Kassán, most 
a palicsi országos gazdakongressuson a közép- 
birtokos-osztály megmentése érdekében szólalt 
fel, dicséretreméltó tudással és jóakarattal. Nos, 
én is adok egy eszmét, mely egy uj közép- 
birtokos-osztályt teremthet a jövőben, az erdő- 
középbirtokosok osztályát.

Hogy a magánbirtokosok kezében levő erdők 
mily szomorú pusztulás utján állanak és hogy 
ez mennyire sérti a többi birtokosok és az or
szág gazdasági érdekeit, arról már előbb szó
lottám.

A magánerdők ügyét tehát feltétlenül ren
dezni kell. Az 500 kát. holdnál kisebb erdő- 
terüleket, mint előbb említettem, a közsé
gek váltanák magukhoz, ha azonban ezekből

az erdőterületekből oly nagy községi erdő 
kerülne ki, hogy annak terheit a község előre
láthatólag nem bírná meg, úgy a község által 
meg nem tartható feleslegekből, valamint az 
500 kát. holdnál nagyobb magánerdőbirtokokból 
örök erdőbirtokok volnának alkotandók.

Hogy mi az az örök erdőbirtok? Bizony ez 
egy uj fogalom, én magam alkottam.

Hogy a magánerdőkben űzött visszaélések
nek és gazdálkodásnak végre az állam, a köz
érdekre való tekintettel, vétót mondjon, annak 
legfőbb ideje már elkövetkezett.

A magánerdők holt kézre, vagy jogi személy 
birtokába való átjátszása, avagy hitbizományokká 
való alakítása közgazdasági szempontból nem 
indokolt. Épen ezért nem tud a Beksits eszméje 
— bármennyit hivatkozzunk is reá, — gyöke
ret verni, mert a vagyon forgalmát még az 
erdő fentartásának okából sem szabad megaka
dályozni.

Se több, se kevesebb korlátozás ne történjék, 
mint amennyit az erdő gazdasági hivatása meg
követel.

Az örök erdőbirtokoknál csak az oszthatóság 
kerül korlátozás alá és a mindenkori jogutód 
érdekei óvatnak meg.

A törvénynek tehát ki kellene mondani, hogy 
az örök erdőbirtokokká alakított birtoktest csak 
a felügyeletet gyakorló állami hatóság hozzájá
rulásával osztható meg, de 500 kát. holdnál 
kisebb részekre semmiesetre sem tagolható.

Az örök erdőbirtok tulajdonosai csak a birtok 
haszonélvezetére jogosultak, ez okból hatósági
lag jóváhagyott tervek szerint kötelesek erdeiket 
kezelni.

Az 500 k. holdnál nagyobb magán erdőbir
tokosok szabadon kérelmezhetik erdőiknek örök 
erdőbirtokká való alakítását, de kötelesek azt 
vagy tehermentesíteni, vagy a terhet oly törlesz- 
téses kölcsönre átváltoztatni, hogy az évi tör
lesztési részleteken felül az erdő jövedelme a 
kezelési, őrzési, fentartási és egyéb közterheket 
mindenkor feltétlenül fedezze. Ha az erdő álla
pota erre feltétlenül biztos alapot nem nyújtana, 
úgy a tulajdonos más vagyonának jövedelmeit 
köteles lekötni ezen feltétlenül szükséges évi ki
adások fedezésére.
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500 kát. holdnál nagyobb erdők, melyeknek 
birtokosai erdőjüket örök erdőbirtokká alakítani 
nem kívánják, vagy a fenti feltételeknek meg
felelni nem tudnak; továbbá az 500 k. holdnál 
kisebb azon erdőterületek, melyeket a község 
meg nem tart, az állam által kisajátitandók.

Az állam az igy kisajátított erdőkből, ha azo
kat megfelelően karba hozta, tetszése szerinti, 
de 500 kát. holdnál nem kisebb birtoktesteket 
alkot s azokat, mint örök erdőbirtokokat, jelent
kező vevőknek, hasonlóan mint az állami telep
helyeket, vagy a vételár bizonyos részletének 
befizetése, vagy évi járadék ellenében eladja.

Az örök erdőbirtokokat tulajdonosaik szabadon 
eladhatják, vagy adományozhatják, azok örökö
södési törvényeink szerint örököltetnek, meg
terhelni azonban mindig csak a felügyeletet 
gyakorló állami hatóság hozzájárulásával lehet, 
mely hatóság csak törlesztéses kölcsön felvételét 
engedélyezheti, ha ugyan az erdőbirtok kezelési, 
őrzési, fentartási stb. költségei megfelelően biz
tosíttatnak, mely költségek egyébiránt, mint köz
terhek, minden más követelést megelőznek.

Állami, községi, egyházi, hitbizományi, köz- 
birtokossági és minden más kötött erdőbirtokok 
egészben vagy részben magánosok tulajdonába 
csak mint örök erdőbirtokok mehetnek át. Az 
arányositási törvény megfelelő módosítást nyer.

Ezeknek az intézkedéseknek a törvénybe ikta
tásával gondolnám én Magyarország gazdasági 
viszonyait alaposan rendezhetni. Ha összegez
zük az elmondottakat, kitűnik, hogy az ország 
gazdasági állapotát ez a birtokrendezés mennyire 
átalakítaná.

A községi legelők képzésével, s természete
sen állami felügyelet alá helyezésével, meg
szűnnek a legeltetési mizériák, megszűnnek a 
kopárok és az életre nem való úrbéri közbirto
kosságok. A mezőgazdasági mivelésre nem al
kalmas szántók, legelők és az erdők erőteljes 
erdőgazdaságokká egyesittetvén, megszűnnének 
az árvizveszedelmek, a rétek elposványosodása 
és eliszaposodása. Azonkívül kizsarolt, most már 
hasznavehetetlen területek állíttatnának ismét az 
általános termelés szolgálatába. A községi erdők 
képzésével a birtokos osztály faszükséglete állan
dóan kielégíthető volna.

A kisbirtokos osztály az által, hogy csak 
jó földeket kapna tulajdonul és azokat is lehe
tőleg egy darabban, képessé lenne az okszerű 
földmivelésre és állattenyésztésre, talpra állna, 
megizmosodhatna.

Végérvényesen határoltatnának a mivelési ágak 
által elfoglalt területek s az emberek oktalan 
terjeszkedési vágya és a földevés gátakat nyerne, 
igy a gazda meglevő földjének intenzivebb ki
használására és jövedelmezőbb gazdálkodási mó
dozatokra vethetné egész erejét.

Az állam telepítési és parcellázási akciója az 
egyedül helyes irányba terelődne és óriási ará
nyokat ölthetne. Ma ugyanis a telepes anyag 
nem a legjobb, rendszerint igen szegény embe
rekből keiül ki, a kik sokszor könnyelműek is, 
gazdaember nem mehet telepesnek, mert mit 
csinál otthon maradt földjeivel, házával. A par
cellázások irreálisak, mert a gazda csak egy 
újabb távoleső földecskéhez jut drágán, aminek 
több a terhe, mint a haszna.

A birtokrendezéssel kapcsolatosan pedig az 
állam kizárólag földesgazda telepesekhez ju t; 
cserébe azoknak elvett földjeikért és a parcel
lázott birtokrészleteit is kinek-kinek saját birtoka 
mellett lesz módjában kiadni. Ezzel a telepítés
sel aztán már csinálhat az állam nemzeti politi
kát! A magyar tengerbe tót, oláh cseppeket ejt
het, vagy az oláhok, tótok s más nemzetiségek 
tömegébe magyar éket verhet. Emellett megindul 
az okos földkicserélési folyamat. Az ország gazda
közönsége helyet foglal a jó termő helyeken és 
vidékeken s ott hagyja ínséget s nyomort nyújtó 
kiélt, rossz szántóit és legelőit, mikből idővel 
még hasznot hozó erdők válnak. A törvény az 
örökerdőbirtok megalkotásával a közép erdőbir
tokos-osztályt teremti meg, mert örök időkre 
megóvja a gazdasági objektumot, mely ha tulaj
donost cserél is, mindég hasznot hajtó állapotban 
s jókarban maradva, mindenkor módot nyújt egy 
középosztályu család tisztességes megélhetésére.

Az ország gazdaközönsége húzódjon csak 
vissza a termőföldekre s az erdőterületeket 
pedig engedje át gyárak, ipartelepek otthonának.

Ezzel a birtokpolitikával még ma sem késő 
Magyarországból egy erős gazdasági államot 
teremteni, hol a mai lakosság még megtalálhatja
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a jólétet s nem kell a vándorbothoz nyúlnia. A 
messze jövő népességszaporulatait pedig majd 
szép erdők övezte vidéken megtelepülő ipar 
lesz hivatva eltartani.

Szép álom! És ha nem ülne a visszavonás 
ezer éves átka ezen az elárvult nemzeten, ha 
vezérférfiai a jelszavak után való 
kapkodás helyett békés munkával 
igyekeznének megalapozni a gaz
daságilag erős Magyarországot: 
ez az álom valóvá válhatna.

Második honalapító lesz az az 
államférfim aki ezeket a birtok
politikai eszméket felkarolva, ezt 
a tejjel-mézzel folyó szép országot 
ismét visszafoglalja, megszerzi a 
magyaroknak.

¥  ¥  ¥ }(. ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ¥  ■ (.

Lépték a Reichenbach-féle 
távolságmérővel bemért ferde 
távolságokból s lejtekből a 
szintkülönbségek lemérésére.

Közli Csorna Gusztáv.

A Magyar Erdész 1906. évi 14. szá
mában a 232. és 233. oldalon le van 
írva azon lépték szerkesztése, melyen a 
Reichenbach-féle távolságmérővel bemért 
ferde távolságokhoz tartozó vízszintes 
távolok, vagyis a

D. cos2«

értékei lemérhetők. Erre nézve meg lehet 
még itt jegyezni azt, hogy a H befogó a 
D befogótól függetlenül, bármilyen hosz- 
szúnak vehető, a törvényszerűség igy 
is fenmarad.

Most arra kívánok rámutatni, hogy 
azon derékszögű háromszög felső felébe, 
— melynek alsó felébe a 0 fokból 45 
fokig terjedő lejtekhez tartozó vízszintes 
távolok megszerkesztetnek, — berajzol
ható a 0 fokból 45 fokig terjedő szint- 
különbségek léptéke is, mely a

D (— sin 2 a)

D a bemért ferde távolság 
a a bemért Iejtszög.

Ha ezen léptéket nagyobb alakban kívánjuk, mint ami
lyen a vízszintes távolokra használt, úgy azt tetszés sze
rinti mércében külön szerkeszthetjük.

A derékszögű háromszög D befogójára jön (lásd az 1. ábrát)

értékeit közvetlenül adja, hpl
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a megválasztott alaplépték, a H befogó pedig — az alap
lépték egységeiben — tetszés szerinti hosszúsággal véte
tik s utóbbira méretnek rá az 0  ponttól kezdve a 0 fok
tól 45 fokig terjedő lejtszögeknek megfelelő azon osztás
pontok, amelyeken át az alappal párhuzamosakat vonván, 
ezen párhuzamosokon vehetjük le körzővel közvetlenül a 
keresett szintkülömbségeket szintén az alaplépték egy
ségeiben.

Az eljárás főbb vonásokban a következő:
A szerkesztésnél érdekes az, hogy a H befogón lát

ható osztáspontokat úgy kapjuk, ha az . . . 5°, 10°, 15°, 
. . . 45°-ú szögeknek a logarithmus táblákban levő ter
mészetes értékeivel (hol r =  1) rendre képezzük a

H sin 2 «)

szorzatokat s ezeket az O pontból a H befogóra felrakjuk 
oly részletező sűrűségben, amilyen céljainknak megfelel.

Minthogy a lépték pontossága az ábra nagyságától is 
függ, akkor is helyesen járunk el, ha a magassági alap
léptéket nagyobb mércében külön rajzoljuk meg vagy 
vesszük fel s az egész derékszögű háromszöget használ
juk a szóban levő léptékhez úgy, hogy a háromszög 
alapjául vett befogó például a legfeljebb 30 fokú szög
höz tartozó szintkülönbségek vonala legyen. Ezen alap
vonalra a

D (~ sin 2 30°)

szerint kiszámított, D=100 és D=200 hosszegységnek 
megfelelő szintkülönbségeket felrakva, a további részle
tes beosztást itt körzővel eszközöljük. A másik befogó 
egész hosszát pedig esetünkben a 30 fokú szögnek 
megfelelő hosszban rajzoljuk ki a

H ( i  sin 2.30°)

értékkel, melyben a H-t a kivánt pontosság szerint 
300, 400 vagy ezen felüli hosszegységgel veszszük.

Az alapra merőleges befogó hossza így meglővén, az 
átfogó megrajzolásával kész a derékszögű háromszög, 
melybe a részletek a már fent leirt módon megszer- 
keszthetők.

Egy ilyen, nagyobb mércében készült léptéket tüntet 
fel a 2. ábra, melyen legfeljebb 30 fokú szöghöz tartozó 
magasságkülönbség vehető le.
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|A Erdészeti technológia.
■űlíllll== ",  ..... ^ = = = ...... ......... :

A cellulose és derivátjai.
Irta Skolka József.

Úgy a celloluse, mint annak derivátjai a vegyi tudo
mány mai színvonalán már oly sok iparágnak képezik 
alapját s használhatóságuk oly sokoldalú és kiterjedt, 
hogy azokat az emberiség használatára szolgáló termé
nyek, illetőleg készítmények között úgy nemzet- mint 
közgazdasági, valamint ipar és jövedelmi szempontból a 
legfontosabbak közé kell sorolnunk, különösen ha meg
gondoljuk, hogy használhatóságuk terén még beláthatat
lan szerepre tehetnek szert, a minthogy napról-napra 
tényleg uj teret hódítanak is.

Ha rámutatunk a celluloséból készült papirosra és 
annak sokoldalú alkalmazására, utóbbiból készült perga
menbe, a lőgyapotra, a kollódiumra, viskóséra s utóbbi 
kettőből gyártott műselyemre, oxalsavra, celluloidra, cu
kor és alkoholra: előttünk áll a cellulose és derivát- 
jainak fontossága egész nagyságában.

Tekintettel a tárgy fontosságára egyrészt, másrészt 
pedig ismétlések kikerülése s a továbbiak könnyebb 
megérthetése végett elsősorban rá kell térnünk a fa 
vegyi összetételének rövid tárgyalására, hogy az egyúttal 
bevezetésül szolgáljon az erdészeti vegyi technológia 
köréből veendő s utóbb közlendő értekezéseinkhez és a 
cell.ulose derivátjainak leírásához.

I. A  fa  vegyi összetétele.
A fa vegyileg igen sok anyagból áll, mely anyagok 

bár úgy mennyiség, mint minőség tekintetében az egyes 
fajok, és ezek keretén belül évszak, kor, talaj, kitettség 
és fekvés szerint változnak: halmazállapotuk szerint 
csepfolyós és szilárd anyagok csoportjára oszthatók. A 
folyékony alkatrészekhez tartozik a fanedv, a szilárdak
hoz a hamu-alkatrészek, fásitó anyagok és a cellulose, 
mely alkatrészek valamennyi fában foglaltatnak s ezek 
ismertetésére alábbiakban egyenként rátérünk.

/. A fanedv.
A fában az összes tápanyagokat egy folyadék szállítja, 

melyet fanedvnek nevezünk. Ezen fanedv nagyobbára 
vízből áll, melyben feloldva találjuk a talajból vett táp
anyagok egész sorozata mellett az egyes fajokra jellemző 
festanyagokat, tannint, pectint, fehérnyéket, savakat, cuk
rot, gyantát stb.

A fák fanedvben leggazdagabbak tavaszszal lombfaka- 
dás idejében és legszegényebbek télen, a lombhullás után. 
Fiatalabb fa több fanedvet tartalmaz, mint az, idős, szi- 
jács többet, mint a geszt, s legtöbbet a háncs.

A fanedv, mint a tápanyagok szállítója és közvetítője, 
növényélettani, illetve erdőtenyésztési szempontból kiváló

fontossággal bír s mert mennyisége a fa használhatósá
gánál is főszerepet játszik: iparműtanilag is igen fontos.

Dacára a fanedv fontosságának, mondhatjuk, hogy az 
tudományos alapon nyugvó beható vizsgálatoknak, vegyi 
qualitativ analisisnek ezideig alávetve egyáltalában nem 
volt, és csak Schubler és Hartig foglalkozott a fanedv 
idő és fanem szerinti quantitativ meghatározásával, Che- 
vandier pedig a döntött fa időközönkénti nedv-apadásá
val is. Ez idő szerint csak a hamualkatrészekben lévő 
szervetlen savak által meg nem kötött bázisok mennyi
ségéből vonhatunk némi következtetést a fanedvben tar
talmazva volt organikus testekre.

A fanedvben oldva lévő csersav, cukor, dextrin, fehér- 
nye, guzni, a mellett hogy könnyen bomlanak szét: fő
táplálékát képezik a rothadás és korhadást előidéző 
gombamyceliumoknak, miért is ezek kilugzásával és a 
fának azonnal való kiszárításával a fa tartósságát emelni 
képesek vagyunk. Mivel ezen anyagok télen részint 
nyugalomba vannak, nagyrészt azonban más szilárd tes
tekbe mennek át: a fának télen való döntését teszik 
indokolttá.

A juhar, nyír és pálmák nedvében lévő cilkor a fá
nak befurása által nyerhető fanedvből besűrítés után 
technikailag értékesíthető. A nyirfa leve erjedés után 
almabortól nem nagyon különböző italt ad, s ha ily lé 
borcefrére öntve lesz erjedésnek kitéve: silányabb bor
fajtánál is kellemesebb, üdítőbb italt nyújt, még lepárlás 
után élvezhető pálinkát ad. A nyír, gyertyán, hárs-nedv 
cukortartalma közel 2% , a juharokká 5 %  és azonfelül.

A keményítő és fehérnyék a parenchymsejtekben, 
de túlsúlyban a fiatal hajtásokban halmozódnak fel s 
nagyban fokozzák ezen farészek tápláló képességét s 
kedvelt tápanyagul szolgálnak vadjainknak

A lúcfenyő háncsrétegében előjövő-keményítő- és fe- 
hérnyetartalom alkalmassá teszi ezen farészt táplálko
zásra is, a mint azt e célra Dr. G. H. Schubert szerint 
nemcsak a lappok, hanem Norvégia északi részében lakó 
parasztnép kenyérnek használja, s hogy ezen, gyanta
tartalmánál kissé kesernyés kenyér igen tápláló: bizo
nyítja a norvég parasztok hatalmas, erőteljes testalkata, 
kik majd egész évben tisztán a lucfenyő cambium- 
rétegéből készült kenyéren élnek.

A csersavtartalom ^nagyban hozzájárul a fa színezé
séhez és antiseptikus voltánál fogva annak tartósságához.

Az aetherikus olajok között a technikailag is érté
kesíthető gyanta érdemel említést, mely nagyobbrészt a 
tűlevelűek sejtközeiben lévő úgynevezett gyantamenetek
ben s részben a parenchymsejtekben jön elő s a fának 
megsértése, illetve a gyantamenetek felnyitása által 
nyerhető.

A kámfor az ázsiai Lauraceákban a parenchymsejtek 
zsákszerű nyúlványaiban a tanninhoz hasonlóan fordul elő.

A coniferin s belőle készülő vanilin, a tűlevelűek, s 
különösen a lúc- és jegenyeháncs nedvében fordul elő 
nagyobb mennyiségben. A lehántott fa kérge és fájáról
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a nedvet késsel vagy üveggel leszedik, a háncsról le
szűrik s az erjedésre nagy hajlammal biró folyadékot fel
főzik, a fehérnyétől megtisztítják és térerőjének egy ötö
dére besűrítik, majd kristályosítják s a képződő kristá
lyokat, melyek cotlíferinből állanak, a lúgtól megszaba
dítják.

A coniferint kénsav és káliumbichromáttal kezelik s a 
képződő vanilint vagy aetherrel választják el, vagy víz
gőzzel átdestillálják s nátriumbisulfit-oldattal tovább tisz
títva kristályosításnak vetik alá s az igy nyert termény 
fehér kristályos por alakjában adja a tiszta vanilint, mely 
ép úgy a parfümériában, mint a cukrászatnál és a házi 
használatban értékesíthető. Az igy nyert vanilinből 20 
gramm megfelel 1 kg. legfinomabb vaníliának.

Bár az előállítása ezen szernek elég hosszadalmas s 
bár 1 hktl. fanedvből csak 1 klg. coniferint lehet nyerni, 
mégis egy középvastagságú (30 %-es) luc vagy jegenyé
nek nedvéből 90 kor. értékű vanilin (Cs Hs 03.) nyer
hető s így ily nedv gyűjtése bár nem a teljes erőben 
lévő férfi, hanem aggok, asszonyoknak szép keresetet és 
a gyermekeknek hasznos játékot is nyújtó foglalkozást adna.

Végül a betulint kell felemlíteni, mely a nyírfa és 
kérgének gyúlékonyságát fokozza s különösen utóbbi 
nyeisen könnyen gyűlik és oly gyorsan ég, mintha 
petróleummal volna leöntve. Ezen tartalmánál és tulaj
donságánál fogva a nyirfakéreg mint tüzgerjesztő illetve 
alágyujtó előnyösen értékesíthető.

(Folyt, köv.)

Vagyonmérleg 1908-ról.
B E V É T E L K f K I A D Á S K f

1 Pénztári maradvány 1907-ről 5109 67 1 Titkár tisz te le td ija ..................... 200
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Podhradszky s. k. Szénássy Béla s. k.
elnök. pénztárnok.
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Mátrafüred, 1909. julius hó 4-én.

Mányay Imre s. k. Mayer Géza s. k.
biz. elnök. ' biz. tag.

Kellner Viktor s. k.
biz. tag.
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Az albinizmus a fogolynál.
Irta Gyulai György.

Az albinizmust a sejtszövetek festanyagának hiánya 
okozza. E festanyag vagyis pigmentum teljes hiánya 
egész albinizmust, részleges hiánya az individuum szőr
méje vagy tollazata egyes részeire kiterjedő részleges al
binizmust eredményez. A festanyag hiánya a szemek 
külsejére is befolyást gyakorol, amennyiben az igazi al
bínók vörösszemüek, sőt szemhéjuk is vöröses szinü. Az 
ilyeneknél a normális körülmények közt sötét színezetű 
szivárványhártya kellő pigmentanyag hiányában szín
telen elannyira, hogy a hártya mögött elterülő finom 
véredényecskék a szivárványhártyának jellemzően vöröses 
szint kölcsönöznek. Az ilyen vöröses fényű szemekre 
fölötte bántólag hat a világosság.

Teljes albinizmus esetén az individumnak nemcsak 
szőre s illetőleg tollazata fehér, hanem felhánya is hal
ványabb. Részleges albinizmusnál a felhám fehér színe 
csupán a test egyes részein jelentkezik.

Az albinizmus tünetének okait a vérsejtek festanyagá
nak elváltozásában kell tehát keresnünk; hogy ezt az 
elváltozást mi idézi elő, ebben eltérőek a vélemények 
olyannyira, hogy e kérdésben ma még végleges ítéletet 
alig mondhatunk.

Emlős állatoknál az albinizmus korántsem oly szórvá
nyos, mint a szárnyasok világában. Szabadban élő szár
nyasok vadállományánál, ha nagy ritkán jelentkezik is 
az albinizmus, az eddig észlelt esetekben a szemek szí
nének elváltozásán alig volt alkalmam azt észlelni, ameny- 
nyiben a rece egészen fehér, tehát abnormis tollazat 
mellett is, rendszerint normális színezetet mutatott 
azoknál.

Az avifauna egyes alapos ösmerői, így a vadász-zoólo- 
gusok közül is többen, azt tartják, hogy az albinizmus a 
fogolynál elő nem fordul. Vannak, akik határozott taga
dásba veszik a foglyok albinizmusát; mások megint a 
részleges albinizmust mégis koncedálják. A kételyeket el 
kell oszlatnom azzal a saját észleleteimre alapított kije
lentéssel, hogy igenis létezik albinizmus a foglyok közt 
is, csak úgy, mint egyéb szárnyas- és emlősállatnál. Az 
állításomat igazoló első ilyen fogolyobjektumot Lipthay 
Jenő úr lőtte a gróf Pongrátz-féle bashalmi uradalomban, 
nehány évvel ezelőtt. A kifogástalan fehér tollazatú, tehát 
albinó fogoly, ma is ott diszlik Lipthay Jenő úr szabolcs- 
megyei kastélyában, egyéb vadászírofeák társaságában.

Az országos központi statisztikai hivatalnak, úgy az 
országos vadászati védegyletnek évente hivatalosan köz
zétett lőstatisztikája szerint, Magyarország vármegyéinek

vadászterületein évente a foglyok milliói kerülnek agga- 
tóra. Ha csak a bevallott adatokra is támaszkodunk, a 
tavalyi statisztika hivatalosan beszámol közel másfélmillió 
fogolyról. Hogy ebben a rengeteg és csupán hivatalosan 
bejelentett számban mennyi és mily fokú fogoly-albinó 
akadt évente, azt, sajnos, adathiányok miatt, dacára is
mételt adatkérelmeimnek is, megállapítani nem lehetett. 
Mindamellett alkalmam volt évek hosszú során át az 
ország külömböző vidékeinek egyes vadászterületein az 
ebbeli tüneteket, amennyire hozzájuk juthattam, figye
lemmel kisérni; s így tudom, hogy hol kisebb, hol pe
dig nagyobb arányú fogolyalbinizmusról, a Lipthay Jenő 
úr által elejtett hófehér fogolyalbinóról nem is szólva, 
majd minden egyes, vadászidény folyamán lehet alkal
munk meggyőződést szerezni.

Hogy az albinizmus keretében s mintegy annak köze
lebbi megvilágításául nem olyan állatfajt választottam, 
amelynél bizonyára gyakoribb tünet az albinizmns, ha
nem ehelyett épen a fogolyra irányítom a figyelmet, azt 
e hasznos szárnyasvadnak nagy számából és általános 
népszerűségétől eltekintve, teszem leginkább azért, hogy 
lerontsam azt a föltevést, amely nálunk néhol megye- 
szerte tagadásba veszi a foglyok albinizmusát. Az egyes 
esetekre, a már említetten kívül, részletesebben is rá 
kell térnem.

Barsmegyében pár év előtt több fogolypéldányt láttam, 
amelyeknek evezőtollai részben fehérek, részben pedig 
normális színezetűek voltak. Ez csak csekélyebb fokú 
aberációnak minősíthető.

Nyitra és Bars vármegyék határszélén, jókora fogoly
lánc között, a mezei munkásoknak is föltűnt egy hófe
hér galambhoz hasonló szárnyas.

— Nini, a galamb a fogolylyal barátkozik! szólt hoz
zám a nem vadászember uradalmi ispán.

— Munkásaim azt mondják, hogy a fehér galamb 
mindig a foglyok közt tartózkodik.

Két nappal e párbeszédünk után alkalmam volt sze
mélyesen meggyőződni a galambnak állított hófehér szár
nyas jelen- és mibenléte felől. Minthogy még tilalmi 
időszak alatt állottunk, későbbre kellett hagynom az el
ejtést. Az idény kezdete különben közel volt. Mire a 
várva-várt időszak bekövetkezett, másodmagammal több 
Ízben felzavartam ugyanazt a hófehér példányos fogoly
csapatot. Ám a közrefogott fehér, valahányszor közéjük 
durrantottunk, szeptember közepéig csodálatos módon 
kikerülte a veszedelmet. Szeptember 14-én aztán vadász
társam volt a szerencsés, akinek lövése talált, s a hó
fehér példány szárnyaszegetten a lucernás közé pottyant. 
Nagy örömünkre még elevenen került kezeink közé.

Erőteljes, fiatal, teljesen kifejlett, de hófehér tolla
zatú fogolykakas volt; jó kondícióban, bár az albínóké
tól eltérő normális, sötétesbarna ragyogó szempárral. Kül
földi vadászbérlő társam magával vitte azt Csehországba.

Általában azt tartják az albínók felől, hogy azok a 
normális példányoknál gyöngébb testalkatuak, így tehát
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a fejlődésben is hátramaradottabbak. Fogolykakasunkon 
közelebbi megszemlélése alkalmával a hófehér fedőtollak 
között eldugottan a melltájon nehány normálisabb, bár 
fakószinü tolira, sőt pehelyre is akadtam. A szemhéjak 
is, a szokottnál kissé világosabbak, szürkés, némileg vö
rösesebben erezettek voltak. A távolról teljes hófehérnek 
tűnő fogolypéldány tehát majdnem teljes albínónak 
mondható.

Amint tudjuk, akad azért időszakonként fölbukkanó 
albinizmus is, amely inkább bizonyos betegségek utótü
neteként jelentkezik, hogy idővel aztán megint elenyész- 
szen s a régi rendes színezetnek adjon helyet. A sark
vidéki tájakon jelentkező északi albinizmust bízvást ki
kapcsolhatjuk a veleszületett albinizmus tünetének kö
réből.

Másik, csak 2/s részben albinikus fogolylyal alsó- 
Somogyban találkoztam, Gyöngyösmellék és Dobsza közt. 
Tollazatának '/a-a normális, bár kissé sárgásszinü árny
vonalakkal volt tarkítva.

Évek előtt olvastam' egy rövidebb vadászmonografiát a 
fogolyról. A szerző, több konkrét példa elősorolása után 
fölemlíti, hogy egyazon fogolycsapatban 38 fogolypéldány 
között 3 albínót talált egyidőben. Sikerült is mindahár- 
mat megszereznie, az elejtett fehér foglyok szeme nem 
volt vöröses.

Lipthay Jenő úr szabolcsmegyei, másként fehér tolla
zatú fogolyaibinójának szemei felől nincs módomban 
nyilatkozni. O maga ezt a körülményt, annak idején, 
figyelmen kívül hagyta. A szárnyas mai preparált álla
potában ennek megállapítása persze szóba sem jöhet.

Ha netán vörösszemü példány volt, úgy ebben min
denesetre, idevágó összes följegyzéseim között, az egyet
len tökéletes albínóként szerepelhet.

A vadászirodalom egyik legkiválóbb mívelője, Dom- 
browsky lovag írja, hogy az albinizmus szempontjából 
megfigyelés alá vett foglyok között ismételten volt al
kalma nagyobb számú teljesen fehér tollazatú fogoly
csapatot látni. A befogott fehér foglyokat tüstént kímélet 
alá vették, úgy, hogy azok jövő nemzedéküket zavarta
lanul fölnevelhették. Sajnos, az új generációból csodá
latosképen csupán egyetlenegy példány vált albínóvá; 
ami az átöröklés beigazolt elméletének némileg ellent
mond. Ugyanaz a kiméit csapat a következő generáció
ban aztán két fehérestarka példányt szolgáltatott. A köz- 
beneső nemzedék megint normálisakat hozott, hogy e 
szünetelés után a csapatban végül 5 többé-kevésbbé fe
héren tarkázott részleges albínó jelentkezzék. Valamennyi 
példány, annak idején, Hodek bécsi preparátorhoz ke
rült. Kissé vörösesbe játszó szemet egyetlen egy fejlet
tebb példány szolgáltatott csupán.

Úgy látszik, hogy általában nem sok a fogoly albínók 
száma. Ez érthető is ; az abnormitás maga is mindenkor 
kivételes eset; másrészt pedig a tél zord időjárása, ki
vált hazánkban, épen nem kedvez a szervezetében a 
többinél amúgy is gyöngébb alkatú albínónak, amely a

többiek közül élesen kiváló külsejénél fogva, a ragadozó 
világnak is hamarább prédájává válik; minélfogva ha
zánk vadászainak trofeagyüjteményeiben alig-alig aka
dunk egy-egy, legfeljebb részleges fogolyalbinóra.

Dom Miguel braganzai herceg, trónörökösünk nagy
bátyjának fácántenyésztelepén több fogolyalbinó példányt 
szereztek be, neveltek-gondoztak lelkiismeretesen; ám az 
utónemzedék egyetlen esetben sem szolgáltatott többé 
albínókat. Pedig hát neves szakférfiak állítása szerint, a 
részlegesből fokozatosan kell kifejlődnie a teljes albiniz
musnak. Példaként ráhivatkoznak a normálisan hófehér 
tollú és szárnyú állatvilágra, amelyek közt viszont akár
hányszor akad színezetben tarkatollu is.

A már egyszer föllépett albinizmust, talán a szemek 
vöröses színének kivételével, albínók keresztezésével, 
mesterséges tenyésztés segítségül vételével ismételten 
próbálták, bár vajmi csekély sikerrel állandósítani. Ha 
tán az emberi tudás, akarat és kitartás nem is volt ké
pes valamelyik állatcsaládban a kizárólagos fehér állo
mányt rendszeresíteni, nincs kizárva annak lehetősége, 
hogy künn a nagy természet szabad területein, az állat
individuumok, bizonyos, részint az állat ösztönerejében 
szunnyadó tényezők együttműködéseként, létrehozhatják 
nemcsak az albinizmust, hanem azt átörökölhetővé is 
tehetik. A tünetet el nem vitathatjuk; mi csak azokat az 
előidéző okokat nem ismerjük még eléggé, amelyek az 
albinizmus létrejövetelénél közrejátszanak.

Ami egyébként az albinizmus öröklékenységét illeti, 
az albinizmust igen is öröklékenynek kell tekintenünk; 
ezt kísérletek is bizonyítják; persze az.albinószülék nem
zedékének rendszerint csak Vt-cle albinó, de ezeknek az
tán összes utódaik albínók. Ellenben a másik 3/4 rész 
leszármazottjai, egymásközt kereszteződve, ismét 1/ i  rész
ben albínónak adnak életet. Zárt területeken folytatott 
idevágó kísérletek eredményeiről szólottám itt. A kérdés 
sokkalta bonyolúltabb akkor, amidőn a szabadban, lát
szólag véletlenül fellépő albínókról van szó; olyanokról, 
amelyek nem albínók között élnek, ahol tehát a keresz
teződés utján az albinó már az első generációban el is 
tűnhetik; a további generációknál föllépő ebbeli tünete
ket tehát nincs alkalmunk többé figyelemül:1 kísérni.
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Állatkereskedelem.
I r ta  Gyulai György.

A sport embere, ha mesés nyereséggel eladja utóbb 
tán kevésbbé beváló telivérjét, bizonyára alig vállal többé 
felelősséget az eladott állatért; ebbeli korrekt eljárásához 
tehát szó se férhet. Ám ez csak a becézett verseny
állatokról áll; egyéb állatárusoknál, állatseregietek és 
magánosok tenyésztette és eladott egyedeknél, egyszóval 
idomított vagy fajtiszta szelíd és különféle vadállatoknál, 
a kölcsönös becsapás elvei korántse számíthatnak rá- 
szedés esetén sem olyas mentségfélére, minőt a verseny
lovak adásvétele körül észlelhetünk. Rajtakapás, rajta
vesztés esetén tehát a sérelmet szenvedettek helyzete 
föltétlenül kedvezőbb a versenylovak vétele és eladása 
körül felmerült visszaélések eseteinél. A lóvétel-ügyle- 
tekre azért kellett ráutalnom, a mennyiben lókupecek 
kapzsiságáról esik szó. Az igazi sportember, köztük lovas
sági tiszteink, az állattenyésztés magasabb érdekeit szem 
elől téveszteni nem szokták, s igy mindenképen ki van
nak kapcsolva a megrovás alá kerülők sorozatából. Ám 
a lókupecek különféle csalafintaságai néha nagyon is 
szétágazó érdekszálakba ütköznek, mindamellett számukra 
ezúttal a rosszaláson kivül más szavam nincs.

A lóvásárok érintett témáját ezek után az állatélet 
„jogrendszeréből“ teljesen kikapcsolva az igavonó állatok, 
a sertések, juhok stb. vásári ügyleteit pedig mellőzve, 
csakis az állatvilág egyéh, bennünket közelebbről érdeklő 
fajainak árubabocsátása körül észlelhető visszaélésekről, 
mondjuk becsapásokról kivánok megemlékezni akkor, 
midőn áttérek a vadászembert érdeklő olyan adásvétel: 
dolgokra, melyeknél a sűrűn előforduló visszaéléseket szó 
nélkül hagyni nem lehet.

Az állattenyésztés és állatidomitás terén, legyen akár 
uradalmak által eladott vagy vásárolt fővadról, ebekről stb., 
akár pedig állatseregletek, tengerentúli tenyésztelepek 
avagy végül magánosok által hirdetett és szállított állat
féléről szó, mérhetetlen nagy a visszaélések száma. A 
sok becsapás talán el sem harapózott volna annyira, ha 
a vadászat iránt érdeklődőkben és a tenyésztők számá
ban a kellő szakértelem mindkét részről mindenütt egy
aránt megvolna.

A szakértelem hiányát, sajnos, legtöbb esetben enyhítő 
körülménynek kell betudni. Végre is az ilyen adásvételi 
ügyletek közül meg nem szerezhető mindenhol a termé
szettudós szakértelme, sem pedig a gyakorlat adta s a 
szaktanulmányokat pótló vadász-tudás. Végre is a ter
mészettudományok szakadatlan fejlődése mellett, a tév
útra vezetéstől még a tudós természetbúvár sincs meg
kímélve.

Szomorú valóság az, hogy az állatvétel és eladással 
foglalkozók számának egy része, legkivált a mi a kül
földieket illeti, nem jár egyenes utakon. Igaz, e téren is 
akad azért feles számban szaktudó, becsületes, lelkiisme
retes ember, kivel szemben elismerésnél egyébbel nem

adózhatunk. Ámde kinek homlokáról lehet ezt előre le
olvasni?

Pedig akárhány ilyen állatkereskedelmi vállalat egyike- 
másika, részben államhatósági, részben pedig tudományos 
társulatok nyújtotta istápolásban részesül, s így közöttük, 
legalább Európában, aligha sejtenénk nem szolid vál
lalatot.

Még megközelítően reálisnak mondhatjuk a madárke
reskedők Európaszerte ismert szövetkezeteit. Ezek, hiva
tásuk tudatában más célt alig ösmernek, mint működési 
körük szakszerű fejlesztését, s az oda nem való szaktu
datlan, sőt haszonleső elemek kizárását. A szövetkezetek 
ilyetén tömörülésének legfőbb ideje volna egyéb állat
speciesek terén is, miután az állatpiacokon világszerte 
temérdek a visszaélés. Lassanként a becsapott nagykö
zönség azért okulni kezd a saját kárán. Pl. az u. n. 
harzi kanárik reklámja körül elkövetett visszaélések még 
ma is felütik fejüket, úgy hogy néha utánvételes rendel- 
ményként magas összegekre taksált, égig magasztalt 
primadonnák helyett bár sárga frakkos, de hitvány csi
ripelő verébkópiákat kapunk.

Az ilyen lelketlen eljárást követő tenyésztő és eladó
népség dolgait minél kérlelhetetlenebből kell pellengérre 
állítani! Persze sok megrendelőt visszatart a becsapatás- 
sal vele járó restelkedés; minek következtében a vissza
élések aztán vígan tovább folynak.

Akad a hirdetők közt olyan, ki vállalkozása megkez
dése idején fajtiszta példányokkal kedveskedik, mihelyt 
azonban az üzlet nagyobb lendületnek indul, kapzsiság
tól elkapatva, csupán a reklám dobjára támaszkodik s 
egyben elárasztja a világot hírneves „állatbörzéje“ hit
vány produktumaival. Ilyen helyekről beszerzett ok- és 
tervszerütlenűl szaporított korcsutódok képesek egyik
másik állatfajnak hírnevét lassankint teljesen diszkvalifi
kálni. Az ilyen lelketlen tenyésztők és eladók annyiban 
két csoportba oszthatók, a mennyiben a, bizonyos fokig 
szakértő árusokat valamivel enyhébben lehetne elbírálni, 
mint azokat, kiknél a szakismeret hiányát a kapzsiság 
tetőzi! Utóbbiak merészsége határt nem ismer; fajtiszta 
s idomítottnak állított állatokat sóznak a megrendelők 
nyakába, kik bizalmuk fejében a fajkeverékek valóságos 
torzszülötteihez jutnak.

A galamb- és baromfitenyésztés terén is akad, még 
hazánkban is nem egy megrendelő, kinek e tekintetben 
a külföldről szerzett tapasztalatai eléggé tanulságosak. A 
lelkiismeretlen árusnép, ha elevenére tapintunk, még 
goromba, sőt érzékeny lesz, ráadásul saját nemtudásunk
kal is takarózik ! Talán sokszor igaza is van !

Az ebtenyésztés és idomítás terén űzött visszaélések 
legérzékenyebben a vadászembert érintik. Ki hallott 
valaha vadmacskához hasonló, gyűrűzött farkú doggok
ról ; mégis valamelyik híresre kürtőit külföldi cég részé
ről mesés áru „fajtiszta“ dán doggnak állított, exotikus 
vadmacskapéldány érkezett a megrendelő címére. A 
hevesen megtámadott szállító védekezése abban kulmi
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nált, hogy a gyűrüsfarku doggok a legújabb keresztezé
sek eredményei s mint ilyenek, nemességben még az 
eredeti fajt is felülmúlják 1 . . .

Az ilyen és hasonló obskúrus állatvételi ügyletekből 
keletkezett perek száma légió. E tekintetben hazánk, 
mint Európa egyik legszámottevőbb vadászterülete, épen 
nem áll a becsapásokban velünk részes európai államok 
közt utolsó helyen! Persze a geográfiái fogalomtól el
tekintve, amúgy is „keletinek“ tartanak bennünket! A 
megrendelők túlnyomó többségénél a szaktudás kétség
telenül a legtöbb esetben meg van. A megrendelő a 
látatlantól is azt várja, amit joggal a hirdetés után el
várhat ; ha tehát csalódott, az csak a csaló bűne. Ha 
már mindenben és mindenkiben csalót találnánk, ugyan 
hol maradna az erkölcsi érték, hiszen így elveszíthetjük 
bizalmunkat nemcsak másban, hanem végre magunkban 
is! Ha ilyen messzemenő immoralitás mesgyéire vezet
het bennünket az egyszerű állatkereskedelem, ugyan mit 
gondoljunk felőle ?

Egyes ügyletek megvilágításáúl rátérnek egy-két példára 
is. Egyik agyonreklámozott vesztfáli telepről — tehát nem 
Angliából, mert ezt az angol tenyésztők elismeréséül 
hangsúlyozom ■— foxterriert hozattak. A megrendelő a 
borsos utánvételt kifizetni nem volt hajlandó, mert a be
érkezett eb fülei borzeb s nem terrier-fülek voltak. Emel
lett az állat agyoncsigázottan, kiéhezve, egy szóval szá
nalmas állapotban érkezett rendeltetése helyére. Az első 
fokú bíróság kedvezően ítélt; ám sajnos, a felsőbb fórum, 
tekintettel arra, hogy az állat, a fülektől eltekintve, egye
bekben megfelelt a „foxok“ külsejének, a vádlott javára 
düntött, indokolásában azzal az érveléssel, hogy a fülek 
az aránylag fiatal ebnél a teljes kifejlődésig átalakuláso
kon mennek keresztül ! . . . Nem tudom, hol voltak a 
szakértők erről a tárgyalásról? A tudós felsőbb forum 
bizonyára nélkülözni tudta a szakértőket. Igaz, egy vád
tanács nem állhat és nem is áll szükségkép nimródok- 
ból. Egyébként a kiéhezve érkezett állat úti élelmezésének 
kárpótlásaként a bíróság némi csekély összeget megálla
pított a károsúlt javára.

Valami bretagnei firma ügyes mutatványok produkálá
sára idomított uszkárokat hirdetett. Megrendelőnk rég vá
gyott ilyen állatra s minthogy a hirdetett ár nem volt 
magas, megrendelt onnan egy „idomított“ példányt. Usz
kár helyett másként csinos, nem idomított selyempincset 
kapott. Az eset tárgyalásánál a helyszíni szakértőknek is 
szerepük jutott. Ezek megtekintették a reklámmal felma
gasztalt ebtenyésztő és idomító telepet. A telepen 10— 12 
pincset találtak, köztük 3 selyempincset. Uszkárnak s ál
talában idomított ebnek nyoma se volt!

A telepes azzal érvelt, hogy ő. pincs és pudli közt 
különbséget nem tud; a kettő tulajdonképpen ugyanaz; 
a megkárosítás szándéka pedig távol áll tőlel A hatóság 
birságra Ítélte s a kár megtérítésében el is marasztalta.

Egyik járásunk főszolgabirája, agarászversenyeken tiz 
első díjat nyert agarat rendelt. Az eb agár volt; ám dip

lomáit vagy annak másolatait megkapni nem sikerűit; 
de ez céltalan is lett volna, mert a beérkezett állat a 
bekövetkező agarászaton teljesen hasznavehetetlennek 
bizonyult. A biróság a szállítót elmarasztalta;, agarát 
vissza is kapta; mire a tiz díjat nyert agár reklámja 
hosszabb ideig megint szerepelt egyes lapok hasábjain !

Díjakat beigazoltan nyert állatok elbírálásánál is némi 
óvatosságot kell tanúsítanunk, főként a külfölddel szem
ben. A zsűrik sokféle díjat adnak! Egy-egy hirdetés 
szövege, kivált dubiózus esetben, föl nem világosit sok
szor a felől, hogy a díjat az objektum miért is kapta 
tulajdonképpen? Ilyen esetben a megrendelőt legalább 
is a felületesség vádja terheli. Nem egy reklámszöveg
ben elhallgatják a helyek neveit, a hol az állat díjakat 
nyert. Akad nem egy obskúrus versenykiállitás-féle, a 
melyen szakember alig szerepel s mégis reklámobjek
tumaikat egy színvonalba szeretnék állítani a hírneves 
tenyész-telepek versenydíjaival!

A baromfi- és galambtenyésztés terén is sok a vissza
élés. A galamb- és baromfitenyésztést ma már rentábilis 
foglalkozásnak tekinti minden csősz, utkaparó és tojás
kofa egyaránt, holott fajtisztaságról fogalmuk sincs!

Valaki nagy garral hirdetett Wyandott-tojásokat ren
delt. A szállítmány megérkezett. A megrendelőnek volt 
még két fajtiszta wyandott-tojása; azokat külön megjelölte 
s a többiek közé helyezve, valamennyit a kotló godjaira 
bízta. A megrendelt tojások teljesen hasznavehetetlenek
nek bizonyultak; egy-kettőből kikelt ugyan valami más
fajta szimpla csibe, ámde valódi wyandottok csupán a 
megjelölt 2 tojásból láttak napvilágot.

Egy másik megrendelő erőteljesnek hirdetett orping- 
ton-csibéket rendelt. A szállítmány horribilis utánvéttel 
megérkezett. Nem voltak orpingtonok! A rendelő gyanú
perrel élve, nem is akarta az utánvételes szállítást ki
váltani s előbb többszöri levélváltást folytatott a telepes
sel, ki ismételten kijelentette, hogy bevett üzleti szokásai 
mellett, csakis utánvéttel szállít! A rendelő megszánva a 
veszteglő csibéket, kiváltotta a szállítmányt, mely a leg
közönségesebb csibefajtákból állott; azoknak is több 
mint a fele az úton elpusztúlt! A kikötött 3 hónapos 
állatok helyett is csupa 7—8 hetes csibe érkezett. A 
károsult mellőzte a bírósági utakat, irt egy goromba le
velet, s a csibéket, mihelyt kissé magukhoz tértek, leölette.

A galambtenyésztés terén egyebek közt újabban Orosz- 
Lengyelország is a reklámmal dolgozó tartományok mellé 
sorakozott. Egyik felmagasztalt fajrendelmény, szokás 
ellenére, nem nyitott, hanem gondosan leszögezett re
keszben érkezett onnan utánvéttel. Nem konveniálás 
esetén, a feladó hajlandónak nyilatkozott a szállítmány 
visszaváltására

A szánalomraméltó galambok elhelyezése, úgyszólván 
légmentes farekeszben, oly távoli tartományból mint 
Orosz-Lengyelország, már állatvédelmi szempontból is 
vastag tájékozatlanságról, s egyben szívtelenségről tanús
kodik. A galambokból több elpusztult s csakis az állat-
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védelem szempontja döntött a megrendelőnél akkor, mi
dőn a szállítmányt kiváltotta. A küldött, állatok fajtiszta
ságához sok szó fért. Ha a szárnyasokat esetleg vissza
küldi, kérdés, kiváltja-e azokat a lelketlen- feladó, s ak
kor ott pusztulnak azok valami vasúti raktárban, étien, 
szomjan. Tehát megtartotta a drága galambokat.

Állat- és vadtenyésztéssel kontaktusban állók közt 
alig akad valaki, kinek az ilyen megrendelések terén 
egy-egy kellemetlen tapasztalata ne akadt volna. Üdvös 
tehát az óvatosság és tartózkodás olyan cégek hirdeté
seivel szemben, melyeknek szolidságában feltétlenül meg 
nem bizhatunk. Még azok a hirdetések sem reálisok min
dig, melyekkel neves szaklapok hasábjaiban találkozunk. 
Végre is ilyesmikben a szerkesztőségeket és kiadókat 
ódium nem érheti. Ha nem bízunk magunkban, vagy a 
hirdető cégben, akkor, midőn valamit beszerezni kívá
nunk, forduljunk szakértő útbaigazításaihoz, bizonyára 
alig lesz akkor kárunk és csalódásunk 1

Ami az exotikus állatok adásvételeit illeti, e tekintet
ben valamivel megnyugtatóbbak az állapotok. Az állat
kertek, mint elsősorban hivatásos közegek, lelkiismere
tesebben foglalkozhatnak ilyesmik közvetítésével.

így nevezetesen a külföldi nagyhírű állatkertek adás
vételi ügyletei mindenütt megbízhatók s pl. London, Pá- 
ris, Berlin, Amsterdam, Hamburg, Köln, Frankfurt állat
kertjei valósággal nagy jövedelmet hajtó vállalatok, mint 
ilyenek pedig nemcsak a látogatottság, hanem a nagy
számú adásvétel révén is tetemes összegekkel gyarapít
ják évi bevételeiket.

Mindennemű állatvételi ügyleteinknél, szakértők útba
igazításai s némi óvatosság legyen a jelszó akkor, midőn 
kevésbbé ismert vagy épen ismeretlen helyeket akarunk 
megrendeléseinkkel fölkeresni!

Levél a szerkesztőhöz.

Hosszú és bizony nem szándékos hallgatás után tisz
telettel jelentkezem, elhanyagolt „Fakereskedelem“ rova
tom folytatólagos ellátására.

Hogy miért hallgattam annyi ideig ? Sajnos, nagyon 
keserves kényszerítő okból. Azt ugy-e tudja Szerkesztő 
úr, hogy mi a kő, meg azt is, hogy mi az epe ; hanem 
azt, hogy mi az „epekő,“ kívánom tiszta szivemből, hogy 
— saját tapasztalatból — soha meg ne tudja! Én is 
holtig fogom sajnálni, hogy tudom. De mennyire tudom 1 
Nincs az az egyetem, a hol jobban megtanulhattam volna, 
mint a magam, csodák csodája még mindig eleven tes
tén, mely ha valójában talán nem is mászott falra, de

képzeletben bizony még a háztetőre is felkivánkozott. 
Bizony meggyötört, megkínzott ez a rettenetes betegség 
úgy, hogy nemcsak írni, de még gondolkodni se bírtam. 
És nem használt semmi; se az orvos opiumcsöppjei, se 
az óbudai „fűvész asszony“ teája, se az égető, forrón 
rám rakott cserépfödelek, se a jéghideg vizeslepedő, a 
melybe az anyjukon jobban bebugyelláit, mint vagy fél
száz esztendővel ezelőtt édes anyám a pólyába. Mert 
veszett dolog ez kérem s úgy elcsigázza az embert, hogy 
arrul kódul. Akit ez a körmei közé kaparitott, el nem 
ereszti.

S még ha valami híres epés ember volnék ! Dehogy ; 
hiszen türelmesebb embert nálamnál a Ferenc József- 
földtől a Shakleton hadnagy legdélibb fokáig se találni 
s mérges még akkor se vagyok, ha az asszony harma
dikén kijelenti, hogy elfogyott a pénze, ami, pedig már 
csakugyan nagy sor. (Hogy elsején se sokat kap, az nem 
ide, hanem a „Conto pro dubioso“-ra tartozik.)

No de száz szónak is egy a vége (ne ijedjen meg 
kedves Szerkesztő úr, ezúttal nem ;,előleg“ ez az egy 
szó, hanem) „betegség.“ Ez okozta hosszas hallgatáso
mat, melyért remélem megbocsát.

Ugyancsak bocsánatát remélem azért, hogy a belőlem 
vivisectió utján kiszedett és igazolásul -|||. alatt beterjesz
teni szándékolt kövek egyikét be nem küldöm, minthogy 
a posta túlsúly miatt visszautasította levelemet, a vasúti 
szállítás pedig oly költséges lenne, hogy erre a célra 
mégis csak előleget kellett volna kérnem, amit restellnék...

Levél az olvasóhoz.

Szükségét érzem annak, hogy Öntől is bocsánatot 
kérjek hosszas hallgatásomért, sőt talán első sorban Öntől, 
a ki bizonyára nagy sajnálattal nélkülözte hosszú 
időn át „kellemes“ jelentéseimet, a mi ugyan nincs ki
zárva, hogy épen megfordítva igaz, de amit fel nem 
tételezek, több itt helyszűke miatt ki nem fejthető okból. 
Ha mindamellett első sorban a lap t. szerkesztőjéhez 
fordulok mentegetődzésémmel, nem udvariasság hiányában, 
hanem annak a ténynek kérem betudpi, hogy — szó 
ami szó — azokat a bizonyos előlegeket, a melyeket 
kérni restellek, mindig nem Ön, hanem a lap t. szer
kesztője szokta egy szintén reslellkedéstől (vagy bosszú
ságtól) piros — hivatalos és magánnyelven postautalvány
nak nevezett — értékpapír felhasználásával „becses“ 
címemre beküldeni.

De bármennnyire nem szívesen nallgattam is, tény, 
hogy nem sokat mulasztottam, mert jelenteni való n, 
mint most utánjárásom alkalmával meggyőződtem, alig 
lett volna hallgatásom ideje alatt ; sőt még ma is alig 
van. Mert üzlet, fakéreskedelrni üzlet, fájdalom, nincs. 
Ami kevés építkezés folyik, ott fogy valamelyes épületfa; 
ezentúl pedig; Schluss. Körülbelül úgy áll a dolog, hogy 
— ha olyan rekkenő meleg nem volna — befűthetnének 
a termelők és kereskedők a fájukkal. Se itthon, se belga, 
se német, se francia vevőinknek nem kell se puha, se
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keményfa, legyen az bármiféle. Ezért voltak meddők a 
legutóbbi horvát-szlavón faárverések is. Elég baja van 
egyik-másik fatermelőnek, hogy távol tartsa magától az 
árverést; van jó dolga, hogy még ő menjen szlavón 
testvéreinkhez árverezni.

Különös, hogy az árak mégsem hanyatlanak; erősen 
tartják magukat. De hát ha lehanyatlanának is, akkor se 
lenne a fának kelete ; hát ha már igy áll a dolog, és 
minthogy teljességgel egyre megy, miért ne legyen az 
irányzat szilárd ? No nem ? W.

* A gyüm ölcs és főze lék gyógyító ereje . Régi tapasztalat, 
hogy a gyümölcs és a főzelékek javára válnak az emberi szervezet 
egészségének, de hogy jótékony! hatásuk tényleg oly csodálatos 
lenne, amint azt a megrögzött gyümölcsevők és vegetáriánusok 
állítják, az már más kérdés. Már a klasszikus ókorban és később a 
középkorban is gyűjtöttek állítólag pontos és megbízható bizonyíté
kokat arra nézve, hogy a gyümölcsnek és főzeléknek gyógyító ere
jük van. A cseresnyéről például a híres salernói iskola a következő
ket tanította : „A cseresnye többféle jó hatást gyakorol az egészségre 
és egyike a legáldásosabb gyümölcsöknek, a melyeket a föld termel. 
A cseresnye tisztítja a gyomrot, uj vért csinál, magja pedig meg
tisztítja az epét az epe kövétől". A szamóca nemcsak rendkívül 
ízletes gyümölcs, hanem a vérmes, epebajos és csúzos betegek 
számára valósággal gyógyszer. Csak a lymphatikus és gyenge gyomru 
embereknek ártalmas. A spárgáról már Plinius azt tanította, hogy 
tisztítja a szemet. Más tudós urak azt állítják, hogy a spárga kitűnő 
ellenszere a fogfájásnak és a keresztcsontfájásnak. Különös tekin
télynek örvendett azonban egykor a cukorborsó. Maintenon asszony, 
XIV. Lajos kedvese, 1696-ban a következőket, irta: „A borsó-láz 
még mindig dühöng. A türelmetlen várakozás a borsó után, az az 
élvezet, hogy borsót ettek, és az öröm, hogy ismét borsót ehetnek, 
az a három főpont, a mi négy nap óta nagyjainkat szakadatlanul 
foglalkoztatja. Ismerek hölgyeket, a kik azután, hogy a királynál 
megebédeltek, sőt jóízűen ebédeltek, odahaza ismét borsót főzetnek, 
mielőtt lefeküsznek, még akkor is, ha gyomrukot egyébként már a 
királyi asztalnál is alaposan elrontották“.

73632.
1909 szám

Pályázat erdősítési jutalmakra.
Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t.-cikk) 165. 

§-ában körülirt kopárvizmosásos és futóhomok
területeken ez évben létesítendő, közgazdasági 
jelentőséggel biró erdősítések megjutalmazására 
az országos erdei alapból tizenegy (11) nagy 
jutalmat, tiz (10) elsőrendű és kilenc (9) má
sodrendű elismerő jutalmat tűzök ki, u. m .: 

három egyenként 1000 koronás nagy jutal
mat, (kettőt készpénzben, egyet dísz
tárgyban),

négy egyenként 800 koronás nagy jutalmat, 
(kettőt készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

négy egyenként 600 koronás nagy jutalmat, 
(kettőt készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 500 koronás elsőrendű elis
merőjutalmat, (hármat készpénzben, kettőt 
dísztárgyban),

öt egyenként 400 koronás elsőrendű elis- 
• merő jutalmat, (hármat készpénzben, kettőt 

dísztárgyban),
öt egyenként 300 koronás másodrendű el

ismerő jutalmat, (hármat készpénzben, 
kettőt dísztárgyban),

és négy egyenként 200 koronás másod
rendű elismerő jutalmat, (hármat kész
pénzben, egyet dísztárgyban).

Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bér
lők) azon erdősítéseikkel versenyezhetnek, ame
lyeket az 1879. évi XXXI. t.-c. 165. §-ában 
körülirt kopár-, vízmosásos, vagy futóhomokte
rületeken, állami pénzsegély igénybevétele nél
kül a folyó év tavaszán vagy őszén fogana- 
sitottak.

Megkivántatik azonban, hogy:
a) az 1000 koronás nagy jutalmakra ver

senyző erdősítések egy tagban legalább 25 kát. 
hold terjedelműek,

b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra 
versenyző erdősítések egy vagy több tagban 
legalább 25 kát. hold terjedelműek,

c) az 500 és 400 koronás elsőrendű elismerő 
jutalmakra versenyző erdősítések egy vagy több 
tagban legalább 10 kát. hold terjedelműek, és 
végül

d) a 300—200 koronás másodrendű elismerő 
jutalmakra versenyző erdősítések egy vagy több 
tagban legalább 5 kát. hold terjedelműek le
gyenek.

A pályázó birtokos a versenyre bocsátott er
dősítést az első munkálatoktól kezdve a jutalom 
odaítélésének idejéig állandóan gondozni, a szük
séges pótlásokat foganatosítani s a létrejövő er
dőt az 1879. évi XXXI. t.-c. 2., illetve 4. §-ai 
szerint erdőként fentartani és kezelni tartozik.

A versenyre bocsátott erdősítések az 1914-ik 
évben fognak a helyszínén megbiráltatni. A ju
talmak kiosztásánál az erdősítések sikere és 
közgazdasági jelentősége, az erdősítésnél felme
rült nehézségek és az erdősítésre fordított költ
ségek fognak irányadóul szolgálni, de a pénz
jutalmak kiosztásánál figyelembe vétetnek ezek 
mellett a birtokos vagyoni viszonyai is.

A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor 
tarthat igényt, ha a versenyre bocsátott és a
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a jutalomra érdemesnek ítélt erdősítés a jutalom 
odaítélésének idejében is birtokában lesz.

Az odaítélt pénzjutalom egy harmadrésze az 
erdősítést teljesítő kezelő erdőtisztet (gazdatisztet 
vagy bérlőt) fogja illetni. A dísztárgyat nyert bir
tokosok azon alkalmazottai pedig, — kik a ju
talmazott erdősítések teljesítése körül kiváló ér
demet szereztek, — érdemük szerint külön 
pénzjutalomban fognak részesülni.

A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket 
legkésőbb folyó évi augusztus hó végéig, a fo
lyó év őszén teljesített erdősítéseket pedig leg
később folyó évi december hó 25-ig kell a bir
tokosnak a közigazgatási erdészeti bizottságnál 
vagy á kir. erdőfelügyelőségnél pályázatra be
jelenteni.

Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősí
tésekkel az erdősítést teljesítő erdő- vagy gaz
datiszt, valamint a beerdősitett terület bérlője is, 
de pályázati kérelméhez mellékelni kell a bir
tokos írásbeli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, 
hogy a pályázatban való részvételhez hozzájá
rul és egyszersmind kötelezi magát, hogy a ver
senyre bocsátott erdősítést az 1879. évi XXXI. 
t.-c. 2. vagy 4. §-aiban meghatározott feltételek 
szerint állandóan erdőként fogja fentartani és 
kezelni.

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét 
(község, dűlő, helyrajzi szám), kiterjedését és az 
erdősítésre használt fanemeket pontosan meg 
kell jelölni.

Budapest, 1909. évi julius hó.

M. kir. fölülnivelésiigyi minister.

A vadászvizsla.
Gyakorlati útmutató a vizsla
nevelés, tanítás, használat és 
jt , gyógykezeléshez. ,ß,

IRTA

STARK DEZSŐ
főerdész. ■A*

Harm adik bővíte tt kiadás
10 művészi vízslaképpel.

DZZD E L E V E N  H U H
nyulat, foglyot, fácánt, őzet, fiatal medvét, hiuzt, vad
macskát, mindennemű futó és repülő vadat a legnagyobb 
mennyiségben veszek magas árak mellett. Kérek ajánla
tokat. Nyulak tömeges fogására hálót kölcsönzők, vala
mint a befogáshoz egy munkavezetőt ingyen bocsá
tók rendelkezésre, éppen úgy foglyok fogására is. 
Bármily magas óvadék rendelkezésre áll. Magyarországi 
nagybirtokosok elsőrangú bizonyítványaival szolgálhatok.

M ohr Gyula jr„ Ulm—Duna
kir. udvari szállító , eleven vadak áruháza, állat
nagykereskedés, ezen szakmában a legnagyobb üzlet.

1766/909. szám.

Erdőeladási hirdetmény.
A volt 13. számú román bánsági hátárőr- 

ezredből alakult vagyonközség részéről közhírré 
tétetik, hogy az orsovai erdőgondnokságnak a 
m. kir. földmivelésügyi minisztérium 35376 907. 
számú rendeletével jóváhagyott ideiglenes üzem
tervében 1915. év végéig kihasználásra előirt 
Tiszovicza község határában fekvő „C“ üzem
osztály X. vágássorrend III. tag, 2., 3. és 4., 
valamint IV. tag 1., továbbá a IX. vágássorrend
IV. tag 2. és 3., valamint V. tag 1. és 2., 
összesen 52865 kát. holdat kitevő osztagain 
előforduló 8996 m3 tölgy. 8000 m3 bükk- 
haszonfa és 31660 ürméter tölgy és bükk- 
tüzifára becsült összes fatömeg tövön zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött versenytárgyalás 
utján eladásra kerül.

Venni szándékozók felhivatnak, hogy a szabály
szerűen kiállított és 20,000 (húsz) ezer korona 
bánatpénzzel felszerelt ajánlataikat a vagyonköz
ség erdőhivatalának Karánsebesen

1909 szeptember hó 11-én D. e. 11 óráig
annál is inkább nyújtsák be, mivel bánatpénz 
nélkül, elkésve és távirati utón benyújtott aján
latok figyelembe vétetni nem fognak.

Az ajánlatokban az eladásra kiirt összes fa
tömegért megajánlott tőár számokkal és betűk
kel tisztán és kétséget kizáró módon kiírandó 
és az ajánlattevő ajánlatában kijelenteni köteles, 
hogy a részletes faeladási feltételeket, melyek 
az alulirt hivatalnál, valamint a vagyonközség 
orsovai erdőgondnokságánál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők, ismeri és magát azoknak 
minden tekintetben feltétlenül aláveti.

Karánsebes, 1909. évi julius hó.
ji volt 13. számú román bánsági határőr- 
ezredből alakult vagyonközség erdőhivatala.

Ára: 2 korona bérmentve.

Kapható a szerzőnél

DRÁVATAMÁSI
Somogymegye. <^í
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2960/1909. szám.

paáPVerési hirdetmény.
A m. kir. földmivelésügyi minister urnák 

1908. évi 97470. szám alatt kelt engedélye 
alapján Parasznya község v. úrbéresei tulajdo
nát képező erdőrészben törzsenkénti felvétel 
alapján megbecsült 2589 m3 tölgy műía és 
2214 ürméter kemény vegyes tűzifa készlete 
Parasznya községházánál (Borsod megye) 1909. 
október hó 4-én 5. e. 10 órakor nyilvános szó- és 
írásbeli árverésen el fog adatni.

A becsérték mint kikiáltási ár 38246 kor. 
azaz Harmincnyolcezerkettőszáznegyvenhat kor.

A kitakaritási idő 1911. évi március végén 
jár le.

Az árverés érvényességéhez felsőbb jóvá
hagyás szükséges

Bánatpénzképen a kikiáltási ár legalább 10 
°/o-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban kell letenni.

Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek 

Miskolcon a m. kir. járási erdőgondnokságnál 
és Parasznyán a volt úrbéresek elnökénél meg 
tekinthetők.

Kelt Parasznyán, 1909. évi augusztus 3-án.
Uthy János,

úrbéresek elnöke.

Szám: 3219/1909.

árverési hirdetmény.
Borgóprund községnek Borgó Tiha III. rész, 

„Csicsera Lázároji“ és „Fárcza Zimbroji“ nevű 
dűlőben, az állami főút mentén, Borgó vasút
állomástól 15 5 km. távolságban fekvő s termé
szetben kijelölt 19334 kát. hold kiterjedésű 
erdejében 2842 m.-re becsült lucfenyő és 
30393 m3-re becsült bükk haszonfa az alulirt 
m. kir. erdőigazgatóság irodájában 1909. évi 
augusztus hó 31-én d. e. 11 órakor zárt 
írásbeli ajánlatok utján tartandó nyilvános árve
résen értékesítés alá bocsáttatik.

A faanyagok becsértéke összesen 45.119 
(Negyvenötezeregyszáztizenkilenc) koronában van 
megállapítva, az ajánlattétel azonban a becs
értéktől nem tétetik függővé, de az erdőigaz
gatóság fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok 
közül a tulajdonos község és illetve ennek 
vagyonfelügyeleti hatóságával egyetértőén szaba
don választhassa elfogadásra azt, a melyet saját

véleménye szerint legmegfelelőbbnek talál, vagy 
hogy az összes ajánlatokat is visszautasíthassa.

Az ivenkint 1 K bélyeggel ellátott zárt Írás
beli ajánlatokban, melyek a megajánlott vétel
árnak 10%-át kitevő összeggel, mint bánatpénz
zel ellátandók: számjegyekkel és szóval is vilá
gosan ki kell írni a megajánlott vételárat s 
határozottan kijelentenie tartozik az ajánlattevő 
azt is, hogy az árverési és részletes szerződési 
feltételeket ismeri, azokat elfogadja és magára 
nézve kötelezőleg elismeri.

A kellően fel nem szerelt, elkésve beérkező 
vagy pedig a megállapított feltételektől eltérő 
kikötéseket tartalmazó ajánlatok nem vétetnek 
figyelembe.

Az árverési és részletes szerződési feltételek 
az alólirt m. kir. erdőigazgatóságnál és borgói 
felső m. kir. erdőgondnokságnál Borgóprundon 
megtekinthetők, hol ezen faeladási ügyre vonat
kozó minden felvilágosítás is megadatik.

Besztercén, 1909. évi julius hó 29-én.
M. kir. erdőigazgatóság.

Tölgyfa-eladás.
A m. kir. földmivelésügyi minister urnák 

25078/907. és 6842/909. sz. rendeletéiben fog
lalt engedély alapján a nyéresházai (alsónerez- 
nicei) közbirtokosság ugyanazon község határán 
a nyéresházai vasúti állomástól 5 kilométerre 
eső mintegy 59 kát. hold területen lévő 4984 
db. tölgyfából álló erdejét 1909. évi szeptember 
28-átl 9. e. 10 órakor Máramarosszigeten a kir. 
kincstári ügyészség hivatalos helyiségében tar
tandó nyilvános árverésen zárt Írásbeli ajánlatok 
utján eladja.

Az eladandó fák összes fatömege a f. évben 
eszközölt részletes és pontos becslés szerint 
kéregnélkül 9328 tm3-re megy, ebből haszonfa 
1720 m3, talpfa 1895 m3, fűrészáru 2265 m3, 
a többi tűzifa és galyfa. A kikiáltási ár 109,119 
korona, melynél alacsonyabb ajánlat el nem fo- 
gadtatik, bánatpénzként 10910 korona teendő le.

A közbirtokosság íentartja magának azon jo
got, hogy az ajánlatok közül azt fogadja el, me
lyet legmegfelelőbbnek talál.

Az árverési és szerződési feltételek alantirtnál 
Máramarosszigeten és a m. kir. erdőhivatalnál 
Bustyaházán a hivatalos órák alatt megtekint
hetők.

Máramarosszigeten, 1909. évi julius 29-én.
I)r. Mihályi János,

közbirtokossági elnök.
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632/909. mj. sz.

Faeladási hirdetmény
Csik vármegye magánjavainak igazgatósága ezennel 

közhírré teszi, hogy a vármegye közönsége magántulaj
donát képező „Uz“ és „Veresvizvölgyi" erdőségeiben :

1. M. kir. földmivelésügyi minister úrnak 24.332/903. 
számú rendeletével megadott engedély s a vármegye 
magánjavai igazgató tanácsának 415/909. mj. sz. alatt 
kelt határozata alapján, 3203’04 k. holdon megbecsült 
380.723 m3 gömbölyű lucfenyő, 75.913 m3 gömbölyű 
jegenyefenyő, 11.133 m3 gömbölyű erdeifenyő-haszonfa, 
valamint 252.194 m3 gömbölyű bükkhaszonfa és tűzifa 
2.820,000 kor., kettőmilliónyo'.cszázhuszezer korona ;

Továbbá a vármegye közönsége magántulajdonát ké
pező Csobányosvölgyi erdőségeiben :

2. M. kir. földmivelésügyi minister urnák 1381/1906. 
számú rendeletével megadott engedély alapján a „Keresz
tes“ havasnak Sulcza-völgyére hajló részén 393'55 kát. 
holdon megbecsült 41.888 m3 gömbölyű lúcfenyő-haszonfa 
és 24134 m3 gömbölyű bükk mű-és tűzifa 221.507 kor., 
kettőszázhuszonegyezerötszázhét korona;

3. M. kir. földmivelésügyi minister urnák 50.665/900. 
számú rendeletével jóváhagyott rendszeres gazdasági 
üzemterv szerint kihasználásra esedékes a Csobányos- 
völgyére hajló „Bogársarok“ erdőrész 47'25 k. holdján 
megbecsült 7187 m3 gömbölyű lúcfenyő-haszonfa és 
2835 m3 gömbölyű bükk mű- és tűzifa 37069 kor., 
harminchétezerhatvankilenc korona;

4. M. kir. földmivelésügyi minister urnák 84.972/903. 
számú engedélye alapján mintegy 1996'80 kát. holdon 
összesen mintegy 95’333 tm3 lúc-és jegenyefenyő haszon fa 
valamint 800 m3 bükkfára becsült fatömeg 477.000 kor., 
Négyszázhetvenhétezer korona kikiáltási árban, folyó
1909. évi augusztus hó 30-án délelőtt 9 órakor
a megyei magánjavak igazgatóságának irodájában — 
Csíkszereda vármegyeház — megtartandó nyilvános ár
verésen, szó- és zárt Írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet 
Ígérőnek el fog adatni.

Az 1—4. alatti erdőrészek fatömege külön-külön fog 
a hirdetményben megjelölt sorrendben árverés alá bocsát
tatni, de írásbeli ajánlat együttesen az ajánlati ár külön- 
külön való megtétele mellett is benyújtható.

A kikiáltási ár 10°/o-ka bánatpénzben az árverés meg
kezdése előtt az árverési bizottság kezéhez leteendő.

A szabályszerű bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatok 
szintén 10n/0 bánatpénzzel, vagy megfelelő óvadékképes 
értékpapírral látandók el és tartalmazniok kell egyúttal 
azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő az árverési és szer
ződési feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti.

Elkésett és utóajánlatok nem fogadtatnak el, valamint 
a hirdetményben kitett erdőrészek fatömegei kikiáltási 
áron alul eladatni nem fognak.

Az árverési feltételek és becslésre vonatkozó közelebbi 
adatok mind a 4 erdőrész fatömegére külön-külön Csik 
vármegye magánjavai igazgatóságánál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.
Csíkszereda, 1909. évi julius hó 4-én.

Az igazgatóság.

faeladási hirdetmény.
A földmivelésügyi minisztérium 1907. évi 

37,316. számú engedélyével az oroszteleki úr
béres közönségnek Beregszőllős község mel
lett, a munkácsi vasúti állomástól mintegy 12 
km. távolságban fekvő erdőbirtokán kijelölt és 
2898 m3 mű, valamint 2734 m3 tűzifára be
csült 4192 drb. töigytörzs, továbbá 7886 m3 
tűzifára becsült 11.280 drb. bükkfa törzs f. évi 
szeptember hó 9-ón délelőtt 9 órakor 
Orosztelek községházánál megtartandó szó és 
Írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvá
nos árverésen el fog adatni.

Kikiálltási ár: 91.000, azazkilencvenegy- 
ezer korona. Bánatpénz: 9100 korona.

Szabályszerűen kiállított s 10% óvadék
kal felszerelt zárt Írásbeli ajánlatok, melyek 
ivenként 1 koronás bélyeggel látandók el, leg
később 1909. szept. 9-én d. e. 9 — 10 óra kö
zött az árverést vezető bizottsághoz nyújtan
dók be; a zárt ajánlatokban kifejezetten kije
lentendő, hogy ajánlattevő az árverési és szer
ződési feltételeket ismeri s azoknak magát 
aláveti, valamint a megajánlott összeg nem
csak számjegyekben, de betűvel is kiírandó.

Utó-, távirati és szaüálytalanul kiállított 
ajánlatok visszautasittatnak.

A részletes árverési és szerződési feltéte
lek úgy Orosztelek község v. urb. birtokos
sági elnökénél, valamint a beregszászi m. kir. 
áll. erdőhivatalnál a hivatalos órak alatt be
tekinthetek.

Orosztelek, 1909. aug. hó 1.

Orosztelek község
v. urb. birtokossági elnöke.

Szép kiállítású, ponto
san belőtt, alig használt 
:: :: ötlövetű :: ::

M A N N L IC H E R -
EXCELSIOR
golyósfegyver, k itűnő  
:: távcsővel, eladó. ::

IMECS BÉLA

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt (Gleitsman E. T. festékével Budapest, Akácfa-utca 50).
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MAGYAR ERDESZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

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

F őszerk esztő : Felelős szerkesztő: Vadászati főraunkatárs :

Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, j M I T S K E  G U S Z T Á V ,  u. p. R IM A B Á N Y A R em etei K Ő V Á R Y  JÁNO S
f  1909. augusztus 25. hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. Budapesten.

S egédszerkesztő és a k iadóh ivata l v ezető je  :

SZÉN Á SSY  B ÉLA  J ó lsv a , G öm ör m.
hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

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

Előfizetéseket B udap esten  elfogad : 
ifj. NAG EL OTTÓ k ö n y v k eresk ed ése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Imecsfalvi IMECS BÉLA.
„S ott fenn a keresztfán suttogja a szél: 
Kinyílik a rózsa, kihajt a levél.”

Porba hullott fejünk koronája!
A halál váratlanul elragadta nagyérdemű, fáradhatatlan, buzgó vezérünket, a kötelesség

tudás legpéldásabb minta- szeretetünk erősebb a ha-
képet. Iáinál és tovább él szivünk-

Gyász borult a magyar ' M"****'- | ben.
erdészetre is, mikor letört / ■ s 1 Fenkölt eszméi pedig
egyik erős támoszlopa s nem a múló, hanem az
megszűnt dobogni annak a ^ örök élet számára nyilottak,
férfiúnak szive, aki Magyar- kihajt azokból örökzöld
ország erdészeti szakem- a 4 reménységünk . . .
hereiben a kristálytiszta, • J s r  A .......... Kinyílik a rózsa,
igaz barátság melegét szí- «£* kihajt a levél.”
tóttá, az összetartás érzetét |j . J iv L ^ K p ^ '"  Imecsfalvi Imecs Béla
megerősítette és a magyar ,.t<; ^ s z ü l e t e t t  1860-ban a há-
erdészet rohamos fejlődé- romszékmegyei Réty köz

irányokat szabva ségben, előkelő székely
meg, annak hatalmas len- nemes családból. - Atyja
dületet adott. '’ ; Imecsfalvi Imecs Domokos

Nagy szellemének szűk 1848/49 iki vcressipkás fő
volt gyenge teste, utat tört '' f  hadnagy, alsó-fehérmegyei
magának a kifürkészhetet- ■ '' ' W ' . ▼ • :  : . főszolgabiró, földbirtokos
len végtelenbe. De a miénk . f  . .. / volt.
volt egészen, a miénk ma- ______________3 ______ | Imecs [Béla az elemi
rád a síron túl is, mert iskolákat a nagyenyedi
Bethlen főtanodában, a főreáliskolát a nagyszebeni szászoknál kitűnő sikerrel végezte. Előbb 
technikusnak készült. Egy évet el is töltött Bécsben, de korcsolyázás közben elesett, orrcsontját 
törte s attól kezdve folytonos orrvérzésben szenvedvén, a rajzoló asztalnál dolgozni nem tudott,
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s pályát kellett cserélnie. Beiratkozott Kolozsvárt a jogra, de a jogi pálya nem tudta kielégíteni a 
természet iránt érzett szeretetét, rajongását. Zsenge gyermek korától kezdve szabad idejét mezőn, 
erdőn vadászattal töltvén, ez késztette, hogy 1880-ban Selmecbányára ment s beiratkozott erdészeti 
hallgatónak. 1883-ban már az egri papnövelde erdőhivatalánál mint erdőgyakornok nyert alkal
mazást s az erdőrendezőségnél két évet töltvén, 1885-ben tett államvizsgát. 1886-ban ugyanahhoz 
az uradalomhoz kinevezték erdésznek, 1888-ban főerdésznek és 1909-ben erdőmesternek.

Ebben az időben több külföldi utat tett, bejárván Ausztria, Svájc, Németország, Francia 
és Olaszországokat.

Eleinte főkép a gyakorlati vadászattal s a vadászati irodalommal foglalkozott. 1892 óta 
írogatott a „Vadászlap”-ba s több német szaklapnak is.

1901-ben indította meg a „Magyar Erdész”-t véghetlen szorgalommal, törhetlen kitartással, 
a legmesszebb menő anyagi és szellemi áldozatok meghozatalával, de nemcsak hogy a szükség 
kiáltó szavát elnémítsa, hanem szakunk és édes hazánk közérdekeit általa a jó, a helyes irányba 
terelje, előbbre vigye. Zászlajára írta: hazai erdészetünk és vadászatunk megismertetését a nagy- 
közönséggel; megismertetni erdőgazdaságunk elveit, támogatást keresni és nyerni az erdőért való 
igaz küzdelemre a köztársadalomban. Feladatáúl tűzte ki, hogy világosságot gyújt s az erdő 
esküdt ellenségeit barátainkká varázsolja át, azoknak pedig, kiket az erdő szeretete lélekben és 
érzelmekben összehoz, teret nyit, hol szellemileg találkozhatunk s egyesült erővel munkálkodha
tunk egy szebb jövő eljövetelén.

És e fenkölt eszmékért buzgó, odaadó hasznos tevékenységét, széleskörű általános művelt
ségét, terjedelmes és mély szaktudását, kiváló egyéniségének számos erényével és kiapadhatatlan 
tetterejével vitte a neki csak töviseket termő közérdek porondjára s vissza nem riasztva tornyosuló 
akadályoktól, megalkuvást nem ismerő, bátor elszántsággal, törhetlen akarattal s önfeláldozó mun
kássággal serényen faragott jövő erdőgazdaságunk szilárd talpkövein, melyeken felépülhet a hazánk 
közgazdaságának megszilárdítását előmozdító, erdőgazdaságunk jólététől, boldogulásától átszőtt 
épület.

Hogy erdőgazdaságunk fejlődésének hathatós lendületet adjon, önfeláldozó tevékenységet 
fejtett ki a messze • kiható horderővel biró vidéki erdészeti egyesületek szervezésénél, főleg Borsod- 
Gömör-Hevesmegyék erdészeti egyesületének alapításánál, mely egyesületnek tisztelettel és szeretettel, 
övezett alelnöke volt s alapító tagja.

De nemcsak üdvös tevékenységének széles körében vívta ki a nagyrabecsülés, a tisztelet, 
a ragaszkodó szeretet babérját, hanem a szükebb értelemben vett hivatásában is örökbecsű érde
meiért mindenki részéről a tisztelet, a szeretet sugárzott feléje.

Hivatalában pontos, lelkiismeretes, talpig becsületes tisztviselő volt.
Páratlan szívjóság jellemezte. Nem volt oly szegény ember, aki ha hozzá akár tanácsért, 

akár segélyért fordult, azt meg ne kapta volna. Barátaiért, ismerőseiért mindig készen állott 
bármiféle szívesség megtételére. Még kis falujának népe is, mint atyját siratja, mert valóságos 
vezetőjét vesztette el, aki be-be nézett a szegény emberek házába, érdeklődött minden kis ember 
baja, sorsa után, éjjel is fel kelt, ha súlyos beteg volt a faluban, házi gyógyszertára ingyen állott 
rendelkezésére mindenkinek, de akárminő baja esett is a szegény embernek, — ha ökre, lova, 
sertése betegedett meg, hullott el, vagy tűz pusztította el, avagy bárminő ügyes-bajos dolga akadt, 
csak ő hozzá fordultak segélyért és tanácsért s tőle soha senkisem távozott el üres kézzel.

És ennek az igazi nemesen érző férfinak törékeny testén kínos, emésztő kór rágódott. 
Szívbaj gyötörte esztendőkön által. A baj négy év előtt vett rajta legjobban erőt s ettől az időtől 
fogva nem volt sem éjjele, sem nappala. Tavaly Buziás-fürdőt kereste fel s az ottani gyógymódot
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olyannak találta, amely őt bajától megszabadíthatja. Ugylátszik azonban, hogy nem talált gyógyu
lást. Az idén elment Semmeringre, ahol a dr. Vécsey-féle szanatóriumba vétette föl magát, de itt 
sem nyert bajára enyhülést. Nem mondott le azért a reménységről, hogy meggyógyíthatja magát, 
s egy budapesti orvostanár tanácsára elhatározta, hogy leköltözik a tengerpart mellékére, ahol a 
déli levegő talán meggyógyíthatja. Leköszönt tehát erdőmesteri állásáról és érintkezésbe lépett egy 
fiumei faértékesitő társasággal, amely igazgatójának választotta.

Imecs Bálát azonban az utolsó hetek alatt a szívbaj mindinkább gyötörte, kínjai elviselhe
tetlenül fokozódtak.

Sötétség borult elméjére, már nem volt ereje bevárni Atropost, az éj leányát, s önkezével 
elvágta élte fonalát s mert azt hitte, hogy szép, feslő rózsája, egyetlen leánya, a 15 éves Mariska 
szívbajt örökölt tőle •— elvitte magával őt is, mélységes gyászba borítva hitvesét, egy szerető 
anyát, árván hagyva három fiát.

1909. augusztus 25 én Bélapátfalván megkondúltak a harangok, szomorúan búgtak érc
nyelvükkel a perzselő nyári levegőbe, világgá hirdetve a mi nagy veszteségünket, mély gyászunkat.

Négy fehér ló, négy fekete ló vitték a drága halottak porhüvelyeit utolsó útjukra, kisérve 
a gyászolók beláthatlan tömegétől. A két érckoporsó behintve illatos, hervadó virággal, befedve 
számtalan koszorúval, melyet a letört liliomnak szerető rokonai és barátnői hoztak könnyek har
matával s amelyeket a tisztelet és szeretet helyezett Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesü
lete, a „Magyar Erdész” szerkesztősége és munkatársai, az uradalom tisztikara, valamint altisztjei, 
a bánatos család kiterjedt rokonság és számos előkelő család nevében a kettős sírhantra.

Fényes éltedet sötét tragédia zárta le. Nyugodj békében 1
Emlékedet kegyelettel fogjuk őrizni.
Nagy szellemed legyen vezérünk!

Mitske,
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Az erdők fentartása és a kir. erdőfel
ügyelőségek.

Különösen a kezelő erdőtisztikar körében 
közismert az erdőbirtokosoknak az erdők fen
tartása iránti rendelkezésekkel szemben han
goztatni szokott azon visszahúzódó mentegetőd- 
zése, hogy a régi időkben soha sem erdősített, 
fásított senki, — mégis volt erdő mindég bő- 
viben.

Az erdőbirtokosoknak e téves érvelése nem
csak a saját erdőbirtokaik fentartására volt ká
ros hatással, — hanem arra is, — hogy a közt 
ezen nézete körébe vonván, annak véleményét, 
érdeklődését s ítéletét szintén hamis irányban 
tartotta. Ebből származott azután sok helyt az 
erdészet iránti ellenszenv vagy legalább is 
közömbösség és lekicsinylés. És bizonyára e 
közömbösség szavazta meg 1879. évben a t. 
Házban, az erdőtörvényt is. Mert kétséget sem 
szenved, — hogy ha e törvényt, — az ujabbi 
socialisztikus, népboldogitó s mindenekkel alku
dozó közvéleménynek kellene elbírálnia, ez azt 
hamarosan foszlányokká tépné s alig hagyna 
meg valamit belőle.

Csak emlékezzünk vissza országgyűlésünk 
közelmúlt vitáira. Hány igen tisztelt képviselőnk 
támadta erdőtörvényeink §§-ait, — ép’ azok 
közül, — kik hegyvidékeken jutván mandátum
hoz, — első sorban lennének hivatottak, — kerü
leteikben észlelhető szomorú tapasztalataik foly
tán, — az erdők fentartását, már helyi érdekek
ből is, tőlük telhetőleg hangsúlyozni.

A mai időkben azomban, az említett fel
fogás terén, ha nem is az egyes erdőbirtokosok
nál, — de a közfelfogásban, — már más nézetek 
kezdenek lábra kapni.

Az erdők mérhetetlen pusztításának nyomai
ban jelentkezett különféle természeti csapások 
és szükségletek végre felkeltették az erdők iránti 
érdeklődést nemzetközi irányban is. Midőn már 
kevés az erdő, akkor felmerül és utat tör 
magának az a meggyőződés, hogy többnek 
kellene lenni! De mikor a legnagyobb Igazság,
— a természet, — a földnek ősi berendezésé
ben, a gondolkodni tudó emberiségnek minta
képen mutatta be, -— hogy az ő háztartásában,
— az ősfoglalkozást soha nem nélkülözhető

E R D É S Z

emberiség boldogulásához, az erdők nagyobb 
tömegekben való fentartásának mily fontos sze
repe van, akkor e mintaképről senki tudni sem 
akart. Természeti csapásokban, szükségletekben 
és ezekből folyó nyomorban kell ismét a ter
mészet figyelmeztetésének megnyilatkoznia, hogy 
az emberiség észre vegye bűnét, tévedését, 
melyet az oktalan és csak a kapzsiság szülte, 
— helyre alig pótolható erdőpusztításokkal, — 
a saját boldogulása és megélhetése ellen el
követett.

Az immár nagyhatalmassággá fejlődött journa- 
liszlikának, — mely az örökös napirendet alkotó 
világpolitikától lefelé a sarki koldus magándol
gainak firtatásáig, s a mezőgazdasági termények 
állásának világbörzei konjunktúráitól a legel- 
dugodtabb tanyán előfordult öt perces jégeső 
okozta kárig, minden fázisát az életnek óra 
pontossággal számon tartotta és tartja, — soha 
eszébe nem jutott, hogy a földkerekség politi
kájához és ennek erejét szabályozó militia s 
háborús eshetőségekre nélkülözhetetlen anyagiak 
előteremtését egyedül szolgáló mezőgazdasági 
őstermelés sikerét nagyban biztosító erdőségek 
ügyeit valaha számon tartotta volna. Sokszor 
értéktelen, üres tárcák, — ismeretlen egyének 
napi dolgai, — apróbb, semmi nevezetességű 
kacsa-hirek, a különféle sportok, füles lapda 
esetek, kertészkedés, börze, soha nem hallott 
egyesületek tartalmatlan gyűlései, időjárás stb. 
stb., mind külön rovatokkal dicsekednek a na
gyobb és kisebb napilapok hasábjain. De azt 
hiszem, még senki kezében nem fordult meg 
egy is, — a mely érdemesnek tartotta volna, az 
egész világ köznapi életének háztartásában nél
külözhetetlen faiparnak, tüzelő eszköznek anya
gát szolgáltató, az időjárást s a vizek romboló 
hatását, tehát a mezőgazdaság létfeltételeit szabá
lyozó, a közegészségügyet szolgáló, hasznavehe
tetlen területeket a kultúrának visszaadó, — ezer 
és ezer munkás embernek kenyeret nyújtó és 
egyéb számos állami és nemzetközi jelentőségű 
közérdekkel szereplő erdőségek kérdéseit külön 
rovat alatt tárgyalni és számon tartani. Pedig 
ezt a journalisztika, — az eminens közérdektől 
eltekintve, — csupa hálából is megtehetné; mert 
ha e percben az erdőségek faanyaga nem állana
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rendelkezésére, — váljon miből fedeznék a föld 
összes lapjai évenkinti 50 millió köbméter fát 
igénylő papiros-szükségleteiket!

Az őstermelés testvérága, — mely mai kiter
jedt területeinek nagy részét másik testvérétől 
hódította és sokszor mai nap is csak annak 
védelmében találja sikereit, — „Mezőgazdaság“ 
cim alatt már régóta külön rovattal rendelkezik; 
de az „Erdészettel“ bizony csak kevés és még 
kevésbbé olvasott szaklapjaink foglalkoznak. No 
de hát majd eljön ennek is az ideje. A szük
séggel jár a kényszer; és megtérni soha nem 
késő. A szükség karjai pedig már zörgetnek és 
a kapuk kényszerülve lesznek megnyílni.

Az eddig folyt nagy arányú erdőpusztítások
nak köz- és mezőgazdaságilag megállapított 
szomorú következményei, valamint a faanyagok 
szükségleteiben már közelebb is beállandó jöven
dölt hiányok, itt-ott már hatalmasan rázzák fel 
a közérdek eddig elzárkózott lelkületét.

Az elmúlt évben Mélárd francia erdőfelügyelő
nek, — a föld erdőségei rohamos pusztulásáról 
széleskörű tudással és gondolkodással megirt, 
— nagy szabású munkája keltett általános figyel
met. Kitartó fáradtsággal összegyűjtött világ
statisztikai adatok nyomán jutott Mélárd azon 
eléggé megdöbbentő következtetésre, hogy egy 
félszázad múlva faszükibe jön a világ!

A francia erdőfelügyelőnek e munkája nagy
részt a kritikát is fényesen kiállotta. Ellenese 
persze mindenkinek akad ; különösen azok részé
ről, a kik az új, — bár igaznak bizonyult esz
méket is, — az okulni nem akaró maradiság 
bizonyos fensőbbségével szokták azt lekicsi
nyelni.

P. dr. a fűtő-erő tekintetében foglalkozik az 
említett kérdéssel s egyik előkelő napilapunkban, 
a francia erdőfelügyelőnek ez értekezésével 
szembe helyezte a világ szénszükségletének és 
készletének arányát. És végeredményül nyerte 
azt a valóságot, — hogy bár a szénkészletek a 
közelebbi idők szükségleteit fedezni is fogják s 
a tüzelésnél elkövetkezendő fahiányt pótolni 
képesek lesznek, — ennek dacára az erdők 
fentartásának nemzetközi jelentősége, az ipar 
millió szükségletei, munkásviszonyok, mező- 
gazdasági, klimatikus, szociális stb. követel

mények folytán, továbbra is teljes nagyságá
ban és horderejűben fennmarad!

Mélárd említett következtetését igazolja Ambrózy 
Lajos báró, wasingtoni követségünk tanácsosá
nak, a monarchia mindkét földmivelésügyi kor
mányai elé terjesztett jelentése, melyben sok 
hivatalos adattal igazoltan fejti ki, hogy Ameri
kát a keményfa elkövetkezendő hiánya miatt oly 
válság fenyegeti, mely az európai piacra jelen
tős hatással lesz. A jelentésről több lap meg
emlékezett s külömben is fontos benne az, — 
hogy szintén figyelmeztet már a világ fapiacá
nak egén tornyosuló válságfellegekre 1

Az 1907. évi Vili. nemzetközi gazdasági 
kongresszusnak egyik szakosztálya is egyhan
gúlag elfogadott egy határozati javaslatot, a mely 
szerint, mivel a természetes növénytakaró vissza
állítása a hegyvidékek jólétére csak éppen olyan 
fontos, mint az alföldek biztonságára, minden 
módon oda kell törekedni, hogy az erdők pusztu
lásának gát emeltessék, s minden nemzetnek 
küzdeni kell az erdők irtása s pusztítása 
ellen!

Csak e pár szóval előadottakból is nyilván
való, hogy gömbölyű földtekénken eddig foly
tatott meggondolatlan, könnyelmű és nagyrészt 
a kapzsiság zsákmányát képezett mérhetetlen 
erdőpusztítások eredményezte bajok minden 
téren kezdik már éreztetni hatásukat; elannyira, 
hogy az immár rohamlépésben közeledő s a 
fával, valamint a fásításokkal bármily viszony
ban álló ipari s mezőgazdasági szükségletek 
további szaporodó hiányai, minden komolyan 
gondolkozó, — nem szakemberben is — alig 
leplezhető aggodalmakat keltenek. Pedig a tűzi 
és ipari faanyagok szükségleteiben előálló hiá
nyok s ezek következményei mellett, még sokat 
lehetne beszélni csak az ó-világrészt tekintve, 
az erdők pusztítását nyomon követett iszonyú 
természeti és egészségügyi csapásokban nyilvá
nult rombolásokról, észak Olasz, — dél Francia, 
Angol s Németország és az Alpok területein ! 
És váljon ki tudná és mivel, — ellenkezőjét 
bizonyítani annak, - hogy a vizek áradásai 
kapcsolatosak az illető folyók vizfelfogó területein 
létezett erdők nagyobb mérvű kihasználásaival, 
irtásaival?! Vagy hogy ugyancsak ennek követ
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kezményei a lapályok termőföldjeinek eliszaposo
dása, vagy kő-, kavicsrétegekkel való elön
tése ; — a hegyes vidékek elkopárosodása s a 
dombos mezőknek vízmosásokkal való össze- 
szaggatása ? Hát az élenyt kilehelő fás növény
zetre a közegészségügynek, — mely az emberi 
ittlétnek is alapját képezi, — nincsen szüksége?! 
A statisztika fényesen igazolja, hogy mennyivel 
nagyobb az erdők között és mellett lakóknak 
ellenálló képessége az epidemikus betegségek
kel szemben. Sőt egy francia orvostanár nem
régiben értekezett arról, hogy a fával fűtőknél 
8%-al kisebbek a halálozási esetek s hosszabb 
az életkor, mint a szénnel fűtőknél!

Ma már nemcsak a kontinens, hanem az 
egész világ minden zugában bizonyosak abban, 
— hogy az erdők hasznát nem egyedül az 
általuk tartamosán nyújtott faanyagok vagyoni 
értékében kell keresni, — hanem legfőképen 
azon nem nélkülözhető természeti előnyökben, 
melyekkel a források vizeit táplálják, a légköri 
viszonyokat szabályozzák, — a csúszó, futó 
talajokat megkötik s a mezőgazdaságot istápol- 
ják. De az ipar érdekei sem nélkülözhetik az 
erdőségeket s Franciaország és Nagybritannia, — 
most, midőn a kényszerhelyzettől űzetve sietnek 
bűnös mulasztásaikat pótolni s az elpusztított 
erdők talaját nagyobb lépésekben iparkodnak 
újra fásítani, — nemcsak a természeti csapások 
elhárításával számolnak, hanem az ipar jövendő 
szükségleteinek biztosításával is.

Hazánkban, — eltekintve a hegy- és vízrajzi 
fekvések folytán előálló azon szükségszerűség
től, — hogy még a nagy terjedelmű sik- és 
alföldek sem nélkülözhetik a vizfelfogó részeken, 
a külömben teljes pusztulással fenyegető árvizek 
megakadályozása céljából az erdők nagyobb 
tömegeit, — az összes már említett tényezőkön 
kívül még egy hatalmas érdek kényszerit az 
erdők fentartására s ez azon védelem, melyben 
a különféle sik, előhegységi, havasi legelőket 
részesítve, az állattenyésztést szolgálja. Fontos 
ez érdek most, midőn a fdtlan alföld legelőin 
évről évre mindinkább előtérbe lép a szárazság 
s ennek nyomán a kényszerű szükség, az utóbbi 
években fellendült állattenyésztést mindinkább 
a havasi régiók felé irányítja; habár a kérdés

nek megoldási kulcsa részben az alföld gyorsí
tott fásításában is feküdhetnék.

S miután mai nap már nemcsak az óvilág 
összes kulturállamai, — hanem az újvilág is 
erősen foglalkozik az eddig közprédává esett s 
ily módon kipusztított erdőterületek újra fásítá
sával, — a mind sűrűbben mutatkozó különféle 
természeti csapások immár bennünket is arra 
figyelmeztetnek, hogy a végnélküli nagyobb hasz
nálatokat, kellő ellenőrzés nélküli irtásokat és 
a nagymértékű fásítási hátralékokat szigorúbb 
korlátok közé szorítsuk ; különösen most, midőn 
már fa importunknak folyton emelkedő irányzata 
is oly eminenssé teszi a kérdést.

A 12-ik óra veszedelme ugyan hazánkat még 
nem fenyegeti, de nincs is szükség rá, hogy azt 
bevárjuk. Erdeink lassú pusztulását köz- és mező- 
gazdasági életünknek külömböző vonatkozásai
ban már kezdjük érezni; nagyfokú oktalanság 
és bűnös nemtörődömség lenne e bajok szapo
rodását és növését ölbe tett kézzel szemlélni, 
különösen ha a külföldi ijesztő példák elég ért
hetően figyelmeztetnek arra, hogy a már beálló 
teljes veszedelem esetén, bármily anyagi áldo
zatok árán is, mily sisifusi munkába kerül azok 
megszüntetése!

A szakkörök bizonyára igazolhatják, hogy az 
erdőtörvény életbe lépésének idejében (1879) 
felvett és összeirt erdőterületek kiterjedése min
denesetre azon minimumot képezte, melyre orszá
gunknak elkerülhetetlen szüksége van. E terület 
azonban ma már nincs meg. Statisztikai adatok 
nem állanak rendelkezésemre, de nem hiszem, 
hogy elvetném a sulykot azon állításommal, hogy 
azon erdőterületeknek 20%-a mai nap már a 
valóságban hiányzik! Ez pedig már oly tekinté
lyes szám, melynek nemcsak tovább terjedésé
ben emelendő áthatolhatlan gát, hanem melynek 
visszaállítása is, közérdeket és nélkülözhetlen 
közszükséget képez.

Ujabbi törvényeink (belevonva a még letár
gyalandó telepítési törvényt is) talán segíteni 
fognak az állapotokon, de csak talán; nem lehe
tetlen, hogy újabb okai lesznek az erdők további 
pusztulásainak. Ki tudná azt előre megmondani? ! 
Egy új törvény intézkedései iránt csak bizal
munk, reményünk lehet; —- de hogy valójában
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mi lesz a következménye, — azt mindég csak 
hosszú évek eredményei mutatják meg.

Ha erdőgazdaságunk érdekeit s viszonyait biz
tosítani kívánjuk, akkor első sorban a területek 
nagyságát és kiterjedését kontingentálni kell! 
Meg kell állapítani az erdők országos s azután 
megyékkénti minimumát, mely kiterjedésekben 
azok okvetlenül fentartandók az országos érde
kekre tekintettel, bármiféle talajokon is fordulnak 
elő. A külföldi mintára haza hozott „feltételes“ 
és „feltétlen“ erdőtalaj megkülömböztetés erdő
törvényünkben törlendő s illetve a törvénynek 
az erdők iránti határozatai az összes erdőkre 
egyformán kiterjesztendők. Látjuk éppen a kül
föld ijesztő példáiból, hogy hova vezetett ott e 
megkülömböztetés. De tudjuk azt is mindnyájan, 
hogy itthon is eddigi bajainknak legfőbb kútforrása 
a kétféle talaj felállítás elméletete lett. Az erdők 
vagy fentartandók, vagy nem. Miután pedig az 
eddig említett országos és nemzetközi követel
mények és érdekek a fentartás mellett szólnak, 
— teljes lehetetlen e fentartást a talaj minősé
gétől függővé tenni!

Hogy mily képtelenség erdőtörvényünknek 
kérdésben levő intézkedése, arra elég felhozni 
azon lehetőséget, hogy nálunk bármely magán 
erdőbirtokos, minden előzetes bejelentés vagy 
engedély nélkül irthatja és irtja is erdejét. Ezt 
nemcsak törvény, de semmiféle intézkedés sem 
korlátozza. Igaz, hogy a törvény tiltja a „feltét
len“ erdőtalajokon álló erdők irtását, — de éppen 
itt van a törvény hiánya abban, hogy egyrészt 
a talajminőség egyénileg bírálható el, másrészt 
egy erdőbirtokosnak sem lett erdeje talajmínémü- 
sége joghatállyal sehol megállapítva és fel
jegyezve. Így tehát bárki, — azzal az egyszerű 
ráfogással, — ha szerinte a talaj feltételes irthatja 
erdejét s legjobb esetben, ha ily irtásról a ható
ság tudomást szerez, — ha szerez — s az irtás 
feltétlen talajon történt, az újra erdősítés lesz 
elrendelve. De az ily ismeretes kínos munkál
kodásnak is vajmi gyenge gyümölcse támad!

Az országos és nemzetközi érdekkel jelent
kező erdőfentartásnak egyik akadálya tehát tör
vényünk azon hiánya, mely bárminemű szán
dékolt erdőirtás megelőző köteles bejelentéséről 
nem intézkedett.

Hazánkban az erdők fentartását legpregnán- 
sabban erdőtörvényünk 17. §-a biztosítja. Hiszen 
hogy még erdőnk van, azt egyáltalán ezen sza
kasznak köszönhetjük. S miután e §. az úgy
nevezett kötött birtokok rendszabályait írja elő,
— nemcsak az erdőfentartási, — de a nemzeti 
politika kiváló érdekeit is szolgálni lehetne az 
által, — a mint az Beksics kedvenc eszméje is 
volt mindég, — hogy a kötött erdőbirtokok állo
mánya a lehető módon s eszközökkel gyarapít- 
tassék.

Itt mellesleg felemlítem, hogy a kötött birtokok
hoz tartozó s azok tekintélyes részét képező 
„hitbizományi“-erdők gazdálkodásánál is van,—- 
a törvényszerű kezelésre részben bénitólag ható
— anomália, Köztudomású t. i., hogy az erdő
birtokoknál a mindenkori haszonélvezőnek csu
pán az üzemtervileg megállapított tartamos hasz
nálat évi jövedelmére van joga. Ebből következ
nék az, hogy a mint e birtokok egész kezelését 
a hitbizományi bíróság úgyszólván ellenőrzi, — 
ennek feladata és kötelessége lenne, ■— az egész 
erdőgazdálkodást is vezetve, jobban mondva 
vezettetve — csupán annak tiszta jövedelmét 
számolni el a mindenkori haszonélvező javára. 
Ezt az által érné el, ha a kezelő erdőtiszteket 
ő maga, a bíróság nevezné ki rendes pályázat 
utján, a mai kor színvonalának és a gazdálko
dás egyedüli és fontos érdekeinek megfelelőleg, 
nyugdíjjal kapcsolatos élethossziglani tartammal. 
Mert semmi érvelés nem szükséges annak bizo
nyítására, hogy az élet tartamra kinevezett s 
állásában biztos tisztviselő teljes egyéniségét, 
munkaerejét, ernyedetlen szorgalmát viszi be 
működésébe, ellenkezőleg azon egyénnel, a ki 
ideig-óráig tartó, bizonytalan s agg koráról nem 
gondoskodó állását, rendesen csak végszükség 
esetén foglalván el, a legjobb esetben az el
kerülhetetlen teendők végzésére fanyarodik.

A valóságban azonban a hitbizományi minden
kori haszonélvezők, — maguk fogadják fel erdő
tisztjeiket s illetve a hitbizomány birtokain, — a 
haszonélvezők emberei nyernek alkalmazást. A 
minek könnyen elképzelhető következménye az, 
hogy ez alkalmazottak nem a hitbizományi bir
toknak, hanem az őket alkalmazott személynek 
érdekeit tartják a gazdálkodásnál szem előtt, a mi
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bizony olykor a törvény rendelkezéseivel is ellen
tétes állapotot teremthet.

Ha az országban a kulturális, mezőgazdasági, 
állattenyésztési, ipari, szociális, munkás, klima- 
matikus, közegészségügyi stb. érdekekből fen- 
tartandó erdők kiterjedésének minimuma meg- 
állapittatik, — akkor első sorban törvénykezési 
intézkedés teendő arra, hogy ezen minimum 
minden részében fentartandó s csakis rekompen- 
zátiós cserék engedélyezhetek. Másodszor pedig 
az erdőtörvénynek minden szakasza az összes 
erdőkre egyformán kiterjesztendő ; kivételes intéz
kedések csak az úgynevezett véderdőkre marad
ván fen. Indokolja az elbánást az a vitathatat
lan körülmény, hogy az erdők fentartása csak 
hányadában magán, nagyobb egészében nagyon 
is fontos állami és közérdeket képez!

Igaz, hogy ez intézkedések a magánjogot 
némileg csorbítanák, de hiszen összes törvénye
ink ugyanezt teszik és pedig igen sokszor a 
köz- és állami érdeknek igen csekély jelenléte 
esetében is.

Azután azt is tudjuk és látjuk naponta, hogy 
a jelenlegi megkülönböztetés s a törvénynek 
birtoknemek szerint való különféle elbánása, mily 
elkeseredést s ellenszenvet szül a szigorúbb 
gazdálkodásra kötelezett erdőbirtokosoknál, a 
kiket sokszor képes törvényellenes cselekményre 
is ragadni és a mai időkben nagyon is kívána
tos törvénytiszteletben is megingatni. És ha jól 
elgondoljuk, vájjon ezen mostani állapotnál a 
magánjog nem szenved nagyobb sérelmet ? Váj
jon kisebb a sérelem, ha a törvény kivételes 
helyzetekben részesít egyeseket, mintha az egész 
összeségre egyforma elbánást biztosit?!

Nem jobban érzi magát jogában sértve az a 
szegény úrbéres, vagy telkes, midőn pár holdas 
rozoga ciherjét „gazdasági terv“ szerint kell 
kezelnie és annak kezelése és őrzése fejében 
baksicsokat hajtat be rajta a főbíró, pedig vézna, 
éhes tehenét sem képes büntetés nélkül a satnya 
bokroson keresztül hajtani, holott jobb bőrben 
született magánerdőbirtokos szomszédja, minden 
kezeléstől mentes és szeme előtt azt teszi erde
jével a mi éppen tetszik.

Vagy fényesebb esetet véve, milyen véle
ménynyel legyen az a községi elöljáróság a

törvénynek az erdők fentartása iránt való ren
delkezéseiről, midőn égető legelőhiány esetén 
is hiába futkos fűhöz fához, hogy 200 holdas 
erdeje egy lapályos kisebb részét gyeplegelőként 
kikaphassa, — holott a községben domináló 
kastély ura, a községi határnak felén elterülő 
erdőségeinek tetszés szerinti részeit vágja, tarolja, 
irtja s úgyszólván a falusi nép inycsiklandozá- 
sául gyarapítja szántóit s legelőit

Országunkban állítólag még mintegy 13 milió 
kát. hold erdő van. Ha ez összegből most 8'5 
milió hold tartozik a törvény 17. §-ában meg
szabott szigorúbb gazdasági üzem alá, —* az 
elmondottakra tekintettel, vájjon miért ne lehetne 
a többi 4‘5 milió holdat ugyanezen szakasz alá 
sorozni, — midőn látjuk hogy ezek a valódi 
fészkei az erdőirtásnak 1

Ha az erdők kontingentálva és a 17. §. az 
összes erdőkre kiterjesztve lesz, egy csapásra 
megszűnnek az erdőirtások, megszűnnek a pana
szok, meg a sérelmek és megszűnnek azon, — 
a külföld ijesztő példáiból láthatólag soha nem 
kicsinyelhető — veszedelmek, melyek az irtá
sok nyomán, a már többször említett sokoldalú 
állami és közérdeket Damokles kardjaként fenye
getik.

(Folytatása következik.)
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A Felső-Róna veszedelme.
Irta D í v á id  Béla.

A „Selmecbányái Híradó“ f. évi julius 11. száma a 
következő cikket közölte :

„Tudvalevő dolog, hogy a Rózsa-szálló alatti u. n. 
„Macna Hora“ erdőterülete a „Trametes radicipenda“ 
nevű gombával teljesen inficiálva van, melynek folytán 
az egyedüli védelmi intézkedés abban állhat, hogy az 
egész erdőrészlet tarrá vágatik, lombfaneműekkel újból 
beerdősíttetik ; a tarrá vágás azonban egyértelmű volna 
a „Rónai“ nyaralás s főleg a Rózsa-szálló teljes tönkre- 
tevésével, mely egyébként erős szépséghibát okozna 
Selmec környékének és a fokozatos kihasználási mód 
mellett viszont el lehetne érni a mostani faállomány 
észrevétlen kihasználását s az önmagától természetes 
úton való felujulást, de az így keletkezett csemeték s 
fiatalosok ismét csak felvennék a bajt, már kezdettől 
inficiálva lennének s előállhat az a veszedelem, ami 
jelenleg is fenyegeti Rónát, hogy egy alaposabb szél
vihar az egész erdőt lefekteti. Ha pedig a nyaralásra 
való tekintetből ezen erdőrészlet teljesen kikapcsoltatik a 
használatból s ez csak az esetleges törések és dönté
sekre szorítkoznék; kérdés, hogy a nyaraló megóvásának 
s fentartásának szempontjából hozhat-e a város oly nagy 
anyagi áldozatot, mely ezen erdőség jelenlegi műfájának 
teljes tönkretételéből állna a kihasználás elhalasztása 
által. Mind e fontos kérdések végleges eldöntése végett 
f. hó 12-én egy bizottság fog kiszállni a helyszínére, 
névleg Vadas Jenő főisk. rektor, Muzsnay Géza főisk. 
tanár, Sztancsay Miklós v. főjegyző és Zólomy Imre 
erdőmester.“

Eddig a cikk, mely felett napirendre kellene térnünk, 
mert a bizottságba választott szakférfiak garanciát nyúj
tanak arra, hogy a kérdés úgy szakszempontból, mint a 
város vitalis érdekeinek szem előtt tartása mellett fénye
sen meg lesz oldva. A szakvélemény elébe nem aka
runk vágni; de miután közérdekről van szó, kötelessé
günknek tartjuk, hogy az ügyhöz hozzászóljunk.

Mindenekelőtt idézzük fel emlékünkben a gombafaj 
életrajzát.

A „Gyökérölő tapló“ (Polyperus annosus F. syn. 
Trametes radicipenda R. Hartig) az erdei, lúcjegenye és 
más fenyő gyökerét támadja meg, vagy mélyen a fa 
tövén elrejtve ahhoz oda lapul. A gomba, úgy, mint a 
gyökereket rongáló gombabetegségeknél általában szokott 
lenni, egy központból kiindulva körben heged.

A gomba terjedése úgy történik, hogy a csekély 
gnélységben lévő termőtestek spóráit az egerek és rova
rok, valamint a legelő marha patáin hurcolja széjjel.

Ezeket tudva, először a gomba tovaterjedésének meg- 
gátlására kell törekedni az eddig ismert védekezési 
móddal, mely a körárok ásásából áll. S már kipusztult 
egyedek helyét, miután a Róna üdülőhelyül szolgál, 2 V2 

méter magas kislevelű hárs ültetésével kellene pótolni.
Hogy miért a kislevelű hársat, azt az alábbiakban

indokolom. Tudjuk, hogy ez a fanem 800—900 m. 
magasságig igen jól tenyészik. A kislevelű hárs gyökér
zete mélyreható szivgyökérrel bir, tehát a szeleknek 
jól ellentáll, a zordonabb s kevésbé jó termőhelyen is 
díszük, a síkság túlságos nedves talaját éppen úgy 
kedveli, mint a legcsekélyebb száraz köves talajt.

Talajjavító, tömött lombkoronával bír.
Az árnytűrő és világosságot kedvelő fanemek közé 

tartozik. Tehát mind avval a tulajdonsággal bir, aminőt 
az ilyen üdülőhely fájától megkövetelhetünk, de hogy 
idővel e terület faállománya hasznot is nyújtson, hárssal 
felváltva a hegyi juhart és a Selmec vidékén kerítések, 
birtokhatárok megjelöléséül oly keresett magas kőrist is 
kellene ültetni. Mindkét fanem, mint suháng átültethető 
és különösen utóbbi gyorsnövésű e vidéken, úgy, hogy 
0'50-^0480 méteres évi hajtás nem ritka.

A baj tovaterjedésének meggátlására kísérletet lehetne 
tenni az inficiált területen a kénsavas amoniák tartalmú 
műtrágyával, vagy thomas salak és kainittal, amik az 
Eberswaldban Schwappach dr. tanár által végzett 
kísérletek alapján az erdei fenyőt ellenállóbbá teszik a 
gombák károsításai ellen.

A műtrágya a termőtest spóráit is meg fogja semmi
síteni és a baj tovaterjedését megakasztja.

A Róna pusztuló, sárguló egyedeinek tömeges kisze
dését nem tartanám helyesnek, nem pedig, ahol a fa
állomány a szél járásának ki van téve, mert kivételük 
által az ezek megett lévő egészséges törzsek szokatlan 
szabad állásba jőve, meglesznek ingatva és akkor ezek 
lesznek inficiálva.

Azért ha disztelenkednek is, jobb őket egyideig, amig 
a lassan hulló lomb irányában az egészségesek meg
erősödnek meghagyni és csak azután kiszedni, addig a 
helyüket elfoglaló hársak vagy kőrisek is megerősödve 
védelmül fognak szolgálni.

A lombfák védelme alatt azután megtelepszik a jegenye
fenyő, ami Selmec vidékének hasznos fája.
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A cellulose és derivátjai.
Folyt. Irta Sko lka  József. 2.

2. A hamualkatrészek.
A hamunak úgy mennyisége, mint vegyi összetétele 

változik a fanem, annak egyes alkatrészei, a kitettség 
és legfőképen a talaj mineralogiai összetétele szerint, s 
kiváltkép mennyiségileg annak egészségi állapotával.

Elég csak egy pillantást vetnünk a fahaműban. talál
ható vegyületekre: kell, hogy azonnal felismerjük bennök 
mindazon vegyeket, melyek az erdészeti vegyi techno
lógia alapjául szolgálnak. Ezen vegyek önként kínálkoznak 
a fa egyes alkatrészeinek nyeréséhez való felhasználásra 
s mutatják az utat és adják a vegyszereket, melyeket 
használnunk kell, hogy a fában lévő anyagok egyikét 
vagy másikát nyerhessük.

Tehát a hamualkatrészek ismerete az erdészetre nagy 
fontossággal bir, s ezért nevezte el elég jellemzően a 
hamualkatrészek ismeretét Bence Gergely főerdőtanácsos, 
főiskolánk jeles tanára „erdészeti Miatyánknak.“

Bizony ez az erdészeti „egyszeregy.“ Ott van a nátron 
és suliit eljáráson alapúló cellulose gyártás, a nátron és 
káli lúggal való oxálsavkészités, a kén vagy sósav alkal
mazásával nyert cukor illetve spiritusz stb., melyek 
mindannyian ott vannak a fa hamutartalmában, ha nem 
is szólunk a nátron és szénkéneggel kezelt fából nyert 
viskóséről. Ezek mindannyian ellentmondást nem tűrő 
módon bizonyítanak a hamus alkatrészek elsőrendű 
fontossága mellett.

A fa hamutartalma mennyiségileg 0-2—5% közt vál
takozik s Hartwig vegyelemzései szerint a következő 
anyagokat tartalmazza:

B ü k k  Jegenyefenyő

Tartalom : fa kéreg | fa kéreg tűlevél
°/o-bán

Szénsavas mész 49-54 64-76 50-94 64-98 15-41
„ nátron 12-37 3-02 7-43 2-95 20-09
„ káli 11-72 3-02 11-30 2-95 2009

Kénsavas „ 3-49 3-02 — — —

Foszforos mész 3-32 2-71 4-43 5-03 38-36
„ magnézia 2-92 0-66 2-90 4-18 38-36
„ vasoxyd 0-76 0 A6 1-04 1-04 38-36
, agyag 1 51 0-84, 1-75 2-42 38-36

Foszfor és kovasav 2-46 9-04U3-37 17-28 12-36
Magnézia 7-74 16-90 5-60 0-93 3-89

Minthogy a hamualkatrészek vegyi összetételét legelső 
sorban és legfőképen a talaj vegyi összetétele befolyásolja : 
kimondhatjuk, hogy ily összetétel csak az illető fanem  
és talajra ad biztos útmutatást, s ezért a kiilömböző 
talajok és fanemekről vett fahamu vegyi összetétele 
nemcsak a tenyésztendő fanemek megválasztásánál, 
de a talaj minősége és osztályozásánál igen fontos 
és irányadó tényezőként szerepel.

3. A fásító anyagok.

A szilárd faváz vegyileg, sőt mechanikailag is elválaszt
ható két külömböző testből áll, melyek egyike a cellulose, 
másika lignin (incrustáló anyagok) néven ismeretes s 
mely utóbbi a cellulosét körülövezi, sejtfalait megvasta
gítja s így szilárdságát, fagyok elleni ellentáliását és 
tüzierejét emeli s ezért a fának igen fontos alkatrészét 
képezi.

Dacára ennek, oly keveset törődtek vele, hogy még a neve 
sincs határozottan megállapítva. A lignin elnevezés 
nem állhatja meg a helyét, mert homogén anyagot rejt 
maga alatt: holott ezen anyag Payen tudományos vizs
gálatai szerint is négy alkohol, aether és ammóniákkal 
szemben külömbözőkép viselkedő anyagból áll.

így a lignin elnevezés helyett helyesebbnek találjuk 
az incrustáló anyagok, s nyelvünkön szilárdító és he
lyesebben „fásitó anyagok“ elnevezést, utóbbit azért, 
mert tudomásunk van a népnyelvben is élő „fásult retek, 
kalarábé, répa, zeller" stb. elnevezésről.

Vegyi összetételére nézve a fásitó anyagok szénben 
gazdagabbak a cellulosénál s átlagos összetételük a 
következő:

Fásitó anyagok Cellulose

Carbonium 52-65% 44'44%
Hydrogénium 5‘25 „ 6 17 „
Oxygénium 42T0 „ 49'39 „

A fásitó anyagokra, mint'ligninre, tehát homogén testre 
felállított képletek közül egyiket sem fogadhatjuk el 
helyesnek főkép azon okból, mert homogén testre vonat
koznak, holott ezek négy külömböző testből állanak, 
melyek Payen szerint vegyi tulajdonságaik és viselkedé
sükben egymástól külömböznek.

Ezen anyagok tanulmányozása elé nagy akadályt gördít 
azon tény, hogy bár a maróalkáliákban teljesen feloldód
nak, ezen oldatból való kiválasztásukra szert ezidőszerint 
nem ismerünk.

Képződésükre nézve ezeket a cellulose elváltozásának 
kell tekintenünk, a mint erre példát adnak a fásuló 
kalarábé, zeller stb. Úgy a fásító anyagok, valamint a 
cellulose és maga a keményítő és dextrin is a szén- 
hydrátok csoportjába tartoznak, melyeknek azon sajátsá
gos tulajdonságuk van, hogy egyesek rendkívül könnyen 
elváltoznak, mi tanulmányozásukat rendkívül megnehezíti 
és körülményessé teszi.

4. A cellulose.
A cellulose organikus anyag, melyből az összes 

növényzetünk áll.
Némely növény sejtjei, úgy is mint az összenövésük

ből keletkezett sejtnyalábok megtartják hajlékonyságukat 
s tiszta celluloséból állanak, míg más növényeknél ezen 
sejtek falainak egy része, úgy mint maguk a sejtnyalá
bok is különböző anyagok lerakódása folytán részben 
elváltoznak, megfásodnak, vagyis a cellulose égy része
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sajátságos vegyi átalakuláson megy keresztül és incrus- 
tálódik. Ezen folyamatnak köszönik fásnövényeink szilárd
ságuk és tartósságukat.

Hogy a növényzetben, mint vegyi laboratóriumban mi 
módon megy végbe az anyagtermelés; biztosan nem 
állíthatjuk, mert az eddigi kísérletek erre elégtelenek, 
de a legnagyobb valószínűség az, hogy a növényzetben 
előbb képződik a cukor, ebből a keményítő, ebből a 
cellulose és ennek elváltozásaiból az incrustáló 
anyagok, amint azt a következő megdönthetetlen példák 
igazolni látszanak. Ha pl. egy répát, kalarábét vagy 
zellert különböző korban vizsgálunk: azt tapasztaljuk,
hogy fiatal korban cukortartalmuk nagyobb, mint idősebb 
korban, hol a cukortartalom apad és növekszik a 
kemányítőtartalom s idővel ez apad, mert képződik 
belőle a cellulose s ebből a lignin s azt mondjuk, hogy 
a répa, kalarábé stb. megfásódott.

Hogy a keményítő és a cukor különböző tényezők, s 
közte a hő hatása folytán könnyen mennek át egymásba 
s változnak: igazolja a megfagyott s újra felengedett 
burgonya, melyben a keményítőtartalom apad, és növe
kedett a cukortartalma.

A cellulose viz felvétele vagy elvesztése folytán igen 
könnyen változik, s valószínű, hogy a növényzetben is a 
a keményítőhöz hasonló, vagy vele közel rokon vegyek 
képződnek.

Ezek folytán a növényzet anyagtermelését következő
leg képzelhetjük: a fa, illetve növény lélegzés folytán 
a levegőből fölvesz CO2 , melyből redukálódás, illetve 
egy O elvesztésével keletkezik a szénmonoxyd CO s a 
protoplazma működése folytán H2-t vesz fel a vízből, s 
eletkezik CH2O, azaz methylaldehid, mely 6-szorosan 

C6H12O6 képezi szőlőcukrot s ebből h iO  vagyis egy 
aequivalens viz elvesztésével CcHioOd vagyis a kemé
nyítő keletkezik s ez 2-szeresen C12H20O10 adja a 
cellulosét.

Vagy így is képzelhetjük:

C6H12O01 kétszer: k e le tk ez ik ..........................C12H24C12

miből 2 viz elvesztésével . . .  .2 (H2O)

képződik a cellulose . . . .  C12H20O10

s ugyanabból 1 viz elvesztésével C12H22O11 vagyis
nádcukor.

Itt meg kell említenünk, hogy a cellulose vegyi kép
letét különbözőkép állítják fel. A vegyészek egyrésze 
C0H10O5 összetételt tartja cellulósénak, másrésze Ci2H2üOio 
vagyis előbbi kétszeresét tartja a helyes képletnek s 
végül dr. Bersch annak a valószínűségnek ad kifeje
zést, hogy még az utóbbi képlet sem fedi a cellulose 
összetételét, hanem ennek többszöröse, tehát mindkettő 
csak az elemi összetételt jelzi.

Ezekből látható, hogy a keményítő, gumi, dextrin és 
a cellulose is omer testek, melyek egyenlő vegyi össze
tétel mellett különböző vegyi és fizikai viselkedést 
mutatnak.

A cellulose legnagyobb s számbavehető mennyiségben 
a növényzetben fordul e lő : alkotván ennek vázát; de 
ki van mutatva egyes rovarok és izeit testüekben, sőt 
képződése a tuberculózis fellépésével az emberi test
ben is be van igazolva.

Viselkedése más testekkel és vegyszerekkel szemben 
elsőrendű fontossággal bir, mert egy-egy ily viselkedése 
még beláthatlan alkalmazásnak s ennek folytán egy-egy 
nagyiparnak képezi alapját, miért is ezek bővebb tárgya
lásába kell bocsátkoznunk.

Száraz cellulosére a levegő hőmérsékletre való tekintet 
nélkül befolyást egyáltalában nem gyakorol. Nedves 
cellulose a levegőn előbb szürke, majd sötétebb szint 
vesz fel s idővel a korhadó fa színét mutatja. Ezen el
változást nem szabad a levegő hatásának: hanem a
nedvességben élő fermentek és bacillusoknak tulajdoní
tanunk, a mit igazol azon tény, hogy a cellulose a már 
felforralt, tehát ezektől mentesített viz alatt minden el
változás nélkül huzamos időn belül eltartható.

Itt fel kell említenünk, hogy egy előző évben készült 
gazdasági melléképület zsindelytetőzetén ez év tavaszán 
sajátságos szürke anyag* vonta magára figyelmünket, 
melyben közelebbi megtekintés után celluloséra ismer
tünk rá. Szürkés színét a levegő huzamosabb behatásá
nak tudjuk be, s képződését annak, hogy a viz — illetve 
hó az incrustáló anyagokat épúgy tudja a fából elválasz
tani, mint az az áztatás utján gyakorlatilag is felhasz- 
náltatik illetve történik a len és a kendernél.

További kísérlet tárgyává tesszük e dolgot, mert ha 
előbbiek gyakorlati beigazolást nyernek: úgy meg van a 
lehetősége annak, hogy a fából a cellulosét áztatás utján 
nyerhetjük, akár a len és kenderből, elválasztva mekáni- 
kai utón a cellulosét az incrustáló anyagoktól.

A milyen indifferens hatással van a viz rendes hő
mérséklet és nyomás mellett: oly nagy a hatása ezek 
fokozásával. Elég pl. a fűrészport huzamosabb időn át 
vízzel forralni és a cellulose egyrésze dextrinbe megy 
át, s ha a légköri nyomást fokozzuk: a hatás annál 
energikusabb, sőt már 20 légköri nyomás mellett felvesz 
a vízből egy aequivalenst s képződik egy derivátja, az 
úgynevezett hydrocellulose, C12 H22 On — míg a cellu
losét C12 H20 Oio-nek tartjuk.

Oldhatóságát illetőleg mondhatjuk, hogy a közönséges 
oldószerek rá befolyást nem gyakorolnak, de teljesen 
oldódik a cellulose kimutatására a vegyészek által régen 
használt rézoxydammoniábatl. S ha ily oldatban az 
oldószert valami savval semlegesítjük, vagy ily oldatba 
alkoholt vagy cukoroldatot öntünk : a cellulose vegyi és 
fizikai tulajdonságainak megtartása mellett szövet nélküli 
anyagban válik ki.

Salétromsavval kezelt cellulose egész sorozatot kitevő 
nitrocelluloséba (pyroxilin, lőgyapot) megy át s alapját

* Ezen anyagot további kísérletezés és tanulmány tárgyává tettük 
minek eredményét annak idején itt közölni fogjuk.
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képezi úgy ezek, mint a belőle nyerhető kollódiumnak 
s ebből a Chardonnet-féle műselyemgyártásnak.

Az oldható nitrocellulosék és kámfor keveréke adja a 
celluloidot, mely mint elefántcsont, teknősbékacsont és 
korallok készítése illetve utánzására szolgál és gyártásá
val kiterjedt nagy iparvállalatok foglalkoznak.

Sósavval jégec és klórgázzal kezelt cellulose szintén 
hydrocelluloséba megy át.

Az ásványeredetü savak a behatás ideje, a sav con- 
centrált volta és hőmérséklete szerint különböző hatás
sal vannak a cellulosére.

A higitott kén vagy sósavval huzamosabb időn 
főzött cellulose dextrinbe megy át s a concentrált 
kénsav közönséges hőmérséklet mellett a cellulosét pár 
pillanat alatt úgynevezett pergamentté változtatja át, 
ha az a savtól fölös, vízben való azonnali mosás által 
meg lesz szabadítva, de ily savba fő zve: a cellulose 
teljesen felbomlik.

Az organikus savak közül legjobban támadja a cellu
losét a belőle készült oxálsav, s a citrom, ecetsav. által 
csak gyenge változást szenved.

A klór nem annyira a cellulosét, mint inkább az 
incrustáló anyagokat támadja meg s alapját képezi a 
cellulosénak elektrokémiai utón való előállításának.

A maró alkáliák rövid behatás után a cellulose hasz
nálhatóságát illetőleg igen előnyös hatást gyakorolnak és 
emelik szilárdságát és tartósságát és festanyag felvételi 
képességét, alapul szolgálván az úgynevezett „merceli- 
zálásnak.“

Két súlyrész cellulose egy súlyrész concentrált maró
lúg hatása alatt, ha azt utóbb 40 súlyszázalék szén- 
kéneggel kezeljük: vízben oldható s igen nyúlékony 
anyagba „viskósébe“ megy át, mely igen elterjedt hasz
nálatnak örvend a papírgyártás, fényképészet, szövetfesté
szet, s szilárd állapotban mint „viskóid" a művirág, mű
bőr és műselyem gyártásnál, nemkülönben különféle mű
masszák s belőlük gyártott számtalan test készítésénél. 
Vegyileg ezen anyagot sulfcarboncellulosénak kell tekin
tenünk.

A cellulose ép úgy mint a fa nagyobb hő hatása alatt 
szintén felbomlik, s 150°C-nál kezdetét veszi a teljes fel
bomlás, hogy eredményül adja ugyanazon termékeket, 
melyeket a fa lepárlásánál nyerni.

A mi a cellulose előállítását illeti: annak tárgyalásától 
annál is inkább eltekinthetünk, mert annak sulfit és nát
ronnal való gyártása általában ismeretes s a legújabb elektro
kémiai utón való nyerését Kellner szabadalmi módszere 
szerint Biokkal itt már ismertettük s így a következők
ben rátérünk a cellulose alkalmazására és derivátjainak 
e cikk elején említett sorrendben való ismertetésére illetve 
gyártására.

Fürdői levél.
Igen tisztelt Szerkesztő úr!

Hát mi van az idén a fürdői tudósításokkal? Innen- 
onnan már vége a fürdői idénynek, — a vendégek 
haza költözködnek, — az igazgatóságok és vendéglősök 
nyereségeiket számítják össze, azután ők is mennek; 
a napilapok hirdetései közül a fürdők mindenre hasz
nálhatóságának kidicsérgetése elmarad, és kedves lapunk
ban még egy „betűt" sem olvastunk a fürdőzések 
érdekes eredményéről.

Pár év előtt a kedves főszerkesztő nyitotta meg ezen 
tanulságos rovatot. Mily helyes lenne azt fentartani. Ha 
egyszer az összes hazai fürdőinkről együtt lennének az 
adatok, az egészet egy Baedeker-szerű zsebkönyvecskében 
ki lehetne adni -és azután minden olvasó a kikelet 
idejében abból tanulmányozhatná különféle betegségeinek 
legjobban megfelelő gyógyítások helyeit. És ha az ily 
kúrák beválnának, mily hálával lennének az illetők a 
M. E. iránt! Vagy a hálából nem lehet megélni?!

Miután igazán fehér holló az az erdész-ember, — 
ha mindjárt barna is, — akit vagy egy kis gyomorbaj, 
vagy egy kis reuma nem szerencséltetne, hát engem is 
elkergetett az idén az utóbbi nyavalya a budai császár
fürdőbe. Azért választottam ezt a helyet, mert az idén 
kivételesen abba az irányba fordultam, honnan a leg
kevesebb reklám csillogott elő. De rá is jöttem egyhamar, 
hogy jó bornak nem kell cégér; de a rossz bornak 
meg hiába való !

Már a bevonulásnál támadtak ezek az előérzéseim. 
A központiban leszállva, — a pakkomat vivő hordár 
egy nagyon gyanús gebéjü konflisra helyezett. Kérdőre 
is vontam rögtön, de megnyugtatott azon régi, — de a 
következményekből láthatólag még sem csalhatatlan — 
axiómával, hogy a látszat csal. Engemet meg a gebe 
csalt meg. Öt percig őrült iramodá-ssal rohant el a start
tól, tiz percig azután mérsékelten poroszkált, majd csen
des ügetésbe tért át, a Nagymező-utcán szelíden bakta
tott, a Lipót-köruton csendes lépésben gyengélkedett és 
a Margit-hidon, — az éppen gyakorlatról jövő katonáék 
és a mindég jó kedvű pesti publikum hangos, vidám 
kacajára — még csendesebben megállt s a kocsis összes 
furfangos nógatásai dacára sem volt többé megindítható. 
Nem akarva magamat hosszabb ideig ingyen kacagtatni, 
leugrottam az új bélésű alkotmányról és gyalog vonul
tam be a fürdő sárga épületébe.

Lehet, hogy ezen „gyenge" beköltözködés adta azután 
a portás szájára a nem várt feleletet, hogy szoba bizony 
nincsen! No — mondok, — jó nézünk ki.
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— Hát mégis kihez lehet itt fordulni lakás irányában ? 
— kérdem tőle.

— Bitte felmenni a Nro. 74. Zimmerfrau — válaszolja 
nem nagy bőbeszédűségű német-magyar jargonnal.

Hát felmentem és megtudtam, hogy az irgalmas rend 
tulajdonát képező ezen szép fürdőtelepen bizony a 
Zimmerfrau a mindenhatóság ! Tényleg ő is azzal foga
dott, hogy szoba nincsen, de egy kis kurizálás után 
mégis elintézte a 60-hoz közelgő néni úgy az ügyet, 
hogy hát pár óra múlva lessz.

A fürdő anélkül, hogy tulajdonosai sokat törődnének 
vele, nagyon is látogatott, a mi közismert kitűnő hatású 
kénforrásainak és roppant bő vizének köszönhető. Pedig 
máskülönben nem igen érdemli meg az istápolást. Az 
emberrel édes keveset törődnek. Náluk nem a messze 
földről oda zarándokolt, gyógyulást kereső s bent lakó 
vendég a fő gondozás tárgya, hanem a hétköznapi, s 
különösen ünnepi s vasárnapi zenékre beözönlő, fővárosi 
vigadó közönség. Ezt nekem nyíltan meg is mondták.

A gondozás hiánya lépten-nyomon tapasztalható és 
abban csúcsosodik ki, hogy bármelyik vendég úgy 
fürödhetik, ahogy ép’ kedve tartja. Orvosi vizsgálat nem 
kötelező, — előírás tehát nincsen. A mi bizony oly 
túlzásokra vezet, melyeknek azután komoly és veszélyes 
következményei vannak.

A gyógykezelés rendesen pihenéssel kapcsolatos, de 
ezt ott az ember hiába keresné. A személyzet, az örökös 
zene, a nép- és szabadfűrdők, uszodák, egyik oldalán az 
épületnek a szent-endrei vasút, a másik oldalán az éjfél 
utánig közlekedő villanyos stb., stb. oly éktelen zsibon- 
gást, fülsiketítő lármát, ablakot, ajtót reszkettető dübör
géssel tartják talpon a fürdő lakóit, mely a legegészsé
gesebb emberben is az idegesség soha nem szunnyadó 
nemes hajlamait kelti fel.

A „modern kornak“ megfelelőleg itt is mindenféle 
irányú és arányú fürdők vannak berendezve. Lehet 
belőlük válogatni. Még iszapfürdő is van, csakhogy 
persze az iszap Pöstyénből kerül ide. Úgy hozzák waggon 
számra. De meg is látszik a küiömbség ! Itt a medence 
vize meleg (32. R.) s a lábakat borító iszap bizony 
sokszor hideg is, a mi akadályozza az izzadást. Pöstyén- 
ben azonban az iszapfürdőház a természetes iszapforrások 
fölé van építve! S a beteg ezen természetes forrásokban 
fürdik s gyönyörködhetik, de gyógyulhat is a folytonosan 
bugyborékoló friss iszapban és vízben. Nem is hinné az 
ember, mily küiömbség ez, még tisztasági érzés szem
pontjából is mily megnyugtató.

Hanem azért nem mondana igazat, aki tagadná a 
császárfürdő vizének gyógyerejét. Sok bottal, mankón 
reumás, köszvényes beteg ment el innen is, — ha nem 
is táncolva — de jó egészségben. S ha idegei a vázolt 
zajokkal otthonosak, — merő hálából, — némely férfi 
szép asszonyi szemekért — vissza is jött. Mert hát 
nem hiába híres a mi fővárosunk, az egész kontinens 
városai között — ragyogó szemű szép asszonyairól 1

Az étkezés a fürdő vendéglőjében nem igen drága, de 
nem is igen jó. A fővárosi közönség inkább dunaparti 
szép fekvése és jó söre miatt keresi fel ünnep- és 
vasárnaponként nagy tömegekben a fürdőt. No meg a 
katonazene is hoz egy-egy titkosan epedő szerelmes 
párocskát. Itt az egyik asztal nem törődik a másikkal ; 
mindenki beszélhet, suttoghat tetszése szerint.

Fürdőt nappal bajosan, vagy csakis hosszú várakozá
sok után kaphatni s ekkor is persze csak úgy, ha az 
ember a fürdőszolgákkal, - -  kiknek manipulációjával a 
a Fecske-gőzös füstje sem törődik, — intim és érthetően 
barátságos viszonyban van. Mert ha a Zimmerfrau a 
szobák kérlelhető Cerberusnéja, úgy a fürdőszolgák a 
a fürdők kezelésének korlátlan urai. Egy kis Serlock 
Holmes-féle megfigyelés utján azonban az ember 
könnyen kitapasztalhatja, hogy miként juthat, előtte 
várakozó tömegek dacára, — az igazság fentartása mellett, 
— várakozás nélkül kabinhoz. Akinek zsebérzékei ily 
kitapasztaláshoz érzéketlenek, az legjobban teszi, ha 
12-kor lefeküdvén (hamarább a villanyosok zaja miatt 
úgy sem tud aludni) 4 órakor fel kel és lesi a fürdők 
megnyitását, amikor kis tülekedés utján, akár elsőnek is 
beugorhat egy fülkébe.

Én nyolcad magammal praktizáltam különösen ezen 
teoretikus, de bevált gyakorlatot. Egy egri honvéd- 
kapitánynyal voltunk szobaszomszédok s már kezdetben 
megállapodtunk abban, hogy aki hamarább kel, felkelti 
a másikat, hogy kölcsönös segédkezéssel biztosíthassuk 
magunknak az elsőségi jogot.

Ezen a réven mindennap a legelsők voltunk a kabinjaink
ban és pont öt órakor már izzadtunk a 32 fokos iszap
medencében. De azért nyolc ember szüntelen sarkunk
ban volt, kiket alaposabb megismerés után, könnyebb 
háttérbe szorítás végett, vulgóval neveztünk egymás 
között. Ilyen volt:

az új földesúr; egy Mokány Berci kinézésű, de 
szikár alak, ki igen értette intimelni a szolgákat s azok 
rendesen mindent otthagyva, sürögtek-forogtak körülötte;

az úrlovas ; egy magas katonás jó középkorú alak, 
ki boldog-boldogtalannak mindig azt mesélte, hogy 
birtoka megszemlélésekor egy nagyobb árok ugratásánál 
lovával együtt felbukott, de csak két keze feje bicsaklott 
meg, az iszapban azonban ezeket elfeledve, rendesen 
hosszú lábszárait mázolgatta be a piszkos sárral;

Wekerle, ki a miniszterelnöknek hajszálpontosságú 
másolata volt s mindég a fölött bámultuk, hogy a 
köpenicki kapitány módjára nem megy valamely adó
hivatali kasszát — megrevidiálni;

német báró, jó stájeri dialektussal, mindég németes 
kifejezésekkel dirigálta a szolgákat, s bárkitől bármit is 
látott fürdői viselkedésében, mindent utána majmolt;

az én svábom ; ezt a kifejezést csak a kapitány bará
tom hasznába egy torontálmegyei svábocskára, ki mindég 
otthon hagyott termése fölött aggódva, mindenkit min
dennap, — egynémelyikünket többször is egy órában, —
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sorban végig kérdezett, hogy hová való és milyen ott az 
időjárás és a termés, amely kérdezősködést később 
ketten a kapitánynyal oly módon kerültük el, hogy ren
desen bécsi bankároknak mondtuk be magunkat ;

a vadorzó, egy közepes termetű, erős, izmos, nap
sütötte, roppant szőrös, és rém sunyi szemű alak, — 
balszemét mindég félig behunyva tartotta, mintha akkor 
is rövid csövű puskájával célozgatná a szomszéd ura
dalom tilosában a vemhes őzikét;

a potrohós zsidó; ezt nem fog kelleni jellemeznem, 
úgyis megismeri mindenki; végűi

a Jónás, egy soha nem látott módon elhízott, irtózatos 
fejű és tenger szájú alak, két apró szemmel lapos 
homloka alatt, aki valahányszor a kis hűtő medencébe 
letámolygott, ott abban a percben alábukott, egy jó 
darabig a piszkos viz alatt maradt és midőn végre 
felütötte fejét, fújt, prüszkölt, sistergett, mint az állatkerti 
druszája.

Hát ezekkel az atyafiakkal kellett naponta tülekednünk, 
hogy idejekorában megfürödve ismét lefekhettünk szobáink
ban és pihenhettünk, — úgy ahogy — a nyolc órai 
reggelizésig.

A napot azután elsétálgattuk, délutánonként rendesen 
a rikochetteket nézdegélve a dunaparton.

De hát, — mint az ember rendesen mindent, — úgy 
mi is a sok zajt, rossz kosztat, unalmas sétát, vadorzót, 
Jónást megunva, alig vártuk a percet, melyben a 
zakatoló, prüszkölő masina velünk hazatelé megindult 
egy utolsó kézszorítással valamely jcvő évi szerencsésebb 
körülmények és kedvesebb viszonyok közötti viszontlátásra. 

Miskolc, 1909. augusztus hó.
Craus Géza Aladár.

A zerge és otthona.
A zerge magasabb fekvésű hegyvidékek legelődús 

tájain mindenütt otthont talál magának akkor, ha állandó 
zaklatás és üldöztetés fenmaradasának, sőt terjeszkedé
sének útját nem állja. Zaklatástól ment s egyben védett 
területek mellett vált csak lehetségessé, hogy kultur- 
napjainkig aránylag eléggé tekintélyes számú állomány
ban biztosítani tudta -léteiét úgy Középeurópában, öt 
ország területére kiterjedő hegyvidékeken : az Alpokban, 
mint a Pyrenékben, itt-ott a Balkánon, nálunk pedig 
hazánk területein nagyobb számban a Délkeleti Kárpá
tokban : a Retyezáton s a fogarasi havasokban, kisebb 
számban a szebeni havasokban, fönt az Északi Kárpá
tok közül pedig a Szepességben és Liptóban.

Zord tél beálltára a zerge, a korántsem vendégma
rasztaló s táplálékot nyújtani immár nem képes magasabb 
régiókat kénytelen ott hagyni, hogy az alantabb elterülő 
völgyek védettebb mélyedéseiben nemcsak eleség.et, 
hanem egyben némi oltalmat is keressen a zord idők 
viszontagságai ellen. Azért azzal, hogy tél szakára a dél
nek húzódó alantosabb völgyek felé vonul, korántsem 
marad hűtelen a magas hegyvidék zónáihoz; mert 
mihelyt az első rügy odafenn felpattan, sietve fog a 
völgyek legdúsahb legelői mellől is igazi otthonába, a 
magasabb régiókba visszahúzódni. Igaz, régibb időkben 
a zerge előszeretettel tartózkodott azokban az erdősé
gekben is, amelyek a völgyek mélyéből úgyszólván meg
szakítás nélkül felhúzódtak majdnem a glecserek övéig ; 
de a mindent hatalma alá hajtó és mindent bírni kívánó 
emberi kultúra amint nem kiméit egyebeket, úgy nem 
kímélte azokat az őserdőket sem, amelyek valamikor 
Európa összes magasabb hegyvidékeit körülövezték. Az 
ősemberek első fejszecsapása, a jelenkor gőz- és villam- 
erejü fűrésztelepeivel egyaránt segített pusztítani az 
erdőségek holdjainak milliárdjait I Az irtás elől a zerge 
folyton feljebb és feljebb húzódott oly magaslatokig, 
amelyeken túl csakugyan tovább' már nem is húzód
hatott, ha nyomorultul elpusztulni nem akart az örök 
hó és jég birodalmában. Csak a végszükség kényszer
hatalma volt tehát az, amely őt lassanként a több biz
tonságot nyújtó hegymagaslatokig űzte. Hogy ezeket 
képes volt mai napig még megtartani, azt nem annyira 
a magas hegyvidék hozzáférhetlenségének, avagy ki
zárólag tagadhatatlanul éles érzékei és ereje birtokának 
köszönheti, hanem inkább annak, hogy azokban a magas 
és legmagasabb régiókban az ember kapzsisága már 
csakugyan semminemű tápot többé nem találhatott!

A zerge tehát manapság, sajnos, már elérte azt a „ma-
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gaslatot“, a melyen túl tovább nem terjeszkedhetik 
többé, ha csak a lég madaraival, a havasok ormai fölött 
keringő sassal nem akar versenyre kelni. A legsajnála
tosabb csak az, hogy még azokon az utólérhetlennek 
látszó magaslatokon sem akad a zerge sokat zaklatott 
életének állandóan, tartós nyugalma, miután az őt ott 
üldöző vadásztól kezdve egyrészt járványok is tizedelik 
itt-ott, másrészt a havasi legelők balzsamos füveit el
lepő nyájak, pásztoraik s ebeik jelenléte folyton szükebb 
korlátok közé szorítja a zergét ott is, a hol tán egyéb
ként elegendő védelem jut osztályrészéül, vagy a 
hol a vadorzó népség nem garázdálkodik közöttük, mert 
sajnos, ilyen is akad bőven, legfőként az Alpok egyes 
tájain.

A hegyvidékek közül is, azok csupán, a melyek 
magasságuk s talán elszigeteltségük révén alkalmasab
baknak látszanának számukra, bőséges legeltetési ténye
zők jelenlétében sem fog a zergeállomány biztos otthonra 
találni, ha az elősoroltakon kívül egyben az a vidék 
temérdek völgyszakadékfélével s azok nyújtotta rejtekek- 
kel nem biztosit a zerge számára egyrészt megfelelő 
búvóhelyeket, másrészt nélkülözi termékeiben azt a külön
féle havasvidéki bogyó és zuzmófélét, a mi a zergének 
nemcsak kedvenc csemegéje, hanem zord idők szakában 
úgyszólván egyetlen létfentartója.

Tévedés azt hinni, hogy a zerge kizárólag a szik
lás hegyvidékek lakója. Igaz, a zerge csodálatos ügyes
séggel jár-kel a sziklás talajon s ugrik szikláról-sziklára , 
ám ezek a helyek nem az ő rendes csapái. A kopár 
szikla neki élelmet nem biztosit; a legmagasabb hegy
vidék is legalább annyit kell hogy nyújtson a zergének, 
a mennyi az ő létfeltéteit biztosítani képes; ez pedig a 
kopár sziklától nem telik, erre csak a hegyvidék termő 
talaja s annak növényzete képes. Itt-ott a sziklák közt 
is akad azért némi növényzet, különösen többfajta bal
zsamos havasi fűnem; az Ínyenc zerge előszeretettel 
fogja ezeket fölkeresni, még ha a legveszedelmesebb 
pontokon is nőnek, de aztán pihenőre s állandó legelőire 
mindenkor vissza tér.

Hogy mennyire kizárólag a hegyvidékeket övező ős
erdők képezték a zergék ősotthonát, bizonyítja az a kö
rülmény is, hogy alkatban, erőben és trófeában egyaránt 
kiválóbbat nyújt a zerge ott, a hol havasi legelői men
tén elhúzódó erdőségekben is otthont tart s egyben 
azoknak termékéből táplálkozbatik. Az erdőt teljesen 
nélkülözni kénytelen hegyvidéken a zerge lassanként 
degenerálttá lesz. Azért a zerge korántsem igényel talán 
elsőrangú bükköst avagy tölgyerdőt; a nyír, az éger, 
a tűlevelűek, főként a bogyótjermő gyalogfenyő, áz ízes 
boróka leveleivel és termésével egyaránt teljesen kielé
gíti a zerge igényeit. Ha napközben a zerge a verőfé
nyes magaslatok napmelegitette sziklacsúcsaira húzódik, 
azért alkony beálltára elsőbben is a borókást fogja föl
keresni, a hol megfelelő táp mellett alkalmas búvó és 
nyugvó helyeket is találhat a sűrű bozótok tövében.

Lustálkodni szerető zergebakokkal leggyakrabban fogunk 
az ilyen helyeken találkozni.

A zergeállomány óvása és fentartása érdekében cse- 
lekszüns ezek után akkor, ha havasvidéki otthonuk tájé
kán egyben a környező erdő fentartásáról, esetleg meg
felelő uj erdőültetvények beállításáról gondoskodunk. Igaz, 
a havasok régióiban fásítani: költséges és fárasztó fel
adat, de a szükséges fanemek, kivált a fenyő, a boróka, 
a nyírfáié s az éger, ott nem oly kényesek ; a költséget 
s fáradságot pedig bizonyára nem fogjuk kímélni akkor, 
ha akár zergeállományunk javításáról, akár pedig annak 
megmentéséről van szó.

Persze a laikus is azzal tisztában lesz, hogy a fásítás 
munkája hiábavaló vállalkozás volna, ha azt a nyílt 
sziklamagaslatokon kezdenők ott, ahol a szél, viharok, 
eső, vizár, hó, jég, a zsenge facsemetét hamarosan meg
semmisítenék. A munkát ott kell kezdeni, ahol a terület 
egy-egy pontján némi erdőség már rendelkezésre áll; 
ennek védelmében és folytatásaként aztán fokozatosan le
het terjeszkedni fölfelé, a zergerégiók legmagasabb 
pontjáig is.

Hogy milyen fanemeket válaszszunk a borókán kívül, 
az már az erdőmérnök feladata, aki a vidék éghajlati 
viszonyait is számításba véve, mindenkor tisztában lesz 
azzal, hogy adott körülmények közt a célnak itt melyik 
fanem lesz a legmegfelelőbb.

Egy-egy a szédítő magaslatok pontjain magányosan 
őrt álló évszázados fát különösen oltalomba kell venni, 
miután elsősorban nemcsak a fa érdemli ezt koránál 
fogva, hanem a zergék érdekében is cselekszünk ezzel. 
Ugyanis zord, viharos idők közepette a zerge legszíve
sebben az ilyen szembeötlő, magányos, terebélyes fák 
védelme alá húzódik; hóviharok, hófúvások idején néha 
akárhányszor napokig ad menhelyet neki nemcsak maga 
egy-egy ilyen fa, hanem az évszázados fakérget ellepő 
moha és zuzmóféle a végszükségben tápot is nyújt neki 
s nem egyszer vált így valóságos életmentőjévé!

Ahol a hegyvidékek kiimáját az éger kiállja, azt kü
lönös gondozásba kell venni. Egyrészt a fekete éger szer
ves tápanyagok tekintetében a legtartalmasabb, mennyi
ben azokból 82 %-ot szolgáltat; másrészt pedig maga a 
zerge is előszeretettel legeli az éger rügyeit, lombjait és 
termését egyaránt.

Éger, boróka és más megfelelő fanemek ültetésével 
nemcsak a zergének -teszünk jelentős szolgálatot, hanem 
egyben talajt köthetünk azzal; már pedig a hegyvidékek 
lejtőin, ahol felváltva részint sziklagörgeteg és lavinák, 
részint pedig a vizár veszedelmei omlanak le a völgyek
nek, kiváló fontosságú az, hogy a talaj kötöttségével út
ját álljuk az ilyes elemi csapásoknak.

A havasi területek növényzete közül különös védelmünkbe 
kell vennünk a vörös és fekete áfonyát is mindott, ahol 
a zergeállomány fentartásáról van szó. E két termék 
bogyóinál alig van a zergének kedvesebb csemegéje. 
Egy-egy sovány havasi legelő megteremtése érdekében
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csakugyan nem érdemes az áfonya területeket kiirtani. 
Az a legelő, ami az áfonyás helyén keletkezik, vajmi 
keveset fog a havasi juhállományon javítani.

Az úgynevezett izlandi zuzmó gyűjtögetését gyógyászati 
célokra is, múlhatatlanul korlátoznunk kell ott, ahol a 
zergeállomány óvásáról van szó. Az izlandicumról ugyanis 
a hóréteg tüstént lepereg, sőt leolvad, úgy, hogy az a 
legszigorúbb telek idején is úgyszólván hómentes marad; 
ez a zuzmó nemcsak kedvelt és keresett tápszere a zer- 
gének, hanem tél szakában néhol egyetlen fentartója, 
amelyet nem kell kinos fáradsággal a hórétegek alól ki
kaparni.

Befejezésül hangsúlyoznom kell azt is, hogy a havasi 
legelőterületeket nyájak, gulyák, sőt csak kecskék szá
mára is fentartani ott, ahol a zerge rendes csapát tart, 
egyértelmű a zergék tovazavarásával, sőt végleges el- 
üldözésével.

Gy.
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Foglyok vándorlása.
Akad vadászterület nemcsak a foglyokban hazánknál 

sokkalta szerényebb állomány fölött rendezendő nyugati 
államokban, hanem hazai uradalmaink között is nem egy, 
ahol a foglyokat majdnem teljes abstinenciával határos, 
kíméletben kell részesítenünk akkor, ha idény beálltára 
csak némi eredményt is akarunk érni. Nos mindamellett 
védelmünk sohase terjedjen a foglyok tizedelésének eltil
tásáig ; áll ez különösen olyan vadászterületeken, ahol a 
foglyok, nagyobb állományuk mellett, fogolykivándorlá
sokat rendeznek. Mindott, ahol a foglyok túlszaporodnak 
s a rendelkezésükre álló megélhetési viszonyok őket ki 
nem elégíthetik, kénytelenek tovavándorolni.

Hazánk nehány uradalmának ez irányban tett meg
figyelései a fogolykivándorlások elvitázhatlan tényét 
kétségtelenül igazolják.

Az ország nyugoti részén a Morva mentén elhúzódó 
egyik uradalom vadászterületein, a fogolyállomány szám
arányban, régebben rendkívül kedvező volt. Az idényben 
egyes napokon 600—700 darab fogoly került aggatóra. 
Átlag az idény befejeztével a foglyok évi lőstatisztikája 
mintegy 10 ezerre rúgott. Az állomány pótlása s egyben 
vérfrissítés szempontjából, az uradalom évenkint rend
szerint még egy-két ezer foglyot beszerzett, sőt tenyész
tett, hogy az állományt ezzel is kellő színvonalon tarthassa.

Az uradalom vadászterületei 30,000 kataszirális holdnyi 
törzsbirtokon kivül majdnem ugyanannyi hold községi és 
magántulajdont képező vadászterületbérlettel bővültek. 
A Morva innenső, sőt túlsó partjaira kiterjeszkedő össz
területen, a folyó közelében itt-ott elhúzódó homokos 
partmellék leszámításával, nagy mennyiségű cukorrépát 
termesztettek.

A lőidényt leszámítva, a fogoiyállományt egyáltalában 
mi sem apasztotta. Egyrészt télszakában megfelelő pon
tokon dúsan terített asztalokhoz juthattak, másrészt az

uradalom megfelelő számú vadász- és erdészszemélyzete 
minden ragadozó népséget, beleértve az orvvadászokat 
s a kóbor ebeket is, az összes vadászterületektől távol
tartotta, illetőleg részben kiirtotta.

Az uradalom ekként dúsnak ösmert állományát, a 
fogolyvadászatok idényében kilövöldözött pár ezernyi darab 
le nem apasztotta s mégis pár év leteltével, főként tél 
végével, azt észlelték, hogy az állomány szemlátomást 
apad. Gondos megfigyelések után rájöttek arra, hogy az 
apadás oka a fogolynép kivándorlásában rejlik.

A kivándorlás rendszerint nagyobb arányú volt oly 
telek idején, midőn különösen heves északi és észak
keleti szelek dühöngtek. Ilyenkor száznál több fogoly is 
összeverődött egy-egy vándorcsapatba s úgyszólván a 
keletkezett szél szárnyán elhúzódtak többnyire délnek 
vagy délkeletnek, hogy aztán soha többé vissza ne tér
jenek.

Az uradalomtól délibb sőt keletibb fekvésű, széltől 
védett enyhébb tájakon aztán a fogolyállomány, egyes 
területtulajdonosok nagy örömére, váratlanul és kedvezően 
felszaporodott. Itt-ott fogolycsapatok jelentkeztek, a vadá
szatkedvelő közönség kellemes meglepetésére olyan köz
ségek határain is, ahol fogoly azelőtt alig volt.

Egyik alföldi uradalomban, a szerfelett leapadt fogoly
állomány ujjáteremtése érdekében, két éven át állandó 
kimélet alá vonták a foglyokat. A kímélet nem volt 
kárbaveszett. A harmadik év fogolyidénye a várakozáso
kat teljesen kielégíthette. De az uradalom birtokosa, éppen 
a kedvező fogolystátus idejével egybeesőleg, két évig 
tartó külföldi útra indult. Az utazás ideje alatt a fogoly
vadászat teljesen szünetelt. Mire a két év leteltével, 
éppen fogolyidény küszöbén hazatért, kellemetlen meg
lepetésképpen nem volt fogoly. Vadorzó vagy ragadozó
féle beigazolhatóan nem tizedelte a fogolynépet. Evek 
óla állandó kimélet volt részük, mégis tehát hova lehet
tek? Átvándoroltak távolabb fekvő olyan uradalmakba, 
ahol fogoly azelőtt alig volt. Ez esetben sem délnek, 
sem keletnek, hanem ellenkezőleg, nyugati tájakra húzód
tak, jeléül annak, hogy vándorlásaikat nemcsak a szelek 
iránya befolyásolja, hanem arra a legeltetési existenciális 
viszonyok is kihatással lehetnek. Jelen esetben, az eddigi 
otthonuktól nyugatra eső tájak, a foglyok létkörei szem
pontjából, kedvezőbbeknek látszottak, mint egyéb szom
széd területek; igy tehát egyszerűen oda vándoroltak s 
ott telepedtek le, ahol aránylag legjobban érezhették 
magukat. Ebben az esetben a geológiai viszonyok is 
teljesen igazat adtak a föltevésnek, mert mig keleten és 
északkeleten homokos silányabb területek váltakoztak, 
addig a foglyok előbbeni otthonának szomszédságaként 
az uj otthonul választott területek nyugaton és délnyuga
ton nagy kiterjedésű kövér szántóföldekből és buja takar
mánytáblákból állottak.

Habár a fogoly kifejezetten nem sorolható a vándor
szárnyasok közé, adott körülmények között kedvezőtlen 
széljárások, vagy meg nem felelő megélhetési viszonyok
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következtében elvándorol, hogy aztán uj otthonában meg 
is maradjon mindaddig, mig ugyanazon az okok, melyek 
őt annak idején tovavándorlásra késztették, az uj otthon
ban idővel meg nem ismétlődnek. Persze a foglyok ilyen 
időszakonkénti vándorutai, egyéb vándorszárnyasok, igy 
nevezetesen gólyáink, fürjeink, fecskéink vándorutaival 
sem útvonaluk hosszában, sem pedig tömegarányuk 
tekintetében össze nem mérhetők.

Bárminő vadról legyen szó, a természettől részükre 
megszabott létkörök bizonyos minimális határvonalait, az 
állomány veszélyeztetése nélkül, szükebbre nem szabhat
juk. így van ez foglyainknál is. Ha létkörük szűkre sza
bott, kénytelenek tovavándorolni. Valószínű, hogy a ván
dorlásaik idején észlelt zord szelek azért csakis közrejátszó, 
tehát nem kizárólagos tényezők. Ahol a foglyok létkörei
nek az eddigi territorium meg nem felel, onnan tova
vonulnak ők szelek, sőt üldözés nélkül is. A létkör 
kisebbedésével egy és ugyanannak vehető: a foglyok 
túlszaporodása. Elsősorban tehát ez az a döntő tényező, 
mely őket megszokott helyeikről tovavonulásra készteti. 
Kétségtelenül igazolja ezt az elősorolt esetek másodika 
is, midőn bizonyos normális időn túlterjedő hosszas 
kiméleti idő leteltével, ahelyett hogy a fogolyállomány, 
amint azt elvárták, fokozott mértékben kielégítő lett volna, 
kellemetlen csalódásképen, végkép elmaradt, illetőleg 
tovavonult olyan helyekre, ahol megszaporodott száma 
mellett, szélesebb tereken dúsabb asztalokhoz juthatott.

El sem képzelhető, mily óriás területet igényel egy-egy 
ezrekre sőt százakra is rugó fogolyállomány tápigényei
nek megfelelő kielégítése. A rovar és féregvilágnak az a 
tömege, mely a foglyok asztalát kielégíteni hivatott, min
den képzeletet felülmúl. A hol ebből nincs elegendő 
pusztítani valójuk, ott a foglyok meg nem élhetnek, s 
így elszélednek tágabb olyan területekre, a hol szüksé
get nem szenvednek, s a hol ott is maradnak aztán 
mindaddig, mig létköreik teljesen biztosítottaknak látszanak.

Fogolyállományunk állandósítása tehát kétségtelenül a 
vidék termékenységi köreitől függ. A hol a termékeny 
tájékon sok a rovarféle, ott a fogoly még kisebb terüle
teken is jól érzi magát. A hol aztán kellő védelmükről ; 
sőt időszakonként állományuk felfrissítéséről megfelelően 
gondoskodnak, főtényezőként pedig az év minden szaká
ban, de légióként szigorú telek idején, számukra terített 
asztalokat állítunk, ott ha állományukat kellő arányban 
tizedeljük, mindenkor kielégítő sőt állandó fogolyállo
mányra tarthatunk számot.

ERDÉj SZ

*  B o s n y á k  m il l io m o s .  A napilapok híradása szerint Báró Burián 
közös pénzügyminiszter értesítette Cerid Ibrahim bejt Bosnya- 
Dubirában, hogy sok millió értékű erdőségeire való jogait hivatalo
san elismerték. A bej családja harminc éve folytat már port az 
államkincstárral az erdőségekért.

*  A  m e z ő ő rö k  s z o lg á la t i  k ö v e te lé s e  iránt indított ügy el
bírálása tekintet nélkül arra, vájjon a mezőőr községi, avagy 
magánszolgálatra fogadtatott-e föl : a közigazgatási bíróság hatás
körébe tartozik.

*  A  c s e r e b o g á r  p a jó d já r ó l .  A midőn a három egymásután
következő száraz év után a cserebogár pajodja az erdei tisztások 
és legelő fűhozamában nagy károkat okoz; a midőn csemeteker
tünkben a zsenge csemeték gyökereit megrágja, nem lesz érdektelen 
a következőket közölni. Három évvel ezelőtt illetményföldem felszán
tásához menve, három tacskó-kutyám követett. Ezek, a mint az eke 
a barázdát kivetette, azt követték, és a nagy számban található pajo- 
dokat kezdték szedni és enni. Azt hittem, hogy ezt csak innyencke- 
désből teszik és majd beleunnak, de bizony ők nem mentek el az 
ekétől, sőt a föld takarta pajódot kikaparták és megettek. A szántás 
befejezése után hazajöttek, de másnap, a mint a kocsis befogott, 
már is készen állottak és a mig a szántás ideje tartott, nap-nap 
után kimentek a mezőre és szorgalmasan szedték a pajodokat. Mi
után azt hittem, hogy kutyáim három év múltával ezt a jó tulajdon
ságukat elfelejtették, kivittem ez évben megint a pajodlepte mezőre, 
de nem kellett nógatnom őket, mert hozzá láttak, sőt egy négy hó
napos kölyök is követte az öregek példáját a nélkül, hogy a lakmá- 
rozás megártott volna más életmódhoz szokott szervezetének. Művelés 
alatt álló földek pajodjainak pusztításában tehát kitűnő szogálatot 
tesznek a kutyák. D ívá id  Béla.

* A  r é g i h e g e d ű k  t i t k a .  Sokat vitatott kérdés, hogy miért nem 
tudnak mostanában oly hegedűt készíteni, mint a régi mesterek. 
Most egy német folyóiratban Battistelli tanár egy uj magyarázatát 
adja ennek a dolognak. Azt mondja, hngy a régi hegedűk titka nem 
a készítésnél fölhasznált firniszben, hanem a fában rejlik. A készí
tésnél fölhasznált alpesi fákat ugyanis a vízben úsztatták Kremó- 
náig s a vízben a fa teljesen átváltozott. Ez az oka annak, hogy 
Stainer híres hegedükészitő, a ki Kremonában mesterműveket ké
szített, mihelyt műhelyét áttette Tirolba, csak középszerű hegedűket 
tudott előállítani, bár ugyanazt a fát használta. A mióta Napoleon 
az Alpesekben utakat készített, a fát már nem szállították többé 
vizen s Battistelli nézete szerint ezért nem tudnak már olyan he
gedűt készíteni, mint a középkorban.

*  M é r té k  é s  Súly. Az ember alig gondolja, hogy mérték és 
súly tekintetében aránylag hosszú időig mily önkény uralkodott. Ha 
ma is szokásos, hogy méter vagy rőf hiányában a kar hosszán mé
rik a kelmét, úgy az arasz, tenyérnyi, ölnyi —■ mely a kiterjesztett 
karokat ujjhegyig jelenti — és az ó-francia picd du roi jelzésű 
hivatalos kifejezések is bizonyítják, hogy sokáig megelégedtek a 
természetadta mérési alkalmatosságokkal. Henrik angol király 1 t ő i 
ben az angol rőf, gyrel helyett behozta mértékül karjának leghos
szabb ujjahegyéig való hosszát, a ja rdot; II. Ottokár cseh király 
pedig elrendelte, hogy négy, széltében egymás mellé fektetett árpa
szem egy ujj, tíz ujjnyi pedig egy arasz. Továbbá mérték volt még 
egy csésze búza és a mennyit két kézzel meg lehetett markolni. 
Evek hosszú során keresztül a mérték és a súlyrendszer ezen az 
alacsony fokon maradt. A kereskedelem roppant módon sínylette ezt 
az állapotot. Köbei Jakab 1584-ben ezt tanácsolta : Állítsanak tizen-

: hat férfit, kicsinyt és nagyot, a mint véletlenül egymásután jönnek 
a templomból, egyiket a másik elé egy lábnyira, ez a hosszúság le
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gyen igaz, általános hosszmérték, a melylyel a földet mérjék. Weidler 
1727-ben a fölnőtt ember látó-távolságát ajánlotta normális hossz
méretül, Böhnt András 1771-ben valamely testnek az első másod
percben esési haladását, Herschel János a sarki földtengely tizm'llio- 
modrészét. Franciaországban különösen élénk küzdelem támadt a 
célszerű természetes mértékegység iránt. 1791. márc. .6-án a tudo
mányos akadémia tagjaiból 'alakult bizottság javaslatait a párisi 
nemzetgyűlés elfogadta, hogy az egyenlítő tizmilliomodrésze métre 
néven legyen a mértékegység.

74532—I/A-3. sz.

H irdetm ény
az 1909. évben megtartandó erdőőri és 

vadőri szakvizsgák ügyében.
Az erdőőri szakvizsgák folyó évi október 18-átl

és az erre következő napokon Budapesten, 
Pozsonyban, Besztercebányán, Miskolcon, Kas
sán, Máramarosszigeten, Kolozsvárt, Brassóban, 
Nagyszebenben, Temesvárott, Pécsett és Szom
bathelyen, a vadőri vizsgák pedig az erdőőri 
szakvizsgákkal kapcsolatosan Budapesten, Po
zsonyban, Szombathelyen és Kolozsvárt, a vár
megye székházában délelőtt 9 órakor fognak 
megkezdetni és folytatólag megtartatni.

Felhivatnak mindazok, akik az erdőőri vagy 
vadőri vizsgát letenni óhajtják, hogy hiteles 
bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat 
folyó évi szeptember hó 30-ig ahhoz a kir. 
erdőfelügyelőhöz nyújtsák be akinek a szék
helyén vizsgát tenni kívánnak.

Budapest, 1909. évi augusztus hó 7-én.
jl/í. kir. fölümivelésügyi Minister.

K p
■ Legjobb minőségű k o csá n y o s  és k o csá n y ta la n m1 tölgymakkot I
j

kitűnő csiraképességü

jsgerrysfenyő-magof
vevőim által elismert jó minőségű tű lev e lű  lo m b 
le v e lű  és gyü m ö lcsm a g v a k a t, erdősítési cé
lokra több millió saját nevelésű tű lev e lű  és  
lo m b le v e lű  c sem eté t, díszfát, sorfát, p áro
s ítá sh o z  iskolázott gy ü m ö lcsv a d o n co t,

a■ ■

I Faragó Béla
v a d g e sz te -  cs. és kir. udv. szállító Zalaegerszeg, 

n y é t s z á ll it  Árjegyzéket szívesen küldök. Im■ ■ m i

623—909. szám.

TöSgyfasladási hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy Szászbuda község 

(Nagyküküllő vármegye) a tulajdonát képező s 
a község határában fekvő Koppen nevű erdő
ben „A“ üzemosztály II. tag 8., 10. és 17. osztag 
123'55 kát. hold területén található és folyó
számokkal megjelölt 1035 drb tölgytörzs, mely
nek összes fatömege szakértői becslés szerint 
1333 tm.3 műfa és 4005 tm.3 tűzifa, Szászbuda 
község irodájában 1909. évi szeptember hó 
14-én délelőtt 10 Órakor tartandó Írásbeli 
zárt ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 28500 korona.
Bánatpénz 2850 korona.
Az árverési feltételek Szászbuda község iro

dájában, ugyanazon feltételek, valamint a becs
lési munkálatok is a kőhalmi m. kir. jár. erdő
gondnokság irodájában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Szászbudán, 1909. évi augusztus 16-án.

Az elöljáróság.

Faeladási hirdetmény
Főméltóságu Gróf Pappenheim Siegfriedné 

Károlyi Erzsébet grófnő mezőfényi uradalmában 
(Szatmár vm.), vasútállomás Nagykároly, mely
től az erdő 8 kilométerre fekszik — az 1908/9. 
évi vágásterületen levő összes, nagyrészbeu 
müfának is alkalmas

tölgyfaanyag tövön
egészben zárt Írásbeli ajánlat utján el fog adatni.

Az eladás alá kerülő 42 kát. holdon levő 
faanyag bárki által megtekinthető és tetszés ese
tén fel is becsülhető.

Felvilágosítással szolgál alulírott hivatal és 
Romándi Géza fővadász Mezőfényen.

Ajánlatok 1909. évi szeptember hó 20-ig 
ezen hivatalhoz nyújtandók be.

Pappenhdm SiegfrieD (jróf és [Jrófné 
főeröészi hivatala Buják. (jVográDm.)

Utánnyomás nem dijaztatik.

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



17. sz á m . MAGYAR E R D É S Z 307

Vf)C t i  a c*me egy uj képes hetilapnak, melyet egy nem-
zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő

városi tanár szerkeszt, a fran c ia  és a n g o l nyelvek könnyű és 
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus 
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. 
A folyóirat mint gyakorló füzet is használható. A szerkesztőség min
den nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli fel
adatokat kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak 
külön 3 korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutat
ványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest 
Andrássy-ut 97.

2960/1909. szám.

paám/epési hirdetmény.
A m. kir. földmivelésügyi minister urnák 

1908. évi 97470. szám alatt kelt engedélye 
alapján Parasznya község v. úrbéresei tulajdo
nát képező erdőrészben törzsenkénti felvétel 
alapján megbecsült 2589 m3 tölgy műfa és 
2214 ürméter kemény vegyes tűzifa készlete 
Parasznya községházánál (Borsod megye) 1909. 
október hó 4-én 9. e. 10 órakor nyilvános szó- és 
írásbeli árverésen el fog adatni.

A becsérték mint kikiáltási ár 38246 kor. 
azaz Harmincnyolcezerkettőszáznegyvenhat kor.

A kitakáritási idő 1911. évi március végén 
jár le.

Az árverés érvényességéhez felsőbb jóvá
hagyás szükséges.

Bánatpénzképen a kikiáltási ár legalább 10 
°/o-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban kell letenni.

Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek 

Miskolcon a m. kir. járási erdőgondnokságnál 
és Parasznyán a volt úrbéresek elnökénél meg
tekinthetők.

Kelt Parasznyán, 1909. évi augusztus 3-án.
Uthy János,

úrbéresek elnöke.

□  E L E V E N  O H D
nyulat, foglyot, fácánt, őzet, fiatal medvét, hiuzt, vad
macskát, mindennemű futó és repülő vadat a legnagyobb 
mennyiségben veszek magas árak mellett. Kérek ajánla
tokat. Nyulak tömeges fogására hálót kölcsönzők, vala
mint a befogáshoz egy munkavezetőt ingyen bocsá
tók rendelkezésre, éppen úgy foglyok fogására is. 
Bármily magas óvadék rendelkezésre áll. Magyarországi 
nagybirtokosok elsőrangú bizonyítványaival szolgálhatok.

M ohr Gyula jr., Ulm—Duna
kir. udvari szállító , eleven vadak áruháza, állat
nagykereskedés, ezen szakmában a legnagyobb üzlet.

faeladási hirdetmény.
A földmivelésügyi minisztérium 1907. évi 

37,316. számú engedélyével az oroszteleki úr
béres közönségnek Beregszőllős község mel
lett, a munkácsi vasúti állomástól mintegy 12 
km. távolságban fekvő erdőbirtokán kijelölt és 
2898 m3 mű, valamint 2734 m3 tűzifára be
csült 4192 drb. tölgytörzs, továbbá 7886 m8 
tűzifára becsült 11.280 drb. bükkfa törzs f. évi 
szeptember hó 9-én délelőtt 9 órakor 
Orosztelek községházánál megtartandó szó és 
írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvá
nos árverésen el fog adatni.

Kikiálltási ár: 91.000, azaz kilencvenegy- 
eze'r korona. Bánatpénz: 9100 korona.

Szabályszerűen kiállított s 10% óvadék
kal felszerelt, zárt Írásbeli ajánlatok, melyek 
ivenként 1 koronás bélyeggel látandók el, leg
később 1909. szept. 9-én d. e. 9 — 10 óra kö
zött az árverést vezető bizottsághoz nyújtan
dók be; a zárt ajánlatokban kifejezetten kije
lentendő, hogy ajánlattevő az árverési és szer
ződési feltételeket ismeri s azoknak magát 
aláveti, valamint a megajánlott összeg nem
csak számjegyekben, de betűvel is kiírandó.

Utó-, távirati és szaoálytalanul kiállított 
ajánlatok visszautasittatnak.

A részletes árverési és szerződési feltéte
lek úgy Orosztelek község v. urb. birtokos
sági elnökénél, valamint a beregszászi m. kir. 
áll. erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt be
tekinthetek.

Orosztelek, 1909. aug. hó 1.

Orosztelek község
v. urb. birtokossági elnöke.

Névjegyek
és mindennemű nyomtatvá
nyok a legcsinosabb kivitel
ben jutányos árak mellett 
készíttetnek - - -

Székely és illés
könyvnyomdájában Ungvári.
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Bóra-féle iparvasuti szab. uj asztallapos (I) és szálfa-szállító (2) alvázasés uj önműködő, átmenő kézi csoportfékje.
A régi rendszereknél könnyebb, szilárdabb és másfélszeres hordképességü. — Az ütközők és a fékező

állványok úgy az asztallapos (1) mint a széthúzható hosszfa szállító, forgózsámolyos (2) kocsirendszereknél az 
alvázak helyett az (l)-nél az asztallapra, a (2)-nél a forgózsámoly külső oldalára egy magasságban van szerelve 
és így az asztallapra ágyazott ütköző a forgózsámolyon ágyazott ütközővel a kétféle kocsi között is összeakasztható. 
Az ütközők ezen uj szerelési rendszere folytán a gőzmozdony teljes vonó vagy toló erejét, mint a nagy vas
utaknál, veszély nélkül kihasználhatja, mert az alvázak kityomása vagy keresztbe tolása itt kizárt, ennélfogva

teljes személybiztonságu is. — Az uj ön
működő kézi csoport fékkel, miután egy 
fékes több kocsit tud fékezni, az eddigi 4 
tonna helyett legalább 40 tonna fékezési 
eredményt tud kifejteni, 4 kerék helyett 
32 kerékre elosztva és így hatásosabb féke
zés mellett, az egyes kerekek túlfékezése, 
azaz kigödrözése is teljesen kizárt. — Az 
uj rendszerű hosszfa szállító kocsi (2) forgó
zsámolyába szinte egy biztonsági rakonca- 
kikapcsoló készülék van, melynél a rakon- 
cák függőleges zárt helyzetét maga a rako
mány önsúlya tartja zárva. A rakoncák kö
zül a fokozatos lebocsájtását a rakománynak 
szinte a saját önsúlya eszközli a lerakodási 
oldalon mindkét rakoncánál önműködőieg 
és egyidejűleg, a mi által g lerakodás bal
eset kizárása mellett gyors. Ezen két újfajta 
kocsi és kézicsoport-fékrendszernél személy
zetben 75°/o, üzemköltségben 80°/o megtaka
rítás mellett 50",'o munkatöbblet is érhető el. E 

kocsik megtekinthetők az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak erdő és bányaüzemében Gurahoncon. Aradm. (Magyar- 
ország.) — Ismertető ábrákkal ellátott leírást kívánatra küld ugyaninnen Bóra Elemér, szabadalom-tulajdonos.

Magyarországi
képviselő

Rácz Ferenc
mérnök.

A SIMMERINGI GÉP- ÉS WAGGON-GYÁR R.-T.

griinn-X önigsfdD i gépgyára
Budapest, VI. kér., Podmaniczky-utca 57. szám. 

Fűrész- és fam egm unkáló gépberendezések a törv. védett

Titán«- Bruna=“ldea gyorsfutó
keretfiirész

egyedüli gyártója. Utolérhetetlen pontosság és stabilitás.

K e t tő s  h a s itó k e r e t  fű r é s z
legújabb minta. Svéd rendszerű

nagy gyalugépek óriási teljesitménynyel.

| Teljes fűrésztelep-, asztalos-műhely-, fa- 
I árúgyár- és favágótelep-berendezések.

gőzgépek, gőzkazánok, szivattyúk, benzin- és 
izivógáxm otorok .

Árjegyzékkel és felvilágosításokkal szívesen szolgálunk

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt (Gleitsman E. T. festékével Budapest, 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.

A lap ította :

Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván.
t  1909. augusztus 25.

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

h o v á  a  la p  s z e l le m i r é s z é t  ille tő  k ö z le m é n y e k  k ü ld e n d ő k .

Vadászati főm unkatárs :
R em etei K Ő VÁRY JÁNO S

Budapesten.

Segédszerkesztő és a k iadóh ivatal v ezető je  :
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(Folytatás.) 2.

Természetes azonban az is, hogy bármiféle 
törvényes intézkedések, csakis a törvény végre
hajtásának ellenőrzését teljesítő felügyelet mel
lett biztathatnak eredménynyel. Az erdők fen- 
tartásának biztosítéka is tehát, a megfelelő tör
vényszakaszok alkalmazásával másrészt elválasz- 
hatatlanul az ellenőrző erdőfelügyelethez van 
kötve. E felügyelet nálunk a királyi erdőfel
ügyelőségek intézményében van letéve. Azon
ban mai nap már ezen intézmény is tárgyi és 
anyagi bajokban szenved.

A kir. erdőfelügyelőségeket tudvalevőleg szin
tén az 1879. évi erdőtörvény kreálta. Már fel
állítása idejében olyan volt e szervezet, hogy 
kellő számú hivatal és személyzet hián (6—8 
százezer, sőt 1 miliői holdra egy-két személy) 
a törvényben körülírt igen szép hivatásának 
azért sem birt megfelelni, mert beleveszett az 
adatszerzés, nyilvántartás s színtelen ügyek 
apró-cseprő véleményezéseinek tömkelegébe. 
Hogy egyebet ne említsek, miként tudta volna, 
vagy tudná ezen egy vagy két személy a tör
vény 34. §. kötelezéseként, említett óriási kerü
letét évente legalább egyszer is bejárni, midőn 
az irodai ügykezelés folytonosan fogva tartotta 
és tartja.

Pedig gondolkodhatik bárki bármiként, az 
vitathatlan, hogy az erdőfelügyelőnek, ha szép 
hivatását eredménynyel akarja szolgálni, nem a 
zöld asztalnál, hanem kint a természetben, ke
rületének erdeiben van helye. Eltekintve a tör

vény említett 34. szakaszától, a hozzá utalt 
ügyek mind oly természetűek, a melyekről csak 
személyes helyszíni szemlék alapján lehetséges 
tiszta képet alkotni s azt semmiféle leírás pótolni 
közelről sem képes. Azonkívül az erdőtörvény 
szakaszainak alkalmazását soha nem az irodá
ban, hanem a helyszínen lehet ellenőrizni.

Hogy tehát az erdőfelügyelőség valódi hiva
tásának megfelelhessen, vissza kell vinni foglal
kozását oda, a hol azt az erdőtörvény megálla
pította. Irodáját a sallangoktól meg kell tisztítani; 
a csak fölösleges s az idők folyamán véletlenül 
is rárakott cél nélküli kimutatások, adatszerzések 
stb. alól fel kell menteni, hogy idejét kizárólag 
az erdők fentartása iránti s ezzel kapcsolatos 
valódi ügyeinek szentelhesse. Az erdőfelügyelő
nek a közigazgatási bizottságok erdészeti elő
adójaként való szereplése, az ügyeknek a tör
vények s rendeletek értelmében korrekt veze
tésére történő közvetlen befolyás érdekében — 
nagyon is helyén való s a megyebizottsági tagok
kal való gyakori személyes érintkezés és eszme
csere következtében az erdészeti adminisztrációra 
feltétlen jótékony és előnyös hatású. De tekin
tettel arra, hogy a megyei ügydarabok száma, 
— mondhatnám, kivétel nélkül — minden me
gyében évenként amúgy is emelkedőben van, 
az 1898. évi XIX. t.-c. pedig e számot legkeve
sebb kétszeresre emelte: ezen megyei előadás
nál is — a mennyire lehetséges — könnyíteni 
kellene a felügyelőség teendőin s a mondott 
törvény II. címe alá tartozó állami kezelés alatti 
erdőbirtokosok úgyszólván „beléleti" ügyeinek 
előadásával, a 31. és 54. §§-ban foglaltak ki
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vételével, az állami erdőhivatalok lennének meg
bízhatók, mely hivatalok főnökei ezen ügyeket, 
a birtokosokkal való sűrűbb érintkezésből folyó- 
lag, közvetlenül a legjobban is ismerik. Mert ha 
az erdőfelügyelőség hivatali elfoglaltságának egy 
jó része egy erdőgazda vagy pénztárnok válasz
tásának, a névjegyzéki adatok folytonos változá
sának, különféle gyűlések elrendelésének, pénz
tár s anyagvizsgálati számadásoknak, gyűlési 
apróbb határozatok megerősítésének; kivetett 
járulékok felülvizsgálatának, rendes évi hasz
nálatok árverezésének s ezek jóváhagyásának, 
elnöki s egyéb tisztviselői felfüggesztéseknek, 
szabályzati függelékek jóváhagyásainak stb. stb. 
az erdőfelügyelettel összefüggésben alig álló s 
a birtokosságok beléletéhez tartozó kisebb ügyek 
előadásában kimerül, akkor a fontosabb dara
bok is tényleg csak kapkodva intézhetők el s 
az erdők fentartása körüli eminens gondosko
dásra vajmi kevés idő jut és az erdőfelügyelő
ség kijön azon szerepéből s hivatásából, mely
hez az 1879. évi erdőtörvény tulajdonképen 
állította.

Az állami erdőhivatalok fent vázolt előadói 
körnek igen könnyen megfelelhetnek, mert egy
részt eddigi ténykedéseik mellett elfoglaltságuk 
azt megengedi, másrészt, mert az többletmunkát 
nem is okozna, a mennyiben az erdészeti bizott
sághoz intézendő amúgy is köteles előterjesz
téseiket egyszerűen oly előadói alakba öntenék, 
hogy azok minden továbbiak nélkül a bizottság 
részéről kiadhatók lennének.

Hogy tehát a kir. erdőfelügyelőségek, az er
dők fentartása körüli valódi hivatásuknak, az 
ujabbi viszonyok mellett is, teljes odaadással 
megfelelhessenek, gondoskodni kell arról, ha 
már személyzetük egyáltalán nem szaporítható, 
hogy ezen teendőjükben lehetőleg semmi egyéb 
ügykörrel ne zavartassanak.

Másrészt azonban tagadhatatlan az is, hogy 
megfelelő, ernyedetlen működés egy tisztviselő
től, csakis megfelelően s legalább is a napi 
megélhetés gondjait eloszlató díjazás mellett 
várható. Már pedig teljesen bizonyíthatólag áll 
az, hogy a kir. erdőfelügyelőségek,— fennállásuk
nak hosszú 30 esztendeje óta 15 %-kal javul
ván státusuk, — az összes állami tisztviselők kö

zött, munkaerejüket felülmúló ténykedéseik da
cára, a legmostohább elbánásban részesültek!

A további elmondandókra nem terjeszkedném 
ki, nehogy azzal a váddal találkozzam, hogy 
cikkem írásában csakis ez anyagi oldal vezetett. 
De, sajnos, kényszerülve vagyok rá, egyrészt 
mert az erdőfelügyelőségi karnak, abban a biz
tos reményben nyilvánult fegyelmezett, diskrét 
és türelmes hallgatása, hogy mostoha helyzete 
utóvégre is így nem maradhat s végre is vala
kinek eszébe fog jutni azt felkarolni, azt a lát
szatot keltette fel, mintha az erdőfelügyelőség 
tejbe-vajba fürödve, állapotával Mathusálemi 
korig, a vízben úszó hal módjára lenne meg
elégedve, másrészt több kollégám ösztökélésé
ből, foglalkoznom kell röviden a helyzettel azért 
is, mert egy-két év óta, a felügyelőség helyze
téről napi- és szaklapjainkban is a legrózsásabb 
vélemények látnak napvilágot.

Így, hogy csak futó szemelvényeket említsek, 
a Budapesti Hírlap 1907. évi aug. 23. számá
ban olvashatni, hogy a státusrendezésnél, az 
állami kezelést teljesítő s illetve az 1898. évi 
XIX. t.-c. szervezte személyzet, a kir. erdőfel
ügyelőségek előnyére, mily iszonyú sérelmet 
szenvedett.

A „Magyar Erdész" 1908. dec. 1. számá
ban az erdőfelügyelőség a vak koldushoz van 
hasonlítva, a melyen nem segíthet immár semmi, 
csakis a gyógyszertárban kapható, már agyon 
reklamírozott egyesítés az állami erdőhivatalokkal. 
„Eddig — így szól az önbeismerés — az egye
sítés az állami erdőtisztikar bizonyos hátrányá
val járt volna, mert a státusrendezés helyett 
megkaptuk volna a magasabb rangú tisztviselő
ket, de az 1910. évvel a státusrendezés befeje
zést nyer. Elérkezett az egyesítés ideje!“

A „M. E .“ 1908. dec. 15. számában ismét 
azon rekrimináció foglaltatik, — melylyel külön
ben legsűrűbben találkozni, — hogy beigazolt 
tény az, hogy az erdőfelügyelőség személyzete 
5 —10 évvel hamarabb ért el minden rangosz
tályt, mint az ugyanannyi idők óta szolgáló kincs
táriak.

A kincstári erdőtiszteknek, az erdészeti státus 
egyesítése elejtésének érdekében szerkesztett 
emlékirata szintén ugyanezen rekriminációt hasz
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nálja, annak hangoztatásával, hogy az erdő- 
felügyelőségi intézmény, újabb mint a kincstáriaké.

A M. E. 1909. február 15. száma szintén 
arról hoz hírt, hogy az erdőfelügyelők 4— 10 
évvel kevesebb szolgálati idő alatt kerültek ma
gasabb rangosztályba, mint a kincstári erdőtisz
tek és hogy ily módon a legkevesebb átlagos 
szolgálati idővel az erdőfelügyelőségi személy
zet bír.

Hát az ilyen és ehhez hasonló érvelések, 
amelyekkel most igen sűrűn találkozhatni, mind 
igen szépek, tetszetősek és talán hasznosak is. 
Mert hiszen mindenki saját álláspontjának iga
zolásául, viszonyai javításának reményében, min
den lehetőt és elgondolhatót összeszedhet s fel
hozhat s ily módon tetszetősen kidomboríthatja 
indokait, amelyekkel célját saját magára hasznos 
irányban érheti el.

Csakhogy más kérdés az, hogy minden fel
hozott szép és tetszetős érv egyúttal teljesen 
fedi-e a valóságot is? Az erdőfelügyelőségek
ről hangoztatott rózsás állapotok például sokak
ban gyökeret verhettek és nincs kizárva, hogy 
maguk az Íróik is hiszik ebbeli állításaikat. Itt 
csak egy baj van a kréta körül, az t. i., hogy 
maga az erdőfelügyelőségi tisztikar nem tud 
semmit arról a rózsás világról s bármerre is 
keresi, hacsak halvány parányi csillag képében 
is a melengető, ragyogó napot, mindenütt csak 
az északsarki jeges világ sötétségét és zord hi
degségét tapasztalja maga körül.

A kir. erdőfelügyelőség státusa, mint arról 
mindenki könnyű meggyőződést szerezhet, amint 
már említettem, 15 százalék javulás levonásá
val, mai nap is csak ott van, ahol azelőtt 30 
hosszú évvel volt. A viszony annyiban javult 
e tenger idő óta, hogy a kir. erdőfelügyelők 
státusában 2 állás a VI. fizetési osztályba ment 
elő a VH-ből; öt pedig VIII-ba a IX-ből.

Még szomorúbb a helyzet, ha csak a kir. 
erdőfelügyelők sorsát veszszük külön. Ezeknél 
a javulás e 30 év alatt 6 %>. Ezen érdemes 
tisztviselők legnagyobb része már 20—40 éve 
egy ugyanazon fizetési osztályban és fokban 
van. Pedig mindnyájan jól tudjuk, hogy e nagy 
idő alatt a megélhetési viszonyok majdnem ki
számíthatatlan százalékkal nehezültek. S miután

ehhez képest a pénz értéke mindég csökkent, 
ezen egyének, ahelyett hogy hosszú szolgálataik 
jutalmaként fizetésben előmentek volna, a drá
gaság folytonos emelkedésével, tulajdonképen 
évről-évre anyagiakban sülyedtek és sülyednek 
továbbra is !

Sem helyesnek, sem ildomosnak nem tartom 
azt, ha egy tisztviselői kar, — úgy mondva — 
a másik hátán akar boldogulni; ennek dacára, 
miután az idézetekből is láthatólag, a kincstári 
és községi erdőtisztek minden vonatkozásban 
az erdőfelügyelőség státusát emlegetik érvül, 
hát, anélkül hogy statisztikai bizonyításokhoz for
dulnék, csak egyszerűen figyelmeztetek arra, 
hogy bárki is vizsgálja meg összehasonlításul, 
hogy a kincstári erdőtisztek szintén 30 év alatt, 
vagy még inkább a községi erdőtisztikar státusa, 
rövid évtizedes fennállása óta hány °/o-al haladt 
mai napig előre? El fog bámulni azon, hogy 
az erdőfelügyelőség ezek láttára hang nélkül 
veszi tudomásul, nem a többiekkel szemben ért 
ily leverő mellőztetését, hanem azt, ahogy az 
újabbi idők már elviselhetetlen drágasága mel
lett anyagi tengődésben teljesen elhagyatva 
maradt.

A keserűség pohara csak telik az által, ha 
figyelembe vesszük, hogy más, állami és köz- 
igazgatási tisztviselői ágazat milyen helyhez ju
tott az utóbbi idők rövid pár éve alatt. Nem is 
említve már a kir. bíróságnak majdnem éven
kénti előmenetelét, a jószágigazgatók, pénzügy
igazgatók, középiskolai tanárok, egészségügyi, 
borászati, iparügyi, állategészségügyi felügyelők 
stb., mondhatni bravúros ugrásait. Még a csak 
az alsó gimnázium s egy tkvi vizsga minősíté
séhez kötött, telekkönyv vezetők is egyszerre 2 
fizetési osztályt léptek elő; hát még a megyeiek, 
a főszolgabirák, alispánok, kiknek már az V-ik 
fizetési osztályba történő besorozásuk iránti elő
terjesztését is a belügyminiszter a legjobb in
dulattal fogadta. (Budapesti Hírlap 1908. dec. 2.)

Az erdőfelügyelőségi intézménynél leginkább 
azt szokás felhozni, hogy a létszámban a VII. 
fizetési osztály nagyobb százalékarányban van 
meg. De ezt sérelmük csakis tetszetős, de ha
mis mintaként lehet említeni. Mert hiszen a fel
ügyelőség státusa, bármily irigylendő állapotban
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is lenne, semmi más szolgálati ágazatnak stá
tusát, se nem sérti, se nem befolyásolja. A 
meglevő állapot pedig mit sem von le az emlí
tett mostoha sors részesedéséből, mert hiszen 
a kir. erdőfelügyelőket nem is lehet más szol
gálati ágak berendezkedésével összehasonlítani. 
Az 1879. évi XXXI. t.-c. nem ismer státust, 
hanem kir. erdőfelügyelőt s annak helyettesét. 
Az erdőfelügyelő Ő Felsége által neveztetik ki 
mindég a VII. fizetési osztályba s minősitvénye a 
kezelő erdőtisztikarén felül, még külön feltétel
hez, 8 évi erdészeti szolgálathoz van kötve. A 
valóságban azonban e minősítéssel még senki
ből felügyelő nem lett s azzal az illető folyamo
dók csak al-erdőfelügyelőkké neveztetnek ki a 
IX. rangosztályba, amely osztályt az illetők a 
kezelésnél is a legtöbb esetben elérték volna 
azon idő alatt, vagy többen már el is érték s 
e minőségben még alaposabban meg kell szür
külnie az embernek, mig erdőfelügyelő lesz 
belőle.

A kir. erdőfelügyelőknél tehát nem lehet azt 
mondani, hogy itt hány százalék van lejjebb, 
vagy feljebb, mert hiszen valamennyi egy fize
tési osztályba lesz kinevezve. S ezen osztályt 
már lejebb szorítani nem is lehet, mert hiszen 
törvényes intézkedés szerint, a kir. erdőfelügyelő 
a földmivelésügyi minister képviseletében az 
erdőtörvény végrehajtása szempontjából az ösz- 
szes erdőbirtokosoknak, uradalmaknak, maga
sabb állású erdészeti tisztviselőknek, kincstári 
hatóságoknak, az állami erdőhivataloknak mű
ködését is, mint az 1896. évi XXVI. t.-c. 84. 
§. b. pontjában is elismert egyik főhatóság el
lenőrzi.

Hanem azt hiszem, hogy az ellen már semmi 
érvet felhozni talán még sem lehet, hogy ha 
az erdőfelügyelőket fizetési osztályban lejjebb 
szorítani lehetetlenség, hogy abban előlépjenek.

Jogos követelés az első sorban, a már el
mondottakból következőleg, azért, mert ha a 
legutóbbi évek változott megélhetési viszonyaira 
tekintettel, az összes állami és közigazgatási 
tisztviselők és alkalmazottak hatalmas státusren
dezésben részesültek, ilyenből a kir. erdőfel
ügyelőség sem zárható ki.

Szükséges követelés, mert azzal a fizetéssel,

amelyben egy tisztviselő ezelőtt 20—30 évvel 
részesült, a mai nap megélni képtelen. De a 
szükségesség szolgálati érdekből is fennáll. Mert 
az erdőfelügyelőség felállítása idejében, a ke
zelő tisztikar akkori státusa mellett, az erdőfel
ügyelő rangban, a törvény intencióinak megfe- 
lelőleg, a felülvizsgálás és ellenőrzés szüksé
gelte tekintély állását töltötte be. Ma azonban a 
kezelő tisztikar státusa mondhatni a felügyelet 
fölött áll! Az erdőhivatalok vezetői a VI. fiz. 
osztályban s az erdőgondnokságoké a VIII. fiz. 
osztályban is vannak. Ki fogja azt bizonyítani, 
hogy nem anomália és hivatali ferdeség az, 
midőn kisebb rangosztályú tisztviselő a maga
sabbnak működését őrzi ellen s vizsgálja?! 
Mely tisztviselő fogja a nálánál kisebb rangúnak 
figyelmeztetését, vagy tanácsát elfogadni, vagy 
intézkedéseibe lelkileg is bele nyugodni ? Ha 
pedig mindez nincs meg, mit ér az ily tisztvi
selőnek működése? Vagy az erdőtörvény és 
szolgálati helyes elvek követelményeinek meg
felelő az, hogy midőn a kincstári és állami er
dőkezelés státusa három V. fizetési osztályú 
tisztviselőt tisztel élén, és 1910. évtől kezdődő- 
leg még négy, tehát összesen hét ily állás lesz 
betöltve, a felügyelet státusa ilyennel egyetlen 
egygyel sem rendelkezik! Mert hiszen az egész 
erdészeti adminisztráció vezetője a szolgálati 
ágak egyikéhez sem sorozható; neki ezeken 
felül kell állania.

Az erdőfelügyelői státus emelkedése e mel
lett egyik szolgálati ág előmeneteli viszonyait 
sem sérti, sőt azok közvetett érdekében van. 
Egy az, mert azoktól független, másrészt pedig 
mert közvetve ily módon, a kezelési státusok 
személyzetének viszonyai is, ez által csak ja
vulnak. Mert hiszen a felügyelőséghez szintén 
csak a kezelésből neveztetnek ki azok, a kik 
arra hajlammal bírván, pályáznak. Az előlépés 
tehát közvetetten, bármiként is magyarázzuk a 
dolgot, a többi szolgálati ágazatra is biztosítva van.

És itt mindjárt felemlíthetem azok részére, 
akik a felügyelőségi gyorsabb előmenetelt sze
retik veres posztóként felmutatni, hogy az nem 
oly sült galamb, mint azt bárki is elhinné. Elő
ször is meg kell azért alaposan dolgozni s el
tekintve attól, hogy a felügyelőségek mind oly
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megyei székhelyeken vannak, melyek megél
hetési viszonyaihoz képest a fővárosi drágaság 
mai nap már csak mese, a felügyelőséghez sem 
rántanak elő sehol iskolás gyereket, hanem 
mint már mondtam, a legjobb esetben csakis 
már hosszú, legkevesebb 8 évi szolgálattal biró 
X. fizetési osztályban levő tisztviselőt neveznek 
ki a IX. osztályba; tehát olyat, a ki legtöbb részt 
saját ágazatában is már előlépett volna. Néha 
azonban csak IX. osztályú jön át, egyszerű cse
reképen. De bármiként is lenne a dolog, elő
menetelről itt nem is lehet szólani, mert hiszen 
erdőfelügyelőséghez nem előléptetés, hanem pá
lyázat utján kinevezéssel lehet csak jutni. S a pályá
zatokban mindenki részt vehet, a kinek kellő 
minősitvénye és hajlandósága van. És ha annyira 
irigylendő a felügyelőség állapota, hogy van az, 
hogy már többször fordult eset elő, hogy egyálta
lán nem akadt pályázó s kényszerrel kellett em
bereket előrángatni. Arra pedig fogadást ajánlanék, 
hogy a kincstártól egy tisztviselő sem jönne át ha
sonló fizetési osztályba. És végül tessék csak meg
nézni a listát, ott láthatni, hogy pl. a Vili. fize
tési osztályban levő alerdőfelügyelők mind leg
alább is 20 éves tisztviselők; holott ezzel szem
ben például a községieknél többen felényi idő 
alatt értek el ily haladást. Hátha még számba 
veszszük a felügyelőségi szolgálatban ismert, 
túlfeszített, idegölő munkát, melynek hatása alatt 
a tisztikar nagy része teljesen idegbeteg lesz 
és pedig nem divatos formában, hanem orvosi
lag megáll apíthatólag.

Mindezen röviden vázoltak dacára, — az erdő
felügyelőség intézménye, — különösen az utóbbi 
évek nagy átalakulási mozgalmaiban is, — hogy 
hogy nem, — annyira kiesett a kormány ér
deklődése köréből, — hogy például a legutóbbi 
1909. évi államköltségvetés indokolásában is, — 
melynél a kezelési státusban : 2 V. oszt., 6 VI. 
oszt., 45 VII. oszt, 16 Vili. osztályú uj állás 
szerveztetett, a felügyelőségről még csak egy 
szóval sem történt megemlékezés !

E helyett azonban, — talán ép’ ama rózsás 
állapot látszatának kedvéért, — a felügyelőség 
teher-lapjáról lesz gondoskodva. így például az 
ornithologiai központ költségvetése ide van so
rozva annak dacára, — hogy az az erdőfelügye

lőség hatásköréből már rég elvonatott. A felügyelő
ség főiskolai végzettséget feltételező státusában 
van nyilvántartva a vadászati felügyelőség,
— mely már szintén évek óta a közgazdasági 
osztályhoz tétetett át.

Egyesítve és összegezve az elmondattakat, — 
bizony csodálkozással vegyes bámulattal szem
léli az erdőfelügyelőség — múltja, jelene és 
jövőjének tengeren ringó tépett hajóját, — amely
— miután már a többi állami alkalmazottaké, — 
a közigazgatásiaké, papoké, körorvosoké, jegy
zőké, tanítóké stb. stb. a mutatkozó viharok elől 
a biztos révbe be engedtettek, — a révparancsnok 
intézkedése hián, még mindég ott vergődik, dü- 
ledezve jobb-balra a beszivárgó vizektől s ki
téve annak, hogy egy közeli viharban, „meg
fogyva bár, de törve nem“, a tenger mélységes 
fenekére merüljön.

Hát hiszen ha mostohaságba kerül a gyer
mek, bizony annak csak a jó Isten a gondo
zója. Azért boldog a fiú, akinek oly gondos szü
leje volt, hogy jövőjét megfelelő hagyatékkal 
biztosította. Itt is annak az embernek, aki az 
erdőtörvényt megalkotta és az erdőfelügyelőség
gel keresztül vitette, kellett volna, ha nem is 
hálája jeléül, de legalább az együttmunkálkodás 
emlékéül, a t. Házban és az illetékes körök
ben, a felügyelőség sorsáról munkálkodnia, amely 
mindenkor kifogástalanul megfelelt összes kötel
meinek és beléje helyezett bizalomnak s azon
felül is híven elvégezte mindazt, amit rá akasz
tottak a hosszú évek uj és uj viszonyai.

Az elmondottakkal, azt hiszem megfeleltem arra 
is, hogy mily tetszetős, gyengéd, de meggon
dolatlan állítás az, hogy a községi erdőtisztek 
státusrendezésüknél, a kir. erdőfelügyelőségek 
előnyére sérelmet szenvedtek. Az említettekből 
eléggé kiviláglik, hogy a szolgálati közérdek, 
eltekintve a többi állami és közigazgatási tiszt
viselők státusa rendezéséből folyó méltányosságtól 
és a mai megélhetési viszonyok tekintetbe vé
telétől, egyenesen követelik az erdőfelügyelőség 
státusának legalább oly mérvű rendezését, hogy 
az állásoknak 10°/o-a az V. fizetési osztályba, 
40°/o-a a VI. 25—25% a^VII., és VIII. fizetési 
osztályba jusson ; mig az ezen szolgálati ága
zatban régi ideig multa IX. fiz. osztály, ha ezen
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túl hosszabb szolgálati évekkel biró tisztviselők 
kinevezésével is kapcsolatosak, teljesen töröl
tessék.

Befejezésül még csak egy kis „szépséghibá
ról“ akarok megemlékezni.

A kezelő erdőtisztek címei, gyakornoktól az 
erdőmesterig, legutóbb rendezve lettek. Pedig 
az erdőmester cim igazán oly szép volt és 
nemcsak szép, hanem köztiszteletet adólag is 
bevésve volt a nép érzületébe és szokásába.

Hanem az „ al-erdőfelügy elő"-nek a magyar 
szófűzés képtelenségi szóhalmazában megszü
letett idiotizmus kiküszöbölése senkinek sem 
jutott eszébe, bizonyságául annak, hogy e szol
gálati ágazat jövője talán tényleg a tenger fene
kén csalogat.

Nem hiszem, hogy lenne alerdőfelügyelő, akit 
bármi bemutatkozásnál únos-untig ki ne faggat
ták volna már az ismert szóviccekkel: „Sza
bad kérdenem, melyik alerdőnél méltóztatik 
felügyelő tenni?“, vagy; „Hogy lehet kérem egy 
alügyelő egyszersmind /"^/ügyelő is ?“ vagy : „ Al- 
felügyelő úr csak most érkezett haza “ stb. A 
levelek nagy része pedig igy lesz címezve: 
„N. N. erdőalfelügyelő úrnak“.

No hát ez nemcsak a jó ízlés elleni állapot, 
hanem teljes egészében kacagni való bohémia. 
Nem is mer az ember még társaságba se menni, 
nehogy be kelljen mutatkoznia valami ötletes 
idegennek.

Hogy az emberi al-fel észnek miféle találé
konysága fedezte a betöréses lopást magyar 
szókincsünkben, igazán elképzelhetetlen. Hiába 
itt Sherlock Holmes detektív zseniálitása, ezt 
ugyan kinyomozni teljes lehetetlenség! És mi
nek kellett a képzelhető megerőltető kutatással 
e felfedező utat megtenni, midőn az erdőfelügyelő
ségeket kreált erdőtörvény oly egyszerűen, de 
magyarosan és helyesen állapítja meg az állást, a 
„felügyelő-helyettese“ címen! Eltekintve tehát attól, 
hogy ez a törvényesen elfogadott cim, nem 
jobban s magyarosabban, de kifejezőbben is 
szól a nóta ilyképpen : „helyettes kir. erdő
felügyelő“, vagy „kir. erdőfelügyelő helyettese“ !?

A másik ily szépséghiba kapcsolatos az erdő- 
felügyelőségi státusnak közel múltban keresztül 
vitt rendezésével; melynél, mint említve volt,

két VI. fiz. osztályú „főerdőtanácsosi“ című 
állás szerveztetett!

E cim eddig a kezelésnél talált igen kifeje
zően alkalmazást. De hogy az erdőfelügyelet
nél is kifejezze azt, amit szándékol, azt nem 
merném állítani. És az erdőtörvény sem ismer 
ilyen címet. Nem való másra, minthogy az er
dészeti adminisztrációban, a közélet szeme előtt 
aműgy is kiismerhetetlenül befészkelődőtt zava
rokat fokozza.

A törvény intencióinak is azt hiszem hűbb 
kifejezője lenne, ha már egyáltalán cim kell és 
nem lehet az erdőfelügyelőket szintén I. és II. 
osztályúvá sorozni, a „főerdőfelügyelő“ elneve
zés, mint az bármely más szolgálati ágaknál is 
„főfelügyelő“-ként szerepel.

Végzem Lánczy Leó kamarai elnöknek, a 
kereskedelmi és iparkamra legutóbbi ülésén han
goztatott azzal a panaszával, hogy: „Az utóbbi 
öt év alatt az életdrágaság enyhítésére alig
történt más, minthogy beszédeket mondtak és 
ankéteket tartottak, memorandum készült; tettre, 
sikerre nem utalhatok“. A folytonos politikai vál
ság, alkotmányos életünk folytonos veszedelme 
nem engedi nálunk a közgazdasági kérdések 
fejtegetését, de ez irányban még az érdeklődés 
kifejlődését sem, s ehhez képest az erdők fen- 
tartása iránti gondoskodás verőfényes sugara is, 
ki tudja mikor fog előbújni a politika vészter
hes felhői közül?!

Craus Géza Aladár.

Az erdeifenyö egyik gomba-betegségéről.
( C a e o m a  p in ito rq u u m .)

Irta H ibján János.

Az 1900. november havában, Sepsiszentgyörgy ren
dezett tanácsú város tulajdonát képező „Orkő“ nevű, 
éjszakkeletnek hajló, lankás lejtő 2— 15 éves, 5'2 kát. 
hold kiterjedésű erdei- és feketefenyő fiatalosában, az 
erdeifenyő egyedeken nagyon sok lekunkorodott és szá
raz hajtást láttam. Egyes erdeifenyő példányok már any- 
nyira voltak elsatnyulva és elbokrosodva, hogy azokat 
1901. évben kivágattam. A betegség 1901. évben is ter
jedt és a nyár folyamán észrevettem, hogy a baj, barna 
foltok alakjában a friss hajtásokon jelentkezik, s hogy 
rákszerű sebék az előző évek hajtásain is vannak. A 
törzsek és ágak képződése feltűnően eltérő volt, de a 
sebhelyek okát nem tudtam megállapítani. 1902. év 
tavaszán Sepsibesenyő község határában fekvő és a 
sepsibesenyői református egyház tulajdonát képező, dél, 
délkeletnek és keletnek fekvő 3 — 10 éves mintegy 20'0
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kát. hold kiterjedésű erdei- és feketefenyő, tölgy és ákác- 
ból álló verseny-kopárerdősitésben, az erdeifenyő majdnem 
minden csúcshajtása már tele volt a barnás foltokkal. A 
száradó foltok oly tömegesen léptek fel, hogy a velem 
volt egyházi megbízottak és az erdőőr is, ezen károsí
tást az előzőleg átvonuló jégesőnek tulajdonították. A seb
helyek elég frisseknek látszottak s így szorgosabb kuta
táshoz fogtam, hogy a kár okozóját felfedezhessem. Ekkor 
kitűnt, hogy az ágakon és csúcshajtásokon igen sok 
Lachnus pinicola nevű tetű fordul elő, a barna foltoknak 
teljesen megfelelő elhelyezésben, t. i. hosszabb, szélesebb, 
vagy az egész hajtást körülvevő csoportokban.

1903. évben a kár újból jelentkezett, de a tetvek mű
ködésének megfigyelésével megbízott erdőőr csak azt 
jelentette, hogy a tetű tömeges fellépése a gidófalvi 
kopár erdeifenyő-erdősítésben is észlelhető. Mikor későb
ben kimehettem, az ágak már el voltak száradva és a 
csúcshajtások a szél által letöredezve.

A károsításokat tisztán a tetű tömeges fellépésének 
tulajdonítottam és úgy következtettem, hogy a friss haj
táson tömötten egymás mellé sorakozott tetvek szopóká- 
juk által okozott sebhely szárad meg és gyanta kiválasz
tásával védekezik a betegség tovább terjedése ellen.

Jablonowszky József úr, a budapesti m. kir. állami 
rovartani állomás főnöke 1904. és 1905. évben szíves 
volt felvilágosítani, hogy úgy a saját meggyőződése, mint 
külföldi autorok nyilatkozatai szerint is, a tetvek erdé
szetiig sem fontosak; számbavehető kárt nem tesznek 
és hogy a beküldött ágrészeken állati kártételt nem ész
lelt. Ezen szives értesítés, melyért e helyen is köszönetét 
mondok, valamint azon körülmény, hogy 1905. évben a 
tetü csak igen kis mértékben fellépett és az ágak és 
csúcshajtások kigyóvonal alakú növése mégis nagyon 
feltűnő volt: a tetvek káros hatásában való meggyőző
désemet riagyon megingatta és feltettem, hogy 1906. 
évben a csúcshajtás hossznövekedésének ideje alatt, 
megfigyelem az ugyanazon megjelölt nagyobb tetücsopor- 
tokat.

Megfigyeléseimet 1906. évi május hó 30-án megkezd
tem és augusztus hó 25-én befejeztem s ekkor kétség
telenül megállapítottam, hogy valóban nem a tetü a káros, 
hanem hogy a betegséget a tetüvel egy időben fellépő 
penészgomba okozza.

Úgy a tetvekre, mint a gombákra vonatkozó megfigye
lésemet, a rovartani állomásnak 1907. évi március havá
ban megküldöttem, de mivel sem azelőtt, sem pedig 
azóta erdészeti lapjainkban az ezen gomba károsítására 
vonatkozó adatokat nem olvastam; közre adom meg
figyeléseim eredményét azon kérelemmel, hogy vala
melyik avatottabb szaktársam és a kísérleti állomások 
is, a gomba káros hatása iránt érdeklődni és további 
megfigyeléseket eszközölni szíveskedjenek. A tetvek meg
figyelésére vonatkozó adatokat mellőzöm, és csak a 
gombára vonatkozókat írom le.

Junius 8 án észre vettem, hogy a friss hajtásokon 
2—3 mm. hosszú sárgás foltocskák mutatkoztak,melye
ken a héj repedezni kezdett.

Junius 20-án sokkal több folt volt látható s ezek is 
már különféle stádiumban jelentkeztek. A folt először 
hosszúkás repedésnek látszik, a repedés szélén sárgás 
myceliummal, mely oldalt is terjedve, a repedés körüli 
héjat világos sárgává átalakítja. A folt hosszban és 
szélességben terjed és daganatszerü világossárga duzza
dást okoz, mely kissé nyálkás. Ezen duzzadás később 
megszárad, barnás lesz, és az elhalt, de még gyantával

be nem vont héj alól, igen finom világossárga por (spóra) 
száll el. A további stádiumban a folt még mindig jobban 
megbarnúl és a gyanta elönti; utolsó fokban pedig 
kisebb-nagyobb, száraz, barna foltok jelzik a gomba 
károsítását.

Junius hó 28-án a sárga foltok spórás széleikkel észlel
hetők, a régebbiek megbámulták és meggyantásodtak.

Julius 9-én a gomba, valószínűleg azért, mivel a héj 
már megkeményedett s így ellentállóbb lett, újabb sérü
léseket nem látszott okozni, de a régibb barnás foltok 
megnagyobbodtak és amely folt még kiterjedésben van, 
szélei lila színbe menő vörösbarnák (mint a feketefenyő 
friss hajtásainak a szine). A gombafoltok aszerint, amint 
a tavaszi hajtás egy részére kiterjednek, vagy a hajtást 
körülveszik; a hajtás vagy tovább él, vagy elszáradóban 
van, vagy pedig már egészen elszáradt. A vastagabb 
csúcshajtások nagyobb gyantakivállás által védekeznek 
s ezeken a foltok lassabban terjednek, ellenben az oldal
ágak vékonyabb hajtásai már elpusztuló félben vannak. 
A gombabetegség az ezen helytől távol fekvő állami 
csemetekert kétéves erdeifenyő-csemetéin is tömegesen 
fellépett és több száz csemete csúcshajtása elszáradt. Itt 
a jelenséget julius hó 5-én észleltem először.

Julius hó 19-én a gombafoltokat csak jobban meg
bámultaknak, elszáradottaknak és begyantásodottaknak 
találtam.

Augusztus 3-án a gomba újabb támadásait ugyan 
nem észleltem, de folytatólagos működése, az oldalágak 
vékony hajtásainak elszáradásából még mindig meg
állapítható.

Augusztus 25-én a gomba működése megszűnt.
Az előadottakból megállapítható, hogy a gombabeteg

ség legjobban junius és julius hónapokban pusztít. 
Károsítása főleg a fa műszaki használhatóságát be
folyásolja. Ennek igazolására közlöm a természet után 
1909. évi julius hó 9-én rajzolt következő ábrákat, melyek 
úgy a törzs, mint az ágak, a go.mbabetegség által oko
zott többféle változásait és azok sajátságos fejlődését 
mutatják.

Az 1-ső ábra mutatja, egy, a gomba által eltorzított 9 
éves erdeifenyő-csemete képét, (a tűk elhagyásával), 
melyen a-val jelölt részek ezidei már elszáradt hajtások ; 
b-vel jelzett sötétebb foltok az ezidei hajtásokon ki
fejlődött gombafoltok; c-vel jelölt sötétebb foltok pedig 
sebforradások. Egy sebforradásnak nagyobb képe a 9. 
ábrán látható.

A 2—6. ábra mutatja a csúcshajtás megsemmisítésé
ből származott törzselváltozásokat, míg a 7. ábra egy 
ágpereszlenen maradt sebeket tünteti fel (sötétebb foltok).

A 8. ábrában bemutatott ezidei csúcshajtáson a) sárga 
folt (a gomba I. stádiuma); b) sárga folt héjrepé- 
déssel (a gomba II. stádiuma); c) megszáradt barnás 
foltok (a gomba III. stádiuma); d) gyantaömlés a c) 
barna szinü és száradó seben (a gombabetegség utolsó 
stádiuma).

Téglás Károly erdővédelemtanának 63. oldalán Caeoma 
pinitorquum A. Br. név alatti leírás, teljesen ráillik a 
gombabetegségre.
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Erdészeti technológia.

Á cellulose és derivátjai.
Folyt. Közli: Sko lka  József. 3

A cellulose felhasználása.

Egészen a XIX. század közepéig a papirgyárosok a 
papír készítésére kizárólag a len- és kenderrongyokban 
lévő cellulosét használták, mely anyag árban folyton 
emelkedett s a tudomány haladása folytán a kellő 
mennyiségben sem állott már rendelkezésre a növekvő 
kereset és papírfogyasztás mellett. Ezért más anyag után 
néztek, mely hivatva lenne a rongyokat pótolni. Legelő
ször a szalmára irányult figyelmük, de az ebből készült 
anyag az eljárás tökéletlensége miatt is oly silány volt, 
hogy azt csak alárendelt minőségű papirosnál tudták 
felhasználni, mint pótló anyagot.

Sokkal jobb anyagot nyert tengeri-szárból Aller 
Lajos, az osztrák államnyomda igazgatója, mely azonban 
kellő mennyiségben nem állt rendelkezésre. így terelődött 
a figyelem a legelterjedtebb anyagra, a fára.

A fát eleinte mekánikai utón igyekeztek feldolgozni 
a papírgyártás céljaira s ezen törekvés vezetett a még 
most is külön iparágat képező faköszörülésre. A fát 
vagy külön e célra szerkesztett gépeken foszlatják szét, 
vagy kellően előkészített illetőleg aprított állapotban őr
lésnek vetik alá, hogy a nyert terményt, silányabb 
papiroshoz pótlóanyagul használhassák fel.

A jobb minőségű papiros gyártásához alkalmas anyag 
nyerése céljából a vegyészek iparkodtak a fában lévő 
cellulosét lehetőleg tisztán előállítani s ezen igyekezet 
előbb a nátron, majd sulfiá s végül elektrokemiai 
utón való cellulose-gyártáshoz vezetett. Az elsőt az 
olcsóbb másik eljárás háttérbe szorította, mindkettőt 
pedig hivatva van a legegyszerűbb s legolcsóbb harma
dik eljárás pótolni.

A fából való cellulose-gyártás a tudomány mai álla
pota mellett teljesen megoldottnak veendő s mondhatjuk, a 
tökély magaslatán áll ha meggondoljuk, hogy rövid pár 
óra alatt papiros alakjában előttünk van a fa, melyen 
rövid idő előtt ott hallottuk a fülemüle csattogását, a 
rigó dalát.

Hogy mily rengeteg a ceílulose gyártás : szolgáljon itt 
Útmutatóul az 1906. évi statisztikai évkönyvből vett 
alábbi táblázat, mely egyúttal a műveltség, kereskedelem 
és ipar előrehaladottságának és megoszlásának képét is 
mutatja.

Az állam neve
1906. évi papírfogyasztás

egészben tonna egy lélekre esik 
klgr.

Amerika 639,734 19-3
Németország 393,683 15-09
Anglia 246,051 17-2
Franciaország 196,942 10-3
Osztrák-Magyar-

Monarchia 147,706 95
Olaszország 123,026 7-7
Többi állam együtt 120,654 —
Montenegró és Szerbia — 0-6
Oroszország és India — 0-4

Összesen : 1.867,796

Ha most meggondoljuk, hogy 1 Q. tiszta cellulosé- 
hoz 225—300 klgr. nyers ja  kell: látjuk, hogy egy 
termékeny regényíró majdnem több fát pusztít el, mint 
az összes bostrichusok és apácagyaponcok együttvéve.

Mutatja ezen táblázat azt is, hogy a műveltségnek 
még terjednie kell, s terjedésével emelkedik a papir- 
szükséglet, s így a cellulose illetve a fa ugyanezen célra, 
s bizhatunk fatermékeink értéknövekvésében, melynek 
lépést kell tartani a fogyasztással.

A cellulose fontosságát beigazoljuk, ha rámutatunk a 
belőle készült papiros felhasználására. Mostanában a 
papirosból számtalan oly tárgy készül, mely előbb nálá
nál sokkal drágább anyagokból lett gyártva. A papiros
ból készült kalap, ruha, fehérnemű, minden nagyobb 
városban kapható. Legújabban remek csipkét készítenek 
belőle, mely alig különböztethető meg a valóditól. A 
dísztárgyak készítésében is tért hódított a papiros s 
Párisban már papírédényeken szolgálják fel az ételeket.

Eltekintve a cellulose derivátjaitól, melyeket alább tár
gyalunk : felemlítjük, hogy a celluloseból különböző kötő 
és belekevert különféle más anyagokkal készülnek a 
különféle műanyagok*, mint xylolith, műfa,, ébenfa-után
zat, elefántcsont-utánzat, tetőcserép, tűzálló anyagok, 
cipősarok, stereotyplemezek, épület és butordíszítmények, 
bot, esernyő-fogantyúk, művirág és gombok stb. stb.

1. A hydrocellulose.
Ha a tiszta cellulosét 3 —4 percre 3 % -os kén- vagy 

sósavba mártjuk: az megduzzad — s ha mindjárt fölös 
vízbe mossuk s 40—70 C° között 4— 10 óráig agyag
edényben hevítjük s utánna a savtól teljesen megtisztít
juk és megszárítjuk, külsőleg fehér, a cellulosétól alig 
megkülönböztethető uj anyagot, a hydrocellülosét nyertük.

A művelet alatt a cellulose az erősen hígított sav

* Ezeket külön fogjuk tárgyalni.
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vizéből egy algurivalenst vett fel s nyerte azon tulajdon
ságot, hogy finom porrá igen könnyen szétdörzsölhető s 
ütésre explodál és pedig könnyebben, mint a lőgyapot. Ez 
utóbbi tulajdonságánál fogva nagyban használják és készí
tik katonai célokra gyujtózsinór gyártásához.

Vegyi összetétele C12 H22 O11, mig a cellulose C12 H20O10.
Nagybani gyártására Sthamer két eljárást közöl.
Jégecetbe addig vezet be klórgázt, míg az sárga szint 

vesz fel, majd felmelegíti azt 60—70°-ra s bele folyto
nos keverés mellett száraz, szétaprított cellulosét kever. 
A cellulose előbb megduzzad, majd összeapad és az 
egész tömeg vékony tészta alakot vesz fel. Ezen anyag 
a savtól megtisztítva és légen kiszárítva adja a hydro- 
cellulosét.

Másik eljárása szerint egy keverőgéppel ellátott edénybe 
1 Q. celluloséra 8— 10 Q 21° sűrűségű sósavat alkal
maz s az egész tömeget 70°-nál tartja IV2 óráig, időn
ként hozzákevervén 10— 15 grammos mennyiségben
káliumklorátot s midőn utóbbiból 1 klgrt elhasznált: á 
folyamat befejezést nyert. A centrifugával a savtól meg
tisztított hydrocellulosét levegőn megszárítja s a nyert 
savat további használatra teszi el.

Mivel itt a folyamat annál rövidebb ideig tart, minél 
apróbb és finomabb a cellulose : a legnagyobb előny
nyel értékesíthető ez utón a fürészporból nyert 
cellulose.

íy  Cy őfm 0 »̂ ̂ y  •)/» l)y Cy *)y ~vy ~̂>y Cy Oy~ifc

Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése
f. é. augusztus hó 26-.án Fenyőházán, mintegy 150 egye
sületi tag részvétele mellett folyt le. A közgyűlésen báró 
Bánffy Dezső elnökölt. Bund Károly titkár gondosan össze
állított évi jelentésében beszámolt az egyesületnek a le
folyt évben kifejtett működéséről, mely főleg a törvény- 
hozásnak az erdőgazdaságot érdeklő alkotásaira irányult. 
Különösen foglalkozott az egyesület az adóreformmal, a 
telepítési és birtokpolitikai törvényjavaslatokkal, amelynél 
több erdőgazdasági szempontból káros intézkedésre hivta 
fel a földmivelésügyi minister figyelmét. Az igazgató-vá
lasztmányba beválasztattak: Darányi Ignác földmívelés- 
ügyi minister, Dapsy Frigyes, Kaán Károly, Kócsy János, 
Marossy Ferenc, Nagy Károly, Péch Kálmán, Schmidl 
Ferenc, Scholtz Ottó, Scholtz Gyula, Vadas Jenő.

Nagy tetszéssel fogadták Szabó Ferenc m. kir. fő- 
erdőmérnöknek a fenyőházai erdőgondnokság gazdasági 
viszonyairól és az ottani vizierők értékesítéséről szóló ér
dekes felolvasását.

A közgyűlésből meleg hangú táviratok mentek Darányi

Ignác földmivelésügyi ministerhez, Horváth Sándor alel- 
nökhöz és a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesü
lethez.

A közgyűlést lelkes hangálatú bankett követte.
Azután programm szerint két napon át tartó tanulsá

gos kirándulásokat tettek a résztvevők Tátralomnic, a 
Csorbató vidékére és az árvái uradalomba, ahol vendég- 
szerető, meleg fogadtatásban részesültek.

t)y "óy 'hf'Zfi hf l)y óy őfi í)y 7>f éy y , of 'őf~éy 2f bfc 7f ^

Az erdők megrontója.
Irta B. T.

Hazajöttem több hétig tartó utamról. A címemre 
érkezett levelek és folyóiratok íróasztalomon hevertek 
fölbontatlanul. Kezembe került a M. E. is és nem kis 
meglepetésemre macskakörmök között látom egy már 
igen régen megirt tárcámnak a címét — amelyről már 
szinte megfeledkeztem.

Egy — eddig ismeretlen szaktársam — úgy látom — 
uj irodalmi műfajt fedezett fel, mely „ellentárcának“ 
volna nevezhető. Ez a műfaj a tárcától körülbelül abban 
különbözik, hogy több benne a macskaköröm, mint Du
nántúl „repeső égi“ madársága ! A túl a Dunán szarvasai 
végre prókátorra tettek szert. Akár csak egy bűnös, kinek 
a főtárgyalásra hivatalból rendelnek ki védőt. A szegény 
prókátornak bizony elég nehéz a helyzete, ha olyarí va
lakinek ártatlanságát akarja bizonyítani, akinek bűnös
ségéről saját maga is meg van győződve.

Mindazonáltal ez kötelessége, s ismeretlen szaktár
sam — mint a szarvasok védőügyvédje, avagy talán 
inkább mint az önérzetében sértett dunántúli ragadta 
kezébe a tollat, akárcsak én a „mészárosbárdot“. Az 
ékes beszéd sem győz meg mindig! Soraival sem a 
felvidéken „döcögő és nyikorgó“ erdőgazdaságot nem 
vágta agyon, de azt sem mondta ám meg, mi hát a 
dunántúli erdők megrontója?

Legyünk azonban tárgyilagosak ;
Hogy miért jártam épen azokon a helyeken, ame

lyekkel a dunántúli erdész legkevésbbé szeret dicsekedni, 
ennek nagyon egyszerű oka van. Hiszen ha egyes nö
vényfajok magassági elterjedését teszem kutatásaim tár
gyává, a hegyvidéket kell legszorgalmasabban átkutatnom. 
Azonban romlatlan őstalajon diszlő, kincseket érő töl
gyeseken kalaplevéve haladtam át, sőt föltétien erdőta
lajon is a legfenségesebb tölgyekben jártam a Felsőba- 
kony nem egy isteni vidékén. A Balaton hullámos domb
vidékének is nem egy helyén fordultam meg; igaz, hogy 
elhallgattam erről a véleményemet. Talán fifikából. Kü
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lönben sem volt célom, hogy összes tapasztalataimról, 
beszámoljak, még hozzá egy rövidke tárca keretében ! 
Avagy olyan kis ország az az istenáldotta föld, hogy 
képes lehet róla szerzett tapasztalatait bárki is ily kis 
keretbe beszorítani ?

Sok világlátott embert ismerek, de mert nem írták 
le élményeiket, ebből még korántsem következik, hogy 
„semmi hasznosítható tapasztalatot“ nem szereztek.

Persze boszantó lehet, hogy akad valaki, aki nem 
ismeri el tündérkertnek túl a Dunán-t, mert nemcsak a 
vendéglátó házigazda büszkeségeit nézte meg, hanem 
minden kuckóba betekintett.

Én sem vezetném jámbor vendégemet a kőgörge- 
teges, vízmosásos meredek oldalaknak, hanem oly he
lyekre, ahol még a felvidéki ember szeme is újra, meg 
újra csak szépet talál.

*

A mész- és a dolomit- talajok a legjobban vannak 
elkopárosodásnak kitéve. Mi a rendes előidézője ennek ? 
a túlságos legeltetés. Legeltetés tette tönkre a felvidék 
silányabb talajait, a Dunántúlét is. A legelőjószágot ki
tiltják a véderdőkből, a vágásokból, a mezőgazdasági 
területekről — ez egész természetes ugyebár? — s az 
állatállomány arra a silány fűtermésre van többnyire utalva, 
amit a nyomorult, begazosodott községi legelőterület 
nyújt, s bizony, ha ez meredek, silány talajú lejtőn áll, 
előbb-utóbb megszakgaíja a zápor.

A Dunántúl hegyes vidékein is igy van ez. Ott is 
elkopárosodik a legelő, mert azt sem nem gondozzák, sem 
nem javítják, — kora tavasztól késő őszig mindenféle 
fajú legelőállat járja oly számmal, amelyet nem bir el 
sokáig.

A szegény ember jószága ki van mindenünnen 
tiltva, a szarvasnak azonban nem állja útját a ti
lalmi tábla ! Nem kívánhatjuk tőle, hogy a bükkszál- 
erdő savanyú, gyér füvet legelje, mikor jobb és több táp
lálékot nyújt a vágások üde, fiatal tölgyerdősítése. Éjjel 
már künn csatangol a mezőn s tiporja, dézsmálja a sze
gény földmíves verejtékes munkájának gyümölcsét. S 
még hagyján mindez, ha számuk nem volna töménte
len ! De amint a legtöbb felvidéki legelő nem bírja ki 
a rábocsátott nagyszámú jószágot, itt sem bírja ki az 
erdő a szarvasállományt.

Nem lehet párhuzamba állítani a juhnyájak károsításait 
a szarvascsordáéval; — mert sajnos — úgy állunk, 
hogy törvényünk tehetetlen a szarvas, — szigorú a sze
gény ember kecskéje irányában. Nem lehet egymás mellé 
állítani a nemzeti vagyonnak: az erdő tőkéjének, a talaj
nak paszióból való megrontását a szükség okozta devas- 
tálással!

A szarvasokról magukról könyveket lehet írni, de hát 
e kényes témáról jobb ez idő szerint hallgatni. Én is 
csak a már visszafojtani nem tudott keserűséget akar
tam szentelt ostyába burkolni. A lóláb azonban kilátszott. 
De talán nem is akartam elrejteni.

Apróságok Imecsfalvi Imecs Béla életéből.
Az embernek szinte hihetetlen, hogy: Ő eltávozott. A 

megtestesült szívjóság volt az egész ember. Mindenki, 
aki vele valaha csak érintkezett is — tisztelte, szerette 
és becsülte. Együtt érzett a barátjával, osztozott bánatá
ban és örömében.

Úgy látom Őt, mint az erdők sűrűjéből kimagasló 
tölgyóriást, vagy mint a Libánon hegyén égnek meredő 
cédrusokat. Majdnem menten mindenféle földi salaktól, 
megtisztulva az általános emberi gyarlóságoktól — emelke
dett ő is ki embertársai közül. De miként a büszke 
faóriások felett évszázadokon keresztül elvonult viharok 
csak a kiálló galyakat téphették meg, a törzs érintése 
nélkül, ennek ellentéte gyanánt egy parányi SZÚ is 
romba, halomba, porba döntheti őket.

Ilyen szú rágta a mi óriásunkat, a mi barátunkat, ami 
testvérünket — Imecset is. Nem a törzsén. Nem. A leg
érzékenyebb, a legfájóbb részén, a gyökéren —• a 
szívén rágódott. Porba hullott. Még mindig megdöb
benve, hallgatózva állunk és . . . halljuk az intést, hogy : 
memento mori.

Emlékezzünk — mielőtt még veszteségünk nagyságát 
teljesen átéreznők — eszünkbe jut sok apróság is, a mi 
kedvesünk életéből.

*

A közelmúltban együtt kettesben vadászgattunk a 
Bükkben. Szerette a vadjait, különösen az őzeket. 
Mindent lőhetsz, csak az őzeket ne bántsd — mondta 
— mert összesen csak két vagy három darab van. Egy 
erdőőrrel bolyongtam a kijelölt erdőrészben és mind
untalan őzzel találkoztam. Szarvast nem láttam. Este 
mondom Imecsnek, hogy: talán összetévesztetted az 
őzeket valami más állatta! ?

Miért?
Mert semmit sem láttam csak őzeket.
Lehetetlen! No, ha holnap is látni fogsz, akkor löd 

le őket!
Másnap reggel maga kért engem, hogy ne menjek ki 

vadászni, mert vendégeket vár és azokkal majd együtt 
fogunk vadászni. A szívélyes vendéglátás, a kedves 
családi kör csakhamar elfeledtette velem a vadászatot. 
Tényleg nem is láthattam így őzeket.

Lefekvés előtt, a szeretetreméltóság netovábbjával 
adta tudtomra, hogy az őzekre való kijelentése csak a 
„mai napra“ vonatkozott. Holnap már tilalom lesz 
megint. De azért kettőt mégis lőttem.

*
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Én nem igen szoktam pipázni, tudta ezt jól Imecs is, 
ő sem volt valami nagy barátja a pipának; mégis két- 
izben ajándékozott nekem remek aranynyal dúsan kivert 
fapipát. Még dedikációval is ellátta. A tréfái is ilyen 
nobilisek voltak.

*
Egy ízben vitatkoztunk, hogy a napisajtó mit sem 

törődik a vadászattal, minek oka abban keresendő, hogy 
alig van egy szerkesztőségben is olyan ember, a ki leg
alább egy kicsit konyítana a vadászathoz. Mindenféle 
badarságot leközölnek. Fogadásból beküldtünk egy nagy 
napilaphoz egy kis közleményt, amelyben: fürjezés 
alkalmával a golyó homlokon találta az egyik hajtó 
gyereket. A másikban meg az őz vérbe boruló szemek
kel támadta meg a vadászt. Mindkettő megjelent.

*
Az egyik erdőőrének egy jobbféle, de használt puskát 

szeretett volna vásárolni. Elmentünk egy vegyeskeres
kedésbe, amelyik mindig hirdeti az újságban, hogy nem 
Egyetem tér. Egy barátságos arcberendezésü kisasszony 
fogadott. Nagyon sokat beszélt és mindig mást mutatott, 
mint amit kértünk. Végre találtunk egy megfelelőt, de 
nem tudtunk rá megalkudni. Jóféle használt kétcsövű 
puska volt. Látta a kisasszony, hogy ez megfelelne 
nekünk és ezért kért érte olyan hihetetlen árt. Már kifelé 
indultunk a boltból, mikor Imecs visszafordulva a leg
természetesebb hangján megjegyezte, hogy:

Most látom csak kisasszony, hogy ez nekem nem 
felel meg, hisz’ ez a fegyver drilling ! Meghökkent a 
leány és akadozva kijelentette, hogy akkor hát tessék 
elvinni annyiért is, amennyit tetszettek Ígérni.

*
Egy alkalommal hirdetést ajánlott fel a M. E. részére 

lmecsnek, egy immár nem szokatlan úton-módon részlet- 
fizetésre fegyvert áruló cég. Fényesnek ígérkezett az 
üzlet. De nem sikerült. Azt kívánták volna Imecstől, 
hogy említse meg a szövegben is a céget, mint olyant, 
amelyik részletre sem emeli fel a fegyverek árát. A 
hirdetésben 40 százalékkal is magasabban voltak az 
árak kitüntetve. Undorral utasította vissza az ajánlatot, 
hogy ő ilyenekre nem kapható.

*
Egy elszegényedett régi ismerőse Imecset mindig 

apróbb kölcsönökkel pumpolta. Megsokalta már a dolgot 
és gondolt merészet; hozzám utasította azzal, hogy én 
vagyok a világ legjobb szívű embere, én szívesen segí
tek rajta, csak egy hibám van: nagyot hallok. Be is 
állított hozzám egy reggel az amice, és olyan kiabálást 
vitt véghez, hogy majd kiszakadt a fülem dobja. Észre 
vettem azonnal szegény Imecs tréfáját és csakugyan úgy 
tettem, mintha nemcsak hogy nagyot hallanék, hanem 
hogy egyáltalában süket is vagyok.

Végre az amice is megsokalta a nagy kiabálást. Üssön 
beléd a ménkű! megjegyzéssel papirost húzott elő és 
azon kezdett el velem Írásban értekezni. Megértettem i

aztán vele, hogy azért nem segíti tovább is Imecs, mert 
ő csak az olyan embereket szereti, akik neki írnak is 
valamit. Olyasféle elbeszélési dolgokat. Kezet fogtunk, 
aztán búcsúztunk egymástól. Elértem célomat. Szegény 
Béla kapott vagy 50 kéziratot, tele mindenféle badarság
gal és még hozzá tiszteletdíj-követelésekkel. Majdnem 
komoly dolog lett belőle, mert később már olvasatlanul 
is papírkosárba kerültek az „irodalmi remekek“.

Befejezésül is húsz forintot kellett fizetnie lmecsnek, 
hogy több kéziratot ne küldjön az amice ; ami annyival 
is inkább kívánatos volt, mivel mindig fizetetlenül adta 
fel — az én tanácsomra — a leveleit. (Kő)

Tőkerucáink.
Irta Sólyom .

Nem egy kulturtényező, de legfőként a vizszabályozás 
amelynek betetőző munkálata pedig hazánkban még ma 
is csak az alfánál tart, — fölötte szűkre szabta a vizi- 
szárnyasvad létkörét.

Ezek közt a tőkekacsa még tán leginkább képes a 
megváltozott viszonyokkal számolni s igy alig van álló 
vagy folyóvíz hazánkban, ahol ne találkoznánk vele ha nem 
is abban a sokadalomban, mind élt a szabályozatlan vizek 
régi boldog korszakában, a nagy Széchenyi ideje előtt. Csak 
onnan fog ő végleg elmaradozni, ahol a hasznos vizivad rend
szeres védelme csupán a nyomtatott törvénylapon marad ; 
mindott, ahol csak némi védelmet is élvezhet, szorgo
san fog ezentúl is felváltva, hol a gondos finevelés, hol 
pedig a hasznothajtó féregpusztítás, terén mondhatnók 
„áldásosán“ működni.

Ismételten megfigyelt. esetek igazolják, hogy zajos és 
népes nagy városok közvetlen közelében teljes nyuga
lommal ütött tanyát s nevelte fiait a tőkekacsa mind
ott, ahol kellő védelem részesévé tettük őt. Azért nem
csak a valóban kiérdemelt védelem az, amely őt s lé
teiét biztosítja mi nálunk ; első sorban ő maga, a párat
lanul éles érzékű, óvatos szárnyas az, amely kiváló ér
zékei birtokában maga is képes létköreit kellőleg bizto
sítani, talán csak egyetlen oly eset kivételével nem, ami
dőn állandó konok vagy ravasz üldözéssel éberségén 
itt-ott túljárnak. Úgy futólag szemlét tartva a víz tükrén 
nyugodtan úszkáló bukdácsoló tarka sereg fölött, majd
nem azt hinnők, hogy teljes gond nélkül él, ügyet sem vet
nek mindarra, amit körülöttük a világ mível. Korántsem ! 
A látszólag nyugodtan úszkáló sőt bogarászó kacsa min
denkor tisztában van azzal, ami körülötte végbemegy s 
tüstént tova fog rebbenni vagy viz alá bukni akkor, ha 
valódi veszedelem támad körülötte vagy épen ellene. 
Egyébként ha kételkednénk, a távcső fel fog világosí
tani bennünket arról, hogy a látszólag csöndes nyuga
lommal tovauszkáló tőkekacsa élénk mozgékony szeme 
minden pillanatban másfelé tekint, csakhogy a környé
ket minden oldalról folyton ellenőrizhesse. Az, hogy
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egyik-másik sziesztázó kacsa, szárny alá dugott fejjel, 
csöndben himbálózva édesen pihen a viz színen, tév
útra ne vezessen bennünket; a körülte úszkáló társaság 
őrködik helyette is, s ha épen egy-kettő, pihenteti látó
érzékét, hallóidege azért soha nem szűnik működni egy
nek sem s igy azzal tüstént tudomást szerez a közvetve 
is értésére adott veszedelemről. Fölrebbenés esetén úgy
szólván parancsszóra egy csapatban vonulnak tova a 
veszedelem elől, úgy azok, amelyek előbb éberen úsz
káltak, mint egyben azok is, amelyek szárny alá rejtet- 
fejjel pihengettek. Csöppnyi béka nem cuppan a partról 
e vízbe, halacska nem ficánkol a víztükör felszínén anél
kül, hogy a szemes tőkekacsa-sereg erről tudomást tüs
tént ne szerezne. Egy-egy fönt a magas éterben tova- 
huzó szárnyas alig észrevehető pontja elég ahhoz, hogy 
az örökké éber tőkekacsa-sereg figyelme megkettőződ
jön. Mozgékony fejecskékkel kell úgyszólván egyazon pil
lanatban szemlélgetik a fent keringő kigyászsast vagy 
más egyéb veszedelmes szárnyasrablót.

Nem csoda tehát, ha ilyes kiváló tulajdonságok s éles 
érzékek birtokában a tőkekacsa a kultúra térfoglalásával 
szemben is aránylag eléggé képes volt létköreit biztosí
tani. Éles érzékeinek köszönheti egyben azt is, hogy vadá
szata nem a legutolsó sorozatba vont vadászkedvtelések 
közé tartozik. Vadászerényekben kiváló nem egy vadász
ember önelégülten elismeréssel adózik mindenkor a tőke- 
kacsa-vadászat eredményeinek.

A tőkekacsa éles érzékeire vagyunk különös tekintettel 
akkor, amidőn jól idomított vadászebbel vonulunk ellene.

A race-t nem találom itt épen döntően mérvadónak; 
amely ebünk a vizes elemben pompásan tud működni, 
az egyebekben is helyt fog állani a viziszárnyasvaddal 
szemben. A vizben hasznavehetőnek bizonyult eb aztán 
derekasan meg fog felelni ott is, ahol a betegre sebzett 
szárnyasnak partmenti felnyomozásáról lesz szó. A tőke
kacsa, még a súlyosabban sebzettje is, ha esetleg nem 
a vízbe, hanem a partra vagy még beljebb a szárazra 
pottyan, raffinált ügyességgel tud a leghozzáférhetlenebb 
zeg-zugokba rejtőzni. A vadászebet ilyenkor egyáltalán 
nem nélkülözhetjük. Az ebnek aránylag legtöbb dolgot 
ad a nádasok sűrűjébe menekülő sebzett gácsér kíta- 
nultabbja. A kardéles nádféle nem egyszer súlyos sebe
ket ejt a kötelességtudó eben. Sűrű nádas fölött köz
vetlenül tovarebbenő szárnyast célba se vegyünk akkor, 
ha arról van szó, hogy megbecsülendő kipróbált ebünk 
a nádasok veszedelmes labirintjéből legyen kénytelen 
számunkra a vadat előteremteni.

Perzselő nyár hevében, amidőn a kalászos áldás ter
mékét a munkások szorgos keze betakarítani igyekszik: 
a kévék és osztagok közt akárhányszor ráakadhatunk a 
vizes elem bús otthonát ezúttal hűtlenűi odahagyó tőke
kacsára, amint egyéb szárnyasféle, főként vadgalamb 
társaságban ő is részt kér a szemes áldás dús készleteiből. 
A lakmározás ilyes ritka élvezetébe merült tőkekacsát 
ilyenkor aránylag leginkább megközelíthetjük; de ha

kellően fedett helyről célba nem vehettük, innen is to
varebbennek, mielőtt még lövésre került volna a sor. 
Sokkalta biztosabban fogunk célt érni vele akkor, ha 
a tőkekacsa szokott éji pihenő helyeit kikémlelnünk sikerül. 
A kacsa a nappalt rendszerint a kevésbé veszélyes nyílt 
vizek tükrén tölti, hogy aztán est beálltára hosszú, ám 
szaggatott sorokban vonuljon megszokott nyughelyei rej- 
teke közé. Ha itt a közelben választunk magunknak 
alkalmas helyet, nem egyszer meglepően búsás ered
ménynyel fogunk hazatérni. Bármily elővigyázatos és 
szemes legyen is a tőkekacsa, azért megszokott nyugvó 
helyei felkereséséről nem fog lemondani, ha csak konok 
üldözéssel avagy naponkénti jelentkezéssel őt egyenesen 
rá nem kényszerítjük arra, hogy más tanyahely után 
nézzen. A kacsa lepihenés előtt szerfelett fecsegő; a 
szószátyár társaság ezzel hamarosan elárulja jövetelét s 
közellétét. A közös tanyahelyre rendszerint nem egy
szerre, hanem csapatokban jönnek, szórványosan, bizo
nyos rövid időközökben, úgy hogy alkalmat nyújtanak 
nekünk ismételt lövésre is. Azért ha kellően fedett hely 
nem áll rendelkezésünkre, úgy estalkony táján sem fogunk 
velük célt érni. A kacsa, ha a vadászt észreveszi, nem 
fog pihenőre térni addig, amig veszedelmet sejt, hanem 
tovahúz másfelé, teljes besötétedésig, s csak azután íog 
hazatérni, ha már teljes megnyugvást szerzett magának 
a „közbiztonsági“ állapota felől.

*)̂* *̂> •>/*

A sarkvidék fehér állatvilága.
Az állatok védőszinének elméletét legfőként a sarki 

tájak állatvilágánál látjuk beigazoltnak. A magas észak 
tájait az év túlnyomó részében, de legalább is 9 hóna
pon át, tehát az év 3U részében állandóan hólepel borítja 
Az év fenmaradó másik ’/i-dében is a sarkitájak jellege 
nélkülözi az üdébb színeket, a minőkkel erdeink zöldje 
gyönyörködtet bennünket, a sarki állatvilág külsejében 
aztán alkalmazkodik elsőbben is a végtelen hosszúra 
nyúló telek egyhangú fehérjéhez; ez a fehéres külső, a 
rövid nyár szakában legföljebb csak valamivel sötétebb 
árnyalatú fakó színnek ad helyet. Számtalan kísérlettel 
igyekeztek azt a sokat vitatott kérdést tisztázni, hogy a 
sarki tájak állatvilágának fehér színezeténél az időszaki 
szinelváltozást csupán a klimatikus befolyásokban kell-e 
keresni, avagy része van a szinelváltozás létrejövetelénél 
magának az állategyednek is ? Aki a kérdést alaposabb 
tanulmány tárgyává tette, az a világhírű sarkutazó tudós 
Frithjof Nansen volt, aki több szaktudó támogatásával 
igyekezett e fölötte érkekes, sokat vitatott biológiai kérdés
nek megoldását adni. Vizsgálódásainak eredményét 
Nansen Skandinávia természettudományi szakközlönyében 
a „Naturen“-ben tette közzé. Nansen idevágó megfigye
léseinek és észleleteinek összegezése a következő :

A sarkvidék állatvilágának színelváltozását fizikai és ké
miai okok együtthatásának kell tulajdonítani. Ez a szinelvál-
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tozás meghatározott természeti törvények folyománya ; 
mint ilyennél, az állategyed akaratának, ösztönereje érvé
nyesülésének vajmi szűk korlátok közé szorított tért 
engedhetünk csupán.

A szinelváltozást előidéző kémiai okok elseje a sarki 
tájak állatainak kültakarója alatt levő, szokatlan vastag 
zsírréteg. Ennek a rétegnek zsíranyaga az állati testben 
a gyors elégülés folyamata közben, a zord időjárás ide
jén, fölötte jelentős élettani feladatokat teljesít. A táplálék- 
szűk zord téli évszak idején az állat egyenesen rá van 
utalva saját zsírjának kihasználására. Tudjuk, hogy honi 
állatvilágunknak is nem egy speciese, főként azok, a 
melyek téli álomba merülnek, téli alvása idején, a szer
vezet fentartás érdekében, kénytelen zsirlerakodmánya 
készleteit kihasználni, úgy hogy aztán teljesen lesoványo- 
dottan kezdi az enyhe évszak beálltára eledelét megsze
rezni. Még az az állat is, a melyik a tél folyamán át 
nem aluszik, avagy az alvást csakis rövid időre szorítja, 
tél végére lesoványodik; holott jókora zsíranyag fölött 
rendelkezett akkor, amidőn a zord évszak bekövetkezett. 
Általában a két mérsékelt és a két hideg égöv állatai, 
tehát azok, amelyek áttelelni kénytelenek, tél beálltára 
jókora zsírpárnák fölött rendelkeznek. E zsirpárnaréteget 
még a tápdús enyhe évszak alatt kénytelenek maguknak 
megszerezni.

A (zsírrétegek képződése az arktikus tájak állatvilágá
nál csodálatosan intenzív; az állat minden egyéb szer
vének képződményét ez a zsíranyag, a maga javára 
igyekszik lekötni, minek következtében a többi szervek 
működése a legkisebbre tehető. Ennek következménye
ként aztán az összes szervekben némi elváltozások ész
lelhetők. Ezek az elváltozások kétségtelenül kihatnak az 
állat külszínére is; emellett a túlbőséges zsiradékképző
dés, az állat érzéki világát is befolyásolja; az állat ennek 
következtében kevésbé éber, kevésbé elővigyázatos lesz. 
A mindent igazságosan osztogató természet mintegy 
pótolni látszik az állat egyéb hiányait azzal, hogy szőr
mében, tollazatban olyan külsőt kölcsönöz aztán neki, 
amely az amúgy is táplálékszük telek idején, legalább a 
támadások ellenében több-kevesebb védelmet is biztosít
hat neki.

Északi tájak vadásznépei jól tudják, hogy a vad, a 
hosszú és zord telek szakában, érzékeiben némileg 
tompul; úgy hogy emiatt, az ottlakó népek húskészleteik 
túlnyomó részét, úgy a szőrmés mint a szárnyasvadból, 
a zord évszak idején szokták könnyű szerrel beszerezni, 
annyival is inkább, mert nyár szakában egyik-másik állat
faj onnan tovavándorol, vagy ha nem is hagyja oda 
sarki otthonát, az enyhébb évszak idején sokkalta több 
fáradsággal s utánjárással lenne csak tőrbe ejthető.

Hogy a zsírrétegek lerakodása és gyarapodása a 
szőrme és illetőleg a tollazat festanyagának elváltozására 
befolyást gyakorol, azt Nansen a következőképen ok- 
adatolja :

Az abnormis, túlbő zsirképződés kapcsán, az állatszerv

belsejében végbemenő egyéb elváltozások következtében 
a festanyag úgy a szőrménél mint a tollazatnál szin- 
elváltozásokat szenved; minél közelebb esik a szőrme 
vagy a tollazat saját gyökeréhez, annál fakóbb, halvá
nyabb, majdnem fehér szint ölt az, mig ellenben a levegő 
külbehatásának inkább kitett rész úgy a tollazatnál mint 
a prémnél folyton váltakozik, vagyis folyton világosabb 
vagy sötétebb árnyalatokat ölt, a szerint amint több vagy 
kevesebb fény vagy világosság éri azt.

A zsiradékrétegek legszélesebbek az állati test olyan 
részein, amelyek a hideg iránt legérzékenyebbek. Így 
tehát érthető, hogy ebben az arányban legfehérebb a 
vad szőrméje illetőleg tollazata a test legérzékenyebb s 
így legzsirdúsabb részein.

Az állatok szőrméjének avagy tollazatának színezetet 
kölcsönző festanyagsejlek sötétjének elfajulását, halványo- 
dását, a sejtek atrophiája név alatt ösmerjük. Az atrophia 
elváltozásai általában nem normális okokra vezethetők 
vissza, mert ha, mint jelen esetben, az atrophiát előidéző 
zsirképződés normális volna, akkor a nem sarkvidéki s 
az áttelelni nem kénytelen állatoknál is tapasztalhatnánk 
hasonlót, de ilyesmit csakis a sarki tájak állatvilágánál 
észlelhetünk ott, ahol az abnormisan hosszú tél egyben 
abnormis élettani feladatokat ró a tél borzalmai ellen 
védekezni kénytelen szőrmés és tollas állatvilágra egyaránt.

Kisérletképen sarkitájakról melegebb zónákba áttelepí
tett hónyul (Lepus nivalis) lassanként elveszítette hófehér 
színezetét; fakó, folyton sötétbedő, utóbb egészen sötét 
árnyalatokat öltött, s abban az arányban, amelyben zsír
rétegei apadtak, növekedett egyben izomzata, ereje is. 
Azt igazolja ez, hogy a sarki állatok állandó zsírlerakó
dása nem normális élettani jelenség, sőt mint időszaki 
sem tekinthető normálisnak. Mindazok az állatok, amelyek
nek egyik faja a sarkitájakon otthonos, másik rokonfaja 
pedig a mérsékelt, sőt meleg égövek alatt is található, 
hogy csak kettőt is említsünk közülük; a sarki rókát és 
a sarki nyúlat, — alkatban, erőben ott fent északon 
mindenkor mögötte maradnak délvidéki legközelebbi 
atyafiságuknak, nevezetesen a jól ösmert vörös rókának 
avagy mezei nyálunknak. A nélkülözhetetlen zsírréteg 
tagadhatlanul az állat oltalmára szolgál, de az állat 
egyéb szerveinek rovására képződik s alakul az túl - 
bőségessé. Érthető tehát, hogy az északi állatvilág ug> 
erőben, mint minőségben a déli tájakon tartózkodó faj— 
atyafiság mögött marad.

Hizlalás alá vett állatainknál sarki kiima nélkül is azt 
tapasztalhatjuk, hogy külsejük a hízás megindultával vala
mivel fakóbb színeket ölt. Hogy még sem öltenek azért 
teljesen fehér szint, olyat, minőt a sarkvidék állatai, az 
a színváltozás létrehozatalához egyben hozzájáruló sarki 
kiima hiányában találhatja magyarázatát.

A sarkvidékek állatvilága úgyszólván véd- és dacszövet
séget köt egyrészt szükségkényszerből a sarki klímával, 
másrészt fizologiai belső elváltozások kényszeréből a 
környezettel, hogy így könnyebben védekezzen a hosszas,
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zord telek borzalmas veszedelmei s a folyton ólálkodó 
hatalmasabb ellenfelekkel szemben, minőkként kétség
telenül, sőt első sorban épen maga az ember szerepel, 
a sarki tájaktól az egyenlítőig egyaránt!

Gy. Gy.

Első nemzetközi vadászati kiállítás.
A mozgófényképek számára való első felvétel, amely 

tudvalevőleg 0  felsége a király egyik vadászkirándulását; 
kezdve az ischli villától egészen a felhajtásig hűen adja 
vissza, nem sikerült teljesen. Az erdei kép ugyanis, az 
ott uralkodó félhomály miatt, bágyadt és sötét reproduk
ció. Ennek következtében uj felvételre van szükség. 0  
felsége a király, aki ugyan nem igen szereti, ha vadá
szatai alkalmával háborgatják, kegyeskedett még egy föl
vételt megengedni. A mitterweissenbachi erdőben egy e 
célra alkalmas tisztáson, hat fényképész uj felvételt esz
közölt, mely minden iziben sikerült. Ezen mozgófényké
pen kivűl, még egy zergevadászat bemutatása vár a ki
állítás látogatóira, amelyen Lipót bajor herceg, fia György 
herceg és kíséretük vettek részt.

*  K in e v e z é s .  Ó felsége a király H angay Géza erdőtanácsost 
a VI. fizetési osztályba, a rendszeresített illetményekkel főerdőtaná- 
csossá kinevezte.

*  H a lá lo z á s o k .  Kabina János  ny. m. kir. erdőmester Beszterce
bányán 73 éves kofában — és R ausz Is tván  városi erdőmester 
Kőszegen -48 éves korában elhunytak. Béke hamvaikra.

*  A  le g e lő k  b e fá s í tá s a  d ió fá v a l.  A „Fricks Rundschau“ c- 
folyóirat a Schweizerische Zeitschrift für Obst und Weinbaum cimü 
szaklapból a következőket közli : Az erdőgazdaság újabb időben a 
diófáért érdeklődik és ugylátszik, hogy ez a fanem idővel erdei fává 
fog válni. De azért nincs kizárva, hogy a mezőgazdaság is ne érdek
lődjék ezen fanemért. Nem kívánja senki sem, hogy a diófát első
rendű földeinkre ültessük, mint ezt régebben tették, mert tudva levő 
dolog, hogy a diófa nagy nőteret követelő és a talajt kiélő fanemek 
közé tartozik. Mindennek dacára akadnak területek, amiken a diófa 
ezen tulajdonságánál fogva egészen jól diszlik. Sok olyan legeiőterü- 
let van, ahol a diófa egészen helyén lenne. Ilyen ültetvények nem
hogy a legelőterület kárára, hanem ellenkezőleg, annak hasznára 
válnak. A diófa korán árnyékot ád, gyümölcse értékesíthető és fája 
sem szolgáltat megvetendő hasznot és ezzel szemben ápolása abban 
áll, hogy első éveiben csak egy jó karóval lássuk el, amihez hozzá 
kötözendő a legelő marha károsítása ellen. A fenti cikk mellett szól 
egy 10 év alatt kerületemben megtelepített egy holdas legelőterület, 
amit a legelő marha nap-nap mellett jár és az ültetvényekben kárt 
nem okoz és a diófák szépen fejlődnek. Mennyire kívánatos lenne, 
ha a községi, közbirtokossági kopár, meredek, köves legelőterületek 
is e fanemmel telepíttetnének be, ezáltal a terület fedve lévén, az 
egymásután következő száraz évek alatt nem apadna a terület fü- 
hozoma a marhaállomány nagy kárára. No de hogy Schweitz kul-
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túrájától messze vagyunk, azt tovább fejtegetenünk nem kell! D íváid  
Béla.

*  A  f r a n c ia  v a d á s z o k .  A franciák rendkívül szenvedelmes va
dászok, s az országban évről-évre nő a vadászok száma. 1844-ben 
százhuszonötezer ember vadászott, negyven évvel később 1884-ben 
már négyszázezer, s az idén ötszázezerén váltottak vadászjegyet. Ez
által a fegyvergyártás és a vadászati fölszerelési cikkek ipara is óriási 
mértékben fellendült. De rendkívül nagy az állam haszna is. A múlt 
évben vadászati adó fejében tiz millió koronát, bélyegilletményben 
félmillió koronát s a községek külön adó fejében öt millió koronát 
vettek be. Bár az ország vadban dús s évente rengeteg vadat lőnek, 
a vadhús-fogyasztás oly óriási, hogy temérdek vadat importálnak 
Németországból és Ausztriából s az állam a beviteli vámon is nagy 
összeget nyer.

*  F a r a g ó  B é la  zalaegerszegi magpergetőgyárának ő szi csemete 
árjegyzéke  már megjelent, valamint őszi magárjegyzéke e hó végén 
fog megjeleni. Érdeklődőknek a cég levélbeli megkeresésre szívesen 
megküldi mindkettőt.

74959. uqyszam.
I. A— 1/1909.

Hirdetmény
állami (erdei) facsemeték adományozása 

tárgyában.
Az állam által fentartott erdei facsemetékből 

az 1910. évi tavaszi és őszi erdősítésekhez 
szükséges csemetekészletek a földmivelésügyi 
minister által a következő feltételek szerint 
fognak az ez iránt folyamodó birtokosoknak ki
osztatni.

I. feltétel. A kopár és vízmosásos területek 
beerdősítésére kért csemeték, amennyiben az 
állami csemetekertek készleteiből kiszolgáltatha
tok, az 1879. évi XXXI. t.-c. 177-ik §-ának
b) pontja értőimében ingyen, vagyis a termelési 
költségek elengedésével bocsáttatnak a birtoko
sok rendelkezésére; a csemeték kiszedésével, 
csomagolásával s vasúthoz való szállításával 
járó, ezer darab csemete után 1 koronával 
számított és utánvétellel beszedendő költségek 
azonban, továbbá a vasúti szállítási költségeket 
rendszerint a birtokosnak kell viselni.

II. feltétel. Kivételesen kisbirtokosok részére, 
amennyiben 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 
díjtalanul fognak elszállíttatni.

III. feltétel. Az I. és II. pontban említett erdő
sítések céljaira szükséges csemeték kiszolgálta
tása után esetleg még fenmaradó készletből 
másféle erdősítések céljaira (rendes erdei vágá
sok és tisztások beerdősítésére) is adatnak ki

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



14 MAGYAR E R D É S Z 18. szám.

csemeték, azonban csak az alább feltüntetett 
átlagos termelési költségeknek és ezeken felül 
a csemeték kiszedésével, csomagolásával s vas
úthoz való szállításával járó, ezrenként egy 
koronával számított, költségek megtérítése mel
lett, melyek utánvétellel szedetnek be. A vasúti 
szállítás költségeit szintén a folyamodó birtokos 
viseli.

Az átlagos termelési költségek fejében — fa
nemek szerint — a következő összegek szá
míttatnak fel :

Csemetefaj
1000 darabonként

1 évesért 2 évesért 3 évesért

K 1 f . K 1 f K f

Lucfenyő ............ . .. — 60 1 — 1 40
Jegenyefenyő ... _ 1 — 1 60 2 20
Erdei fenyő ... ... — 80 1 40 2 —
Feketefenyő 1 — 1 60 2 20
Vörösfenyő... 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 szüksé
gelt csemetemennyiséget saját költségükön nem 
képesek előállítani s aránytalan megterhelteté- 
sük nélkül a teljes termelési költségeket sem 
viselhetik, a termelési költségek 50 százaléka 
elengedhető.

A csemeték kiosztásánál először is azok a 
birtokosok fognak figyelembe vétetni, kiknek 
kopár s vízmosásos területei a törvény alapján 
befásításra hatóságilag ki vannak jelölve.

A I. és II. feltételek szerint ingyen kiosztott 
csemetékkel beerdősített területek jövőre az 
1879. évi XXXI. t.-c. 2-ik s illetve 4-ik szaka
szának rendelkezései szerint kezelendő erdők
nek fognak tekintetni.

Azok a birtokosok, akik az I—V. alatt felso
rolt feltételek valamelyike szerint csemetékben 
részesülni kívánnak, 1 koronás bélyeggel ellá
tott folyamodványaikat legkésőbb 1909. évi 
december lló 15-ig terjesszék be, még pedig 
közvetlenül az illetékes kir. erdőfelügyelőséghez, 
mert az elkésve beérkezett, vagy nem az ille
tékes kir. erdőfe ügyelőséghez, hanem más 
hatóságokhoz beterjesztett kérelmek csak akkor 
vétetnek figyelembe, ha a kir. erdőfelügyelőség
hez kellő időben beterjesztett kérelmeknek tel

jesítése után esetleg még megfelelő csemete
készlet rendelkezésre fog állani.

A folyamodványokban a birtokosoknak hatá
rozottan meg kell jelölniük a beerdősítendő terü
let 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 végül azt, hogy a fentebb 
közölt feltételek közül melyik szerint kérik a 
csemeték kiszolgáltatását.

Végül figyelmeztetnek az érdekelt birtokosok, 
hogy ezen hirdetmény alapján csakis erdősí
tésre alkalmas s a fent elősorolt fajú, egy-két 
éves, kivételesen három éves csemeték kerül
nek kiosztásra, amelyek tehát utak, tagok sze
gélyezésére és parkozási célokra nem alkalma
sak, továbbá, hogy az olyan folyamodók, kik 
a kért s kiutalványozott csemetéket annak ide
jén ok nélkül visszautasítják, — jövőre az állami 
csemetékben való részeltetés kedvezményétől 
elesnek.

Az 1898. évi XIX. t.-c. alapján állami keze
lésbe vett erdők és kopár területek birtokosai 
részére szükséges csemeték kiutalványozása 
iránt a szükséges lépéseket a m. kir. állami 
erdőhivatalok teszik meg, ezeknek a birtokosok
nak tehát szükségleteiket az illetékes m. kir, 
állami erdőhivatalnál kell bejelenteni.

A csemeték szétküldése tavaszszal rendsze
rint március második felében, őszszel pedig 
október hó második felében veszi kezdetét.

Budapest, 1909. évi szeptember hóban.
M. kir. földmivelésUgyi minister.

Faeladási hirdetmény.
A földmivelésügyi m. kir. minister 1907 évi. 

37316. számú engedélyével az oroszteleki volt 
úrbéres közönség által folyó évi szept. hó 9-én 
megtartott sikertelen faárverés a folyó évi 
október hó 5-én (azaz ötödikén) d. e. 9 
órakor az oroszteleki iskola tantermében meg 
fog ismételtetni, ugyanazon feltételek mellett, de 
azon eltéréssel, hogy ezen második faárverés
nek sikertelensége esetén közvetlenül utána ki
kiáltási áron alóli ajánlatok is tárgyalás alá fog
nak vétetni.

Kelt Oroszteleken, 1909. szeptember hó 9.
Az oroszteleki volt úrbéres 

birtokosság elnöke.
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1657 sz. Garamvölgyi járás főszolgabirájától.
1909.

Faárverési hirdetmény.
Koháryháza volt úrbéresei erdejökben ki

termelendő a „Pod Vanilov“ nevű rétre és a 
„Kapcsula“ völgybe közelitett mintegy 1000 m2 
körülbelül 0 6 részben jegenye és 0'4 részben 
lúcfenyő-haszonfatömeg Koháryháza községházá
nál 1909. évi november bó 10=én délelőtt 
9 órakor nyilvános szó- és írásbeli árverésen 
el fog adatni.

Kikiáltási ár m2-kint 10 azaz tiz korona.
A szerződési időtartam 1910. évi április hő 

10-én lejár.
Bánatpénzben 1000 azaz egyezer korona 

készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban 
leteendő.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek 

a garamvölgyi járás főszolgabírói hivatalában és 
a m. kir. járási erdőgondnokságnál Nyustyán 
megtekinthetők.

Nándorvölgy, 1909. évi szeptember 4.
A szabadságon levő szolgabiró helyett:

A főszolgabíró.

700/909. kj.

Faeladási hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy Bogács község (Kis- 

Küküllő vármegye) utolsó posta: Balázstelke, 
vasúti rakodóállomás: Abosgálfalva (Kisküküllő- 
völgyi h. é. vasút) vagy Medgyes (M. Á. V.) 
tulajdonát képező s a község határán fekvő 
erdőben az 1908. és 1909. évi vágásterületeken, 
összesen mintegy 4000 k. holdon talált 524 
drb. átlagosan 58 c/m mellmagassági átmérő
vel biró tölgyfa, melyből műfa 1271 m3, tűzifa 
657 m3, Bogács község irodájában 1909. évi 
szeptember hó 28-án d. e. 10 órakor tar
tandó Írásbeli zárt ajánlattal egybekötött nyilvá
nos szóbeli árverésen el fog adatni.

Szabályszerűen kiállított zárt Írásbeli ajánlatok 
az árverés napjának délelőtti 10 órájáig fogadtat
nak el s a szóbeli árverés befejezte után fog
nak felbontatni.

Az ivenként 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 föltétele
ket ismeri s magára nézve kötelezőknek el
fogadja s magát azoknak föltétlenül aláveti.

Végül minden zárt ajánlatnak tartalmaznia 
kell a meghatározott bánatpénzt készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírokban.

Kikiáltási ár 24,536 korona.
A szóbeli árverésen versenyzők a kikiáltási 

ár 10 °/'o-át tartoznak bánatpénzben vagy óvadék
képes állampapírokban az árverező bizottság 
elnökének kezéhez letenni.

Áz árverési és szerződési föltételek Bogács 
község irodájában ugyanezen föltételek, valamint 
a becslési munkálatok is a dicsőszentmártoni 
m. kir. járási erdőgondnokság irodájában a hiva
talos órák alatt megtekinthetők.

A képviselőtestületnek folyó évi szeptember 
hó 5-én tartott üléséből.

Bogács, 1909. évi szeptember hó 7-én.
A községi elöljáróság:

Qcrgdy Sándor, Qottschling Dániel,
körjegyző. biró.

2548. szám.

Pályázat.
A nagybányai m. kir. erdőhivatal kerületé

ben a magy. kir. földmivelésügyi Minister Ur 
Ő Nagyméltóságának 1909. évi augusztus hó 
27-én kelt 74455 I/B-l. számú rendeletével en
gedélyezett altiszti létszámemelés folytán be
töltendő egy első osztályú és egy másod osztályú 
altiszti, előléptetés esetén kettő másodosztályú 
altiszti, illetve egy, esetleg kettő első osztályú 
erdőlegényi, illetve másodosztályú erdőlegényi 
állásra az állományszerü illetményekkel pályázat 
nyittatik.

Az ezen állomásokra pályázók felhivatnak, 
hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában 
körülirt szakképzettséget, az állami erdészet szol
gálatába újonnan belépni kívánók ezenfelül még 
ép és erős testalkatukat, különösen jó látó, halló 
és beszélő képességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos, avagy honvédtörzsorvos által 
kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukról 
és illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelv- 
ismereteikről, katonai kötelezettségükről szóló 
bizonyítványokkal felszerelt és sajátkezűkkel irt 
kérvényeiket 1909. évi október bó 15-ig a 
nagybányai m. kir. főerdőhivatalhoz nyújtsák be.

Nagybányán, 1909. évi szeptember hó 3-án.

M. kir. főerdőhivatal.
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3684/1909. szám.
Pályázati hirdetmény.

Alulírott magyar kir. főerdőhivatal kerületében 
négy (4) 1. oszt. erdészeti altiszti (főerdőőri) 
és egy (1) II. oszt. erdészeti altiszti (erdőőri), vagy 
ha az I. oszt. altiszti állások a kerületben levő 
II. oszt. altisztek által töltetnek be, öt (5) Il-od 
osztályú erdészeti altiszti és egy Il-od oszt. 
erdőlegényi, esetleg öt (5) I. osztályú és egy 
másodosztályú erdőlegényi, előléptetés esetén hat 
(6) Il-od osztályú m. kir. erdőlegényi vagy 
segéderdőőri állásra pályázat nyittatik.

A I. oszt. erdészeti altiszti állással 800 K 
évi fizetés és 200 K személyi pótlék, a Il-od 
oszt. altiszti (erdőőri) állással 600 korona évi 
fizetés és 100 korona személyi pótlék, mind
kettőre nézve természetbeni lakás, vagy ennek 
hiányában törvényszerű lakbér és lakbérpótlék, 
valamint egyéb rendszeresített mellékilletmé
nyek, az I. oszt. erdőlegényi és segéderdőőri 
állással pedig 600 korona szegődménydij, ter
mészetbeni lakás vagy ennek hiányában tör
vényszerű lakbér és egyéb rendszeresített mel
lékilletmények vannak összekötve.

Az altiszti (főerdőőri és erdőőri) állásra pályá
zók az 1879. évi XXXI. törvénycikk 37. §-ában 
követelt szakvizsga letételét, — az államerdé
szeti szolgálatba újonnan belépni kívánók ezen 
felül ép és erős testalkatukat, különösen jó látó- 
és hallóképességüket — kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos vagy honvédtörzsorvos által ki
állított bizonyítványnyal, továbbá életkorukról és 
illetékességükről tanúskodó anyakönyvi kivonat
tal, végül pedig eddigi szolgálatukat és annak 
eredményét, nemkülönben a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és írásban való bírását igazoló 
okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg írt kér
vényüket elöljáró hatóságaik, esetleg az illető 
járás politikai hatósága útján

folyó évi október hó lö-áig
alulírott m. kir. főerdőhivatalnál nyújtsák be.

Az erdőlegényi és segéderdőőri állásokért 
pályázók nőtlenségi állapotukat is kimutatni 
tartoznak.

Lippa, 1909. évi szeptember hó 2-án.
M. kir. főerdőhivatal.

V f l t  h i t i  t í  a c'me egy uj képes hetilapnak, melyet egy nem- 
V E 5“ w U l“ j l  zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a fran cia  és a n g o l nyelvek könnyű és 
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus 
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. 
A folyóirat mint gyakorló füzet is használható. A szerkesztőség min
den nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli fel
adatokat kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak 
külön 3 korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutat
ványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, 
Andrássy-ut 97.

626.
1909. szám.

Pályázati hirdetmény.
A alulírt m. kir. állami erdőhivatal Aradvár- 

megye közigazgatási erdészeti bizottságának idei 
3284/K. E. B. számú határozata folytán, a le
mondás következtében üresedésbe jött, öt éven
ként 50 koronával emelkedő, 700 (Hétszáz) 
korona évi javadalmazásu és az állás elnyeré
séről szóló értesítés vételétől számított 8 napon 
belül elfoglalandó

erdoon allasra
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

folyó évi október hó 1-ig
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, 1909. évi szeptember hó 2-án.

j l  kir. állami erdőhivatal.

Faeladási hirdetmény
Főméltóságu Gróf Pappenheim Siegfriedné 

Károlyi Erzsébet grófnő mezőfényi uradalmában 
(Szatmár vm.), vasútállomás Nagykároly, mely
től az erdő 8 kilóméterre fekszik — az 1908/9. 
évi vágásterületen levő összes, nagy részben 
müfának is alkalmas

tölgyfaanyag tövön
egészben zárt írásbeli ajánlat utján el fog adatni.

Az eladás alá kerülő 42 kát. holdon levő 
faanyag bárki által megtekinthető és tetszés ese
tén fel is becsülhető.

Felvilágosításai szolgál alulírott hivatal és 
Romándi Géza fővadász Mezőfényen.

Ajánlatok 1900. évi szeptember hó 20-ig 
ezen hivatalhoz nyújtandók be.

Pappenheim SiegfrieD (jróf és (Jróné 
pőerüészi hivatala Buják, (jifograöm).
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3995. ügyszám.
1909.

Pályázat.
A tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületében 

újonnan rendszeresített egy I. osztályú altiszti 
(főerdőőri), továbbá egy — kinevezés esetén kettő 
másodosztályú altiszti (erdőőri) és egy I. oszt. 
erdőlegény állásra az állományszerű illetmények
kel pályázat nyittatik.

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt 
szakképzettségüket, az államerdészeti szolgálatba 
újonnan belépni kívánók ezen felül még ép és 
erős testalkatukat, különösen jó látó, beszélő és 
halló képességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos, vagy honvédtörzsorvos által ki
állított bizonyitványnyal, valamint életkorukról 
és illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelv- 
ismereteikről, katonai kötelezettségükről szóló 
bizonyítványokkal felszerelt és sajátkezüleg irt

kérvényüket elöljáró hatóságuk, eddig állami 
szolgálatban nem állók pedig az illetékes poli
tikai hatóság utján,

folyó évi október bó 15=ig
a tótsóvári magyar királyi erdőhivatalhoz nyújt
sák be.

Tótsóvár, 1909. évi augusztus hó 18-án.

Névjegyek
és mindennemű nyomtatvá
nyok a legcsinosabb kivitel
ben jutányos árak mellett 
készíttetnek = =

Székely és 3llés
könyvnyomdájában Ungvári.

H kontinens első és e szakmában legnagyobb vállalata.
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S T A I N E R ^  G Y U L A
csász. és kir. udvari szállító, magyar magpergetőgyár, erdészeti magkereskedés, csemete nagytermelés

KÖRMEND (Vas m.)
ajánl:

az 1895. évi XVLI. törvénycikk és ennek végrehajtására kiadott 38286/1896. számú magas min. rendelet
értelmében:

K
izárólag m

agyar ipar és term
elés.

kocsányos | a legmagasabb fajtisztaság és csiraképesség törvényszabta 
kocsanytalan . g « szavatolása mellett, 
cser ) c

Jegenyefenyő magot (Alies pectinata) kiváló minőségben.
Mindennemű lombfamagvakat saját szedőim által érett állapotban gyűjtve.

Gyümölcsmagvakat elismert megbízható minőségben, saját módszerem szerint tisztítva.

Tűlevelű» és lomblevelű csemetéket, disz és sorfákat, gyümölcsvadoncokat, élősövény 
csemetéket, stb. saját magvaimból nevelve, minden éghajlatnak megfelelő termetőbety felhaszná

lása mellett.

Előjegyeztetések őszi és tavaszi szállításra alázattal kéretnek.
Magvaim és csemetéim megbízhatóságát naprób-napra beérkező elismerő levelek

bizonyítják.
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Faeladási hirdetmény.
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság kerületében a borgói alsó-, szamosvölgyi felső és szálvavölgyi m. kir. 

erdőgondnokságok kezelése alá tartozó egyesítve kezelt volt naszódvidéki községi erdőkben kihasználandó s az alábbi 
kimutatásban részletezett vágásterületek törzsenkinli kiszámlálással megbecsült fakészleteinek tövön való eladására 
a borgóbesztercei és valea-marei gőzfűrészek bérbeadásával összekötve Besztercén, a m. kir. erdőigazgatóság hiva
talos helyiségében 1909. évi október hó 13-án d. e. 11 órakor a m. kir. Földmivelésügyi Miniszter 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 z e 1 a d a n d ó v á g á s o k B e c s ü 1 t f a t ö m e g A bérbe veendő
gőzfürészErdőgond- gazdasági terv- kitér- Lúcfenyő Jegenyefenyő Bükk ,

o nokság szerinti elnevezése jedése kihasználási évi ha
szonbére 
K-ban

CLo
ő f i

>

erdőrész
let k.-hold

határideje törzsek
száma
darab

haszon 
fa m3

törzsek
száma'
darab

haszon 
fa m3

hasáb
fa m3

helye

. I. 1 .4 -8 . 10. 
12—15 17. 409.68 — öl so '7T o  —1 oo

22910 26441 1990 3797 26939
<D

1.

Borgói
alsó A. III. 1—4. 6. 

7, 334.09 s  1 29002 40360 6252 15114 12282 1

VI. 6 2 -6 6 . 178.95
Ö
On o 13231 18515 9477 14330 4039 'Oü)

O
CQ

1. csoport összesen 922.72 65143 85316 17719 332,1 43260 8000

11.
Szamos-
völqyi
felső

c . III. 29.a
4 8 -6 1 543.77 1910. január 1-től 

1914. junius 30-ig
50643 95213 12701 28385 1729 Valeamare 6000

III.
Szálva
völgyi A.

>>ü)
ío>TDstJ
£

1. 2. 4—16. 
18-21. 23. 

26—30. 
33-34.
36 -38. 
40-43. 
45—59.

1402.52
1910. január 1-töl 
,919. dec. 31-ig

19471 29956 39887 140114 153000 - -

Ajánlatok az összes I.——III. csoportra együtt, vagy pedig külön-külön egyes csoportokra is tehetők.
Ugyanezen alkalommal ugyancsak zárt Írásbeli ajánlatok utján nyilvános versenytárgyalás tartatik a dorna- 

völgyi m. kir. erdőgondnokság kerületében a Dornapatak völgyében egyesítve kezelt erdők „A.” g. o. Vili. vágás
sorozat 79., 84. és 94. erdőrészletében, továbbá a IX. vágássorozat 113., 117., 121., 123., 126., 127., 130., 131 , 
132., 136 és 145. erdőrészleteiben a szélvihar által kidöntött és letört összesen mintegy 9000 m3 fenyőfaanyagnak 
m3-kint való egységárért való eladása iránt is.

A benyújtandó ajánlatokban a csoport vagy a csoportok, amelyre vagy amelyekre az ajánlat tétetik, úgy 
amint a jelen árverési hirdetményben megjelölve van, erdőgazdaságok és gazdasági tervi elnevezések szerint, 
pontosan megjelölendők.

A zárt Írásbeli, ivenkint 1 korona bélyeggel ellátott és a megajánlott vételár 5°/o-át kitevő bánatpénzzel 
felszerelt ajánlatok, melyekben az egyes csoportokra összesen, valamint a dornavölgyi széldöntött fákra m3-kint 
megajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és melyekben ajánlattevő által határozottan kijelentendő, 
hogy az árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri, azokat változatlanul elfogadja és azoknak magát aláveti, 
1909. évi október hő 13-án délelőtt 11 óráig a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be.

Oly ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, amelyek elkésve nyujtatnak be, vagy pedig 
a megállapított árverési és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak magukban, figyelembe vétetni nem fognak.

A földmivelésügyi m. kir. minister űr fentartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatok közül szabadon 
választhassa elfogadásra azt, amelyet tekintet nélkül az ajánlat magasságára, saját belátása szerint legmegfelelőbb
nek talál, vagy hogy az összes ajánlatokat is vissza utasíthassa.

Az árverési és részletes szerződési feltételek a besztercei m. kir. erdőigazgajóságnál, a borgói alsó m. kir. 
erdőgondnokságnál Borgóprundon, a szamosvölgyi felső m. kir. erdőgondnokságnál Oradnán és a szálvavölgyi m. 
kir. erdőgondnokságnál Naszódon a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők és kívánatra minden egyes 
csoportra vonatkozó feltételek és a vágások térképei 30—30 K összeg előleges beküldése ellenében az érdeklődőknek 
a m. kir. erdőigazgatóság által megküldetnek.

Besztercén, 1909. évi augusztns hé 30-án. M  ü r .  erdölg azffatósáff.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, 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.

A lap ította :

Im e c s f a lv i  IM E C S  B É L A  B é la p á t fa lv á n .

f  1909. augusztus 25.

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.

V adászati főm unkatárs :
R em ete i K Ő VÁRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a k iadóh ivata l v ezető je  :

SZÉN ÁSSY  B ÉLA  J ó lsv a , G öm ör m.
hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

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

Előfizetéseket B udap esten  elfogad: 
ifj. NAG EL OTTÓ k ö n y v k eresk ed ése

Muzeum-körut 2-ik szám.

E m lé k e z é s .
Megrendülve főszerkesztőnk tragikus halálán, 

kifejezést kell adnom mélyen átérzett bánatom
nak, melyet elvesztése fölött érzek s érezni kell 
még azoknak is, a kik egyenes, megalkuvást 
nem ismerő, csupán az igazságot kutató, szó
kimondó jellemével megbarátkozni nem tudtak.

Halála gyászba borította nemcsak szűkebb 
családját, a „Magyar Erdész“ munkatársait s 
mindazokat, a kik vele érintkezve, széleskörű 
tudását, férfias jellemét ismerni s becsülni ta
nulták ; de gyászba borult a magyar erdészet 
is, a mely lelkes harcosát, áldozatra kész tagját, 
a „Magyar Erdész“ megalapítóját tisztelte s 
becsülte a megboldogultban. Vele s az általa 
alapított szaklappal szabadabb szellem költözött 
a magyar erdészetbe, a melynek már is meg- 
becsülhetlen eredményei vannak.

A vidéki erdészeti egyesületek eszméjének pro
pagálása ugyancsak a megboldogult érdeme. Az ő 
lelkes tevékenysége szólította az elsőt életre, 
melynek két cikluson át buzgó alelnöke volt. 
A többinek szervezése már lassan halad, de 
ez nem a jóakaraton múlik; mert valameny- 
nyien átérezzük azok szükséges voltát. Tud
juk hogy nemcsak erdészetünk előmozdításának, 
megismertetésének, népszerűvé tételének egyik 
legfontosabb szerve, hanem az ország egyes 
részei erdőgazdasága előbbrevitelének szinte nél
külözhetetlen tényezője. De sajnos, nem minden 
vidéken akad a szükséges tulajdonságokkal fel
ruházott szervező; hiányzik a lelkesedés tüze, 
az az agitácionális erő, a mely ehhez szükséges.

Vagy talán hiányzik az a bizonyos vonzalom 
a személyekben, a mely a szakemberek és más, 
az erdészeti ügyek iránt érdeklődőket tömörülésre 
bírni s az így létesítendő csoportokban lelkese
dést önteni képes. Elmondhatjuk tehát, hogy az 
erdészetnek csak egy Imecs Bélája — sajnos, 
már csak — volt!

Drága, felejthetlen szaktársunk ravatalánál, 
elgondolkozva megfutott rövid pályája felett, ön
kéntelenül is eszembe jut megjelent egyik-másik 
közleménye a „Hivatalos Lap“-nak, mely hírül 
adta, hogy X  vagy Y  magán-irodalmi erdőtiszt 
közhasznú erdészeti tevékenysége legfelsőbb 
helyről ilyen-amolyan elismerésben részesült. 
Nem szándékom senki érdemeit kicsinyíteni, 
vagy éppen kétségbe vonni; de kimondom, 
hogy az elismerésben részesültek nagy részé
nek „közhasznú érdeme“ az alkalmaztatás ha
tárán túl nem terjedt, a kiknek létezéséről, ér
demeikről tudomást csak akkor szereztünk, a 
mikor érdemeiket a „Hivatalos Lap“ felsorolta.

Ezzel szemben szűkkeblűén elzárkóztak az 
illetékes tényezők a szerzett igaz érdemek, a 
valóban létezett közhasznú tevékenység elismer
tetése elől olyan egyénekkel szemben, mint a 
megboldogult, a ki az erdészetért vívott harcba 
nemcsak lelkesedésének, nagykörű ismereteinek 
legjavát vitte bele, de a legmesszebb menő 
anyagi áldozatokra is kész volt.

Hála a magyarok Istenének, hogy még min
dig akadnak önzetlen, minden elismerés remé
nye nélkül munkálkodó tagjai szakunknak, a 
kik a jót, hasznosat, a saját belső értéke miatt
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művelik s megelégesznek azzal a különben leg
szebb, legértékesebb elismeréssel, melyet szak
társaik szeretete, bizalma s embertársaik becsü
lése nyújt.

És most hozzátok, első sorban a „Borsod- 
Gömör-Heves-megyék Erdészeti Egyesületé 
nek kötelékébe tartozó, azután az országban 
lakó összes kedves szaktársaimhoz intézem kérő 
szavam: Ne hagyjátok letörni azt a zászlót, 
melyet Imecs Béla bontott ki akkor, a mikor a 
„Magyar Erdész“-t megalapította. Tartsátok szi
lárdan, fennen lobogtatva, hogy időtlen-időkig 
hirdesse érdemeit annak a férfiúnak, a kinek 
életében látható külső dísze az elismerésnek, 
fáradozása jutalmául nem jutott. Tartsátok fenn 
azt a lapot, a mely megalapítójának sok ellen
séget, de még több jóbarátot szerzett ; s a mely
hez a magyar erdészet szebb jövőjének reménye 
fűződik. De tartsátok fenn azt az egyesületet is, 
a mely a megboldogultnak igen sokat köszön
het s a mely életrevalóságának s rátermettsé
gének minden eszközével rendelkezik. Tartsuk 
fenn még akkor is, ha az csak a másvidéken 
lakó s külön egyesülettel nem rendelkező szak
társak belépésével volna lehetséges ; hogy meg
izmosodva, megerősödve dolgozhasson erdésze
tünk felvirágzásán. így fogunk legszebb, legmél
tóbb emléket emelni annak, a ki azt minden
képen megérdemelte. Fogassy Gyula.

y rjp p fy y  ¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ̂ pf % y. y: ̂  y. y y y y : y. y. zpfyy y.

Erdészet és vadászat*
Irta Elek István .

Heves vármegye összes erdőterülete 117.000 k. hold, 
tehát az egész vármegye területének egyhatod része.

Heves vármegyében a síkságon alig van erdő. A Tisza 
mentén az árterületeket ékíti nehány száz hold füzes és 
nyár-erdő; Demjénen, Kerecsenden és Füzesabonyban 
az egri érseki uradalomnak van egy-egy tölgyet is termő 
kis berekje, végül Erdőtelek község határában egyes 
gazdaemberektől ültetett szép akácosok szakítják meg az 
Alföld egyhangú rónáit.

Kevés az Alföld erdeje, de a mi van, azt meg is 
becsülik. A nyárfa köbméteréért 10—20 koronát is adnak, 
a fűz-rőzse kocsiterhenként 10— 15 korona, az akácot 
megfizetni sem lehet, felhasználja az, a kinek terem.

Faipartelepe is van a tiszamenti nyárerdőknek; Tisza
füreden egy kefe- és gombgyár van, mely tekintélyes 
mennyiségű nyárfát dolgoz fel évenként. Van ugyan a

* Mutatvány Heves vármegye monográfiájából.

tiszamenti községekben, mint Poroszlón és Tiszaörvényen, 
több keretes gőzfűrész is, ezek azonban a Tisza hátán 
érkezett máramarosi fenyőfát vágják fel fűrész-árúvá s 
így a vármegye erdőgazdasági viszonyait nem érintik. 
A szatmári püspökség, egri káptalan, kassai káptalan, 
stb. szóval néhány kötött birtokos tiszamenti berkeiben 
tölgy- és kőris-ültetéseket is telepített, mely ültetvények 
hasznát azonban csak majd a jövő nemzedék fogja látni.

Heves vármegye tulajdonképeni erdői a Mátrahegy- 
ség, a Mátra dombvidék és a Bükkhegység lejtőin és 
oldalain zöldéinek.

E három erdővidék élesen különbözik egymástól.
A Mátrát a Mátra dombvidéktől a Tárná, illetőleg a 

Tárnának Recsk és Mátraballán át folyó ága és kis rész
ben a Zagyva folyó választja el.

A Mátra, ez a különösen szép fekvésű hegycsoport, 
csaknem az Alföldből emelkedik ki a Zagyva és a Tárná 
völgyektől övezve. Erdőit értékessé teszi az alföldi fa
piacokhoz és Budapesthez való (100 km.) közelsége, fő
képen pedig, mert minden oldalról van vasútja. A Buda
pest—Rutka, Budapest—Miskolc és a mátrai vasút-vona
lak egészen körülfogják. Legmagasabb hegye a Kékes 
(1010 m.), ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az Alföldre 
és a felvidék magas hegységeire.

A Mátra déli és keleti oldalain, főkép Kisnána, Gyön
gyös vidékén köves trachit-törmelék alkotja az erdőtalajt. 
Néhol, mint Domoszló határában, valóságos kőtömegek
ből emelkednek ki a tölgyes-erdők, de azért, ha látszó
lag kevés is néhol a termőföld, — a legelő marháktól 
csaknem terméketlenné taposott szélek kivételével -— a 
fa növekvése általában kitűnőnek mondható. Ennek oka, 
hogy maga a sziklatalaj mélyen fekszik s a kőtörmelék 
között szabadon elfuthat a fa gyökere.

A völgyek a Mátra e részein általában szűkek, kő
görgetegekkel elfutva. Kies kaszálók és tisztások a völ
gyeket nem igen díszítik, ezek inkább a kiszélesedett 
hegyhátakon és tetőkön találhatók.

A Mátrának éjszaki és nyugati oldalán már több a 
föld, kevesebb a kő, sőt Bodony, Mátramindszent, Szuha 
határában követ is alig találhatni. A völgyek itt már 
szélesebbek, kaszálókat is találunk a völgy mentén, a 
hegyek inkább ellaposodnak, de a kopott verőkön sok 
helyen közel van a vizet, levegőt és gyökeret át nem 
eresztő homokkő, s ilyen helyen bizony nehezen nő 
meg a fa.

Mielőtt magáról a Mátrát borító erdőkről beszélnénk, 
fel kell említenünk azt a szembetűnő külömbséget, a 
mit az 1879. évi XXXI. t.-c., az úgynevezett erdőtörvény 
alkotott a kötött birtokosok és a magánosok erdeje között. 
Ez a törvény ugyanis, mig a kötött birtokosokat erdejük 
szükséges fakészletének állandó fenntartására kötelezte, 
azáltal, hogy az erdő-vágásokat csak hatóságilag jóvá
hagyott és ellenőrzött tervek szerint engedi meg ; az 
erdő-felújítást, a legeltetést szabályozza, az erdőterülete
ket nyilvántartja, addig a magánerdőbirtokosoknak meg
engedte, hogy bármikor és bárminő időközökben kivágat
hassák erdőjüket. Az erdő fenntartására ugyan kötelezte 
őket, de nem intézkedett a felújítás módjára nézve, a 
legeltetés kellő korlátjairól megfeledkezett, sőt még az
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erdőterület nyilvántartását is meddő módon alkotta meg. 
Ezt a különbséget 1879-ben csak a törvénykönyvbe 
iktatták be, de akkor, ha apáink az erdőkben vadászgat- 
tak, gyakran alig tudták, hogy kinek az erdejében járnak, 
ma már ezt a különbséget a természet is beírta a maga 
nagy nyitott könyvébe. A kötött kézen levő erdők még 
megőrizték az erdők minden kincsét, de ne lépjünk túl 
a határon, mert könnyet facsar szemünkbe a szomorú 
látvány.

Kirabolva, megfosztva találjuk ott túl az erdőt minden 
szépségeitől. Ligetes facsoportok, vagy ritka cserjés közt 
ránk tűz a nap heve, csipke, galagonya, kökény tépi 
ruhánkat, járhatatlan szakadékok állják utunkat, a patak 
vize elakadt, kiszáradt vagy elposhadt; birkanyájak bűze 
űzi el az erdei illatot és a kolomp riasztja meg az erdő 
vadját!

Nem minden magánerdő nyújt ily szomorú képet a 
Mátrában; mert egyesek az erdő iránti szerétéiből és 
vadászati kedvtelésből óvják erdejüket a pusztulástól, 
megkímélik a mértéktelen legeltetéstől, mint a Mátrá
ban pl. Borhy György teszi, a ki mintegy 2000 kát. hold 
erdejét szépíti, tatarozza, javítja és óvja. De még ezek
ben a magánerdőkben is meg van támadva az állandó 
jövedelmezőség biztosításához szükséges fakészlet, tehát 
a minden időre biztosított okszerű erdőgazdaságról a 
magánerdőknél beszélni sem lehet.

A Mátrában nagyobb kötött erdőbirtok három van, u. 
m. a gróf Károlyi Mihály parádi hitbizományi erdeje, az 
egri érseki uradalom gyöngyössolymosi erdeje, és Gyön
gyös város erdeje.

A Károlyi Mihály erdeje Parád-fürdőt övezi, felnyúlik 
a Kékestetőig, s kiterjed Bodony, Párád, Recsk, Sírok 
(Kőkút), Kisnána és Márkáz községek határára. Erdő- 
gazdasági leírását mellőzöm, mert azt külön fejezetben 
találja itt meg az olvasó, csak felemlítem, hogy egyrésze 
vadaskertként van bekerítve, a fürdőhöz közelebb eső 
részletek a fürdőparkot alkotják.

Az érsekuradalom gyöngyössolymosi erdőbirtoka Gyön- 
gyössolymos község határában, mintegy 8.000 kát. hold 
területtel, magába zárja a Galya tetőt, a.Mátrának máso
dik legmagasabb csúcsát (963 m.) Az erdőt 80 éves 
vágásfordulóval vágják, de itt még van is mit vágni bő
ven. A magasabb részeket borító gyönyörű, idős, bükkös 
erdőrészletek alatt, jó hasznot adó szép tölgyesek állanak. 
A cser csak elvétve fordul elő s ennek az uradalomnak 
a tölgyfáját dolgozza fel Barna Gábor-és fia parkettgyáros 
Gyöngyösön, mely gyárban két fűrészkeret, s a parkett
gyártáshoz szükséges hasító, szélező fűrészek és gyaluk 
aprítják parketté az uradalom tölgy-, sőt részben bükk
fáját is. A tölgyműfát köbméterenként kicsiben 12—20 
koronáért, nagyban 12 koronáért; a bükk műfát 8 koro
náért adják el az erdőn tőárban. A tűzifát ürm3-ként 2—3 
korona főárban értékesítik. Nagy baja ennek az erdő
birtoknak, hogy a fa kiszállítására szolgáló útjai igen 
kövesek, rosszak. Jó útak mellett a tőár jelentékenyen 
emelkedne. A birtok tiszta jövedelme kát. holdanként 
mintegy 7 korona.

A vágások felújítása meglehetősen sikerül, bár a korábbi 
évek makktermés-hiánya miatt inkább sarjról ujult. Az

erdőbirtok egy darabban igen szép fekvésű A Gályát, a 
szép kilátás kedvéért, a turisták örömmel keresik fel. 
Gyöngyösről jól gondozott turista-ut vezet fel ide, a 
menedékházhoz. Völgyei bővizüek, számos igen jó forrása 
van. A patakokban rák van, de hala nincs. A legeltetés 
csak alárendelt, mert csak a személyzet csekély számú 
marháját hajtják ki a gazdasági terv szerint is legeltet
hető erdőrészletekbe. Szarvasa elsőrendű, s ez idő sze
rint igen elszaporodott a vaddisznó, őzállománya is igen 
szép. A vadászat ez idő szerint bérbe van adva.

Gyöngyös városnak közel 4000 kát. hold erdőbirtoka 
Mátrabene (Bene-fürdő) nyaraló-telepet és fürdőt tartja 
ölében. Ide futnak be patakjai, melyeket számos szépen 
gondozott, jó forrás táplál. Az egész erdőt turista-utak 
hálózzák át. Ehhez az erdőbirtokhoz tartozik a Kékes 
tető is, hol húsz méter magas kilátó-torony áll.

Gazdaságilag három részre tagolódik az erdeje, u. m. 
a felső erdőre, mely tiszta bükkös, az alsó tölgyes erdőre 
és a fürdő részére fenntartott erdőparkra.

Mind a felső, mint az alsó erdőn 80 éves beosztással 
sorakoznak egymás mellé az évi vágások. A felső erdőn 
még nagy méretű öreg bükkösökben sir a fűrész és kát 
tog a fejsze, az alsó erdőn azonban már a szép szál 
tölgyesek helyein fiatal vágások zöldéinek. A fejsze alá 
már gyengébb méretű, de még mindig igen szép tölgye
sek kerülnek.

A vágásokat nyilasokra osztva, az erdőn tartott árve
résen értékesítik; a vevőközönség leginkább Gyöngyös 
város polgáraiból telik ki, a kik oly jól ráverik egymásra 
a nyilasok árát, hogy némelyik ököllel törülgeti a szemét, 
mikor a drága pénzen vett fát hazaviszi. A városnak 
persze ez szép hasznot hoz, mert a valamire való tölgy
fát m3-ként rendszerint 10 koronára becsülik fel és néha 
a becsár dupláján is felül kél el, úgy hogy egy évi 
vágásterület fája 40.000 koronát is hoz, a mi holdanként 
10 koronánál több hasznot jelent. A felső erdőről ter
melteti a város a deputátumokhoz szükséges tűzifát. 
Nagy kár ennél a kis erdőbirtoknál, hogy a vágásterü
letek általában sarjról újulnak fel és hogy a fiatalosok
ban tisztítás, gyérítés és más, az erdő ápolásához meg
kívánt előhasználatok még eddig nem voltak szokásban, 
ellenben a polgárok jóformán teljesen korlátlanul gya
korolták a faizási jogot. A gazdasági terv szerint csak a 
gulyabeli marha jár az erdőn, tehát a legeltetési mellék
haszonvétel eléggé mérsékelt. Szarvas- és őzvadja szépen 
van, a vaddisznó sem ritka. A vadászat bérbe van adva.

Ezeken az erdőbirtokokon kívül a Mátrában csak szét
szórva találunk kis terjedelmű kötött erdőbirtokokat így 
a hasznosi határban a zirci apátságnak és saját határaik
ban a Mátra körül fekvő községeknek, illetőleg az úrbé
res közbirtokosságoknak van egy-egy darabka erdejük. 
Ez utóbbiak állami kezelés alatt állván, később ismertet
jük viszonyaikat.

(Folyt, köv.)
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Kötélcsúsztató fa szállítására.
Közli: Roessem ann és Kühnem ann,

Egyik tekintélyes fatermelő cég erdőbirtokán felmerült 
kérdés, vájjon mely szállítási mód felel meg a leg-

1. s z .  á b r a .

jobban annak, hogy fatuskókat, fővasuti talpfákat és tűzi
fát egy magasan fekvő, az országuttól mély völgyek által 
elválasztott erdőből leszállítani lehessen, még pedig oly- 
kép, hogy az építési költségek az exploitáció rövid tar

tama •— három-négy év — alatt teljesen 
törlesztve legyenek. E mellett egy feltét
len biztos, az időjárástól teljesen függet
len szállítást is igényeltek, a célból, hogy 
a szállítási feltételeknek minden kocká
zat nélkül megfelelhessenek.

A zagorjai hegyek talajviszonyainak 
alapos tanulmányozása után egy terv 
látott napvilágot, mely szerint ezen kü
lönleges célra egy kb. 1 kim. hosszú kö- 
télcsusztató, egy keskenyvágányu vasút
tal kapcsolatban hozatott javaslatba. Ezen 
tervet a nehéz feladat megoldására leg
célszerűbbnek találták és ennélfogva 
egy kb. 900 m. hosszú kötélcsusztatót, 
kb. 265 m. magassági különbözettél (a 
két állomás között) fel is építettek.

Ezen egyszerűségében páratlanul álló 
szállító-berendezés rövid leírását az aláb
biakban közöljük.

A megrakott kocsik pályáját egy 29 
mm. vastag sodronykötél képezi, mig az 
üresen visszzatérő kocsik egy 15 mm. 
vastag sodronykötélén futnak. Mindkét 
csavarrendszerü sodrony a fel- és lera
kodó állomásokon egyszerűen élő fákra 
lett megerősítve, illetve lehorgonyozva, 
mint azt az 1. sz. ábra mutatja.

Felső rakodó-állomás. A sodronykötél lekötése.

A csúsztató alsó végén mindkét (29 mm-es 
és 15 mm-es) sodronyt erős vastartókkal 
megerősített fadobok feszítik ki.

A sodronyok, a szabad pályán, 10 db. 
frissen vágott, gömbfából készült állványokra 
szerelt, kovácsolt vashorgonyokon nyugsza
nak.

2 sz. ábránkban ily állvány képét mu
tatjuk be.

Az állványok közötti távolság 27 és 130 
méter között váltakozik. Egy mély szakadék 
áthidalásánál azonban 210 m. távolság is 
fordul elő.

A pálya mindkét végén egy-egy kender
betétes, 1'50 m. átmérőjű és fékkoronggal 
kombinált sodronykötél-korong van elhe
lyezve. Ezen sodronykötél-korong vezeti a 
vég-nélküli ágazat-rendszerű, 15 mm. átmé
rőjű vonósodronyt, melyet a szabad pályán, 
hogy a sodrony a földet ne súrolhassa, az 
állványok kereszttartói hordanak, mint az 
a 2. sz. ábrán látható. A rakomány — je
lenleg bükkfatalpak — felvételére 12 függő 
kocsi szolgál, melyek egyenként 2 futó
szerkezetből, 2 gyürü-kapcsolóból és 2 lánc

2. sz. ábra . Állvány frissen vágott fából.
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ból (láncfogóval) állanak. Ezen kocsikból 6 db. megrakva 
völgynek és 6 db. üresen hegynek fut. Az igy képzett 
kettős kocsikat az említett vonósodrony tartja össze. A 
menetsebességet, mely percenkint 100— 150 m., a sza
lagfékek szabályozzák.

Egy kettős függő kocsival 7 db. friss, fővasuti (közép
vagy ütköző) bükktalpfát, kb. 700 kg. súlyban szállítanak. 
A rakományt kellő magasságba egy egyszerű pedálszer
kezet emeli. A rakodás ezen módját a 3. számú képünk 
ábrázolja.

A rakodás alatt a vonósod

3. sz. ábra. Felső állomás.

ronyt a szalagfék segélyével 
megállítják és ezen állapotban 
szorítják be a gyűrűs kapcso
lókba, melyeket a futószerke
zet horogjába akasztanak, mi
által a függő kocsik kettős, 
biztos kapcsolását érik el. A 
kocsik kapcsolása IV2—2'/a 
percet vesz igénybe.

A mint a kapcsolás a fent 
leirt módon megtörtént, meg
eresztik a féket és a kocsik, 
abban a távolságban, mely
ben épen vannak, megindul
nak, miáltal a legelőször meg
rakott kocsi a lerakott-állo- 
másra, és a legelőször kira
kott kocsi a felső adó-állo
másra egyidejűleg érkezik be.

Következő képünk (4. sz. 
ábra.) egy megrakott kocsit 
a szabad pályán, menetköz
ben ábrázol.

A kocsik kirakásánál egyszerűen (ráül
nek a láncfogóra, mire a talpfák kb. 20 
cm.-nyi magasságból a rakodóra esnek, 
a honnan őket a csatlakozó keskenyvá- 
gányu vasúthoz csúsztatják.

Az igy kirakott függő kocsikat a vas
tagabb hordsodronyról átviszik a véko
nyabb (az üres kocsik visszaszállítására 
szolgáló) hordsodronyra, a hol a vonó
sodronyt a gyűrűs kapcsolókba szorítják 
és a sodrony megindításával visszaérkez
nek az üres függő kocsik.

Mivel a kocsik be- és kirakása egy 
és ugyanazon időben történik, azok az 
állomásokba 3—5 perc alatt érkezhet
nek be, más szóval: óránként 10—20 
nehéz rakományt lehet szállítani.

Tekintve, hogy a vasalkatrészek tel
jes beszerzési összege 1 kim. hosszú
ságnál csupán 8— 12.000 koronára rúgott 
(hosszabb pályánál kilométerenként jóval 
kevesebbe kerül) és az üzemköltségek 
talpfánként 3—4 fillért tesznek ki, a 
szállítási mód kérdését jelen rendszerrel 
oldották meg a legcélszerűbben.

4■ sz. ábra. Megrakott kocsi a szabad pályán.
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Mellesleg megjegyezzük, hogy a leírt kötélcsusztatóval 
38 foknyi =  780°/oo-es emelkedéseket, illetve eséseket 
küzdenek le.

Végül még röviden összevonva felemlítjük ezen rend
rendszer előnyeit.

A pálya 8— 10 hét alatt teljesen elkészíthető és üzembe 
helyezhető.

A jókarbantartás költsége a legcsekélyebb, mivel a be
rendezés minden egyes részében az erdőviszonyoknak 
megfelelőleg készült és mivel esetleges javításokat bár
mely falusi kovács is eszközölhet.

A faállványok nem igényelnek alapzatot, mert a sod- 
ronykötélt hordó kar minden irányban mozoghatóan van 
felszerelve, úgy hogy az állványok esetleges süppedése 
az üzemre befolyást nem gyakorol. Mivel a pálya men
tén személyzet nem kell és az állomásokon dolgozó mun
kásokat egyszerű félszerek védik, a szállítás minden 
időben akadálytalanul eszközölhető.

Az összes vasalkatrészeket a megtörtént letaiolás után 
más völgyben is fel lehet használni.

Az üzembe hozatalhoz, valamint az üzem fentartásá- 
hoz idegen hajtóerő nem kell.

A gyakorlatban előforduló legnagyobb esések és mély 
szakadékok könnyen győzhetők le.

A kezelést minden napszámos néhány óra alatt elsa
játíthatja.

Az itt leirt pálya tervezője és felépítője Roessemann 
és Kühnemann (Koppel Arthur-féle vasutak) cég kívá
natra szívesen szolgál bővebb felvilágosítással, vagy 
költségvetéssel.

Fahulladékból fagyapot.
Közli Sko lka  József.

A fagyapot nem egyéb, mint finom gyaluforgács s 
bár készítése még csak igen rövid életű: máris igen
nagy használati teret hódított magának és sok helyről 
kiszorította a szalmát és a szénát.

Mint csomagoló eszköznek a szalmával szemben 
30—40 %-al kisebb súlya első sorban bir fontossággal. 
Jobban ellenáll a rothadásnak és penészedésnek, por
mentes, s így sokkal tisztább a szalmánál s azonkívül 
igen rugalmas. Csomagolásra használják üveg, porcellán, 
agyag-edényeknél, rövidáru, gyógyszerek, droguák, illat
szerek, virágok stbin kívül gyümölcs, tojás és húscso
magolásra is.

Rugalmassága, s a fenyőből készültnek gyantatartalma 
s tisztaságánál fogva igen jó szalmazsákokba, mondhatni

megbecsülhetlen e téren, mert igen kényelmes és kel
lemes fekvést nyújt, igen tartós, s gyantás voltánál fogva 
a férgeket tartja távol. így használják a kárpitosok mad- 
racok, kanapé és székekhez lószőr stb. helyett.

Ágyszalma helyett kaszárnyák, kórházakban egész 
Poroszországban használják s megérdemli, hogy ilyen 
célra általános használatba menjen át kiváló tulajdon
ságainál fogva.

A legfinomabb fajtája kórházakban kötözésre és frotti- 
rozásra használtatik.

Mint derítő szintén jó szolgálatokat tesz a mogyoró
fából készült gyapot a sörfőzdékben; a bükkfából készült 
pedig az ecetgyárakban nélkülözhetetlen.

Gépek, gépalkatrészek, fém- és konyhaedények tisztí
tása illetve mosásánál nagyon beválik.

Vastag kötélbe fonva, vasöntödékben szintén jobban 
alkalmazható a szalmánál az öntőminták körülburkolá- 
sára. A kútszivattyú és csöveknek télen való beburko- 
lására mint rossz hővezető szintén alkalmas, de a ker
tészetben is használhatjuk a fáknak nyulrágás elleni 
körülkötésére, virágok, rózsák fagyás ellen való megvé
dése céljából. Ezen alakban igen alkalmas butorcsoma- 
golásra valamint demion-üvegek körülburkolására is.

Vékony köteleket szalmakötél helyett a gazdaságban 
gabonakévék kötéséhez, szalma- és szénakötésre stb. 
lehet használni.

Oly vidéken, hol a szalma kevés, vagy drága: istál
lókban alom gyanánt is használják s ezen célra mon
dott tulajdonságainál fogva jobb a gyakran alkalmazott 
alomaljazásnál.

Végül gyantaoldatokba mártva s megfelelő alakba 
préselve mint alágyujtó tesz kiváló szolgálatot a háztar
tásban — s különösen a nagy városokban, hol a fát 
sokszor petróleum leöntése által teszik gyújthatóbbá, ami 
számos szerencsétlenséget okozott: — igen könnyen érté
kesíthető, mert olcsóbb .és veszélytelen.

Hogy ezen kiváló anyag még fog magának tért hódí
tani : az előrelátható az általános használatot méltán 
megérdemli.

A fagyapot ily sokoldalú alkalmazhatósága, s ára, me
lyet érte elérni lehet: annak gyártását indokolja s mond
hatni, hogy ezen erdészeti mellékiparág, ha hulladékfa 
lesz feldolgozva, igen jövedelmező; sőt nálunk né
mely helyen a tűzifa oly nevetségesen alacsony áron 
lesz eladva, hogy bámulatra és csodálatra méltó, hogy 
ezen iparág ily helyeken bevezetve még nincs.

A nagyobb fűrésztelepeken és más fafeldolgozó helye
ken sokszor igen tetemes mennyiségben maradnak fel 
nagyobb hulladékok, melyek rendszerint már csak tüze
lésre használhatók. Ily helyen a hulladékok kellő értéke
sítését érjük el azáltal, ha ezeket fagyapottá dolgozzuk 
fel egy-két gép segítségével, mert ily helyen rendelkezésre 
áll a vízi, vagy motorikus erő, de hajthatók ezen gépek 
szélmotorral is.

Ezen gépekből a „Kirchner és Co“ cég árjegyzékéből
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ábrákkal itt mutatunk de egy kettős és egy egyszeresen 
működő fagyapotgépet.

1. ábra.

A lendítő és egyúttal a gyaluszánt vezető kerék ten
gelyére van a b-ve 1 jelölt két tárcsa felszerelve és pe
dig a külső szilárdan, a belső forgathatóan, s ez utóbbi 
szolgál az erőátviteli szíj segítségével a gép hajtására. A 
lendítő kerék egy küllőjére csuklószerüen mozgatható e 
vezetőkar van erősítve, melynek másik vége a g/alu- 
szánhoz van szerelve s ez az a kerék forgása által a 
gyalut vezeti. A gyaluszán fölött fogazott mozgatható 
kerékkel s recézett henger tengelye az állványra szilár
dan van erősítve: még a szán másik végén ugyanígy 
felszerelt g  vezetőkészülék ü!-vel jelölt karral ellátott, s 
minden állásban önmagától rögzítő vezérkerékkel a szán 
irányában vízszintesen mozgatható.

A vágó készülék egy gyalukésből áll, mely előtt a 
gyapot szélességének megfelelő távolságban apró előmet
sző kések vannak kicserélhetően elhelyezve. Működés 
közben ezen kések a feldolgozandó fát a gyalukés előtt 
metszik s a gyalu azt lefejti s az így kész fagyapot a 
H  asztal illetve állvány alá hull, melyre az egész szer
kezet van rászerelve.

A munkás jobb kezével megfogja a d vezérkerék kar
ját, bal kezével az e és g vezető hengerek közé téve a 
45—50 cfm. hosszú fadarabot s a vezérkerék segítségé
vel a g  hengert a fához szorítja, miután a gyaluhoz a 
fát a vezeték hengereinek működésével önműködőleg 
közelíti; egy munkás 2 gépet könnyen kezelhet.

Folyt, köv.)

Felmenet a Rozsályra.
Irta Blattny Tibor.

Szép, hűvös a reggel. Egyetlen felhőcske sincs az égen. 
A távoli ormot már bearanyozza a nap, ide lenn a völgy
ben a havas friss lehellete éri az arcot. A hetekig tartó 
ködös, esős és állandóan borús napok után szinte újdon
ság a szemnek a ragyogó kék égbolt; derültebb lesz 
a kedély is : frissen haladunk a rohanó hegyi patak 
partján a bükk rengetege felé. A patakpartok benépesítői: 
az éger és gyertyán együtt haladnak velünk. A hamvas 
éger csak néha-néha mutatkozik még itt-ott, annál több 
azonban a mezgés. Az oldalakat sűrűn borítja a gyer
tyán-fiatalos. Úgy látszik, kedvez e faj tenyészetének a 
nedves, örökké vizenyős, mély talaj. Rendbentartott do- 
rong-út vezet a vágásokon át. Derékig meztelen oláhok 
dolgoznak a tűzifavágásban. Egyikük magyarul is tud. 
Töméntelen itt a málna és szeder, a tuskók mellett 
megrekkent forró levegő mézédesre érleli a ránk mo
solygó hamvas gyümölcsöt: az első szedret. A társaság 
egy-egy tagja el-elmarad, nem tudva megválni egy-egy 
dús bokortól. Végre elérjük az álló bükköst, itt már 
vége a lakmározásnak. Nekivágunk s eltart jó két órát, 
míg felső széléhez érünk. Bükk alkotja a felső erdő
határt; ide a természet fenyőt nem ültetett.

Újra benn vagyunk a napsütésben; a meredek hegy
oldalak után jól esik végig lépegetni a lankás havasi 
legelőn, melyet sűrűn borít a vörös- és fekete-áfonya.

Felmenet egy kis lapos tisztáson haladtunk át, szánt- 
szándékkal vezettem erre a társaságot, mert már sok
szor ért kellemes meglepetés hasonló esetekben. A záró
dott bükkös mindent elnyom, ott legfeljebb a korai és 
hegyi juhar, a szil, vagy kőris egy-egy példánya kap 
kegyelemképpen helyet (ha csak a szemfüles oláh paraszt 
idejekorán ki nem lopja). De az ily tisztás foltokon már 
helyt foglalhatnak más (fényigényes) fa és cserjefajok is. 
A mint kiléptem a tisztásra, rögtön lekötötte figyelme
met egy sötétebb lombozató fácska, ott vert gyökeret, 
hol a forrás tiszta vize posványnyá folyt szét. Sejtelmem 
nem csalt, tényleg mezgés éger volt. Sehol a közelben 
más példány, a legutolsót is 300 méterrel alantabb ész
leltem s most ime a legfelső: 1020 m. magasságban! 
(Pojána Cescsiori.) Ez a hegyvidéki maximum 1

A Rozsályra menet a „Berdo“ n. erdőrészben (ferne- 
zelyi erdőgondnokság) ér véget a tölgy tenyészete 675 
m. magasságban; a gyertyán valamivel magasabbra 
hatol (691 m.).

A Rozsály teteje (1307 m.) olyan, mint öreg barát
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tonzurás koponyája; majdnem szabályosan futja körül 
az elegyetlen ősbükkös pereme. A juhlegelőnek használt 
havasi legelőt nagyrészt áfonya borítja, a délkeleti me
redek lejtőn a közönséges avarhanga (Calluna vulgaris) 
is előfordul. A déli a legmeredekebb ; az itt feltornyoso- 
dott sziklafalak úgy a fel-, mint a lejutást szinte lehe
tetlenné teszik. A bükkös a sziklafalakig hatol fel, átlag 
1240 m. magasságig. Nyugati kitettség mellett 1246 m. 
magasságban van az erdőhatár. A szélső fák, különösen 
Ny.-on többnyire eltörpültek, ^ hónyomástól a völgy felé 
dűlők. Köztük igen sok Acer Pseudoplatanus található. 
Általában azt lehet mondani, hogy a bükk és a hegyi 
juhar tenyészeti határai ugyanazon magasságban vannak. 
A jókori juhar jóval ez alatt marad s itt nagyon ritka.

Erdei gyomfáínk, melyek a bükkös nyomása folytán 
alacsonyabb régiókban tért nem foglalhattak, e napsüté
ses erdőszéleken (főleg a sziklák védelmét élvező D. Dk.-i 
lejtőkön) érik el tenyészetük felső határát. Együtt látjuk 
itt a Betula verrucosát és Sorbus aucupariát a kecske
fűzzel, melyek a mostoha talajviszonyok miatt fává nem 
cseperedtek. A kőgörgetegek és sziklás talajok hű kísérője, 
aSpireachamaedryfoliais igen nagy menyiségben található,

A faalakú (8 m.-en felüli) rezgőnyár és bibircses nyír 
legmagasabban előjövő példányát 1204 m. magasságban 
észleltem a meredek D.-i oldalán.

Ezen a napon igen nagy szerencsém volt. A Rozsály 
kőgörgeteges déli lejtőin, a nyaktörést minden pillanat
ban kockáztatva, követtem a felső tenyészeti határok fu
tását kelet felé; azt hittem, hogy a szemem káprázik, 
mikor egy szikla tövében egy 30 cm. magas, lerágott 
tölgycsemetét találtam. Örömmel konstatáltam később, 
hogy ez az előjövetel 1204 m. magasságban van. Alig 
haladok néhány lépést, 1233 m. magasságban (Dk. 40°) 
két drb. embermagasságú gyertyánbokrot találtam s mi
kor Kisbánya irányában el akartam hagyni a havasi 
területet, hogy újra a bükk rengetegén hatoljak át, a 
Queacus sessiliflorának egy nagyobb (U/s méteres) pél
dányát észlelhettem 1196 m. magasságban.

A következő napok egyikén a „Petrász“-havasnak 
„Cigánykő“ nevű részében 1167 m. magasságban újra 
észleltem a kocsánytalan tölgyet. Igen védett, meredek 
déli oldalon, két magas szikla közt meghúzódó, szépen 
nőtt 7 m. magas példány volt. Utolsó évi hajtása kb. 
30 cm. lehetett.

A vadász.
Irta Kő.

Ki a vadász? Az ember azt hinné, hogy mindenki, 
aki fegyverrel jár és még hozzá tollas kalapja is van — 
az vadász. Sajnos, látszólag igy is van. A „vadász“ el
nevezés egy gyűjtő-fogalom. Ide tartozik mindenféle 
puskás ember, aki csak annyit is tud, hogy a nyúlnak — 
négy lába van.

A vadászat ősfoglalkozásunk, majdnem mesterségünk 
volt, Magyarország a vadászat Eldoradója még most is. 
Negyven-ötvenezer igazolt, vadászjegyes ember gyakorolja 
a vadászatot és kétszerennyi orvvadász. Ennyi puskás 
ember között csak egy elenyészően csekély számú vadász 
kerül, aki nem csak meglövi, hanem ismeri is a vadat.

Hihetetlen módon undorodnak a mi vadászaink a betű
től. Különösen a szakirodalom betűitől. Egynéhány szak
lapjainkat is alig hogy pártfogolják. Kivéve azt a kis 
gárdát, akik maguk is szakvadászok, vagy területtulaj
donosok és tenyésztők. Az ember azt gondolná, hogy azért 
az a nagy idegenkedés, mert tudósok valamennyien. De
hogy. Még a régi német világból itt maradt hagyomá
nyoknak a quintessenciáját szürcsölgetik most is. Ezt 
megdönteni, ezt a ferde hitet, ezt az altudást megvilá
gosítani nem meri senki. így aztán, az őz most is apró
vad, a császármadár stb. meg mint nagyvad szerepel 
a vadásztudományok enciclopediájában. Mert meg van 
írva a „tudósok könyvében“ — hogy; nagyvadra -— 
golyó, apróvadra meg sörét dukál. Tehát, jámbor vadász, 
gondold meg mielőtt a Marcheggi vonalon őzvadászatra 
elindulnál, hogy 9 cm. hófehér inggallérodat bátran otthon 
hagyhatod, ellenben a sörétes puska, még 10-es söréttel 
is „előírásos“ — az őzbakra.

Viszont a „császármadárra“ 9. Calib. Schönauer-Man- 
licher dukál és Mangold Kolos Béla szerint a térdben 
szűk és hatsoros gombbal ellátott szürkés árnyalatú 
breeches nadrág is — jó szolgálatot tehet.

A vadászat tizparancsolatjának egy kis külön irodalma 
keletkezett, hogy hol, hogyan és miképen lehetne elke
rülni, az immár nem szokatlan utón módon való feleba
rátaink meglövöldözését. Sokan már állami támogatást 
akartak igénybe venni. Ez is szalmaláng lett, mint min
den, amit a magyar kezdeményez. Pedig üdvös lett volna, 
tényleg a stüssiknek valami mentsvárat építeni. De többen 
hozzászóltak az eszméhez. Mindenkinek volt egy §-a, 
akarom mondani parancsolatja. Csakhamar a X. paran
csolatból XX parancsolat lett, mielőtt még az eszmét 
patentirozták volna. Mindenki a saját parancsolatját tar
totta helyesebbnek. Ha jól emlékszem, még le is nyilt- 
terezték egymást a feltalálók. És még azt mondják, hogy
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nem boldog a magyar! De hogy nem. Parancsolat kell 
nekünk, nem boldogság. Sokat törtem a fejemet magam 
is, hogy még legalább egy parancsolatot kiszorítsak. De 
megvallom őszintén — nem sikerült. A régi vadászok
nak is volt ilyenféle parancsolatuk, de az csak 1 §-ból 
állott, és igy szólott, hogy: vigyázz! De ez aztán — 
be is vált.

Minden nemzet, a vadászatot még szórakozásból is a 
legnagyobb tudással és szakértelemmel gyakorolja. Is
meri a vadnak mindenféle csinját-binját. Tudja óvni, kí
mélni és tenyészteni. Meglévő vadait gondozza. A nem 
honos vad vadászhatásáért, a legnagyobb anyagi áldo
zatot is szívesen meghozza. Hozzánk is, elég szépen 
gurul, az ilyen szenvedélyes vadászoktól, angol, német 
még amerikai pénzecske is egy némely élelmesebb te
rület-tulajdonos elég üres zsebeibe.

Nálunk, idény kezdetekor az apróhirdetések rovatai 
tanúskodnak legjobban a mi vadászati szakértelmünkről. 
Mindenki tagtársat keres, vagy részjegyet kínál, hogy 
mint főbérlő ingyen szórakozhassék, az esetleg beálló 
Vadász Palik tandijain. A fővárosi vadászok, a vadászok 
közt is egy külön kasztot képeznek. Dicséretükre legyen 
mondva, túlnyomó részük -— még csak nem is konyít a 
vadászathoz — gavallérok és még nyári idényben is egy- 
egy fogoly vagy süldőcske, a mit elejtenek, 20—30 koro
nájukba kerül. Az ilyen stüssik, ha nem is használnak, 
de legalább nem is ártanak a vadászatnak. Valóságos 
áldása annak a vidéknek, a hol vadásznak. Ezeknek nem 
is kell X parancsolat. Boldog az a hajtó, a kinek az al- 
vagy feltestébe egy pár szem sörét tanúbizonyságot tesz 
az átütő erőről. Az ilyen vadász fizet. Sok becsületes 
hajtó ember áldja a keze ügyességét. Magam is ismerek 
egy-nehány ilyen vadász urat, aki ha a fegyvert célba 
veszi, a hajtó gyerekek valóságos bosztont járnak előtte, 
hogy ki lehessen a szerencsés ?

Az ily vadász, még ha egymás szemét is kilövi, akkor 
sem történik semmi, mert azt tartják, hogy elvégre mind
nyájunkat érhet baleset. Ennek ellenkezője — a ki szin
tén ur — a garasos vadász. Ki előtt — ha célba veszi 
fegyverét — porba hűl a hajtó. Nem tiszteletből. Ellen
kezőleg. Tudják jól, hogy itt csak a kezelési költség jár 
ki. Fájdalomdijról szó sem lehet.

A mi vadászainknál a legnagyobb szélsőségek ural
kodnak. Az egyiké magára mindent ráköltene. Nyolcvan 
koronás amerikai cipőt se sajnál magától, csakhogy men
tül vadásziasabbnak látszhassák. Ellenben a legszigorúbb 
téli időkben sem áldozna öt garast a vadai óvására. Vi
szont a másik olyan puskából lövöldöz, hogy még az 
öngyilkosjelöltek sem mernék elsütni. Igaz ugyan, hogy 
ez sem törődik semmit a vadaival. Dúsgazdag terület- 
tulajdonosnak gyakran keresnek teljesen szakképzett, a 
vadászat minden ágában jártas vadászokat havi 40 ko
rona fizetéssel és megfelelő lődijakkal. Csodálatos és 
akad jelentkező. Maga a gazda csodálkozik, legjobban ha 
két év múlva még a követ is ellopja a szakképzett 
embere.

E R D É S Z

A vad ismeretéről, a vad tenyésztéséről, óvásáról, a ra
gadozók pusztításáról jobb nem is beszélni. A róka ko
mán kivül passzusa van minden kártevőnek. A rókako
mát is, azt hiszem, hogy inkább a bundájáért abajgatják.

A magyar vadászoknak fele a nagyvadat is, ha nem 
söréttel, de legalább is fickóval lövi. Nem spórolás szem
pontjából, hanem kapzsiságból. Minden igaz vadász a 
töltényeit maga kell, hogy készítse, ha ezt nem teheti, 
akkor megbízható embernél készítteti el. És mit tapasz
talunk? Túlnyomó része vadászainknak nem is tudja, 
hogy mi van a töltényben. Egyszerűen megrendeli ; ké
rek 50 darabot nyulra, 50 darabot meg különfélét. És 
azután rendben van. A ki nem hiszi, kérdezze meg az 
ismerősét, hogy milyen peremű töltényt használ — kes- 
kenyet-e, vagy vastag szélüt ? Százat egyre, hogy a 
tizedik sem tudja. Azt hiszi elég, ha azt mondja, hogy 
12 vagy 16 öbü a fegyvere. Azért lehet társasvadásza- 
tokon látni, hogy a vadászok túlnyomó részének táskáján 
harapófogó, srófhuzó, meg mindenféle furfangos szerke
zetű szerszám fityeg, hogy a fegyverbe szoruló tölténye
ket —• kihúzhassák. Bármilyen mesterséget is gyakorol
jon valaki, az igyekszik annak minden csinját-binját el
tanulni, csak a vadászat az, a hol a vadászok túlnyomó 
részének csak az az egyedüli célja, hogy mentül több 
vadat zsákmányolhasson. Magával a vadászattal nem 
törődik senki. Nem, még a törvény sem, a mely valósá
gos kerékkötője az ok és célszerű vadászat fellendítésének.

(Folyt, köv.)

Szürkefarkasok.
Irta Sólyom .

Honfitársaink az Óceánon túl, nem épen naqy örö
mükre, korántsem nélkülözik odaát sem a farkasok ga
rázdálkodását. Az Egyesült-Államok erdei farkasa specie
sében alig különbözik honi ordasunktól, színe azonban 
élénkebb, majdnem ezüstszürke, innen is kapta a szürke
farkas vagyis „gray“ elnevezést. A zoólogia Lupus occi
dentalis név alatt ösmerteti. Az Egyesült-Államok egyes 
tájain timber-farkasnak is hívják. Garázdálkodása határ
talan, de mégis legnagyobb arányokat ölt Michigan, Wis
consin és Minnesota államok ősrengetegeiben. Szórvá
nyosabban azért Amerika erdőborította tájain mindenütt 
jelentkezik. Nyájakban aránylag csekélyebb kárt okoz, 
mint atyafia az erdei farkas ideát, viszont ott, ahol odaát 
nagyobb csapatokban jelentkezik, az agancsos állo
mányra úgyszólván végveszedelmet jelent. Érthető tehát, 
ha fölbukkanása Amerikaszerte mindenütt riadalmat okoz, 
ahol a fővadállomány közelében jelentkezik.

A szürkefarkas teljes kiirtásának legfőbb akadálya 
maga az állat csodálatos életmódja s végtelenül óvatos 
természete. Napszakában ugyanis behúzódik az ősrenge
tegek legrejtettebb olyan zugaiba, ahova a vadászember 
a farkasvadászatokhoz szükséges apparátussal, hajtókkal

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



338 MA GYAR  E R D É S Z 19. szám.

és ebekkel be nem hatolhat. Elvetemedett zsákmány- 
utakra csak éj idején kóborol; akkor otthagyja a renge
tegek áthatolhatlan csalitosait s bebarangolja a ritkásabb 
erdőterületek vadcsapáit is, hogy ott az agancsosfélét 
felhajszolja.

Bámulatosan finom érzékek birtokában, csodás forlély- 
lyal tudja az emberlakta helyeket kikerülni. Tanyáit, ki
vált az enyhébb évszakok idején, az agancsos állomány 
rohamos apadásán kívül egyéb aligha fogja elárulni. 
Szigorú tél szakában csupán a hó-felületeken jitt-ott mu
tatkozó nyomok tanúsítják garázdálkodását. Rabló-utai- 
ban hihetetlen nagy területeket képes bekalandozni. Ha 
áll az, hogy kárpáti farkasaink éji zsákmány-utaikban 
60—70 kilométernyi távolságot képesek bebarangolni, 
úgy bizonyára még inkább ráillik ez izmos erejű, gyors
lábú amerikai atyafiára.

Legkedveltebb búvóhelyei az őserdők áthatolhatlan 
csalitféléi az úgynevezett svampok. Ilyes csalitos Ame- 
rikaszerte sok akad, főként a cédrusfenyvesek s a ka- 
nadafenyők erdőségei közt. A cédrusfenyőnek a földből 
kiemelkedő szövevényes gyökérzete pompás búvó és rej
tekhelyeket alkot, ahova szél, eső, hó, nedvesség alig 
képesek behatolni. Ide húzódik a szürkefarkas. A nap
szakát is úgyszólván télen-nyáron itt tölti, az ilyen gyö
kérlabirintusok vízmentes odúiban teljesen otthonos ő. 
Persze egyéb is vonzza őt a svampok közé! így elsősor
ban a svampnyúl, a Lepus variabilis, amely maga is az 
ilyen búvóhelyeket biztos menedékhelynek találja s azo
kat ott se hagyja mindaddig, amig a szürkefarkas őt 
innen végleg el nem zavarja.

Az agancsállomány szokatlan nyugtalansága az avatott 
vadászember előtt tüstént elárulja, hogy a pagonyban 
baj van s a területen a szürkefarkas ütött tanyát. Medve, 
sőt hiúz is akad elszórtan az Unió egyes vadászterüle
tein ; ám ezek jelenléte távolról sem feszélyezi, nyugta
lanítja az agancsosfélét olyannyira, mint a szürkefarkas 
jelentkezése.

Cserkészeten, lesutakon kalandozó vadászembernek 
vajmi ritkán akad alkalma a fölötte óvatos, gyalázatos 
rablóval szemtől-szembe kerülni, miután csakis éjjel jár 
préda után; ha netán a napszaka is valami okból rejte- 
kéből elő is csalja, finom érzékeivel az embert már 
messziről kiszimatolja s elkerüli. Lőtávolon messze kí
vül, kísérteties árnyként suhan tova, többnyire estalkony 
táján. Egy-egy távolról felcsillanó foszforeszkáló szempár 
s már eltűnt szemeink elől, mielőtt még csak lövésre 
gondolhattunk volna.

Nemcsak járása óvatos, nesztelen, hanem hangjával is 
óvatosan bánik. Szürkefarkast, legszigorúbb telek éhinsé- 
ges idejének leszámításával, üvölteni senki se hallott 1

Vajmi gyönge vigasztalás ez az agancsos vadat féltve 
— óva gondozó amerikai vadászemberre nézve; hiszen 
a szürkefarkas konyhája tekintetében nem válogatós s 
így az agancsos állományból a beteg, gyönge vagy ab
normis példányokat is elpúsztítja. Ha aztán ezekkel vég
zett, bizony tüstént a jobb minőségre kerül a sor!

Nyaranta könnyebben jut prédához; ilyenkor rendsze
rint egymagában kóborol; ám kemény tél szakában csak 
úgy, mint honi ordasunk, az éhség vaskényszere alatt 
falkává tömörül s a zsákmányt is közösen fogyasztja. 
Ilyenkor persze vakmerőbb s veszedelmesebb; gyakrab
ban kerül az emberlakta helyek közelébe is, bár soha
sem oly közeire, mint éhségüzte honi ordasunk.

Az Unió mérsékelt rónáinak telei sokkalta egyenlete
sebbek, hőmérsékletük nem oly ingadozó, mint Magyar- 
ország teleié.

Ha odaát, tél beálltára, pár napig egyfolytában tartó 
havazás után az első hólepel összetömörül, az tavasz 
beálltáig alig kap újabb csapadékot. Olvadás télszakában 
közbenesőleg, a legritkább esetben szokott előfordulni. 
A lehullott hó sohasem lesz oly tömör ott, hogy abban 
az agancsosféle karcsú, magas lábaival ne tudna köny- 
nyedén áthaladni. A szürkefarkas izmos de rövidebb 
lábai mellett, hátrányban volna az agancsosfélével szem
ben, ha bámulatosan s z í v ó s  kitartásával s finom szimat
jával lassúbb tempóban ugyan, de konokul nem hajszolná 
addig az agancsost, amig azt végleg ki nem meríti. Ak
kor aztán a számarányában is veszedelmes farkasfalka 
előbb-utóbb prédájává teszi áldozatát. Persze magasabb 
hórétegek idején kétségtelenül kevesebb agancsos esik a 
farkas áldozatául, mint pl. tavaszszal, amidőn olvadások 
beálltára a talajfelületet tükörsima jégréteg borítja, s a 
kényes csülkű agancsosféle, az üvegélességü jégtől vé
resre sebzett lábaival nem képes elég gyorsan tovame
nekülni. Kétségbeejtő helyzetéhez hozzájárul télvégével 
az agancstalanná váló állapot is. Az agancsosnak egyet
len fegyvere marad a rugdalózás, ám ezzel farkasfalká- 
val szemben vajmi kevéssé védekezhetik. Elszomorodot- 
tan látja a vadász ilyenkor a kétségbeesett küzdelmek 
nyomait. Vér, csontok, szőrcsomó, s legfeljebb nehány 
riadtan szétrebbenő ragadozó-szárnyas a késő tanúi an
nak, hogy itt a szürkefarkas garázdálkodott; az a kitar
tóan s z í v ó s , vérszomjas bestia, amelytől az őz, a dám
vad, a szarvas, a jávor, a rén, a vapiti, tehát Amerika 
összes cervidái méltán rettegnek — dús lakomát csapott 1

A szürkefarkasok pusztításának Amerikaszerte sok mód
szere ismeretes, anélkül, hogy bár azok egyetlen-egyiké
vel is sikerült volna a grayjtimbert valamely olyan terü
letről, ahol magát megvetette, véglegesen kiirtani. Ma 
már az Unió ugyancsak kíméli erdőségeit; erdőket pe
dig, még a szürkefarkas kedvéért sem lehet kiirtani 1

Lőfegyverrel kezében még a leggyakorlottabb kezű ta
pasztalt vadászember is, csak a legritkább véletlen ese
tén fog egymagában a szürkefarkas bundájához jutni. 
Hajtóvadászatokat dúvadra az Unió államaiban nem szok
tak rendezni. De ha hazánk ilyes jellegű „hivatalos“ 
mulatságainál jobban rendezett vadászataik volnának is, 
azok célra alig vezetnének. A svampok áthatolhatlan la- 
birintjébe, a szürkefarkas megközelíthetetlen rejtekei 
közé sem eb, sem hajtó, annál kevésbé a lőfegyveres 
vadász, nem képesek behatolni 1

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



19. szám. MAGYAR E R D É S Z 339

Leggyakrabban használt s eléggé eredményes módszer 
odaát is a méreg s a csapda ; köztük főként az Unió- 
szerte népszerű tányérvas.

A szürkefarkasért fizetett prémiumok eléggé sarkalhat
ják az Unió vadászait. Nem is ő rajtuk múlik, ha vajmi 
kevés farkasbőrrel tudnak beszámolni.

Az Unió egyes államai egy-egy szürkefarkas elejté
séért pénzünk szerint 30—40 koronát fizetnek. Ugyan
ennyit fizet egyidejűleg a Coruty vagyis a járási hatóság 
60—80 korona tehát elég tekintélyes összeg egy ilyen 
garázda bestia elejtéséért; emellett az állat keresett 
prémje is behoz legalább ugyanannyit!

A lázas munkának élő Unió polgára, rá nem ér a 
farkassal vesződni s így ez a falánk bestia garázdálko
dásával az Egyesült-Államok összes vadállományát ré- 
ges-rég megsemmisítették volna, ha soraiban időnként a 
veszettség csak oly borzalmas tizedelést nem végezne, 
mint ideát honi farkasállományukban, főként a Balkánon 
s Oroszföldön.
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Halászgómeink.
A gémféle, hazánk folyóvizeinek tájékán télszakában 

is megmarad addig, míg a be nem fagyott vizek tükrén 
nyílt helyeket talál. Minthogy Aldunánkat a mohácsi szi
gettől lefelé, de még inkább Újvidéktől a Kazánszorosig, 
ritkán borítja jégpáncél, a viziszárnyasok több fajtája, 
köztük főként a halászgém az Ardea cinerea, télviz ide
jén is otthonosan érzi magát mindott, ahol létköreit a 
vadászvilág vagy a kultúra nem veszélyezteti. Persze ha 
megindul zajlás az Alduna tájain, a gémek is vendég
szeretőbb tájakra húzódnak ; de a télvégi jégtáblák utol
sóinak eltűnésével a Dunaligetek közt fészkelő helyekül 
választott kedvelt otthonaikat tüstént fölkeresik.

A legutóbbi évek teleiben az Alduna, több egymást 
követő télen át jégmentes maradt s így a gémek sem 
távoztak onnan. Szigorúbb telek idején kénytelenek a 
zord észak tartamára a közeleső Balkán vagy az Albán
hegység völgyeinek olyan kisebb vizeihez vonulni, me
lyek távolról sem nyújthatnak nekik olyan terített ven- 
dégmarasztó otthonokat, minőket a Duna medencéje, 
főként a Duna-Tiszaköz tájainak egyes pontjai szolgálnak.

Mihelyt a jégtáblák eltakaródtak, a gém tüstént meg
jelenik régi telepei körül. A fészekrakás tudományában, 
egyéb szárnyasokhoz képest, vajmi kevéssé mester. Ké
nyelmet megvetően beéri ő a tavalyi kezdetleges fész
kelőhely valamelyes rendbehozatalával, vagy legfeljebb 
kifoltozgatásával. A korhadt füzes s más vizmenti ligetek 
fáinak tetejébe elég magasra rakott fészkeik, a szelek 
és viharok kegyetlen játékának ugyancsak ki van szol
gáltatva. Ámde ilyesmivel a viharedzett gémsereg, vajmi 
kevéssé törődik.

Pelyhes magzataik a hazánkban néha május havában 
is jelentkező tavaszvégi viharokban ugyancsak didereg
nek, mig aztán a majdnem átmenet nélkül beálló nyá

rias időjárásban, annál rohamosabb gyarapodásnak in
dulhatnak.

Alig van szárnyas melynek otthona oly kevéssé vé
dett, mint a fák sudár magaslatain himbálózó, vajmi cse
kélyre mélyített kezdetleges halászgémfészkek. Istencsa
pásokat némán tűrő zsenge gémfiakra irgalmatlanul zu
hog a záporeső, a kopogó jégverés, s még sincs rá eset, 
hogy az időjárás viszonttagságai tizedelnék őket. Évszá
zados fákat gyökerestől tépdeső viharok, mint aminők 
egyike, pár évvel ennekelőtte, a Balaton mellékétől az 
Aldunáig, éppen junius havában, midőn a gémfi még 
erőtlenebb, ciklonszerüleg pusztított, képes csupán vesze
delmet hozni rájuk.

Kisebb arányú nyári zivatarok után, érdekes a fészek 
peremén szakadatlanul eledel után csipogó gémfiaik gro
teszk mozdulatait s az eleségszállító öregek fáradhatlan 
munkálkodását megfigyelni. Mihelyt a gémfiak szárnya 
kissé fejlettebb, merészen átcuppannak egy-egy szomszéd 
ágra. Ha onnan aztán fészekotthonukba visszaszállani 
többé nem képesek, a gémszüle, a lakásból kitelepedet
teket, csak oly gondosan eteti és védi támadások elle
nében, mint az otthon maradott többi testvérnemzedéket.

Az egyéb viziszárnyas féléhez hasonlóan felette óva
tos gém, szörnyen nagyétkű; kielégíthetetlen falánksága 
a halászatra felette káros. Leselkedései közben, amikor 
a vízparton mereven áll, mint a kútágas, s nyakát is 
egyenesre nyújtja mint a kútgém, csőre pedig úgy áll a 
viznek, mint a kútgém a kút kávájának, szakasztottan 
kisebbített mása az alföldi kutaknak. Ez a hasonlatosság 
adta magyar nép ősi kútjának a „gémes" elnevezést.

Dunaligeteink gémfészek telepeinek egyike-másika, el
sőrangú festőművész ecsetjére méltó képeket szolgáltat. 
Hja de a kultúra az Alduna mellékein az ilyen képek 
kereteit évről-évre szükebbre szabja. 30 évvel ezelőtt, 
midőn még felejthetlen Rudolf trónörökösünk az Alduna 
ligeteiben viziszárnyasokra s köztük halászgémekre va- 
dászgatott, a kíséretében volt Breem, még megszámlál- 
hatlan gémfészek telepekről beszélt. Ma 30 év múltán, 
ugyancsak szórványosan akadunk gémtelepekre. Ha 
poézis helyett a halászat szemüvegén át szemléljük a 
dolgot, a mérleg bizonyára nem a halászgém javára 
billen.

A solymászat fénykorában junius hava volt a kócsag
vadászatok idénye. A gémfiak még ilyenkor felette rá- 
szorulvák a szülői istápolásra. Minthogy a kócsagok rend
szerint a halászgémek telepei közelében tanyáznak, a 
a kócsagvadászatok veszedelmei, akárhányszor rázúdultak 
a halászgémre, úgy hogy a halászgémek apadása lépést 
tartott a kócsag pusztulással. Persze a halászgémnek 
szimpla tollazatában jó védője akadt. Maga a gém, ha
bár egyebek hiányában a vadászsólyommal olykor 
harcba is keverték, a vadászt alig csábította, különösen 
nem abban az időben, midőn még a halászat védelmére 
hazánkban senki se gondolt.

A solymászat idejének veszedelmei úgy elvonultak a
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gémek feje fölött. Ma már a sajnos gyérre szabható kó
csagvadászatok idején szoktunk csak olykor a gémta
nyákra is halált szórni. A veszedelmekből épségben ki
kerülő gémnépség elszóródik aztán szanaszét, hogy hal
pusztító utait, megcsappant számban bár, de annál tá- 
gabb körökre kiterjesztve folytathassa.

Mire a halászgémek családjának ifjabb nemzedéke nyár 
derekára lassanként önállósul a partmenti vizinövényzet 
fedezetében, alkalmas rejtekekből nem egyszer rá ülhe
tünk egy-egy gémtanyára. Persze a felette óvatos és 
éles érzékű öreg generáció, vajmi ritkán fog fegyverünk 
elé kerülni, viszont a nyár végére már eléggé megtolla- 
sodott fiatalabb nemzedékkel gyakrabban szembe kerül
hetünk.

Újvidékről egyizben csolnakkal álrándultunk a szom
széd ligetek szárnyastelepei közé. Jókora csolnakunkból 
a nádszegélyezte Dunaág egyik földnyelvénél partra szál
lottunk! Jövetelünk, a parti füzesek mentén családi idil- 
leket élvező vadkacsákra korántsem hatott megnyugta- 
tólag. A fiatal kacsaféle már röpképes volt. Éppen szem
lét tartogattunk az eredményes aggatmányok fölött, mi
dőn a közel berek sűrűje felöl, fejünk fölött húzva ipar
kodott egy zsákmánynyal terhelt halászgém túlpartra 
szállani.

A nehéz testű szárnyas nagyot zuhant a fövényre. 
Teljesen kifejlett, idős gémkakas volt. Minthogy az öböl
szerű partszegélyt még átcserkészni kívántuk, a halálra 
sebzett szárnyast, melynek csőréből omlott a vér, ott 
hagytuk a fövényen addig is, mig a csolnakhoz vissza
térünk.

Utunkból még nehány szárnyasfélével gyarapodva csak
hamar vissza is indulunk, hogy közben halászgémünket 
magunkhoz vegyük. Nagy álmélkodásunkra a gémnek 
nyoma veszett. A helyet, ahol az élettelennek látszó szár
nyast hagytuk, a vértócsa tüstént jelezte, de aztán a 
vérnyomon kívül, gémünkből mi egyéb sem maradt ott 1 
Közelben a csupasz, homokos parton, egyetlen árvalány- 
bokor se lengett; búvóhelyet itt nem találhatott. Le
mondottunk tehát a gémről s kissé bosszúsan csolnakba 
szálltunk.

Visszatérőben a partszegélyen tovahúzódó nádas szé
lén, alig pár száz méternyire attól a helytől, ahol a gé
met lelőttem, éles szemű evezősünk, ki itt a viziutak 
labirintjében Újvidéktől Titelig teljesen otthonos volt, kissé 
közelebbről szemügyre vette a nádast, s csakhamar fi
gyelmeztetett is, hogy a sekély partszélen, a nádasok 
ritkás szárai közt, mozdulatlannak látszó szárnyas guny- 
nyaszt.

Tüstént a nádasba eveztünk, abba a reményben, hogy 
a fölrebbenő szárnyast célba vehetjük. Reményünk más 
irányban teljesült. A szárnyas, közeledésünkre föl nem 
szállt e helyett, látható erőmegfeszítéssel a nádas bel
seje felé iparkodott. A csolnakkal nem volt nehéz a rit
kás nádas közé hatolni. A szárnyashoz csakhamar oly 
közel értünk, hogy evezősünk hosszú lapátjával rácsap
hatott.

Innént eltűnt, sebzett halászgémünk volt. A serétek 
csupán szárnyát és csőrét sebzették. Érthető volt tehát, 
hogy a fövénypartról, a sekély vizen átgázolva, a közel 
nádasba menekülhetett. A lövés egyidőre elkábította s 
miután magához tért,, iparkodott biztosabb helyre mene
külni.

Sebzett halászgémet kézbe venni veszedelmes; kard- 
élességü csőrével jókora sebeket ejthet rajtunk.

Nemcsak a kultúra, hanem a vizszabályozások s a 
haltenyésztés érdekei is azok, melyek a halászgém lét
köreit manapság folyton szűkebbre szorítják, ám maga a 
halászgém is, a nehezen alkalmazkodó szárnyasok közé 
tartozik. A rigófélék, a vadkacsák s több más szárnyas
fajta, a kultúra teremtette új helyzetekhez, valamennyire 
hozzá tud alkalmazkodni s képes létköreit szűkebb terü
leteken is mindott biztosítani, a hol elüldözés nem osz
tályrészük. A kultúra szükebbítő kereteihez a halászgém 
sehogyse tud alkalmazkodni, úgy, hogy maholnap ha
zánkban eléggé érdekes szárnyasobjektumával kevesebb, 
a vadászkrónikákba kipusztultaknak följegyzett állatok 
száma, pedig maholnap egygyel több lészen 1

Gy. Gy.

*  H a lá lo z á s .  Beél Gyula, volt Coburg hercegi főerdész f. évi 
szeptember hó 11-én Budapesten élete 48-ik évében rövid szenvedés 
után elhunyt. Áldott legyen emléke 1

*  A  h a v a s i g y o p á r  v é d e lm e .  Nemcsak Svájcban, hanem 
Bajorországban is az elöljáróság hirdető-táblákon adja tudtul a 
turistáknak, hogy a hegyek oldalán termő hófehérke, vagy hegyi 
gyopár növényt tilos gyökerestől kiszedni. Ezt a tilalmat azért bocsá
tották ki, mert néhány évtized óta annyira megfogyott a hegyi vidék 
tipikus növénye, hogy néhol már nem is találni, a turisták mind 
kiszakgatták. Nehogy teljesen eltűnjön az Alpok növénydísze, bün
tetés terhe alatt meg van tiltva kiásása, sőt a virág szedését is 
korlátozzák, a mennyiben eladását megszigorították. Ilyenformán a 
turisták jelvénye se lesz többet valódi gyopár, hanem bársonyból 
készült utánzat.

*  A z  é h e s  h u m o r is ta .  Saphir, a hires humorista, vendége volt" 
egyszer egy műkedvelő úrhölgynek, aki ismerős volt túlzott takaré
kosságáról. A vendégek, mint rendesen, ezúttal is éhesen keltek fel 
az asztaltól. A háziasszony, aki abban a téves hiszemben volt, hogy 
jól kitett magáért, a távozó vendégeket felkérte, hogy mihamarabb 
ismét szerencséltessék meg őt. Saphirhoz azonban egyenesen azzal a 
kérdéssel fordult, hogy mikor jön el megint hozzá ebédre:

— Legszívesebben azonnal ! — felelte maliciozus mosolylyal az 
éhes humorista, akit azóta se látták többé a fukar hölgy házánál.

*  M ire  jó  a  h o s s z ú  o r r  ? Mozart és Haydin, a kiváló zeneszerzők
egyszer vendégei voltak Althon grófnak Bócsben. Mozart, aki tudva
levőleg igen vidám társalgó és a pengőnek nagy barátja volt, igy 
szólt ez alkalommal hírneves kollegájához: „Hat üveg pezsgőbe
fogadok Önnel, hogy oly zenedarabot fogok komponálni, amelyet Ön 
nem tud lejátszani.“ Haydin állta a fogadást. Mozart odament az Író
asztalhoz, néhány hangjegyet vetett a papírra s átnyújtotta Haydinnak
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aki nyomban a zongorához ült. Néhány taktust folyékonyan lejátszott, 
de hirtelen megállt.

— Hogy játszam ezt ? — kiáltá. -*■ Kezeim a zongora két végé
ben vannak s most egyidőben egy középső billentyűt kellene megütnöm. 
Ez lehetetlen 1

— No lám, — szólt Mozart — és ez Önt zavarja? Hát nézzen 
csak ide !

Ezzel leült a zongorához, belefogott a játékba, s amikor az illető 
helyhez ért, a középső billentyűt hirtelen megütötte — az orrával.

Az egész társaság hangos kacagásba tört ki.
Hayd nnak ugyanis pisze orra volt, amely az ilyen exkurziókra 

használhatatlan, ellenben Mozart hatalmas sasorral rendelkezett. Haydin 
tehát megfizette a fogadást, ezúttal ő is — hosszú orral.

M j I f f V J I f  f i R l l r t t l  Tisztelt olvasóink becses 
j l i a i j j a i  V I I I I V I I .  figyelmébe ajánljuk a Bu
dapesten, VIII., 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.

I f p «  P j  a címe egy uj képes hetilapnak, melyet egy nem-
j l í  J ” U U r « J l  zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a fra n c ia  és a n g o l nyelvek könnyű és 
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus 
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik. 
A folyóirat mint gyakorló füzet is használható. A szerkesztőség min
den nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az írásbeli fel
adatokat kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak 
külön 3 korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutat
ványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest, 
Andrássy-ut 97.

Roessemann
és

Kühnemann
Koppel Arthiir-féle vasutak
mezei és helyi érdekű vasutak, villanyos 
- - - - - és sodrony-kötélpályák gyára =

BUDAPEST
VI., Váci-út 113/115.

Elvállalja erdei vasutak nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz-

Jölgy/aelaíási hirdetmény.
Alulírott közhírré teszem, hogy a nagymélt. 

m. kir. földmivelésügyi minister úr 1908. évi 
25224/1. A—2. számú magas rendeletével az 
inkeyantalfai (előbb Antalfalu) volt úrbéresek, 
Somogyvármegye, csurgói járás, Inkeyantalfa 
község határában fekvő legelőerdő 4/b. és 3/g. 
asztag, összesen 19 6 kát. holdon található 146 
drb. kocsányos tölgy és 27 drb. csertölgy ki
használása engedélyeztetett.

A fakészlet áll 312 4 köbm. kocsányos tölgy 
műfából és 690 köbm. csertölgy tűzifából, mely
nek értéke 5300 korona.

Ezen fatömeg 5300 korona becsérték, mint 
kikiálltási ár, kettő évi kihasználási időtartam 
mellett Inkeyantalfa község községházán

1909. évi október hó 16-án 9. e. 10 órakor
zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverés utján el fog adatni.

Bánatpénz: 530 korona
A favágatás csak akkor kezdhető meg, ha az 

árverés eredményét, illetőleg a megkötött fa
eladási szerződést Somogyvármegye község 
erdészeti bizottsága jóváhagyta.

Zárt írásbeli ajánlatok csak akkor vétetnek 
figyelembe, ha azok a szóbeli árverés meg
kezdése előtt jutottak az árverést vezető volt 
úrbéri elnök kezéhez, továbbá ha azok lepecsé
telve és ivenként 1 koronás bélyeggel ellátva 
tisztán kivehető számjegyekkel és betűvel tar
talmazzák a megajánlott összeget, valamint azt 
a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri, azoknak magát 
teljesen aláveti, ezek mellett ha azoknak úgy 
szövege, mint boritéka kívül az értékesítendő 
fahasználat pontos megjelölését tartalmazza, úgy 
vannak aláirva, hogy abból az ajánlattevő neve 
és lakhelye (utolsó posta) világosan kiolvasható 
és végül ha a bánatpénzzel fel vannak szerelve.

A részletes árverési és szerződési feltételek a 
nagyatádi m. kir. járási erdőgondnokságnál 
(Kaposvár) a hivatalos órák alatt az inkey
antalfai úrbéresek erdőelnökénél pedig bármikor 
megtekinthetők. Említett erdőgondnokság a rész
letes árverési és szerződési feltételek másolatát 
Írásbeli megkeresésre — 2 korona másolási dij 
beküldése ellenében — kiadja.

Inkeyantalfa, 1909. szeptember hó 10.

Németh János
volt. úrb. elnök.

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



342 MAGYAR E R D É S Z 19. szám,

fi kontinens első és e szakmában legnagyobb vállalata.

S
zi

go
rú

 s
zo

li
d

 é
s 

le
lk

ii
sm

er
et

es
 ü

gy
k

ez
el

és
 é

s 
p

on
to

s 
k

is
zo

lg
ál

ás
-

STAINER GYULA
csász. és kir. udvari szállító, magyar magpergetőgyár, erdészeti magkereskedés, csemete nagytermelés

KÖRMEND (Vas m.)
ajánl:

az 1895. évi XVLI. törvénycikk és ennek végrehajtására kiadott 38286/1896. számú magas min. rendelet
értelmében:

K
izárólag m

agyar ipar és term
elés.

k o c sá n y o s 1 a leg m a g a sa b b  fa jtiszta sá g  é s  c s ira k ép essé g  tö rv én y sza b ta  
k ocsan yta lan  , 3 « sz a v a to lá sa  m ellett, 
cser  ) ~ £

J e g e n y e fe n y ő  m agot (A lies  pectin ata) k iváló  m in ő ség b en .

Mindennemű lombfamagvakat saját szedőim által érett állapotban gyűjtve.

Gyümölcsmagvakat elismert megbízható minőségben, saját módszerem szerint tisztítva.

Tűlevelű^ és lo m b lev e lű  csem eték et, d isz  é s  sorfákat, g y ü m ö lcsv a d o n co k a t, é tő sö v én y  
csem eték et, stb. saját magvaimból nevelve, minden éghajlatnak megfelelő termelőhely felhaszná=

fása mellett.

E lő jeg y e zte tések  ő sz i é s  tavasz i szá llítá sra  a lázatta l kéretnek .

M agvaim  és csem eté im  m eg b ízh a tó sá g á t nap ról-nap ra  b eérk ező  e lism erő  lev e lek
lü z o n y itiá k ^ ^

Tölgyfaeladási hirdetmény.
A vadászerdői m. kir. erdőőri szakiskolához tartozó vadászerdői, mosnica-bisztrai és gyiroki 

erdőrészeknek 1909. évi vágásaiban részint kitermelt, részint gömbölyű állapotban lévő

tölgyfa anyagnak
az alábbi csoportokban történő eladása céljából

folyó évi október bó 14»én délelőtt 9 órakor
a szakiskola irodahelyiségében nyilvános szóbeli árverés fog tartatni.

Az eladás alá kerülő anyag és kikiálltási ár, valamint a szóbeli árverés megkezdése előtt 
az árverelő bizottságnál leteendő 20%-nyi bánatpénz a következő:

A) Feldolgozott anyag.
I. csoport: Vadászerdői erdő B. gazdasági osztály.
388 darab a m. kir. államvasutak szabványméreteinek megfelelő különböző mérettel biró 

38'947 köbméter váltótalpfa.
23 darab 2'5 m. hosszú ütközési talpfa.
42 darab 2 7 m. hosszú goliát talpfa.
181 darab 2 5 m. hosszú közbenső talpfa.
175 darab 2 2  m. hosszú II. oszt. közbenső talpfa.
Az I-ső csoport anyagának kikiáltási ára 3770 korona.
Bánatpénz: 754 korona.
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II. csoport: Vadászerdői erdő D. és E. gazdasági osztály.
469 darab a m. kir. államvasutak szabványméreteinek megfelelő különböző méretű 49'396 

köbméter váltótalpfa.
15 darab 2 5 m. hosszú ütközési talpfa.
36 darab 27  m. hosszú goliát talpfa.
171 darab 2 5  m. hosszú közbenső talpfa.
166 darab 2 2  m. hosszú II. oszt. közbenső talpfa.
A Il-ik csoport összes anyagának kikiáltási ára 4275 korona.
Bánatpénz: 855 korona.
III. csoport. Mosnica-bisztrai erdő.
157 darab a m. kir. államvasutak szabványméreteinek megfelelő különböző méretű 18 355 

köbméter váltótalpfa.
Kikiáltási ár: 1102 korona.
Bánatpénz: 220 korona.
IV. csoport: Vadászerdői erdő B., D., C. gazdasági osztály.
225 darab különböző méretű 49 907 köbméter négyélü gerenda.
Kikiálltási ár: 2995 korona.
Bánatpénz: 202 korona.
V. csoport: Vadászerdői erdő D. gazdasági osztály.
388 akó hordódonga.
Kikiáltási ár: 1009 korona.
Bánatpénz: 202 korona.

B) G ö m b ö ly ű  á l la p o t b a n  l e v ő  t ö l g y f a a n y a g .

1. Csoport: 129 drb
a) Mosnica-bisztrai

96'661 m3 Kikiáltási
erdőrészben:
ár: 2268 korona. Bánatpénz: 454 korona.

II. 126 101-246 „ 2469 „ 494
III. 127 „ 102-100 „ 2445 „ „ 489
IV. „ 122 91-672 tt 11 2233 „ 447 n
V. „ 130 97-715 ti n 2309 n „ 462
VI. „ 129 97-338 2338 „ 468
VII. „ 128 93-485 n n 2159 432
VIII. „ 127 93-338 ti ti 2196 „ n 439
IX. „ 124 88101 ti ii 2116 „ n 423
X. „ 131 94-798 ti ti 2258 n 452
XI. 128 87739 ii ii 2107 „ 421
XII. 125 87 482 ti ii 2084 417
XIII. „ 132 n 94128 ii ii 2236 447

XIV. „ 132 n 93317 ii ii 2202 „ jy 440
XV. 124 n 89 340 ii ii 2139 „ yy 429 „

b) Gyiroki erdőrészben.
I. Csoport: 172 drb. 70.086 m3 Kikiáltási ár: 1222 korona. Bánatpénz: 244 korona
II. 167 v 65212 „ 1151 230
III. 170 v 71-000 „ 1260 252
IV. 172 83-588 „ 1436 „ 287
V. „ 173 88 695 „ 1514 „ 303
VI. 167 86-445 „ 1483 297
VII. 168 „ 36-226 „ 1489 „ 298
VIII. 169 88 820 „ 2534 „ 507
IX. „ 170 „ 38-127 „ 1525 305 „

A részletes feltételek a vadászerdői m. kir. erdőőri szakiskola hivatalos helyiségében a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. *

Vadászerdő, 1909. évi szeptember hó. M. kir. erdőőri szakiskola.
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Faeladási hirdetmény.
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság kerületében a borgói alsó-, szamosvölgyi felső és szálvavölgyi m. kir. 

erdőgondnokságok kezelése alá tartozó egyesítve kezelt volt naszódvidéki községi erdőkben kihasználandó s az alábbi 
kimutatásban részletezett vágásterületek törzsenkinti kiszámlálással megbecsült fakészleteinek tövön való eladására 
a borgóbesztercei és valea-marei gőzfűrészek bérbeadásával összekötve Besztercén, a m. kir. erdőigazgatóság hiva
talos helyiségében 1909. évi október hó 13-án d. e. 11 órakor a m. kir. Földmivelésügyi Miniszter 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.
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7, 334.09 29002 40360 6252 15114 12282

VI. 6 2 -6 6 . 178.95 13231 18515 9477 14330 4039

I. csoport összesen 922.72 65143 85316 17719 332,1 43260

II.
Szamos
völgyi
felső

C. í n .
29.a 

4 8 -6 1 543.77 1910. január 1-től 
1914. junius 30-ig

50643 95213 12701 28385 1729 Valeamare 6000

III.
Szálva
völgyi A..

Fi
ád

vö
lg

y

1. 2. 4—16. 
18—21. 23. 

26—30. 
33—34.
36 -3 8 . 
40-43 . 
45-59.

1402.52
1910. január 1-töl 
.919. dec. 31-ig

19471 29956 39887 140114 153000 - -

Ajánlatok az összes I.—-III. csoportra együtt, vagy pedig külön-külön egyes csoportokra is tehetők.
Ugyanezen alkalommal ugyancsak zárt írásbeli ajánlatok utján nyilvános versenytárgyalás tartatik a dorna- 

völgyi m. kir. erdőgondnokság kerületében a Dornapatak völgyében egyesítve kezelt erdők „A." g. o. Vili. vágás
sorozat 79., 84. és 94. erdőrészletében, továbbá a IX. vágássorozat 113., 117., 121., 123., 126., 127., 130., 131 , 
132., 136. és 145. erdőrészleteiben a szélvihar által kidöntött és letört összesen mintegy 9000 m3 fenyőfaanyagnak 
m3-kint való egységárért való eladása iránt is.

A benyújtandó ajánlatokban a csoport vagy a csoportok, amelyre vagy amelyekre az ajánlat tétetik, úgy 
amint a jelen árverési hirdetményben megjelölve van, erdőgazdaságok és gazdasági tervi elnevezések szerint, 
pontosan megjelölendők.

A zárt írásbeli, ivenkint 1 korona bélyeggel ellátott és a megajánlott vételár 5°/o-át kitevő bánatpénzzel 
felszerelt ajánlatok, melyekben az egyes csoportokra összesen, valamint a dornavölgyi széldöntött fákra m3-kint 
megajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és melyekben ajánlattevő által határozottan kijelentendő, 
hogy az árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri, azokat változatlanul elfogadja és azoknak magát aláveti, 
1909. évi október hó 13-án délelőtt 11 óráig a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be.

Oly ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, amelyek elkésve nyujtatnak be, vagy pedig 
a megállapított árverési és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak magukban, figyelembe vétetni nem fognak.

A földmivelésügyi m. kir. minister úr fentartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatok közül szabadon 
választhassa elfogadásra azt, amelyet tekintet nélkül az ajánlat magasságára, saját belátása szerint legmegfelelőbb
nek talál, vagy hogy az összes ajánlatokat is vissza utasíthassa.

Az árverési és részletes szerződési feltételek a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál, a borgói alsó m. kir. 
erdőgondnokságnál Borgóprundon, a szamosvölgyi felső m. kir. erdőgondnokságnál Oradnán és a szálvavölgyi m. 
kir. erdőgondnokságnál Naszódon a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők és kívánatra minden egyes 
csoportra vonatkozó feltételek és a vágások térképei 30—30 K összeg előleges beküldése ellenében az érdeklődőknek 
a m. kir. erdőigazgatóság által megküldetnek.

Besztercén, 1909. évi augusztus hó 30-án. M  R i r  e r d Ö Í g £ L Z g a t Ó s á g .

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, Akácfa-utca 50).
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MAGYAR ERDESZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

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

A lap ította :
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván.

Í* 1909. augusztus 25.

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

hová a lap szellem i részé t illető közlem ények küldendők.

Vadászati főm unkatárs :
R em etei K Ő VÁRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a k iadóh ivatal v ezető je  :

SZÉ N Á SSY  B ÉLA  J ó lsv a , G öm ör ni.
hova az előfizetési és  h irde tési d ijak  küldendők.

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

Előfizetéseket B udap esten  elfogad: 
ifj. NAG EL OTTÓ k ö n y v k eresk ed ése

Muzeum-körut 2-ik szám.

A  k i á l l í t á s
e lő tt  és  után.

Irta Rem etei K őváry János.

Hazám! Hazánk! Te áldott jó — hogy is 
mondják csak? — igen . . . Eldorádó! Hazám, 
te szakértők hazája! Te büszke, te lovagias, te 
isteni szép! Hazám, te . . .  te hivatalnokok 
hazája! Hazám, te édes jó hazám, imádott 
édes, panaszkodók hazája! Végre, Te reád is 
felderült. Megmondhatod, hogy ki vagy? Kitár
hatod szűzies szemérmeteséggel takargatott kin
cses hazád legrejtettebb szekrényeidnek fiókját.

Lovagváraid hatalmas dobogóinak csiga 
csikorgásait mintha immár hallanám. Ömle- 
nek, örülnek, tódulnak kifelé-kifelé, a magyar 
erdészek és vadászok drága, legszentebb 
kincsei. A drága, a szent ereklyék, az emlékek, 
a tropheák mind-mind, a minek csak nevére is 
megdobban minden igaz magyar szív.

Mennek, mennek, szépen sorban vándorolnak 
— ha csak rövid időre is — de kifelé.

Menjetek! Áldás fakadjon utaitokon, hirdes
sétek némán, de büszkén, hogy: ott túl a Kár
pátokon, a bérces és kies hegy-völgy övezte 
rengetegben, liget-, erdő- és berkekben, a kis és 
nagy Eldorádóban lakik egy népfaj, törzs, 
avagy talán n em ze t is, akiknek ólomlábain 
kivül, forrón érző és erősen dobogó szivük 
minden egyes lüktetése, nemcsak értetek ver, 
hanem bánat tölti be egész valónkat, hogy nem 
kisérhetünk el mindnyájan titeket a minden 
magyarok vágyainak Mekkájába — Wien-be is.

És, te isteni nép! Örvendj te is, mert egyed

vagy, és részes a dicsőségben. Bár, az igazat 
megvallva, nincs is semmihez sem közöd.

Nincs közöd, de nem is lehet. Gyenge 
vagy. De csak a lábod. Tested erős és szemed 
vak. Nem tudsz egy lépést sem tenni. Vezető 
kell neked, nem orvos. Vezető, még pedig 
előkelő. Finom vezető. Olyan finyás vagy te 
isteni nép, hogy ha minden lépésedet nem 
mágnás irányítja, hát még megmozdulni sem 
tudsz.

Isten az önképére teremtette az embert és 
belé lehelte saját lelkét, hogy alkosson. A 
teremtő végtelen bölcsesége egy nemzetnek 
sem teremtett külön főurakat, hogy azok vezes
sék a népet. Nem hiszem, hogy kivételt csak 
a magyarral tett volna. A vadászat terén a mi 
mágnásaink mindig kiválók voltak és elüljártak 
mindenben, de az a nagy áldozat, amit a vadá
szatért hoztak, az nem a köznek szólt, hanem 
a saját szenvedélyük kielégítésére szolgált. És 
mit tapasztalunk a jelenben? Azt, hogy bármi
féle dolog, ami a vadászat terén a saját ön
állóságunkat, a saját egyéniségünket kidomborí
taná — ha az nem főúrtól ered, már csirájá
ban halva született eszmének tekinthető. Azt 
mondják: minden életrevaló, hivatott eszmének 
bölcsője a Casino. Nem a bugaci kaszinó. 
Nem. Hanem az, ahol ülnek főuraink. Ha tény
leg itt a bölcsőhelye, akkor hazánkban mosta
nában és az utolsó évtizedekben is, igen keve
set szültek a vadászat terén.

Ez a nagy magtalanság van kihatással a mi 
egész vadászatunkra.
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Sír a szívem, ha látom és elgondolom, hogy 
micsoda nagyarányú előkészületekkel és lelke
sedéssel indul útjára az 1910. évben Wien-ben 
megnyitandó nemzetközi vadászati kiállítás. 
Milyen tapintattal és milyen ügyességgel vonják 
magukhoz a magyar vadászati kincseket, hogy 
együttesen még imponálóbban szemléltethessék 
az „Össz-Honarchia“  vadászati meseországát.

Ott vannak vezéreink, elüljáróink, mágnásaink 
„panem et circenses“ és örvend az isteni nép!

Hát miért nem tudunk mi csinálni ilyen nem
zetközi kiállítást? Itthon a mi hazánkban, a mi 
gyönyörű szép székesfővárosunkban ? Nincs 
talán vezérünk, nincs talán mágnásunk? Hol 
vagytok ti kiváltsággal felruházott vezéreink, 
főuraink? Hát nem látjátok, hogy miként zúg a 
tömeg, miként óhajt hallani, követni titeket. Nem 
a plebs! Nem, hanem a köznemes, a kurta
nemes, az a középosztály, az a jó régi vadász
nép óhajt titeket. Nem az, amelyik azt kiabálja 
„jogot a népnek\“ Nem! Ennek nem kell 
jog. Joga van és ezzel élni kíván csak annyi
ban, hogy követhessen tieket méltóságos 
Főuraim !

Az a vadásznép, amelyik olyan áhítattal 
hallgat minden szót és olvas minden betűt, 
ami onnan fölülről ered.

De most nem hall és nem olvashat semmit. 
Sőt nemcsak most, hanem már régebb idő óta 
sem.

Pedig milyen isteni félelemmel és lelkesedés
sel hallgatta volna, csak kivánságkép is, hogy 
önállóságra szeretnénk jutni vadászatilag is.

Az 1883. évi XX. t.-cikkel mintha bezárult 
volna előttünk mindenféle kívánságunk kapuja. 
Hát miben domborodjék ki a mi önállóságunk ? 
ha még a vadászatban sem, ami pedig jófor
mán mesterségünk és ősfoglalkozásunk volt.

Ha van magyar vadász, akkor legyen magyar 
vadászat is! Vegyen ezért részt minden vadász,
■— aki teheti — a kiállításon ; de jól vigyázza
nak az illetékes tényezők, hogy vadászati ön
állóságunk minden tekintetben érvényesüljön is. 
Nehogy holmi kis tartományocska képében el
sikkaszthassanak a sógorék.

Most pedig . . . tekintsünk vissza egy kicsit 
a múltra is és tapasztalni fogjuk, hogy a jelen

és a múlt között vadászati közgazdasági szem
pontból semmi különbség sincs.

Nem a pátriárchális korszakot értem, hanem 
csak a közelmúltat. A néhány évtizedest. Ami
kor még minden magyar szívében lüktetett a 
vér, az a vér, amely alkotni kész. Akkor, ami
kor még nem a kozmopolitizmus volt az irány
adó, hanem a nemzet.

Keresem az alkotást, keresem az észszerű
séget. Keresem az önérdekünk kielégítését. Nem 
találom. Nem volt és nincs! E nagy nincstelen- 
ségben, e nagy kietlenségben a magyar vadá
szat ezen sivatagjában egy parányi oázis is 
mentsvárunk lehetne. Ott bolyongunk most is, 
ahol ezelőtt évtizedekkel. Nincs senki, aki ki
vezetne minket. Mindnyájan érezzük a vágya
kozást, hogy mentül előbb szeretnénk kijutni 
innen e nagy nincstelenségből. Annyi tapasztalt, 
annyi nagytudású, annyi szakértő jár-kel itt 
közöttünk szabadon és egy sem mer rá vállal
kozni, hogy kivezessen bennünket innen — az 
ígéret földjére.

Ha már minden a Casinoból ered, hát jöjje
nek a Casinosok, mutassák meg .ők nekünk az 
utat és mi követni fogjuk. Egy tetterős vadász
nép várja áhítattal eljövetelüket, eddig még 
mind hiába. Ha itt lesznek, áldani fogjuk még 
haló porukban is.

Nem sok kell nekünk, sőt még állami se
gélyre sem számítunk, csak annyit óhajtunk, 
hogy mink is, mint bármilyen kis nemzet, a 
saját lábunkon járhassunk. Ne mindig kifelé 
menjünk. Jöjjenek már egyszer befelé is. Ne 
mindig kiabáljunk, hogy magyarok vagyunk, 
hanem mutassuk meg, hogy tényleg azok is 
vagyunk.

Hát nem szégyen, hogy ilyen nagy vadász
népnek, mint mi is vagyunk, önerőnkből még 
csak egy rongyos fojtást avagy patront sem 
tudunk előállítani.

Miért ne lehetne nekünk is megfelelő fegyver
gyáraink? ahol becsületes jó vadászpuskát lehet 
előállítani. Miért ne lehetne nekünk is a vadá
szat összes szükségleteit elkészíteni tudó alkal
mas gyárunk és iparunk minden irányban. 
Ennek szükségét a józan ész is diktálja. Hatvan
nyolcvanezer vadász szükségleteinek a kielégítő-
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séről van szó. Számtalan millióknak az itthon- 
maradását jelentené ez. Szociális szempontból 
is egy nagyfontosságú tényezővé válnék. Uj 
ipar, uj kereset, uj munka kínálja fel magát, 
csak ki kell a kezünket utána nyújtani.

Álljanak élére mágnásaink és főuraink, anyagi
lag és erkölcsileg. Nem kockáztatnak semmit, 
mert pénzük dúsan, kamatostul megtérül, er
kölcsi támogatásukért meg az egész nemzet 
hálájával fizet.

Nem kockázatos vállalat lenne ez, hanem 
szövetkezet, az összes magyar vadászok egye
sülése alapján.

Csak ki kell bontani a zászlót, erős, bátor 
kézbe ragadva, megmutatni az utat, melyen 
haladva a legrövidebb idő alatt a kitűzött cél
hoz juthatunk.

Magyar vállalat legyen ez a szó-szoros értel
mében, minden idegen külföldi segítség nélkül.

Ne élősködjünk mindig a régi dicső kor
szak daliás alakjainak hőstettein. Régmúlt 
idők azok, csak arra valók, hogy erőt merítsünk 
belőle a jövő alkotásainkra. Ma megváltozott 
már a világ; ha mindig csak a mások dicsősé
gét emlegetjük, akkor . . . észre sem vesszük, 
mint suhan el felettünk a jelen, és mi mint 
maradunk mind hátrább-hátrább, más, alkotni 
tudó nemzetek soraiban. Ez a sorrend pedig 
döntő, mert határai a jólét és nyomorúság 
között váltakoznak.

Nem is kell hozzá látnoki tehetség, csak 
jussanak eszünkbe : Berzsenyi Dániel halhatat
lan költőnk szavai:

„Romlásnak indult hajdan erős Magyar!“

és akkor újra vele mi is együtt kérdezhetjük:
„Mi a magyar most? — rút Sybarita váz,
Letépte fényes nemzeti bélyegét 
S hazája feldúlt védfalából 
Rak palotát heverő helyének".

A parkettgyártás.
Az embernek elszorul a szive, sír a lelke, mikor édes 

hazánk helyzetére gondol ! Népünk a boldogulás helyett 
a romlásba megy s szédületes gyorsasággal halad a lej
tőn . . . Közép- sőt nagybirtokosaink tömegesen hulla
nak a tönk borzalmas örvényébe, honnan menekülni már 
igen nehéz, vagy lehetetlen, s ily örvényből legjobb eset
ben a protekció által nyújtott kegyelemkenyér, egy-egy 
szakképzettséghez nem kötött állással ment meg a tár
sadalom egynéhányat, másrésze pedig a vándorbothoz 
nyúl.

Sir a lelkünk, midőn ezen szánalmas helyzetet szem
léljük s tátongó sebünk annál jobban sajog, minél mé
lyebben kutatunk a baj okai után s kénytelenek vagyunk 
beismerni, hogy a baj okai bennünk és tőlünk erednek, 
hogy azokat magunk zúdítjuk a nyakunkra: hol nembá- 
nomsággal, hol álszégyen, talán hozzánemértés vagy vál
lalkozási szellem hiányában. Mi nem akarunk, sőt irtó
zunk oly munkával foglalkozni, mely az iparhoz tartozik ! 
P e d ig  eg yed ü l a z  ip a r  a z , m ely  term el, mely milliók
nak ad foglalkozást és biztos kenyeret. Nagybirtokosaink 
— tisztelet a kevés kivételnek — tő k é ik e t igen csekély 
kamatra a kü lfö ld ö n  h e lye z ik  e l:  a h e ly e tt  h o g y  ip a rt 
terem tenének , h o g y  a z t  itth o n  fo rg a tn á k  s  ezrekn ek  
ken yeret, m agu kn ak  n a g yo b b  jö v e d e lm e t és v a g y o n t  
s z e r e zn é n e k ! Az amerikai milliomos nem restell üzletei, 
gyárainak személyesen is utánna nézni, újakat létesíteni, 
de nálunk erre példát vagy egyáltalán nem, vagy csak 
ritkán találunk, és ha igen : akkor is azt látjuk, hogy az 
illetők nem vérünkből vér, de külföldi származásúak s 
dús jövedelmeiket nem itt, hanem a külföldön fogyaszt
ják és költik el.

Anglia népe ipar által lett boldoggá, ipar által lett 
nagygyá az anyaország, mert támaszkodhatott ipar útján 
meggazdagodott népének teherbírására és áldozatképes
ségére.

Nem tagadhatjuk, hogy n álu nk  is  m á r tu d a tá r a  éb
re d tek  a z  ip a r  n a g y  n e m ze tg a z d a sá g i fo n to s sá g á n a k  : 
de e z  csak p irk a d á s , h a jn a lh a sa d á s  — m e ly tő l  m ég  
tá v o l  á l l  a  de le lés , a  m e g á lla p o d o tt ip a r!  Mi potom 
áron viszszük ki nyersterményeinket, hogy azokat feldol
gozott állapotban a kétszeres szállítás, többszörös vállal
kozói nyereség és borsosán felszámított előállítási bér 
megtérítése mellett újból megvegyük s tápláljuk az ide
gen népet akkor, midőn a miénk megélhetés és munka- 
hián vándorbothoz nyúlni kénytelen.

Kormányunk felismerte az ipar fontosságát és támo
gatja is hol gépek adományozása, hol állami szubven
cióval : de sajnos nem oly mértékben, amint azt az ügy 
megérdemelné és fájó lélekkel ki kell mondanunk, hogy 
ezen jótéteményeiben is „a protekció“ játszik szerepet s 
nem egyszer támogatás nélkül marad a valódi — s igazi 
vállalkozói szellem, — m e r t n incs — p ro tek c ió ja . 

A n n á l jo b b a n  esik, ha lá tju k , h ogy  eg yesek  á lla m i
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szu b ven c ió  n é lk ü l is  ip a r t terem ten ek  s  a z t  h a zá n k  
és népünk b o ld o g u lá sá ra  f o ly ta tjá k !

Ily örvendetes tényről nyert meggyőződést Borsod- 
Gömör-Hevesmegyék erdészeti egyesülete ez évi köz
gyűlése alkalmával, midőn Gyöngyös vendégszerető vá
rosában megtekintettük a B arn a  G á b o r és f i a  cég p a r 
k e ttg y á r á t. Egyesületünk közgyűlésén résztvettek meg
győződhettek róla, hogy e r d é sz e ti iparu n k  b á rm e ly  á g a  
b iz to s , jö v e d e lm e z ő  m eg é lh e tés t n yú jta n i képes, csak  
fo g la lk o z n i k e ll ve le . Itt győződhetett meg arról min
denki, hogy az erdészet i iparágak mindegyike egy-egy 
külön nagyipar, s akkor is zöld ágra vergődik, ha csak egy 
cikk gyártásával foglalkozik.

A megtekintett gyár tölgy- és bükkfát dolgoz fel par
kettnek. A szálfát egy keretfürészszel megfelelő vastag
ságú deszkára vágja, mely deszkát a parkett-szélességű 
hosszdarabokra körfűrészeken darabolja fel. Egy keret 2 
körfűrészt képes ellátni.

A feldarabolt parkettlécet megfelelő hosszra külön kör- 
fürészszel vágják szét, s innét a nyers parkett a gyalu
gép alá kerül. Ezen gép a gyalulás mellett a hornyolást 
és csapvágást is végzi és szerkezete a következő:

Egy vasállványon nyugszik négy tengely, melyek közül 
az első a jobb oldalon, a harmadik a bal oldalon egy- 
egy transmissió felvételére alkalmas s az állvány olda
lán elhelyezett hajtó kerékkel van ellátva: mig a többi 
tengely egymásba kapaszkodó 3 darab fogaskerékkel lesz 
mozgásba hozva. A négy tengely alatt rögzítve van két 
sin közé egyoldalon állítható vezeték, mely csavarok se
gítségével a parkett szélessége szerint lesz beállítva. Az 
első és második tengely közepén 18 %  hosszban kiugró 
fogazással bir, s az előtolást eszközli. A vezetékbe he
lyezett nyers parkettet az első két előtoló tengely forgá
sával a harmadik alá vezeti, melyre csavarokkal erősí
tett két darab kés van szerelve, hogy az könnyen le
szedhető, illetve kicserélhető legyen. Ezen két kés végzi 
a gyalulást a parkett felső oldalán, mig a negyedik ten
gely jobb oldalára erősített kés a hornyolást — a bal
oldalára rögzített pedig a csapot egyidejűleg képezi ki. 
Önként érthető, hogy ezen kések a tengelyen alkalma
zott rögzítő csavarokkal a kellő szélességben helyezhetők 
el s különböző szélességű parkett készítésére alkalmasak.

Az állvány — illetve a gépezet — a munkás biztonsága 
és egészségének megóvása céljából egy tokkal van be
fedve, mely úgy a gyaluk forgácsait, mint a hornyoló- 
és csapvágókés szilánkjait felfogja és levezeti.

Az így elkészített parkett két, a parkett hosszúságára 
beállított s egy tengelyen nyúgvó körfűrész alá kerül s 
miután itt két vége a kellő hosszra le lett vágva: a két 
végén szükséges horony kiképzése céljából egy más asz
talra kerül, hol a szintén állítható, de szintesen mozgó 
két körfűrész széle végzi a hornyolást. Ez utóbbi körfű
rész átmérőjében csak annyira van kibocsátva a hor
nyoló vezetékhez, mint aminő a horony mélysége, mig 
a többi része fedve van.

A már így elkészített áru egy tartányba kerül, hol túl
hevített levegővel teljesen kiszárítják. Ezen szárítás fel
tétlenül szükséges ott, hol nyersfa kerül feldolgozás alá, 
mert csak így lehet elkerülni a szúk károsítását. A túl
hevített levegő a fában lévő keményítő és fehérnyéket 
mintegy megfőzi, megszilárdítja s alkalmatlanná teszi 
mint tápanyagot a fát rongáló rovarok és álcáik részére.

Egyes gyárak nyersre feldolgozott gyalúlatlan és hor- 
nyolatlan parkettát a levegőn való száradásnak teszik ki, 
de ezen eljárás föltétlenül kerülendő, egyrészt, mert a 
száradásra kitett áruban a szú igen sok kárt okoz, abból 
egy tetemes rész hulladékba kerül, másrészt az eljárás 
hosszadalmas és az üzem folytonosságát akadályozza, 
illetve az üzemet csökkenti. Ily eljárás ott, hol bükkfa 
is kerül feldolgozás a lá : merő pazarlásnak és anyagpo- 
csékolásnak minősítendő, s ezen okoknál fogva a túl
hevített levegővel való mesterséges kiszárítás nem csak 
az üzem folytonossága, hanem főkép jövedelmezőség 
szempontjából is feltétlenül szükséges és elkerülhetetlen.

A mi a kihozatalt illeti, mondanunk sem kell, hogy az 
elsősorban a fa minőségétől függ. Az egyenes növésű, 
ágcsonkok és görcsnélküli fa 60—65 százalékot ad, mig 
a görcsös 34—40 százalékot; s bármilyen fa is kerüljön 
feldolgozás alá: a hulladék mindig tetemes, s azt ezen 
cikk gyártásánál feltétlenül kapcsolatba kellene hozni 
képráma- és bútorléc-készítéssel, hogy a legnagyobb ki
hozatalt biztosíthassuk és a jövedelmet emelhessük, mert 
a még fennmaradó hulladék részint az üzemnél, részint 
a lakosságnál csak mint tüzelő anyag értékesíthető.

A napi termelést a parkett szélessége állapítja meg. 
A vázolt géppel keskenyáruból 80, szélesből 120 m2t le
het termelni 10 órai munkaidőben.

A méretekre nézve vastagságban 27 wfm van megál
lapítva, s szélességben 5— 13 %  mig egy-egy %  kü
lönbözettél, míg a hossz 5 emelkedéssel 20-tól 150 
%,-ig halad. A hosszabb és szélesebb áru tornácok és 
és kapubejáratokhoz és folyosók padlózásához; a rövi- 
debb és keskenyebb pedig termek és lakóhelyiségekhez 
használtatik fel. A legnagyobb kelendőségnek örvend az 
5 széles és 20—25 hosszú parkett, mint amelyik
a megvetemedésnek legkevésbbé van kitéve a legcsino- 
sabb mintázatokban állítható össze.

A közgyűlésünk alkalmával megtekintett parkettgyár 
250 effectiv lóerővel dolgozik s naponta 500—600 m2 
parkettát termel, felhasználva évente mintegy 

8000 m3 tölgy 
1000 „ bükk és 
3000 „ fenyőfát.

Barna Gábor és fiai gyöngyösi parkettgyára a kész 
parkettet m2ként tölgyáruban 4’6 K, bükköt 3'2 koroná
val árúsitja el, míg a hulladékfát közepén dróttal átkö
tött 25 klgr. súlyú kötegekben Q-ént 2 K-val adja el a 
gyárban.

Ezen iparág bevezetése indokolt s feltétlenül szüksé
ges ott, hol bükk vagy egyáltalán nem, vagy csak mint
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tűzifa értékesíthető s a szállítást rönk alakjában ki nem 
bírja. Ne szégyeljük az ipart, hanem létesítsük: s örö
met keltő, hasznot hajtó vállalkozásunk emelni fogja ha
zánk jólétét, a boldogulásunkat s büszkeségünket, hogy 
a haza gyarapodásához mi is hozzájárultunk!
T'j. , ' i - > • ' f * " * > ( • * ¥ * *y* ^(• 'r  *V* ‘’f  '‘f  *¥* *¥**¥* *¥* *¥* "V* *V* *¥* "'t’ *¥*

Erdészet és vadászat*
Irta Elek István . 2

Van azonban a Mátrának még mintegy 40,000 kát. 
hold magánkézen levő erdeje, melyeknek használatát 
a törvény alig korlátozza és ezen kismértékű korlátozás 
bélyegét viselik magukon. Valamikor, még 30 évvel 
ezelőtt is, a Mátrát szép szál tölgyerdők borították. A ki 
valaha látta ezeket az erdőket s most megnézné, az nem 
hinné el, hogy az erdős Mátrában jár.

A Verpelét, Kisnána, Domoszló, Márkáz, Abasár, Pálos* 
veresmart községek határaiban levő magánerdők képe 
elriasztó. Nyúzzák itt az erdőt a szó teljes értelmében. 
Mióta a vállalkozási kedv feléledt és a Mátra szép tölgy
fáit a fejsze lefektette, azóta nincs nyugta az erdőnek. 
Alig sarjadzott ki a tőke, már 5 — 10 éves korában ismét 
vágják a tölgyeket és nyúzzák a kérgét; a kivesző tüs
kök helyét nem pótolják, közben pedig járja, tiporja a 
birka.

Eltűnt itt a humusz; kő-'kőre mered; még két ilyen 
nyúzás, s kivész a tölgy sarja egészen; galagonyás, köké
nyes váltja fel a helyét.

Gyöngyösoroszi, Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata köz
ségek határában is csak annyival jobbak az állapotok, 
hogy ott egyes nagyobb birtokosok, mint Borhy György, 
vagy a Vay-féle erdőbirtok új tulajdonosa, óvják erdejüket 
legeltetéstől, legalább 15—20 éves turnusokat tartanak 
be és a kivesző tuskók helyeit pótoltatják itt-ott, de a 
kis paraszt-birtokosoknak s másoknak jutott erdők sorsa 
itt is a pusztulás.

Pásztó község határában csak mintegy 400 kát. hold 
kiterjedésű s állami kezelés alatt álló erdő az oázis, a 
kifosztott és kizsarolt erdőterületek között.

Legsiralrhasabb azonban Hasznos község határa. A 
Galya tető alatt századokkal ezelőtt üveghutások teleped
tek meg. Üveget már régóta nem fújnak, de mint a 
kukac a sajtba, úgy eszik bele magukat az erdőbe. 
Mindegy itt bükkös, cseres, vagy tölgyes ; már a legelő
nyerés okából is pusztítják. Ezek a hutások, minthogy a 
saját erdejüket már régen kipusztították, fát lopnak és 
árúinak, lopott fából szenet égetnek s azzal kereskednek, 
orvvadászok és legeltetnek mindenütt. Borzalmas káro
kat szenved tőlük a szomszédos erdőbirtokosok erdeje 
is, de maguk a birtokosok sem igen kímélik, sőt ha van 
mit nyúzni rajta, utolsó csepp zsírját is kipréselik erdejüknek.

A siralmas állapotok között némileg vigasztalóul em

* Mutatvány Heves vármegye monográfiájából

lítjük fel a Báró Podmaniczky-féle tari erdőbirtokot, a 
hol szép erdőültetésekkel találkozunk,

A nagybátonyi Almássy-féle erdőkben még idősebb 
vágható bükk-erdők is vannak. A báró Solymossy kis- 
terennei uradalmához tartozó, közel 10,000 kát. hold 
kiterjedésű erdőségeket pedig a vadászat kedvéért meg
óvják a legeltetéstől s bár az egész erdő áthasznált 
vegyes korú, szép hasznot nyújt gyengébb hasáb és do
rong tűzifa-termésekkel. A tűzifát Mátramindszent vagy 
Nagybátony állomásokra fuvarozzák s vaggononként 
120— 140 koronáért adják el.

A Mátra dombvidék a Mátra és a Bükk hegységet 
köti össze és a Tárná és Eger folyók között terül el. 
A Mátra és a Bükk hegység egy vékony erdősávval 
érintkezik is egymással Sírok, Bakta és Szarvaskőn át. 
A vármegyének ezen az erdősávon felül eső része vala
mikor egészen erdőterület volt. Itt már a kőnek nyoma 
sincs; mély, laza, csak kissé agyagos homok, vagy tiszta 
homoktalaj fekszik a vizeredetü homokkő és apoka fölött. 
Ez ennek a vidéknek veszte, mert a föld mindenütt 
könnyen munkálható és termékeny és az emberi telhe- 
tetlenség nem elégedett meg a lankás lejtők, dombhátak 
vagy völgyek művelésével, kiirtotta a meredek oldalakat, 
felhasogatta a hegytetőket és kipusztította a fát mindenütt, 
a hol csak elérte.

Kötött erdőbirtok itt kevés van. A gróf Károlyi-féle 
hitbizománynak van Mátraballán, Sírokon (Tárnán innen) 
és Szentdomonkoson, az egri érseknek Egerbaktán és 
és Fedémesen, az egri káptalannak Bátorban néhány 
ezer kát. hold erdejük. Ezekben a birtokokban már sok 
a cser, Szentdomonkoson a bükk, de azért a tölgy még 
ezekben is uralkodik. Ezek az erdők közel feküdvén a 
községekhez, már birtokelkülönítés előtti időkben is sokat 
szenvedtek a faizás és legeltetés miatt, s így a mai fa
állomány nem mindenütt kielégítő, de rendszeres keze
lés alatt állván, a szépen felújított fiatalosok szebb erdőt 
ígérnek jövőre.

Ez erdők fáját nagyobbára tűzifává dolgozzák fel, bár 
minden uradalom, termel kisebb méretű tölgyműfát és 
bányafát is. A tűzifa Egerbaktáról és Bátorból Egerbe 
kerül; Fedémesen, Szentdomonkoson, Balián, Sírokon 
helyben értékesítik. A tűzifák űrméterenként 2 —4 korona 
árban kelnek el. Rendszeres gazdálkodásra kötelezett 
darabka erdő csaknem minden község határában van itt 
is, úgy mint a Mátrában a községbeli úrbéres közbir
tokosságoknak. Ezek az erdők állami kezelés alatt állanak 
s az egri jár. erdőgondnokság kerületébe vannak sorozva.

52 erdőbirtok (7394 k. h.) és 66 kopár terület (5360 
k. h.), összesen 118 birtok 12,754 k. hold területet fog
lalnak el ezek a kis erdőcskék. Ha egyben volnának, 
szép kis pagony kerülne ki belőlük, de így az egész vár
megye területén szétszórva, csak erdőgazdasági molekulák 
ezek.

Az államtól kezelt erdőcskék faanyaga ritkán kerül 
értékesítés alá, mert igényjogosultak maguk között osztják
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le. Egy-két erdőbirtok kivételével, 40 éves vágásbeosz
tással haladnak előre az évi használatok.

Az erdőt legtöbbször ültetéssel újítják fel, s ép azért, 
mert ily rövid idő alatt kell az erdőnek ismét fejsze alá 
nőni, újabban a gyorsnövésű és mégis értékes akácot 
ültetik a kivesző tölgytuskók helyébe.

Nagy átka ezeknek a kis erdőknek, hogy a birtokos 
rendszerint az egész falu népe, miáltal a legeltetésre 
engedélyezett kis területeket egészen ellepik a legelő 
marhák; tehát az erdő csak a 15 évi utótilalom idején 
fejlődhetik akadálytalanul, mert azontúl a marha, a tele- 
vény és termő-talaj letaposásával, a gyökerek feltárásával 
gátolja, sőt megakasztja az erdő növekedését.

Mint a fentebbi elkülönítésből is kitetszi k, nemcsak 
a volt úrbéres községi stb. erdőterületek vannak állami 
kezelés alatt, hanem a birtokosok kopár területei is. 
A közlegelők nagyrésze ugyanis ezen a területen csupa 
gödör lett (hevesmegyei kifejezés). Megjárhatlan vízmo
sások, egészen lemosott oldalak szaggatták meg a legelő 
testét.

Az államerdészet nem nézhetvén tétlenül a nép meg
élhetésének alapját alkotó legelők pusztulását, a közérdekű 
fásítás és vízmosás megkötési munkáját is magára vállalta.

így az erdőtörvény 165. §-a alapján összeírták a vár
megyében az összes kopár és vízmosásos területeket s 
azoknak az állami erdőgondnokság vezetése alatt való 
befásítását elrendelték, a kisebb kötött (községi úrbéres 
stb.) birtokosok kopárjait pedig állami kezelés alá vették. 
Az állam a vármegye kopár területeinek befásítását és 
az állami kezelés alatt lévő erdők vágásainak felújítását 
két állami csemetekert fentartásával mozdítja elő s Tere
pesen 23 kát. hold, Pásztón 5 kát. hold kiterjedésű 
állami csemetekert van. Ezekből évenkint 2—4 millió, 
legnagyobbrészt akáccsemetét ad ki az állam teljesen 
ingyen elültetés végett, sőt a szegénysorsú kisbirtokoso
kat, ültetési költségeiknek arányában, állami pénzsegél
lyel is támogatja. E nagyarányú állami támogatásnak 
köszönhető, hogy Heves vármegyében, az összeírás sze
rint, a kopárnak minősített 16 ezer kát. holdterület két
harmad részén már akácerdők zöldéinek és e fanem 
szerteágazó gyökerei kötik meg a könnyen omló talajt.

A kopár területek fásítása tehát jó kezekben v an ; 
annál szomorúbb a magánerdő-területek pusztulása, a 
mit a törvény erejére támaszkodva, ezidőszerint még 
megakasztani nem lehet.

Éjszaknyugatról, Nádújfalu, Ivád, Pétervására, Erdő
kövesd, Istenmezeje, Váraszó, Bükkszenterzsébet, Tarna- 
lelesz, Szentdomonkos, Szúcs, Egercsehi községek határá
ban, egy összefüggésben közel 20,000 kát. hold erdő
terület övezi a vármegyét, de rajta erdő már alig van.

Ez erdők nagyrésze magánbirtokosok kezén van és 
pedig nem is nagy darabokban, hanem nagyrésze, volt 
nemes közbirtokossági erdőkként, a részlettulajdonosok 

közt hihetetlen apró részletekre elparcel lázva. Ezekben a 
szétparcellázott erdőkben rendes fahasználat nincs is,

csak úgy lopkodva, szálankint ütnek le egy-egy érdeme
sebb példányt, a legeltetést pedig általában és közösen 
gyakorolják. így ritkul az erdő, a marha a harasztot, te- 
levényt letapossa, az esővíz a takarójától fosztott mere
dek oldalakon hamar összefut, sepri-tolja maga előtt a 
könnyű televényt, a laza homokot. így kopárosodik el 
az erdőtalaj s önti el az iszaphabarcs a réteket.

Ezekben az erdőkben alig van már tölgyfa, azt mind 
kiszedték már szálanként s visszamaradtak a vén cser
törzsek, vagy a valamivel sűrűbb záródású bükkösök.

A nagyobb magánerdőbirtokosok erdeit is már jófor
mán letarolták: a mi még áll, azt a kedvezőtlen szállí
tási viszonyok miatt nem használták még ki. A Roheim 
Károly és Fiai budapesti fakereskedő cégtől Várasszón 
át a völgyekbe felvezetett erdei vasút úgyszólván e vidék 
utolsó fáit szállítja el a néhai gróf Károlyi Viktorné erde
jéből.

A Mátra dombvidéktől az Eger folyó választja el a 
Bükk hegységet. Ebben a hegységben a Heves vármegyé
hez tartozó erdőség, két kisebb erdőbirtokon kivül, mind 
az egri érseki uradalom tulajdona. A Mátra dombvidék 
kizsarolt erdei után jóleső érzéssel bámulhatjuk meg ez 
erdő szépségeit és gazdaságát. A részben mész, részben 
trachit és részben pala fölött fekvő mély és középmély 
erdőtalajt nagyobbára tölgyes erdő borítja. A cser kisebb 
mértékben, a bükk meg éppen alárendelten fordul elő.

A Felsőtárkány község határában levő, mintegy 10 
ezer kát. hold kiterjedésű erdő, közvetlen összefüggésben 
áll. az uradalom felnémeti, szarvaskői és egerbaktai erdő
ségeivel. A tulajdonképeni Bükk hegységhez tartozó felső- 
tárkányi pagony két gazdasági egységre tagolódik, u. m. 
a felső és alsó erdőre. A felső erdő 100, az alsó 80 éves 
vágásfordulóval kezeltetik. Ezt az elkülönítést az évi jöve
delem teszi szükségessé, mert a felső erdő vágásaiból a 
fa kiszállítása költségesebb s így aztán minden évben 
van vágás, közelebb és távolabb is. Szép tölgyesek ke
rülnek itt évről-évre fejsze alá. Termelnek itt slippert, 
tölgypadlót, távírdapóznát, árvédelmi karót, szőlőkarót, 
bányafát, de a tölgyműfa legnagyobb részét erősebb 
méretű tönkfaként szállítják el.

A tölgyműfa ára m.3-ként 10-től egész 40 koronáig vál
tozik ; a tűzifa után ü.3-ként 4 korona tőárt érnek el. 
Kat. holdankint az erdőbirtok 8— 10 koronát hoz tisztán 
évenkint.

Nemcsak gazdaságilag kiváló, de fekvésére nézve is 
elragadó ez a tájék. Egy darabban 10 ezer hold erdő a 
közel ezer méter magasságban álló kőélekre támaszkodva, 
félkörben övezi Felsőtárkány községet, a hol hét fővölgye 
fut egybe. Emelkedései mérsékeltek, hajlásai változatosak ; 
völgyeit és völgyfőket kies fekvésű rétek ékesítik. Patakjai 
— a mésztalaj vízáteresztő, tulajdonsága következtében — 
el-eltünnek, majd ismét előbújnak a föld alól. Két idő
szaki forrása: a Vereskő és Imókő alatt, a tavaszi hó
napokban emberderékvastagságú vízsugárban törnek elő 
s az év többi részében kiapadnak. A Lök völgyének a
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vize közel a község fölött, mint erős forrás buzog ki 
egy hatalmas mészszikla alól s a szépségéről nevezetes 
tárkányi tavat alkotja. Felülről az erdőbirtokot csaknem 
függőleges kőélek szegélyezik, honnan — mint a Három
kőről, a Tarkőről, vagy a Peskőről — ritka szép kilátás 
tárul elénk, ha ugyan a lábunk alatt tátongó mélység 
látása el nem szédít bennünket. Különös nevezetes
sége ennek az erdőbirtoknak, hogy itt, a Símakő 
alján, még 900 méter magasságban is gyönyörű tiszta 
tölgyerdő áll, holott tudvalevőleg a tölgy Magyarországon 
ilyen magasságra már csak szórványosan hág. Másik 
nevezetessége hogy sehol az országban nem látni olyan 
szépen felújult tölgyvágásokat, mint Felsőtárkányban. Ez 
utóbbi nevezetesség Gesztes Lajos érsekuradalmi erdő
mester működéséhez fűződik. 0  ugyanis, eltérve az erdő
tenyésztési szakkönyvek előírásaitól, az előtilalmas része
ket sertésekkel járatja és túratja fel. Ezáltal mintegy elő
készíti a talajt a makk befogadására. Ha van bő makk
termés, akkor a felújulás már a sertések által betúrt makk 
után is bőven bekövetkezik, ha pedig gyér a makktermés, 
vagy nincs, akkor a tarolást megelőző éven napszámo
sokkal vetteti el a makkot, de nem fészekbe, hanem 
sertéstúrásba. Tarolás után egy-két év múlva, mint a 
kender búvik elő az ilyen alávetett vágásokból a tölgy
csemete, bár később a sarjhajtások alá kerül ez a makk
kelés. Gesztes szakértelme itt is megtalálja a segítséget. 
Mikor a vágás 15 éves lesz, kivágatja az összes sarjakat 
és cserzés által értékesíti. Ebből az uradalom szép hasz
not is húz, mert évenként 10—20 ezer koronát io behoz 
ez a cserzés, de a mi a fő, a makkról keit s alákerült 
fiatalos, most erőre kap s teljes sűrűségű, egyforma, egye
nes növésű, tisztán makkról kelt tölgyeserdő növekedik 
így fel.

A legeltetési mellékhaszonélvezet jelentéktelen, csak a 
személyzet marháját hajtják ki a megengedett területekre 
s így ez nem is káros. Palabányája is van az erdőbir
toknak, és habár talán az egész országban itt található 
a legjobb fedőpala-anyag, ez a kincse az erdőnek ki- 
aknázhatatlan a tulajdonos vállalkozási és befektetési 
kedvének hiányában. A vadászatot házilag kezelik. Az 
évi lelövés : 8— 10 drb. szarvasbika, 80— 100 drb. szarvas
tehén, 60—80 drb. őz, 8— 10 drb. vaddisznó.

Heves vármegye összes erdőterülete 117 ezer kát. hold. 
Ha ez az egész erdőterület 80— 100 éves vágásforduló
val és rendszeresen kezeltetnék, az összes évi fatermés 
234 ezer m3 volna, aminek tőértéke, 6 koronájával szá
mítva, 1 millió 404 ezer koronát tenne. A 234 ezer m3 
faanyag feldolgozásából és fuvarozásával az erdei munkás 
és fuvaros évenkint 1 millió 170 ezer koronát keresne.

Ezzel szemben, mert a rendszeresen kezelt erdő az 
összes területnek csak 53 százaléka, a régebbi idők 
gondtalan erdőkezelése miatt ránk maradt vágható erdők 
záródása, sőt a községekhez közel eső részeken, melyek
nek talaja a legeltetésnek inkább ki volt téve, a fák 
növése sem kielégítő mindenütt; a magánerdők fakész

lete ki van merítve, a termőtalaj kizsarolva, agyonlegel
tetve: az egész vármegye összes erdőterületeinek jelenleg 
évi fatermése, hozzávetőleges számítással, csak mint
egy 100 ezer m3-re tehető. Ez részben gyengébb favá
laszték lévén, átlag 4 koronájával, összesen 400 ezer 
korona értéket képvisel. Az évi fatermés tehát 1 millió 
koronával ér kevesebbet, mint jó állapotban lévő, jól 
kezelt erdőknél érne.

Az erdei munkás és fuvaros keres valóságban, mert 
leginkább tűzifa-termelésről van szó, m3-kint 4 koronát, 
összesen 400 ezer koronát, vagyis 770 ezer koronával keve
sebbet, mint kellő erdőgazdálkodás mellett kereshetne. 
Ha feltesszük, hogy egy munkáscsalád megélhetését 
ezer korona biztositja, az erdők oktalan kizsarolása miatt 
már eddig is 770 munkáscsalád szájából esik ki a min
dennapi kenyér s ennyi család lesz hontalanná és keresi 
boldogulását Amerikában.

Abban a korban élünk, a melyben az erdők rekonstruá
lásához és megbecsüléséhez komolyan hozzá kell fogni!

Folyt, köv.)

Erdészeti technológia.

Fahulladékból fagyapot.
Közli S k o l k a  Jó z se f.  2.

Egy egyirányban működő gépet, mely szintesen is 
lehet szerelve, a 2-ik ábra mutat, s melyhez a mondot
tak után valamit mondani felesleges.

2-ik ábra.

A fagyapotból való kötél fonására szolgáló gépet, mely 
a kötelet 1—5 vastag pálcikára — mint orsóra, ön- 
működőleg csavarja, a 3-ik ábra mutatja.

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



352 M A G Y A R  E R D É S Z 20. szám.

3-ík ábra.

A gyapot gyártásra legalkalmasabb a hárs, jegenye
nyár, ezüstlevelűnyár és rezgőnyár s ezek szolgáltatják a 
legfinomabb fagyapotot, csak másodsorban alkalmas a 
lúc és jegenyefenyő; különleges célokra szolgál a mo
gyoró és bükk.

A feldolgozandó göcs és ágnélküli fa 40—50 cfm hosz- 
szú s 8— 14 %  vastag darabokból kell hogy álljon.

A fagyapot, mint említettük, különböző szélességek 
szerint osztályoztatik és pedig :

I. osztályba tartozik azon gyapot, mely egy milli
méter szélességben 15 szálat,

II. osztályba tartozik azon gyapot, mely egy milli
méter szélességben 10 szálat,

III. osztályba tartozik azon gyapot, mely egy milli
méter szélességben 8 szálat,

IV. osztályba tartozik azon gyapot, mely egy milli
méter szélességben 6 szálat ad, s

V. osztályba tartozik az 1 ’,njm széles, illetve annál 
szélesebb fagyapot.

Ha szines gyapotot akarunk előállítani, úgy a kész 
gyapotot rostára téve, a vízben oldott anilinfestékbe szo
rítjuk, s midőn az elérni szándékolt szint felvette, fel
emeljük s a v í z  lecsepegtetése után megszárítjuk.

Vörös szinhez kell 1 klgr. vörös anilin 100— 125 kiló 
vizben oldva, ugyanennyi kék  anilin ugyanennyi vízben 
oldandó, s a z ö ld  ugyanily arányban.

Az osztályozott fagyapotot kézi erőre vagy mechanikus 
hajtásra berendezett présekben 25—25 kilót tartalmazó 
kockákra préselve: dróttal összefűzzük s elszállítására, 
elraktározzuk.

A köteles fagyapot a kötél fonóból már megszokott 
kereskedelmi nagyságú tekercsekben jön ki s így további 
munka ezen áruval nincs.

Ami a kihozatalt illeti, 1 Q száraz fából 62—63 klgr. 
gyapotot nyerhetünk, a többi hulladék. A gyapot árai bár 
váltakozók, de megközelítőleg a következők: 

a legfinomabb 12—20 korona Qként 
a középfinom 8— 12 „ „
s a durvább 4—6 „ „

A gép megválasztása függ a feldolgozandó anyag 
mennyiségétől. Az egyirányban működő géppel finomabb 
árut vagyunk képesek előállítani, mint a két vagy négy
irányban működővel, mert a fát simára gyalulni 2 irány

ban nehezen lehet. A gép naponta 15 —3 Qt, a kettős 
kétszer s a négyes négyszer annyit képes termelni.

Az erőszükséglet az egyirányú gépnél 1—2 HP a ket
tős és négyesnél 4- -8 HP.

A gép ára 700, 800 — 1000 K.

Pályázat.
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1909. 

évi julius hó 4-én Gyöngyösön tartott rendes közgyűlé
sének határozatából zárt pályázatot hirdet az erdőgazda
ság vagy vadászat köréből szabadon választható tárgyról, 
egy nyomtatott iv terjedelmű értekezés megírására.

A pályadíj: 100 korona az egyesület irodalmi alap
jából. A pályadíjat és dicséretet nyert pályamunkák a 
„Magyar Erdész“ szaklapban fognak közöltetni, s szer
zőik nyomtatott ivenként 64 K írói díjban is részesülnek.

Csupán a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti 
főiskola erdőmérnök-hallgatói pályázhatnak.

Bíráló bizottság az egyesület választmánya.
A pályamunkák 1910. január hó 1-ig jeligével ellátva, 

az író nevét rejtő jeligés levél kíséretében Borsod-Gömör- 
Hevesmegyek Erdészeti Egyesülete titkári hivatalához 
Rimóca, u. p. Rimabánya (Gömör vm.) küldendők.

Rimóca, 1909. évi október hó 5-én.
A  t i tk á r i  h iva ta l.

A z  O rszá g o s E r d é sz e ti E g yesü le t jótékony alapít
ványaiból erdőtiszteknek, és ilyenek özvegyeinek és árvái
nak a folyó évi segélyek ez év december havában osz
tatnak ki. Az érdekeltek nyújtsák be hiteles okmányokkal 
felszerelt bélyegtelen folyamodásaikat legkésőbb folyó évi 
november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatalánál (Budapest, V. Alkotmány-utca 6. szám 
II. emelet.)
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Átok!
Ne suttogj nékem árnyas erdő
És te kis patak mit csevegsz nekem ?
Lombod lehuil, ha árnyadra vágyom,
Habod nem oltja égő szomjúságom,
Elapad, hogyha feléd nyúl kezem.

Másnap kihajt az elégett avar 
És újra nyílik a lehullt virág,
Az egész tájék kies és vidor,
Madárénektől zeng minden bokor,
S érett gyümölcstől terhesült az ág.

. . . S ahol én járok : kövült erdő az,
Hol nincsen madárdal, nincsen kikelet,
A néma csendet nem zavarja m ás:
. . . Átok, hörgés, nehéz sóhajtozás 
S ólmos felhőket görgető szelek.

S ha szivem se hoz már több virágot,
Szúró tövis csak amely benn fakad:
. . . Tán örökzöld, mely azon is kihajt 
Sötét, sivár vigasznak, ámde rajt 
Messze érzik a dohos kripta-szag.

Vigyázz avar ! mert lépteim nyomán 
Hiába zsendül uj tavasz neked ;
. . . Gyümölcs meg nem érik,
Léptem zaja miért hogy elnémít 
Minden csicsergő madár-éneket?

Zalay László. 

aSÍ

Bepka.
Irta B l a t t n y  T ibor.

Egész nap vert az eső. Fáradtan, bőrig ázva értünk 
Rákóci híres kastélyába. Nem uraság lakja többé — 
nagyrészt lakatlanok az óriási termek. Két emeleti szobát 
használ az uradalom gondozója, a földszint nagy feje
delmi konyháján főzik legénykosztját. A kastély, mint 
mondám, lakatlan, a hozzá épített templom ajtaja is 
ritkán nyílik meg, s a Gehra Dávid híres harangjának 
szavát csak nagy napokon hallhatja néhány jámbor 
keresztény (a lakosság zöme ugyanis igazhitű dugóhúzós 
honpolgár, szombatjaikon kegyelettel hűsölnek Rákóci 
hársai alatt).

A kastélynak, bár nem ül átok rajta •— tündére van. 
Az ily lényeknek nevük nem igen szokott lenni, — de 
ennek: Bepka a neve.

Létezéséről rögtön tudomást szereztem, mihelyt magun
kat rendbehozva, kedves házigazdánkkal csevegni kezd
tünk. Bor mellett újítottuk fel a régi jó barátságot. Végre 
— mint rendesen — az asszonyok jöttek szóba.

— És a nősülés? — kérdém. Bár mint látom annyira 
pedans vagy, oly rend uralkodik mindenfelé, hogy 
asszonyra így szükséged sincs!

— Óh ! nem is gondoltam még erre 1 — felelte komo
lyan, •— a Bepka mindent rendben tart, én bizony 
semmivel sem törődöm, Bepkának van mindenre 
gondja.

Féltem, hogy megsértem, ha megkérdem, ki az a 
Bepka ? Hallgattam hát, nehogy esetleg gyöngéd érzel
meket érintsek!

Felszolgálták a vacsorát — mint a Bepka főztjét. 
Pompás volt! Meg voltam győződve, hogy csak aranyos 
kezek formálhatták a kis dióspatkókat is ; nem győztem 
elpget tömni magamba. Nem egy pohár ürült ki a bájos 
ismeretlen egészségére, ki fölöslegessé teszi az asszonyt 
a házban, mindent a leggondosabban és legszeretetre
méltóbb módon rendez; jelenlétét elárulja az egész kör
nyezet, de mint mesebeli láthatatlan tündértársnői — ő 
sem fedi fel magát idegen szemek előtt, — őt csak a 
királyfi láthatja!

Koccintunk; a szobában szinte vágni lehetett a füstöt, 
— a komám is laposokat pislant, félszemét már ki sem 
nyitja s ha felriad, ijedten kap a poharához:

— Szervusz; — koccintunk s újra csönd.
Gazdánk sem szaporítja nagyon a szót.
Megkísértem elképzelni magamnak — Bepkát. Fúrta

az oldalamat a bizonytalanság, nagyon kiváncsi voltam 
Bepkára.

Éjszaka lett. Fáradt voltam kissé, de lefekvés előtt 
mégis lementem a parkba; a füst nagyon rágta a 
torkomat. Jó! esett az üde lég.

Kiderült. Csillagos volt az égbolt s az utolsó felhő
foszlányok gyors iramodással haladtak el a holdtányér 
előtt. A hűs szellő a 100 hárs hódító illatát hordta szét, 
a szomorú kőris némán himbálta gályáit egy piciny, 
fehérre festett pad felett.

Lépteim zaja elveszett a puha pázsiton; a pad felé 
tartottam. Hirtelen megálltam : el volt foglalva, ketten 
ültek rajta. Csak pár pillanatig álltam e helyen; nem 
vettek észre. Diszkréten visszafordultam s aludni tértem.

Másnap kora reggel akartam útra kelni. A legényem 
még aludt, nekem kellett felkölteni. Igen álmos volt még ; 
gyorsan kapkodta azért magára ruháit. Sipkáján hervadt 
rózsaszál, tegnap még talán üde, illatos . . .

— Legalább szép lány adta? ,— kérdém.
— A — Bepka! — felelte zavartan a gyerek s fülig 

pirult.
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Nyolc hársfa.
Talán dédunokái már a nevezetes száz fának s ezek

től nem messze, az elemi iskola épülete előtt fejlesztik 
gömbölyű, zöld koronájukat. Hazánk ezeréves fennállá
sának emlékére ültették ide őket apró gyerek kezek: 
millenáris emlékfák, mint annyi sok ezer testvérük e 
hazában.

Nem lehet tudni, mi okból, keresztvíz alá tartották a 
a nyolc fiatal suhángot (talán a plébános eszméje volt: 
„legalább ezek legyenek hát megkeresztelve, ha már a 
falu háromnegyed része nem kap keresztvizet!").

Falba illesztett vastáblán olvasom neveiket:

1. Ferenc József
2. Álmos
3. Előd
4. Kond
5. Ond
6. Tas
7. Huba
8. Töhötöm.

A külföldi vadászvendégek 
és az Orsz. M. Vad. Védegylet.

Abban mai nap már sehol sincsenek sem 
eltéréssel, sem kétséggel, hogy az egyes álla
mokban az idegeneknek bárminemű térfoglalása, 
— akár ipari, akár mezőgazdasági, birtokszer
zés, bérlet, stb. téren, — hátrányára van az 
illető államok vagyoni, közgazdasági, állambiz
tonsági és nemzeti érdekeinek. Bizonyítják ezen 
álláspont helyességét majdnem az összes államok 
tételes törvényei, melyek idegeneknek a beözön- 
lését és szereplését meghiúsítják, vagy legalább 
is megnehezítik. És habár nálunk alkotmányos 
életünk folytonos veszedelmei nem is engedik 
azon kérdések fejtegetését, melyek állami és 
nemzeti létünk biztonságát, — más államok 
példájaként, — megalapozni lennének hivatottak, 
ennek dacára a legutóbbi birtokpolitikai törvény- 
javaslatban egy lépést, — bár nagyon is kicsit

— már mi is haladtunk azzal, hogy ezen javas
latban tervbe vétetett idegenek birtokszerzései 
esetén, a birtoknak holdankénti bizonyos összegű 
megterhelése az állam javára.

Azt talán említeni is felesleges, hogy a mi 
államunk, az ő sajátságos bábeli viszonyainál 
fogva, különösen is rá van utalva nemzeti biz
tonságának hathatós kiépítésére. Semmit sem 
túlozunk azon állításunkkal, hogy jövő fenma- 
radásának egyedül nemzeti léte képezi sark
pontját ! Különben is ezen állítást és nézetet 
nem is mi találtuk ki, — hiszen már évek óta 
hirdetik: nagyjaink, kormányaink, politikusaink 
és publicistáink.

Az pedig vitathatlan dolog, hogy a mi álla
munk vagyon- és nemzeti érdekei szempontjá
ból, a külföldiek vadászbérletei csak épp olyan 
fontossággal jelentkeznek, és illetve, csak annyi 
veszedelmet rejtenek magokban, mint a birtokok 
bérletei! Ezt mi lapunk hasábjain már évek óta 
hirdetjük és bizonyítgatjuk, és nem akadt senki,
— a minthogy nem is akadhat, — a ki érve
inket megcáfolni képes lett volna!

Ezen érveink közül csak futólag említjük fel azt, 
hogy az idegen bérlők idegen eszméket hoz

nak be, melyekkel amúgy is elég türelmetlen
séggel és rosszindulattal szaturált nemzetisége
inket még inkább elmételyezik ;

hogy már fordultak elő esetek, midőn a va
dászat aegise mustármagja volt a nemzeti 
fészkelődés romboló fájának, melyből azután 
gyorsan nőttek az elszakadás és visszavonás 
átkos fattyúhajtásai;

hogy a nagyobb vadászati berendezgetések 
nyűgei a vidék anyagi boldogulásának, mert a 
nagy terjedelmű erdők egyedül vadászati célra 
történő lefoglalásával az erdei munkások kenye
rét veszi el, a fahozamok fentartásával pedig 
a közadózás alanya pusztul;

hogy az idegen vadászati bérletek folytonos 
szaporodásával lassan már oda jutunk, hogy 
egyáltalán nem lesz terület, hol fáradalmaink 
után megpihenhessünk, ideges betegségeinktől 
megszabaduljunk és fiainkat a haza védelmi 
szempontjából is tagadhatatlanul nagy fontosságú 
lőképességben begyakoroltassuk;
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hogy a vadászat leple — esetleg — az 
ország stratégiai viszonyaink kikémlelésére is 
roppant alkalmasnak kínálkozik;

hogy az idegen bérlők rendesen idegen vadász
személyzetet is alkalmazván, magyar népünket 
egy keresetforrásból szorítják ki és a magyar 
nemzeti állam kiépítésének is apró gátjai, stb.

Gróf Andrássy Géza, — ezen közismert pár 
excellens vadász-főur, ki lángoló szeretettel csüng 
hazáján, — írja Gömör megye monográfiájának 
előszavában: „A vadászatot a legjobb módnak 
tartom és eszköznek elpuhult korunk előkelő 
ifjainak regenerálására

De akárhogy is van a dolog, — azt csak 
nem fogja talán senki sem tagadhatni, hogy 
a hazai vadászatnak magyar kezekben való 
megtartása, különféle nemzeti szempontokból, 
mégis csak előnyösebb és kívánatosabb, mintha 
azt a külföldi tőke tartja idegen hatalmában !

Tudomásunk szerint neves szinmagyar va
dászaink és főuraink, Budapest székhelylyel, 
egy társaságot alakítottak, „Országos nem
zeti vadásztársaság“ címmel, melynek célja épp 
a hazai vadászterületeknek magyar kézben való 
megtartása a külföldiek visszaszorításával! Ezen 
illusztris társaság, nagynevű elnökével és roppant 
agilis vezetőjével az élén, már eddig is szép 
eredményt ért el. Nemzeti szempontokból nagyon 
is kívánatos lenne, hogy főuraink és a magyar 
vadászok szine java csoportosuljon ezen egye
dül álló társaság keretében!

És mikor mindez igy van, a hogy röviden 
elmondottuk és a kormányunk elnökétől kezdő- 
dőleg minden igaz magyar polgár törekszik és 
fáradozik az egységes nemzeti állam kiépítésén, 
akkor megdöbbenéssel olvassuk, hazánk egy 
nem kevésbbé számot tevő egyletének, — az 
országos vadászati védegyletnek „Vadászlap“ 
cimü hivatalos közlönye f. évi szeptember 15-iki 
számának vezércikkében a propagandát, — mely 
a folyton szaporodólag beözönlő idegen vadá- 
zok szíves látását célozza és melengeti!

A „Vadászlap“ ezen propagandáját egyetlen 
látszólagos eredmény előnyével kívánja és ipar
kodik jogosulttá tenni. Azt hangoztatja t. i., hogy 
ezen idegen szellemű vadászok bennünket jól 
megismerve, hazájukban legszebb hírünket köl
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tik, nem úgy, mint a tudományos ürügyek alatt 
utazgató újságírók és nemzetgazdák!? Ebből 
folyólag is roppant örvendez neki, hogy évről- 
évre tömegesebben lepik el hazánkat!

Mi a „Vadászlap“-nak ezen propagandáját 
már pár éve figyelemmel kisérjük és megfejt- 
hetlen csodálkozással nézzük, különösen az 
ujabbi idők folyamán, midőn köztudomásúlag 
annyira előtérbe lépett nemzeti védelmünk egész 
vonalon történő berendezésének szükségessége !

Nem volna szavunk a „Vadászlap“ ezen 
mindenki által észlelhető mozgolódásához, ha a 
lap, — mondjuk, — egy magánvállalatot képezne. 
De a veszedelem épp abban rejlik, hogy ezen 
szakorganum, a hazai magyar vadászügy ki- 
fejlesztésére, védelmére és istápolására alakult 
„Országos magyar vadászati védegyletinek hiva
talos közlönye, mely védegyletnek olvasóink 
közül is igen sokan tagjai. S hogy ily körülmé
nyek fennálltával tehát azon veszély fenyeget, 
hogy a lapnak, — remélhetőleg és legnagyobb 
valószínűséggel, — egyedül álló téves nézetei, 
magába az egylet szerves életébe becsempész

hetnek, és illetve az egylet azokkal akaratlanul 
is azonosítja magát, ami nemzeti szempontból 
nem csaknem kívánatos, hanem igazán egyenesen 
kész veszedelem is lenne!

A Vadászlapnak, — mint az „Országos ma
gyar vadászati Védegylet“ közlönyének irányá
val, már azon hirdetéseket is összeférhetetlen
nek tartottuk, melyekben külföldiek részére hazai 
vadászbérleti területek kerestetnek. Azonkívül 
olvastunk ezen irányban közvetítési törekvéseket 
is. Tudomásunk és értesüléseink szerint, mind
ezen tapasztalatok, igen keserűen érintették ma
gyar vadászaink nagy részét.

A Vadászlap ezen törekvéseinek rugóját el
képzelni is bajos, ha csak a szóban levő vezér
cikknek egy elejtett mondatát nem vesszük fel 
a hulló őszi falevelek forgatagából, mely sze
rint ezen külföldi vadászok: „gazdag és bőkezű 
urak, akikkel nagyon meglehet elégedve az, aki 
velük anyagi kérdéseket bonyolít le“ !

Amig azonban, ily előnyös alkalom magáno
sok részéről kellő színben tűnhetik fel, — addig 
ilyennek propagálását egy egylet hivatalos orgá
numa nem tűzheti ki céljául!
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Az említett vezércikknek azon állítását pedig, 
hogy az „Országos magyar vadászati Védegy
let“ képviseli és védelmezi a külföldi vadász
urak érdekeit, teljesen hihetetlennek, álom ese
tén is boszorkánynyomásnak tartjuk 1 Lehetetlen 
ugyanis, hogy egy magyar egylet — különösen 
mint már említettük, — a mai időkben ily — 
nemzetközi babérkoszorú után törekedjék és 
áhítozzék! És sokkal közismertebb az „Orsz. 
Vad. Védegylet“ nagynevű elnökének hazafias
sága, sem hogy csak feltételezni is engedné azt, 
hogy ily nemzetietlen propaganda az ő nevéhez 
fűződjék.

Természetes, hogy az elmondottak nem ter
jednek ki azon esetekre, midőn a külföld vadá
szait neves főuraink, nagy magyar vadászterü
letek tulajdonosai, esetleg bérlői, vendégekül 
látják. Magyar vadász honpolgáraink kalauzo
lása mellett mindazon érvek is elesnek és meg
szűnnek, melyeket idegenek részéről történő bér
letek esetére felhoztunk. A szíves vendéglátás 
nemzeti vonása a magyarnak. Hogy pedig ily 
alkalommal az idegenek semmiféle tekintetben 
sem szorulnak semmiféle egylet védelmére és 
azt vendégül látó háziuraiknál bőven megkap
ják, az ismét a magyar lovagiasságban találja 
erős gyökerét.

Mindezen elmondottak alapján a Vadászlap f. 
évi szeptember 15-iki számában megjelent ve
zető cikk ellen nemzeti szempontból óvást eme
lünk és felkérjük az Orsz. Magy. Vad. Véd
egylet nagynevű elnökét, hogy hasson oda, hogy 
a jövőben az egylet hivatalos közlönye a véd
egylet szellemének megfelelően ragaszkodjék a 
nemzeti gondolat istápolásához és a magyar nem
zeti állam kiépítésének segélyezéséhez.

Egyszersmind felkérjük úgy ezen egyletnek, 
mind az „Országos nemzeti vadásztársaság“- 
nak nagynevű elnökeit, hogy részükről is min
den lehetőt kövessenek el az iránt, hogy a ma
gyar vadászterületek magyar kézen megtar
tassanak !

A vadász.
Irta K ő .  2

A vadászathoz határozottan szenvedély kell. A ki nem 
vadász, az el sem tudja képzelni, hogy egy szenvedélyes 
vadász mi mindenre képes és milyen hihetetlen fárad
ságos utakat meg tud tenni csak azért, hogy szenvedé
lyét kielégítse.

Forró nyári délelőtt hány vadász kóborog, jár—kel, bújja 
a burgonya- és kukoricaföldeket csak azért, hogy szen
vedélyét kielégítse. Ha nem izgatna ez a tűz, akkor azt 
hiszem, azokat az útakat nem tenné meg senki sem a 
legnagyobb áldozatért sem. Ilyenkor mutatja meg a vadász 
a saját egyéniségét is. Ilyenkor tűnik ki a csúf Irigység, 
a szeleburdiság, a meggondolatlanság. Ilyenkor történnek 
a legtöbb szerencsétlenségek is. Mind csak azért, mert 
elvakul és azt akarná, hogy minden vadat egyedül ő 
zsákmányolhasson. Ezt a szenvedélyt mérsékelni, ezt a 
tűzt korlátok közé szorítani, önmagunkon uralkodni, má
sokat nem zavarni, lenne az igazi férfias mulatság — a 
vadászat. De ki csinálja ezeket? Senki. Némelyek pró
bálják, de az ilyen önfegyelmezettséget annyira túlzásba 
viszik, hogy másokkal már nem is tudnak vadászni és 
ha társaságba kerülnek, akkor nagy tudálékos akkurátus 
szokásaikkal még a hajtók életét is elkeserítik. Mert ha 
jól tudom, a X parancsolatnak egyik pontja még arról 
is intézkedett, hogy melyik lábbal lépjen ki a hajtó 
gyerek. Nem is az ilyen „nyári vadászszokások“ teszik 
az embert perfekt vadászszá, hanem a tudás, legalább 
is azok ábc-jének némi megismerése. Mert tessék elhinni, 
hogy: a nyúl is harap, az őz is öklel, sőt még a fogoly 
is rúg; de ezen szokásaikért mégis csak kár lenne őket 
a ragadozók közé számítani. Pedig, ha nem is ugyan
ezeket, de hasonló jókat igen gyakran hallhatunk olya
noktól is, a kikről úgy társadalmi állásuk, mint előkép
zettségük nem engedné azt feltételezni, hogy ilyen vadá
szati analfabéták is kerülhessenek a puskás vadász nép
ség között.

Igaz ugyan, hogy a vadászati tudomány sem sült ga
lamb ; nem repül magától. De érdemes vele foglalkozni, 
ha már vadászunk, hisz ez a tudás hasznosabbá teszi 
magát a vadászatot is. Nem sokára híresek leszünk 
arról, hogy nálunk vadásznak — vadászati szempontból 
— a legtudatlanabb emberek.

Hisz’ manapság a vadászat nem csak sport, hanem 
d iv a t  is. Ez pedig nagy szó. Mert egy kis tudással, 
egy parányi szakértelemmel még azokat a sárga gamás- 
nis maskarákat sem nevethetné ki senki, a kik a szom
széd „bécsi tökjét“ is hasznos vadként, — ellenben a 
házi pulykát és a szopós borjut ragadozóként lövöldözik, 
a paraszt gyermekek nagy gaudiumára.

Itt mindenki szakértőnek születik. Tanulni szégyennek 
tartják, pedig a vadászat maga az egyetlen sport, a mely 
annyi évszázados gyakorlat után folyton fejlődve, egészen 
más mederbe terelődött, mint a milyen régen volt. A
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vadászattal magával fejlődtek a vadászati szerek és eszközök 
is — különösen a lőfegyverek. A mai kilométerekre járó 
borzalmas hatású lőfegyverek a kevésbbé gyakorolt 
vadásznak a kezében iszonyú szerencsétlenségeknek lehet 
az okozója. A mai nitroporok csekély fél grm. külömb- 
ségi többlete is szerencsétlenségek okozója lehet. Egy 
mai vadásznak már nem elég csak elsütni fegyverét, 
hanem kötelessége annak a hatását erejét és szerkeze
tét is megismerni.

Ha már valaki, bármilyen szempontból — még ha 
egészségi szempontból is — vadász lesz és fegyverrel 
kezében akar a szabad természetben bolyongni, akkor 
igazán elvárható minden tisztességes embertől, hogy egy 
kicsit érdeklődjék úgy a saját, mint embertársainak érde
kéből is — a vadásztudománynak legalább is elemi 
részei iránt.

Ebben a tekintetben jó messze vagyunk más nemze
tek háta mögött. Tanulságos példa reá szaklapjaink. Ide 
nem számítva egy pár erdészeti lapot, a melyek hiyatás- 
szerűleg is foglalkoznak a vadászattal; hazánkban össze
sen 2, szóval k e ttő  vadászlap jelenik meg, a melyek 
tisztán vadászattal foglalkoznak. Azt méltóztatnak gon
dolni, hogy . . . talán kevés ez a két szaklap annyi 
vadásznak. Dehogy. Sok! Rémitően sok. A közelmúltban 
is, valami vállalkozó szellemű irodalmi barát egy remek 
kiállítású „Magyar Vadász“ lapot jelentetett meg. A ki
adásával nem haszonra spekulált, hanem — talán vadász 
lévén — ideális is volt. A vadászat ügyét akarta szol
gálni. Négy szám után a kiadója megsokalta a sok 
„tiszteletpéldány“ küldését. Beszüntette. Jól tette. Nem 
én mondom A másik két lap mondja !

Hivatkozzunk csak a régiekre. Biz’ nehéz állapot volt 
az. A ki vadász akart lenni, nehéz utánjárással sajátít
hatott el csak annyit, a mennyi gondolta, hogy — neki 
elég lesz. A tudásnak a legkisebb részét is csak tapasz
talatból és mások személyes útmutatásaiból ismerhette 
meg. Ez a tudás is azonban egyoldalú volt. Mert ritka 
olyan szerencsés vadász volt, a kinek a vadászat min
den ágát egy teljesen képzett vadász megmagyarázhatta 
volna. A milyen volt a vidék, a milyen vad tenyészett, 
olyan volt a tudás is. Egyik a nagy vadat ismerte, a 
másik meg az apró vadat. Tekintélyes, nagy tudású 
vadászembert ismerek magam is személyesen, a ki maga 
is beismeri, hogy annak idején még csak sovány sej
telme sem volt némely vadfajainkról. Nem is tudta el
képzelni, hogy mi lehet az oka annak, hogy tavaszszal 
özönével fordul elő némely vad — nyáron meg híre sincs.

Főuraink is úgy tanulták a vadászatot, hogy külön 
mesterük volt rá és jóformán a vadászat volt egyedüli 
foglalkozásuk. A vadászatnak nálunk — a külföldhöz 
képest — semmiféle irodalma sem volt. Hisz’ különféle 
vadászati szokásainknak is a bölcsője idegen országban 
ringott. Nálunk csak meghonosodott,

Egynéhány évtized óta nagyot fordult a világ. Fellen
dülni kezdett vadászati szakirodalmunk és ha jelenleg

nem is muljuk felül a külföldit, de legalább elmondhat
juk, hogy van vadászati sajtóorgánumunk. A vadászat 
iránt érdeklődők megtudhatnak mindent. A legjámborabb 
irodaigazgató is perfekt vadász lehet egy kis utánjárás
sal. Megtanulhat mindent, egy kis gyakorlat kell csak 
hozzá és kész vadász lehet mindenki. De még ez a kis 
érdeklődés is hiányzik nálunk. Mindenféle sporthoz kell 
előkészület és tudás, csak a vadászat az, a mihez — 
sokan azt gondolják, hogy — csak puska kell. Nagy 
tévedés. Ezért felületesek a mi vadászaink túlnyomó része.

Ezt a mi felületességünket ismeri és használja ki leg
jobban az üzleti élelmesség is. Láthatjuk, hogy jelenleg 
boldog-boldogtalan puskát árul és hangos reklámmal 
kínálja árúit. De hol kínálja? Szaklapokban? A vadá
szoknak? Dehogy. A napilapokban, a hol könnyebben 
lépre megy a felületes vadász. Mindcsak azért, mert 
nem támogatja a szaklapokat és nem érdekli a szaksajtó. 
Pedig mindegyik szaklap különös súlyt fektet a modern 
fegyvertechnikára és mindenféle fegyverujdonságot szak
szerűen, kiváló szakértőkkel ismertet és bárkinek szíve
sen felvilágosítással és útmutatással szolgál.

De az ilyen szörnyeg és vegyes fegyverkereskedőknek 
nincs szüksége szakértelemre, mert ha lenne, akkor leg
első sorban nem a napilapokhoz, — a hol mindenféle 
lehet, csak fegyverszakértő nem — fordulna; hanem a 
szaksajtóhoz, a kinek érdeke is, hogy a magyar vadá
szok érdekeinek megfelelően ismertessék.

Tehát, ne féljünk úgy a szaksajtótól, forduljunk biza
lommal feléje, úgy mint sajátunkhoz, mert csak a ma
gyar vadászati irodalom az egyedüli, a mely a magyar 
vadászat ügyét mindnyájunk kívánságára és megelége
désére — a mi támogatásunkkal fellendíteni képes lesz. 
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥v¥¥¥¥¥W¥¥¥'¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

József kir. Főherceg Hontmegyében.
A  k irá ly h á z i v a d á s z a to k .

Ott . . .  a vaddús, kies bérces hegyek között, a hol 
Mátyás az igazságos szeretett legjobban vadászgatni — 
újra megélénkült az erdők világa.

Nem a szilaj harci mének dobogó patái okozták a zajt. 
Nem. A modern közlekedési eszközöknek legmodernebb 
kocsija, a 90x120 lóerejű Mercedes-automobil kattogása 
jelezte, hogy azóta nagyot fordult a világ.

De nekünk mégis úgy tetszett, mintha a régi jó vi
lágból újra visszatért volna valami, vagy valaki 1 Ez a 
valaki igen közel áll a mi szivünkhöz. J ó z s e f  kir. Fő
herceg, minden magyarok büszkesége — látogatott el 
Hont megyébe, hogy bemutassa áldozatát Diana isten 
asszonyának azon oltárán ■— Királyházán, a hol dicső 
elődei is igen gyakran áldoztak.

B ernecei S zo k o ly i  A la jo sn a k  hatalmas kiterjedésű va
dászterületéből bérel L ib its  A d o lf  udvari tanácsos, jó
szágkormányzó, egy bizonyos részt. Ide hívta meg fen
séges urát az idei szarvasbőgésre.
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S z o k o ly i  A la jo sn a k  felesége B erch th o ld  grófnő, aki 
J ó z s e f  k ir. hercegnek  gyermekkori játszótársa volt és 
most a grófné férje kalauzolta a kir. herceget, ki szívé
lyes üdvözletét küldte a grófnőnek.

A cserkészet kitűnő eredménnyel járt és arról is neve
zetes lett, hogy a fenség most lőtte az ezred ik  bikáját.

Barátságos jellegű ebéden teljesen vadásziasan részt 
vettek a kir. hercegen kivül: Szokolyi Alajos, Libits 
Adolf és Pállfy István főerdész.

Kedves emlékkel távozva, a kir. herceg meglátogatta 
Bernecén Szokolyi családját is, akikhez gyermekkori ba
rátság fűzi.

Mint halljuk, S zo k o ly i A la jo s azt a helyet, ahol a kir. 
herceg az ezredik bikáját elejtette — márványobeliszk- 
kel fogja megjelölni. Kő.

Az 1910. évi wieni első nemzetközi 
vadászati kiállítás.

Hirt adtunk már arról, hogy az 1910. évben Wienben 
az első nemzetközi vadászati kiállítás fog rendeztetni. 
Ezen kiállítás nem csupán a vadászati trophaeékat öleli 
fel magában, de kiterjed mind arra, a mi a vadászattal 
vonatkozásba hozható. A kiállításon M a g y a ro r sz á g  s a já t
— kü lön  e cé lra  em elen dő  —- v a d á s z k a s té ly á b a n  v e s z  
ré sz t, melynek tág kereteiben bő alkalom nyílik arra, 
hogy Magyarország vadászai és vadászkedvelői, továbbá 
a vadászattal rokon ipari ágak műkedvelői kiállításaikkal 
hű képet adhassanak a magyar vadászat történelmi ne
vezetességéről, értékéről és fejlődéséről nem csupán a 
sportnak szempontjából, de közgazdasági tekintetből is.

A kiállítás rendezésére alakult „M a g y a r  o rszá g o s  
b izo ttsá g "  minden rendelkezésére álló eszközt megraga
dott, hogy a nemzetközi versenyben Magyarország részére 
kiemelkedő helyet biztosítson, és ezen célt kívánta szol
gálni akkor is, midőn a magyar kiállítást befogadó kas
tély építésénél nemcsak a külsőt, de az épületnek belső 
beosztását, szépségét, célszerűségét is oly alapokon ve
tette meg, hogy az a magyar vadászatnak méltó hajlé
kát képezze.

A kiállítás anyaga négy osztályra oszlik. Az első — 
és egyúttal legnagyobb — a tulajdonképen vadászaté; 
a második a vadászattal rokon ipari termékeket, a har
madik a vadászathoz fűződő művészeti produktumokat 
öleli fel, mig a negyedik az erdő- és mezőgazdaságot
— azonban csakis a vadászatra való vonatkoztatás mér
tékéig — leend hivatva bemutatni.

Mindezen osztályok anyagának gyűjtésére irányuló in
tézkedések már is kedvező eredménynyel kecsegtetnek 
és azokban az összes érdekelt állami intézményeken ki
vül hazánk kiváló vadászai, vadászterületek birtokosai és 
bérlői, sportférfiui, földbirtokosai, ipari termelői és művé
szei fognak részt venni.

A kedvezően induló mozgalomnak fejlesztése érdeké
ben, de utalva arra a körülményre is, hogy az 1910. év 
május havában megnyíló kiállítás célszerű és átnézetes 
rendezése végett a kiállítandó anyag teljes ismeretére 
mind égetőbben szükség van, a kiállítás „ M a g y a r  or
s z á g  b iz o t ts á g a “ ez utón is azzal a kéréssel fordul az 
érdekeltekhez, hogy jelentkezéseiket minél előbb meg
tenni szíveskedjenek. A jelentkezéshez szükséges jelentke
zési iveket „Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadá
szati kiállítás magyar országos bizottsága“ (Budapest, 
V. Zoltán-u. 16. Telefon; 163—88,) készséggel küldi meg 
és a közelebbiekre nézve levélbeli vagy szóbeli megke
resésre szívesen nyújt tájékozást.
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A vadak védőszíne.
Irta G y u l a i  G y ö r g y .

Darwin és Wallace az elsők, kik az állatvilág úgy
nevezett védőszínezetéről részletesebben megemlékeznek. 
A Darwin és Wallace-féle elméletek szerint: az állatot 
megvédi a test színe. Ez a szín aztán a legtöbb vadnál 
alkalmazkodik ahhoz a környezethez, melyben az illető 
állatfaj létköreinél fogva tartózkodni kénytelen. A vadász 
akárhányszor elhalad a vad előtt a nélkül, hogy azt 
észrevenné. Az újabban oly sokszor megvitatott mimikri
elmélet is ebből a Darwin-Wallace-féle alapteoriából veszi 
kiinduló pontját.

A védőszín elmélete a vadász-világ körében ma tehát 
széltében-hosszában elterjedt és elfogadott. Ám dacára az 
elmélet népszerűségének, s egyben Darwin és követői 
tekintélyének, akad a vadászvilág körében nem egy, a 
ki védőszín elméletével szemben eltérő álláspontra he
lyezkedik.

Az úgynevezett védőszín jelenléte az elmélet alapján 
csupán egyes állatfajoknál konstatálható, pedig bizonyos 
körülmények között valamennyi szín szerepelhet védő
színként. Még a legrikítóbb színezet is, a színezettel össz
hangba kerülő környezet mellett, az állatnak legalább 
bizonyos időben és helyen védelmet és pltalmat 
nyújthat. A védelem tehát e tekintetben annak a 
környezetnek színösszhatásától függ, melyben a vad tar
tózkodik. A fehér külső épp oly kevéssé lehet védőszín 
az erdő zöldjében, mint a sötét külső a végtelen hó
mezők világában. Ott, a hol az évszakok éles elkülöní
téssel váltakoznak, így nevezetesen a mérsékelt égövek 
alatt, tehát hazánkban is, ott az évszakokhoz maga a 
vadász is kénytelen öltözéke külsejében az összszínezet 
hátteréhez legalább némileg hozzá alkalmazkodni, mint 
a hogy például prémes állataink is tél szakában fakó, 
sőt fehéres színárnyalatokat öltenek magukra. A kérdés 
csak az, hogy azok az állatok, melyek időszakonkint 
öltenek védőszíneket, miért is váltanak öltönyt, illetőleg 
változtatják külsejüket? Azért-e, mert ellenségtől tartanak 
s így védelmi helyzetbe akarnak jutni, vagy pedig a
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klíma s az évszak eltérései kényszerítik őket erre s kel
tik bennük életre azt az ösztönérzetet, mely a színelvál
tozás vegyfolyamatának létrejövetelével közrejátszik?

Kevésbé valószínű, hogy az ellenségtől való rettegés 
előérzete kényszerítené az állatot a védőszín öltésére. 
Az ebnek, a farkasnak, a rókának, a menyétfélének oly 
finom a szaglási érzéke, hogy annak segítségével ellen
felét, illetőleg zsákmányát a legtökéletesebbnek látszó 
védőszín melleit is felnyomozni, kiszimatolni képes. Ez 
esetben tehát a védőszín általános elmélete, a kivételek 
egész sorozatával kerülhet szemben.

Ilymódon az állatok védőszíne csupán az emberek s 
így a vadász ellen szolgálhatna oltalmul és védőszerül! 
Cserkészeten vagy lesútakon igaz, akárhányszor a rög
színű vackában meglapuló nyulat, a tarlókon meghúzódó 
foglyot, a csalitok színével úgyszólván egybeolvadó őzet, 
a cserjék alján tovasurranó szalonkát, vadászszemünkkel 
észre nem vesszük. Egyrészt észre nem vehetjük 
őket, mert külsejükkel összhangban álló környezet
ben tartózkodtak akkor, midőn mellettük elhaladtunk, 
másrészt észre sem vehettük őket azért, mert a
különböző látószervek közt a vadász szeme koránt
sem a legtökéletesebb. Ám a szalonka se szalad 
mindig a fakó cserjések alján, szakadatlanul a nyúl sem 
pihen rögszinű vackában, hanem szalonka, nyúl s min
den egyéb vad, létszükségleteihez képest változtatja he
lyét; így tehát szerteszét kalandozik. A védőszín tehát 
csak esetenként áll szolgálatára akkor, ha ideig-óráig 
véletlenül oly környezetbe kerül, mely külszínével egyező.

Ám ha a vadászember, látérzékének kevésbé éles volta 
mellett a vadat észre nem is veszi s elhalad mellette a 
nélkül, hogy jelenlétét is sejtené, azért a vadász ember 
már szellemi fölényénél fogva is, az állatvilág legélesebb 
érzékű speciesei fölé helyezkedik s így ezer útat, módot 
és eszközt talál, melylyel az állatvilágon túljárni képes 
még akkor is, ha a vadak valamelyikét a legteljesebb 
védőszín óvná! Fegyver, csapdák, méreg, hálók, vermek, 
vadászebek s több egyéb áll rendelkezésére, melyeknek 
birtokában a legélesebb'érzékű vaddal szemben is ered
ménynyel tud föllépni.

Még ott is, a hol az emberi szem normális láttávlata 
csekélyebb s így ki nem elégítő, az emberi szemnek segít
ségére siet az optika mai végtelen tökéletességű mű
szereivel, a látcsövekkel, a célzó távcsövekkel stb. efféle 
csodás találmánynyal. A védőszín haszna és célja tehát 
teljesen illuzóriussá válik a vadnál akkor, ha az pl. táv
csövekkel felfegyverzett s hozzá még vadászebes vadász- 
szal kerül szembe.

Kivel és mivel szemben van tehát mégis a vadnak vala
minő előnyére az oly hathatósnak állított védőszín? Leg
feljebb ott fent a magas éterben lebegő éles szemű raga
dozók azok, melyek zsákmányukat már a magasban 
eleve kiszemelik s aztán sohasem tévedő biztonsággal 
rácsapnak az áldozatra. Ezekkel szemben az állatvilág 
védőszíne kétségtelenül érvényesülni képes. A mely állat

nak színe környezetével eléggé egybeolvad ahhoz, hogy 
azt az élesszemű sas, sólyom s más efféle szárnyas ra
gadozó észre ne vegye, annak kétségtelenül előnyt biz
tosíthat a védőszín. Ám ezt csak kivételnek tekinthetjük, 
hiszen az állatvilág egyes fajait nem csupán a lég raga
dozói részéről fenyegeti veszedelem ! A védőszín tehát 
ez esetben kivételes tünet s így korántsem olyannyira 
általánosított tulajdonsága az állatnak, a minőnek azt 
sokan föltüntetni kívánják.

A védőszín fogalmát inkább csak emberi találmány
nak tekinthetjük. A nagy természet csodás fogalmi köré
ből az állatvilág védekezése védőszínek útján, alighanem 
kikapcsolható. A bölcs természet messzemenően gondos
kodott minden egyes állatfajánál arról, hogy azok egyike- 
másika hol érzékeivel, hol pedig megfelelő fegyverzettel 
legyen képes megfelelő védelemről gondoskodni. A hol más 
nem, ott gyors futás használ, mint pl. a gyámoltalan nyúlnál, 
vagy a jámbor gazella- és antilóp-féléknél. Tehát ezek
nél is nem éppen a fakószín, hanem inkább éles egyéb 
érzékeik sietnek segítségükre akkor, midőn kellő időben 
futásnak erednek 1

A midőn az állatok védőszínének elméletét felállították, 
magából a tetető, az elrejtőzni, az önmagát átalakítani 
képes emberből vehettek kiindulópontot. Ám ha az em
ber mimelő lény, ebből nem szükségkép következik, 
hogy az alsóbb lények, az állatvilág, jehát vadjaink is 
mimelő képességgel felruházott lények legyenek 1 Azért 
mert mi magunk meg nem látjuk mindjárt azt az álla
tot, melyet a fent keringő sas éles szeme előttünk már 
régen észrevett, nem szükséges mindjárt a sas által ki
szemelt s a mi figyelmünket kikerült állatot olyan tulaj
donsággal, a minő a mimelés, felruháznunk akkor, midőn 
valójában ez az állat annak a tulajdonságnak sem birto
kában, sem pedig tudatában nincs!

Korántsem az a körülmény siet a sas segítségére, 
hogy talán a védőszínt, lényének felsőbbségénél fogva 
egyéb színtől megtudja különböztetni s a védőszín da
cára az előle menekülni iparkodó áldozatot meglátja, 
hanem segítségére siet az az éles látérzék, mely felsőbb- 
séget biztosít neki minden olyan teremtmény fölött, a mely 
az ő látóérzékeinél gyöngébbel lett felruházva. így aztán 
felülmúlhatja ebben az ő nála gyengébb látóérzékű em
bert is 1

Vadászvilágunk számtalan olyan példát szolgáltat, 
melyben egy-egy elejtett vadra, szárnyasra, eb hiányában 
nem voltunk képesek ráakadni, míg a mindenkor készen
létben álló szárnyasragadozók rendszerint hamarosan rá
bukkantak az elesett vagy betegre sebzett állatra, a 
melyet mi szorgos kutatásaink dacára föl nem találhat
tunk, holott az akárhány esetben, a mint azt a lecsapó 
szárnyas iránya jelezte, úgyszólván közvetlenül ott feküdt, 
a hol több ízben elhaladtunk mellette keresés közben a 
nélkül, hogy ráakadtunk volna.

Kétségtelen, hogy a ragadozó lecsap zsákmányára, 
akár védőszíne van annak, akár pedig nélkülözi azt. A
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ragadozó azt a darabot szokta kiszemelni, a melyet 
észrevesz! Itt aztán az állat védőszíne mit se használ! 
A csodás éles látású sas a rögön a rögszínű foglyot is 
megfogja látni.

Sokat vitatott kérdés az is, hogy azok az állatok, 
melyeket védőszínnel felruházottaknak tekintünk, ebbeli 
védőeszközüknek valamelyes tudatában vannak-e? A 
kérdésre az elmondottak után bizonyára tagadó választ 
kapunk ! A védőszín, ha a védorganum léteiét elfogad
juk, létrejövetelében téljesen független az állattól s 
annak akaratától. A szín ilyetén védő céljáról az állat
nak tehát tudomása, sőt tán ösztönszerű sejtelme sem 
lehet, hiszen másként létköreit oly módon igyekezne be
rendezni, hogy folytonosan olyan környezetben éljen, mely 
külsejével, színezetével teljesen összhangban. áll, azzal 
szintúgy egybeolvad. Ilyen tünetet a természetben nem 
ismerünk. Az állatvilágban alig akad species, a mely 
ilyesmire képesített volna.

Ha a védőszín elméletét általánosságban a vadnál el
fogadhatónak és fennállónak vesszük, csodálkoznunk kell 
a fölött, hogy az olyan rikító tollazatú szárnyasok, mint 
pl. a papagályok, vagy egyes fácánfajták, hogyan képe
sek lételüket biztosítani? A fácán nem tartozik az éle
sebb érzékű, vagy éppen a fölfegyverzett szárnyasvadak 
közé; tollazata nagyon is szembeötlő, tehát úgy a fácán
nak, mint a szárnyasok és emlősök valamennyi föltünőbb 
színezetű speciesének, réges-régen ki kellett volna pusz- 
túlni a föld színéről, miután külsejük s'em védi. Ámde 
akkor csak az olyan állatoknak volna ma pozíciójuk, 
melyek védőszínük birtokában minden veszedelmek ellen 
biztosíthatják magukat s így mint ilyenek, egyben a többi 
nem védőszínnel felruházottakat teljesen kiszorították 
volna helyükből! Ám ez mai napig meg nem történt. A 
feltűnőbb színezetű emlős és szárnyasvilágot manapság 
is, a föld kerekén mindenütt számos faj képviseli, míg 
ellenben épen az úgynevezett védőszínnel felruházottak
nak áhítottakat, úgyszólván néhány csekélyebb számú 
speciessel hamarosan elészámlálhatnók ! Az előrelátó ter
mészet nem osztogat igazságtalanúl. Igaz, egy és ugyan
azon szárnyas speciesnél a kakas veszedelmesen föltűnő 
színekben pompázik, míg a tojó fakó „védőszíne“ birto
kában áll oldala mellett. Ha a tojó színe tényleg védő
szín volna, számtalan szárnyasfaj már rég kipusztúlt 
volna, hiszen a fajt tovaplántálni hivatott kakasokat föl
tűnő színezetüknél fogva a sok ellenség már rég meg
semmisítette volna. Ne keressünk tehát a színek harmo
nikus elosztásában oly elméleteket, melyekkel az állat
világ biologiájánák szolgálatokat alig teszünk. Egyes vad
specieseink biológiájában a hímek élénkebb színezetének 
egészen más a jelentősége s rendeltetése. A színezet s 
a színpompa eltérései már a nemi élet körébe vág! Ne 
hozzuk ezeket kapcsolatba olyan elméletekkel, melyek 
plauzibilis tetszetőségükkel talán, kedvünkre lehetnek, 
ámde a valóság fóruma előtt elvesztik jogosultságukat, 
vagy legalább is homályos elméletek útjaira vezetnek.

A róka tőrbeejtéséről.
A fortélyos rókát legcélszerűbben a tányérvas vagy a 

hattyúnyak szerkezettel fogjuk tőrbeejteni. Ezeket az 
egyébként hazánkszerte jól ösmert szerkezeteket Weber 
Rudolf csapdagyára Haynau-ban ma már olyannyira tö
kéletesíteni igyekezett, hogy azokkal a legfortélyosabb 
ravaszdin is kifoghatunk, ha ugyanis a szerkezetek be
állítása körül a legpontosabban betartjuk az utasításokat.

Legtöbb eredményt érünk a csapdaszerkezetekkel ak
kor, ha azokat nyílt, szabad, minden oldalról áttekint
hető területre fogjuk beállítani. Az e célra szolgáló meg
felelő területet célszerű már nyár szakában jó eleve ki
szemelni és kijelölni Az erdőszegélytől legfeljebb 50—200 
lépésnyi távolságon túl ne terjeszkedjünk; a róka min
denkor nagyobb biztonságban érzi magát ott, ahol az er
dők nyújtotta rejtekhelyekhez közelebb lehet. A síkföldek, 
tarlók, vetéstáblák, legelők, lucernások egy-egy elhagyott, 
ám emelkedettebb, száraz talajú pontja a legalkalmasabb 
a rókavasak beállításához. Egyben figyelemmel kell lenni 
arra a körülményre is, vájjon tart-e rendes csapát a róka 
a közel erdő és a vasak felállításához kiszemelt terület 
közötti részeken.

Túlsók csapdát a nyílt mezőkön felállítani nem cél
szerű, sem pedig túlnagy távolságban nem eredményes; 
a kisebb területek közein belül ügyesen felállított keve
sebb számú vasat sokkalta könnyebb és eredményesebb 
feladat ellenőrizni, mint a- nagyobb számú, jókora távol
ban elszórtan felállított legelmésebb szerkezeteket is.

Olyan pontokon vasat, csapdákat felállítani, ahol em
bertaposta ösvények kereszteződnek, teljesen kárba ve
szett dolog ; idevágó minden fáradozásunk hiábavaló idő
pazarlás is volna.

A csapdák felállításának legalkalmasabb időszakát a 
hivatásos vadászember amúgy is ösmeri s így csupán 
azt kell itt külön kiemelni, hogy a száraz, esőtlen napok 
a csapdák beállításához a legalkalmasabbak.

Úgy a hattyúnyak, mint a tányérvas felállításához 
szükséges fölszerelések nem sokféle tárgyból állanak. 
Egy zsák, megtöltve lóganéjjal, egy darabka ponyvaféle, 
egy jó pengéjű széles kés és egy kis kapa, azok a kel
lékek, amelyekkel a vasak beállításához hozzáfoghatunk. 
A készenlétbe helyezett vasakhoz jön végül a megfelelő 
csalétek, akkor, amidőn a vasakat akcióképes állapotba 
kell helyeznünk.

Szántóföldek, vetéstáblák területére felállított csapda
szerkezeteket célszerű az. egyes táblákat egymástól el
választó barázdák mentén felállítani. így egyrészt a kul
túrnövényekben kárt nem okozunk; másrészt pedig, mi
vel a róka is előszeretettel tart szemlét az ilyen barázda- 
utakon végig, előbb-utóbb ráakad a reá váró csalétekre is.

A magunkkal kivitt ponyvaféle arra való, hogy a va
sak behelyezésének mívelete közben a ponyvára térdeljünk 
és azon végezzük a munkát. Általában célszerű munka
közben is a ponyvára taposnunk, hogy így az óvatos
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róka ne vehessen tudomást a veszedelmes emberi nyomok 
jelenlétéről. A száraz lóganéjjal töltött zsák, ha abból ki
ürítjük a tartalmat, csak úgy megfelel azért a célnak, 
mint a ponyvaféle.

A csapdák rugó szerkezetét lehetőleg szél ellenében 
kell felállítani. Magát a vasat megfelelően bemélyesztjük 
aztán a talajba; e célra tiszta konyhakéssel, esetleg a 
magunkkal hozott kapával vágunk barázdát a talajba; 
még pedig mindenkor a szerkezet vázához szabot
tat. A barázdából kihányt fölöslegessé vált földet az üres 
zsákban utóbb elszállíthatjuk. A friss földhányás a róka 
előtt a helyet csak gyanússá tenné; a vasat és a vas 
körül vágott barázdát amúgy is tele kell szórnunk lóga
néjjal és egyéb megfelelő hulladékanyaggal; a friss nyo
mok, amelyek gyanút kelthetnének, ekként el fognak 
tűnni a helyszínéről. Magát a vasat, a rugó- és csapó
szerkezet leszámításával, legalább is két centiméternyire 
kell a föld szintje alá mélyeszteni, hogy az könnyű szer
rel teljesen elföldelhető legyen. Persze ennél sokkalta 
mélyebb rést vágunk a működésre szánt szerkezet ré
szére. E tekintetben az egyes szerkezetek különböző 
nagysága az irányadó ; itt tehát szabályokat alig lehet 
fölállítani. A fődolog, hogy maga a szerkezet szilárdan 
legyen a talajba alapozva; viszont magának a műkö
désbe hozandó szerkezetrésznek teljesen szabadon kell 
állani, hogy működési képessége semmi tekintetben ne 
legyen korlátozott. Ha mindezzel elkészültünk, a ma
gunkkal hozott lóganéjjal teleszórjuk a barázdákba mé- 
lyesztett szerkezetet; persze a íogó-rész és a csalétek 
számára fentartott keret kivételével.

Ehhez hasonló eljárással kell bármely rókafogó vas- 
szerkezetfélét elhelyeznünk. Lehet néhol 2, sőt 3 tányér
vasat közvetlenül egymás mellé helyezni. Ez esetben az 
egyes vasak legcélszerűbben 80—80 cm. távolságban 
alkalmazandók egymás mellé; még pedig ha kettőt 
helyezünk egymás mellé, azok a k e r e sz tte l lentebb jelzett 
tányérvas helyzetéhez képest vízszintes tengelyben, ha 
pedig 3-at helyezünk, egymás mellé, akkor háromszög 
alakban helyezhetők el ilymódon:

| 80 cm X 80 cm j 
X 80 centiméter X ; vagy pedig j X 80 cm X j

Az így előre elkészített vasszerkezetek hetek, sőt hó
napokon át maradhatnak a kijelölt helyen, hogy azok 
jelenlétéhez a netán arra vetődő rablovad idejekorán 
hozzászokjon s igy gyanútlanul közeledjen az annak ide
jén behelyezendő csalétekhez.

A hattyúnyak két csalétket igényel; egyet maga a 
szerkezet, a másikat pedig nehány ennyire a szerkezettől 
távolabb kell elhelyezni. A tányérvasnál, a szerkezet kö
zelében két-három helyit is szoktak csalétkeket előízeli- 
tőül elhelyezni. Célszerű a csalétek egy részét a földbe 
mélyeszteni; ezzel a csalétek is szilárdabban marad helyén; 
másrészt a csalétket igy könnyedén teleszórhatjuk lóganéj
jal valamint hangyabolyokról vett kissé átszitált erdei földdel.

A róka örömest elcsemegézik a hangyatojásból s így a 
hangyabolyak földje, legkivált hangyatojással elegyítve, 
csak kívánatosabbá teszi előtte a csalétekfélét.

Tócsák, kisebb mocsarak, tavacskák, partközek magá
nyos apró szigetein örömest elsütkérezik a róka s várja 
a védett leshelyről a jó szerencsét. Ha ilyen helyeken 
kívánunk egy-két csapdát beállítani, fáradságunk soha
sem lesz kárbaveszett; emellett az itt felállított vasak 
aligha veszélyeztetik a hozzáférhetőbb helyeken felállított 
vasak tájékára vetődő egyébfajta hasznos vadat vagy 
épen vadászebet. Úgy a tányérvassal, mint a hattyú
nyakkal egyaránt sikeresen működhetünk erdőterületek 
belsejében is. A hattyúnyakat kizárólag erdőtisztásokon, 
erdőirtások területén, vagy legfeljebb éves erdőkulturák 
területeinek erre alkalmas helyein szokták beállítani. A 
beállítás módszere csak olyan, mint a szabad, nyílt te
rületekre állított vasaké.

A tányérvasat erdők mélyében, a róka számára alkal
mas módon beállítani, kissé nehezebb feladat. Az erdő
ben a róka állandóan a legnagyobb elővigyázatossággal 
halad utain s az embertaposta ösvényeket óvatosan ke
rülgeti. Célt itt a tányérvassal csak akkor érünk, ha 
minden az emberi nyomra emlékeztető legcsekélyebb 
jelet is. eltüntetünk, vagy legalább is olyan anyaggal 
szagosítunk, amelyek a rókát minden óvatossága mellett 
is, tévútra vezetheti. A nyílt mezőket keresztül-kasul szel- 
delő emberi nyom korántsem oly szokatlan a róka előtt, 
mint az erdőben rendszerint csak szórványosan előfor
duló egy-egy alig taposott keskeny ösvény futólagos 
nyomféléje.

Az erdőben beállítandó tányérvas céljainak legmegfe
lelőbb egy-egy nagyobb erdőtisztás vagy erdőirtás erre 
alkalmas területe. Hangyabolyok közé rejtett rókavasak 
az erdőterületeken legcélszerűbbnek bizonyultak; a róka 
előszeretettel nyomoSgat a hangyatojásos bolyok tájékán 
s így ott legkevésbé fog veszedelmet sejteni.

Az erdő egy-egy a rókavasak felállításához legalkal
masabb pontján mesterséges utón is előállíthatjuk a 
hangyabolyokat; még pedig akként, hogy távolabb eső 
pontok hangyabolyait zsákokba lapátoljuk s azok tartal
mát a rókavasak felállításához kiszemelt pontokra szór
juk. A hangya, ha az uj helyen nem zaklatják s az víz
mentes, szárazabb terület, tüstént otthonosan berendez
kedik ott és hozzálát az uj boly felállításához.

Ha a hangyabolyok körül több rókavasat kívánunk 
beállítani, az egyik vastól a másikhoz vezető utakat aján
latos a lóganéjon kívül hangyabolyokról beszerzett föld
anyaggal telehintegetni, hogy így minden, az óvatos róka 
előtt idegenszerüen ható nyomot onnan elenyésztessünk.

Gy. Gy.
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* A  d ió fá ró l .  Sok és szép diófát neveltem azóta, a mióta köz
ségi faiskola-kezelő vagyok. És ezen idő alatt bő alkalmam nyílott 
a diófa természetének, sajátságának a kiismerésére is.

Bevallom, hogy faiskolám talaja bizony nem jól mívelt és mióta 
faiskola, talán sohasem trágyázták és benne a dió mégis méternyi 
hajtásokat — egyeneseket, mint a gyertyaszál — hoz.

Ismerjük a dió természetét s tudjuk, hogy az elágazásra, mint 
minden fa, már az első éveiben hajlandó és talán jó talajban sem 
lehetne jó magas törzsűre nevelni, ha nem nyesnők. És hova jutna 
diófatenyésztésünk, ha a fákat és csemetéket ollózni nem volna szabad.

Ha dióültetvényem a faiskolában megbokrosodik, éles késsel a 
diócsemeték közé megyek s úgy és akkor nyesegetem, a mikor 
épen időm van rá.

Ezen faiskolakezelői, munkálkodásom feltételezi mégis azon idő
szakot, a melyben a diót nyesni szakemberek is ajánlják, azaz julius 
és augusztus hónapokban. Ekkor tehát a nyesés nem ártalmas. De 
nem táláltam ártalmasnak a még zöld és éretlen, fatlan hajtások
nak a szedését sem.

Ezen körülményt kimagyarázza a csemete nagy életereje. A cse
metéket tehát nyeshetjük, törhetjük és újra buja hajtásokban adja 
értésünkre, hogy a csonkítás növésében visszatartotta ugyan, de élet
erejében nem gyöngítette a diófát.

Nem egészen így áll a dolog a faiskolából kivett és így főgyö
kereiben jelentékenyen megsérült diófával. Ugyanis a diófának ter
mészetében fekszik a magvetés helyén való kedvezőbb nevelkedés. 
Miért is a diófa azon fák közé tartozik, melyek nem szeretik, ha 
eredeti helyükről átültetik őket és mindebből még se következik, 
hogy diófát egyáltalán nem volna szabad átültetni.

A diófának átültetésekor való megnyesését is károsnak kellene 
tartanunk, de még ezt is ellensúlyozhatjuk a sebnek gondos be- 
vlaszkozásával.

Tudjuk, hogy a diófa fiatal ágaiban vastag a bél, így a gesztje 
sem képes annyi visszaszer^ő erőre, mint a mennyi visszaszerzést 
erőre szükség volna.

Hogy a diófa megsínyli még a leggondosabb átültetést is, egye
düli oka a talajban mélyen, néha 2 méternyire nőtt karógyökérnek 
az elvágása. Ha bármily dús gyökérzettel bir is, az átültetést megérzi.

Ha egyszer aztán kedvező körülmények között a diófa fejlődés
nek indul és erőre kap, ismét csonkíthatjuk, nyeshetjük minden káros 
visszahatás nélkül. Ezt a tapasztalataim után határozottan állítom.

Van a többi között kertemben egy nagy terebélyes diófám, mely 
növekedésével már alkalmatlanná vált. Ez a diófa a beárnyékolással 
nagyobb kárt tesz, mint használ az általa termett dióval.

Hogy megmondjam az igazat, megcsonkítottam az útban levő 
diófámat alaposan. Jól feltisztítottam, karvastagságú ágakat távolítot
tam el március havában. A sebek alatt tócsák állottak a fából ki- 
csurgott nedvtől. A ki azt hiszi, hogy diófám megsínylette a nyesést: 
téved, és alaposan csalatkozik, mert nem csak hogy ki nem száradt, 
de erejében megifjodva látszott lenni s bekenés nélkül maradt sebei 
pedig oly szépen beforrtak, mintha a leggondosabban kezeltettek 
volna. Mindössze késsel simára faragtam a fűrész okozta tépett fe
lületet.

A diófa tavaszi nedvveszítését is , a gyümölcsész és a kertész 
a saját hasznára fordíthatja.

A szóban forgó megcsonkftott diófa nedvével tömegesen csalta 
sebére a kártékony hernyókat magukban rejtő petéket rakó lepkéket. 
Ezek, mintha örömittasan, részeges mámorban leltek volna, a sebekre 
tapadva, szívták azokból a fanedvet.

Én és gyermekeim talán száz darab pillangót is elpusztítottunk. 
A lepkéken kívül sok volt a poszméh is, ezeket már nem üldöztük 
annyira, mint a lepkéket.

Bizonyságomul felhozom még, hogy Szabados Gáspár kosuti bir
tokosnak a birtokát szelő országút két szélén ezelőtt 20—25 évvel 
ültetett diófáit, a közlekedés szabadabb eszközlése és a távbeszélő
hálózat sodronyai miatt alaposan le kellett csonkítania.

Lecsonkíttatta pedig diófáit március hó elején Arra haladva lát
tam, mint csüngtek a jégcsapok a 10 cm. átmérőjű és az ennél 
kisebb sebeken, melyekből a kifolyó életnedvet a kései fagy jéggé 
dermesztette.

Vizkelet és Kosut között forgalmas országúton láthatja minden 
arra utazó, hogy a sebzés a nagy diófának sem árt.

Nem árt, de csak a kedvező körülmények között tenyésző dió
fának.

Három kilóméternyire sincs Verebély határa, melyben ugyancsak 
azon országút mentén, melyről az imént volt szó, van egy égvényes 
talajú terület. Ezen területen a diófa bokorrá lesz. A szederfa cse- 
nevész, a vadgesztenye is csak sínylődik.

Világos, hogy az ily és a kevésbbé jó talajban a diófát átültetni, 
valóságos merénylet.

Láttam állami faiskolában girbe-gurba, karóhoz kötött és így 
egyenesített egy-két éves diócsemetét, nálam karó nélkül olyanná 
nő, mint a gyertyaszál, szintúgy a cseresznye, mely az említett fais
kolában igazán amerikai méretű éves hajtásokat hoz és egyeneseket, 
mint a nád, nálam -— ha megéled is — akkor sem válik termővé.

Nincs is mai napig sem termő cseresznyefám.
A leírtak után általában elmondhatjuk, hogy a buja tenyészető 

bármely fajta gyümölcsfát_bátran nyeshetjük, minden ártalom nélkül, 
míg a kevésbé jó talajon nem buján tenyésző fáknak, legyen az 
dió vagy még egyéb, még az ajánlott időben való nyesést is meg
sínyli. U hlárik Sándor.

* S ta in er  G yula, cs. és kin udvari magpergető cég folyó 
évi őszi árjegyzéke a napokban küldetett szét. ha egyik vagy másik 
hivatal nem kapta volna kézhez, megkeresésre azonnal megküldetik , 
a jóhírű cég egyúttal közli, hogy kocsányos, kocsánytalan és csér
makk az idén nagyon jól sikerült, magas képeséggel bir, erdősítésre 
kiválóan ajánlható.

A H t l f t n  Tisztelt olvasóink becses 
J H d y j f d l  V l l U U l l .  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 ŝ  eset
leg teljes ellátás is kapható. Csoportos jelentkezőknek 
megfelelő kedvezmény. S zig o rú a n  c sa lá d i o tth on .

Q

M egvételre k erestetik
nagyobb mennyiségű, 
jó minőségű és fajtiszta

Ajánlatok az ár és a szállítható meny- 
nyiség megjelölésével f, Tölgymakk“ 
jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek.

D u
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Pályázati hirdetmény.
A szászsebesi m. kir. erdőhivatal kerületében a 

f. évi augusztus hó 17-én kelt 74455/I/B/1909. 
számú földmivelésügyi ministeri rendelettel rend
szeresített egy Il-od osztályú altiszti, előléptetés 
esetén egy I-ső osztályú erdőlegényi, egy I-ső 
osztályú segéderdőőri állásra az állományszerü 
illetményekkel pályázatot hirdetek.

Ezen állomásokra pályázók felhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI. törvénycikk 37. §-ában 
körülirt szakképzettséget, az állami erdészet 
szolgálatába ujjonnan belépni kívánók ezen felül 
még ép és erős testalkatukat, különösen jó 
látó-, beszélő- és hallóképességüket, kincstári 
erdészeti orvos, vármegyei főorvos avagy honvéd
törzsorvos által kiállított bizonyítványnyal, vala
mint életkorukról és illetőségükről, eddigi alkal
maztatásukról, nyelvismereteikről, katonai köte
lezettségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt 
és sajátkezüleg írt kérvényeiket

folyó évi December hó 15-ig
a szászsebesi m. kir. erdőhivatalhoz nyújtsák be.

Szászsebesen, 1909. évi október hó 5-én.
M. kir. erdőhivatal.

Faeladás.
A beregmegyei Ilonca község határában fekvő, 

s az iloncai volt úrbéres közönség 369 magyar 
hold 1111 D-öl területű legelőjén levő 43829 
m3-re becsült, részben műfának is alkalmas 
50847 K 20 f becsértékü

bükkfa
mely az ilosvai uradalmi közbirtokosság tulaj
donát képezi, a

folyó évi október hó 26-án Délelőtt 9 órakor
Beregszászban, az „Arany Oroszlán“ szállóemeleti 
helyiségében zárt ajánlatokkal egybekötött szó
beli nyilvános árverés utján el fog adatni.

Bánatpénz: 10 százalék ; kitermelési határidő: 
1916 december 31.

Az árverési feltételek dr. Kabáczy Viktor 
beregszászi ügyvédnél tekinthetők m eg; a zárt 
ajánlatok az alulírott közbirtokossági elnöknél 
(Beregszászban) nyújtandók be.

Dr. Jelényesy yínDrás
közbirt. elnök.

H kontinens első és e szakmában legnagyobb vállalata.
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STAINER* GYULA
csász. és kir. udvari szállító, magyar magpergetó'gyár, erdészeti magkereskedés, csemete nagytermelés

KÖRMEND (Vas m.)
ajánl:

az 1895. évi XVL1. törvénycikk és ennek végrehajtására kiadott 38286/1896. számú magas min. rendelet
értelmében:

K
izárólag m

agyar ipar és term
elés.

k o c sá n y o s 1 a leg m a g a sa b b  fa jtiszta sá g  é s  c s ira k ép essé g  tö rv én y sza b ta  
k o csa n y tá lá n  , g  « sz a v a to lá sa  m ellett, 
cser  J ~  c

je g e n y e fe n y ő  m agot (A lie s  p ectin a ta ) k ivá ló  m in ő ség b en .

Mindennemű lombfamagvakat saját szedőim által érett állapotban gyűjtve.

Gyümölcsmagvakat elismert megbízható minőségben, saját módszerem szerint tisztítva.

T űlevelű* é s  lo m b lev e lű  csem eték et, d isz  é s  sorfákat, g y ü m ö lcsv a d o n co k a t, é lő sö v é n y  
csem eték et, stb. saját magvaimból nevelve, minden éghajlatnak megfelelő termelőhely felhasznál

íása mellett.

E lő jeg y e z te té sek  ő sz i é s  ta v a sz i szá llítá sra  a lázatta l kéretnek .

M agvaim  és c sem eté im  m eg b ízh a tó sá g á t nap ró lm ap ra  b eérk ező  e lism erő  lev e lek
bizonyítják .
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Pályázati hirdetmény.
A besztercebányai r. k. püspökség garam- 

szőllősi uradalmában a nyugdíjba beszámítható 
1600 K évi fizetéssel, mely ötször 5 évenként 
200—200 K-val 2600 K erejéig emelkedik, 
továbbá a nyugdíjba be nem számítható termé
szetbeni lakással, egy a lakház mellett és egy a 
községben lévő kerttel, évi 48 ürm.J házhoz 
szállított kemény tűzifával, évi 100 K földillet- 
ményváltsággal, 10 drb. szarvasmarha-legelte
tési, makktermés esetén 6 drb. sertés-makkol- 
tatási jogával, kerületen kívüli utazás esetén 
4 K napidijjal, és a tényleges fuvarköltséggel, 
és nagybani eladásoknál szokásos jelölési illeték
kel, valamint az uradalmi garamszőllősi szőlő 
gondozásának kötelezettségeért évi 3 (három) 
hl. sajáttermésü 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 testalkatu
kat, különösen jó látó- és hallóképességüket 
vármegyei főorvos vagy honvédtörzsorvos által 
kiállított bizonyítványnyal, továbbá életkorukról, 
és r. k. hitvallásról tanúskodó anyakönyvi ki
vonattal és végül tanulmányaikat és jelen alkal
maztatásukat igazoló okmányokkal felszerelt kér
vényeiket elöljáró hatóságaik, esetleg az illető 
járás politikai hatósága utján

1909. évi november hó 15-ig

az alulírott erdőhivatalhoz nyújtsák be.
Az állás legkésőbben 1910. évi január hó 

1-én elfoglalandó.

Lutilla, u. p. Garamszentkereszt, 1909. okt. 1.

Uradalmi erdőhivatal. I
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, Akácfa-utca 50).

BIRTOKPOLITIKA
Elek István röpirata.

jUegreníelhctő 1 koronáért
Borsod-Gömör-Heves megyék Erdé
szeti Egyesületének titkári hivatalánál, 
Rimóca, u. p. Rimabánya (Gömör-m.)

5-Oui-Si 3 C'me  ̂'C®!>eS hetilapnak, melyet egy nem-y e s - v u » - *  • zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő
városi tanár szerkeszt, a fran cia  és a n g o l nyelvek könnyű és 
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus 
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik, 
A folyóirat mint gyakorló füzet is használható. A szerkesztőség min
den nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli fel. 
adatokat kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak 
külön 3 korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutat
ványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest 
Andrássy-ut 97.

Székely és 3Ués
. . .  Ungvárit . . .
ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját
mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos elkészitésére 
. .  a legolcsbb árak m e lle tt . .

O O O

Erdészeti nyomtatványraktár.
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MAGYAR ERDESZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

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

A lap ította :

im e c s f a lv i  IM E C S  B É L A  B é la p á t fa lv á n .

f  1909. augusztus 25.

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

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főm unkatárs :
R em etei K Ő VÁRY JÁNO S

Budapesten.

Segédszerkesztő és a k iadóh ivata l v ezető je  :

SZÉN Á SSY  B ÉL A  Jó lsv a , G öm ör m.
hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

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

Előfizetéseket B ud ap esten  elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ k ö n y v k eresk ed ése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Halottak napján.
Im ecs B é la  em lék ére .

Messze, néma magányunkból küldjük fáj
dalmas sóhajunkat sirhalmod fölé Te nemes 
férfiú, akit mindenkor tisztelve szerettünk, aki
nek lángoló honszerelmét, büszke önérzetét 
és gyöngéd, jó lelkét-szivét siratjuk, mint si
ratja a sereg imádott, elvesztett vezérét. Nincs 
többé!

De ki tudja hát: ki volt Imecs Béla nekünk; 
ki tudja most, midőn hiába keressük őt és hiába 
várjuk, hogy mindig szeretettel keres majd ő 
minket!? Nincs többé soha!

A szivünk, lelkünk megrendül, midőn rágon
dolunk: szakunk büszkeségét, gyöngyét, fénye 
teljében, a szeretet, elismerés és tisztelet éltető 
melegéből ragadta el tőlünk a könyörtelen vég
zet, hogy végtelen szorgalmának édes gyümöl
csét, nemes szivének-lelkének áldásait ne lát
hassa, ne élvezhesse tovább.

Hát azért gyötörted halálra önmagad Te ne
mes lélek, hogy leródd fenkölt lényednek örökké 
ösztökélő kötelességét; csak azért éltél hát, hogy 
nemes céljaidért áldozhass; hogy hazádnak és 
embertársaidnak üdvöt, s derűt nyújthass önnön 
verejtékeddel, szived vére árán!? Hiszen Te 
régen tudtad azt, hogy célod nehéz küzdelmé
ben emberfölötti munkára, áldozatra vállalkoztál, 
mely elébb-utóbb saját jólétedet rombolja szét; 
régtől érezned kellett azt, hogy céloddal együtt 
eléred a földi lét szomorú végét is. Tudtad bíz
ón és mégsem szűntél meg küzdeni, áldozn'

és szenvedni imádott szakodnak minden üd
véért.

Beteljesült! A célt elérted: nem lehet hazád
nak erdésze, nincs közöttünk egy is, ki ne is
merné munkádnak áldásait és áldozataidat; a ki 
büszkén ne gondolna nevedre, s ne mondaná 
velünk, hogy legjobbjaink között is az elsőt 
vesztettük el benned.

De fájdalom, Te csak a célt láthattad már; 
az elismerés és hála még nem juthatott el sze
gény szivednek, lelkednek vigasztalására.

És Te mégis elhagytál bennünket; elmentél, 
mielőtt hálánk- és köszönetünket leróttuk volna, 
hogy annyit fáradtál, áldoztál és szenvedtél ér
tünk, s annyiszor nyújtád baráti jobbodat min
dig szerettei felénk. De hisz’ ezt is Tenmagad 
akartad így; mert a büszke, nemes szív és az 
önzetlen nagy lélek csak céljáért hévül; a ju
talom, hála és elismerés az élőnek soha, csak 
emlékének adózhat az emberi gyarlóság e hiú 
kincseiből.

Fájdalommal szólunk hát felejthetetlen, drága 
emléked felett, midőn az Egek Urához fohász
kodunk üdvösségedért, hogy igaz lelkednek ve- 
zeklését enyhítse kegyelmével és porladó tested
nek, örökre elpihent jóságos szivednek adjon 
békés nyugodalmat.
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Az állami tisztviselők Kolozsvárott tartott 
ill-ik nagygyűlése, s annak tanulságai.

E nagygyűlésnek igen megszívlelendő tanúlságai van
nak, melyek fontossága az eddigieket nyomatékosságra 
nézve messze túlhaladja. Már külsőségei — 3000 ember
nek egyetértő határozata — tiszteletet gerjesztő volt.

Az első tanúlság az, hogy a vezetőség, — úgy gróf 
B a tty á n y i, mint A n d o r  E n dre  személyét és működését 
tekintve, — a legjobb kezekben van.

Ha az előbbit méltán a mi atyamesterünknek nevez
hetjük, úgy Andor Endre az az öreg legénye, ki tette- 
erejével és szónoki kiválóságával lelkes egészszé olvasztja 
össze az államtisztviselők által képezett azt az acélvázat, 
melyen az igazságos Mátyás király birodalma s hatalma 
újból felépül. A másik megragadó jelenség, hogy az 
államtisztviselők szövetkezete mind erkölcsileg, mind 
számszerűleg rendkívüli módon megerősödött. Míg a 
t is z tv is e lő k  s z á m a  az egyesületben 3 év előtt csak 
4000 volt, m o s t m e g k ö ze líti  a  t íz e z re t.

De fontosnak tartjuk azoknak lelkes csatlakozását s 
kijelentéseiket, kik nem tartoznak szorosan az állami 
tisztviselők kötelékébe, de velünk együtt küzdeni kíván
nak igazaikért.

N e v e z e te s e n :
1. D ó z s a  E n d re  a lisp á n  a  v á r m e g y e  n evében  

sikert kíván a kitűzött feladatokhoz. Szükségét látja 
ennek már azért is, mert az e lp u sz tu lt m a g y a r  közép-  
o sz tá ly n a k  a  t i s z tv is e lő i  k arban  lá tja  m é ltó  u tó d já t.  
Ezért tartja a vármegye kötelességének, hogy annak min
den erejével a pártjára álljon. „Ha a tisztviselői kar a 
vármegyék útján emeli fel hangját, az már közjogi hang 
és hivatva van arra, hogy teljes nagyságában jusson el a 
kormányhoz.“

2. S zv a c s in a  G éza , Kolozsvár polgármestere a többek 
közt ezt mondja üdvözlő beszédében, az államtisztviselőkről 
szólva: „Amíg ők őrködnek a mások tűzhélye, vagyona 
és jogai felett, nem érnek rá, hogy sorsukról, önmaguk
ról, saját anyagi jólétükről gondoskodjanak. A jog, az 
igazság, a méltányosság követeli, hogy jogi és anyagi 
helyzetük a változó életviszonyoknak megfelelő gondos
kodásban részesüljön. Nem egyesek magánérdekeiről van 
szó, hanem az ország összes állami tisztviselőinek jogos 
és méltányos kielégítéséről. A tisztviselők érdeke pedig 
a Nemzet érdeke. Mert ők az ország erkölcsi épületének 
oszlopkövei. Ha ez nem áll biztos, szilárd alapon, meg
rendül az egész épület.“

3. M a y e rs zk y  B éla , nyíregyházai polgármester s z á z  
egyn éh án y v á r o s  közönségét az,államtisztviselők segély
csoportjaiként jelenti be, mert hisz látniok kell, hogy 
amit az államtisztviselők kivívtak s kivívnak a maguk 
javára, az nekik is csak javukra szolgál.

4. G recsák  K á ro ly  kúriai bíró, az országos bírói és 
ügyészi kar csatlakozását jelenti be; gyönyörű szavakban

E R D É S Z

fejtette ki, hogy az állami és társadalmi rend biztosítása 
céljából méltán elvárhatjuk, hogy a d a ssá k  m eg  nekünk  
a z  a n y a g i és e rkö lcsi fü g g e tlen ség . Amikor a magyar 
tisztviselők tekintélyét emeljük, egyúttal emeljük az állam 
tekintélyét is. Az állami és társadalmi rend állandóságát 
csak mi tisztviselők képviselhetjük „Kormányférfiak 
jönnek,, kormányférfiak mennek, sőt egész kormány
politikai irányok is elmerülnek a nagy semmiségben és 
csak a tisztviselői kar marad meg állandóan az állami 
kormányzatban. Ennek az állandó kormányzati tényező
nek a függetlensége és a tekintélye tehát nem az ő 
saját, mást nem érintő érdeke, hanem az állami életben 
az összeségnek, a nemzet egyetemének nagy érdeke. 
Éppen azért a mi mozgalmunkban rejlő igazság ellen
állhatatlan ereje kell, hogy magával ragadja különösen 
azokat a tényezőket, kik első sorban hivatvák a kezde
ményezésre a mi függetlenségünk megalapozásának nagy 
munkájában, és éppen ezért hiszem, sőt tudom, hogy 
nem lehet meszsze az az idő, amikor teljes siker fogja 
koronázni törekvéseinket és biztosítva lesz a magyar 
tisztviselő teljes függetlensége és meg lesz alapítva az ő 
érinthetlen tekintélye.“

C s a tla k o zá s á t je le n te t te  be az állami Tisztviselők 
Országos Egyesületéhez:

N ég ye ssy  L á sz ló  dr. a K ö z é p isk o la i T anárok O r sz á 
g o s  E g yesü le te  —  2650 ember — nevében; G á lffy  
keresk. akad. tanár, a keresk . isk o la i ta n á ro k  nevében ; 
H a v a s  Ján os az á lla m i ta n ító k , B encsko Ján os az 
állami altisztek és szolgák, továbbá az oki. vizmesterek, 
összesen 40,000 em ber nevében, B o b o ry  D á n ie l az 
állami napidíjas szolgák nevében, végül P a u l I s tv á n  a 
siketnémák tanári karának csatlakozását jelentette ki.

Nagy lépéssel közeledünk az államtisztviselők független
ségének kivívásához az által, hogy a t is z tv is e lő k  é rd e 
keinek a  k ép v ise lő h á zb a n  leen dő  k é p v ise lte té sé re  a  
vég reh a jtó  b iz o t ts á g  szintén megalakult és a következő 
határozati javaslatot fogadta e l :

Nagy és fontos érdekek parancsolják, hogy az ország
gyűlési képviselőválasztásoknál a tisztviselők is érvénye
sítsék szavazatukat, és szervezetten, egyesült erővel támo
gassák azt a jelöltet, aki hivatva lesz érdekeiket kép
viselni. De szükséges, hogy a tisztviselők tapasztalatai, 
kötelességtudása és fegyelmezettsége a törvényhozás 
termében is érvényesüljön. Ezen cél elérésére egy végre
hajtó bizottságot küld ki az értekezlet, melynek feladata 
lesz az erre vonatkozó előmunkálatokat végezni és min
den intézkedést megtenni arra nézve, hogy az országgyű
lés képviselőházába tisztviselők is bejussanak! E százas 
bizottságba két erdészeti tisztviselő lett beválasztva.

Érdekes erre nézve gróf Battyányi nyilatkozata, mely
ből e szavakat idézzük : „Törekedjenek az állami tiszt
viselők egységesen eljárni a vasutasokkal, a magán- 
tisztviselőkkel és más választó polgárokkal, hogy a k ép 
v ise lő je lö ltek , bármely párthoz és társadalmi osztályhoz
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tartozzanak is, kö te lesség ü k n ek  ism erjék  a k é p v ise lő 
h á zb a n  b e fo ly á su k a t a  t i s z tv is e lő k  éráekein ek  e lő 
m o zd ítá s á ra  fo rd íta n i. A kérdés másik részét, hogy 
á lla m i t i s z tv is e lő k  m en tő i n a g yo b b  szá m b a n  k é p v i
se lő k k é  v á la s z ta s s a n a k , minden mértékben aláírom.“

Az államerdészeti tisztviselőknek itt kiválóan nagy 
szerep jut, mert tudvalevő dolog, hogy sok kerületben 
kizárólag ők döntenek a képviselőválasztásoknál és így 
jogos ama kívánság, hogy erdészeti szakemberek is be
jussanak a parlamentbe.

Szó volt arról az albizottsági tárgyaláson, hogy a kép
viselővé választott tisztviselőnek biztosíttassák az a joga, 
hogy az államszolgálatba ismét visszatérhessen. A főelő
adó azonban éppen a képviselői függetlenség miatt ezt 
lehetetlennek mondotta, kijelentvén előadói beszédében 
is, hogy Magyarországon ma senki sem akar hivatalnok- 
ministeriumot, de föltétlenül az állam érdekében való
nak találja, hogy a törvényhozás házában szakképzett 
tisztviselők értékesíthetik tudásukat. De követeli is egy
ben, hogy mihelyt a tisztviselő a törvényhozásba tettleg 
befoly, azonnal leszakadjon a végrehajtó hatalom testéről.

A n d o r  E n dre  beszéde különlenyomatban minden tiszt
viselőnek meg fog küldetni, azért arra itt ki nem ter
jeszkedünk bővebben, csak a p ra g m a tik á r a  vonatkozó 
részéről kívánunk röviden megemlékezni.

Utal B ism arkra , Németország nagy újjászervező
jére, ki legelőször hozta be — m á r 1873-ban  — a szol
gálati pragmatikát s ez által is segítette a német államot 
oly magas polcra, s az volt legjobb ellenmérge az ottani 
szocializmusnak is. E nagyszabású művel megelőzte 
Franciaországot, honnan minden reformeszme világ
hódító útjára szokott kelni De itt is felkapták már az 
eszmét, mert a kormány a postások sztrájkjának leszere
lése után, a szolgálati pragmatikát és automatikus elő
léptetést akarja sürgősen megcsinálni, hogy ily módon 
vegye elejét hasonló munkaszüntetéseknek. Ennek hatása 
mutatkozik már A u s z tr iá b a n , h o l a  m in istere ln ök  
m a g a  je le n t  m eg  a z  á l la m tis z tv is e lő k  gyű lésén  és a 
pragmatika és automatikus előléptetésre Ígéretet tett. 
Nálunk sem késhetik már soká a ministerelnök által 
már megígért szolgálati pragmatika és azzal kapcsolato
san megoldandó a u to m a tik u s e lő lép te tés .

Ez utóbbi biztosítja egyedül, a 3 5  é v i  s z o lg á la t i idő 
behozatala és a várakozási időnek h árom  évben való 
megállapítása mellett, a k in e v e z é s tő l  fü gge tlen ü l, hogy:
a) a leg k iseb b  k é p ze ttség ű  tisztviselő 1800 K

kezdő fizetés m e l l e t t ...................................  4000 K.
b) a  k ö zé p isk o la i é r e tts é g iv e l biró 2000 K

kezdő fizetés m e l l e t t ...................................  5200  K .
c) a fő is k o lá t  v é g z e t t  tisztviselő 2300 K

kezdő fizetés m e l l e t t ......................................... 7100 K-

fizetést minden körülmények között elérjen, a mint az 
a f iz e té s r e n d e z é s i  a lb izo tts á g  javaslatából kiviláglik.

Az egyes albizottságok határozatait lehető röviden itt 
közöljük:

I. f i  nyugdíj-albizottság 22 pontban foglalt határo
zatai ezek : a) a 35 évi szolgálati idő, b) a lakbér 
50% -ának beszámítása, c) a s z o lg á la t  érdekében  tá
madt munkaképtelenség esetében a s z o lg á la t i  id ő re  
v a ló  te k in te t  n é lkü l a fizetés 50— 100°/0-áig menő 
ellátásnak fü g g e tle n  b író i megállapítása s nyugdíjban 
ily módon részesítése le g a lá b b  5  é v e t  szolgált oly tiszt
viselőnek, ki önhibáján kívül lett szolgálatképtelen, d) Tiz 
évi szolgálat után a szolgálat elhagyhatása n yu g d íj fe n n 
ta r tá s a  mellett, e) A z  ö zv eg yek  és á r v á k  nyugdijának 
jogállamhoz méltó szabályozása, előbbeni a f é r j  n yu g
d ija  2ké-ával érjen el egy bizonyos, — szolgák és al
tiszteknél 300—800 K-ig, tisztviselőknél 900—4000 K-ig 
terjedő, — minimum és 6000 K maximum megállapítá
sával. N e v e lte té s i  já ru lé k  minden gyermek után 24 éves 
korig az özvegyi nyugdíj Vs-öde, de legalább 50 K legyen, 
f) A  csa lá d ta g o k , büntetlenségük esetén n y u g e llá tá s t  
kapjanak akkor is, ha a férj vagy atya h iv a ta lv e s z té s r e  
ítéltetett, g) Az e lh a lt fizetését s lakpénzét vagy lakását 
eg y  n eg yed  é v ig  kapják c sa lá d ta g ja i, h) A  te m e té s i  
já r u lé k  a nőtlent, illetve hajadon tisztviselőt is meg
illesse. Az 1907-ben nyugdíjazott állami alkalmazottak 
kimutatásából az az érdekes tény tűnik ki, hogy azok
nak 913«/o-a nem  képes k is zo lg á ln i a 40 évet s a  te l 
j e s  n y u g d ija t csak  8'7% -a é lv e z i. E meglepő tény 
eléggé mutatja, mennyire nem túlságos követelés a 35 
évi szolgálati idő. Egyúttal kitűnik ugyanabból a kimuta
tásból az a szomorú tény is, hogy még a kért 3 5  é v e t  
is a z  e lh u n yt fé r je k  k ö zü l csak  12'7°l« ér te  el, ellen
ben a leg n a g yo b b  része , 62'8'U, 25  é v i  s z o lg á la ti  id ő  
b e te lte  e lő tt  h a g y ta  ö zv e g y e n  a nejét.

A nyugdíj bizottságban a tárgyalás alapjául el
fogadtatott az á lla m i ta n ító k  ama kívánsága, hogy a 
tanítók a kü lön  n yu g d íja la p b ó l k ivé te ssen ek , melyet 
inkább a községi tanítók nyugdíjazására engednek át, és  
a tö b b i á lla m i t is z tv is e lő k k e l  egyen lő  e lb á n á sb a n  
részesü ljen ek .

II. f i pragmatika-bizottság szerint törvényileg sza- 
bályozandók az alábbiak :

1. A h iv a ta l i  á llá so k  be tö lté sén ek  m ó d ja .

a) Az in g yen es állások megszüntetése mellett csak 
egy é v i  ide ig len es jó  s z o lg á la t  u tán  tö r tén jék  a  v é g 
legesíté s , mely külön szakvizsgához van kötve.

A g y a k o r la ti  s z a k v iz s g a  a  fő n ö k i s ehhez ha
sonló állásoknál, az 1883. I. t.-c. 28. §-a értelmében, az 
egész vonalon rendszeresittessék.

b) Az isk o la i m in ő síté s  em elen dő  a vezető s nagyobb 
szakképzettségű állásoknál.

c) A kezdő állások kivételével, m in den  á llá s  e lő 
lé p te té s  u tján  töltessék be. A soron  k ív ü l v a ló  e lő 
lép te té s  csak valóban kiváló érdemek jutalmául és a
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kinevezésre jogosult főhatóság rangban legidősebb tiszt
viselőiből szervezett és legalább 3  ta g b ó l á lló  ta n á cs  
egyértelm ű, j a v a s la ta  a la p já n  legyen eszközölhető.

d) A m in ister iu m o k b a n  levő állásokra a kiválóbb 
embereket a külső szolgálatból vigyék be. Ennek indo
kolására felvette a bizottság Négyessy Lászlónak a taná
rok nevében beadott következő m egokolását:

Köztudomású, hogy a gyakran vitális érdekeket 
érintő ügydarabok késedelmes és visszás elintézése 
onnan származik, hogy az iskola porát alig lerázott fiatal 
emberek nem nyertek alkalmat arra, hogy a szakmájukba 
vágó ügykezeléssel gyakorlatilag megismerkedjenek ; más
részt pedig nincsen meg a feltétlenül szükséges ér
zelembeli közösség köztük és az egyforma állami 
érdeket szolgáló külső tisztviselők között. Továbbá: mi
ként a katonáknál a vezérkar csak a legjelesebb tisztek 
előtt van nyitva, úgy a ministeriumi állásokat is csak 
azok számára kellene megnyitni: a kik külső szolgálatuk
kal kiválóságukat bebizonyították, nem pedig olyan fiatal 
emberek számára, a kiket legtöbbnyire a protekció oszt 
a ministeriumokba, a hol a való élettel sohasem ismer
kednek meg és nem ritkán állami és magánérdekekkel 
kísérletezve, megszereznek olyan gyakorlatot, mely végső 
elemzésben szolgálatuk befejezéséig is csak elmélet 
marad, stb.

2. A  fe le lő sség , a  feg ye lm i e ljá rá s  és a  feg ye lm i 
h a tó sá g o k .

a) A  feg ye lm i b ü n te té s t a  fü g g e tle n ség  m inden  
k e llé k é v e l e l lá to t t  b író ság  szabja ki.

A z  e lsőfokú  bíróság minden törvényhatósági területen 
egy biró-elnök alatt eg yen lő  s z á m a  b író b ó l és k ö z ig a z 
g a tá s i  t is z tv is e lő b ő l alakíttatnék, — m á so d  és végső 
fokban a k ö z ig a z g a tá s i  b író sá g  határoz.

b) F elebbezésn ek  s perújításnak helye legyen.
c) A  szem é lye s  és ü g y v é d i v éd e lem  biztosítandó.
d) A z  e g y s ze r  k iá l lo t t  f e g y e lm i  b ü n te té s  később  

jo g h á trá n y o k  fo rrá sa  ne leg yen .
Ennek biztosítása végett határozattá emelte az albizott

ság, hogy a bevezetett büntetés elévülése után a szol
gálati táblázat megsemmisítendő és a büntetésre vonat
kozó tétel kihagyásával uj szolgálati táblázat állítandó ki.

3. A z  á lla m i a lk a lm a zo tta k  p o li t ik a i jo g a i  s z a b a d  
g ya k o r lá sá n a k  b iz to s ítá sa .

Hogy e jogok gyakorlásából semmiféle ürügy alatt a 
tisztviselő áthelyezhető ne legyen, az albizottság e szaba
tosan körülvonalozott határozatot fogadta e l :

A z  á lla m i t i s z tv is e lő t  a k a ra ta  ellenére nem  leh e t 
m á s á llo m á sh e lyre  á th e lyezn i. Kivétel: 1. ha az illető 
kezdő tisztviselő; 2. ha az áthelyezést fegyelmi bíróság 
mondja k i; 3. ha vérrokonsági kötelék van az egymást 
ellenőrző tisztviselők közt; 4. ha a katonai szolgálatból 
visszatérő tisztviselő nem helyezhető el korábbi állomás
helyére; 5. ha az illető tisztviselőt az áthelyezéssel 
együtt nagyobb fizetési osztályba nevezik ki.

Az áthelyezés költsége, a második esetet kivéve, meg
térítendő, ha pedig múlhatatlanul szükséges, hogy a 
tisztviselő székhelyén kívül teljesítsen szolgálatot, egy 
évre kiküldhető szolgálattételre ; ennél tovább — de leg- 
fölebb 3 évre a tisztviselőt rendes illetményekkel 
csak ministertanácsi határozat alapján lehet kiküldeni. 
Három éven túl csak nagyobb fizetési osztályba sorozás 
utján rendelhető ki vagy helyezhető át a tisztviselő.

4. A s z o lg á la ti  m in ő síté s  t i tk o ss á g a  m eg szü n te ten d ő  
s addig is, mig fenntartatik, az hozzáférhető s felebbez- 
hető legyen, ha rossz. Az önkényes elbánásra tág tért 
nyitó „J e g y z e t“ r o v a t  tö rö lte ssék .

5. a) A h iv a ta lo s  id ő  m ax im u m a, h iv a ta lo s  időn  
tú l  v é g z e t t  m u n ka  d íja zá s a ,

b) év e n k in t b izo n y o s  s z a b a d sá g id ő  és v a s á rn a p i  
á lta lá n o s  m u n kaszü n et, — tö rv é n y ile g  b iz to s itta s sé k .

6. A z  össze férh e te tlen ség .

T ilta ssék  e l a z  á lla m i a lk a lm a zo ttn a k  m inden  o ly  
m ellék fo g la lk o zá s  v a g y  ü zle tn ek  g y a k o r lá sa , — o ly  
á llá sn a k  v is e lé se  és ja v a d a lm a z á s n a k  e lfo g a d á sa , 
m elyek  a  h iv a ta l  te r m é sz e té v e l  és fü g g e tle n s é g é v e l  
ö ss ze  nem  férn ek , a v a g y  m elyek  á l ta l  ő  h iv a ta lo s  
te en d ő i te lje s ité séb en  g á to lta tn é k  v a g y  ille ték te len  
b efo lyá so k n a k  té te tn ék  ki. M o n d a ssék  k i  a zon ban , 
h ogy a z  o lya n  á lla m i t is z tv is e lő ,  k in ek  leg a lá b b  t i z  
(10) é v i  k ifo g á s ta la n  s z o lg á la ta  va n , — o rs zá g 
g y ű lé s i k é p v is e lő v é  m e g v á la s z th a tó , — k é p v is e lő v é  
je lö lé se  esetén  a  v á la s z tá s  k i ir á s á tó l  a n n ak  m eg-  
e jté se ig  s za b a d sá g o la n d ó , m e g v á la s z tá s a  esetén  p e d ig  
a zo n n a l n yu g d íja za n d ó .

Ezen felül az á lla m i d ijn okok , a lt is z te k , s z o lg á k  és  
n a p id ija s  s z o lg á k  még külön előterjesztik azon néze
tüket, hogy a szolgálati pragmatika alkalmas arra, hogy 
az összes alkalmazottakat kivonja az uralkodó és 
u ra lom ra  tö rő  tá r s a d a lm i á ra m la to k n a k  ká ro s b e 
fo ly á s a  a ló l, és arra , h ogy  ő k e t a m a g y a r  n em ze ti 
á lla m  érték es v é d ő b á s ty á já v á  tegye .

III. /J lakpénzrendezési albizottság nak a követ
kező javaslata fogadtatott el :

1. törvényben mondassék ki, hogy:
1) az 1879. évi XXXVI. törvényben gyökerező k a to n a i  

e ls zá llá so lá s i  ille ték  (lakjárandóság) az állami tiszt
viselőkre is kiterjesztetik.

2) Addig is, mig a törvényhozás a fenti irányban 
megfelelőleg intézkedik, az állomáshelyeknek az eddigi 
alapon helyesebb és méltányosabb beosztására nézve, 
nemkülönben az á lla m i ta n ító k  lakpénzének a tiszt
viselőkével egyenlő mértékben leendő megállapítása után 
fe lté tle n ü l már az 1910. évi költségvetésben történjék 
sürgős intézkedés.

IV. A fizetésrendezési a lb izo ttsá g -n a k  az auto
matikus fizetési rendszerről, mely az egész vonalon életbe 
léptetendő és a 3 évi várakozási időről hozott határoza
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tát már fent idéztük. Egy 3-ik pontban fentartja az előbbi 
kongressus azon határozatát, hogy a n a p id íja k  és fu v a r 
k ö ltség ek re  vonatkozó ősrégi s z a b á ly z a t  a változott élet
viszonyoknak megfelelően m ó d o s ítta sé k  és hogy az át- 
k ő ltö zk ö d é s i k ö ltsé g e t az uj kinevezésssel kapcsolatos 
áthelyezések alkalmával mindenkor egészen az állam- 
kincstár viselje. A fizetésrendezésbe a női alkalmazottak 
is fevétettek.

V. A tisztviselői közalap-albizottság javaslata 
alapján, minthogy már 2 és f é l  m illió ra  szaporodott 
s a tiszviselőknek szánt pénzalap áll rendelkezésre, hatá
rozattá emeltetett:

1. írjon föl a kongresszus a m. kormányhoz abban az 
irányban, hogy az összes ministeriumok küldötteiből és 
az állami tisztviselők országos egyesületének, valamint a 
biró- és ügyészi szervezetnek, továbbá a köztisztviselők 
nyugdíjpótló- és segélyző-egyesületének képviselőiből ala
kítandó vegyes bizottságot hívjon össze mielőbb és annak 
javaslata szerint a közalap céljaira kiadhatónak vélemé
nyezendő alapokat és jövedelmeket a közalapnak adja át, 
illetve a közalap létesítése és kezelése iránt ilyen irány
ban tö r v é n y ja v a s la to t  te r je ss zen  be.

2. A kongresszus utasítja az állami tisztviselők orszá
gos egyesületét arra, hogy a családi pótlék kérdésével 
azonnal behatóan foglalkozzék, adatokat gyűjtsön össze 
és szerezzen be az állami alkalmazottak s z ü lő i g o n d o 
z á s  és n eve lé s  a la t t  á lló  g ye rm ek e i s z á m á ró l , hogy 
ezen alapon fix számítások történhessenek a c sa lá d i  
p ó tlé k  révén  e lőá lló  p é n zü g y i teh er  m e g á lla p ítá sa  
cé ljábó l. Adatok szerzendők be arra nézve is, hány 
alkalmazott nős, de gyermektelen és hány alkalmazott 
nőtlen vagy özvegy'és gyermektelen.

Ez adatok beszerzése és újabb feldolgozása után, 
leh e tő leg  m ég  a z  é v  fo lya m á n , újabb emlékiratban a 
családi pótlék engedélyezését és életbeléptetését kell a 
magas kormánytól újból kérelmezni.

3. Addig is, mig ez megtörténik, kérjük a kormányt, 
hogy a  tagd íjakn ak , h iv a ta lb ó l v a ló  le vo n á sa  iránti 
kérelmünket kedvezően intézze el.

VI. A statusrendezési albizottság a szegedi 
kongresszus elé terjesztett javaslatai fentartásával ajánlja, 
hogy:

a) a z  a u to m a tik u s e lő lép te té s , mint az egyetlen 
igazságos rendszer, mielőbb törvénynyel biztosíttassék; 
ennek m e g v a ló s ítá s á ig  pedig,

b) a statusok aképp szerveztessenek, hogy;
a z  I. k ép ze ttség ű  t is z tv is e lő k n é l 10 százalék az V., 

2 0 —20 százalék a VI., VII. és Vili., 15— 15 százalék 
a IX. és X. fizetési osztályba,

a  II. k é p z e tsé g i cso p o rtn á l 5'—5 százalék VI. és VII., 
25— 25 százalék a Vili. és IX., 20—20 százalék a X. 
és XI., a számvevőségi igazgatói állás az V. fizetési 
osztályba; végre

a  III. cso p o rtn á l 2 százalék a VII., 8 százalék a VIII., 
30 százalék egyenként a IX., X. és XI. fizetési osztályba 
soroltassák.

c) Addig is, míg ez megtörténik, a kormány Ígérete 
szerinti statusrendezés az 1910. évi költségvetés során 
az egész vonalon valósíttassék meg.

Az előmeneteli leg m o sto h á b b  v is z o n y o k  k ö z é  so ro l
ta k  között előfordulnak a többiek között a z  e r d é sz e ti  
k eze lő  és számvevőségi tisztviselők, továbbá az állami 
erdők és állami kezelésbe vett községi erdők irodasze
mélyzete is.

VII. A társadalmi feladatok kérdéseit tárgyaló 
albizottság javaslatára határozatilag kimondja a kon
gresszus, hogy:

1 Elvárja m in den  á lla m i t is z tv is e lő tő l , hogy az 
k lla m i T is z tv is e lő k  O rszá g o s  E g yesü le téb e  (Budapest, 
Albrecht-ut 11. sz.) h a la d ék  n élkü l belépjen .

2. Elvárja viszont az e g y e s ü le ttő l, hogy a ta g g y ű jté s  
érdekében fokozottabb akciót indítson s a tisztviselői 
egyesületek szerves kapcsolatba hozása s a „tisztviselői 
alap“ több jövedelme révén leg a lá b b  eg y  o ly  t i s z t v i 
se lő t alkalmazzon, ki teljes erejét kizárólag az egyesület 
ügyeinek szentelheti, továbbá hogy la p já t  d íjta la n u l  
bocsássa a tagok rendelkezésére s ez által állandó szel
lemi kapcsot létesítsen köztük.

3 Elvárja az összesektől, hogy a k ö zsé g i k ép v ise lő -  
te s tü le te k b e  érdekeik képviseletéről gondoskodjék s erre 
nézve a kongresszus a községi törvény megfelelő módo
sítása iránt lépéseket teend.

4. Elvárja az orsz. egyesülettől, hogy az e la d ó s o d o tt  
k a r tá rsa k  m egm en tésére  s internátus létesítése iránt 
megkezdett akcióját folytatja.

Az egyesület közbenjárására sikerült a kormány hozzá
járulását megnyerni, hogy Budapesten és Kolozsvártt 
1—4 tisztviselői internátus létesíttessék főiskolai hallga
tók részére s egyelőre Budapesten 300 ifjúnak berende
zendő ily internátus felépítése céljából 1 millió korona 
engedélyeztetett s első részletül 100,000 korona az 1908. 
és 1909. évi állami költségvetésben már előirányoztatott.

A berendezés s fentartás módozatai iránt gr. A p p o n y i  
Albert minister elnöklete mellett, az egyesület képvise
lőinek bevonásával, tanácskozás is volt s a részletek 
kidolgozását saját ministériumában egy szűkebb bizott
ságra bízta.

Irányadó elv az adósságok rendezésénél, hogy a nyúj
tandó állami segély a tényleg segélyre szorulóknak jusson.

A  v á r m e g y e i t i s z tv is e lő k  orsz. egyesü le tén ek  a kor
mány 1 millió koronát' bocsátott rendelkezésére a tiszt
viselők adósságainak konvertálása végett s ennek alapján 
egy bankintézet utján 5 millió adósságnak 5 és fél 
százalék mellett való konvertálását már biztosították is.

5. Kérte a kongresszus a törvényhozást, hogy az á r 
v is zo n y o k  s z a b á ly o z á s a  iránt szigorú rendszabályok 
és törvény útján intézkedjék, addig is a tisztviselői ház
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építő s fogyasztási szövetkezeteket tá m o g a ssa , a z  á lla m i  
b irto k o k  te rm é n y e it első kézből juttassa a tisztviselők
nek s az eg yesek  k e d v e z m é n y e it  á lta lá n o its a .

6. Elvárja az egyesülettől, hogy a t is z tv is e lő i  in té z 
m én yek  szem m el ta r tá s á r a  s a já t  kebelében  á lla n d ó  
s z a k b iz o t ts á g o t létesít.

7. Elvárja végül az összes állami tisztviselőktől, hogy 
a h a za i ip a r t és k e re sk ed é st támogatja és h á z i körü k
ben  ezen ipar termékeinek és munkálatainak az idegen
nel szemben — legalább egyenlő ár és minőség mellett 
feltétlenül e lő n y t a d n i fognak.

A  ko n g resszu s  v é g h a tá r o z a ta  rö v id en  a  k ö v e tk e z ő :
1. Az országos egyesület által előterjesztett emlékiratot 

tudomásul veszi.
2. Az albizottságok javaslatait elfogadja s elrendeli, 

hogy azok küldöttségileg a törvényhozó testület kormány
közegeinek s pártelnököknek á tadassák ; egy-egy pél
dány küldessék meg a képviselőknek. Minden egyestől 
pedig elvárja a kongresszus időközi képviselőválasztás ese
tén, hogy a sarkalatos kívánságokat a képviselők programm- 
beszédükbe felvegyék.

3. A köztisztviselők minősítési törvényének módosítá
sára vonatkozó tervezet, a vidéki körök észrevételeinek 
figyelembe vételével, mielőbb a kormányhoz felterjesz
tessék.

4. A kongresszusi albizottságok állandósítását feltétle
nül szükségesnek Ítéli, hogy a fontosabb tárgyak és moz
zanatok azok utján terjesztessenek a választmány elé.

5. A kongresszus felhívja az egyesületet, hogy a kíván
ságok megvalósítása érdekében azt, mi tőle függ, sürgő
sen tegye meg, azt pedig, mi a kormánytól s törvény- 
hozástól függ, állandóan szorgalmazza s arról a legköze
lebbi kongresszuson jelentési tegyen.

6. Elvárja a kongresszus minden egyes állami tiszt
viselőtől, hogy az orsz. egyesületbe belépjen, társait 
belépésre serkentse és az alárendelt díjnokoknak, altisz
teknek, szolgáknak és napidíjas szolgáknak jogos érdekei 
előmozdítását célzó törekvéseit saját hatáskörében tőle 
telhetőleg támogassa.

7. Végül ama közös érdekekre való tekintettel, melyek 
a nyugdíj, szolgálati pragmatika és a társadalmi felada
tok terén, az állami, törvényhatósági és városi tisztvise
lőket egybefűzik, felhívja a kongresszus az Országos Egye
sület Választmányát, hogy a vármegyei- és városi tiszt
viselők országos szervezeteivel a szóban levő kérdésekben 
együttes akció megindításának ejtse módját.

Mielőtt beszámolónkat befejeznők, megemlítjük még, 
hogy míg a szegedi kongresszuson az erdőtisztek közül 
csak egy ember vett részt, a mostanin már többen vol
tak képviselve. A rendezésben főként kitűnt s dicséretet 
aratott G yö n g yö ssy  B é la  m . k .fő e rd ő ta n á cso s , ki talpra
esett szónoklatban tolmácsolta a kolozsvári tisztviselők 
üdvözletét a kongresszuson és a díszebéden is felszólalt.

A tisztikarba és bizottsági tagok közé is választottak 
több államerdészeti tisztviselőt.

így az elnökök között ott szerepel R ó n a y  A n ta l  
ministeri tanácsos. Beválasztatott továbbá: a nyugdíj
ügyi bizottságba két erdőtiszt, a statusrendezési bizott
ságba egy, a lakpénzkérdés bizottságba egy és a kép
viselőválasztást irányitó százas bizottságba szintén két 
erdőtiszt.

Befejezésül utalni kívánunk A n d o r E n dre  főelőadónak 
azon nyilatkozatára, melylyel Pranger az osztrák-magyar 
bank vezértitkáráról emlékszik meg. P ra n g er  ugyanis 
azon kérdésre, hogy a bank tisztviselőit miért fizetik 
olyan bőven, azzal felelt, hogy a bank m eg a k a rja  
ő rizn i tis z tv is e lő ib e n  a  te lje s  függetlenséget és nem 
szolgákkal, hanem urakkal akar dolgozni. Ezt az állás
pontot megközelítő helyzetet kíván Andor Endre is a 
magyar állami tisztviselőknek anyagi tekintetbe.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Erdészet és vadászat.*
Irta Elek Is tván . 3

Heves vármegyének elég vadja van, de nem annyi, 
mint lehetne, ha az uradalmak és nagyobb birtokosok 
példájára, a községi területek bérlői is többet áldozná
nak a vad óvására.

Vadászati szempontból a vármegye területe két zónára 
osztható, u. m. az Alföldre és az erdős vidékekre.

Az Alföld legvonzóbb vadászata, a vízivadászat, ebben 
a vármegyében is haldoklik. A Tisza árterületeinek le- 
csapolása már megszüntette a belvizeket, a nádasokat, 
lápokat, csak egy-egy pocsogós érfenék maradt itt is, ott is, 
mutatónak, a mibe szárcsán, vízicsirkén kívül, legneme
sebb vadként a tőke-ruca költ, de kócsagnak, darunak, 
gémnek, vadlibának hírét csak a költözködés idején lát
juk. Igaz ugyan, hogy őszszel, sokszor a télbe benyúló 
időkig és kora tavaszszal rengeteg mennyiségű vadliba 
érkezik a Tiszához s telepszik le az alföldi szikes fene
kek közelében a vetésre, de éberségével a legravaszabb 
utána settenkedő vadászt is becsapja s odább áll, mi
helyt a felé mozgó emberalakban ellenséget sejt. Ez a 
fajvad tehát már nem a mienk, . messze a lengyeltavakra 
való, alig is esik el itt évenként belőle néhány darab.

A ruca-vadászat sem sokat érő ; néhány száz darab 
esik még mindössze minden évben.

Annál kiadóbb s több élvezetet nyújt a fogoly és nyúl 
vadászata. A nagyobb uradalmaknak természetesen több 
a vadja, mert ott háborítlanul szaporodhat; a vadóvásra, 
gondozásra, etetésre is többet áldoz ily uradalom, míg 
a kisgazdák földjein, — hol a bérlőnek hat évről hat 
évre kell bérletét megújítani, —- rendszerint kevés a vad, 
mert senki sem akarja azt mások számára felszaporítani.

Még az alföldi uradalmak között is vadbőségben és a 
vad mintaszerű gondozásában talán első helyen áll a

* Mutatvány Heves vármegye monográfiájából,
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szatmári püspökség hidvégi és dinnyésházi uradalma. 
Itt télen vadetetőket, nyáron fogoly-itatókat mindenütt 
találni. Községi területeken pedig a tiszanánai vadász- 
társaságnak van sok vadja, mely társaság Tiszanána, 
Kisköre, Sarud stb. községek határait bérli évek óta és 
mintaszerűen rendezkedett be a vad óvása és megfelelő 
kímélése szempontjából. Itt nem ritkaság, hogy egy kör
ben 4—500 nyúl esik.

A Tisza árterületein levő füzesekben néha az őz, sőt 
a vaddisznó is megvonul, de ezek itt nem állandó vadak, 
kizavarja őket az ember és a Tisza árja.

Fácánt a Károlyi-uradalom Cseres erdejében és az 
érseki uradalom kerecsendi berkében tenyésztenek, hol 
évenként néhány száz darab szokott esni.

Az Alföldről kiveszőiéiben van a túzok, mely nem tud 
megbarátkozni a civilizáció térfoglatásával, és erősen 
ritkul á fürj, mely költözése alatt az olaszok madár
fogási szenvedélyének az áldozata.

Az erdős vidékeknek elég szép a vadállománya. A 
Mátrában a fővadat gróf Károlyi Mihály parádi vadas
kertjében tenyésztették először, de most már a külső 
területeken is elszaporodott. Ez uradalom bodonyi erdején 
kívül, még az egri érsek gyöngyössólymosi erdejé
ben és báró Solymosi Jenő mátramindszenti és szuhai 
erdőiben érzi magát otthon; de el-ellátogat a kisebb bir
tokosok szomszédos erdeibe is. E helyeken azonban — 
üldözött lévén — csak átvált.

A Bükk szarvasai az érseki uradalom felsőtárkányi, 
szarvaskői, egerbaktai erdőiben tanyáznak leginkább, de 
lehet velük találkozni a szomszédos kisebb erdőbirto
kokban is.

Érdekes és szembetűnő a különbség az egymáshoz 
oly. közel fekvő Mátra és a Bükk szarvasai között. 
Amannak a fejdísze határozottan fejlettebb, fényes, sötét
barna színnel, hófehér hegyes végekkel, mig a bükki 
szarvas agancsa gyengébb növésű, fénytelen, sárgásbarna, 
végein, világos, szennyessárga színű, rendszerint tompa 
vagy törött hegyekkel. A különbség oka a talajban kere
sendő. A Mátra tiszta trachit-kőzetében sók a forrás és 
patak, míg a Bükknek többnyirre mészkőtalaján elvész 
a völgyek vize s az itteni szarvasoknak sokat kell szom- 
jazniok.

Az őzvad a vármegye erdőterületein általános, de túl- 
szaporodásról sehol sem lehet szó, a legeltetett erdőket 
pedig ez is messze elkerüli.

A vaddisznó is állandó vadja erdőségeinknek, de azért 
inkább kevés van belőle, mint sok.

A szárnyasok közül állandó vadunk a császármadár, 
mely minden évben szépen költ s található is a védett 
helyeken mindenfelé, de nem engedik elszaporodni a 
ragadozók, úgy, hogy a puskacső elé alig kerül egy-kettő 
mutatónak.

A tavasz kedves vándora: az erdei szalonka, meg
megpihen itt átvonuláskor egy-két hétre, de ez a vad is

évről-évre kevesebb, kipusztítja őket az olasz partokon 
szokásos hálóval való fogdosás.

Ragadozónk is van bőven, és főleg a róka ér el néha 
szép rekordokat a felszaporodásban. A vadmacska sem 
épen ritka, míg a hiuznak itt már nyoma sincs.

A szárnyasok közül elvétve a sas-, leginkább a kánya-, 
ölyv- és a sólyom-félék költenek és garázdálkodnak.

A farkas már régóta kipusztult Heves vármegyéből, 
azonképen a medve, bár megtörtént már, hogy ez utóbbi 
a gömöri hegyekből Heves vármegyébe is átkalandozott.

A vadorzás mestersége sem ismeretlen Heves várme
gyében. Az alföldi nyultolvaj csak csibész a mátrai és 
bükki vadorzóhoz képest.

Részletes számbavétel alapján az egész vármegye 
területén évenkint elesik körülbelül 300 db. szarvas, 400 
őz, 120 vaddisznó, 25,000 nyúl, 12,000 fogoly, 200 fácán, 
1500 különféle szárnyas, mint fürj, erdei szalonka, vad
kacsa, vadlúd, túzok stb., 250 róka, 30 vadmacska, 
1000 különféle ragadozó:, nyest, menyét, sas, kánya, 
sólyom, vércse stb. Összesen mintegy 40 ezer különféle 
vad, nem számítva a vadak közé a bagolyt, szarkát, 
varjat, kóbor ebet, macskát s más elpusztított állatokat. 
Az összes lelőtt vadak értéke közel 100,000 koronára 
tehető.

Heves vármegye vadászati viszonyai elég jók, de ez 
tisztán az uradalmak és. nagyobb birtokosok jól gondo
zott vadászterületeinek köszönhető. Általában nagy hiba, 
hogy kevés a szervezett vadásztársulat s talán az elől 
említett tiszanánai társulaton kívül, más rendes társulat 
nincs is. így azután a községi területek nem kerülnek 
mindig a legjobb kezekbe, sőt az egyes területek kibér
lésére összeverődött vadásztársaságok rosszabbak minden
nél, mert itt mindenki lőni akar, de rendes vadőröket, 
vadgondozókat tartani, a ragadozók lelövését díjazni, a 
vad etetéséről gondoskodni , senki sem akar.

A hivatásos vadászok szervezkedése sokat lendíthetne 
e vármegye vadászati viszonyain.

Az erdei alomról.
Irta: D ívá id  Károly.

A Friks Rundschau ez évi 7-ik számában az erdei 
alomról a következő figyelmet érdemlő cikket olvassuk :

Böhmerle cs. és kir. erdőtanácsosnak 25 éven át az 
erdei fenyvesek kísérleti területén az erdei alommal tör
tént kísérletezése azt eredményezte, hogy az élő moha
takaró az erdők vegetációjára határozottan káros, káros 
pedig azon oknál fogva, mert a magavetés útján fel- 
ujuló ily vastag mohatakaróval bíró faállományok tala
jára hullott magból kikelt Csemete kipusztul.

Kísérletei továbbá azt is eredményezték, hogy az erdö- 
lések, talajlazitások és öntözés nagyobb befolyással volt, 
mint akár az alomnak eltávolítása, akár ennek megha
gyása.
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Miután Böhmerle kísérleti területe sik földön feküdt, 
nem lehet állításait a meredek hegyvidékre is alkalmazni, 
nem pedig azért, mert a meredek, alom- vagy mohatakaró 
nélküli területeken a víz nem szivárog be a földbe, 
hanem lesiet a völgybe és magával viszi a termő talajt is.

Megengedem, hogy Böhmerlének a moha takaróra 
vonatkozó azon állítása, hogy ennek jelen létével sok cse
mete pusztul el sik fekvésű erdei fenyvesekben, igaz — 
de nem így a hegyvidék jegenyefenyveseiben.

Az egymás után következett három száraz év alatt 
arra a tapasztalatra jutottam, hogy azon jegenyefenyőfa 
állományokban, a hol mohatakaró volt, a magvetés 
utján keletkezett csemeték igen szépen nőttek, mig ellen
ben ott, hol azok mohatakaró nélkül voltak, dacára a 
zárt faállománynak, a múlt év őszén egytől egyig elpusz
tultak. Hogy miért, az magyarázatra nem szoru l; azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy az 1908. évi száraz
sághoz hasonló időkben csemetekertjeink jegenyefenyő- 
sorközeit, a jegenyefenyő ültetőhelyeit mohával fedjük be.

Böhmerle második állítását, hogy akár az erdőlés, 
akár a talajlazitás és öntözés a faállományok fejlődésére 
nagyobb befolyással lennének, mint az alomnak jelenléte 
vagy nem léteit kétségbe kell vonnom, mert, hogy az 
erdölés, talajlazulás, öntözés a faállomány képzésére 
szemmel láthatóbb sikert tud felmutatni az első években, 
mint a nehezen korhadó tölgylevél vagy a fenyvek 
tűjének hatása, az kétséget nem szenved; de talán meg 
fordíthatjuk a tételt és azt állíthatjuk, hogy az erdölés 
által megritkitott fa állománya azért növekszik gyorsab
ban, mert a talajhoz több levegő, világosság jutván, a 
korhadási vegyi folyamat gyorsabb lévén, a fát tápláló 
humus hamarább jut a szívó gyökerekhez és az eltávo
lított egyedek vivő gyökerei nem vonják már többé el 
a megmaradtak éltető nedvét, mint zárt állományokban.

És vájjon ez az éltető nedv honnan kerülne a gyö
kérhez, ha az almot eltávolíttatnék ? Azért az erdei alom
nak elvonása csak szükség, takarmányhiány esetén tör
ténjék, a mikor a mezőgazdának az utolsó szál szalmát 
is az állatállomány fentartására kell felhasználni.

Ez esetben indokolt az erdei alomnak részben való 
elvonása. Almozásra való használata kitűnő eredmény
nyel jár, mert a moha a trágyalevet az utolsó cseppig 
magába vonja és így kitűnő talajjavító szerré válik.

Erdészeti Kísérletek.
XI. évfolyam 1. és 2. szám.

A kis, de lelkes csapat, mely elszántan bontotta ki a 
magyar erdészeti kísérletügy lobogóját, immár egy évti
zeden át odaadó, lankadatlan munkájával nemcsak a 
tudománynak tett szolgálatot, de általában fokozta az 
erdő értékét és jövedelmét, méltán kiérdemelve ez által 
az erdőbirtokosok hálás köszönetét, a szakközönség osz
tatlan elismerését.

A második évtized küszöbén örömmel üdvözöljük sza
kunk e kiváló munkásait azon biztos reményben, hogy 
az intézők legmesszebb menő támogatása mellett, munka
társakkal megerősödve, hazai erdőgazdaságunk érdeké
ben a magyar erdészeti kísérletügyet a tökély magas 
fokára fejlesztik és lépést tartanak a nemzetközi kísér
letügy rohamos haladásával.

A m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás folyóira
tának utolsó füzetét Vadas Jenő m. kir. főerdőtanácsos, 
az „Erdészeti Kísérletek“ érdemes szerkesztője vezeti be 
„T íz év — (1899— 1909) — “ cím alá foglalt beszámo
lójával. Visszatekint a nehéz küzdelmekre, melyek a m a
gyar erdészeti kísérletügy szervezését megelőzték. De 
még azután is sok nehézség merült fel, mert szerény 
anyagi eszközökkel, s csupán két szakembernek kellett 
és kell az összes belső és külső munkákat elvégezni. A 
külső állomásokon is eddig csupán az erdőőri szakisko
lák nagy mérvben elfoglalt tiszti személyzete dolgozott. 
Mégis az elért eredmények számottevőek, melyek az 
„Erdészeti Kísérletek“ két hatalmas kötetté nőtt füzetei
ben összefoglalvák.

A szervezés után megindultak a rendszeres meteoro
lógiai megfigyelések és az e téren elért eredmények a 
szakmeteorológusok elismerését is kiérdemelte.

A központi állomás növénytani laboratóriuma beha
tóan foglalkozott a bükkfa korhadása és helyes impreg- 
náiására vonatkozó tudományos kutatásokkal, amelyeknek 
eredménye az állomás első adjunktusának Dr. Tuzson 
Jánosnak: „A bükkfa korhadása és konzerválása“ cimü 
könyve.

A hazai fafajok tenyészeti határainak megállapításával 
a m. kir. földmivelésügyi ministerium, a központi állo
más keretében, Fekete Lajos ministeri tanácsost bizta 
meg. A külső felvételek ebben az évben nyernek befe
jezést.

A központi állomással kapcsolatosan a főiskola chemiai 
tanszéke végzett vizsgálatokat a fák chemiai tulajdonsá
gaira és tüzerejére nézve.
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Az ákácfa ismertetésére és erdőgazdasági szerepére 
vonatkozó kutatások Vadas Jenőnek az „Országos Erdé
szeti Egyesület" részéről pályadíjjal kitüntetett „Az ákác 
monográfiája“ cimü, sajtó alá kerülő munkájában van 
letéve.

Nevezetes tanulmány volt annak a kérdésnek eldön
tése is, vájjon a vízirigó (Cinolus cinclus) hasznos-e vagy 
káros ?

Az állomás, mint az erdészeti kísérleti állomások nem
zetközi szövetségének tagja, kiveszi részét a famagvak 
származásának jelentőségére irányúló kutatásokból.

A m. kir. földmivelésügyi ministerium 1907-ben a 
központi állomást erdei vetőmagvakat vizsgáló intézet 
szervezésével egészítette ki. Ugyancsak a gödöllői, den- 
drologiai szempontból rendkívül jelentőségű 330 holdas 
fenyőkísérleti telep is a központi állomásvezető körébe 
utaltatott.

A különböző rovarkárokkal behatóan foglalkozott az 
állomás.

A külső állomások is élénk tevékenységet fejtettek ki, 
amelyek a beszámolóban részletezve vannak.

A kísérleti állomások a röviden említetteken kívül ku
tatásaik körébe vonták még: „a talaj- illetőleg termő
helyi viszonyok és a flóra közötti összefüggés kérdéseit, 
az erdő értékének és jövedelmének fokozására irányuló 
erdőlési kísérleteket, a külföldi fafajok meghonosítását s 
szerepüket a futóhomok és a kopárok befásításánál, a 
Mezőség befásításának ügyét s ezzel kapcsolatosan a 
ermőhelyi viszonyok megfigyelését, az ákácfa gazdasági 

jelentőségét, az erdei fák nitrogén felvételét stb .“
Sűrűn keresték fel az állomásokat a szakközönség és 

az erdőbirtokosok szakkérdésekkel, melyekre a szakvé
leményt, ha azok helyszíni vizsgálatokkal is kapcsolato
sak, teljesen díjtalanul végzik.

Ilyen eredmények után bízvást mondhatja Vadas Jenő : 
„megtettünk mindent, ami gyenge erőnkből telt és amit 
az ügy iránti szeretettel és lelkesedéssel elérni lehetett.“

Miután Vadas Jenő még megemlíti, hogy részletesen 
megokolt javaslatot tett a vezetése alatt álló állomások 
fejlesztésére, illetőleg az erdészeti kísérletügy újjászerve
zésére nézve, a magyar erdészet sohasem múló háláját 
fejezi ki Dr. Darányi Ignác földmivelésügyi m. kir. mi- 
nisternek atyai gondoskodásáért, melylyel az intézményt 
oly erős alapra helyezte. Megköszöni mindazok támoga
tását is, akik odaadó lelkesedéssel szolgálták a magyar 
erdészet kisérletügyét. Vele együtt kívánjuk:

„Legyen ez így a jövőben is“.
A következő cikk Bartha Ábelnek 300 K-val jutal

mazott „A lúcfenyőről (Picea excelsa Link.) III.“ című 
dolgozata, melyben az ősállapotban keletkezett lucfenyő- 
állományok vizsgálatával foglalkozik.

Uj nézőpóntból írja le az őserdőt: „Rendszerint egy
korú, egyenletes faállománnyal bír, nem vegyes korú, 
mint egy-egy kivénhedt, kirabolt erdőből látszik! Életre-

kelése és elmúlása időszakhoz van kötve, nem tart ál
landóan. Az öreg, túlkoros faállomány alatt sűrű-sűrű 
fiatalos telepszik meg, fogynak az öreg fák s mentői in
kább fogy a régi állomány, a megmaradottakat annál 
hatékonyabban mozgatja a szél. Többé-kevésbé rövid idő 
alatt mind ott fekszenek az öreg fák, a vész (széltörés 
útján egymásra halmozódott fák), és helyükön, közöttük, 
a már előzetesen megtelepedett fiatalos áll.

A dolgozat lényegét a cikk után közölt Fekete Lajos 
és Muzsnay Géza bírálatában foglaltakból idézzük:

„A besztercei m. kir. erdőigazgatóság kerületéhez tar
tozó állítólagos őserdőkben különböző termőhelyeken nőtt, 
különböző korú teljes sűrűségű faállományokban 6— 8 
mintateret tűzött ki. A dolgozathoz csatolt felvételi könyv 
tanúsága szerint minden egyes mintatéren megmérte 
az összes faegyedek mellmagassági átmérőjét és kimu
tatta minden mintatérre nézve: 1. a holdankénti törzs
számot egész cm-ekben kifejezett mellmagassági átmé
rők szerint: 2. a holdankénti körlapösszeget; 3. a hol
dankénti élőfatömeget kétféleképpen, u. m. több (4— 13.) 
vastagsági osztály alakításával, az úgynevezett köböző- 
hösszak (tömegmagasság) segélyével és vastagsági osz
tályok alakítása nélkül egy átlagos fa alapul vételével ki
számítva ; 4. az élőfaállomány vastagsági összetételét, az 
„Erdészeti Kísérletekben“ Fekete Lajostól megjelent ide
vágó tanulmányokban felállított elveknek megfelelő rend
szer szerint: 5. a faállomány átlagos törzsének a szá
zalékos helyét; 6. az álló száraz és a kidült, de még 
teljes kéreggel fedett száraz fák számát egész cm-ekben 
kifejezett mellmagassági átmérők szerint részletezve, to
vábbá az ilyen fák körlapösszegét és átlagos vastag
ságát. Az 1— 5 alatt jelzett adatokat a faállományok át
lagos vastagsága szerint rendezte (2. sz. kimutatás), meg- 
felelőleg csoportosította az 5, 10, 15— 45, 50 cm. átla
gos mellmagassági átmérőjű fák által alkotott faállomá
nyok szabályos vastagsági összetételét (3. sz. kimutatás) 
és fatömegét. A fatömeg kiszámítása céljából nem dön
tött átlagos törzseket, hanem az előbbi tanulmányaiban 
(1. Érd. Kis. 1906. és 1907-ik évfolyamaiban) megszer
kesztett eszményi átlagos törzsekről vett azokat az 
adatokat alkalmazta a számításnál, amelyek a dolgo
zathoz mellékelt 1. sz. kimutatásban vannak feltüntetve. 
Az élő fatömeg mellett ugyancsak grafikus eljárás igény- 
bevételével megállapította a kiszáradt fák fatömegét is 
(6. számú kimutatás), s a végső eredményeket a 9. 
számú kimutatásba fog lalta össze, amelyekben ki van 
mutatva a 20, 25, 30— 150, 155 éves faállomá
nyokra nézve holdanként: az élő faállomány fatömege, 
folyó és átlagos növekvése, a faállomány keletke
zése óta kiszáradt fák fatömege, ennek a fatömegnek 
az évi emelkedése, végül az összes fatömeg s ennek 
folyó és átlagos növekvése. Nem egyéb ez a kimutatás, 
mint olyan fatermési tábla, a melyben az adatok nincse
nek termőhelyi osztályok szerint elkülönítve, hanem 
csupán egy, átlagos termőhelyi osztály szerepel.
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De emellett a dolgozat, amikor a számokból levonja 
a következtetéseket, sok, részint az erdőbecsléstan kö
rébe vágó, részint más természetű kérdésre is kiterjesz
kedik.“

A következő cikkben Fischer Emil és Zemplén Géza 
a cellobióz és oszonjának visekedését tárgyalja nehány 
euzimmel szemben.

Réthly Antal az erdészeti meterologiai állomások hő- 
mérsékleti és csapadék átlagértékeit ismerteti. A táblá
zatokba foglalt értékeket könnyebb átnézet kedvéért gra
fikusan is feltünteti. Az adatok közlésével célja alkalmat 
nyújtani annak megállapítására: „hogy az erdészeti állo
másokon végzett megfigyelések mennyire térnek el a 
normálistól, vájjon egy hónap hőmérséklete alacsonyabb 
vagy magasabb volt-e, a csapadéknál bőséggel vagy 
hiánynyal állottunk szemben.“

Ugyanazon füzetben tárgyalja az 1907. év időjárását. 
Nagyon érdekesek az erdőben végzett megfigyelések 
összehasonlítása a nyílt területről nyert megfelelő adatok
kal, melyekből kitűnik az erdőnek hűsítő hatása.

A maximumok és minimumok eltérései mutatják, „hogy 
a felmelegedések a nyílt területen jóval nagyobb mérvűek, 
de épp miként a besugárzás, az éjjeli kisugárzás is jóval 
nagyobb. Ez is bizonyítja az erdő lombozatának hűsítő 
hatását egyrészt, másrészt, hogy megvédi a talajt a na- 
gyobbmérvű kisugárzástól."

Táblázatba foglalja a nyílt terűlet eltéréseit is az erdő
vel szemben napimenetben is.

Egybeállítva az 1901 — 1907. év megfigyeléseit a nor
málistól való eltérést illetőleg, tiszta képet nyújt az 
utóbbi évek rendkívüli szárazságairól, a miket nemcsak 
a fiatal fásítások, de idős erdők is megsinyleltek.

Röviden még a felhőzeti viszonyokkal is foglalkozik.
Roth Gyula „Adatok az erősebb erdőlés élettani 

hatásához“ cimű cikkében megfelel az általa felállított 
ama kérdésre : „hogy vájjon képes-e a hosszú időn át 
nyomás alatt sínylődött fa —  különösen fenyőfélék — 
arra, hogy azonnal felhasználhassa a világosságnak és 
levegőnek az erdőlés révén fokozott élvezetét?“

A választ a füzethez csatolt sikerült képeken is fel
tüntetett, a m. kir. bródi erdőgondnokság vezetője, Koller 
János m. kir. főerdőmérnök által az állomás rendelke
zésére bocsájtott 11 darab jegenyefenyő, 9 darab bükk- 
korongokról olvassa le.

A korongok azt m utatják: hogy az erősebb erdőlés, 
illetőleg fokozatos felújítás végett alkalmazott erős gyérí
tések hatását a fák jóformán azonnal megérezték és 
nagyon rövid átmenettel, sőt ugylátszik még ugyanannak 
az évnek hátralévő részében, jóval szélesebb fapalástot 
raktak magukra, mint az erdőlést megelőző években.

Több példában az egyes erdőrészletekben foganatosított 
erdőlések fatömegeit és a növekvés menetét feltüntetve 
megállapítja az évgyűrűk szélességeit, amelyekből kitűnik,

hogy a felszabadítás után a növekvés a tízszeresre, sőt 
14-szeresére emelkedett.

A törzs aljából, közepéből és felső részéből vett koron
gok alapján felrajzolja a törzsek hosszmetszetét, a me
lyekből világosan kitűnik az erdőlés után beállott nagy
mérvű növekedés.

Az erdőlés behatása alatt az 5— 5 évi ciklusok növek
vésében észlelhető eltérések kimutatása végett táblázat
ban állítja egymás mellé a törzseket az 5—5 évenkénti 
növedéket százalékokban kifejezve.

Reámutat az erős erdőlés által termelt fa minőségére 
is s azon következtetésre ju t: „hogy már fiatal korban 
kell beleavatkoznunk a fák létért való küzdelmébe és ezt 
a beavatkozást állandóan kellő mértékben kell tartanunk, 
mert az elkésett beavatkozásnál —  ilyen torzképeit kap
juk a fáknak, a milyeneket bem utattam .“ S ismételten 
hangoztatja, hogy nem akarja a bemutatott korongokat 
célnak odaállítani, csak annak igazolására hozta fel, 
„hogy erdei fáink növekedése erősebb erdőlés útján tény
leg igen nagy mértékben fokozható.“ Itt jegyzi meg a 
szerkesztő, hogy hasonló eredményt mutat ki Ferenczfi 
József szaktársunk a tölgyről „Magyar Erdész“ 1908. é. 
f. 1. sz. 5. 1.

Végül Róth azon kéréssel fordul a szaktársakhoz, hogy 
ily korongokkal és hozzátartozó adatokkal lássák el a 
kísérleti állomást.

Az „Intézeti ügyek“ cím alatt van ismertetne az 1909. 
évi munkaterv is, mely kecsegtető távlatot nyújt a jövőre, 
felkarolva számos fontos, még tisztázandó kérdést a 
gyakorlati erdőgazdaság köréből.

A „Személyi ügyek“-ből kiemeljük, hogy a m. kir. 
földmivelésügyi minister Róth Gyula m. kir. adjunktust 
három havi tanulmányútra küldte ki Dániába, Német
országba, Svájcba, Franciaországba és Ausztriába.

A tartalmas füzetet a szaktársakhoz intézett azon ké
relem zárja be, hogy a folyóiratot önálló tanulmányaik
kal, a melyek „kisebb közlések" is lehetnek, föl
keressék.

Reméljük, hogy ezen kérelem a magyar erdészeti ki- 
sérletügy már oly szépen megindult fejlesztése érdeké
ben nem marad visszhang nélkül s mindegyikünk sietni 
fog bizonyára értékes megfigyeléseivel és kutatásaival 
kísérletügyünk önfeláldozó lelkes szakférfiainak támo-

gatására- M itsk e .
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Véletlen vaddisznó-vadászat.
Irta gyöngyösha lá szi Takách Gyula.

Júliusi verőfényes délután volt. Igazi kánikula. Ember, 
állat menekült az árnyékba az elviselhetetlen hőség elől.

Magam is elbújtam lefüggönyözött hűs szobámba és 
végignyújtózva a kereveten, rágyújtottam egy cigarettára. 
— Untam magam. —  Bámészkodva néztem szivarkám 
gomolygó füstjét, mint száll felfelé szakadatlanul a vékony, 
kékes szalag, s oszlik szét bodor felhőkké a boltozaton, 
hogy ismét lecsapódjék, hullámzó, imbolygó fátyolréteget 
képezve fölöttem.

Talán a szobámban uralkodó misztikus félhomály, s 
az ide-oda szálló füstfelhők gyakoroltak hatást kedélyemre, 
de lassacskán éber álomba merültem. Elfogott a meren
gés, az ábrándozás.

Szemeim elrévedeztek a falakon, honnan itt is, ott is 
egy sötét agancs vagy fehérlő vadkan-agyar körvonalai 
meredtek felém, kisérteti nyelven vádolva halálukért: 
gyilkosom ! . . . gyilkosom! . . .

A lomhán nyújtózkodó füstrétegen mozgó alakok, fák, 
erdőrészletek jelentek meg, miket képzeletem festett oda 
az álom színeivel. Itt egy hatalmas bőgőagancsos, körül
véve figyelő, karcsú teheneitől, amott egy kutyák által 
megállított, dühében tajtékzó agyaras . . . . .  Benépesedett 
az egész szoba szebbnél-szebb jelenetekkel, felkorbácsolva 
a hőségtől szunnyadó vadászszenvedélyemet.

Izgatottan ugrottam fel fekhelyemről. Nem volt tovább 
maradásom a szobában. Vágytam ki a falak közül a 
szabadba, ki a zöld erdőbe, az idillek s tragédiák nagy 
színpadára.

Gyorsan magamra kapkodtam vadászruhámat, vállamra 
vettem hátizsákomat, egycsövű expresszemet és fiatal 
vérebemmel nekiindultam az erdőnek.

Délulán 4 óra lehetett, mikor kiléptem a kapun. Célom 
nem annyira a vadászat volt, mint inkább egy kis séta 
az erdőn s vérebem tanítása a csendbenmaradásra, ha 
egyedül hátrahagyom az erdő valamely pontján.

*
Egy órát bolyonghattunk már körülbelül a hegyek 

között, felhasználva az időt korrepetálásra, midőn úgy 
fél hat óra tájban, épen amint egy mély kanyarulatához 
érek, kőgurulás zöreje üti meg fülemet. Föltekintek s az 
út partján ott áll előttem valami 15 lépésre, a meg
lepetéstől mozdulatlanul egy óriási vadkan. Felborzolt 
sörtével, nyitva maradt szájjal, apró, pislogó szemeit 
felém fordítva, bámult reám. Két első lábával bennt állt 
egy hangyabolyban s a legurított kő, mely figyelmessé 
tett rá, ott feküdt előttem a mély útban.

Megállani, a fegyvert gépileg lekapni vállamról, s fel
húzni, pillanat műve volt és mégsem lőhettem rá, mert 
a gyors mozdulat láttára magához tért meglepetésétől s 
egy ugrással, mint a villám, bent termett a sűrűségben.

Archoz emelt puskával bámultam egy darabig utána, 
nem lévén egészen tisztában azzal, hogy a szobámban 
látott víziók üznek-e még mindig gonosz játékot velem, 
vagy tényleg megtörtént-e a dolog.

A sűrűből kihallatszó hatalmas fujások,és a mozgás, 
melylyel méltatlankodásának adott kifejezést az öreg, 
mihamar megértették velem, hogy nem álomkép volt, 
hanem egy valóságos hús és vérből való óriási agyaros, 
melyet rendes délutáni sétájában zavartam meg, midőn 
hangyatojást csemegézett.

Ezek után mit tehettem m ást? Megvakartam a feje
met, s szomorúan hazafelé bandukoltam, szentül meg
fogadva magamban, hogy holnap délután, még ha csupa 
vénasszony potyog is az égből, a fél hat óra itt talál az 
erdőn.

Meg voltam ugyanis győződve arról, hogy egy vén 
remetével van dolgom, kit ilyen kis intermezzók nem 
feszélyeznek s mindaddig, mig valami kellemetle
nebb kalandja nem akad, megtartja a vízhez vezető 
rendes váltóját. Tehát csak a viszontlátásig búcsúztam 
el az öregtől, midőn majd az esetleges találkozás nem 
lesz oly váratlan, meglepő rám nézve s készenlétben 
talál.

A lesnek nem lévén barátja, másnap délután öt órakor 
már ugyanabban a katlanban cserkészgettem le s fel, 
hol tegnap olyan véletlenül egymásra bukkantunk, s hol 
véleményem szerint az öregnek ma is keresztül kellett 
váltani, vagy talán tanyája is ott volt.

Csendesen, hallgatózva lépegettem, nehogy a legkisebb 
zörgés is kikerülje figyelmemet. De hiába, nem lehetett 
semmi gyanúsat észrevenni. Az erdő nyugalmát nem 
zavarta más, mint szárnyas lakói. Itt egy párját hivó 
vadgalamb hallatta panaszos búgását, amott a sűrűben 
két pajkos rigó veszekedett hangos csacsogással. A hegy
oldalból egy harkály monoton kopogása hallatszott le, 
melybe bele-bele rikácsolt éles hangjával a gúnyolódó 
szajkó. Fejem felett galyról-galyra ugrálva, himbálódzva, 
kedves csicsergéssel kereste apró férgekből álló eledelét 
egy cinkecsalád . . . .  Ni, de mi volt e z ! . . . .

Megzördül mellettem a bokor s a száraz haraszton 
léptek zaja hallatszik.

Gyorsan egy fa mellé húzódva megállók, s a fegyvert 
erősebben szorítva kezembe, visszafojtott lélekzettel talál
gatom a zörgés okát. Egyszer csak kidugja fejét egy 
ostoba nyúl, nagy tapsi füleit forgatja jobbra-balra s 
gyanútlanúl alig pár lépésnyire tőlem lomha mozdulattal 
kiugrik az útra. Ott lekuporodik s kezdi csipegetni a 
zöld füvet, közbe-közbe egyet simítva első lábaival fülein 
s tüskés bajuszán. Majd összekapja magát, felül két 
hátulsó lábára s ijedt pofával, mozdulatlanul bámul a 
sűrű felé. Azután hátracsapja hallókáit s nagy ugrások-
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kai nekiiramodik a hegyoldalnak . . . Egy rigó kapargál 
a száraz haraszt között; attól ijedt meg úgy a vitéz.

Mosolyogva e kis epizódon, folytatom tovább utamat. 
Szép reményeim már-már foszladozni kezdtek, midőn 
valami dübörgésféle ütötte meg fülemet. Megállók, hall- 
gatódzom, de bizony semmi nesz. Már azt kezdtem 
hinni, hogy hallucnálok és épen indulni készülök, midőn 
alattam, a katlan fenekén a dübörgés megismétlődött, de 
most nem egy ízben, hanem vagy 4—5-ször egymásután. 
Olyanformán hallatszott, mintha valaki köveket guritga- 
tott volna.

Oszladozó reményem visszatért, s örömmel megállapí
tottam, hogy ezek ösmerős hangok, s okozójuk nem lehet 
más, mint az én tegnap megugratott s ma várva-várt 
agyarasom. Nosza, nem voltam rest. Megkötöttem vér
ebemet. Megfigyeltem a szél irányát s jó széllel négy
kézláb bebújtam a sűrűségbe. A cserkészet — ha ugyan 
egy hasoncsúszva megtett exkurziót annak lehet nevezni, 
nehéz, majdnem lehetetlen volt.

Minden lépten-nyomon ropogással fenyegető száraz gá
lyák, hatalmas vörös tüskékkel felfegyverzett ujjnyi vas
tag vadszederindák s vadrózsa-bokrok állták utamat. A 
lejtős oldal tele volt guruló kővel s galytörmelékkel. 
Nagyon lassan haladtam előre. De azért mégis közeled
tem, mert hébe-hóba hallani lehetett a disznó csámcso- 
gását is.

Csak óvatosan tovább . . . Már szivdobogva megtett 
lépés, s egy bokor gályái közt kitekintve, megpillantom 
az én agyarasomat, amint egy kis nyílás végében egye
nest felém fordulva orrmányával dobálja szét a köveket.

Leültem, hogy lecsillapodjon izgatottságom, s hogy 
megvárjam, míg a kan turkálás közben oldalt fordul, 
mert szemben elvből nem lövök soha. Nem soká kellett 
várnom. Alig hogy egy kicsit összeszedtem magamat, 
a disznó szép csendesen balra fordul s egész vál-lapját 
felém mutatva szántogat egykedvűen tovább, nem is 
sejtve a közeli veszedelmes szomszédságot.

Elérkezett a cselekvés ideje, az a pillanat, melyben a 
nyugodtságot erőltető akarat, s a szédítő, remegtető iz
galom elkeseredett csatára kelnek egymással. A kéz, 
mely a halálthozó csövet szorítja, nem remeg, az izmok 
céltudatosan működnek; pedig a lélek a legmagasabb 
fokú izgatottság tüzében vergődik, s a vér á legőrültebb 
táncot járja a szívtől, az agyig. A rögtönzőt megnyomva, 
lassan emeltem fegyveremet mind feljebb és feljebb, 
mig arcomhoz ért. Hosszú, mély lélekzetet véve, rövid, 
pontos célzás után mutató-ujjam megnyomta a ravaszt . . . 
Egy hatalmas dördülés, füstfelhő, nagy csörtetés, azután 
siri csend.

Mintha golyóm egyszerre minden élő állatot megölt 
volna a közelben, oly mélységes csend állott be a fegy
ver mennydörgő szavára.

A füst lassan elhúzódott s az erdő megrémült lakói is 
kezdtek magukhoz térni ijedtségükből. Itt is, ott is meg

szólalt félénk csicsergéssel egy-egy madár, egymást biz
tatva, bátorítva, s kérdezgetvén: hogy tulajdonképen mi 
is történt . . . Pedig ott volt a néma válasz. Ott feküdt 
előttem a hatalmas 168 kg súlyú agyaras, átlőtt vállap- 
pal, mozdulatlanul.

Ä legújabb önműködő fegyver — Brow 
ning Calib 16. — Ä Sjögren-rendszer.

Az újdonságok korszakában élünk. Meglepő 
sietséggel igyekeznek a fegyvergyárosok valami 
olyasfélét alkotni, amelyben nem csak a tech
nika, hanem a kényelem, a könnyedség is mi
nél’ jobban érvényre juthasson.

Biz’ ez az igyekezet nem csak látszatra, ha
nem lényegére nézve is igen nehéz és sok kí
sérlettel jár.

A gyáros lehetőleg arra törekedik, hogy ta
lálmányának tandíját, ne csak ő, hanem lehe
tőleg a nagyközönség is bizonyos hányadában 
megfizesse.

Éhez, a minden újdonságért lelkesedő és 
mindenben siető modern laikusok nagy tábora, 
tényleg igen gyakran hozzá is járul.

A fegyvertechnika terén tudvalévőén ez idő 
szerint az automatafegyverek azok, amelyek 
hatalmas erővel döngetik nem csak a régebbi, 
hanem az újabbi rendszerek kapuit is!

Elvitázhatatlan és előre látható ténynek lehet 
már most kijelenteni, hogy ez a rendszer nem
csak diadalmaskodni fog, hanem az összes ed
digi lőfegyverzetet használaton kívül is fogja he
lyezni. Rövidesen minden más rendszerű fegy
ver úgy el fog tűnni, mintha soha sem lett volna.

Az egész rendszernek pedig az a lényege, 
hogy egy egészen új ösvényen halad. Felhasz
nál egy olyan erőt, amely eddig is meg volt 
ugyan, de értékesíteni még soha senkinek eszébe 
nem jutott. Ez az erő, a lőpor visszaható, visz- 
szalökő ereje. Ennek az erejét a vadász eddig 
csak mindig károsan és bántóan érezte. Az 
automatarendszer ezt az erőt szolgálatába fo
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gadta, kihasználja, de egyúttal bántó érzésétől 
megszabadítja a lövészt olyképpen, hogy nekie 
még nagyobb kényelmet is biztosít.

Az automatarendszer a lövés által fejlődött 
gázok erejét — a fegyvernek öntöltésére és a 
kilőtt hüvelyek kidobására használja fel. Ez pe
dig nagy szó. A gyakorlati értéket csak úgy 
vehetjük észre, ha megfigyelünk egy olyan va
dászt, aki csak nem régóta használja a patron- 
kidobós (ejector) fegyvert.

Ez a patronkidobó nem tölti meg újra a fegy
vert, hanem csak kidobja az üres patront és 
mégis olyan nagy könnyűség ez a vadásznak, 
hogy csak az tudhatja, aki már próbálta. Az 
ilyen vadász, ha újra olyan fegyvert használ, 
amelynek nincs patronkidobója, egészen fél
szeg lesz, nem tud fegyverrel bánni és a meg-' 
töltéssel igen sok időt veszít, valósággal pisz
mog a fegyverével. Ez az ember természetraj
zához tartozik. Mindenféle kényelemhez és 
könnyedséghez hamar hozzá szokik; de arról 
lemondani csak a legnagyobb önmegtagadással 
tud. így is hiányozni fog neki mindig valami, 
az — ami már volt neki.

Semmi sem lehet tökéletes abban a pillanat
ban, amelyben létre jön. Javításra és módosí
tásokra szorúl. Mentül tökéletesebb lesz, annál 
jobban tért hódít és mind jobban kiszorítja azt, 
amelynek a helyébe jött.

Ilyen szerepre hivatott az automatikus ismétlő 
fegyver. Most már fel van találva. Még mindig 
javításra szorul, de már nem messze az idő, 
amidőn is a kezdet nehézségén keresztül esve, 
a teljes sikerhez is juthat.

Mig ezt eléri, addig magam is az ellenzők 
táborában a tartózkodási álláspontra helyezke
dem. Nem elvi szempontból birálgatok, nem 
theoretikus fejtegetésekre fektetem a súlyt: ha
nem egyedül a gyakorlatra. Tisztelt vadásztár
saim belém helyezett bizalmára hivatkozhatva, 
hogy eddig még soha semmiről sem mondtam 
elhirtelenkedve bírálatot és az a toll, amelyet 
forgatok, mindig az igazság és a vadászat ér
dekében működött és fog működni. Magánér
dekek szolgálatába nem kerül. Miről az eddigi 
tapasztalatok is fényes tanúbizonyságot tehetnek. 
Nem dicsekedésből, csak csupán jól eső érzés

ből említem meg, hogy: eddig mindazon kísér
letek, amelyek oda irányultak, hogy bírálataimat 
— különösen a fegyvertechnika terén — befo
lyásolhassák, vadásziasan szólva még mindig 
csütörtököt mondott.

Ezért tapasztalhatták igen tisztelt olvasóim is, 
hogy sokszor másokkal ellentétes véleményemnek 
igazságát a gyakorlat mindig az én javamra ér
tékesítette.

Ezen személyes izű kis kitérés után vissza
térve az automatikus fegyverek technikájára, — 
eltekintve mindenféle képletes számítástól — újra 
hangsúlyoznom kell, hogy: az automata önmű
ködő ismétlő fegyvereké a jövő. A z a jövő, 
(ilehet talán, hogy igen közel jövő), amelyben 
ezen fegyverek oly tökéllyel lesznek előállítva, 
hogy bennük a természetszerű hibákon kívül 
semmi néven nevezendő működési hiba elő 
nem fordulhat!

Az automatikus fegyverek első eszméje már 
a Winchester puskáknál kezd derengeni. Azzal 
a különbséggel, még pedig igen nagy különb
séggel, hogy itten a töltést az emberi erő külső 
behatása — az előagy mozgatása által hozta 
létre. Tehát csak ismételt, de nem — önmű
ködött. Az a bizonyos előagy-mozgatás némi 
fáradtsággal járt és sokan megszokni nem tud
ták. Az automatafegyver legnagyobb sikere pe
dig abban csúcsosodott ki, hogy levette a va
dász válláról azt a terhet is, a melyet az az 
előagy-mozgatásnak csekély fáradságával eddig 
érezett.

Ez a modern ember legraffináltabb találmánya, 
a midőn még a legcsekélyebb munkát is me
chanikai úton állíttatja elő úgy, hogy az ember 
kényelme mindenben a legmesszebbmenő ha
tárig biztosíttassék.

Mi ezeken talán még nevetünk, de a mi 
utódaink már nem fognak nevetni, hanem in
kább igyekeznek a mi ellenvetéseinket meg
győzni, a minek a neve: a kétcsövű automata- 
fegyver lesz.

Magamnak is kedves és megszokott kifogá
som az, hogy minek nekem 5 lövés, ha eset
leg elakadhat a második. Vagy: a dupla pus
kával is gyorsan lőhetek, sőt még egyszerre is. 
És ez igaz is. Igen ám, de miért ne lehetne

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



378 MAGYAR E R D É S Z 21. szám.

esetleg négylövetű dupla automata is ; ha fel
téve az egycsövű abszolút biztosságának pro 
blémája időközileg meg nem oldatnék.

Eddigelé két sörétes automatafegyverünk van: 
Browning és Sjögren. A sorrend kedvéért 
vegyük először a Browningot. Tényleg, Brow
ning, a feltaláló fényesen dokumentálta e 
fegyverrel, miként kell oly lövőeszközt kon
struálni, a mely a gyakorlati használható
ság terén meg nem állhat s a mely inkább 
lövő-masina, még pedig elég szeszélyes gépe
zet, mintsem puska. A kissé ideges vadászt a 
Browning kettős rúgása meg teljesen zavarba 
hozza. Az automatikus rendszerű fegyvereknek 
az alkatrészei természetszerűleg bonyolultak, de 
ez nem hibájuk, mert elvégre az óraszerkezet 
is eléggé komplikált, mégis a pontos működésü
ket soha sem a rendszer, hanem a minőség 
befolyásolhatja. Bár az egyszerűség mindig a 
célszerűségnek a legigazibb fokmérője, de az 
ilyen rendszernél — ha a szerkezet fedve van 
— az egyszerűségtől eltekinthetünk.

A Browning 12-ős öbnagyságban jött először 
forgalomba. Számtalan apróbb hibáit a gyáros 
igyekezett időközileg eltüntetni. El is tüntette, 
de ezek a hibák mind oly lényegtelenek voltak, 
hogy magára a konstrukcióra minémű befolyást 
sem gyakorolt. A meglévő Browning rendkívüli 
gonddal és nagy figyelemmel készített töltényt 
igényel. Mihelyt egy kis alaki vagy ürmértéki 
hiba fordul elő a tölténynél, a szerkezet meg
akad, és nem működik. Erősebb töltésnél a cső 
hátrafutva megakad és a patron összetorlódik, 
az üres hüvely csak a fegyver szétszedésével 
dobható ki. Gyenge töltéssel meg a spirálrugó 
egyszerűen nem is működik. Lövés után a szer
kezetet fedő takarót, ha alaposan ki nem tisztít
juk, akkor az ott leüllepedő korom megszáradva, 
a szerkezet működését teszi lehetetlenné.

Ismerve a magyar vadászok nem valami túl
buzgó szokásait a töltények készítési módjairól, 
mondhatom, hogy ezen fegyverhez szokásos és 
előírásos töltények készítésével ez idő szerint 
még egyik sem fog bajlódni. Nem pedig azért, 
mivel eddig még csak igen csekély százaléka 
van a magyar vadászoknak, a kik ama egy
szerű alapigazságot elismerik és vallják, hogy

a jó lövés titka nem is annyira a fegyverben, 
mint inkább a helyesen és célszerűen készített 
töltényben keresendő. A minek főoka, sajnos, 
a mi silány lőporunkban is rejlik. Igaz ugyan, 
hogy a spirálrugó felett alkalmazott fémkarika 
aláhelyezésével lehet a rugó erejét is szabá
lyozni. De egy ilyen szabályozást senki sem 
kívánhat olyan vadásztól, a kinek 5 lövetű, ön
töltő, automatikus, ismétlő puskája akkor mondja 
fel a szolgálatot, a mikor épp egy pár órai fá
radságos utánjárás közben a vad lelövéséhez is 
juthatna.

Sajnos, a gyárosok egy-egy fegyver-újdonság 
létrehozásánál, csak a technikusok működését 
veszik igénybe, a nélkül, hogy a gyakorlati va
dászatra is tekintettel volnának. Innen van aztán 
némely fegyvernek a szörnyalakja is, a melyet 
hordani sem nem célszerű, sem nem vadászias.

A Browning-rendszernél a lövés pillanatában, 
a cső hátraszaladásával jön működésbe a závár
zat is, itt tehát a fegyver csöve többé nem 
stabil, hanem mozgásnak van kitéve, a mely 
rendszer a mennyire nem célszerű, olyan egye
dül álló is. Célszerűtlenségének legegyszerűbb 
magyarázata az esetleges megakadásnál — a 
patron összetorlódása.

Ilyen körülmények között fordult elő már olyan 
eset is — Lakatos Károly barátom volt a szem
tanúja — hogy az összetorlódott töltények vala
melyes módon explodálva, a vadászt is súlyo
san megsebesítették.

A 12-es öbü Browningot a magyar vadászok 
nem valami nagy rajongással fogadták. Szokat
lan alakja, súlya és Caliber nagysága nem volt 
nekik megfelelő. Az elégedetleneket a gyáros 
sietett megvigasztalni és ez év október havában 
piacra hozta „slágernek“ a legújabb modelljét a: 
Browning Ca/ib. 16-os puskát.

Csinosabb, könnyebb és tetszetősebb, mint 
a 12-ős.

Ez lenne az ismertetése. De olyan nagyhangú 
előzetes színházi jelentés előzte meg megjele
nését, hogy kénytelenek vagyunk vele kissé 
bővebben is foglalkozni. Rövid, jobban mondva 
túlságosan rövid agya van, a csöve is rövid és 
a súlya mégis mintegy 3 kiló.
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Érzékenysége nagyobb a legfinyásabb kis
asszonyénál.

Ugyanazon hibái vannak, mint a 12-ősnek. 
2’5 gr. füstnélküli lőporral lőve, a csöve hátra
szalad, megakad, patronjai összetorlódnak és 
csak szétszedéssel dobhatók ki. 2 4 gr. porral 
egyszerűen nem ismétel. 2'3 gr. füstnélküli, vagy 
4’5 gr. fekete lőporral azonban ismétel.

Töltényei a legnagyobb alaki pontosságot igé
nyelik. A töltény, ha csak egy kissé szeg
letes peremezésü, avagy bármilyen csekély hor
zsolást vagy foszlányt visel magán, azonnal 
megakad és nem működik.

A töltények szabályos kerek peremezésére a 
legnagyobb gond fordítandó.

Száz különféle patronnal kipróbálva, a fegyver 
csak harmincszor ismételt; a többi esetben meg
akadt.

Sajnos, vizi szárnyasokra is kipróbáltam és 
mindig akkor akadt meg, a mikor legnagyobb 
szükségem és élvezetem lett volna mind az öt 
lövésében.

Ez a tény, hogy mi lesz majd a theorelikus 
fejtegetésnek kifogásai és magyarázatai — azt 
még nem tudom. Annyit azonban már most is 
mondhatok, hogy ez — nem lesz a jövő fegy
vere !

A Sjögren rendszere.
A Sjögren-rendszernek magának különféle 

előnyei vannak, a melyek ezen fegyvert a többi 
automatának jóval elébe és felé helyezi. A szi
lárdan álló cső, és a mechanikai szerkezetnek 
abszolút biztonsága adja meg neki azt a kivá
lóságot, amelyet eddig még egy fegyver sem 
produkált. A tölténynek illetve a lövésnek vissza
ható ereje nem közvetlenül, hanem közvetve 
van felhasználva. És ez a közvetettség megszün
teti teljesen a lövőnek kellemetlen érzést okozó 
rúgást.

Mert úgy van a szerkezet elrendezve, hogy 
a fegyver visszalökő ereje a mechanikai része
ken teljesen eloszlik. Ez a visszalökő erő nem 
tévesztendő össze a gáznyomással. Itt a vissza
lökő erő csak kinyitja a zárt, a becsukást már 
az alkalmazott különféle rúgók végzik el.

A szerkezet bonyolúlt, de ezt máskép elkép
zelni sem lehetne, ilyen, úgynevevett óramű-

elosztásnáh Végtelen előnye, hogy két-három 
fogással mégis szét lehet szedni.

Sokan mégis csodálkozni fognak, hogy most 
egyszerre csak dicsérem a Sjögrent, az előtt 
meg kifogásoltam. Én a rendszer nagyszerű
sége előtt kalapot emelek, s azt sohasem ki
fogásoltam. Kifogásoltam a használati értékét 
a gyakorlati használatnál. Lövöldéi belövések- 
kel még nem lehet egy fegyver gyakorlati 
értékét megbírálni, nem legalább is annak, a ki 
véleményét nyilvánosságra is hozza. Hogy iga
zam volt és van, legfényesebb tanúbizonyság 
reá maqának a gyárnak, illetve képviselőjének, 
hozzám intézett levele, a melyben elismeri a 
„Magyar Erdész“-ben annak idején közölt 
ismertetésem helyességét és valódiságát.

Sőt, a helyes kritikánk útmutatása szerint is 
— azonnal intézkedett a gyár maga, hogy ezen 
hibák azonnal kijavíttassanak. Mindazoknak fegy
vereit, a kik először vásároltak, ki is cserélte.

A kijavított fegyverek sem működtek elég tel
jesen. Az én próbám és bírálatom alapján vétet
tek újra javítás alá. Lehet, hogy mire ezen sorok 
napvilágot látnak, már akkorra ki is lesznek 
javítva. Nem mulaszthatom el megemlíteni a 
gyár becsületességét, hogy: mind addig, amig 
ezen hibákat teljesen ki nem küszöbölik — az 
eddigi fegyverek elárusítását is teljesen beszün
tette.

Lapunknak megvan az elégtétele, és elisme
résünk, hogy a mi tárgyilagos kritikánkat maga 
a gyáros ismeri el legjobban ezen cselekedete 
által.

Ha ezek a hibák megszűnnek, akkor tényleg 
a Sjögren lesz — a jövő  fegyvere! Ezek a 
hibák pedig igen könnyen eltüntethetők és ki
javíthatok. {Kő)

Történelmi vadászati kiállítás az 1910. évi 
wieni első nemzetközi vadászati kiállításon.

Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati kiállítás 
magyar vadászkastélyában a vadászat praehistorikus és 
historikus részének kiállítására egy külön történelm i 
csarnok fog szolgálni. Ezen csarnokban kerül bemuta
tásra mindazon vadászati anyag, tárgy, okmány vagy 
bárminemű motívum, mely a vadászat praehistorikus
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vagy historikus részével vonatkozásban áll. Nevezetesen: 
régi vadászati fegyverek, tőrök, vadász gyilkok, hajító 
fegyverek, nyilak, kézi íjjak (kő , csont-, fa-, bronz- és 
vasból), vadászati öltözékek, felszerelések és eszközök, 
járóművek, nyergek, hámok, kócsagsolymászatra vonat
kozó tárgyak, vadászsátrak, régi vadászkészletek, az ős 
vadászatra vonatkozó irodalmi művek, okmányok, régi 
vadászati szerződések, régi vadászati szótárak, képek, 
albumok, vadászatra szóló különféle régi meghívók, 
vadászebédek étellapjai, régi vadászati jegyek, fegyver
viselési és puskapor, lőszerek vitelére vonatkozó enge
délyek, az ősvadászatra vonatkozó műipari tárgyak, régi 
fali szőnyegek, egyszóval mindama tárgyak, a melyek a 
különböző vadászati módokra vonatkoznak és a vadászat 
fokozatos fejlődését szemléltetővé tenni hivatottak.

Ezen kiállításban a magyar nemzeti múzeumon kivül 
az összes vidéki múzeumok, könyvtárak, levéltárak részt 
fognak venni nagy terjedelmű anyagukkal.

Ezen rendkívül érdekesnek Ígérkező kiállítás anyagának 
gazdagítása érdekében a kiállítás „Magyar országos 
bizottsága“ ez utón is fordul mindazokhoz, kik ilyen 
vonatkozású anyaggal rendelkeznek, azon kéréssel, hogy 
azt a kiállítás céljaira átengedni szíveskedjenek, biztosít
ván az illetőket arról, hogy tárgyaiknak kellő őrizetéről 
a legmesszebbmenőleg fog gondoskodni és azoknak hiány
talan visszaszállításáért szavatol. A „Magyar országos 
bizottság“ hozzá intézett szóbeli vagy írásbeli megke
resésre azonnal küldi a szükséges jelentkezési íveket és 
a legnagyobb készséggel szolgál közelebbi felvilágosítás
sal. A magyar országos bizottság címe: „Az 1910. évi 
wieni nemzetközi vadászati kiállítás magyar országos 
bizottsága“ Budapest, V. Zoltán-u. 16. Telefon: 163—88.

Rozsnyói szarvascserkészetek.
I. A rozsnyói róm. kath. püspökség erdőbírtokán:
A püspökségnek rozsnyói, mintegy 3200 k. holdnyi erdő

birtokán a vadászati jogot emőkei ifj. dr. Emich Gusz
táv és sipeki Balás Béla ministeri osztálytanácsok bérlik.

Az ez idei szarvascserkészetek szeptember 16-ától ok
tóber hó 5-ig tartattak meg. A bőgés — tekintettel a 
meleg időjárásra — nem volt kedvező, bár 20—25 bőgő 
szarvas volt a Rewierben ; az elejtett agancsárok száma 
nyolc darab, nevezetesen:

Schött Alfréd porosz nyug. lovaskapitány ejtett egy 
12-pst és három 10 est; köztük egy kapitális bikát;

Dr. Emich Gusztáv egy 12-est, egy 10-est és egy 
nyársast.

Pauchly Rezső erdőmester egy visszarakott, kapitális 
10-est.

II. Rozsnyó rend. tanácsú város erdőbirtokán :
A városnak közel 3000 k. hold erdőbirtokán a vadá

szati jogot 10 bérlőtárs bérli.

Az ugyanazon időben megtartott szarvascserkészeteken 
ifj. Varga István lőtt egy még szőrben levő nyársast.

Rozsnyón, 1909. október 13.
Pauchly Rezső,
püsp. erdőmestpr.

A búbosvöcsök és vándorlása.
Irta Sólyom.

Honi szárnyasvilágunk e kévéssé emlegetett érdekes 
objektumáról felette részletesen szól nagybecsű munká
jában neves tudósunk: Madarász, miért is leírását bízvást 
mellőzhetem s csupán egyéb megfigyeléseimre szorít
kozom.

A búbosvöcsök, podiceps cristatus, ama kevés számú 
szárnyas közé sorolható, mely mind az öt világrészben 
s így minden égöv alatt otthon van. Bárhol legyen, lét
feltételeit mindenütt biztosítani képes, s mégis, csodála
tosképpen, korántsem szapora.

A régibb ornithologia a búbosvöcsök vándorlásainak 
mikéntje, különösen pedig érkezésüknek időpontja felől, 
még vajmi keveset tudott. A tél jégpáncélja őt is, bár
merre vonuljon, vándorutakra készteti mindonnan, hol a 
jég elzárja előle főtáplálékát: a halak világát.

Hazánkban a telek utóbbi években aránylag enyhék 
voltak, úgyhogy a legutóbbi nehány év avifenologiai és 
meteorologiai szempontból, majdnem egyöntetű jelleget 
mutatott. Ez a körülmény némileg megnehezíted éppen 
a legutóbbi évek megfigyeléseit, úgy hogy mihelyt egy 
szigorúbb tél bekövetkezik, az egyes megfigyelések ka- 
rakterisztikumainak egyik-másik támpontja megingatható. 
Áll ez különösen a bübosvöcsöknél tett megfigyelésekről. 
Kétségtelen csak az, hogy legkésőbb december végével, 
amidőn hazánkban rendszerint mégis jeget és havat ka
punk, a búbosvöcsök innen is vendéglátóbb tájakra 
vonul.

Mihelyt egy-egy hirtelen és erősebb fagy vizeink tük
rére jégkérget borít, a búbosvöcsök tüstént összegyülek- 
szik s hamarosan délvidékre húzódik. Minthogy rend
szerint szélesebb medrü vizek közepén szokott tartóz
kodni, felette nehéz őt észrevétlenül megközelíteni.

Vándorútaiban akkor, midőn Európa északibb fekvésű 
tájairól vonul délnek, rendszerint a délsvájci tavakon s 
ezek közt is különös előszeretettel a genfi tavon tart 
pihenőt. Svájc és Északolaszország napsugárban csillogó 
tavainak tükrét ilyenkor nagy tömegben szokta ellepni. 
Miután e tavak szigorúbb telek idején is fagymentesek, 
azokon legtöbbnyire át is telel. A svájci tavak közül, a 
genfin kívül, néha a bodeni, zürichi és luzerni tavakat 
is fölkeresi akkor, ha enyhébb telek idején, e tavak felü
lete jégmentes marad. Mihelyt azonban az idő zordabbra 
fordúl s a vizek szélén megjelenik az első jégkéreg, to
vább vonul a közel fekvő genfi, luganoi, Garda, Kömó 
és egyéb az olasz-svájci határvidéken fekvő tavak enyhe
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tájaira. Ezek közt is legkedveltebb helyük mindenkor a 
genfi tó jókora medencéje. A sokkalta keskenyebb olasz 
tavakon rendszerint üldözéseknek van kitéve. Egyébként 
is az olasz tavak mellékét, tél szakában, az utazók 
százezrei szokták felkeresni s így ott általában sokkalta 
zajosabb az élet télszakában is, mint a genfi tó part
mellékein, melyeket inkább csak tél végén kezdi a tu
risták csapata nagyobb tömegekben látogatni. A zavar
talan nyugalmat a búbosvöcsök is csak úgy kedveli, 
mint bármely költözködő szárnyas, de sőt tán az összes 
viziszárnyasok közül leginkább keresi az olyan helyeket, 
hol létkörei a legnyugodalmasabbak.

Egyidőben a svájci tavak közül különös előszeretettel 
jelentkezett a kis sempachi tó felületén. De itt üldözte 
őket a partmenti nép. Ma már a sempachi tó környékén 
hasztalan várják a búbosvöcsököt, holott régebben ezrei 
kerültek aggatóra. Ma alig egy-két véletlenül odatévedő 
áldozat vándorol a hírneves luzerni tolikereskedőkhöz. 
Vadkacsa és yizityúk azért még feles számban akad tél
szakában a sempachi tavon is. A sempachiak a vöcsök 
helyett egyéb viziszárnyassal kárpótolják tehát magukat 
addig is, mig ezekből is ki nem fogy a készlet..

Hazánk egyes tavai, Aldunánk s a Tisza, a búbosvö
csöknek eléggé kedvelt tartózkodási helyei. Külömben is 
hazánkban sem a vadász, sem pedig a nép részéről nem 
fenyegeti az üldözés veszedelme, s így csakis általános 
szaporátlanaága az oka annak, hogy hazánkban is a rit
kább szárnyasok közé sorolható.

Rendesen mindenütt akkor és ott jelentkezik, midőn 
már a vízityúk is megjött és berendezkedett.

Egyéb fajta viziszárnyasok társaságában csak akkor 
marad, ha a bőséges táplálékból maga is dúsan kiveheti 
osztályrészét.

Egy-egy búbosvöcsök gyomrában néha vöcsöktollat 
és pelyhet találtak. Valószínű, hogy paraziták gyötrik 
őket, miközben tollaikat és pelyhűket lecsipdesik s le is 
nyelik. Tollevésük tünetéről Brehm és Homeyer is meg
emlékeznek.

A költés munkájával foglalatoskodó búbosvöcsök nem 
fog elmenekülni, annál kevésbé akkor, ha zsenge, pely
hes, gyámolatlan csibéi vannak.

Tagadhatlan, hogy a búbosvöcsök a veszedelmesebb 
halpusztítók gárdájához sorolható. A hol főként a halte
nyésztésnek számottevő kárt okoz, ott megtűrni nem le
het. Egyebekben aligha teszünk szolgálatot a természet 
háztartásának s egyben a tudománynak, ha végpusztítá
sára törünk; annál kevésbé, mivel a vöcsök gyomrá
ban nemcsak halmaradványokra, hanem bőségesen rá
bukkanhatunk nagyszámú kártékony vizi és egyéb rovar
maradványra is. A halak világából is inkább a kártékony 
rabló csuka az, mely legkedvesebb csemegéje. E körül
mények a vöcsök javára billentik a mérleget.

Fészke eléggé elmés szerkezetű ide-odauszkáló alkot
mány, melynek ekként az árvizveszedelmek alig árt
hatnak. A vizes elemnek s a napsugarak együtthatásá

nak állandóan kitett vöcsöktojások színezete egymástól 
némiben eltér s így felette változatos árnyalatokat mutat, 
mig aztán a költés folyamata alatt a tojások eltérően 
különböző színezete lassanként egyöntetű szürkés-barna 
árnyalatokat ölt. Más aztán a vöcsöktojás színárnyalata 
friss folyóvizekben s más az állóvizekben is.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

A Murány-uradalmi szarvascserkészetekről.
Szász Coburg Gothai Fülöp herceg murányi uradal

mában az idei szarvascserkészetek eredménye kedvező, 
nem annyira a terítékre hozott szarvasbikák nagy száma, 
mint inkább az agancsok jóminősége következtében.

Nyári hőség nappal, meleg időjárás a kora reggeli és 
esteli órákban, ritka bőgés, olykor síri csend reggeli szür
kületkor, jellemezték az idei bőgést.

A cserkészeteket Szász Coburg Gothai Lipót herceg 
nyitotta meg ,szept. 20 án. Később érkezett Coburg Fülöp 
herceg a vadász-úr vejével, Günther Ernő Sleswig Hol- 
steini herceggel és Dóra hercegasszonnyal, Reusz Hen
rik herceg és Szapáry Péter gróf.

Terítékre hozott:
Coburg Fülöp herceg, a vadász-úr! 1 db. 14-es, 2 

db. 10-es, 1 db. 8-as == 4 agancsár és egy őzbakot.
Coburg Lipót herceg: 3 db. 12-es, 3 db. 10-es, 1 db. 

8-as 7 agancsárt és 1 őzbakot.
Günther Ernő SÍ. Holsteini herceg: 1 db. 14-es, 1 db. 

12-es =  2 agancsárt.
Szapáry Péter gróf: 1 db. 10 es, 1 db. 8-as =  2 

agancsárt.
Összes eredmény 15 agancsár, 2 őzbak.
A cserkészetek folyamán két erős bika; egy 12-es és 

egy 10-es a medve áldozata lett, egy visszarakott erős 
8-as pedig harcban vérzett el.

Ágostonlak, 1909. október 20-án.
Lux János,

here. erdőmester.

¥¥¥¥¥¥¥¥
A wieni első nemzetközi vadászati kiállítás 

és a magyar vadászati irodalom.
A wieni első nemzetközi vadászati kiállítás magyar 

országos bizottsága tudvalévőén azon fáradozik, hogy 
lehetőleg minden olyanféle dolog, a mely a magyar 
vadászatra vonatkozik, a kiállításon be is mutattassék.

A megnyilvánuló nagymérvű érdeklődés már eddig is 
a siker reményével kecsegteti a magyar országos bizott
ság fáradhatlan és buzgólkodó képviselőit. Nem lenne 
teljes a siker, ha a kiállításon nem dokumentálnók a 
vadászati szakirodalommal is a mi önállóságunkat.

Ezért célszerű és kívánatos, hogy hazai könyvkiadóink 
— kiknek kiadásukbán a magyar vadászattal szoros 
összefüggésben álló kiadványuk van — a kiállításon ki
vétel nélkül részt vegyenek.
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Örömmel értesülünk, hogy hazánk egyik legrégibb 
könyvkiadója, ijj. Nägel Ottó-cég, a ki a magyar gaz
dasági és vadászati irodalomnak egyik legbuzgóbb ter
jesztője, —. a kiállításon részt fog venni.

Minket ez a részvétel annyival is inkább érdekel, 
mivel a nevezett cég lapunk főmunkatársa, Remetei 
K őváry  János szerkesztésében megjelenő „ Vadász 
Naptár“  I—IV. évfolyamát is kiállítja, mely munka el
terjedtsége és hihetetlen példányszámainál fogva is a 
magyar vadászi szakirodalom szenzációja.

Éz a legjobb tanúbizonyság arra, hogy igen is meg 
van a magyar vadászban is az irodalom iránti érdeklő
dés, csak kissé finnyás a mi közönségünk és sokat kíván. 
Egy munkának legfőbb bírája és kritikusa maga a vevő
közönség. Minden bírálat és kritika a vételben összpon
tosul. A mely műre ezt a bélyeget ráüti a nagyközönség, 
annak nyert ügye van. Ilyen a Kőváry Vadász Naptára 
is. Évről-évre tökéletesítve, manapság már a tökély tető
pontját érte el. S összehasonlítva a külföld hasonnevű 
munkáival, elfogulatlanul mondhatjuk, vagy mondhatja 
bárki is, a ki csak egy parányit ért, az irodalomhoz, 
hogy ezek —- úgy kiállítás, mint tartalom tekintetében — 
még csak nyomába sem léphetnek a Kőváry munkájának.

A kiadó, „Iíj. Nagel Ottó cég“ sikerét is előrelát
juk, mert a mint az 1900. évi párisi világkiállításon a 
világ minden részéből résztvevő könyvkiadók között is 
feltűnést tudott kelteni, sőt éremmel és oklevéllel is ki
tüntetve lett, — így Wien-ben is majd helyt fog állani.

Bleriot röpülése és a nyulak.
Az álmok országa valósult meg Budapesten f. év okt.

17-én, a híres francia aviatikus, Bleriot fölszállásával. 
Az emberek százezrei néma megilletődéssel és nagy 
elfogultsággal lesték azt a pillanatot, a midőn a bátor 
légi ember egyszerű és igénytelennek látszó masinájával 
először fogja hasítani a szűzies magyar levegőt.

Annyi kiváncsi ember még soha sem gyűlt össze eb
ben az országban, mint ez alkalommal. Kíváncsiságának 
kielégítésében nem csalódott senki sem. Nem a mi hiva
tásunk a repülés problémájának sikeres megoldását is
mertetni, hisz’ ezt a napilapokból mindenki olvashatta, 
csak csupán azt akarjuk megjegyezni, hogy: a ki olvasta 
a M. E. 1908. évi 3. számában; Vadliba-vaddszat a 
jövő században (Kő) című fantasztikus közleményt, az 
a közeljövőben talán már megvalósulva is láthatja ezeket.

Á Bleriot röpülése is némi összefüggésben van a vadá
szattal. Ezen körülményt akarjuk ismertetni olvasóinkkal.

A felszállás helye a főváros határában levő Rákos 
mezeje volt. A felszállás ideje délután 3 órára volt ki
tűzve. De már kora délelőtt az elzárt területen kívül az 
úgynevezett ingyenes publikumnak tízezrei szorongtak 
egymás hátán, türelmesen kibőjtölve az elég hosszú

E R D É S Z

várakozási időt és letaposva minden letaposható növény
zetet.

Beláthatatlan embergyűrű fogta körbe az egész lát
határt. Mintha valami mesebeli király akart volna ren- 
deztetni valamelyes körvadászatot. Néma csendben, türe
lemmel várakozott a nagy éhes tömeg. Egyszerre csak 
megmozdult, ordítani kezdett, rohant mindenki. Az ide
gesség átragadt egyik emberről a másikra. Senki sem 
tudta, hogy mi lehet ennek az oka, össze-vissza rohant 
mindenki. Lovasrendőrök vágtattak és kacagtak. A kör
ben futkározott egy szegény tapsifüles, egy mezei nyúl 
Nem tudott sehogysem kijutni. Rúgták, lökték, a nyúl. 
mindig kicsúszott legnagyobb ellenségének, az embernek 
karmai közül, de hiába. Vért szagolt a tömeg. Mind szü- 
kebb lett az embergyűrű, hullott, mint a zápor, a sok 
rúgás’ botütés a szegény nyúlra, de megfogni még senki 
sem tudta. Az emberek lábai között bujkálva, végre egy 
botütés szerencsésen fején találta és kimúlt.

Rettenetes volt nézni is az öldöklés vágyától megitta- 
sult, többnyire gyülevész népséget, a mint diadalmasan 
magához ragadva a kimúlt állatot, örömmámorban hur
colta körbe győzelmi jelvényként. Csakhamar előkerült 
egy mezőőr is, a ki hivatalos tekintélyének teljes latba- 
vetésével végre is megadhatta szegény agyonüldözött 
álla'tnak, hihetőleg „paprikás“ alakjában a végtisztességet.

így képzeljük el a forradalmat is. A midőn a vér 
szagától megittasult tömeg, mint egy medrét vesztett 
piszkos áram hömpölyög tova, hogy útjába eső minden
féle alkotást elsöpörjön.

Most is, a tömeg nem elégedett meg ezen áldozatával. 
Rávetette magát a közeli bolgár kertészek ültetvényeire 
és csakhamar letaposva mindent, valóságos körvadásza
tot rendezett. Hiába volt ott felügyelet. Egy-kettőre ug
ráltak jobbra-balra a meghúzódó tapsifülesek és egy
néhány hamarosan terítékre is került. Ki tudja, meddig 
tartott volna ez a rablóhadjárat, ha időközileg a Bleriot 
fölszállása véget nem vetett volna ezen igazán szégyen
letes állapotnak.

A Bleriot röpülése megbűvölte a tömeget és így ez 
többé a nyulakra már rá sem hederített. Nem tudjuk, 
mit láthatott Bleriot a magasból, de hihetőleg őt is meg
lephették a mi vadászati viszonyaink. Gondolhatta: boldog 
ország az, a hol még a vadak is az emberek között jár
nak. Talán a gondolatának lehetett rugója az is, hogy 
sietős útját félbeszakítva a híres francia, másnap már 
gróf Károlyi Mihály vendége lett, hogy valódi kis hami
sítatlan magyar vadászatban is részesülhessen.
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* K in e v e z é s e k .  A m. kir. földmivelésügyi minister a Selmec
bányái m. Icir. bányászati és erdészeti főiskola erdészeti ágazatánál 
alkalmazott tisztviselők létszámába — ideiglenes minőségben ki
nevezte P a p p  Gusztáv m. kir. erdőmérnökjelöltet tanársegéddé az 
erdőmíveléstani tanszékhez. V a s i l je v ic  Vladimir kir. főerdőmérnököt. 
sok éven át teljesített kitartó szolgálatának elismerése mellett állandó 
nyugalomba helyezte. — A m . kir. földmivelésügyi minister kine
vezte az államerdészeti tisztviselők egyesített létszámába ideiglenes 
minségű m kir. erdőmérnök-gyakornokká: D e b r e c z e n y  András 
uradalmi erdészjelöltet az ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz ; továbbá 
a következő végzett erdészt, főiskolai hallgatókat és pedig : T ó tth  
Lászlót a besztercebányai m. kir. erdőigazgatósághoz ; W e h o fe r  Mi
hályt a brassói m. kir. állami erdőhivatalhoz; L e s e n y i  Ferencet a 
kolozsvári m, íkir. erdőigazgatósághoz ; M o k s á n y i  Gábort a mára- 
marosszigeti m. kir. erdőigazgatósághoz S c h u d ic h  Nándort a besz
tercei m. kir. erdöigazgatósághoz ; M o d r o v ic h  Ferencet a beszterce
bányai m. kir. erdőhivatalhoz ; G ö s s w e in  Lajost a zágrábi kir. erdő
igazgatósághoz ; M a u k s in s z k y  Gyulát az orsovai m. kir. erdőhiva
talhoz ; O n c z a y  Lászlód a liptóújvári m. kir. főerdőhivaialhoz; S z y  
Dénest a székelyudvarhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz ; N é m e th  
Pált a dési m. kir. állami erdöhivatalhoz; P o n n e r  Nándor a besz
tercei m. kir. erdőigazgatósághoz; P a p o l c z y  Józsefet a Csíkszeredái 
m. kir. állami erdőhivatalhoz; H o r v á t h  Dezsőt az aradi m. kir. 
állami erdőhivatalhoz ; P a p p  Jenőt a liptóújvári m. kir. főerdőhiva
talhoz ; B e r z e n k o p ic s  Antalt, és S l i je p c e v ic  Illést a zágrábi kir. 
erdőigazgatósághoz ; D a u m  Alfrédet a besztercei m. kir. erdöigaz
gatósághoz ; D é r y  Károlyt a nagyváradi m. kir. állami, erdőhivatal- 
hoz ; S c h i l l in g e r  Bélát a lippai m. kir. főerdőhivatalhoz; P e llio n  
Árpádot a nagybányai m. kir. főerdőhivatalhoz ; J u r o v ic h  Ottót és 
B r a té l j e v i c  Mihályt a vinkovcei m. kir. főerdőhivatalhoz; H a g e n  
Józsefet ä susáki m. kir. erdőhivatalhoz ; N a v r a t i l  Gyulát a lugosi 
m. kir. erdőigazgatósághoz ; V iz s n y o v s z k y  Ferencet a rimaszombati 
m. kir. állami erdőhivatalhoz; B e v e la q u a  Istvánt a susáki m. kir. 
erdőhivatalhoz; K la u s b e r g e r  Józsefet a máramarosszigeti m. kir. 
erdőigazgatósághoz és S ta n e k  Vojszlavot az apatini erdőhivatalhoz, 
— Herceg Esterházy Miklós M a u r e r  Antal erdészt, dérfőldi erdő- 
gondnokót, L ö v  Jenő erdészt, gyulai erdőgondnokot, K f l lm á n  Viktor 
dombóvári erdőgondnokot, N ik lo s  Károly erdészt, tamási erdőgond
nokot jelenlegi állomáshelyeiken való meghagyásuk mellett erdőmér
nökké, P i a z n o v s z k y  Kálmán erdőgyakornokot erdőmérnökjelöltté 
Kismartonba a közp. erdőrendezőséghez kinevezte.

M a w v a i *  f l f t h n n  Tisztelt olvasóink becses 
J H d y j f d l  U l l I lU I l*  figyelmébe ajánljuk a Bu
dapesten, VIII., Főherceg Sándor-utca 30. sz. alatt levő 
M agyar O tthon Penziót. Mérsékelt árban elegánsan 
bútorozott, különbejáratú szobákat lehet ott bérelni s eset
leg teljes ellátás is kapható. Csoportos jelentkezőknek 
megfelelő kedvezmény. Szigorúan családi otthon.

ajtiszta kocsányos tölgymakk
eladó 60 hektoliter, hektoliterenkint 10 
koronájával a Csanádi káptalan nra- 

=  dalmi főtisztségénél TEMESSAG.

Felejthetetlen férjem elhunyta alkalmával 
megnyilvánúlt jóakaratu részvétért ezúton 
hálás köszönetét mondok mindazoknak, kik 
mérhetetlen bánatomban vigaszukkal fel
keresni szívesek voltak.

Ügyfeleinket és jóbarátainkat ezúton érte
sítem, hogy a vállalatot épp úgy, mint 
felejthetetlen férjem 3 évi betegeskedése 
idejében, — fivérem, Szúnyog Béla oki. 
gépészmérnök közreműködésével, — ezután 
is változatlant tovább fogom vezetni és 
fejleszteni, s igyekezni fogok nagyon tisztelt 
vevőim bizalmát, úgy mint eddig, a jövőben 
is kiérdemelni.

Megboldogúltférjem végakaratához képest 
az általa 1903. évben az erdészek árvái 
javára tett 6000 K-ás alapítványt 2000 
K-val 8000 K-ra emelem.

Zalaegerszeg, 1909. október 20.

özv. faragó jjéláné.

Öilgyhaszonja és tűzifa eladása lövőn.
A nagybányai m. kir. főerdőhivatal a lápos- 

bányai m. kir. erdőgondnokságnak
1. „C“ gazd. oszt. II. v. s. (Fehérszéki erdő) 

9. tag, 9. és 10. osztag 15. erdőrészletében 
20 9 kát. hold területen álló főhasználat útján 
1909/1910. évi téli hónapok alatt kihasználható 
és mintegy 994 m3 haszonfát és 1468 ürm3 
tűzifát tartalmazó 6193 darab tölgyfa 16562 
korona kikiáltási ár mellett,

2. A „C“ gazd. oszt. I. v. s. (borintai erdő) 
1. tag, 2., 3., —3. tag 9. és 10. erdőrészletbe 
tisztázó, 2. tag 4. erdőrészletben főhasználat 
útján összesen 52 5 kát. hold területén álló 
1919— 1910. év téli hónapjaiban kihasználható 
és mintegy 896 m3 haszonfát, 759 m3 hasáb, 
120 ürm.3 dorong tűzifát tartalmazó 1185 drb. 
tölgyfa-példány 26563 K 50 f kikiáltási ár mellett

1909. évi november 17-én 9. e. 10 és Jél órakor
a nagybányai m. kir. erdőhivatal hivatalos 
helyiségében zárt írásbeli ajánlatok útján nyilvá
nos versenytárgyalás mellett eladatik.

Bánatpénz :
Az I-ső csoportra 1000 korona, 
a II. csoportra 1500 korona.
Ajánlatok minden csoportra külön teendők s 

az ajánlatot magában foglaló borítékra világosan I kiteendő, melyik csoportra tétetik ajánlat.
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Távirati és utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési általános és részletes szerződési 

feltételek a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál 
és a földmivelésügyi ministerium I. B. főosztályá
nál megszerezhetők.

Az erdőrészletek távolsága a legközelebbi 
vasúti állomástól: 1-ső csoport fehérszéki állomás
tól 377 km., 11-ik csoport buság—misztótfalusi 
állomástól 5'55 km.

Nagybánya, 1909. október 18.

M . k ir .  f ő e r d ő h iv a t a l .

1909 évi 4290. szám.

Fenyő és bükk mű- és 
tüzifaértékesítés tövön.

A szusáki kir. erdőhivatalnak alárendelt ljes- 
kováci, skarei, brlogi, krasznói és kurlobagói 
kir. erdőgondnokságok rendes évi vágásaiban 
kijelölt jegenye-, lúc- és erdeifenyő, valamint 
bükktörzseknek mintegy 30092 m3 fenyő és 
14634 m3 bükk-épület és műfára, továbbá 
17080 m3 bükk tűzifára becsült és egészben 
véve 169.615 K kikiáltási árral megállapított

Q D
M egvételre k erestetik

nagyobb mennyiségű, 
jó minőségű és fajtiszta

Ajánlatok az ár és a szállítható meny- 
nyiség megjelölésével „Tölgymakk“ 
jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek.

□ □

faanyagoknak
tövön való eladása érdekében a szusáki kir. 
erdőhivatalnál folyó évi november hó 20-án 
délelőtt 10 órakor kizárólag zárt Írásbeli 
ajánlatok útján történő versenytárgyalás fog 
tartatni.

Ajánlatok csakis részletenként tehetők.
Bővebb felvilágosítást a szusáki kir. erdőhiva

tal s a fent említett kir. erdőgondnokságok 
nyújtanak.

Szusák, 1909. október hó.
K ir . e r d ő h iv a t a l .

R  kontinens első és e szakmában legnagyobb vállalata.
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S T A I N E R  G Y U L A
csász. és kir. udvari szállító, magyar magpergetőgyár, erdészeti magkereskedés, csemete nagytermelés

KÖRMEND (Vas m.)
ajánl:

az 1895. évi XVLI. törvénycikk és ennek végrehajtására kiadott 38286/1896. számú magas min. rendelet
értelmében:

K
izárólag m

agyar ipar és term
elés.

kocsányos ) a legmagasabb fajtisztaság és csiraképesség törvényszabta 
kocsanytalan . szavatolása mellett, cser ) £

Jegenyefenyő magot (Alies pectinata) kiváló minőségben.
Mindennemű lombfamagvakat saját szedőim által érett állapotban gyűjtve.

Gyümölcsmagvakat elismert megbízható minőségben, saját módszerem szerint tisztítva.

Tűlevelű* és lomblevelű csemetéket, disz és sorfákat, gyümölcsvadoncokat, élősövény 
csemetéket, stb. saját magvaimból nevelve, minden éghajlatnak megfelelő termelőhely felhaszná

lása mellett.

Előjegyeztetések őszi és tavaszi szállításra alázattal kéretnek.
Magvaim és csemetéim megbízhatóságát napról-napra beérkező elismerő levelek

bizonyítják.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, 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 egje len ik  minden hónap 1-én és 15-én.

A lap ította :

Imecsfalvi 1MECS BÉLA Bélapátfalván.
+ 1909. augusztus 25.

F elelős 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

h o v á  a  la p  s z e l le m i r é s z é t  ille tő  k ö z le m é n y e k  k ü ld e n d ő k .

Vadászati főm unkatárs :
R em ete i  KÖVÁRY JÁNOS

Budapesten.

S egédszerkesztő és a k iadóh ivata l v ezető je  :

SZÉN ÁS SY  BÉL A  Jó lsva ,  G öm ör m.
h o v a  a z  e lő f i z e té s i  é s  h i r d e t é s i  d i ja k  k ü ld e n d ő k .

E lőfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K 
Egyes szám ára . .. ,...........1 K.

Előfizetéseket B udapesten  elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ k ö n y v k e re s k e d é se

Muzeum-körut 2-ik szám.

A z  O c n e r ia  d is p a r

é s  a  t ö lg y - l i s z t h a r m a t  S z la v ó n iá b a n .

A ki még nem látott sáskajárást, egér- és 
hernyóinváziót, annak ilyesmiről nem lehet ta
láló fogalma. Bajos is azt elképzelni, hogy ezek 
a hitvány, parányi lények mire képesek, mily 
megdöbbentő rombolást visznek végbe a mezei 
és erdei növényzeten. Nem csoda, hogy az 
emberiség kézzel-lábbal hadakozik ellenük, ám
bár magas felsőbbségéhez mérten aránylag cse
kély sikerrel. Mert jólehet, ezidőszerint is szám
talan irtószere van mindegyiknek, mégis bátran 
állíthatjuk, hogy a biztos siker dicsőségével 
még egyikünk sem kérkedhetik.

Akármelyiknek özöne látogat is meg bennün
ket, akármint erőlködünk is ellenük, végered
ményben oda lyukadunk ki, hogy ha a bölcs 
természet valami csodálatosan egyszerű je 
lenségével segítségünkre nem jönne, bizony 
csak hiába erőlködnénk.

Ezt tapasztalom most már másodízben az 
egereknél és az idén először a hernyójáráskor.

Három évvel ezelőtt: 1906. év őszén fedez
tem fel vidékünkön az Ocneria dispar jelen
létét és pedig a kezelésemre bízott tölgyesektől 
mintegy 14 kilométer távolságban, községi le
gelőn álló öreg tölgymagfákon. A hernyófészkek 
akkor ott is csak szórványosan voltak láthatók. 
A következő év tavaszán indult meg a tulajdon- 
képeni szaporodás, amennyiben kedvező idő
járás lévén, a fészkek mind életrekeltek. Ez év 
végén, illetve 1907. év őszén tőlem már három

kilométerre is telve voltak a tölgyfák hernyó
fészkekkel. 1908-ban pedig fiatal tölgyeseink 
teljesen lombtalanná váltak a képtelen mennyi
ségű Ocneria-hernyók falánksága miatt. De 
nemcsak a tölgyfák, hanem a gyümölcsfák és 
nyárfák is igen sokat szenvedtek.

Olyan jelenségekkel állottam szemben, hogy 
védekezésre gondolni sem lehetett. Szomorú aggo
dalommal néztem a szép fiatalosokon nyüzsgő 
átkozott hernyókat és szinte félve számitgattam 
a fejlemények következményeit. Ha ez a sza- 
poraság és ez a pusztítás igy tart még egy-két 
évig, akkor minden élő fa elpusztul menthetet
lenül, mert lomb nélkül nemcsak a növekedése 
marad el, de az életereje is kihal. Őszkor 
hernyófészkekkel volt tömve minden fa és igy 
volt egész télen át.

Emlékezünk jól ugyebár a jelen év tavaszára: 
áprilisban még fűteni kellett a lakószobákat itt 
nálunk a Dráva mellett is, oly későn nyílt a 
tavasz. És május elején, midőn a rügyek fa
kadni kezdtek, mikor a hernyó is életrekelt az 
ő védett rejtekében, akkor jött egy hatalmas 
fagy 4—5° hideggel és leperzselt minden fakadó 
rügyet, minden hernyóeleséget! A kár haszonba 
ment. A bölcs Teremtő egyik kezével sújtott, 
a másikkal felemelt! Ezen az egy hajnalon a 
hernyók kimondhatatlan mennyisége pusztult 
el már a fagy következtében. De azért volt 
még töméntelen a fészkekben, melyek nem 
bújtak elő és igy megmenekültek rövid időre. 
Rövid időre csak, mert a fagyra derült, meleg 
napok jöttek, melyek alatt a még rejtekben lévő
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apró hernyók is előbujtak. Azonban nem volt 
mit enniök s éhen veszett el mind, ami még 
élő volt. És az idén, bár későn, de minden fa 
újból kihajtott és a hernyónak ma már nyoma 
sincs többé vidékünkön.

Érdekes, hogy az „E. L.“ múlt évi XI. fü
zetében Matusovits Péter kir. erdőfelügyelő ha
sonló tapasztalataival számolt be Hazánk felső 
vidékéről. Ő ugyan nem tesz említést fagyról, 
hanem azt mondja, hogy a hernyók túlszapo- 
rodás következtében jutottak éhhalálra; nem 
lehetetlen azonban, hogy ott is a késői rügy- 
fakadás, illetve a fakadó rügyek elfagyása volt 
a tulajdonképeni mentő körülmény.

Az elmondottakkal kapcsolatban meg kell em
lékeznem még egy különös jelenségről, amit 
eddig, nem tapasztaltam. Ugyanis a mely fiatal 
tölgyerdőségeinket most három éven át gyö
törte a hernyójárás, ugyanott ez évben, a her
nyók pusztulása után teljes mértékben fellépett 
a tölgy-lisztharmat nevű levélbetegség. Május 
végén szépen kizöldült a fiatal erdő és egész 
július végéig nem lehetett rajta semmi különös 
változást látni. Július elejétől kezdve tűnt fel 
nekem, hogy a levélzet olyan, mintha valósá
gos finom liszttel volna behintve. Ké£be véve 
törülgettem a leveleket, és vizsgáltam a válto
zást, de kezdetben semmi különöset nem láttam 
rajtok. Mikor azonban a hamvas színezet egyre 
élénkebbé vált, akkor megkezdődött az általá
nos fonnyadás. A hamvas levelek kezdtek ösz- 
szezsugorodni, majd pedig egészen elszáradtak 
és megbámulták.

A látottak alapján bizonyosra vettem, hogy 
csakhamar az egész fiatalos ismét lombtalanná 
válik és ez évben is növedék nélkül marad. 
De nagyon kellemesen csalódtam. A hervadás 
csak részleges volt és ámbár még augusztus 
hónapban is tartott, de a lombozatnak mintegy 
fele része mégis kiheverte a betegséget. Október 
hó elején még mindig látható volt a liszthar
mat, de folyton halványuló alakban, ami bizo
nyára a levélzet életerejének természetes ha
nyatlásában bírja magyarázatát.

Kiváncsi vagyok, vájjon lehet-e összefüggés 
a hernyójárás és a lisztharmat között? S vájjon 
ez utóbbi jelentkezik-e a jövő tavaszon is?

5.

Erdőgazdasági ügyek a közigazgatásban.
Ezen cim alatt az „Erdészeti Lapok“ folyó évi 17. 

füzetében vezércikk jelent meg, melynek kivonatos rövid 
tartalma az, hogy — miután az erdészet hazánkban 
mai napig sem tudott népszerűségre vergődni és a kir. 
erdőfelügyelő csak az erdészeti bizottság üléseiben vesz 
részt, mig a közigazgatási közgyűlés elé terjesztendő 
javaslatnak megtételénél a kir. erdőfelügyelőnek már 
semmi szerepe nincsen, — kívánatos lenne, hogy a 
közigazgatási bizottságok részére kiadott ügyviteli szabály
zat előírta előadók sorába a kir. erdőfelügyelőség is fel
vétessék.

Ezen javaslat elfogadásából a cikk szerint azon elő
nyök származnak, hogy a kir. erdőfelügyelő az erdészeti 
eszméket az erdészeti kérdésekkel kapcsolatosan alkalom
szerűen terjesztené, azokat a közigazgatás vezető intéző 
és végrehajtó közegei előtt illetékes helyen (t. i. a közig, 
ülésén) megismertetné, vagy ha az erdészet illetéktelen 
és méltatlan támadásnak lenne kitéve, annak meg- 
védelmezésére sietne.

Mielőtt a dologhoz hozzászólnék, megállapítom, hogy 
a cikk már maga is kijavítja azon állítását, hogy a 
plénum elé terjesztendő javaslatoknál a kir. erdőfelügyelő
nek semmi szerepe sem volna, — akkor, midőn fel
hozza, hogy előfordulhat azon eset, amidőn „a kir. erdő- 
felügyelő által elkészített, illetve megszerkesztett és 
az erdészeti albizottság által a közigazgatási bizottság 
plénuma elé terjesztett határozati javaslat, a törvény- 
hatósági jegyző puszta felolvasása után, minden különö
sebb magyarázat és eszmecsere nélkül emeltetik 
határozattá“.

A cikk azon állításának, hogy az erdészet hazánkban 
mai napig sem tudott népszerűségre vergődni, az igaz
sága nem tagadható. Sajnos, hogy így van a dolog 1 De 
hogy az erdészet az által, hogy a kir. erdőfelügyelőség, 
a közigazgatási bizottság plénumában előadóként szerepel, 
népszerűségre vergődne, azt már senki sem fogja el
hinni, aki ismeri a közigazgatás ezen szervének múltját, 
jelenét és közelebbi karakterisztikonját.

Tudvalevőleg maga a törvényhatóság semmi egyéb, 
mint önkormányzati, az az önmagát igazgató közönség. 
A megye egész közönsége azonban nem gyülésezhetik, 
tehát fele részben cenzus, fele részben választás útján 
kijelöl saját magából Jpizottsági tagokat, kik a gyűléseken 
a közigazgatási feladatokat teljesítik. Az azután mindenki 
által ismert dolog, hogy ha már a t. Házban is a leg
többen haza felé beszélnek, mennyire érvényesül ezen 
hazabeszélés a megye- s bizottsági gyűléseken : a szónok 
szűkebb körű otthonában. De még itt is van meg
különböztethető árnyalat. Mert mig a törvényhatósági 
közgyűlésen a megye minden vidékéről, távolabbi helyek
ről, esetleg egymásközt csak kevésbbé ismert és nagyobb 
számú tagok jönnek össze, kik a legszűkebb körű haza- 
beszélést egymás előtt és illetve a megye nagy publikuma
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előtt restellik, addig a közigazgatási bizottság megválasz
tott, jól összeismerkedett és egymás érdekeit védő, alig 
egypár számú tagjai, véd- és dacszövetségben lévén 
egymással, minden ügyet egész patriárkálisan kezelnek. 
Megszavaznak és leszavaznak, a szerint, a hogy egymás
közt és a főispánnál megelőzőleg megegyeztek.

De ez még az alkotmányosabb oldala a közigazgatási 
tevékenységnek. Rendesen — a dolgok simább menete 
érdekében — megyei, járási és községi tisztviselők 
választatnak be, a főispán szives óhajára a bizottságba.

Mindezen megyei vérbeli bizottsági tag urak a nem 
megyebeli, — idegen — embert kinézik még akkor is, 
— vagy talán akkor még inkább — ha az illető előadó; 
de leginkább, ha az előadó szakember. Erről sokat 
tudnának mesélni a pénzügyigazgatók, tanfelügyelők, 
államépitészeti főnökök stb., kiknek előadókénti szerep
lését annyira irigyli a cikk írója. Hiszen a legtöbbje csak 
a főispán utján tudja ügyét keresztül hajtani, aki 
természetesen a megszavazást a legtöbb esetben el
rendeli. Kevés az a megye és még kevesebb annak 
azon bizottsági gyűlése, melyen érdemes vitákat, vagy 
szónoklatokat lehet hallani. A legtöbb esetben le lesz 
darálva a programm a t. tagok legtöbbjének szuny- 
nyadozása kíséretével. Kivétel rendesen csak akkor van, 
ha az ügy valamelyik bizottsági tag úr érdekével ellen
kezésben áll.

Ilyen körben tehát a kir. erdőfelügyelő — mint elő
adó is, meg szakember is, — aligha érné el azt a célt, 
melyet neki előadása esetére, a kérdéses cikk kijelölni 
iparkodik. Ezen bizottsági tag urak a vidékekről jönnek 
be, ahol nagyon is jól ismerik az erdőtörvényt s különö
sen az újabbikat s legfeljebb arra bírnának hajlandóság
gal, hogy annak eltörlésére szavazzanak. Ez legkevésbbé 
azon alkalomszerű hely, melyen az „erdészeti eszméket“ 
terjeszteni sikerrel lehetne. Ezen helyen szakszempontok 
csakis a főispáni akarat latbavetésével érvényesülhetnek. 
Ha ez nincs meg, a szakember mehet az ő eszméivel 
drótozni. Ezen a helyen a kir. erdőfelügyelő az ő 
eszméivel legfeljebb olyan zenebonát teremthet, amely 
ép’ az ügy érdekében egy cseppet sem kívánatos!

Jól tudjuk, hogy ezen bizottsági tag urak mindegyiké
nek különleges érdekei vannak, melyekkel szemben őket 
meggyőzni . . .  merő képtelenség! Hiszen hányszor 
tapasztaljuk, hogy az alig 2 tagból álló erdészeti al
bizottságban is — ha az ügy azok valamelyikét közelebb
ről érdekli, — mily meddő és csak ellenségeskedést 
szülő viták vannak. És azt is tudjuk, hogy legsimábban 
az elnöki utón kiadott ügyek mennek. És itt is csak az 
elnök akarata dönt; csak úgy mint az ülésen. Csakhogy 
mig ott hiába való és az ügy érdekében nem lévő, 
meddő vitatkozások képezik a kíséretet, itt mindez, 
hál’ Istennek elesik. Az elmondottak legfeljebb igazolják 
annak a körülménynek a kívánatosságát, hogy albizott
ság! elnökül is lehetőleg a főispánok nyeressenek meg.

Ha az erdészet érdekében valami meggyőzni való van, 
akkor meg kell győzni az elnököt, a főispánt. A többit 
eligazítja ő! Éhez pedig elég alkalma van a kir. erdő
felügyelőnek az albizottságban is.

De tudvalevőleg a kir. erdőfelügyelőnek, — mai nagy 
elfoglaltsága mellett, — nincs is ideje különféle gyűlé
sekre utazgatni. Örül, ha külső teendőit végezve, irodá
jába kerülhet és elintézheti az időközben felhalmozódott 
aktacsomóit; vagy ha ezeket elvégezte, — hogy külső 
teendői után láthat. A kir. erdőfelügyelőség, mint eddig, 
úgy ezentúl is meg tett és meg tesz mindent az erdé
szeti eszmék terjesztése érdekében, — hiszen ez szép 
hivatása is, — de utóvégre mindent és mindent az ő 
nyakába sem lehet akasztani. ‘

Különben is ezen kérdést már az egyszerűsítés véle
ményezése idejében összejött felügyelőségi szűkebb körű 
értekezlet — a fővárosban — tárgyalta, és az itt elmondot
tak és más egyebek latbavetése után annak tárgyát el
vetette. Részben ennek következtében hiányzik a köz- 
igazgatási bizottságok részére kiadott ügyviteli szabályzat 
előírta előadók sorában a kir. erdőfelügyelőség. A mi 
nagyon rendjén is van.

Tudjuk jól, hogy a vármegyei közigazgatási szervezet 
mai összeállítása a kornak többé meg nem felel és az 
csak idő kérdése, különösen az eljövendő általános sza
vazati jogra tekintettel, hogy ezen korhadt épület he
lyébe, egy minden tekintetben megfelelő monumentális 
palota kerüljön, modern stílben felépítve. Ha a törvény- 
hatósági bizottság közigazgatási föladat végzésére hivatott 
testület, akkor ezen föladatok végzésére alkalmasnak is 
kell lennie. És hogy alkalmas legyen, ahhoz elsősorban 
az szükséges, hogy a közigazgatáshoz értő független ál
lású, önérdektől ment, értelmes emberekből álljon 1 Majd 
ha ez meglesz, akkor talán majd eljön annak is az ideje, 
hogy a plénum gyűlésein a kir. erdőfelügyelő is előadni 
fog és terjeszteni fogja az erdészeti szellemet.

Hogy azonban az erdészet, — állami és nemzetközi 
igen fontos szerepéhez képest, —- a törvény házaiban is 
megfelelő képviseltetéshez jusson; úgyszintén, hogy en
nek folyományaként a szükséges népszerűségre is ver
gődjék, van ennek, a már tiz éves időt átélt állami er
dőhivatalok által elfoglalt terep kellő kihasználásával el
érhető, könnyen megvalósítható és nagyon is megszív
lelendő módja! Úgy az erdőhivatalok, mint az erdőgond
nokságok vezetői, tudvalevőleg annyira sűrűn érintkez
nek a néppel, hogy ezen választók révén, igen sokszor 
önkényt kínálkozik a legtöbbjének, a megyebizottsági 
tagság.

Használja fel ezen alkalmat az erdőhivatalok személy
zete; foglaljon helyet a megyeházak bizottsági tagjai 
sorában, és ragadjon meg minden kínálkozó kérdést és 
annak ügyes fejtegetései kapcsán, az erdészet üde, friss 
levegőjével telítse a dohos, pókhálós termeket.

Az állami erdőhivatalok személyzete némelyik vagyo
nosabb, szónoki képességekkel megáldott, közérdekek
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iránt érdeklődő tagjainak, az elmondottakból folyólag, 
az sem kerülne sisifusi munkájukba, hogy kellő módon 
beválasztassanak a t. Házba. Itt azután még inkább ér
vényesíthetnék tudásukat, szorgalmukat, képességeiket, 
ambíciójukat az erdészet, mint fontos közgazdasági té
nyező és a szak s hazájuk érdekében is! Sajnos, tudjuk 
úgy is, hogy ezen szép, méltó helyen, az erdészetnek 
nincs egyáltalán megfelelő képviselője és az ellene zú
dított, — utóbbi időkben mind gyakrabban előforduló 
támadásokat magának a ministernek vagy államtitkár
jának kell visszavernie; s alig akad képviselő, aki az 
erdészeket az egész ország hálájára méltó törekvéseikben 
segítené 1 Craus Géza Aladár.

Bojkott a fatermelők ellen.
A betegség soha sem volt kellemes mulatság — sem 

annak, ki beteg, sem környezetének, s lelketlenség vádja 
nélkül emberembertársának szenvedésén nem örvend
het. Hátha még a nagy társadalmat lepi meg valami 
betegség.

Ez mindig nagy tömegeken rágódik s bár különösen 
hangzik, de tény, hogy a társadalmi betegségnél nem 
annyira a beteg: de főkép az egészséges társadalom 
szenved és veszít!

Ily betegség megrázkódtatja az egyes országokat s 
gyakran lángba borítja a világot s utóbajai sokszor évti
zedekre hatnak ki.

A társadalmi betegségek nagy része, szerencsére, gyó
gyítható, ha a segítséget, a mentést s védekezést kellő 
időben alkalmazzuk ; de kérlelhetlenül be áll a pusztu
lás, ha a krízis után keressük a- segítséget. Okos dolgot 
művel az, ki a betegség fellépése ellen védekezik, de 
balgaságot kövét el, ki akkor sem fordul védeszközök- 
höz, mikor már a betegség bekövetkezett s önváddal 
tetézett fájdalmat szenved az, ki bajára és védekezésére 
idejekorán lett figyelmeztetve — de a jó tanácscsal 
nem élt.

Nem akarok itt az összes társadalmi betegségekkel 
foglalkozni, de szó nélkül nem hagyhatom azt, melyről 
lapunk 7. számából vettem tudomást: a bojkpttot! Ez 
érdekel bennünket, mert ez az első s ez ideig páratlan 
eset, hogy .azok vegyék bojkott alá azt a birtokos osz
tályt, melynek vagyonából ép ők szereztek vagyont!

Készséggel, nyugodt lélekkel fogadtuk volna, ha akár 
„a bécsi fanagykereskedők Clubja“ — akár „a magyar- 
országi fakereskedők egylete“ határozatát visszavonja, 
vagy legalább helyreigazítja 1 . . . De nem tette. Nem 
mozdult meg s hallgatásával elismerte megmagyarázhat- 
lan határozatát, annak valódiságát.

De mit is határozott a két egyesület ? Nem mást, 
minthogy kimondotta s tagjait is arra kötelezte, hogy 
oly termelőktől ne vásároljanak fát, kik annak egy

részét akár a kiskereskedők, akár közvetlen a fo
gyasztóknak adják el.

Ezen maganemében páratlan határozatot avval igye
keznek indokolni, hogy a termelő a fogyasztó közönség
nek közvetlenül kiszolgált árúval őket boldogulásukban 
veszélyezteti.“

Ugyan mondják meg az igen tisztelt fakereskedő urak, 
hol van az megírva, mi annak alapja s mily jogon gon
dolják ők maguknak — és kizárólag maguknak — vin
dikálni azt, hogy a fatermékeket úgy a fogyasztók, mint 
a kiskereskedők csak az ő révükön, az ő vállalkozói 
nyereségük megtérítésével szerezhetik be? Mi okot tud
nak felhozni a közvetlen eladás ellen ? 1 A boldogulásuk 
veszélyeztetését hiába hangoztatják, mert boldogulásukat 
éppen az erdőbirtokosok-, illetve fatermelőknek köszön
hetik.

Ugyan legyenek szívesek egyetlen példát felhozni, hogy 
akár a nagy malmok, akár a gabonakereskedők kimon
dották, vagy megtették volna azt, hogy gabonát nem 
vesznek oly földbirtokostól, ki terményéből másoknak is 
elad?! A fa pedig ép oly földtermék, mint a gabona! 
Miért teszik hát a különbséget? Milyen privilégiumot 
vindikálnak maguknak s mily alapon!?

De mert már benne vagyunk a vitában, mint macska 
a crédóban: nézzük közelebbről a fakereskedelmet, a 
fakereskedők előképzettségét — helyesebben az útat •— 
melyén haladtak, mig jelen helyzetükbe kerültek.

Minden kereskedőtől a társadalom úgy a saját, mint 
az illető kereskedő érdekében megkívánja első sorban 
az üzlethez mért szaktudást, s követeli, hogy a rövid- 
árú-kereskedő megtudja különböztetni a selymet a ken
der- és lenvászontól — a fűszeres a borsót a papriká
tól, a babot a köménymagtól, a vaníliát a szappantól 
stb., stb.

A fakereskedőtől éppen ily joggal megkövetelheti a 
közönség, hogy a bükkfát a fenyőfától, a tölgyet a cser
től feltétlenül és biztosan meg tudja különböztetni és 
egyik fenyőfanemet a másiktól tudja elválasztani.

Ez a legelemibb tudás, mit az egyes kereskedelmi 
szakmától megkövetelni jogunk, sőt kötelességünkben áll

A rövidárú-, a füszerkereskedő gyakorlati úton meg
tanulja az árút ismerni és'nem téveszti össze a tarka, 
a nagyszemű fehér, a kék és apró szemű fehér babot a 
másikkal — előbbi a csipkét pántlikával és a szövetet 
a vászonnal.

A rövidárú, a fűszeres s a vaskereskedő megtanulja 
gyakorlatilag úgy az árút, mint annak minőségét ismerni 
s főnökétől nyert tudásával derék, tiszteletreméltó keres
kedővé válhat s nem kell neki külön elméleti tanulmány 
az árú ismeretéhez és azt, mire szüksége van: gyakor
latilag el is sajátíthatja.

Nem így van a dolog a fakereskedelemnél 1 Itt a leg
több esetben nincs oktató és nincs tanuló; nincs főnök,
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ki tanítson, s nincs tanuló, ki tanuljon. Itt a tanuló ma
gára van hagyva s ha van tanítója: az a favágó.

Egy 14— 15 éves fiút kiküldenek az erdőre, hogy a 
favágókat, a tölgykéregtermelőket írja össze, tartsa nyil
ván vagy a napszámokat, vagy a termelt mű- vagy tűzi 
fát, adja ki a fuvarosnak a bárcát. Itt tanul megismerni 
egy-két fanemet: a nélkül, hogy valakitől — a favágót 
kivéve — útbaigazítást nyerne és nincs, kitől megtudná 
pl., hogy van kocsányos és kocsánytalan stb. tölgy, mi a 
megkülönböztetés ezek között, de megtanulja, hogy a 
tölgy nem bükk s a bükk nem fenyő. A bükköt a gyer
tyántól megkülönböztetni már nem tudja. A tűlevelűeket 
csak arról ismeri, hogy levelük szúrós.

Ez a tanulás 14— 15. évtől kezdve 18 éves korig tart 
iskola megnevezése nélkül s így a tanulónak sincs egy
előre neve. Két, három évi ilyen működés után lesz a 
deliquensből „waldmanipulant“ s 20—21 éves korában 
már „waldaufseher“ -nek nevezik, mi magyarul talán 
„erdő felügy elő“ elnevezésnek felelne meg 1 S ily remek 
előhaladás — előléptetés után 24—26 éves korban a 
tanuló azt mondja magáról — de a fakereskedő urak 
is elismerik — hogy „unsere Holzbrangel“

Ha pedig valami fafeldolgozógyárban töltött 1- 2 évet, 
akkor már „capacität der Holzbrange“ s tudományát 
minden egyetemi képzettség felé helyezi.

Volt alkalmam látni „fakereskedőt“, ki bügefának 
gyertyán helyett bükkfát dolgozott fel s ismertem tölgy- 
kéregkereskedőt, ki a cserfát a tölgyfától megkülönböz
tetni nem tudta.

Egy grófi uradalomban kimenten a cserezés alá kerülő 
erdőbe és útközben szóba jött a kéregre reflektáló vevő. 
Mondom a grófnak, hogy a kicserzendő erdőrészben sok 
a cserfa, de az nem baj, mert a kereskedő maga válo
gatja és biztos vagyok benne, hogy a cserfát is lefogja 
hántatni. A gróf kételkedett állításomban, s ezért haza
hoztunk csertölgy- és kocsányostölgy ágakat, lehántottuk, 
számoztuk és megmutattuk a kereskedőnek, ki a tölgy
kéreggel évek óta foglalkozott és már számtalan vagyon 
kérget elszállított s ezen üzletből meg is gazdagodott. 
És mi lett az eredmény? A kereskedő, a gróf legnagyobb 
bámulatára, rámondotta a cserfa-kéregre, hogy ez „prima 
Rinde“, Spiegel Rinde“ s a tölgyfakérget „secunda, 
tertia és original Rinde“-nek nevezte el.

Nem rég alkalmam volt egy faiparral foglalkozó cég 
tulajdonosától hallani, hogy impregnálds folytán a fá 
ban levő faecet lesz megsemmisítve s ezáltal a fa- 
korhadásnak elejét veszi. Ha nem erdészekhez szól
nék: ezt a mély theoriát s alapismeretet kellően meg
világítanám.

Többnyire így képzett fakereskedők veszik bojkott alá 
a fatermelőket. Eljárásuk, a kimondott bojkott nem di
csérhető, de nem is ítélhető el teljesen, mert van benne 
élelmesség. Ha ily intézkedésből kifolyólag egyes — a 
fatermeléssel is foglalkozó — erdőbirtokosok kárt szen
vednek; vessenek magukra!

A nembánomság, az élhetetlenség mindig megbosz- 
szulja magát s biztos alapul szolgál az élelmesnek arra, 
hogy ő emelkedjék fölül.

így emelkedtek a fakereskedők a fatermelők — illetve 
erdőbirtokosok fölé s fenyegető álláspontot foglaltak el 
velők szemben, hogy őket a boldogulásukban veszélyez
tessék, mert ők kívánnak boldogulni, s féltik, helyeseb
ben kiakarják erőszakolni a saját boldogulásukat s azt 
kizárólag maguknak biztosítani a tulajdonos és a fo
gyasztó közönség terhére és veszélyére. És ezt tartják 
kereskedelmi morálnak.

Ily morál mellett hol marad s melyik a tulajdonos
morál ? 1

Betegség ez 1 Annál fájóbb, de önváddal súlyosbított 
betegség, minél világosabban látjuk, hogy a betegséget 
szenvedő fatermelők és erdőbirtokosok a közeledő bajra 
és annak ellenszerére ideje korán figyelmeztetve lettek: 
de a figyelmeztetést, a jó tanácsot a fülük mellett eresz
tették el és keresztbe tett karokkal várták be a betegség 
kitörését.

A bajban ketten vagyunk. Az erdőbirtokos, mint szen
vedő, s az erdőtiszt, mint orvos. De melyiket éri a mu
lasztás, a nembánomság vádja? Nem az erdőtiszti kart, 
hanem kenyéradó erdőbirtokosait! Előbbiek megtették 
kötelességüket s ha szavuk nem talált visszhangra, nem 
az ő mulasztásuk, mert a legjobb gyógyszer sem hasz
nálhat, ha a beteg azt bevenni nem akarja.

Évtizedek óta hangoztatják a házi belterjes kezelést, 
rámutattak, annak előnyeire, napnál fényesebben beiga
zolták üdvös voltát, de süket fülekre találtak, szavuk 
falra hányt borsó, a pusztában elhangzott szóvá lett 1

Csorna Gusztáv e lapok hasábjain jóslatszerű aggodal
mának adott kifejezést, midőn hirdette, hogy „erdőbirto
kosok szövetkezzetek!“ Félt a számos szaktárs által 
régen sürgetett házikezéléssel való nemtörődéstől s fel
ismerte az ezen nembánomságból a diagnózist, magát a 
bajt s a mint ő idő előtt mondotta: a kartelt! Ettől félt, 
ezt látta kifejlődni és megnevezte a gyógyszert, az óvó
intézkedést, mikor kimondotta: „erdőbirtokosok szövet
kezzetek 1“

De ezt azt erdőbirtokosok nem tették meg, nem szövet
keztek ; de szövetkeztek ellenlábasaik, szövetkezett az 
ellenérdek, szövetkezett a fakereskedelem s szervezetten 
mondotta ki a bojkottot azok ellen, kik szövetkezni nem 
akartak!

Tehát szövetkezzetek erdőbirtokosok addig, mig nem 
késő, mert itt a tizenkettedik óra s a baj még orvosol
ható, különben beáll a krízis és nem lesz menekvés.

Ha a pusztulás órája, a végső küzdelem bekövetkezik, 
egy súlyos önváddal többet szenvedünk majd és akkor 
— későn — látjuk be, hogy ki nem fogad el tanácsot, 
annak nincs segítség, mert: élelmesé a világ, koldusé 
az alamizsna. Egy erdőgazda.

&
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A cellulose és derivátjai.
K ö z li  Skolka József.

2. A növényi pergament.

A gyümölcs és a belőle készített befőt, szörp és íz 
eltartásához szánt edények lekötésére kizárólag az állati 
hólyag volt alkalmazásban s ezen — gyakran fertőző 
betegségeket is terjesztő — anyagot teljesen kiszorította 
a nálánál sokkal tisztább növényi pergament vagyis a 
hólyagpapir.

A cukorka-, illatszer- és konzervgyárak ezen hólyag- 
papirt nem nélkülözhetik s belőle tetemes mennyiséget 
fogyasztanak. A háztartásban és a kereskedelemben bi
zonyos élelmi szerek becsomagolása és eltartásához 
ugyancsak nagy tömeg lesz felhasználva.

Erre írják a kiválóan nagy fontosságú és századokra 
kiterjedő érvényességű okmányokat, mely célra előbb a 
„kutyabőrt“ használták.

A könyvnyomda és a könyvkötészet is kiveszi belőle 
a maga részét és ily sokoldalú alkalmazását kiváló tar
tóssága és szövetnélküliségének köszönheti.

Gyártása a kénsavnak a celluloséra gyakorolt hatásán 
alapszik. Ha a cellulosét pár pillanatra tömör kénsavba 
mártjuk s azt a savtól gyorsan fölös vízben kimossuk: 
a cellulóse sajátságos átalakulást szenved, szálai meg
vékonyodnak, áttetszőkké lesznek s szilárdságuk közel 
5-szörösére emelkedik, fajsúlyúk megnagyobbodik úgy 
mint a nedvtartalmuk is és apad a hamutartalmuk s 
rövid időre nyúlós és nagy ragasztó képességet vesz
nek fel.

Ha hosszabb ideig tesszük ki a cellulosét a kénsav 
hatásának, az teljesen feloldódik és ha ekkor a savat 
vízzel felhígítjuk, az szövetnélküli tömegben újra kiválik 
és egy uj, tulajdonságaiban a keményítőhöz hasonló át
tetsző tömeget nyerünk, melyet amyloid-nak neveztek 
el; de ha a savat nem hígítjuk', a cellulose dextrinbe 
megy á t ; ha azonban concentrált savban fő z zü k : 
teljesen felbomlik, illetve oxydálódik.

Mivel tehát a sav hatása a celluloséra váltakozik a 
behatás ideje szerint: a pergamentpapir gyártásánál első
sorban a behatás idejét kell betartani, mert túlrövid időn 
belül a sav nem hatja át egészen a cellulosét, viszont 
a kellő idő túllépése már egész más anyagot ad.

Másodsorban a munkába veendő papiros bir fontos
sággal. Ennek tiszta celluloséból kell készülnie, mivel a 
kénsav hatása és viselkedése más testekkel szemben 
más és más. Oly papiros, melyben pótló anyagok van
nak, vagy enyvezve van, pergament gyártására nem 
alkalmas.

A papirost a kénsav kell hogy pár pillanat alatt ala
kítsa át pergamentté s így szükséges, hogy a papiros 
laza szövetű legyen, hogy a sav azt teljes terjedelmében 
hassa át, s mert a sav hatása folytán a papiros'vastag
ságából veszít : mindig a készítendő pergamentnél vasta
gabbat kell munkába venni. Ezen veszteség elég tetemes. 
Pl. 0T8 vastag nyers papírból csak 011 7%,-es
pergamentet nyerünk, a 013 ŵ -esből 008 vastag
ságút. A megvékonyodás abban leli magyarázatát, hogy 
a cellulosét a sav feloldja s egy része ily oldatban a 
lazaszövetű papiros likacsainak kitöltésére emésztődik 
fel s maga is szövetében tömörebb — tehát vékonyabb 
is lesz.

Hogy a különböző vastagságú papiros pergamentté 
való átalakításához -különböző idő kell, magyarázatra 
nem szorul, s ezért szükséges minden egyes papirvas- 
tagsághoz az időt előbb kicsiben tett próbával megálla
pítanunk, mert mig a vékony papirosnál elég 5 másod
perc, addig a vastag papiros átalakulásához 18— 19 má
sodperc szükségeltetik.

Ami a sav concentrációját illeti, az 5 0 -6 0  fok közt 
változik P66— 175 közötti fajsúlylyal. A hígítást meg
felelő mennyiségű viz hozzáadásával eszközöljük; s mert 
a hígítás folytán az egész tömeg erősen felmelegszik, s 
mert a sav hatása annak hőfokával változik: azt közön
séges szobahőmérsékletre lehűlni kell hagynunk.

Maga a gyártása a következő:
Egy ólommal bélelt kádba, melyben hossztengelye 

körül forgó henger van, öntjük a hígított kénsavat addig, 
mig a henger annak felszíne alá kerül. A kád előtt egy 
álványra tesszük az egy hengerre felgombolyított feldol
gozandó papirost, mely hengernek hossztengelye, a köny- 
nyü forgás biztosítása végeit, az álványnak becsiszolt 
csapágyaiba helyeztetik.

Amint a papiros a savban levő henger alól kikerül, 
mindjárt a kád felé alkalmazott két üveghenger közé 
kerül, melyek a papíron levő sav nagy részét kipréselik. 
Innen függélyes irányban egy hideg vízzel telt kádba 
jön, mely egy nagy leeresztő szeleppel van ellátva — s 
annak újból vízzel való gyors megtöltését a vízmeden
cével összeköttetésben álló csővel biztosítjuk. A kád uj 
megtöltéséhez szükséges idő alatt a vízzel való öblítést 
két fecskendő cső foganatosítja. Ezen kádból a szintén 
vízzel megtelt s hasonlóan felszerelt másik kádon keresz
tül vezetik a papirost, innét egy harmadik kádon kérész
től, melynek vize, hogy a sav utolsó nyomai is elvonas
sanak, maró nátronluggal van alkalikussá téve.

Ezen kádból posztóval bevont fahengerek között a 
szárító és gőzzel fűtött fémhengerek közé kerül s itt az 
összeráncosodás elkerülése végett a pergament úgy hosz- 
szúsági, mint szélességi irányban nyújtásnak lesz kitéve.

Tekintve, hogy a kénsav csak bizonyos vastagságú 
papirost képes egész tömegében egyszerre és rövid időn 
belül áthatni, a pergament vastagságát illetőleg korlátok 

l közé vagyunk szorítva, mert a míg a sav a vastag pa-
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pir belsejébe hatol, addig a papiros felső és alsó szélén 
a huzamosabb behatás folytán már más anyag keletke
zik. Ha vastagabb pergamentet óhajtunk nyerni, úgy az 
első kádba 2 —3 hengert helyezünk, mindegyik alá kü- 
lön-külön feldolgozandó papírszalagot vezetünk, de mind 
egyszerre visszük a kád feletti 2 préshenger közé, hol 
valamennyi — a már mondott — nagy ragasztóságánál 
fogva egygyé préseltetik oly tömören, hogy még 
mikroskop alatt sem vagyunk képesek az összera- 
gasztás helyét megállapítani.

De még ezen kerülő utón sem vagyunk képesek tet
szés szerinti vastagságú hólyagpapirt előállítani, mert a 
túlvastag papírnál nem vagyunk képesek azt a savtól 
teljesen és gyorsan megtisztítani s ily túlvastag perga
ment, ha a ragasztott részek közt némi kénsav marad, 
magától esik szét, s ezért ezúton is legfeljebb csak rajz- 
papir vastagságú pergamentet állíthatunk elő, de a sav
tól való kimosásánál fokozott gonddal kell eljárnunk.

A könyvkötészet a neki szükségelt vastagabb perga
mentet több lapnak enyv és ennek 2 súlypercenttel 
egyenlő kettős cnrómsavas káli keverékéből* készült enyv- 
vel való összeragasztása által nyeri, mely enyv a vilá
gosságnak kitéve: vízben oldhatatlan állapotba megy át. 
Közönséges ragasztó anyagok nem használhatók, mivel 
vagy egyáltalán nem ragasztják össze, vagy nem tartó
sak és hamar lepattognak róla.

A pergamenthez hasonló anyag került forgalomba, 
mely állítólag kitűnő izoláló képességgel bir és tetszés
szerinti vastagságban állítható elő. A szabadalmi irat 
szerint 32 rész kénsavban egy rész cink oldandó s ezen 
oldat négy részének megfelelő dextrin lesz az egészbe 
keverendő. Ámde ezen előírás szerint ily anyagot elő
állítani nem sikerült, bizonyságául annak, hogy az irat
ból a feltaláló valami fontos tényezőt kihagyott.

Az anyag „vulkanizált cellulose“ név alatt van 
forgalomban.

* Ezen oldatot a felhasználásig sötében kell tartani.

Dráma az erdőben.
Irta S z l á v i é  N á n d o r  ny. főerdész.

Csúnya, esős, ködös novemberi est volt, amikor erdő
hivatalom főnöke magához rendelt.

— Erdész ú r ! egy nagyon fontos és bizalmas jellegű 
levelet kellene átküldenem a sarkadremetei gróf Almássy 
uradalom erdészének s erre a küldetésre, őszintén szólva, 
nem választhattam mást, akiben megbízhassak — a levél 
fontosságánál fogva, — mint Önt; kérem tehát, hogy e 
levelet kézbesítse a címzettnek, de csak saját kezébe és 
az adandó választ legkésőbb reggeli 5 órára elvárom.

— Reményiem, hogy megértett?
— Igen. Elfogadom a megbízást s utasításomhoz 

képest járok el abban s indulok rögtön, csak befogatok, 
vagy nyergeltetek . . .

— Nem ! ezt az utat éppen a levél bizalmas jellege 
végett gyalog kell megtennie, és pedig észrevétlenül 
távozni a falun keresztül, hogy senkise gyaníthassa, 
hogy ön merre, hova megyen.

— Jól van, igy is megteszem.
Átvettem a levelet, bele tettem vadászzekém belső 

zsebébe, fegyveremet — a csövet leakasztva az agyáról, 
összecsatoltam szijjal s egy másik szijjal úgy erősítettem 
derekamhoz; ehez még vagy 12 drb sörétes és robbanó 
golyóval töltött töltényt vágtam zsebre, azután magamra 
öltöttem vízhatlan darócból készült köpönyegemet s esteli 
fél 9 órakor elhagytam az erdőhivatal irodai helyiségét, 
hogy a közvetlen Doboz község alatt kezdődő s egészen 
a sarkadremetei erdészlakig húzódó erdőn keresztül meg
tegyem a 2l/s—3 órai utat.

Nem valami kellemes séta kínálkozott számomra a 
folyton szitáló eső és köddel borított vak éjszakában: 
azonban a szolgálat érdeke úgy kívánta, s nekem, mint 
a jó katonának minden kérdés és habozás nélkül 
engedelmeskednem kellett.

Oly sötétség vett körül, hogy 2 lépés távolságra sem 
lehetett látni még a faluban sem, mi lesz majd, ha az 
erdőt el érem !

Néztem sokszor, talán azóta sem annyiszor az égre, 
ott keresve a világitó sávot, amely engem nem ugyan 
az Ígéret földjére vezessen, hanem hogy neki ne menjek 
egy-egy kiálló fenyőgalynak, amely azzal fenyegette 
szemeimet, hogy kiszúrja.

Végre neki mentem szerencsésen az évi vágást jelző 
oszlopnak, azon szerencsésen keresztülbuktam s a jó 
vizes aleé gyepén csúsztam vagy három ölet előre, 
arcomról lement a bőr, a pipámat is kiejtettem a
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számból, no ! most meg azt keresni, egy jó félóráig 
keresgéltem, mig végre ráakadtam.

Biz én dörmögtem kissé s kívántam a pokolba a 
sarkadremetei erdészt levelestül, izenetestől, mig elértem 
nyil-út végét.

Kimondhatatlan és viszontagságos utakon keresztül 
tudtam a vak sötétségben egy-egy lépést előre haladni. 
Fának neki mentem, tövis össze karcolt és végre még 
egy pocsolyába is beleestem.

Ez betetőzte az egészet, a hideg zimankós időben 
csurom viz lettem teljesen. Köpenyegem a sáros viztől 
valóságos vaspáncéllá változott, alig bírtam magammal 
cipelni.

De nincs olyan rossz, aminek vége ne lenne!
Végre elfáradva, elgyötörve megérkeztem az erdész

házhoz.
Lehetett éjfél utáni egy óra ; ott néma csend és sö

tétség vette körül az egész házat, csupán a nagy ménkű 
házőrző cerberus, egy éves borjunagyságu kuvasz rágta- 
harapta az ajtót, a melyet én döngettem. Itt is eltelt 
egy jó negyedóra, mig bejuthattam az irodába.

— Isten hozott pajtás, de hát ebben a zimankós idő
ben hogy tudtál idáig eljutni?

— Ne sokat kérdezz cimborám! hanem adjál legelőbb 
is egy valamirevaló nadrágot, mert az enyém el is sza
kadt, át is ázott, a lábam is csupa viz, arra is jó lesz 
egy száraz kapca.

A hol állottam a szobában, alattam egész tócsa kép
ződött, a köpönyegem meg rajtam úgy csonttá fagyott, 
hogy mikor letettem, szépen megállóit egy helyben.

Mig a lakószobából a kért tárgyakkal előkerült a kol
legám, volt időm a megtett út viszontagságai felett el
mélkedni s ha visszagondoltam azokra, önkéntelen is 
összerázkódtam.

A szobában kezdett a jó kellemes meleg szétterjedni, 
nem mertem leülni a kínált székre, mert mint „Kátsa 
cigányában, még a szentlélek is a legszilajabb táncot 
járta bennem, annyira reszkettem; most kezdett a hideg 
kimenni belőlem, a melyet kollegám is igyekezett egy kis 
jó papramorgóval mentül előbb kiűzni, míg a bor felforrt.

Mikor már annyira amennyire kezdtem kissé magam
hoz térni, igyekeztem átöltözni. N o! gyönyörűen néztem 
is ki, lévén ez erdészkollega circa 3 lábbal rövidebb, 
de 2 lábbal terjedelmesebb körméretű ; térdig sem ért 
nekem a kölcsön adott nadrág, mert én meg jó öl ma
gas, sugár testalkattal bírtam akkor is s ma is.

No, de akkor nem kerestük a fogyatékosságot, a hi
ányt, feltettük az én kitört térdű nadrágomat a kályhára 
száradni.

Nem akartam indiskrét lenni, nem kérdezősködtem a 
hozott levél tartalma felől, a kollega meg nem szólott, 
így hát beborozva a jó melegre hevített s borssal és fa
héjjal fűszerezett itókából, a melynél talán soha jobbat, 
vagy jólesőbbet nem ittam.

Úgy éreztem utána magamat, mintha ereimben vér 
helyett folyékony tűz forogna.

— De most már adj pajtás egy elismervényt arról, 
hogy a levelet ez éj folyamán tőlem átvetted s miután 
nekem reggel öt órára otthon kell lennem, tehát nagyon 
köszönöm szívességedet, az ég áldása s szt. Hubertus 
maradjon veled. Elkövetkeztem szomszédomtól.

Most már vígan, gond nélkül indultam útnak, nem fél
tem, hogy az utat eltévesztem, mint idejövetelemkor.

A legközelebbi, illetve a legrövidebb utat választottam 
hazafelé, egyúttal az éjjel esett szűztiszta havon az azt 
keresztül-kasul szelő különféle vadnyomokat és csapá
kat tanulmányoztam.

Egész nyugodtan, gondtalanul haladtam a cserkész- 
utón a nyílutig, a melyen egy oszlopon volt a nagy 
csapókalitka a galambbal a ragadozó szárnyas vadak 
számára.

Örömmel láttam, hogy egy ölyv igyekezett volna abból 
szabadulni, mikor belátta, hogy a galambhoz sem fér
het, elrepülni sem tud, mert a háló a feje felett szépen 
áthúzódott s rabul ejtette.

A sűrűben lévő létrát megkerestem s a jó másfél öl 
magasságon álló kálit oszlopához támasztottam s nem 
sok gondolkodás után felmentem azon, félre húztam a 
hálót s az ölyvet élve kivettem. Zsebkendőmet szétha
sítva, szárnyát és lábát jó erősen összekötöttem, hónom 
alá vettem a ragadozót s haladtam utamon tovább.

Csak úgy maradozott el tőlem mindég messzebb, tá
volabb az erdészlak, mintha visszafelé húzták volna, én 
meg közeledtem a mi erdőnk felé.

Jobbra-balra tekintgetve haladtam utamon s már alig 
voltam a „fekete ér" úgynevezett „Gránát zug“-i részé
től távol, mikor észrevettem egy tölgycserjében valamit 
mozogni. Mi a csuda lehet ez ? Nem tudtam jól kivenni, 
mert a fiatal tölgyburján nem dobja el őszszel leveleit, 
bár megszárad, megbámul azon, de le nem hull; igye
keztem a bokor felé s erősen vizsgáltam a tájat. Fegy
veremet jobb kezembe vettem s felhúztam mind a két 
sárkányát; abban a pillanatban vagy 60—80 lépésre 
tőlem, a bokor megmozdult s szűrben levő alak fegyver
rel kezében egyenesedett fel előttem s rám kiáltott:

— Egy lépést se tovább. No kutya, most a kezembe 
kerültél, s abban a pillanatban én is leejtettem bal 
hónom alól az ölyvet s éppen mikor fegyverét reám 
sütötte, dördült el az én fegyverem is. Nekem az volt a 
szerencsém hogy nem lőtt le, mert amikor a vadorzó 
a fegyverét reám emelte, én egy ugrást tettem oldalvást 
s egyúttal hasra vágódtam, de ugyanabban a pillanatban 
célba vettem a vadorzónak a fejét s elnyomtam a ravaszt.

Akkor láttam életemben először, hogy golyótól fején 
talált ember mily magasat ugrik, azután egész hátra 
arcot csinált s végigvágódott a csontkeményre fagyott 
havon egy hang, egy jajszó nélkül.

Nem mertem közelíteni feléje ; egy percre magam is 
meghökkentem tettem felett, mert bár önvédelemből
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lőttem ez embert le, mégis a forró hideg futott át rajtam; 
de nem sokáig tépelődhettem az elkerülhetetlen meg
oldás felett, mert futólépések zaja téritett eszméletre, 
ami a sűrűből igyekezett állásom felé, én tehát két 
ugrással az elesett ember mellett termettem, kezembe 
kaptam annak kilőtt fegyverét s beszaladtam a sűrűbe, 
lehetőleg fedett állást keresni magamnak.

Nem volt felesleges ez az óvóintézkedés, mert a le
lőtt vadorzó társa érkezett a dráma színhelyére, aki 
midőn társát a fagyos havon elterülve látta, eget 
ostromló káromkodás és szitkozódásban tört ki, s kiáltott 
harmadik társuknak is, hogy jöjjön elő s ne féljen semmit 
se, mert az „urasági kopók“-ból csak egy van itt (ez 
az „urasági kopó“ előnév nekem szólott). Újból hallottam 
egy patkós csizma kopogását, ami folyton jobban és 
jobban közeledett, mikor a hullához ért s látta, hogy 
híres és rettegett társuk holtan fekszik elterülve a csekély 
havon, melyet kiömlő vére pirosra festett körülötte : meg
állóit, gyökeret vertek lábai, széjjel nézett, előbb fent a 
levegőben mint a véreb, ha vérszagot érez, azután a 
havon látszó lábnyomot vette tüzetes vizsgálat alá; 
mikor ezzel is készen volt (ez nem káromkodott, hanem) 
levette báránybőr kucsmáját fejéről, bal kezébe vette 
fegyverét s jobb kezét az égnek emelte s iszonyú esküt 
tett arra, hogy aki társát, Berci Bandit agyonlőtte, ő 
„annak az embernek még ma kiveszi testéből a szivét 
és máját s házőrző kutyájával fogja azt megetetni."

Kellemes vigasztalás!
— Hát mit tegyünk a Bandi kpmámmal? kérdezte 

Nagy Kovács János, R. Nagy János nevű vadorzó társát.

(Folyt, köv.)
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A fácán.
(Phasianus co lch icus L.)

Fácán, a keztyüs kézzel való vadászat kedves objec- 
tuma. Minden vadász igaz gyönyörűsége. Kedves állat. 
Eddig jóformán főuraink vadászszenvedélyeinek és va
dászati szórakozásainak a kielégítésére szolgált. De csak 
azért, mert a tenyésztésével nem törődött senki. Illetve, 
csak azok törődtek, akik a vadat nemcsak halomra lőni, 
hanem kímélni és tenyészteni is szokták. Az átlagva
dászok, a lesi puskások, igy — ne játszunk szembekö- 
tősdit; mondjuk ki az igazat — magyar vadászok zöme 
előtt még csak nem is olyan régen, a fácánpecsenye 
olyasféle elérhetetlen pástétom formájú valami volt, mint 
amilyennek még most is sokan elképzelik — a sült

galambot. Kitáltott szájjal várták a repülését. És hogy 
nem repült, hát elkezdtek vele komolyabban foglalkozni 
és hál’ Istennek, ez a foglalkozás mind komolyabb jel
leget öltött, ugyannyira, hogy manapság már kisebb va
dásztársaságoknak is dédelgetett, állandó kedvence lett 
a fácán és mint állandó vad teljesen otthonosan találja 
magát, kíméletnek, tenyésztésnek örvend és állandó sza
porodásban van.

A fácán eredeti hazája Ázsia, nálunk honosítva lett; 
tenyésztése következtében lassankint, kóbor természeté
nél fogva is, annyira elterjedt, hogy most már ott is 
előfordúl, ahol a gondozásával senki sem törődik, tehát 
vadon is tenyész. Igaz ugyan, hogy ez a vadontenyész
tés egyedüli oka az, hogy tartózkodási helyétől nem 
messze eső helyen, régebben, vagy talán most is, mes
terségesen tenyésztik és ápolják, megfelelő gondozásban 
részesítik. Így a jó szomszédoknak is hull egy kis 
morzsa a jóból.

Természetrajzilag a tyűk-félék ( Gallinacei)  rendjébe 
és fácánok (Phasianidae) családjához tartozik.

A tyűk-félék családjától azonban karcsúbb termete, 
hosszabb nyaka, hosszabb lába és hosszabb farka által 
lényegesen különbözik. Eledelöket rendesen a földön ke
resik, ezért sorozták leginkább a „tyúkfélék“ közé.

Táplálékuk : főleg magvak, bogyók, fiatal levelek, rü
gyek, növényi anyagok, részben rovarok, férgek és csi
gák. Homokos, kavicsos helyeken kapargálva, apró kavi
csokat is lenyelnek, a mi állítólag az emésztésüket, is 
elősegíti.

A fácánok csapatosan és többnejüségben élnek.
A mi fácánaink, — amelyek semmiféle idegen fajjal 

keresztezve nem lettek —• tehát a közönséges, európai, 
leírása a következő : csőre barnás, végén kissé hajlított 
domború, 30 mm. hosszú. Orrnyilás közvetlen a csőr 
tövében van. A szem körül duzzadt vörös rózsák vannak, 
amelyek a kakasoknál jobban ki vannak fejlődve. Tollat- 
lan lábain három elő és egy kisebb, az előbbieknél ma
gasabban fekvő utó-lábujjai vannak. A kakasnál még 
ezen kívül a hátsó lábujj fölött körülbelül 1 cm. hosszú 
sarkantyú is látható. Szárnyai lekerekítettek, amelyekben 
a negyedik és ötödik evező-toll a leghosszabb. Farka 
13, sárgás, fénylő barnás-vörös szegélyű, fekete haránt
sávos kormánytoliból van alkotva. Ezek kétoldalt fedél- 
szerüleg borulnak egymásra és hirtelen vékonyodó csúcs
ban végződnek. A kormánytoll két középső tolla feltű
nően megnyúlt.

A tyúk testhossza a csőrtől a farktoll végéig 60—61 
cm.; a kormány középső tollai 33. cm. hosszúak. A ka
kas testhossza 75—83 cm., a fark hossza 40—50 cm., 
szárnyhossza 25 cm.

Az öreg fácán lábai piszkos, szürkésbarna, a fiatalé 
meg ólomszürke szinü.

A teljesen kifejlett kakas tollazata feltűnően van kiszí- 
ne?ődve. A tollazat felülete fémszerüen fényezett, mintha 
acélréteggel lenne bevonva, kékeszöld, aranysárga, sö
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tétkék, viola, vérvörös, sőt napsugáron úgy látszik, mintha 
arany- vagy rézzel lenne befuttatva. Amint az állat meg
mozdul, úgy variálódnak a különféle színek is, szebbnél- 
szebb színpompákat mutatva a szemlélőnek.

A fiatal kakasok első sorban kisebb testalkatuk, hal
ványabb szinü vörös szemrózsáik, rövidebb farktolluk, 
apróbb sarkantyúik és végre kékesebb szinü lábaikról is 
megkülömböztethetők — az öregektől.

A tyúk tollazata egyszerű sárgásbarna, rozsdavörös 
színezetből áll, amelyek közé fekete és szürkésfehér fol- 
tozatok és sávok keverődnek. Szine a taíajszinhez alkal
mazkodik, ugyanannyira, hogy a meglapuló, mozdulat
lanul lévő fácántyukot még a legélesebb szemű vadász 
sem tudja a földön észrevenni. Sarkantyúja nincs. Szem
rózsája egészen hússzinü.

A mesterséges tenyésztéssel, vérfelfrissitésekkel, leg
első sorban a fácán színezetét lehet legszembetűnőbben 
befolyásolni. Nagyon öreg tyúkoknak a tollazata is las
sanként megváltozik Színezetük fényesebb lesz és a 
farkuk is megnő, mi a kakasokhoz hasonlóvá teszi őket.

Az ilyen színváltozás elsősorban is a meddőség jele 
szokott lenni, tenyésztés szempontjából az ilyen jelen
ségre különös figyelmet kell fordítani, amennyiben az 
ilyen meddők okvetlenül kilövendők, mivel csak a te
nyésztés akadályául szolgálnak. Az állományszabályo
zásnál különös figyelmet kell az ilyen meddőkre fordí
tani, mert rendesen annak a következménye, hogy a 
túlságosan eszközölt vadóvásban az illető tenyésztők any- 
nyira mennek, hogy a fácántyúkot egyáltalában nem is 
lövik, csak a kakasokat.

Észlelhető jelenség még a fácánoknál bizonyos elfe- 
héredés is, sőt gyakran tiszta fehér színűek is előfor
dulnak, Az ilyen tehér egyedek különös kíméletben ré
szesülnek, sőt gyakran a tulajdonos még a legkedvesebb 
vendégének is megtiltja a lelövését. Ritkaságnak és kü
lönlegességnek tartják. Ez nagy tévedés. Az ilyen fehér 
redők és fehér szinü fácánok rendesen igen gyengék, 
tenyésztésre nem alkalmasak, csak korcs utódokat hoz
nak és végre az egész állomány elsilányul, azért az ilyen 
fehér és fehéredő egyedek kímélet nélkül — lelövendők!

A fácánok tollazata is vedlés alá kerül. A kakas má
jus—júniusban ; a tyúk julius—augusztusban vedlik. A 
vedlést augusztusban rendesen be is fejezik.

A fiatal fácánok tollazatának színe vedlés előtt a tyú
kokéhoz hasonlít. Csőrük világosbarna, lábaik világos 
vörhenyes szürke színűek, mint a tyúkok, de leginkább 
a sarkantyújok már látható nyoma által különböztet
hetők meg.

A kis csibék piheszerű tollazata csak két napig tart 
és azután másik tollazatukat is gyorsan változtatják 
4—5-ször is. Evező tollúkat ötször változtatják, hogy a 
test növekedésével a röpülő képességük is arányban 
legyen.

Tartózkodási helyükön, ha nem igen zavarják, meg is 
maradnak. Helyeiket — ha megfelelő élelemben része
sülnek — nem szívesen hagyják el. Nehézkes, lomha 
természetüknél fogva a kóbor életet nem kedvelik. De 
ha zavarják, riasztják őket, megijesztik, akkor hihetetlen 
távolságra is elrepülnek és vissza sem térnek. Nem pedig 
azért, mivel a szárnyasok közül a fácánok tudják magu
kat legkevésbé tájékozni, leszálló helyüktől gyalogosan 
messzire el is kóborolnak. Különösen a kakasok, kik 
esténkint hangos „kro-kro-kro" kiabálásaikkal igyekez
nek maguk után csalni a hátramaradt tyúkokat is. Te- 
nyészhelyükhöz közel eső szomszédos területeket, azon
ban ott még ha zavarva is vannak, rendszerint társaság
ban kóborolva, kapargálva fel is keresik.

Ilyen tenyészhelyhez' közel eső szomszédos területek 
bérlői, a fácánok ezen szokásait aztán kímélet nélkül 
ki is szokták használni. Megszűnik itt minden kombi
náció. Itt van az a határ, a hol az egyéni tisztesség is 
végződni szokott. A jámbor lelkű főtisztelendő úr, a 
finom lelkű nyári poéta, az igazságszolgáltatás főténye
zője, a közigazgatás mindene, a nőidivat rafinált ki- 
eszelője, az egészségünk főtudósa mind-mind, aki kezé
ben fegyvert tart, a fácán megpillantásánál vadpusztító 
és törvénytudó lesz egyszerre. Tudja, hogy neki nincs 
egy darab fácánja sem, de tudja azt is, hogy a melyik 
vadat a törvény vadászni nem tilalmaz, azt le is lőheti. 
Mindent tud, csak az „enyém-tied“ fogalmával nincs 
tisztában. Tehát, augusztus 15-ével lövi is derűre-borúra, 
mert ha nem lőné, akkor a szomszéd tenyésztőtől még 
kitelne, hogy szeptember-október havában, ő, a tulajdo
nosa lőné le, mert azt mondja a vadászregula, hogy 
„hodie mihi, cras tibi“, csak az a baj, hogy ha az 
ember másnap mondja, akkor is úgy kezdődik, hogy ; 
ma nekem, holnap neked! A „holnap“ még mindig a 
tulajdonosnak szól.

Kedvenc tartózkodási helyük a ligetek, különösen 
folyók. Erdőket is nagyon szeretik, de nem az össze
függő erdőségeket, hanem az olyan helyeket, amelyek 
szántókkal, kaszálókkal, vagy nádasokkal határosak.

Gazos, sűrű, bokros helyeket a megzavart fácánok 
szeretik felkeresni és innen csak alkonyat tájában vonul
nak ki a szélekre. Éjjelre rendesen hálni a fákra száll. 
Ilyenkor mondják, hogy: felgalyaz. A fákon ülve, több
nyire a törzs mellé húzza magát, mintegy védelmet ke
resve, a farkát ülő helyzetében leeresztve tartja. A föl
dön járva a kakas igen büszkén lépked, farkát és fejét 
is büszkén magasra tartja. Élelemkeresés közben azon
ban bujkáló járásuk van.

Egyenes irányban repül, és a midőn már kellően fel- 
emelkedett, elég gyors röptű is.

A vedlés után a társas életet már nem szeretik, őszi 
vedlés után még a fiatalok is elhagyják anyjukat és csak 
télen egyesülnek megint kisebb csapatokban.

Az öreg kakasok magánosán élnek és kószálnak; sőt
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párzás idején egymás tollazatát alaposan megvagdalni is 
szokták és veszekednek.

Fára való felszálláskor a kakas mindig olyan különös 
rikácsoló hangot ad, és ezzel úgy ellenségeinek, mint 
barátjainak magát elárulja. A tyúk hang nélkül száll és 
igen gondos anya, kicsinyeit ép úgy hívogatja, mint a 
házi tyúk. Déli órákban igen szeretnek a homokban he
verve sütkérezni.

A fácánok szaporodása, rendes tartózkodási helyükön 
minden beavatkozás nélkül is történhetik elég sikeresen, 
ha a tulajdonos vagy bérlő a kártékony és ragadozó 
vadak megfelelő pusztításáról is gondoskodik. A kakas 
már április elején elkezdi a párzást.

Óvással, megfelelő gondozással igen szép eredménye
ket lehet elérni a fácántenyésztés terén, a nélkül, hogy 
a mesterséges költéssel való sok utánjárást és tudást 
megkívánó munkákkal foglalkoznánk.

(Folyt, köv.)

'v  *i- ■ <■ ’í‘ V ,y. .yí ^

Hollóélet.^
A nagyhéten tisztogatást tartó s Poé Edgar örökszép 

költeményében megénekelt hollónk, az ornithologia Cor
vus coraxa, érthető okoknál fogva, nem sorolható a nép
szerű vadászszobjektumok közé, mindamellett, csodála
tosképpen alig van hely a föld kerekén, ahol a holló 
elszaporodott volna. Légkörei pedig ma is csak olyanok, 
mint voltak évtizedek, sőt évszázadok előtt, mindamellett 
ritka madár marad akkor is, ha nem „fehér“. Az atya- 
fiságból kárpótlásul aztán annál inkább el tudott szapo
rodni a varjunépség.

A mithoszok őshomály korában, midőn a holló még 
szent madár volt, kétségtelenül nagyobb rajokban népe
síthette be földrészünk szent berkeit, a dodonai ligeteket, 
sőt északon a Donárnak szentelt sötét tölgyeseket is. 
Azóta nagyot változott a világ! A delphi és dodonai ba
bérligetek s a skandináv vagy germán tölgyesek mada
rainak szentmivoltában ma senki sem hisz többé. A mi- 
thikus hollót így nemcsak hogy utolérte a pusztuló apa
dás végzete, hanem a Hunyadyak jelképes címerének 
kivételével, a semmibevétel lesújtó tudata is. Vadász
objektum számba tehát nem veszik, s a hol mégis annak 
tekintik, egy kategóriába vonják a varjakkal. Akárhány 
vadászember s így érthetően annál inkább a laikusok, 
a varjak és hollók népét egy kalap alá véve, a Corvus 
corax, cornix, corona stb. közt, hála hazánk vallásbeli 
toleranciájának, legfeljebb pápista és kálomista megkü- 
lömböztetést tud vonni.

A holló a friss húsneműt eléje teszi a dögnek s így 
szárnyaspusztító rablószámba megy. E szerint nincs 
okunk, kivált nekünk vadászembereknek sajnálkozni a 
fölött, hogy a természet háztartásában, hasznos állat
világunknak egy szárnyasrablóval számban kevesebb

ellensége akad. Viszont tagadhatlan, hogy nagyobb számú 
kártékony ragadozót is pusztít. Ahol jelenlétét némileg 
megtűrni módunkban áll, kíméletünket bizonyos fokig 
nincs miért megvonnunk tőle.

Kártételei ott sújtják legérzékenyebben a vadászt, ahol 
amúgy is kevés a vadkacsa. Akárhányszor megesik, hogy 
egy-egy merész holló, ott hol nagyobb számú öreg ka
csától nincs mit tartani, közéje csap az apróbb kacsa
népnek g kiveszi részét a zsenge friss pecsenyéből. Azt 
is példák igazolják, hogy amúgy is féltve őrzött szalonka
népünk csibéinek a hollónál veszedelmesebb üldözője 
alig akad. Nem csodálkozhatunk tehát a fölött, hogy a 
vadász az ádáz hollót következetesen üldözi.

Nemrégiben egy a Tiszamellékén lepuffantott holló 
gyomrában, fiatal nyulmaradványokon kívül, szalonka- 
és vadkacsafiak pelyhére akadtak. Ilyen és ekkora ará
nyú inyenckedés önként kihívja a vadászok bosszúját.

A szent madár úgylátszik a böjti szokásokkal is tisz
tában van, mert vadkacsán kívül számtalanszor találtak 
a holló belsejében halmaradványokra. Hogy ő maga ha
lászik-e olymódon, mint pl. a halászsas, vagy a halász
bagoly, azt az ornithologia végleg még el nem döntötte. 
Valószínű, hogy a friss halat a dög fölé helyezi. Mind 
a mellett hollófészekben halmaradványokra még nem 
bukkantak, annál több frissen öldösött apróbb-nagyobb 
hasznos emlős és szárnyas fiák maradványaira.

Fészkelőhely tekintetében a holló korántsem váloga
tós. Akad hollófészek sűrű erdők magas fáinak tetején s 
akad a nyílt mezőkön elszórtan álló fákon csak úgy, 
mint sziklásvidékek fatetőin. Régi hollófészket, vagy ép
pen más szárnyastól odahagyott egyéb fészket a holló 
uzurpálni nem szokott. Régi fészkelő helyét rendszerint 
minden évben teljesen ujjáalkotja. A fészkelőhely kivá
lasztásánál a nyárfélét minden egyéb fanem fölé helyezi.

A hollóvadászatok leggyakoribb metódusa a lövöldö
zés a leskunyhóból a bagolylyal. Hollókárogást híven 
utánzó síppal is célt lehet érni. A vadász, bokroktól fe
dett helyen, esetleg lombkötegekből összetákolt kezdet
leges leskunyhóból, megszólaltatja a károgó sípot, mire 
a környék hollói lassanként közelebb húzódnak a káro- 
gás helyéhez. Midőn már nagyobb számú holló össze
verődött, akcióba lehet lépni. Persze célszerűbb, ha egy
szerre 2—3 vadász is elrejtőzik az alkalmas leshelyeken 
s akkor több eredményt tudnak felmutatni.

A felvidéken ösmertem egy öreg uradalmi vadászt, a 
ki szájához tartva féltenyerét, csalódásig híven utánozta 
a hollókárogást. Úgyszólván naponta tizedelgette így az 
uradalom apróbb vadait s hasznos szárnyasait veszélyez
tető hollónépséget. ^  q
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A pusztavacsi hercegi cserkészetek és 
hajtóvadászatok 1909. évben.

A cserkészet októbet hó 13-tól 27-ig tartott. Részt- 
vettek azon Fülöp szász-Coburg-gothai herceg ő fen
sége, mint vadászúr és fia, Lipót herceg ő fensége, Kris
tóf bajor herceg ő kir. fensége, Hohenlohe herceg ő fen
sége, gróf Szapáry Péter úr és a kétszer tartott erdei 
hajtáson a pusztavacsi uradalom gazdasági és erdészeti 
tisztikara.

Terítékre került:
Dámvad erős lapátos 16 darab

„ gyenge lapátos 2 „
„ nyársas 7
„ tehén 30
„ borjú 11 „

Őz suta 1 „
Nyúl mezei 3

„ üregi 2 „
Fácánkakas 4 „
Fogoly 18 „
Szalonka 2
Kutya 1
Macska 4 n
Bagoly 1 „
Szarka 1 1

Összesen: 103 darab
Pusztavacs, 1909. október hó 27-én 

Müller Róbert, Szathmáry Lajos,
erdőmester. erdőhiv. segédtiszt.
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Exotikus vadászati kiállítás 
az 1910. évi wieni első nemzetközi vadá

szati kiállításon.
Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati kiállítás 

magyar osztályának keretében a magyar vadászok exo
tikus vadászatainak és zsákmányainak méltó bemutatá
sára a kiállítás „Magyar országos bizottsága" úgy 
vél legmegfelelőbben alkalmat szolgáltatni, ha ezen vo
natkozású tárgyakat a más vonatkozással bíróktól telje
sen elkülönítve, külön csoportban rendezi és mutatja be.

Ezen kiállítás az épülő magyar vadászkastélyban egy 
— ezen célra külön berendezett — teremben fog eihe- 
lyeztetni s a bizottság gondoskodni fog arról, hogy an
nak anyaga méltó és díszes keretet nyerjen.

A feladat érdekességétől ösztönöztetve, a kiállítás „Ma
gyar országos bizottsága“ ez utón is azon kéréssel for
dul az érdekeltekhez, hogy ezen csoportot képező kiállí
tás anyagát exotikus vadászzsákmányaíknak diadalmi je
leivel, ezen vadászatok segédeszközeivel, gyakorlásához 
szükséges felszerelésekkel, ábrázolásokkal, leírásokkal, 
üzeme és felszerelésére vonatkozó adatokkal és ezen

vadászatok eredményeinek statisztikájával gazdagítani 
szíveskedjenek. A kiállításban való részvételre szükséges 
jelentkezési íveket írásbeli vagy szóbeli megkeresésre 
„Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati kiállítás 
magyar országos bizottsága“ (Budapest, V. Zoltán-u. 16. 
Telefon: 163—88) készséggel küldi meg és készséggel 
szolgál közelebbi felvilágosíttással.

*
Hova-tova elérkezik a kiállítás megnyitásának Ideje. 

Még csak egy pár hónap választ el bennünket e fontos 
eseménytől, amely hivatva lesz bebizonyítani, hogy a 
vadászat nemcsak az előkelő körök sportélvezetéül szol
gál, hanem dús kereseti forrást is képez az ipar és kereske
delem egyes ágaira nézve. Ezen állításunk bebizonyítására 
különben nem is szükséges a kiállítás megnyitására várnunk. 
Érthetőn tanúsítja ezt már a sok kastély, vadászlak és 
pavillon künn a rotunde épület körül. Ezek a javarészt 
már kész épületek csak arra vallanak, hogy a művészet, 
ipar és kereskedelem érdekei, a kiállítás gazdasági sze
repét tekintvén, nem csekélyebbek, mint a vadászoké. 
Teljes elismerés illeti meg Décsey építészt, az építkezési 
munkálatok vezetőjét, aki nem kímélvén sem időt, sem 
fáradságot, megvalósította azt, amit az intéző bizottság 
és annak éltető lelke, Haber császári tanácsos, tervezett.

Erdészet és halászat.
Irta Díváid Béla.

Az „Országos halászati egyesület“ hivatalos közlönyé
ben, a „Halászat“ ez évi 22. számában Landgraf János 
halászati felügyelő tollából a fenti című cikket nem ve
hetjük le a napirendről, mert az bennünket igen közel
ről érdekel, még pedig azon okból, mert e cikk elején 
annak szerzője azt állítja, hogy : haltermelésünk eddigi 
haladását vizsgálva, határozottan megállapítható, hogy 
fejlesztésében eddig a mezőgazdaság jóval inkább tevé
kenykedett, mint az erdészet, jólehet annál is bőven kí
nálkozik az alkalom. Érdekeltsége főleg a felvidéken 
szembeötlő. Kevés olyan nagyobb erdőbirtok van, a me
lyik híjával lenne kisebb és nagyobb folyóvíznek, a mely 
folyók medre kellő szakértelemmel halhús termelésre 
felhasználható. Ritka gazdag vízrendszerünket tekintve, 
több százezer holdnyi olyan területről lehet szó, mely 
haszonhajtóvá válhat. Sok oly tőzeges, talajsavas, vagy 
sziklás terület van, a mit halastóvá alakíthatunk.

Az ilyen tavak országos átlagban kát. holdankint 1 q 
ponty-húst termelnek, viszont a hegyvidéki pisztrángos 
patakokban 1 kim. hosszú patakszakaszon 30 kg. évi 
písztrángtermés nem ritkaság. Piaci értékben ez holdan
ként 120—130 K-ra tehető, miből a beruházás amorti
zációjuk, valamint a kezelési költségek levonása után is 
marad olyan tiszta haszon, mely az erdészet főüzemével 
szemben sem kicsinyelhető.
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Ezen gyakorlati siker buzdította a német, svájci és az 
osztrák illetékes erdészeti köröket a halászat felkarolá
sára. Jellemző — mondja Landgraf János — e tekintet
ben, hogy míg a múltban kizárólag bérbeadás útján ér
tékesítették az állami tulajdont képező halászatot, ma 
azzal teljesen szakítottak s a legtöbb erdőgondnokság 
házilag kezeli a halászatot. Mig a porosz kincstári erdő
ségekben 1895-ben a halászat jövedelme 216.000 már
kával volt felvéve, 1909-ben 503.000 márkát tesz az ki, 
vagyis 14 év alatt majd 233 %  jövedelemszaporulatot 
sikerült elérni házi kezeléssel. Landgraf felveti a kér
dést, hogy miként járulhat hozzá az erdészet a hal- 
tenyésztés előmozdításához. Metzger tanár szerint: leg
első sorban megszívlelendők azok az okok, a melyek 
az erdészetnél a halászat pusztulását előidézték, aztán 
pedig a halak védelmét célzó törvényes intézkedések 
előleges érvényesítésével küzdeni kell a vizek újból való 
népesítését és okszerű kezelését nehezítő akadályok- el
hárítására.

De hogy mindez sikerüljön, ehhez kellő szakértelem
mel biró személyzettel kell rendelkeznünk s hogy ezt 
felnevelhessük, úgy nálunk is, mint Poroszországban, az 
erdészeti szakiskolákban, ahol tenyésztéstanát mindenütt 
kötelező tantárgygyá kell tenni.

Ezeket kívántam Landgraf cikkéből itt elősorolni és 
igazat adni, hogy a halászat fejlődésében, a múlt 10 
évet kivéve, az erdészet kevésbbé tevékenykedett. Ennek 
okát pedig abban kell keresnünk, hogy úgy mint mindaz, 
ami az erdővel összefüggésben állott, vele szerves egé
szet képez, annak főtermékét a fát sem kivéve, a halá
szat, a vadászat bérbe lett adva a legtöbbet igérőgek.

Hogy azután a vállalkozó a rövid lejáratú bérlet 
mellett nem gondolt arra, hogy a halállomány fejlődjék, 
azt tovább magyarázni nem kell.

Ezért kívánatos a halászatnál is a porosz példát 
követni, ezt házi kezelésbe venni.

A házi kezelés meg úgy hajtassák végre, hogy ne a 
nemtörődés elvére helyezkedjünk, hanem igen is az 
erdőbirtokos, de elsősorban az állam, mint olyan, 
igyekezzék éppen Landgraf tanácsa szerint a pisztrángos 
és perhalas szintájban a patakok medrét javítani. Másod
sorban népesítse be az összes patakokat nemcsak hallal, 
hanem a rákpestisben kipusztult rákokkal, és ott, hol 
alkalmas hely van, ott készítsen tavakat.

Miután a pisztráng és perhalas szintáju halállomány 
fejlődésének nagy akadály az, hogy ezen patakokon lévő 
vizi fűrészek fürészporát a patakba bocsátják, az 
szigorúan tilalmazandó.

Miután továbbá a kenderáztatással a vizeket meg
mérgezik, a törvénynek a kender áztatására vonatkozó 
rendelkezései nem lesznek szigorúan betartva, mert a 
legtöbb helyen nincsenek külön kenderáztatók, és ott, 
hol vannak, a szenyvizet az áztatókbdl a patakba, a

folyóba bocsátják, — országos intézkedés válik szük
ségessé.

A dinamit elárusitása, a bányaművek dinamitkészletei 
szigorúan ellenőrizendők, mert e rettenetes halpusztitó 
eszköz nem egy patak, nem egy folyó halállományát 
ölte ki.

Mindezen bajok megszüntetése céljából elsősorban is 
az avult 1888. évi XIX., a halászatról szóló t.-c. 
revidiálandó.

Mert e nélkül az erdészet tevékenykedése is hajó
törést szenved és sem a pisztrángos és perhalas szintáj, 
hanem a márnás szintáj sem népesül be oly mennyiség
ben hallal, mint amennyi a Garamban volt a dinamit 
elterjedése előtt, hogy ívás idején a hal a mellék
patakokból állítólag a vizet kiszorította.

" K * ^ * 1/ *  * ¥ ’ * ¥ * * ¥ '  * ¥ *  ‘V ’ * ¥*  '’f

K in e v e zé sek . A m. kir. földmivelésügyi minister kinevezte : A 
kir. erdőfelügyelőségek személyzeti létszámában : Pászthy Ferenc 
II. oszt. kir. alerdőfelügyelőt I oszt. kir. alerdőfelügyelővé, Simonfy 
Ákos és Lehrmann Béla m. kir. segéderdőmérnököket pedig II. oszt. 
kir. alerdőfelügyelőkké.

Az állami kezelésbe vett községi stb. erdőket kezelő erdőtisztek 
személyzeti létszámában : Bodoni Miklós m. kir. erdőmérnököt m. 
kir- főerdőmérnökké, Konczwald Ferenc és Plachy Teofil m. kir. 
segéderdőmérnököket pedig m. kir. erdőmérnökökké.

A magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámá
b an : Horváth Béla, Piso Kornél és Korai Frigyes m. kir. főerdő- 
mérnököket m. kir. erdőtanácsosokká, Belházy Gyula, Konok Ta
más, Furherr János és Barsy Richard m. kir. erdőmérnököket m. 
kir. főerdőmérnökökké, Kelen Gyula, Hollós Gyula, Tölgyes József, 
Böhm Vilmos, Kelemen Béla, Irinyi Aurél, Tőrök Aladár és Ko
va liczky Vladimir m. kir. segéderdőmérnököket pedig m. kir. erdő
mérnökökké.

Az államerdészeti tisztviselők összesített közös rangsorozati létszá
mában : Papp Gusztáv, Schaáb Bálint, Rusznyák Győző, Héjj 
János István, Matherny Róbert, Puksa Endre, Nagy Pál, Loványi 
Heribert, Móré László, Schalát Béla, Háger Gyula, Niederland 
Rezső, Kelle Artur, Plotényi Jenő, Léber György, Velles Rezső, 
Mózs Ferencz és Fromm János m. kir. erdőmérnökjelölteket m. kir. 
segédmérnökökké.

Az egri érseki Papnevelde uradalmában a bélapátfalvi állásra fő- 
erdészi címmel Skolka József, Jólsva város eddigi erdőtisztje ne
veztetett ki.

H e ti tu d ó s ítá s . Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magkeres
kedésétől, Budapest:

Lucerna. Világos színű árú gyengén lett kinálva, Olasz- és 
Franciaországból ellenben megszaporodtak az ajánlatok. A magas 
árak által csalogatva belföldön most mindenhonnan, hol nagyobb, 
hol kisebb tételek kerülnek felszínre, még oly vidékről is, ahol nem 
is gondolták, hogy ez idén lucernamag van. A tulajdonosokat ez 
bár nem nyugtalanította, mindazonáltal az elmúlt hét utolsó napjai-
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bán bizonyos tartózkodás volt észlelhető a vevők részéről. Ha még 
hozzávesszük a sok gyenge minőségű, nemkülönben nagy arankát 
tartalmazó készleteket is, úgy nincs kizárva, hogy rövid idő múlva 
alacsonyabb árakkal kell majd számolnunk.

Vöröshere. Az ajánlatok vörösheremagban belföldről szaporodv 
nak, ezen körülmény az árakra nyomást gyakorolt, mi az általános 
tartózkodás hatása alatt még jelentékenyen fokozódott. A minden 
oldalról mutatkozó eladási kedv után ítélve, azt kell következtetnünk, 
hogy belföldön meglehetős jó termés lesz. — A többi magfélékben, 
utolsó tudósításunk óta változás nem állt be.

Jegyzések nyersáruért 100 kilónkint Budapesten :

Idei termésű v ö rö s h e re m a g .....................................K 120 130.
Idei termésű, természettől arankamentes vörösheremag K 135—145.
Idei termésű lu c e rn a m a g ..........................................K 140—155.
Idei termésű, természettől arankamentes lucernamag K 150 — 170.

* Gyümölcsösök létesítése legcélszerűbben 10 méteres há
romszöges hálózatban vihető keresztül. A kertész 2 drb egyenként 
10—10 m. hosszú 1 mm. vastag sodronyt vesz és azokat egy 3 -  4 cm. 
átmérőjű fémgyűrűhöz erősíti, azok szabadon maradó másik végére

még egy-egy fémgyűrűt erősít, mint a fenti ábra mutatja. A gyü
mölcsfák ültetőgödreinek kitűzése ezen sodrony segélyével a követ
kezőképen történik. Mindenekelőtt kitűzendő az alapvonal, melyen 
az első sor gyümölcsfa ültetőgödreinek helyei 10—10 m. távolságban 
megjelöltetnek, mely pontok azután kiinduló pontokként szolgálnak 
a további munkánál. A következő sor kitűzése céljából a sodrony 
B és C végpontjai az első sor két megfelelő pontjához illesztetnek, 
miáltal a megfelelő erősen kifeszített sodrony „A“ csúcspontja fogja 
adni a 2-ik sor új pontjait s ily módon eljárva, kapjuk a 2-ik sor 
következő pontjait s végül a telepíteni szándékolt gyümölcsös összes 
sorait is. Ezen eljárás által elérjük, hogy a gyümölcsös külsőleg tet
szetős s áttekinthető lesz, amennyiben bármely irányból is szemlélve 
a fákat, egyenes sorban fognak állani. Ezen 10 m.-es távolság alma
fára van megállapítva; körte- vagy szilvafákra megfelelően kisebb a 

távolság.
* A fia ta l gyüm ölcsfáknak a tó lfo lyam án nyúlrágás ellen 

történendő megvédése sodrott szalmakötél, gyékényfonat, nád 
vagy más ily drága anyagon kivűl, — ott, a hol bokrok kéznél van
nak — legcélszerűbben vékonv, lehetőleg egyenes növésű vesszős- 
fagyal, vörösgyűrű stb. pálcikákkal eszközölhető ; ezen pálcikák 1 
m .-  T30 m. hosszúra vágandók, hogy a nyulak ellen kellő védelmet 
nyújtsanak s a fácskák körül felállítva, fent és alant vékony sodrony
nyal megerősítendők. Ezen eljárással nagy anyag- és munkamegtaka
rítás érhető el, mert a gályák 5 —6 évig is jó védelmet nyújtanak 
védenceinknek s azok megerősödéséig legfeljebb egyszer cserélendők 
ki újakkal. Megemlítendő még itt, hogy a múlt télen a felvidéki 
hegységbeli gyümölcstelepítések e védelem dacára is sokat szen
vedtek a nyulaktól, mert a nagy hóban azok ágacskáit is elérték és 
lerághatták. Helyenként sikerrel védekeztek ez ellen a hónak fél 
méternyi körben történt ellapátolásával. Más normális teleken azon
ban e kötözés teljesen megfelelt céljának.

Ötvenéves jubileum. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület őszszel 
ünnepli alapításának ötvenéves jubileumát, de az Erdélyi Múzeum 
gondolata félszázaddal előbb foglalkoztatta már Erdély jobbjait. E 
gondolat kipattanásától a megvalósulásig eltelt félszázad nemcsak azt 
érezteti, hogy a nemzet jóltévői mily szfvós ragaszkodással csüngtek

az Erdélyi Múzeumon, hanem azt is, mily nehéz munkával sikerült 
a nemzet pallérozódásának tárházát megteremteni. A félszázados 
kitartás eredménye a ma félszázados Erdélyi Múzeum-Egyesület s 
ennek küzdelmes munkájából a ma elsőrangú Erdélyi Nemzeti Mú
zeum,

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, mint annak föntartó testületé és 
társadalmi képviselete, teremtette meg és virágoztatta fel hazánk 
második múzeumát; tudományos osztályaiban az erdélyi nyelvművelő, 
majd tudós társaság hagyományait hívta életre és kiadványaiban 
egész könyvtárral gazdagította a magyar tudományt; a magyar szel
lem és a nemzeti érzés kristályosodó helyéül Kolozsvárt újra tudo
mányos és közművelődési középponttá emelte. Ez a legrégibb, leg
erősebb és a legsajátosabb közművelődési egyesület, melynek irányt 
adó szelleme és folyton hatékony ereje Erdély fejedelmi udvarának 
nemzeti és művelődési, politikai és tudományos hagyományait őrzi ; 
gyűlőhelye az erdélyi magyarság elejének, múzeumot tart fen, köz- 
művelődést terjeszt, ízlést nemesít, tudományt mível, így a magyar
ság vára. Apáink önzetlensége tőkét gyűjtött e nagy célok alapjául* 
de az Egyesületet az idő és a fejlődés mind nagyobb és fontosabb 
föladatok elé állították s bár a közoktatásügyi kormány 1904 óta 
segélylyel támogatja, mind jobban kiviláglik, hogy a nemzeti társa
dalomtól megteremtett és azt önzetlenül szolgáló Egyesület ereje 
mégis csak a nemzeti társadalomból fakad és gyarapodik.

A nemzeti erő forrásának e fölismerése s az Egyesületben ható 
és egyesítő elv megszilárdítására való törekvés szüksége arra az el
határozásra indította az Erdélyi Múzeum-Egyesületet, hogy az Erdélyi 
Nemzeti Múzeum gondolata születésének százados és megvaló
sulásának félszázados fordulóján szeretettel és bizalommal kérje az 
egész magyar társadalom támogatását: érdeklődő figyelmét, részt
vevő gondoskodását, áldozatra is örömmel kész segítségét. Kéri sze
retettel, hogy egyesítsen, bizalommal, hogy nemesítsen, miként ötven 
évvel ezelőtt apáink és nagyapáink s kéri abban a reményben, hogy 
miként az ő fáradozásukat eredmény kísérte, a mienket is diadal 
fogja koronázni.

Kérünk minden hazafit és honleányt, egyeseket és testületeket, 
hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület nagy céljait, annak 50 éves jubi
leuma alkalmából elősegíteni szívesek legyenek, akár oly módon, 
hogy tagjai sorába lépnek, akár úgy, hogy jubileumi alapunk meg
teremtéséhez valamely — tetszés szerint való ■ - összeggel hozzá
árulnak. Tőkénk gyarapítására, gyűjteményeink gazdagítására, törek
véseinkben való támogatásra jó akaratot és adományt egyaránt há
lásan fogadunk és nyilvánosan is megköszönünk.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület pártoló tagjai évenkint négy, ren
des tagjai nyolc, alapítói egyszer s mindenkorra kétszáz és igazgató 
tagjai ezer koronát fizethetnek, vagy az utóbbiak annyi értékű s 
a gyűjteményekben elhelyezhető múzeumi tárgyat adhatnak. Tagsági 
és alapítványi díjakat vagy pénzbeli adományokat az Erdélyi-Bank 
és Takarékpénztár Részvénytársaság Kolozsvár, múzeumi tárgyakat 
a gyűjtemények igazgatói fogadnak el, kik minden adományról a vá
lasztmány útján nyilvánosan elszámolnak.

Gr. Esterházy Kálmán
elnök.
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Számozó és erdei kalapácsok, átlalók, erdész
kréta, fűrészek bárdok, fejszék, csapdák, az 
összes erdőmívelési szerszámok stb. stb. kap

hatók a legolcsóbb áron.

C s a k i s  ú j d o n s á g o k .

K R f t S f l  R U D O L F
WIEN, VII., KIRCHEN-GHSSE 29.

Rendelők kérjék „B“ jegyű képes árjegyzékei. 
A „B“ betűjezés feltétlenül szükséges.

------------------------------------------- '

S zék e ly  é s  i l l é s
. . .  Ungvárit . .  •
ajánlja modernül berendezett

könyvnyom dáját

Kikiáltási ár 7999'90 K. Kiszállítási határidő: bezáró
lag 1912. évi december hó 31-ig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelem be: a) ha a 
hirdetményben kitűzött óra előtt nyujtatnak 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 érté
kesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szósze- 
rint tartalmazza, úgy a mint az a hirdetményben foglal
tatik ; d) ha lepecsételve és ívenkint 1 koronás bélyeg
gel ellátva adatnak b e ; e) ha tartalmazzák azt a nyilat
kozatot : hogy ajánlattevő az árverési és szerződési fel
tételeket ismeri és azoknak magát teljesen aláveti; f )  ha 
bánatpénzképen 800 koronát tartalmaznak; g ) ha úgy 
vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvas
ha tó ; és h) ha a boríték kívül „Ajánlat a borodi g. 
kath. egyház és lelkész erdejében kijelölt 28’5 kát. hold 
területű bükk fakészletre“ felírással van ellátva. Utóaján
latok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra 
azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után 
válik kötelezővé.

Részletes árverési és szerződési feltételek a bereg
szászi m. kir. áliami erdőhivatalnál, az annak alárendelt 
beregszászi m. kir. járási erdőgondnokságnál és a g. kath. 
lelkészi hivatalban Ilosván tekinthetők meg naponta 
11 — 12 óra között.

Beregszász, 1909. évi november hó 7-én.

M. kir. járási erdőgondnokság.

mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos elkészítésére 
. .  a legolcsbb árak m elle tt. .

O O O

Criészeti nyomtatványraktár.

Faároerési hirdetmény.
A borodi g. kath. egyházi és lelkészi hivatal 1909. 

évi november hó 30-án  dé le lő tt 10 órakor az
ilosvai g. kath. lelkészi irodában tartandó nyilvános szó- 
és írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező s az 
iloncai határban — Gyílhegységben — fekvő erdő 28’5 
kát. holdon található 345 m3 haszon- s 5412 m3 tűzifára 
becsült bükkfatömegét.

faeladási hirdetmény.
A nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi 

minister urnák 1907. évi 55428. sz. magas 
rendeletével jóváhagyott rendszeres gazdasági 
üzemterv előírásai értelmében közzéteszem, hogy 
a Kazanesd községi volt úrbéresek (Hunyad- 
vármegye kőrösbányai járás) erdejének A) üzem
osztály II. vágássorozat (Ponor-erdőrész) esedé
kes vágásterületein összesen 55'68 kát. holdon 
található összes famennyiség 1909. évi december 
HÓ 15-én d. U. 2 órakor Alvácán, a körjegyzőség 
hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános 
szóbeli és írásbeli zárt ajánlattal egybekötött 
árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 42392 kor. jjánatpénz 4300 kor.
Megjegyeztetik, hogy az eladandó erdőterü

leten a részletes felvétel alkalmával 2868 drb

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



400 M A G Y A R  E R D É S Z 22. szám.

16—105 cm. vastag tölgyfa, mintegy 3578 m3 
és 4190 drb 18—79 cm. vastag bükk- és 
gyertyánfa, mintegy 2004 m3 fatömeggel talál
tatott.

Az eladás tárgyát képező erdőterületen keresztül 
erdei vasút vezet, melyen a szóban levő erdő
részben termelt faanyagok vaggonja (10000 kg.) 
24 korona fuvarbérért szállittatik le Alváca 
(A. Cs. E. V.) vasútállomásra.

A részletes árverési és szerződési feltételek a 
m. kir. állami erdőhivatalnál Déván, a m. kir. 
erdőgondnokságnál Brádon, valamint alulírottnál 
betekinthetők.

Kazanesd, 1909. évi október hó 14-én.
Bodics üános,

a volt úrbéresek elnöke.

5151/1909. ügyszám.

Pályázat.
A tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületében 

egy I. oszt. erdőaltiszti (főerdőőri), előléptetés 
esetén egy Il-od oszt. erdőaltiszti (erdőőri), vala
mint egy I. oszt. erdőlegényi, továbbá egy meg
üresedett 11-od osztályú segéderdőőri állásra az 
állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt 
szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba 
újonnan belépők ezenfelül még ép és erős test
alkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és halló
képességüket kincstári erdészeti orvos, vagy 
megyei főorvos, vagy m. kir. honvédtörzsorvos 
által kiállított bizonyitványnyal, valamint élet
korukról és illetőségükről, eddigi alkalmaztatásuk
ról, nyelvismeretükről, katonai kötelezettségük
ről szóló bizonyítványokkal felszerelt és saját
kezűig irt kérvényüket elöljáró hatóságuk, 
eddig állami szolgálatban nem állók az 'illetékes 
politikai hatóságuk utján folyó évi december 
hó 20-áig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalhoz 
nyújtsák be.

Tótsóvár, 1909. évi október hó 30-án.
j l  kir. kincstári erdőhivatal.

Jölgyfaeladási hirdetmény.
A földmivelésügyi m. kir. minister úrnak f. 

évi 4632. számú engedélye alapján, a Zemplén 
vármegye varannói járásához tartozó Dávid- 
vágása község volt úrbéres birtokosságnak, Dá- 
vidvágása község határában szacsuri vasúti ál
lomástól 7 kilométer távolságra fekvő erdejében, 
lebélyegzett és számozással ellátott tölgyfák 
1909. évi november hó 23-án d. u. 2 óra
kor Dávidvágása községben, a községi bírónál, 
zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen elfognak adatni.

A törzsenkénti- felvétel alkalmával 1725 drb 
törzs, összesen 1076 m3 fatömeggel találtatott.

Kikiáltási ár 6994 K, bánatpénz 700 K.
Az árverés megkezdése után zárt ajánlat és 

utóajánlat el nem fogadtatik.
Az árverési feltételek a varannói m. kir. já

rási erdőgondnokságnál és Dávidvágás község 
birájánál tekinthetők meg.

Dávidvágás, 1909. október hó.

Tkács János
úrbéres elnök.

faárverési hirdetmény.
Zemplén vármegye közig, erdészeti bizottsá

gának 1908. évi 4726. számú határozata alap
ján a felsőcsebényi volt úrbéreseknek Felső- 
csebény község határában levő erdejének az 
1905— 19014. évi vágásterületén levő faállo
mánya Felsőcsebényen a körjegyzői irodában 
1909. évi november hó 24-én d. e. 10 
órakor nyilvános szó- és írásbeli árverésen el 
fog adatni.

A kihasználandó terület 32'57 kát. hold fa
tömeg mintegy 6121 tm3 bükkfa, és 49,01 tm3 
erdei fenyő. A becsérték mint kikiáltási ár 
20.222 K 40 fillér, azaz Fluszezerkétszázhuszon- 
kettő korona 40 fillér, a letendő bánatpénz a 
becsérték 10%-a.

Az erdő közvetlen a vasúti sínek mellett fek
szik. Becsáron alóli, elkésett, valamint utóaján
latok el nem fogadtatnak.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
a m. kir. járási erdőgondnokságnál Homonnán 
és a körjegyzőség irodájában Felsőcsebenyén 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kelt Felsőcsebényen, 1909. évi november 
hó 3-án.

lligán Mihály
urb. elnök.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T. festékével (Budapest, 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 egjelenik  min den hónap 1-én és  15-én.

A lap ította :

Imecsfalvi 1MECS BÉLA Bélapátfalván.
+ 1909. augusztus 25.

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

hová a lap szellem i részét illető közlem ények küldendők.

Vadászati főm unkatárs :
Rem ete i  K Ő VÁRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a k iad óh ivata l v ezető je  :

SZÉN ÁSSY  BÉLA Jó lsva ,  Göm ör m.
hova az előfizetési és h irde tési d ijak  küldendők.

E lőfizetési ár:
E g é s z  é v r e  1 4  K . F é l  é v r e  7  K  

E g y e s  s z á m  á r a  ___ 1 K.

E lő f iz e té s e k e t  Budapesten  e l f o g a d : 

ifj. NAGEL OTTÓ k ö n y v k e re s k e d é se
M u z e u m - k ö r u t  2 - ik  szám.

Az erdők tűzkár elleni biztosítása.
Irta C so rn a  G u s z tá v .

A kulturtársadalmak nagy intézményei között 
kiváló helyet foglalnak el a különféle biztosítá
sok. Midőn a családfő életbiztosítást köt, hogy 
halála esetére övéiről gondoskodjék, midőn 
épületeit, terményeit biztosítja tűz- és jégkár 
ellen: akkor eszmél annak tudatára, hogy mint 
a nagy társadalom tagja élvezheti csak a bizto
sítás nyújtotta lelki megnyugvást, akkor éled 
lelke mélyén azon magasztos érzés, hogy a 
kulturtársadalmakban is léteznek erkölcsi gravita- 
tionalis törvények, hasonlóan azon phisikai tör
vényekhez, melyek szerint az egymásra nehéz- 
kedő égi testek haladnak rendeltetésük pályáján.

Baglyot viszek Athénbe, ha arra mutatok rá, 
hogy a biztosító társulatok tulajdonképpen nem 
egyebek, mint közvetítők a biztosítottak között 
a nagy számok törvényei alapján, oly értelem
ben, hogy például az elhalt családfő életben 
maradottjainak a biztosított összeget nem a tár
sulat, de azon szerencsések fizetik, kik az élet- 
benmaradás valószínűségének törvénye szerint 
túlélik azon kort, melyre nézve biztosították, 
magukat. Hasonló az eset a biztosítások többi 
nemeinél is.

Minden, mi a kulturemberre nézve értékkel 
bir, nagyarányú biztosítás tárgyát képezi, csak 
éppen az álló erdőtesteknek, a kulturnemzetek 
ezen kincsesbányáinak, tűzkár elleni biztosítása 
nincs még eléggé méltányolva nálunk.

Az „Erdészeti Lapok“ 1907. évi X. és XI. 
füzetében Cserny Győző ismertette ezen bizto

sítás ügyét. A gondolatokat itt tovább fűzve, 
felmerül azon kérdés, hogy ha a biztosító tár
sulatok alárendelt mérvben veszik föl üzleteik 
körébe, nem lehetne-e az álló erdők tűzkár 
elleni biztosítását az erdőbirtokosok szövetkezése 
utján létrehozni?

Arra van példa, hogy egy uradalom maga 
is szép munkát végezhet a vágásokban kiter
melt s a fűrészrakhelyeken felhalmozott fakész
leteinek házilag való biztosításával. így a Coburg 
hercegi erdőgazdaságban Podhradszky András 
erdőigazgató 24 évvel ezelőtt létesített egy köl
csönösen biztosító pénztárt, mely kicsi kezdet
ből ma terebélyes nagy fa. Eleinte csak a 
kitermelt fakészletek biztosíttattak, később — 
a mint a pénztár izmosodott — az erdészet 
gondjaira bízott épületek nagy része félértékben 
lett itt biztosítva s 1906. év óta az összes épü
letek is teljes értékükben.

És hogy ezen pénztár ma oly tőkével rendel
kezik, mely nemcsak a biztosításokat szolgálja, 
de mint hatalmas tartaléktőke s egyben mint 
lendítő kerék is működik az erdőgazdaságban : 
ez a házi erdőgazdálkodás egy fontos szociális 
hatásának is köszönhető. A nép ugyanis nem 
viseltetik ellenséges indulattal az uradalom iránt, 
a gyújtogatások szinte ismeretlenek. A nép, az 
Istenadta nép, lelke mélyén érzi, hogy jóléte — 
főleg a hegyvidéken — az erdőkkel kapcsola
tos, s mert megbecsüli az erdőt, ez a nemes 
indulatok felkeltésében s ápolásában is mint 
kulturtényező működik közre.

Mint lendítő kerék oly irányban hat ezen
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tőke, hogy az esetleges üzemi zavarokból folyó 
zökkenéseket kiegyenlíti több évre szóló törlesz- 
téses kölcsönök nyújtása által, másrészt az erdő- 
gazdaság fejlesztését célzó beruházásokra szin
tén törlesztéses kölcsönöket ád, tehát javít is a 
létező állapotokon a nélkül, hogy az ily beruhá
zás az erdőbirtokos évi jövedelmét érezhetően 
apasztaná.

Ha egy uradalom egy negyed század alatt 
nagy eredményeket ért el a házi biztosítás által, 
mily gazdasági erőt képviselhetnek az erdő- 
birtokosok együtt, ha szövetkezvén, megteremtik 
elsősorban az álló erdők tűzkár elleni biztosítá
sát szolgáló intézményt?! És itt mindjárt hozzá
teszem, hogy ha a házilagos erdőgazdálkodás 
s a kultúra terjedésével az erdei tüzek is apadni 
fognak, ezen intézmény tőkegyűjtésre fog vezetni, 
mely folytatólag az évi fahozamok jobb érté
kesítése terén szerepelhet mint lendítő kerék.

A feladat csak az : oly mennyiségtani alapot 
létesíteni a berendezkedéshez, mely az osztó 
igazságot szolgálja s lehetőleg egyszerű is.

A cél el lesz érve, ha a szövetkezetét auto
nom szervek, tehát közgyűlés, igazgatóság és 
felügyelő-bizottság fogják kormányozni a keres
kedelmi törvény alapján megalkotandó alapszabá
lyok keretein belül.

Ahhoz pedig, hogy az osztó igazság érvé
nyesüljön, szükséges, hogy minden erdőbirtok 
értéke a hatóságilag jóváhagyott üzemtervek 
alapúi vétele mellett ugyanazon, nem vérmes 
reményekre alapított, de átlagos adatokat tartal
mazó faérték-termési táblák segélyével állapíttas
sák meg, melyek kizárólag a tűzkár elleni biz
tosítás céljaira szolgálnának.

Ezen faérték-termési táblák egy szerkesztési 
módját a főhasználatokra nézve egy példában be
mutatom, feladatul tűzvén ki a III. termőhelyen 
álló lúcfenyőállományok értékeit meghatározni 
a különböző korfokokban, teljes záródás mellett, 
1— 1 kát. holdon.

Kiindulási pontul vegyük a 90 éves állományt 
s számítsunk 2 V2°/o-kal.

A kincstári fatermési táblák szerint a lúc- 
fenyő III. termőhelyen 90 éves korban 455 m3 
fatömeget nyújt. Rendszeres kihasználás mellett 
kikerülhet ebből 75% tönkfa, 5% bánya- és

papirfa és 20% tűzifa. Ha a tönkfa tőárát m3- 
kint 10 koronával, a bánya- és papirfáét m3-kint 
6 koronával, a tűzifáét pedig tömörköbméteren- 
kint 170 koronával számítjuk, az átlagár tm3-kint 
814 korona lévén, a 455 m3 fatömeg értéke 
ma kereken 3700 korona.

Ebből levezetjük a többi korfokok értékeit az 
1

l op a
tényezővel való szorzás által a 40 éves korig le
felé ; a 0 évestől 30 éves korig fölfelé pedig 
a befektetési értéket számítjuk ki a következő 
adatokkal:

talajérték korfokonkint . . . . 100 K
ujraerdősítési költség a pótlásokkal

együtt korfokonkint..................... 40 K
kezelési, védelmi stb. kiadások éven-

kint s korfokonkint..................... 1-5 K
esz tehát:
a 90 éves állomány értéke . . 3700 K

80 éves 3700X078120 . . . 2891 K
70 éves 3700 X  0 61027 . . . 2258 K
60 éves 3700X0 47671 . . . 1763 K
50 éves 3700 0 37243 . . . 1377 K
40 éves 3700 X 079094 . . .. 1076 K

a 30 éves állomány értéke:
100 (1'025— 1) =  109 76 
40X1-02530 =  83-90

„ 1 '025— 1
l '5 x ----- ------=  65'85 . . .  260 K

0'025
a 20 éves állományé ugyanígy . . 168 K 
a 10 éves állományé ugyanígy . . 96 K
Ha ezen értékekkel graphikont szerkesztünk, 

azt találjuk, hogy a 30 és 40 év között nincs 
átmenet. Itt nem marad más megoldás hátra, 
mint a graphikonban egyenletes hajlással át
hidalni a zökkenést. így a faértéktermési tábla 
30. évesnél fiatalabb kortokainak értékében ki 
lesz fejezve az is, hogy a nagyobb véghaszná
latot nyújtó állomány fiatalabb korában is nagyobb 
értéket képvisel.

A tűzkár elleni biztosítás céljaira így kikerí
tett görbe vonal adja faértéktermési tábláink 
adatait, melyek most már a következők:

90 éves korban...............................  3700 K
80 éves korban...............................  2620 K
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70 éves korban..............................  1925 K
60 éves korban...................................1510 K
50 éves korban...................................1120 K
40 éves korban.............................. 800 K
30 éves korban..............................  525 K
20 éves korban.............................. 290 K
10 éves korban.............................. 125 K
Ezen értékek azon feltevés mellett kerültek 

ki, hogy a véghasználatot nyújtó korfok teljes 
záródásu, minthogy azonban az állományok a 
fanemek fény iránti igénye szerint az emelkedő 
korral ritkulnak, fentebbi értékek fanemek sze
rint megfelelő záródásra redukálandók az összes 
korfokokban.

Az állományok gazdasági értékének ezen 
meghatározási módja nem felel meg teljesen 
az elméletnek, de ezt megközelíti.

A faértéktermési táblák a fentihez hasonló 
eljárással minden fanemre és minden termő
helyre lennének megalkotandók.

Az ezek segélyével fölbecsült értékek után 
lenne aztán kivetendő a biztosítási díjtétel min
den erdőbirtokra következő osztályozás szerint:

a) Elegyetlen lomb-, szál- vagy sarjerdőre.
b) Elegyes lomb- és fenyőszálerdőre.
c) Elegyes fenyő- és lombsarjerdőre.
d) Elegyetlen fenyőerdőre:

1—8 éves korra,
8— 15 éves korra,

15—40 éves korra,
40 éven túli korra.

A díjtétel a közgyűlés által lenne megállapí
tandó s időről-időre módosítható is.

A felmerülő tűzkárok — ismét az üzemtervek 
alapján — ugyanezen faértéktermési táblákkal 
lennének meghatározva és fizetve, levonásba 
hozván a tűznél felmaradt értékesíthető faanyagot.

Minthogy így a szövetkezetben levő összes 
erdőbirtokok egy és ugyanazon alapon lenné
nek értékelve s ezen értékek, az azok után 
fizetett évi biztosítási díjak s a szövetkezetbe 
való belépés időpontja nyilvántartatnék: bár
mikor következnék be a felszámolás, a szövet
kezet vagyona, az összetett arányos osztás 
szabályai szerint fel lenne osztható a tagok 
által fizetett évi biztosítási díjak s az idő számba 
vételével.

Azon felül kellene emelkedni, hogy egy átla
gos faértéktermési tábla alkalmazása esetén 
némely birtok magasabb, más pedig alacsonyabb 
értékkel szerepelne mint a biztosítás tárgya, 
mert az esetleges tűzkárok is ugyanezen tábla 
szerint határoztatván meg, a kisebb értékre 
fölbecsült, tehát kisebb biztosítási díj fizetése mel
lett biztosított erdőben előjövő tűzkár is arány
lag kisebb összeggel fizettetnék.

Úgy a faértéktermési táblák, mint az erdő
birtokok időről-időre revisió alá kerülhetnek.

A továbbiakra nézve pedig itt is áll a z : 
Usus te plura docebit.

Ily irányú tömörüléshez és a kereskedelmi 
térre vezető utak építése is feladata lehet az 
erdőmérnökök magasabb hivatásának. A kölcsö
nösen biztosító szövetkezet megalakítását Bor- 
sod-Gömör-Heves megyék Erdészeti Egyesülete 
vehetné kezébe, mint a melynek törekvései kö
zött ez is helyet foglal.

Erdőink és a műtrágyázás.
Irta Gy. K.

Hazánk erdőségeinek rekonstruálásához, úgy erdeink 
mérhetlen értékének megbecsüléséhez komolyan hozzá 
kell látnunk. Ha egyes vármegyéink erdőterületei min
denütt rendszeresen kezeltetnének, az összes évi fater
mést megtizszerezhetnők ma nem egy helyen. E mellett 
a faanyagfölösleg egy részének feldolgozásából és fuva
rozásából magyar erdei munkásaink és fuvarosaink 
évente tetemes összeget kereshetnének, a kivándorlás 
pedig elmaradna. Számbavehető erdőterületek fölött 
rendelkező vármegyéink legtöbbjében a rendszeresen 
kezelt erdő az összes erdőterület 50%-át a legkedvezőbb 
esetben sem haladja túl. E tekintetben utalok az első
rangú erdőkben dús Hevesmegye példájára. A megyének 
most megjelent érdekes monográfiájában az Elek István 
által közölt adatok szerint az összes erdőterületnek csu
pán 53%-ka rendesen kezelt. Egyéb vármegyéink leg
többje ennél is rosszabbul áll. A kincstár és egyes 
nevesebb uradalmak kiválóbb erdőterületei leszámításá
val, az ebbeli állapotok hazánk több vármegyéjében 
vajmi sok kívánni valót hagynak hátra. Régebbi idők 
gondatlan és szakavatatlan erdőkezelése folytán, a meg
maradt vágható erdők záródása, valamint a községekhez 
közelebb eső olyan erdőrészek, a melyek a legeltetésnek 
ki voltak szolgáltatva, a fanövésben sok helyütt ki nem 
elégítők. Magántulajdont képező erdőségek fakészlete 
nem egy helyt a végkimerülés széléig jutott, az erdő 
termőtalaja, az agyonlegeltetésről nem is szólva, akár

'I
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hány helyen teljesen ki van zsarolva. Ezeken az álla
potokon minden erőnkből és minden alkalmas eszközzel 
segíteni kell.

A modern erdőgazdálkodás a termelés emelését célzó 
segédeszközökben előbb-utóbb rá íog térni a mezőgazda
ság terén oly eredményesen bevezetett műtrágyázási 
műveletekre is. Mezőgazdasági termékeinknél a műtrá
gyázás úgy a kalászos és a kapás növényeknél, mint a 
kizárólag ipari célokra termelt növények kultiválásánál 
is hova-tovább nagyobb tért hódít. Ez elől az erdőgazda
ság sem zárkózhatik el többé. Az e téren újabban vég
zett kísérletek eredményéről kívánok röviden szólani. A 
kísérleteket Kuhnert gazdasági intézeti igazgató és 
Schwappach, az eberswaldei kir. erdészeti főiskola igaz
gatója tették közzé nemrégiben.

Az eredmény tüzetes megállapítása műtrágyázott erdő
nél kétségtelenül nehéz feladat. A termés megbecsülé
séről, legalább abban az értelemben, a mint azt a mű
trágyázott mezőgazdasági termékeknél megállapíthatjuk, 
az erdőtermelés terén szó sem lehet. A becslés és össze
hasonlítás e téren tehát csupán a látszat, a külső után 
ítélhet. De a külömbözet így is eléggé szembeöltő. A 
külömbség megállapításának nehézségeit egyben abban, 
látjuk, hogy egy azon erdőrészlet nagyobb és erőteljesebb, 
kisebb és gyengébb iákat egyaránt termel. Adott hasonló 
létfeltételek legkedvezőbb alakulata esetén is, az egyes 
fák növekedésének életenergiája olyannyira eltér egy
mástól, hogy ebben egy bizonyos „individualitás“-t a 
fa növekedésénél mulhatlanul el kell fogadnunk. A mű
trágyázott fák gyarapodásának megállapításánál, Vater, 
a tharandi erdészeti főiskola tanára, bizonyos átlagszámí
tásokat követ, mindamellett a tüzetes végeredményt 
határozott számadatokban kifejezni nem képes. Ám annyit 
az eddigi kísérletek valamennyije tisztázott eddig is, 
hogy teljes műtrágyázás esetén az így kezelt erdőrész
letek gyarapodása szembeöltő. Az idevágó műtrágyázási 
kísérletek közül legtöbb figyelmet érdemel a Schwappach 
által ellenőrzött fernwischi kísérletek eredménye. Kísér
leti alanyokul fenyő, tölgy, bükk és éger szerepeltek. A 
műtrágyázási kísérletek 1906. év folyamán vették kezde
tüket, egy külön e célra kihasított nagyobb erdőterüle
ten. A műtrágyázás tavaszszal vette kezdetét. Egy-egy 
területrész, ár-onként 6 klgrm. Thomassalakot, 6 klgrm- 
kainitot és 1 klgrm. chilisalétromot kapott. 1907. és 
1908. évben csupán a chilisalétromozás lett megismé
telve. Az így műtráyyázott erdőterületen a kedvező ered
mény szembeöltő volt, a mennyiben az ott diszlő fane
mek valamennyije, a nem műtrágyázottakhoz képest, 
rendkívül erőteljes fejlődést és gyarapodást mutatott.

Kuhnert igazgató, a rantzaui királyi főerdőhivatal területén 
már 1903 bán megkezdte az erdők műtrágyázását. A kísérle
tek szinteréül 5 erdőrészlet volt kijelölve, a melyek közül:

az első műtrágyázatlan m aradt;
a második ár-onként kapott 6 klgrm Thomassalakot;
a harmadik ár-onként 2 klgrm 40%-os kálisót ;

E R D É S Z

a negyedik ár-onként ugyancsak 2 klgrm 40%-os 
kálisót, de egyben még 6 klgrm Thomassalakot i s ;

végül az5-ika2klgrm40%-os kálisó és a6 klgrm Thomas- 
salakon kívül ár-onként egyben 2 klgrm chilisalétromot.

A Thomassalakkal és a kálisóval a kísérletezések már
1903. év őszén megindultak; mig a chilisalétrom csak
1904. év április hó végével került felhasználás alá. Az 
első év leteltével a műtrágyázatlanul maradt és a mű
trágyázott erdőrészletek fáinál külömbségeket észlelni 
nem lehetett. 1905. év júniusában a műtrágyázott négy 
erdőrészlet áronként 1 — 1 klgrm. műtrágyaszert kapott; 
mire már 1905. év végén némi gyarapodást lehetett 
észlelni, a mi azután 1908. év végéig állandó is maradt, 
hogy legszembeöltőbb legyen a teljesen műtrágyázott 
ötödik részletnél, a melynek csemetéi 4 esztendő le
teltével épen még egyszer akkorára nőttek és gyarapod
tak, mint a többi négy részlet fái. A teljesen műtrágyá
zott terület csemetéi rendkívül sűrű, buja növényzetet 
szolgáltattak, mig a többi parcella növényzete ritka, 
hézagos, sőt helyenként feltűnően silány maradt.

Az idevágó kísérleteket egy-két helyen kiterjesztették 
nagyobb cserepekben fölnevelt facsemetékre is. Kísérleti 
alanyokul éves fenyőcsemetéket vettek, a melyek arány
lag a legigénytelenebbek, s így a táperőben szegényebb 
homokos talajon is, a minő hazánkban is elég bőven 
akad, — létfeltételeiket eléggé biztosítani képesek.

A cserepekben és faedényekben fölnevelt fenyőcseme
ték műtrágyázó szereként részint felváltva kombináltan, 
részint pedig együttesen szerepelt a nitrogén, a foszfor
sav, a káli és a mész műtrágyavegyüléke. A hol a cse
meték jó minőségű erdőtalajt kaptak, ott a hozzáadott 
műtrágyaszerek hatása egyáltalán nem volt észlelhető 
viszont a hol humózus homoktalajba kerültek, láthatóan 
meg is hálálták a műtrágyázás miveletét. Legelőnyösebb 
hatással volt rájuk a chilisalétromozás, a minek ered
ménye alig 5 hó leteltével nyilvánuló erőteljesebb fejlő
désben mutatkozott.

Az eberswaldei erdészeti főiskola jelenben is folytatja 
az idevágó kísérleteket, legfőként annak tisztázására, hogy 
különböző talajnemek mellett, mennyiben és mily fokig 
reagálnak az ismertebb fanemek a különböző műtrágya
termékekre. A még be nem fejezett kísérletek végered
ménye mindenesetre tisztázni hivatott az erdőterületek 
műtrágyázásának eddigelé még nem minden oldalról 
eléggé megvilágított kérdését.

Megfelelő dús erdőterületek fölött rendelkező országok 
helyzete úgy a közgazdaság, mint a socialpolitika szem
pontjából, mindenkor kedvezőbb, mint az olyan országoké, 
a melyek erdőben szegények. Erdőségeitől kegyetlenül 
megfosztott, letarolt országok szomorú mintaképe gyanánt 
áll előttünk a hanyatló spanyol királyság, a mely ma 
kizárólag gazdasági elmaradottságát okolhatja a súlyos 
állapotokért. A Gondviselés őrizzen meg attól, hogy 
hazánk bármi tekintetben is az ehhez hasonló viszonyok 
áldatlan sorsára jusson 1
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Az erdőtalajnak trágyázásáról.
Irta Díváid Béla.

Az erdőtalaj trágyázása kérdésének megoldásáról dr. 
Schwappach eberswaldi tanár a „Deutsche Forst-Zeitung“ 
szerint a következőkben számol b e :

A faállományok trágyázásánál csak azok a trágyane
mek válnak be, a mik légenytartalmuak és ezek lassú, 
de állandó hatásúak.

A trágyázás történhetik egyszerre az erdősítéssel, vagy 
az erdősítést követő egy pár évvel későbben a sorok 
között.

Az erdősítéssel egyidejűleg történendő trágyázásra leg
alkalmasabb a zöld trágya. A zöld trágyára a legalkal
masabbnak találták a csillagfürtöt, mert a gyökerein kép
ződő hólyagocskákban, úgy mint a pillangósok, a nitro
gént gyűjti össze. Ez a zöld trágya az erdősítés alá lesz 
szántva.

Az erdősítéssel egyidejűleg történendő talajjavítást akác 
vagy hamvas éger ültetése előzi meg. Három év múlva 
következik a tarolás. Az akác és éger gyökerein csira
szemek képződnek, a mik a nitrogén gyűjtésére alkalmasak.

Az erdősítéssel egyidejűleg lápfölddel is javítják a talajt.
A talajjavításnak második módja a köztes trágyázás. 

Ez történhetik megint vagy lápfölddel, vagy a sorok 
közzé pillangós virágú növényeket, u. m. hereféléket, 
akácot vetünk, vagy a sorok közé Pinus rigidást ültetünk, 
vagy azokat hanya pázsitszelettel, rőzsével rakjuk ki.

A műtrágyákkal való talajjavításnak, nevezetesen Tho- 
mas-salakkal, akkor van helye, amidőn nem mozduló 
erdősítéseket gyorsabb növésre akarunk indítani. Ez az 
eljárás az erdei fenyőnél 30, éves koráig bir hatással.

Pázsitos talajon nőtt erdősítések gyorsan fejlődnek, 
ha a gyep meg lesz szakítva.

Rendes erdők állományának megerősödésére jótéko
nyan hat, ha a talajt akár mechanikai utón porhanyójuk 
vagy sertésekkel felturatjuk és ahhoz márga vagy nemes 
földet keverünk.

A diluvialis homoktalajon alkalmazott csillagfürtbeli 
trágyázásra jó hatáásal van, ha azt előbb Thomas-salak- 
kal gyengén megjavítjuk.

A homokos talajon célba vett fanem fejlődésére két
ségtelenül kitűnő az akáccal való előtelepítés, de miután 
az akáctelepítvények zsenge korukban igen satnyák, cél
szerű, ha azokat tőre metszük. Ezzel az eljárással az 
akác a kívánatos tőhajtásokat neveli.

A köztes erdősítésekre igen alkalmas a Pinus montana, 
a mely ugyan nem oly módon javítja a talajt, mint a pil
langós viráguak, a melyeknek gyököcskéin képződött du- 
dorodások gyűjtik a nitrogént, de gazdag tűhullással.

A Pinus montanához hasonló a Pinus rigida talajjavító 
képessége. Az erdei fenyveseket azzal köztesen nevelve, 
az erdei fenyő 10 éves korában a Pinus rigidást elnyomja, 
ez elhal és testével trágyázza a már akkoron vidoran 
növő erdei fenyőt.

A dr. Albert és dr. Schwappach tanárok által együt
tesen az erdei fenyvesekben nagy mennyiségben felhal
mozódott humusföldnek nitrogéntartalmú trágyakép
zésre való alkalmassá leendő tételére tett sokféle kísér
letek közül az a mód vált be a legjobban, amivel a 2—2 
méteres hármas hálón vető vagy ültető barázdákban 60 
%j széles és 60 mély gödröket ástak és az össze
gyűjtött humust ebbe gyömöszölték és erre a kiásott föld
ből egy 10 c/m réteget alkalmaztak, a mire azután a cse
metét beültetik, a lyukakból kiemelt földet meg széjjel 
teregették.

Ezen kísérleti területek erdei fenyvesei már a második 
évben a tűk hosszúsága által feltűntek a többi akként 
nem kezelt erdősítések csemetéitől. A kísérleti csemeték 
gyökerei is sokkal dúsabbak voltak.

A kísérletek még azt is mutatták, hogy a tarolandó 
erdei fenyves faállományok növekedésére nagy hatással 
bir, ha azok talaja 1000 kilogrm. Thomas-salakkal és 
400 kilogrm. karinittal lesz beszórva.

Megjegyzés nélkül nem hagyva azt a körülményt sem, 
hogy az ilyen módon trágyázott erdei fenyvesek ellen
állóbbak a tűk megveresedése.a karc-üszög ellen.

A chili-salétrommal való kísérletezés semmiféle meg
említésre méltó eredményt nem mutatott.

A kénsavas amoniakot tartalmazó műtrágyák alkalma
zása, a növényzet erőteljes fejlődése által bizonyultak 
alkalmasnak.

A megejtett kísérletek még azt is bizonyították, hogy 
a talajnak sertésekkel való meglazitás módja a nitrogén
képződésre nagy hatással bír és követésre méltó.
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Dráma az erdőben.
Irta Szlávik Nándor ny. főerdész. 2

— Hagygyuk itt, e’ mán úgy se kél fel; hanem most 
csak utánna ennek a gorofi kutyának, e’ még nem lehet 
messzire, mer’ még a kománk meg se meredt.

— Ehun a nyoma a hóba ni, hát e’ nem kerülő vót; 
ezt alighanem az erdész csúfolta fel, hanem kerűjjön 
csak a kezünk közzé, tudom, hogy megfizetünk neki ezír. . .

— Hát komám! kend mennyik a nyoma után a 
sűrűbe, én meg elibe vágok, ha tán hazafelé igyekezne 
a jáger.

— Jó van, de agyon ne lűjjük, hanem csak úgy te
gyük ártalmatlanná, hogy élve kerűjjön a kezünkbe, hagy 
tanújja megismerni a magyarok istenit.

Alig kétszáz lépésre a tanácskozási helytől, egy 
vén tölgymagfa törzséhez simulva, foglaltam védett helyen 
magamnak állást, füleltem, nem a nyom után jövőre, 
hanem annak a csizma kopogására, aki elejbém kerülni 
igyekezett.

Igaz, hogy kettő volt egy ellen, vagyis én egyedül 
voltam szemben két notórius, mindenre kész, vakmerő 
vadorzóval.

Elszántam magamat arra, hogy ha találkozunk is, élve 
nem kerülök a kezeik közé, mert az rosszabb lesz a 
biztos, rögtöni halálnál.

Sípolni akartam vészsípommal, de akkor elárulom 
rejtek helyemet, menekülni lett volna időm nagyon is elég, 
de én éppen leszámolni akartam e gazemberekkel.

— Már iszen — gondoltam — hogy lesz a mi lesz, 
várjunk egy kicsit, mit hoz a jövő ?

A legnagyobb csendben vigyáztam a közelgő vador
zóra, de ez is óvatosan lépkedett előre, fedett helyem 
felé s midőn vagy 60—70 lépésre közeledett hozzám, 
illetve a vén tölgyhöz, a nélkül, hogy észre vett volna, 
én jobb vállát vettem célba golyóra töltött fegyverem
mel, de amikor el akartam nyomni a ravaszt, elordította 
magát; észrevett s hirtelen egy tölgy turjános mögé ug
rott s onnan tüzelt felém, én kissé balra húzódtam s a 
vágott ólom és apró vasdarabokra töltött fegyveréből ki
lőtt lövedék csak úgy szakgatta le a vén tölgy kérgét, 
hogy az csak úgy repült szerte-széjjel; vártam, hogy má
sodszor is lőjjön, mert nem tudtam, hogy vájjon dupla 
fegyvere van-e, vagy csak egy csövű : nem mertem elő
lépni. Tölteni nem hallottam, azért a kalapomat előre- 
nyujtám, cselből, hogy majd azt hiszi, hogy a fejem, és 
lőni fog arra, de nem lőtt. Én meg nem mertem fedett 
állásom elhagyni, mert az kész veszedelem lett volna 
rám, ha nem a biztos a halál; így várnom kellett.

Sem mozgást, sem dobogást nem hallottam felőle, 
ez aggasztott nagyon, mert nem tudhattam, hogy mit 
forral ellenem.

Hát nem a legkellemesebb állapotba jutottam.
Cudarabb helyzet az ilyesminél nincsen . . .
Hah! Mi ez? Lárma, majd egy lövés, s rá egy tél 

másodpercre egy újabb durranás s káromkodás zaja ütötte 
meg fülemet, gondolkoztam, hogy vájjon mi lehet ez?

Szerettem volna futni ama hely felé, de sakkban tar
tott a vadorzó, míg egyszerre egy rohanó s roppantul 
ziháló ember bukdácsol állásom felé, a melyben R. Nagy 
János vadorzóra ismertem, a ki szépen elment volna 
mellettem, ha társa rá nem kiált, hogy: „Vigyázzik kee 
hé’ ott a .kopó! '“ . Hirtelen elakart egy oldalfordulattal 
menekülni, azonban én bokán lőttem s nagyot ordítva 
vágódott el.

Hallottam már messziről a nekem szóló biztatást, hogy 
csak tartsam magamat, jönnek már segítségemre, sőt 
erdész szomszédom vizslája már közelembe csaholt s 
kevés vártatva ott is termett, s tépni, szaggatni kezdte 
a fetrengő vadorzót, a mit ez fegyverével igyekezett el
hárítani magától. A kitünően idomított eb a csapást félre- 
ugrással kerülte el s a feltápászkodni nem tudó bujnyik- 
nak az arcába harapott, a mit egy rikoltó ordítás kisért.

Erre Nagy Kovács János megfeledkezett mindenről s 
az ebre lőtt; azonban alig dördült el a fegyvere s vonyí- 
tott fel a vadászeb fájdalmában, én sem sokat törődtem 
magammal, hanem kiugrottam most eddigi fedett állá
som mögül fegyveremet lőkészen tartva, rákiáltottam 
Nagy Kovács Jánosra:

— Egy moccanást sem, egy lépést se, mert rögtön 
agyonlőlek, fegyvert le, kezet felemelni!

A kilőtt fegyvert el is dobta magától s a legnyugod- 
tabban várt magához, hallottam már a segítségül jövők 
beszédét, és én is kiáltottam nekik, hogy „ide hozzám“ 
s kissé félre néztem; ezt Nagy Kovács felhasználta arra, 
hogy csizmaszárából egy 25—30 cm. hosszú pengéjű 
kést rántott elő s felém döfött vele, hamarjában a kést 
balkezemmel elkaptam ugyan, de a vadorzó kirántotta 
azt kezemből s így a kés éles pengéje, a hogy azt meg
markolva tartottam, keresztül metszette baltenyeremet s 
miután láttam, hogy ezt az embert, ki magához közel 
nem eresztett, elfogni másként nem tudtam, de meg 
már azért is, mert a kést, mint valami lándzsát, a leg
nagyobb erőkifejtéssel dobta felém s ha félre nem ug
róm, legalább is 6—8 cm.-re megy a kés belém, kény
telen voltam, bár futásnak eredt, jobb vállon lőni. Alig 
dördült el fegyverem, még füstje szét sem oszlott, ami
kor a gróf Almássy erdész-személyzete s az én szegény, 
szerencsétlen erdőőröm Kárnyánszky Lajos ténfergett 
hozzám, ezen szavakkal;

— Meg van-e sebesítve a tekintetes úr?
— A kezem egy kissé. De mi van magával Kár- 

nyászky az Istenért, mondja?
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— Engem biz vagy 30 lépésről mellbe lőttek, csak 
segítene meg az Isten, hogy haza juthatnék.

Alig birt a szegény ember lábán állani.
— Kérlek, szomszéd, küldj rögtön orvosért, hogy Kár- 

nyánszky el ne vérezzen.
— Már intézkedtem, s hiszem, hogy mihamar itt is lesz.
A terep kikémlelésére küldött Szabó erdőőr és egy

favágó félóra múlva hoztak 2 db pulykát, 1 db őzsutát, 
és 2 db nyulat, ezeket és a vadorzókat is — az élőket 
— egy rakásra hozattam, a halottakat úgy hagytam, a 
hogy volt, a mellé őrt állítottam, hogy senki hozzá ne 
nyúlhasson, míg a bíróság ki nem szállt a helyszínére.

Míg az orvos Sarkadról megérkezett, az ott közel 
levő rőzserakásból olyan tüzet rakattunk, hogy 4—5 öl 
távolságról kellett melegednünk.

A két delikvens nyögött, jajgatott, de ez a legkevésbbé 
sem bántott bennünket, hanem a szegény, derék erdő
őrnek a közeli lóhereboglyából jó ágyat készítettünk, 
hogy lehetőleg nyugodtan lehessen.

Féltem, hogy még az orvos odaérkezte előtt kiadja a 
lelkét.

No, szervusz küldetés, engem ugyan várhatott meg
boldogult édes jó Apám — néhai főnököm. — Már 
6—1/27-re járt az idő reggel, de én nem mehettem el 
egy lépést sem.

Elbeszéltem a szomszéd erdész-kollégámnak, hogy 
hogy és miként történt az eset, ekkor rukkolt ki azzal, 
hogy néh. jó Apám a faluban kémekkel vétette körül a 
vadorzókat s így tudta meg, hogy azok a gróf Almássy 
Dénes-féle sarkad-remetei uradalomba készülnek kirán
dulásra, ez volt a levél titka és fontossága.

Megjött az orvos Sarkadról, erősen sebesült erdőőrö
met bevittük a remetei erdészházhoz, a hova magam is 
bekísértem, hogy a kezemen levő alapos sebet is keze
lés alá vegyem.

Intézkedtek a hulla elszállítása s a két sebesült vad
orzó beszállítása iránt is, sőt a lábán megsebesített ked
ves és drága vizslát is a két jajgató vadorzó szánjára 
tétettem s legelőbb is, mielőtt a sebesült vadorzók gyógy
kezeléséhez fogott volna az orvos, előbb a vizslát része
sítettem gyógykezelésben és csak azután a két zsiványt, 
hogy lássák azt, miként ilyen körülmények között egy 
jó vadászeb jobban a szívéhez nőtt az erdész-vadász- 
embernek, mint embertársa, a ki vadorzó.

Szegény jó öregem, nem győzött hazavárni, édes 
Anyám is noszogatta, hogy menjen értem, mert már d. 
e. 10 óra körül járt az idő s nekem még sehol semmi hírem.

Befogatott az öregem s az erdőn jött át Sarkad-Reme- 
tére; szegény megboldogult jó Apám, mikor megtudta a 
dolgot, olyan arcot vágott, a melyet sohasem felejtek el,

Bár megdicsért bátorságomért, de egyúttal dorgált és 
óva intett arra, hogy vakmerő bátorságomból engedjek, 
mert lehet idő, amikor kedvezőtlenebbül is folyhat le az 
az ilyen veszedelmes attak, mert egy ember csak egy 
ember mindig.

Mikor a két nagybirtokos értesítve lett az esetről, juta
lomban részesültem bátor s energikus fellépésemért.

Szegény jó Kárnyánszky Lajos erdőőröm, kit a vad
orzó mellbe lőtt, és az orvvadász, kinek az erdőőr fogát 
kilőtte, 4 évre az eset után, mind a ketten egy évben, 
egy napon haltak meg Dobozon, Békésmegyében.

Furcsa iróniája a sorsnak.
Az erdőőr feleségéről s gyermekeiről gondoskodás tör

tént ; a gyermekek felnevekedéséig nem csak teljes fize
tést és kegydíjat kapott az özvegy, hanem a 4 gyermek 
évi 100 írt neveltetési pótlékot húzott.

így gondoskodott a nemes gróf Wenckheim Rudolf az 
ő hű alkalmazottairól. Legyen is áldás s örök béke ez 
áldott jó lelkű nagy úr emlékén.

Van mai napság is orvvadász s van igen sok bátor, 
kötelességtudó erdész-vadász, ki testi épségét, életét ál
dozza azért, hogy ura vagyonát a legválságosabb, a leg
veszedelmesebb helyzetben is megvédelmezze. De van-e 
elismerés, van-e méltánylás. Mit is köszönjön meg a 
tulajdonos, hiszen megfizeti ő alkalmazottját, az meg tel
jesíti kötelességét . . .

Vájjon tudja-e sok nagy úr, hogy hol kezdődik a köte
lesség és hogy hol is végződik az a fizetett kötelesség ?

Vannak, vannak akik tudják, de nagyon kevesen, akik 
a szolgálati buzgóságot az önfeláldozást értékelni képe
sek is.

Egy lapot kiszakítva emlékezetem naplójából, azt 
közreadtam.

Vegyék olvasóink szívesen, lássák be, hogy az a hiva
táson erdész-vadász pálya sokszor, talán legtöbbször nem 
hogy rózsás, hanem biz nagyon is tövises.

A fácán.
(Phasianus co lch ius L.) 2

Párzás idején a kakas egy néhány tyúkot maga köré 
gyűjt, azokat igyekszik együtt tartani; miként a fájd, úgy 
a fácán is dürög, szépeleg, a tyúkoknak igyekszik ked
vében járni, addig, míg egyet magának kiválaszthat. A 
párzás rendesen a reggeli órákban, — nem olyan korán, 
mint a fajdoknál, hanem inkább úgy 8—9 óra tájban 
történik. Estefelé a tyúkok a kakasok felé húzódnak és 
lehetőleg közelükben szállnak fel a fára.

Az öregebb tyúk három-négy napban tojik egyet 
és így a tojások lerakása négy-öt hétig is eltart, fiatalabb 
tyúkoknál még tovább is. A tojások száma sok körülmény
től ' függ és 12—20 között is változik. Gyakran elő
fordul azonban, hogy egy fészekaljban több tojást is ta-
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lálhatni. Ezeket azonban több tyúk rakta le egy fészekbe. 
Sőt gyakran fogolyfészkekben is lerakja a tyúk — to
jásait. A kotlás ideje 24 nap.

A fácán tojásai fényesek és simák, szürkés vagy szeny- 
nyes fehéres zöld színűek; a kotlás vége felé világo
sabbak lesznek. A csibék a tojásból kikelve, ha hideg és 
esős időjárás nincs, hamarosan megszáradnak és azonnal 
követik is anyjukat. Éjszakára anyjuk szárnya alá búvnak. 
Ilyenkor természetesen, ragadozó állat, kóbor macska 
könnyen tönkre teheti az egész fácánost. A kicsinyeknek 
anyjuk kapargál hangyabábokat és tojásokat. Három hetes 
korukban már alacsonyan röpülni is tudnak, sőt estére 
már anyjuk mellé a fára is felszállnak. Ha zavarják 
őket, akkor a bokrok aljában mozdulatlanul meglapulnak 
és még a legélesebb szem se veszi észre őket.

A kis család egész késő őszig együtt marad, ekkor a 
fiatal kakasok már külön válnak, a rákövetkező tavasz
kor, a midőn a dörgés megkezdődik, a családi kötelék 
is egészen felbomlik.

A szabadban azonban az nem ilyen egyszerű lefolyású 
dolog, mert a fácánnak igen sok ellensége van és ezen
kívül különféle betegség is pusztítja.

A kis fácánokat a kulancsok is annyira előveszik né
mely években, hogy többen, ezen utálatos állatok bőr 
alá való húzódásuk következtében belé is pusztulnak. 
Giliszták, élősködő férgek, atkák mind mind veszedelmes 
ellenségük és sok áldozatot szednek soraik közül. A has
menés is egyik pusztító betegségük. A kedvezőtlen idő
járás, áradás, jégeső és a késő tavaszi fagyok nemcsak 
a vadon tenyészőknek, hanem a gondozott fácánoknak 
is igen nagy ellensége.

Kutya, macska, róka, menyét, borz, sündisznó, pat
kány, hörcsög, vércse, ölyü, kánya, holló, varjú, szarka, 
mátyás, sőt a füles bagoly is mind ellensége. Ezek a fá
cánosok mellett nemcsak hogy szemmel tartandók, ha
nem kímélet nélkül mindenféle uton-módon is irtandók. 
Egy pár róka-család közelsége a legnagyobb gonddal 
ápolt fácánost is tönkre teszi. Nem szabad tehát semmi
nemű fáradtságot kímélni, ha arról van szó, hogy róka 
koma lenne a közelségben, vagy ha csak a gyanúja is 
merülne fel, hogy őkelme a fácános felé járkál — pusztí
tani kell mindenféleképpen. Az óvásnak azért kell foko
zottabb mértékben működni, mert a fácán érzékei nem 
annyira fejlettek, mint más vadnak. Igen buta és ha za
varják, teljesen ügyefogyott lesz, azt se tudja mit csinál
jon, legfeljebb a fejét dugja valahová, vagy pedig meg
lapul. Általában a tyúkféléket az ilyen ügyefogyottság 
jellemzi legjobban. Sőt előfordul az is, hogy a szabad 
mezőn kóborogva eltéved, nem talál vissza helyére, fára 
nem szállhat, éjjelre a földön maradva, a legelső jött- 
ment kóbor állatnak a martalékául esik.

A fácán tenyésztése úgy vadászatilag, mint közgazda
ságilag igen értékes, a fáradtságot kamatostul hamarosan 
visszafizeti. Nemcsak a magánosoknak, illetve rendezett 
területtel biró főurainknak érdemes vele foglalkozni, ha

nem kívánatos lenne, ha a községek vagy a bérbeadó 
területtulajdonosok is fokozottabb mértékben foglalkoz
nának a fácántenyésztéssel, mert azáltal a terület maga 
is nagyobb értéket képviselve — több hasznot és na
gyobb bérösszeget juttatna a tulajdonosainak.

Hazánkban jelenleg a fácántenyésztés örvendetesen 
kezd fellendülni és maga az állomány is örvendetesen 
szaporodik.

Eddigi szakirodalmunk magával a tenyésztéssel, illetve 
a tenyésztésre való utasítással alig-alig hogy foglalkozott. 
A tenyésztés maga egy régi, az úgynevezett „cseh rend
szer“ szerint jóformán az itt maradt régi jágerbácsik 
útmutatásai szerint történt, a mely rendszer nálunk any- 
nyira meggyökeresed.ett, hogy ennél okosabbat és helye
sebbet a mi vadászaink még csak ismerni sem akartak.

Újabb időben a fácántenyésztésnek már egy kis szak- 
irodalma is van. Természetesen különféle elnevezések alatt 
szerepelnek. Legújabban bizonyos angol rendszert pró
bálnak ki a tenyésztők. Az ilyen rendszerekről csak az 
mondhat véleményt, a ki ezen rendszernek gyakorlatilag 
ismeri az előnyeit és hátrányait is.

Tény az, hogy a szabadságharc előtti időkben jóformán 
csak Csehországban tenyésztettek fácánt. A csehek vol
tak az egyedüli mesterek a tenyésztésben.

Angliában csak a hatvanas években kezdtek a fácán
tenyésztésre gondolni, tehát jóval a csehek után. Az an
golok mint minden sportban a legpraktikusabb emberek, 
csahamar észrevették a cseh rendszerű fácántenyésztésnek 
egyes hátrányait, ezeket a mesterséges tenyésztéssel és 
költéssel pótolván, egy új rendszert honosítottak meg. 
Ezt nevezzük tulajdonképpen angol rendszernek.

Egyidejűleg az angolokéval nálunk is a hatvanas 
években keletkeztek az első fácánosok, természetesen 
egynéhány főúri vadásznak az áldozatkészsége folytán.

Fónagy József, a fácán tenyésztésére vonatkozólag még 
a kilencvenes években adott ki egy útmutatást. Ezen 
munka igen hasznos és eredeti módon ismerteti a fácán
tenyésztést, mivel kapcsolatosan az érdeklődő megtalálja 
benne az angol rendszer előnyeit is úgy, hogy a körül
ményekhez képest mindenki megfelelően a saját hasz
nára értékesítheti.

A fácántenyésztésnek első alapfeltétele — legyen az 
bár vadon helyen — megfelelő etető helyeket kell ké
szíteni.

Az etető hely nemcsak táplálja, hanem össze is tartja, 
egy helyre szoktatja az állatot. A táplálék legyen lehe
tőleg különféle és elsőrendű. Az angolok tiszta búza és 
kukoricával etetik a fácánokat. Sőt még ezeket is keve
rik különféle takarmánynyal stb. borsó, zab, árpa.

Az etetőt olyan helyen kell felállítani, a hol közel víz 
is van. A tenyésztésre vásárolt állatokat legjobb március 
hó első felében kiereszteni. Magától értetődik, hogy a 
ragadozók ellen mindenféle fogó-készülék kihelyezve kell 
hogy legyen az etetők közelében, a melyeket még leg
célszerűbb sűrüs helyeken felállítani.
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A fácán-tyúkoknak van egy rossz szokásuk, hogy a 
tojás lerakásával nem igen sokat szoktak törődni, hanem 
még járás közben is lerakják azokat. Az angolok a tojás 
kikeltését nem bízzák a fácánokra, az is igaz, hogy a 
csehek sem bízták, hanem házi tyúkkal költetik ki. 
Rendszeres tenyésztésnél ezeket mesterséges úton költő
gépekkel is el lehet végezni. Dróthálóval körülkerített 
kisebb tenyésztési helyeken is sikeresen lehet tenyész
teni, ha a bent lévő fácánok valamelyik szárnyát úgy 
csonkítjuk meg, hogy onnan ki ne repülhessenek, ellen
ben a kint lévő, vadon élő fácánok oda berepülhessenek. 
Ezen berendezés még a vér felfrissítése céljából is aján
latos és egyszerű.

Magában a fácántenyésztésben — ha csak egy keve
set is óhajtunk vele eredményesen foglalkozni és a mes
terséges tenyésztést is igénybe vesszük — akkor egy 
embernek, a ki a tenyésztést vezeti és reá felügyel, ok
vetlen ott kell laknia a tenyészhely közelében. Minden 
más óvóintézkedés nem ér semmit.

Vadon tenyésző fácánok etetése, óvása is ugyan lénye
gesen kifizeti magát, de ilyen helyen is okvetlen egy 
megbízható vadőrre van szükség, a ki ha nem is folyto
nosan, de lehetőleg naponkint szemmel kell hogy tartsa 
a fácánok tartózkodási helyét és annak környékét — a 
kártékonyokra való tekintettel.

A tenyésztés végett összegyűjtött tojások helyett egy- 
pár napra egynéhány utánzóit tojást szoktak rakni a fé
szekbe. Az így összegyűjtött tojások szellős helyen tartva, 
14—20 napig is eltarthatok. A költést végző házityúkot 
megfelelő kotlóhelyen tartjuk, a hol semmiféle ember 
vagy állat őt nem zavarhatja. A kotlókat mindennap a 
déli órákban ki szokták ereszteni olyan helyre, a hol 
víz, élelem és egy kis homok is kerülhet elébe. Az an
golok azt tartják, hogy sokkal jobb, ha a kotlót nem 
délben, hanem reggel eresztik ki. Hát biz erre, hogy 
melyik jobb, csak a kotló adhatna érdemleges feleletet. 
A kotló egy óráig lehet távol a tojásaitól, ezen idő alatt 
a fészek is megtekinthető, esetleg a szükséghez képest 
rendbe is hozható.

Különben az eljárás olyan, mintha csak házi tyúk 
csibéiről lenne szó.

A kikelt fácáncsibéket a kotló alul elszedegetjük és 
csak egy párt hagyunk nála. Az elszedett csibéket tollal 
kibélelt kosárba tesszük jó meleg helyre.

Még a költés előtt készítünk megfelelő helyet a fel
nevelésre, nevelő kunyhót. Ezen kunyhók úgy készíten
dők, hogy későbben tetszés szerint, de legalább is vagy 
három méternyire megnagyíthatók, illetve kihúzhatók 
legyenek.

A fiatal fácánok vezetésére kotló pulykát is lehet si
keresen alkalmazni.

(Vége köv,)

Az angol vizsla, mint apportőr.
Megint csak azon kezdem, hogy sok kontár van a 

világon: emberben, állatban egyaránt. Az emberek kon- 
társágat nem igen óhajtom pellengérezni, mert véletlenül 
magam esem abba a bizonyos kényelmetlen verembe, 
amelyről a közmondás szól. De az állatokról szabad 
őszintén is beszélni, tehát szólok az én leghűségesebb 
ebeimről néhány tanulságos szót.

A magyar vadászati irodalomban, különösen pedig a 
folyóiratokban szinte nap-nap után olvasom, hogy : „az 
angol vizsla nem apportíroz“ .

Mikor ezt a maliciósus nyilatkozatot látom, mindig el
fog a boszuság, mert kétségtelenül meg vagyok győződve 
arról, hogy aki ezt hirdeti, az vagy üzleti érdekből be
szél egy értékes állatfaj megrontására, vagy pedig ő 
maga kontár vadász, de legbizonyosabb, hogy vizslája 
egy kontárfajzat, melyben éppen csak angol vér nem 
lüktet.

Végre is ideje volna már, hogy a magyar vadászati 
irodalom jó ízlés dolgában is megújítaná avult köntösé^ 
mert az ilyes szegénységi bizonyítványok mindenképpen 
kárára szolgálnak.

A ki az angol vizslát bírálni akarja, az ismerkedjék 
meg előbb az angol vadász igényeivel is, de azért itt 
nálunk ne bíráljon az eredeti angol igények szerint. 
Mert ugyanis az angol vizsláról kolportált bírálatok több
nyire onnan származnak, hogy az angol vadász az ő 
nemes, telivér vizslájától sohasem követeli az ap
portot. Az angol vadász vagy egy kitűnő vizslával va
dászik, s amit lő, azt a szolgáival szedeti fel; vagy 
pedig vitet maga után két ebet: egy kitűnő angol vizs
lát, mely keres és áll — s amit ez előtt lő, azt appor
tírozza a másik eb, melynek semmi más dolga nincs. 
A ki ezt látta vagy hallotta, az könnyen azt gondol
hatná, hogy az angol telivér vizsla nem is alkalmas az 
apportirozásra.

Mekkora tévedés! Ha a vadászati sportot nálunk is 
oly finom érzékkel fogják kultiválni, mint Angliában, ak
kor majd megértik ezt a különös jelenséget is. Mert bi
zony azt csak nagyon finom érzék képes mérlegelni, 
hogy az apportirozással járó sintérmunka egy nemes, 
telivér vizslához nem méltó foglalkozás. Mi persze nem 
így gondolkodunk, mert még messze vagyunk az angol
tól, s mert nálunk 99 percentben fő cél a zsákmány: 
a vizsla munkájában való gyönyörködés is ennek van 
alárendelve.

De azért tényekkel fogom beigazolni, hogy aki tud és 
aki akar tökéletes apportőrt nevelni, az a telivér angol 
vizslával e téren is elébe léphet bármely más vizsla
fajnak.

Saját ebeimről példázok és pedig névtelenül, nehogy 
reklámízű legyen e kis védelmi értekezés.

Telivér ír-szetteremet 15 hónapos korában kezdtem 
apportra fogni; 2 éves korában fácánt, foglyot, fürjet,
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szalonkát, vadrécét és nyulat is apportirozott; 6 éves 
korában lőttem előtte vadmacskát és gyönyörűen hozta: 
az időtájt egy vidrát is kihozott a nádasból és rókát, 
meg szelíd macskát igen sokszor cipelt. Ha valamit vá
sároltam a boltokban, mindig ő vitte a csomagot haza. 
De megtette azt is, amit nagyon kevés vadász látott 
még. Egy alkalommal halat lőttem; ez a vizslám figyelt 
a lövésre, és midőn észrevette, hogy a hal felfordult a 
v í z  színére, utána ugrott és elkapta; de persze kicsú
szott a szájából; újra elkapta háromszor, négyszer, talán 
tízszer is, mig végre sikerült neki és vígan hozta elém. 
Nincs az a tárgy, amit ez az állat nekem elő ne hozna, 
feltéve hogy elbírja.

De lássuk a másikat. Hanvay-féle pointerem 4 éves. 
Ez kissé kényesebb volt eleinte, mert 2 éves korában a 
szarkát és varnyut még nem apportírozta, de a vadakat, 
t. i. nyulat, fácánt, foglyot és szalonkát igen, sőt a vad
récét is. Ma már lőhetek előtte akármit, mindent előhoz. 
Ez év tavaszán az erdőben jártam vele, s egyszer látom, 
hogy valamin áll, de olyan különösen, amint még soha
sem láttam. Száraz falombra meresztette tekintetét. „Was 
ist dort? Bring daher!“ és a szegény állat egy sün
disznót apportirozott, véres pofával. Máskor szintén az 
erdőben történt ugyanezen pointeremmel, hogy ilyen 
gyanúsan állott valamit, és mikor parancsoltam néki, 
hogy hozza elő, amit lá t: két, egymásba fonódott sikló- 
kígyót apportirozott. De ennek olyan szomorú következ
ménye lett, hogy nagyon megijedtem. Ugyanis a vizsla 
annyira megundorodott ezektől az utálatos állatoktól, 
hogy percekig hányt és bár sietve vittem haza és etet
tem tejjel, mégis néhány napig beteg volt.

Ezek után még azt is megemlítem, hogy tartok más 
fajú vizslákat is, de valamennyi növendékvizslám az 
angol telivérektől tanul apportírozni. Én pedig azt tanul
tam meg tőlük, hogy az angol vizsla előhozza az appor
tot onnan is, ahova más fajú vizsla úgyszólván szagolni 
sem mer. Hej, de sokszor történt velem, hogy már el
veszettnek hittem ezeket a kedves állatokat, midőn az 
ingoványos nádasba mentek egy-egy mélyen beesett fá
cánért.

Néha fél óra is eltelt, mire előkerültek és bizony oly
kor véresen, sőt hályogos szemekkel is ; de a lelőtt vad 
nagyon ritkán veszett el előttük.

Ilyen a nemes angol vizsla. Csak tudni kell nevelni 
és tudni kell használni. „

A tiszolci medvevadászat.
Irta Kő.

A tiszolci medve igen híres állat. Rosszul fejezem 
ki magam, mert nem is állat, hanem egy fogalom. A 
kik látták, azok meséket mondanak róla. Alig lehet egy- 
egy hajtást csinálni, — mit? csinálni? — dehogy, a 
hajtás maga csinálódik. A medve csak úgy bévül-kerül. 
A milyen híres az itteni medve, épp olyan híres a va
dászata is. Azt mondják, hogy a jó pap holtig tanul. 
Miért ne tanulhatnék én is! Nem szégyen az, ha vala
mit nem tud az ember. Már pedig Tiszolcon én is ta
nultam valamit a medvevadászat erányában.

Egy párszor szembe kerültem a mackóval, egy 
nehányat iszonyú fáradságok árán lőttem is, hát hozzá
szólhatok én is. De olyan mackót, mint a tiszolcit, még 
hiriből sem hallottam.

Először is előre kell bocsátanom, hogy az a medve, 
a melyik a hajtásban bent marad, az igazán megérdemli, 
hogy Gaura bátyánk fickójával közelebbi ismeretséget 
kössön. A zulukafferekrő! sokat hallottam, hogy milyen 
nagy lármával és dobbal vadásznak, de nem hittem, 
el mindaddig, mig Tiszolcon egy kedves vadásztársam 
Láng, —  a Pósa bácsi sógora meg nem erősítette, hogy ők 
is ennek a mintájára szoktak medvére vadászni. Igen 
egyszerű az oka. A medve megszokja a lármát és akkor 
— ha van medve — még beszélgetés közben is lehet 
medvét lőni. Meg is történt. Szabadságharcunk egyik 
dicső alakjának az utóda, Földváry bátyánk, a múlt hó
napban Tiszolcon, a hajtás után, beszélgetve, szivarozva, 
úgy szíven lőtt sima csövű puskájából egy nagy barna 
medvét, hogy még azt sem mondta: befellegzett. Ugyan
ezen vadászaton részt vevő másik vadász, — a kinek a 
nevét köteles tiszteletből ki nem írom — már sokkal 
lágyabb szívű ember volt. Ez a bácsi a medvét onnan 
várta, a hol legjobban kiabáltak. Csalódott. Nem onnan 
jött. Egészen közelről jött. Sőt nem is közelről, hanem 
szembe jött. De emberére akadt mackó uram is. A va
dász nem sokat teketóriázott, hanem fegyverének mind
két csövét egyszerre sütötte — nem meg, hanem el — 
a földbe. A medve meghökkent, bámuló szemeivel reá 
tekintett a vadászra és azt mondta: no ezt nem vár
tam! Mi ez? Tovább is beszélgetett volna, de időközileg 
észre vette, hogy a hegy tetejéről, azt hiszem Halubi- 
nyetzről, sietve jön lefelé Dr. Hruska János nyustyai 
körorvos ur — semmi szó tovább nem eshetett — ha
nem egy hirtelen ugrással a meredekről elinalt.

Csakhamar összeverődtek a többi vadászok is, min
denki egyszerre kérdezte a névtelen vadászunktól, — a 
ki még most is szobormerevséggel állt a helyén —- 
hogy hát mi is történt?

Semmi.
És ez a semmi csakugyan semmi sem volt. Nem 

nyugodtak belé a felelettel, magyarázatot kívántak. Végre 
l is a mi vadászunk, a lehető legnagyobb hidegvérrel
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meg is magyarázta az esetet, hogy: hát csak nem lő
hettem szét az egész állatot ilyen közelről ? mikor mi
lyen szép bundája volt.

Ebben aztán mindenki bele is nyugodott, — kivéve 
Reményik főszolgabírót. 0  is csak annyit mondott: hát 
’iszen ki lehetett volna azt a bőrt javíttatni is.

Ilyesféle előzmények után ne csudálkozzék aztán senki 
sem, hogy a tiszolci medvéknek nagy híre kerekedett, 
Ez a jó hírnév vitt engem is Tiszolcra — medvét lőni. 
Hogy még sem lőhettem, annak nem én vagyok az oka. 
Össze is verődtünk egynéhányan, úgynevezett „pesti 
vadászok". Különféle szerszámok és eszközökkel fel
szerelve, egynéhány kofferrel kiegészítve útnak is indul
tunk szerencsésen. A gyülekezési hely Nyustya volt. 
Azóta mindég gondolkodom, miért éppen Nyustyán gyü
lekeztünk ? Igaz, hogy megérkezésünk estéjén egy kis 
„nemzeti csatát“ is vívtunk, de itten úgy harcolnak a 
felek és olyan a helyi szokás, hogy: két kártyát nem 
mutat senki sem, talán méltóztatnak már gondolni, hogy 
némely vidéken „ferbli“-nek is nevezik az ilyen csatát. 
Blumenthál hazánkfia, vendéglőjének egyszerű, de ízlés
telenül berendezett termében folyt le az ütközet; az ide
genek teljesen leverettek. Talán ennek a nagy vereség
nek lehet az oka az is, hogy egyik vadásztársunk még 
a reggeli vonattal visszautazott oda — a honnan jött.

Reggelre borult idő keletkezett, a szekerek is csak
hamar előállottak és a midőn igy felcihelődve Tiszolcra 
megérkeztünk, szerencsésen az első hó is szállingózni 
kezdett. Igazi medveölő idő volt. A nótárius űr által fel
kínált theákat egy hajtásra úgy ittuk meg, mintha már 
utána, nem előtte lettünk volna a vadászatnak.

Nincsen öröm, üröm nélkül.
Itt élveztük az első keserűséget. A megrendelt hajtok 

közül csak egy cigánygyerek jelentkezett, de az is úgy 
volt kiadjusztálva, mintha nem Tiszolcra, hanem Nizzá
ban akarna napfürdőt venni. A rendezőség tagjai bosz- 
szankodásukat alig tudták egy néhány csésze theával 
lecsillapítani.

Végre mégis Máriássy főszolgabíró oldotta meg a 
keleti kérdést. Hamarosan a szomszéd faluból requirál- 
tatott egy csapat hajtót. De míg ezek megérkeztek, az 
az idő igen drága lett. Jó magam csak vagy 25 forinttal 
járultam hozzá, míg megtudhattam, hogy miért is nem 
mutatnak nemcsak Nyustyán, hanem Tiszolcon sem a 
„blindre“ két kártyát. De legalább megtudtam.

Már javában vastagodott a fehér hólepel, mire a ki
tűzött helyre megérkeztünk. Két nimród, két jófajta ma
gyar katonatiszt Jolsváról már várt reánk, valóságos bosz- 
tont járva kis bőrcipőjükben, közbe-közbe a hidegtől és 
a várakozástól is meggémberedett újjaikat fuvogatva. 
Kimagyaráztuk késésünket, ők jó fiúk voltak, mert meg
bocsátottak nekünk. Meg is kellett, mert ott terpeszke
dett előttünk égbenyúló sziklacsúcsaival az a hatalmas 
izé, a melyre nekünk mindenáron felkapaszkodni kellett.

Ez kutyamulatság volt. Mindenféle lábbelink volt, el
kezdve a sevróféle gombos cipőtől, csak hegymászó 
nem. Egy lépés előre és hat hátra, ilyen arány mellett 
jutottunk fel a tetőre is. Legjobban járt a mi nagytisz- 
teletü urunk, a ki egy hatalmas komondor kutyájával 
(azt mondják vadászkutya) a legalsó standon mindjárt 
állva maradt. Sokan irigyeltük helyét. Végre mégis csak 
elhelyezkedett mindenki. Némán, csendben, lélegzetet is 
visszafojtva vártuk a mackót, vagy talán csak az első 
lövést, hogy megtudhassuk, mit is rejteget magában a 
titokzatos nagy rengeteg. Sivítva sepert végig a magas 
fenyők tetején az északi szél, hogy, futtában megtörve, 
mély akkordba menjen át a beszoruló völgy katlanába. 
Egy-egy szélrohamra ismét beállt a nagy csend, még 
kavargóit a hó porszikrája a levegőben, a legkisebb zörej is 
hallhatóvá lett. Igazi téli tájkép mindenfelé; az ember ön
kénytelenül is elmereng, csodálkozva a természet nagy 
alkotásain, mig egyszerre csak, mintha a poklok összes 
ördögei felszabadultak volna, olyan éktelen sivítás és 
óbégatás hasította át a levegőt, hogy az embernek a vér 
meghűlt az ereiben. Na, biztosan itt vannak a medvék! 
Talán már tépik is, marcangolják a hajtókát. Mert így 
kiabálni ember csak a legvégső kétségbeesésében szokott.

Ez a pokoli zsivaj mind közelebb-közelebb jött. Végre 
megszólalt az első puska is. Dörejét százszorosán adták 
vissza a hegyek. Csakhamar követte a másik lövés is. 
Mindenki irigységgel gondolt a szerencsés lövőre. Na, ez 
biztosan medvét lőtt. Ezt a feltevést megerősítette egy 
szomorúan nyafogó kutya hangja is. A szerencsés lövő 
a nagytiszteletű úr volt. A hóval borított fenyvesek kö
zül már ki-ki kandikált a sok hajtó Zjanók vigyorgó 
pofái is, mindenki kíváncsian kérdezgette, hol a medve?

A nagytiszteletű úr szomorú ábrázattal jelentette, hogy 
valaki talán a kutyáját nézhette medvének, mert egy- 
pár jófajta sörétszemet kapott a hátulsó pedáljaiba. Ezzel 
az első hajtás be is fejeződött, az egy kutyán kívül te
rítékre semmi sem került.

Fábián erdőmérnök barátunk mindenképen vigasz
talta a nagytiszteletű urat, hogy ne búsuljon, hátha a 
medve lőtte meg a kutyát —  önvédelemből. Mert a 
tiszolci medvétől még ez is kitelik. Ez a vigasz sem 
használt. Mindenki sajnálta a jó kutyát és gazdája is 
csak folyton azt hangoztatta: csendes részvét és koszo
rúk mellőzése kéretik! Ezt meg is adták. Szegény Bodri 
három lábon kullogott utánunk és undorral nézett végig 
egész társaságon.

A második hajtás is egy meredek oldalon rendeztetett. 
Itt legalább a hajtásban volt valami. Tizenhat favágó, 
nyolc facsusztató atyafi és kilenc fahordó szekér. A haj
tás rendezőségének egyhangúlag meg is szavaztuk a 
„Takova“ rendet. Most már az idő is kimutatta foga- 
fehérét. Olyan hóvihar keletkezett, némi kis, még az 
arcbőrt is lehúzó finom havasi széllel, hogy még a ku
tyák is szökdösni kezdtek.
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Elhangzott a jelszó — fedél alá! Igen egyszerű ve
zényszó volt, de a fedélért legalább is jó két óráig kel
lett csúszkálni a térdig érő hóban lefelé. Mikor feljöttünk, 
akkor még csak ment valahogy, bár mindenki egyhan
gúlag jelentette ki, hogy még egyszer az egész Gömör- 
megyéért sem jönne fe l!

Lefelé. Mit mondjak? A felfelé ut ehhez képest való
ságos dunaparti korzó volt. Egy lépés után mindig 100 
méter csúszás következett, még pedig mindig ugyanazon 
a testrészen, a melyik legkevésbbé van erre a célra be
rendezve. Miként az óceánt járó hajós a nagy vihar 
után sok hánykódással, Végre mi is révbe értünk. A mi 
révünk azonban egy—három, legfeljebb négy személyre 
berendezett kis pásztoriak volt, mellette egy pajtával. 
Tizennyolc elgémberedett nimród és egy csapat kutya 
ütötte fel itt a tanyáját. Nem is említve az ugyanannyi 
hajtókát,a kiknek légfürdőző helyét a pajta képezte. De 
azért boldog volt mindenki. Csakhamar a pattogó tűz 
mellett párolgott a sok csurom-vizig átázott kapca, 
strimpfli és különféle lábbelik. Ambraszerű illatát nem
sokára ellensúlyoztá a rotyogó bogrács ínycsiklandozó 
szaga is. A főszakács Remenyik, valóban remekelt, olyan 
gulyást tálalt fel egyszerre, hogy ha teljesen el nem 
sózta volna, még a püspök is megnyalta volna tőle a 
száját. Így azonban mi nyalogattuk, de nem a szánkat, 
hanem a szépen telített állapotban levő 15—20 literes 
Demijon palackokat. A finyásabb része krumplival ellen
súlyozta a sónak ama hatását, amelyet sokan úgy értel
meznek, hogy: az öreg kecske is megnyalja a sót.

Most jött a java a dolognak —■ az alvás. De , hol? 
Még állva is minden talpalatnyi helyet elfoglaltunk, hát 
még ha lefeküdnénk! A kik a csizmájukat nem húzták 
le, azok még legjobban jártak, mert reményük volt, hogy 
a lábukon szárad meg.. A többieknek még ez a remé
nyük is szétfoszlott. A cipőjüket szárítgató pasasok egy 
sarokban, vagy a földön szalmán gubbasztottak, köztük a 
két katonatiszt is, kiket felváltva a legényük etetett, vagy 
látott el cigarettával, külön-külön dugdosva mindegyik
nek a szájába a füstölni Valót. Komikus látvány volt az 
egész. Azért egy nagy fazék tetején még itt is penderí
tettek egy kis csendest, még pedig olyan arányban, hogy 
egy-egy kasszában lévő költséggel meg lehetett volna vásá
rolni az egész telket tanyástul, juhokkal együtt is. Ilyen 
a vadász-népség!

Elálmosodott lassankint az egész társaság. Jó magam, 
Máriássy főszolgabíró és egy vadásztársam — hármas
ban elfoglaltuk az egyetlen fekvőhelyet, egy szélesebb 
lócát és megkezdődött az alvás is. Hamarosan a kutyák 
is beosontak a sötétbe és a szalmák közé bújva, igen 
jó párnáknak kínálkoztak. Egyszerre vakarózni kezdett 
mindenki; a jó bundás kutyákból és a szalmákból elő 
kerültek azok a jófajtáju nagy havasi bolhák is! Micsoda 
bolhák! Külön-külön kellett mindegyiket becserkészni 
és ha kézre került, csak akkor látta az ember, hogy 
olyan nagy, mint egy — ju h ! Még ezt is megszoktuk.

Csak azt nem akartuk megérteni, hogy Máriássy miért 
kérdezi folyton tőlünk, hogy: hol van a köpőcsésze?

Kisült később, hogy annyi hely sem maradt a szobá
ban, ahol ezt a műveletet elvégezni lehetett volna, da
cára annak, hogy sehol sem volt kifüggesztve a 
tilalmi tábla, hogy — a padlóra köpködni tilos!

Azért igy is ránk virradt. Reggelre egy nagy mennyi
ségű rumos meleg víznek a bevétele után a társaság 
ama része, amelyik csizmáját nem húzta le, — hátra
hagyva a társaság mezítlábas részit, — megpróbálkozott 
még egy hajtással, de a rettenetes nagy hóviharban ez 
a kísérletezés is csötörtököt mondott.

Szomorúan, bánatosan, összetörve, ismét megkez
dődött a nagy kálvária — a leszállás. Kisebb-nagyobb 
zúzódások árán végre eljutottunk oda, a hova a képzelet 
szárnyán lehet szállni csak — Blumenthal egyszerű, de 
ízléstelenül berendezett éttermeibe és iszonyú pusztítást 
vittünk végbe nemzeti eledelünk egyik rituális ételén — 
a libamájon. Mondhatom, hogy a vadászatnak ez volt a 
legfényesebb része. így végződött a tiszolci medveva
dászat. A ki esetleg még részt óhajtana hasonló jókban 
venni, az forduljon bizalommal a nyustyai vadász-urak
hoz, kik is igazi magyar vendégszeretettel szívesen fog
ják látni a tiszolci medve iránt érdeklődő nimródókat.

Vadász-Naptár 1910. évre.
A magyar vadászok már nélkülözhetetlenné vált kézi

könyve : Remetei Kőváry János vadász-naptárának VI. 
évfolyama a szokott csinos kiállításban, sőt fényesebben 
és az eddiginél is változatosabb tartalommal megjelent.

Szerzőjét az egész ország vadászközönsége, főleg la
punk t. olvasói, mint kiváló vadászati Írót ismerik. Kő
váry János neve is elegendő biztosítékot nyújt a munka 
kiválóságáról, de mindezeknél jobban igazolja az osztat
lan elismerést az a körülmény, hogy a magyar sport
irodalom e kitűnő terméke mind fokozottabb mértékben 
képezi a kereslet tárgyát.

Sok hasznos és tanulságos dolgot olvashatunk a 163 
oldalra terjedő szövegben, amelyet a naptári rész és 
jegyzetekre szolgáló üres lapok előznek meg. Szerző az 
első fejezetben a vadászati tudnivalókat tárgyalja. Az év 
minden hónapját nehány megkapó, költői mondattal jel
lemzi, magával ragadva, megihletve a tapasztalt Nimró
dot, a szent Hubertben még kevésbé járatos vadásznak 
pedig felsorolja, hogy mily vadnemre és miként szoktak 
vadászni, s egyben kimerítő utasítást ad a vad tenyész
tésére és gondozására nézve is. Azután érdekesnél-érde- 
kesebb fejezetek következnek ősfoglalkozásunk hasznos 
tudnivalóiról, a gyakorlati vadászatból és fegyvertanból 
merített tárgyakból; a vadak betegségeiről; a fácán; a 
csalsíppal vagy hívással való vadászat; a vadász; az 
utolsó év fegyverujdonságai; a szabályos és tökéletes 
töltények készítési módja; fekete és füstnélküli lőporral.
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készített töltények mérete ; I. nemzetközi vadászati kiál
lítás Wienben; hasznos szőrmés vadaink üzekedési és 
ellési időszaka; szárnyasaink fészkelés és keltési idő
szaka; vadak átmeneti elvámolása stb.

A vérbeli vadász éles megfigyelésére, alaposságára 
valló, zamatos magyar irálylyal megírt fejezeteket részle
tesen most nem ismertetjük, hiszen azok értékére t. ol
vasóink következtetést vonhatnak a lapunkban már egész 
terjedelmükben közölt „A vadász“ és „A fácán“ cimü- 
ekből.

Nem hiányzanak a naptárból a Magyarországra és 
Ausztriára vonatkozó vadászati tilalmi idők táblázatos ki
mutatásai, s a több oldalra terjedő, egyszerű, de gya
korlatias lőjegyzék sem.

A kedves és művészi kivitelű vadászképekkel is díszí
tett naptárban keresve sem találunk hiányokat, bár ki 
vánatosnak mutatkozik, hogy szerző jövőben a naptári 
részhez csatolva az egyes hónapokban végzendő vadá
szati teendők ismertetését, vadászati törvényeinket leg
alább kivonatosan, és bíróságainknak a vadászati ügyek
ben hozott fontosabb elvi döntéseit is felölelje.

A tartalmas és tanúlságos naptárt szerényebb köntös
ben is szívesen fogadnék, mert az új naptár már any- 
nyira díszes, hogy az inkább karácsonyi ajándékul osz
togatni szokott imakönyvhöz hasonlít, •—- nem igen illik 
az idő viszontagságaival küzdő vadász daróc zekéjéhez, 
de ezt nem rójuk a naptár rovására, amelynek így he
lyet kell foglalnia Diana minden igaz hívének asztalán a 
vadászat kis bibliájaként.

Díszes kiállítása mellett is ára 3 korona maradt.
Mitske G.

Élő ebek kiállítása az 1910. évi wieni első 
nemzetközi vadászati kiállításon.

Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati kiállítás 
nagyszabású kereteiben az élő ebek időleges kiállítása is 
tervbe vétetett. Ezen kiállítás önként értetőleg csupán 
időszaki jelleggel fog bírni s tartama csak rövid időre 
fog kiterjedni. Ezen kiállítás szervezésének; előmunkálatai 
a kiállítás wieni vezérbizottságának értesítése szerint most 
vannak folyamatban és annak kiterjedése alkalmazkodni 
fog az ez irányban előzetesen megnyilvánuló érdeklő
déshez. A kiállítás magyar osztályának rendezésére ala
kult „Magyar országos bizottság“ e helyütt azon kére
lemmel fordul az érdeklődőkhöz, miszerint ezen kiállításon 
való részvételüket vele mielőbb közölni szíveskedjenek, 
egyelőre csupán azon célból, hogy a kiállítók száma és 
az igénylendő terület nagyságáról hozzávetőleges tájé
kozást szerezhessen. Ezen előzetes jelentkezés természe
tesen nem kötelező és kötelezővé csak akkor fog válni, 
ha az élő ebkiállítás részletes feltételeit a bizottság kö
zölni fogja s ha az abban foglaltak a résztvenni szán

dékozó felfogásának meg fognak felelni. Ezen előzetes 
jelentkezések szóbelileg vagy Írásban „Az 1910. évi wieni 
első nemzetközi vadászati kiállítás magyar országos 
bizottsága" (Budapest, V. Zoltán-u. 16. Telefon 163—88.) 
cimére intézendők.

Válasz „Az erdők megrontója“ cimü 
tárcacikkre.*

Békási- tói.

Tetszik nekem, hogy B. Talapunknak 18. számában 
feleletet adva általa ellentárcának determinált soraimra, 
szánja-bánja, igazabban: magyarázza, helyesbíti, az
általa 1908. május 1-én ugyanezen helyen mondottakat.

Figyelmébe ajánlom, hogy sokoldalú munkájának terhei 
mellett is még egyszer olvassa el azt a tárcát, úgy 
feltétlenül el fog állani attól, hogy én, az előtte eddig 
ismeretlen tollforgató, csupa ellenzékieskedésből írtam 
soraimat. E lapban nem politikát, hanem szakdolgokat 
tárgyalunk, és nem szabad zokon venni, ha valaki egy 
cikket kiigazít. Ha nem is volnék Isten kegyelméből túl 
a — dunai, biztosra vehetné B. T., hogy helyreigazí
tottam volna tárcájának hiányos kitételeit, melyeket 
Dunántúlra, tehát az egészre és nem e földterületnek 
egyes részleteire vonatkoztatott. Hisz B. T. cikkéből az, 
ki még nem járt Dunántúlon, bátran arra következtet
hetne, hogy ott erdő csak annyiban van és lesz, a 
mennyiben a szarvasok százai és ezrei le nem legelték.

Részemről helyesnek tartottam B. T. másodszori fel
szólalását, mely megközelíti az általam megadott hangot 
és kijavítja szemlélőnek azon első bírálatát, mely néhány 
szarvast-tenyésztő uradalomnak általánosan ismert és a 
legkevesebb szakértelem birtoklása nélkül is könnyen 
észrevehető vadgazdasági hibáit az egész Dunántúlra 
ruházta. Persze hogy vannak ott Túl a Dunán is erdé- 
szetileg kifogásolható szarvasgazdaságok, de ilyenek 
majdnem ugyanolyan számban hazánkban másutt is — 
— Erdélyt nem számítom, — találhatók. Nekünk dunán
túliaknak éppen nem fáj, hogy B. T. Dunántúlról csaló
dottan távozott, az ő szavának elhangzása nélkül is 
tudtuk volna: mi továbbra is kötelességünk, hogy az 
erdő- és vadgazdaság érdekeit hasznosan összeegyeztes
sük. Majd idővel és pénzzel lassan-lassan sikerülni fog 
rendet teremteni Dunántúlnak azon erdeiben is, melyek 
még az arisztokratikus felvidéki erdők szakszerű kezelésé
nek nívójától, miként ezt egy felvidéki szakember konsta-

* Ezen válaszszal a vitát bezárjuk. Szerk.
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tálta, oly messzire visszamaradtak, aminő messze van 
a mészáros-bárdtól a vadászfegyver.

Tényleg — közvetlen tapasztalataim alapján — védő
ügyvédje voltam és vagyok mindenkor a szarvasnak 
akkor, midőn azt támadás érte és éri.

B. T. meg most a nagyúri passiónak stylszerű 
ostorozásával ajkán, mint a szegény plebejus-tömeg 
prókátora mutatkozik be.

B. T. legutóbbi válaszában ismét egy megjegyzést 
kockáztat. Ha ő fizetné ki mindazt a szarvasvadkárt, 
melyet Dunántúlnak uradalmai évenkint egyenkint fizet
nek, bizony nem jajdulna fel törvényünknek a szarvas 
irányában mutatkozó tehetetlensége m iatt! Éppen a 
szarvasgazdaságokra nehezülő vadkárok és egyéb, pl. az 
orvvadászoktól szenvedett károk mutatják meg azt az 
irányt, mely újabban egyes uradalmi erdőségeknek a 
parasztföldektől való elzárásáig vezet (vadaskertrendszer).

B. T.-nek a legeltetésre és az ezt követő elkopároso- 
dásra adott tanítását köszönve, még csak azt óhajtom 
megjegyezni, hogy nagyon nehéz lenne nekünk egymást 
ezen kérdésben is megértenünk. *

* Felhívás a „Magyar Ebtenyésztők és Ebkedvelők 
Egyesülete“ alapítására. Európában alig van már állam, a mely 
kutyatenyésztéssel szakszerűen nem foglalkozik, alig van ország, 
a mely ebértékesítést székében és nagy sikerrel nem űz. Az eb
tenyésztő egyesületeknek, klubboknak külföldön óriási a szám a; 
gyakran egyetlen városban több ily klub van; ott a kiállítások, 
díjazások egymást érik ; a fajták tiszta vérben való fentartására és 
tökéletesbitésére a törekvés általános s eladott állatokért a bevétel 
sok államban egyszerűen mesés.

Tudvalevő, hogy hazánkban is megpróbálkoztak ily irányokban, de 
a dolog — sajnos — két ízben is fiaskóval végződött. Nem szüksé
ges kutatnunk: m iért; számoljunk inkább azon vigasztalan ténynyel, 
hogy Magyarországban, a hol sok százezer embernek van kutya 
birtokában, a hol az ebkedvelés oly nagymérvű: alig van néhány 
igazán kiváló ebtenyésztésünk; nincs ebtenyésztő országos egyesü
letünk, klubbunk; nincsenek már évek óta kutyakiállításaink, díjazá
saink, de igenis vannak horrend kiadásaink ebekért, miket külföld
ről importálunk. S hogy a dolog még szégyenletesebb legyen: saját 
ősi fajtáinkért, pl. magyar komondorért a külföldhöz fordulunk, annak 
adózunk még ebben is súlyos százezrekkel, fizetvén pl. élemedett 
magyar komondorért, melyet a német birodalomban neveltek, 100--200 
koronát, sőt adván ennyit 3 hónapos kölyökért is.

Alulírottak ez állapotokat már nemzetgazdasági szempontból is 
tarthatatlanoknak ítélvén, elhatározták, hogy országos ebtenyésztő 
egyesületet alapítanak avval a célzattal, hogy az ezen kérdésben 
bármiként is érdeklődőket egyesítsék és ilyen közös, egyesült erő
vel az ügyet minden részletében életre keltsék, fejlesszék, előre 
vigyék, javára az ügynek, javára az egyesület tagjainak.

Hasonló, kiváló egyesületek mintájára, de szorgos tekintettel a 
hazai viszonyokra és követelményekre, vezetné, irányítaná ez ügyet

az egyesület ; rendezne díjazással, kitüntetésekkel egybekötött eb
kiállításokat a központban s a vidéken; hatna az értékesítés kívá
natosabb menetére s a hazai speciális fajták propagálása különösen 
is feladatát képezné.

Tervbe vettük az egyesület keretében a következő öt speciális 
osztálynak a felállítását :

I Vizsla osztály. II. Foxterrier és tacskó osztály. III. Agár osztály. 
IV. Luxus-eb osztály. V. Hazai nyáj-eb osztály.

A IV. osztály doggok, bulldoggok, uszkárok, newfoundlandiak, 
szentbernáthegyiek és hasonló ebek, meg törpe kutyák ; az V. osz
tály pedig komondorok, pulik, kuvaszok ügyeivel, a többi osztály 
pedig csak a címekben jelzett ebek ügyeivel foglalkoznék.

Az egyesület tagjai a 12 korona évi tagsági dij fejében az 
összes egyéb tagsági jog élvezete mellett kapják a havonként két
szer megjelenő, „A kutya“ cimü egyesületi lapot, mely hivatva lesz 
egyfelől a kapcsot a tagok közt fentartani, a hivatalos közléseket 
publikálni s másfelől az ebre vonatkozó összes vívmányok, tudnivalók 
tekintetében folytonosan tájékoztatni a lap olvasóját, illusztrációkkal 
is kisérvén a közleményeket.

E közérdekű, önzetlen, legjobb szándékkal megindított mozgalmat 
alulírott kezdeményezők melegen ajánlják Magyarország minden 
rendű és rangú ebtenyésztőjének és ebkedvelöjének figyelmébe s 
kérik, hogy az egyesület megalakulását tegyék lehetővé, tagul való 
beiratkozásukkal.

A jelentkezéseket Chyzer Kálmán úrhoz, Rákosszentmihály, Far
kas Ignác-u. 15. kérjük intézni. szervező-bizottság.

* Heti tudósítás. Mauthner Ödön cs. és kir udvari magkeres
kedésétől, Budapest: A kezdetben enyhe és napos időjárás hideg 
és ködössé változott, minek folytán a vöröshere és lucerna cséplése 
némileg akadályozva volt. Az üzlet azonban általában véve nyugodt. 
Kérdezősködések tájékozódás céljából úgy a gazdák mint a vidéki 
kereskedők részéről is elegendő számban érkeztek, üzletkötésre 
azonban, a helyzet bizonytalan volta és a majdnem általánosságban 
magas árak következtében csak elvétve került sor. Eme, ily idő
szakban különben sem szokatlan üzleti1 csendesség dacára, nehány, 
ez idén különösen szűk termést eredményezett magfélének ára emel
kedett, nevezetesen takarmányrépamag, tekintettel arra, hogy a 
legutóbbi tudósításunkban említett körülményeken kivül, most már 
biztosra vehető, miszerint a készletek nem fogják a szükségletet 
fedezni. Vörösheremag-bán az elmúlt héten a kínálat jóval emel
kedett, az üzletet azonban megnehezíti azon körülmény, hogy nagy
arankát sokkal erősebb mértékben tartalmaz, mint az előző években. 
Galíciai nagyarankamentes uj lóheremagból már érkeztek ajánlatok, 
a követelt magas árt azonban nem lehetett megadni, csakis egy 
tétel kiváló minőségű mag talált vevőre. Lucerna. Külföldről folyton 
érkeznek kérdezősködések és a mennyiben a termés e cikkben, a 
belföldöt kivéve, séholsem volt kedvező, az irányzat a lefolyt héten 
is szilárd volt.

Jegyzések nyers áruért 100 kilónként Budapesten:
Idei vörös heremag .  ................................K 130—150
Idei természettől arankamentes vörös heremag „ 130 — 156
Idei lucernam ag.................................................... ...... 140—155
idei természettől arankamentes lucernamag . „ 150 — 170
Muhar . . ................................................................ 13 — 15
N yúlszapuka..........................................................„ 150 160

* A statusrendezés. Az „Erdészeti Lapok“ f. é/ 22. füzetében 
azon örvendetes hirt közli, hogy Darányi Ignác földmivelésügyi 
minister báró Bánffy Dezsőt az O, E. E. elnökét értesítette, hogy 
az állami erdőtiszlek létszámrendezését, a fa- és földilletmények 
épségben tartása mellett, három éven belül foganatosítja. Ezek sze
rint az összes tiszti állásoknak l°/0-a az V., 9"/0-a a VI., 20°/0-a a 
VII., 25'V0-a a VIII., 25°/0-a a IX. és 20“/„-a a X. fizetési osztályba 
fog soroztatni. A létszámrendezéssel járó költségtöbblet az 1910., 
1911. és 19)2. évi állami költségvetési előirányzatokban, három 
egyenlő részletben nyer beállítást.
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* Az őszi erdészeti államvizsgálatot október 25-től novem
ber 4-ig tartották meg. A vizsgáló-bizottság tagjai voltak : Horváth 
Sándor ministeri tanácsos, elnök ; Csupor István urad. főerdőmester, 
Bund Károly az 0 . E. E. titkára; Krippel Móric főiskolai tanár. A 
20 vizsgáttevő közül 3 egyhangúlag, 13 szótöbbséggel képesítettnek 
találtatott, 4 félévre visszavettetett. Oklevelet kaptak : Antony Gyula, 
Bauer Miklós, Bemard József, Braxatoris Zoltán, ifj. Briestyánszky 
Endre, Faulvetter Ignác, Hávor József, Jurán Miksa, Jurkovich János, 
Kolecsányi László, Müller József, Nagyváthy Béla, Paczner Károly, 
Pécsi Ottó, Rettich Károly és Surjánszky Kálmán.

k-k.k.kkkk-k-k-kk.-kkk.kk.jck-kjvk-kkkfc-k-k.k-k-k-X k k k k k k N -

Könyvismertetés.
M űszaki naptár. Évkönyv elektrotechnikusok, építészek, gépészek, 

mérnökök, műszaki hivatalnokok és vállalkozók számára. 1910. Tizen
negyedik évfolyam. Szerkeszti Doletsko Ferenc, a K. 0 . V. ny. fő
felügyelője.

A naptár tartalma a naptári rendes részeken kívül :
M űszaki rész:
A) Táblázatok Doletsko F. mérnöktől.
70 táblázat a legkülönbözőbb kimutatásokkal, életrevaló közhasznú 

s mindennap előforduló kérdések megvilágítására. Átszámító táblák, 
összehasonlító táblázatok, sulytáblázatok, a legkülönbözőbb tárgyak
ról, gyártmányok és anyagokról, szilárdság táblázatok stb.

B) Mennyiségtan, kamatszámítás, alap és geometriai képletek ; 
hatványok és gyökök, logarithmusok, háromszögtani képletek, mű
szerhelyreigazítások, stb.

C) Kémia és fizika. Az ezen körbe vágó 25 féle kimutatás és 
táblázattal.

Tüzelőanyagok.
Gríttner A. főmérnöktől. Kőszén, kőolaj, kenőolaj, robbantó 

anyagok, hőegységek, villamosság, villámhárítók, stb. stb. leírása és 
táblázatos adatai.

D) Erőműtan. Erdős Ervintől. Az idő és ut mértani összefüggése. 
Sebesség, gyorsulás, nyugvástan. Erők, súlypont, mozgás, rugalmas
ság, szilárdság, biztonsági együtthatók stb. leírása és kimutatása.

E) Gépészet. Erdős Ervin a K. 0 . V. főmérnökétől. A gépelemek 
és segédgépek méreteinek, szilárdságának, munkaképességének stb. 
kiszámításához szükséges képletek, táblázatok és tapasztalati adatok.

F) Elektrotechnika. Vértesi K. Ganz-gyári mérnöktől. Alapfogal
mak, törvények s a legkülönbözőbb gépek leírása XIII. fejezetben.

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

Viznyomások, erők, gépek, vezetékek, vízállások, öntözések, csator
názások stb. más egyéb idevágó dolgok bő leírása a szükséges és 
igen praktikus táblázatokkal.

I) Építészet. 1. Magasépítés. Tőry Emil műépítésztől, műegye
temi rendes tanár. Az idevágó legkülönbözőbb gyakorlati táblázatok
kal s az árelemzéssel. 2. Hidépités. Szántó Albeit min. osztály- 
tanácsostól. Hidak megterhelése, igénybevétele, hídszerkezetek és 
súlytáblázatok. 3. Hidalapozás sűrített levegővel. Pilschinger 
Gyula kir. főmérnöktől.

Mindhárom fejezet a legbehatóbb részletességgel és hasznavehető 
útmutatásokkal.

K) Útépítés. Dicsőfy Kálmán és Dorner Gyulától. Közutak, vas
utak, ezek létesítése körül való eljárások, tervezet, stb. le irásá; 
vasútépítő szabályok;

L) Vasútépítés. Magánvasutak létesítése. Kádár G.-tól.
Vasútépítő szabályok Doletsko Ferenctől.
Villamosvasúti építő szabályok és építőköltségek Panpié Sándortól.
Gazdasági, erdei, mezei és gyári vasút.
Árelemzés és egységárak.
Vasutak forgalmi eszközeinek szerkesztéséről szóló szabály

rendeletek.
Vasútkisajátítás.
A gyakorlati élet minden kívánalmainak megfelelően összeállított 

naptárt egy függelék habarcs, portland és románcemenetről), végül 
pedig a legkülönbözőbb mérnöki munkálatok díjtáblázata rekeszti be.

A „Műszaki Naptár“-nak ezen uj 14-ik évfolyama igen becses 
adatokkal bővült; minden műszaki tisztviselő és technikai alkalmazott 
számára megbecsülhetlen gyakorlati adatokat tartalmaz.

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 Székely és Illésnél Ungvári.

Számozó és erdei kalapácsok, átlalók, erdész
kréta, fűrészek bárdok, fejszék, csapdák, az 
összes erdőmívelési szerszámok stb. stb. kap

hatók a legolcsóbb áron.

C s a k i s  ú j d o n s á g o k .

K R f l S f t  R U D O L F
WIEN, VII., KIFtCHEN-GfíSSE 29.

Rendelők kérjék „B“ jegyű képes árjegyzéket. 
A „B“ betűjezés feltétlenül szükséges.

1495— 1909. szám.

Pályázati hirdetmény.
Hunyadvármegye közigazgatási erdészeti bi

zottságától nyert felhatalmazás alapján az alsó- 
városvizi, bózesi, puji és vulkáni kerületi erdő
őri állásokra ezennel pályázat nyittatik.

Évi kezdőfizetés 700 korona, mely négy évi 
kifogástalan szolgálat után 800 és újabb négy 
évi ily szolgálat után 900 koronára emelkedik.

Pályázhatnak 24 évet betöltött és 40 évnél 
nem idősebb szakvizsgázott erdőőrök.

Sajátkezüleg írt folyamodványok alulírott hiva
talhoz folyó 1909. évi december bó 15=éig 
nyújtandók be és keresztlevél, továbbá orvosi, 
erkölcsi és szolgálati bizonyítványon kívül az 
erdőőri szakvizsgálati bizonyítványnyal is föl- 
szerelendők.

A magyar nyelvnek bírása elengedhetetlen 
keik, a román nyelvben való jártasság előnyt 
biztosit.

Déva, 1909. november hó 11-én.
M. kir. állami erdőbivatal.
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Faárverési hirdetmény.
A m. kir. földmivelésügyi minister urnák 

3779/1. A. 2. 1909. szám alatt kelt engedélye 
alapján a sajóvelezdi v. úrbéresek tulajdonát 
képező legelő-erdő 1. és 2. számú osztagait 
alkotó 804 kát. holdnyi területen levő összes, 
479 m3-re becsült tölgy és cser műfa és 6034 
ürm3 vegyes tüzifakészlet Sajóvelezd község
házánál 1910. évi január hó ll=én délelőtt 
9 órakor nyilvános szó- és írásbeli árverésen 
el fog adatni.

A becsérték mint kikiáltási ár 16738 korona, 
azaz Tizenhatezerhétszázharmincnyolc korona.

A szerződési időtartam a szerződés jóvá
hagyásától számított három (3) év alatt jár le.

Az árverés érvényességéhez felsőbb jóvá
hagyás szükséges.

Az írásbeli zárt ajánlatok csak akkor vétetnek 
figyelembe, ha:

a) a hirdetményben kitűzött óra előtt nyujtat- 
nak be;,

b) tisztán kivehető számjegyekkel s egyszer
smind betűkkel is kiírva tartalmazzák a meg
ajánlott összeget;

c) az ajánlat szövege, valamint annak boritéka 
kívül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel 
megjelölését szószerint tartalmazza, úgy, amint 
az a hirdetményben foglaltatik.

d) lepecsételve és ivenkint egy koronás bélyeg
gel ellátva adatnak b e ;

e) tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri 
és azoknak magát teljesen aláveti;

f) bánatpénzképpen a kikiáltási árnak legalább 
10% -át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban tartalmazzák;

g) úgy vannak aláírva, hogy az aláírásból az 
ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó posta- 
állomás) világosan kiolvasható.

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek 

Sajóvelezd község volt urbéresi elnökénél; Rima
szombatban a m. kir. állami erdőhivatalnál és 
Miskolcon a m. kir. járási erdőgondnokságnál 
megtekinthetők.

Kelt Sajóvelezden, 1909. szeptember 24.

Valko Pál s. k.,
v. úrbéresek, elnöke.

Fenyőfa-eladás.
Sopronmegyei Iván községben a gróf 

Széchenyi-család hitbizományi uradalmá=
hoz tartozó 58'12 kát. hold területen lévő fa
állomány folyó évi december hó 16=án dél= 
előtt 10 órakor az Ivánban, a helyszínén
tartandó árverésen el fog adatni.

Az árverés írásbeli és szóbeli.
Kikiáltási ár 39.000, azaz harminckilencezer 

korona.
Az árverezők kötelesek az árverési elnök 

kezéhez a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzül 
letenni.

Az eladandó -erdőállományt erdei és fekete 
fenyőfa és nyírfa képezi.

A fatömeg alkalmas vékonyabb épületi és 
bányafára és tűzifára.

Az erdő jó ut mellett van és 17» kilométer 
távolságra fekszik az iváni állomástól.

A részletes árverési feltételek megtekinthetők 
a soproni m. kir. állami erdőhivatal és dr. 
Östör József uradalmi ügyvéd irodájában Sopron
ban (Szinház-utca 23).

Sopron, 1909. évi november hó 15.

269—909. kj. szám.

Faetadási hirdetmény.
Apátfalva község eladja „Brederwald“ nevű, 

saját határában fekvő, legelőnek engedélyezett 
területen levő és dongafának kiválóan alkalmas 
847 drb 121 cm. átlagos mellmagassági át
mérővel biró tölgyfát, mely szakértői becsű alap
ján 1658 m3 mű- és 7933 m3 tűzifát tartalmaz. 
Becsérték és kikiáltási ár 45000 korona, azaz 
Negyvenötezer korona. Bánatpénz annak 10%-a. 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött törzsenkénti 
szóbeli nyilvános árverés Apátfalva községben 
a helyszínén az 1909. évi december hó 6=ik 
és következő napjain délelőtt 8 órától fog 
megtartatni. Kihasználási határidő 4 é v ; nyári 
kifuvarozás engedélyeztetik.

Az árverési feltételek és részletes becslés a 
községi elöljáróságnál és a szentágotai m. kir. 
járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt 
betekinthetők.

Apátfalva, (u. p. Bürkös, Nagyküküllőmegye), 
1909. évi november hó 20-án.

R  község elöljárósága.
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M jlf f V J l l*  Tisztelt olvasóink becses
J l l U l j j a i  W U i jy U .  figyelmébe ajánljuk a Bu
dapesten, VIII., Főherceg Sándor-utcá 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.

Faeladási hirdetmény.
Az aradvármegyei Acsuva községbeli (nagy- 

halmágyi járás) volt urb. közös birtokosok tulaj
donát képező, Acsuva község határán három 
különálló részletben, de egy völgyben fekvő, 
mintegy 1172.0 kát. hold kiterjedésű erdőbirtok
nak 4692 m3-re becsült tölgy, 186262 m3-t tevő 
bükk (kis részben cser, gyertyán, éger) fa
készlete az 1909. évi december bó 16=án 
délelőtt 11 órakor kezdődőleg, az acsuvai 
gór. kel. iskola helyiségében megtartandó 
írásbeli zárt ajánlatok benyujthatásával egybe
kötött nyilvános árverésen el fog adatni.

A kikiáltási ár, melyen alól az eladás meg 
nem történhetik, 303163 (Háromszázháromezer- 
egyszázhatvanhárom) korona mint hivatalosan 
megállapított becsár.

A bánatpénz 30316 (Harmincezerháromszáz- 
tizenhat) korona.

A kellően leragasztott és a már jelzett összegű 
bánatpénzzel (készpénzben vagy óvadékképes, 
návértékben számított magyar értékpapírban) 
ellátott zárt ajánlatok az árverést megelőzőleg 
nyújtandók be az árverelő bizottság elnökéhez ; 
az árverés napját megelőzőleg postán meg- 
küldhetők „dr. Popa György ügyvéd Buttyin“ 
(Aradm.) címen.

A most megnevezett ügyvéd címére beadott 
ajánlatok borítékjára reá írandó: „Ajánlat az 
acsuvai erdőre.“

Utó- és kellően fel nem szerelt ajánlatok 
figyelmen kivül hagyatnak.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
az acsuvai gör. kel. iskolánál, az aradi m. kir. 
állami erdőhivatalnál és dr. Popa György buttyini 
ügyvédi irodájában tekinthetők meg s a két 
utóbbi által kívánatra megküldetnek.

Az árverés napján délelőtt 9 óra 26 perckor 
az acsuvai vasúti állomásra Arad felől érkező 
venni szándékozókat kocsik várják.

Acsuva, 1909. évi november hó 14.
Miclean Cracium s. k.,

úrbéres elnök.

Garamvölgyi járás főszolgabirájától.

1657/909. szám.

Faárverési hirdetmény.
Koháryháza volt úrbéresei erdejökben kiter

melendő a „Pod Vaszilov“ nevű rétre és a 
„Kapcsula“ völgybe közelitett mintegy 1000 m:! 
körülbelül 0'6 részben jegenye és 0'4 részben 
lucfenyő haszonfa tömeg a garamvölgyi járás 
szolgabírói hivatalánál Nándorvölgyön, 1909. évi 
december bó 2-án délelőtt 9 órakor nyilvá
nos szó- és írásbeli árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár m3-ként 10 (tiz) korona.
A szerződési időtartam 1910. évi április hó 

1-én jár le.
Bánatpénzképen 1000, azaz egyezer korona 

készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban 
leteendő.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek 

a garamvölgyi járás főszolgabírói hivatalában és 
a m. kir. járási erdőgondnokságnál Nyustyán 
megtekinthetők.

Nándorvölgy, 1909. évi november hó 12.
Tomory
főszolgabíró.

880. szám. 1909.

Árverési hirdetmény.
Rádos községe eladja a Homorod—Benei 

állomástól 4 km. távolságban levő 999 darab 
tölgytörzset, mely 1451 tm.3 mű- és 2340 tm.3 
tűzifát tartalmaz.

Kikiáltási ár 25000 K. Bánatpénz 10%. 
Írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött szóbeli 
nyilvános árverés a községi irodában

1909. évi December hó 6>án Délelőtt 10 órakor
tartatik meg.

A feltételek a községi irodában és a kőhalmi 
erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Rádos, 1909. évi november hó 18-án.
Az elöljáróság.
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hosszabb gyakorlattal 
keres e l s ő r a n g ú  
i p a r v á l l a l a t  (rész
vénytársulat) erdélyi 

havasi erdőgazdasága részére, ki a puhafa ter
melésben teljesen jártas A román nyelv tudása 
kötelező. Ajánlatok bizonyitványmásolatok be
küldésével és az igények megjelölésével „S. T. 
1744 “ jelige alatt B l o c k n e r  J .  hirdető irodá
jába, Budapest V., Sütő-utca 6. sz. küldendők.

Sz. 822/909.

Árverési hirdetmény.
Szászdálya község eladja a „Wald“ nevű 

erdőrészben levő 259 drb

tölgytörzseket
1909. évi december 15=én délelőtt 10 órakor

Ad 2066/1909. sz.

J ö lg y fa -e la ö á s .
A tiszakarácsonyfalvi v. úrbéres birtokosság 

Tiszakarácsonyfalva község házánál 1Í)GÍ). évi 
december hó 23 áll d. e. 11 órakor megtar
tandó, zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyil
vános szóbeli árverésen a m. kir. Földművelés
ügyi Ministérium 8496/1909 sz. engedélye alap
ján eladja a 140‘3 k. h. kiterjedésű tiszabal- 
parti erdőbirtokán e célra tövön kijelölt és ki
bélyegzett 1 1000 darab 16 cm. és azon felüli 
mellmagasságu átmérőjű tölgyfatörzset.

A hatósági becslés szerint van:
16—20 cm. mellmagasságu átmérőjű törzs 

7628 darab,
21—25 cm. mellmagasságu átmérőjű törzs 

1970 darab,
26—30 cm. mellmagasságu átmérőjű törzs 

957 darab,
31 -35 cm. mellmagasságu átmérőjű törzs 

252 darab,
36—40 cm. mellmagasságu átmérőjű törzs 

143 darab,
41 —50 cm. mellmagasságu átmérőjű törzs 

50 darab.
Összesen: 2860 m3 köbtartalommal, — ami

ből 1903 m3 kéreg nélkül számított műfa. Ki
kiáltási ár 28770 korona.

Az erdő az állami úttól 2 km., a nagybocs- 
kói vasúti állomástól 4 km. távolságra esik.

Az árverési és szerződési feltételek betekint- 
hetők a máramarosszigeti m. kir. járási erdő
gondnokságnál és a tiszakarácsonyfalvi község
házánál.

Tiszakarácsonyfalva (Máramarosmegye u. p. 
Nagybocskó), 1909. november hó 21-én.

Grigássy György, Balnina Károly,
közb. jegyző. közb. elnök.

Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli árverésen.
Ezen tölgytörzsek 298 m3 mű- és 787 m3 tűzi

fát tartalmaznak.
Kikiáltási ár 5860 korona.
Bánatpénz 10 százalék.
Az árverési feltételek a jegyzői irodában a 

hivatalos órák alatt betekinthetők.
Szászdálya, 1909. november 26.
Müller Rezső, Schuster,

jegyző. bíró.

Sz. 623/909.

Tölgyfa=eladási hirdetmény.
Közhírré teszszük, hogy Szászbuda község, 

Nagyküküllő vármegye, a tulajdonát képező s a 
község határában fekvő „Koppén“ nevű erdő
ben „A“ üzemosztály II. tag, 8., 10. és 17. osz
tag 123'55 k. hold területén található és folyó
számokkal megjelölt 1035 drb

tölgytörzs
melynek összes fatömege szakértői becslés sze
rint 1333 tm3 műfa és 4005 tm3 tűzifa Szász= 
buda község irodájában 1909. évi decem= 
bér hó 7=én délelőtt 10 órakor tartandó írás
beli zárt ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen elfog adatni.

Kikiáltási ár 28500 korona.
Bánatpénz 2850 korona.
Az árverési feltételek Szászbuda község iro

dájában, ugyanazon feltételek valamint a becslési 
munkálatok is a kőhalmi m. kir. járási erdő
gondnokság irodájában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Szászbudán, 1909. évi november hó 18-án.
Hz elöljáróság.
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■  Minden mennyiségben vásárlók W

\ é l ő v a d a t  /
^  úgymint: foglyot, nyulat, fácánt, 

őzet és különféle vadnemüeket.

Nyulat és foglyot saját be- 
gyakorlott személyzetem- 
/ .  mel, hálóval fogok. . ' .

F. HORfíCEK
vad-- é s  á lla tn a g y k eresk ed ő  

^  Martini tz,  (Csehország) Star=
J n  =  kenbach mellett. =

§  Számos udvari vadász-intézűség szállítója. \  

m  K észlet: 1 2 0 0 0  m éter  nyulfogó--báló, Ä

l : J

Fűerdőört
keresek a hercegprimási kemencei 
: :  erdők vadászbérletéhez. : :

A z  a j á n l k o z ó n a k  a  magyar és né
met n y e l v e t  t ö k é l e t e s e n  k e l l  b e s z é l n i e .

A  n a g y v a d  t e n y é s z t é s e ,  g o n d o z á s a ,  

v a d á s z a t a  é s  e z z e l  k a p c s o l a t o s  t e e n d ő k  

e l l á t á s a ,  i l l e t v e  a z o k b a n  v a l ó  i s m e r e t e k  

t u d á s a  o k v e t l e n  m e g k i v á n t a t i k .  —  J a v a 

d a l m a z á s a  egyelőre 720 korona, 
l a k á s ,  f ű t é s ,  e g y e n r u h a  é s  l ő d í j a k .

í r á s b e l i  a j á n l a t o k  :

nagyságos Jernecei Szokolyi Alajos
ú r h o z  Bernece, u .  p .  Hont-Ke- 

nience k ü l d e n d ő k .U ______________________________________________ M

Székely és 3llés
. . .  U n g v á r o ll . . .

ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját
mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos elkészitésére 
. .  a legolcsóbb árak m elle tt. .

O O O

erdészeti nyomtatványraktár.

KITÜNTETÉSEK
B R Ü N N  1894. * T R O P P A U  1895

Jíeiöer V. és fia
J e n ő  fő h e rc e g  udvari s z á l l í tó ja

freuöenthal (Osztr. Szilézia.)

| Vaöászati . . . .
" J p F  ékszerkülönlegességek

Íj r ( H u b e r tu s - S c h m u c k )  szarvas- és 
H  > rókafogakból, korcsagancsokból stb. lég

ii ? finomabb arany és oxydált ezüst kiállí- 
0  ? ..........................fásban.................................

a  J T  c Ékszerek, arany- és ezüst- 
f j  / g f i K f p L  < árúk, C h inaezüst-c ikkek és 

lj J m űöntvény-tárgyak gyára és 
1  > ....................rak tá ra ........................

j  l  K épes á rjegyzéket kívánatra  ingyen 
: / 'y. 'fÉv' j ' > és bérm enve küldünk.

t  A  cím  p o n to s  m e g a d á s á t k é r jü k . 
f S z a r v a s -  é s  r ó k a fo g a k  e lő z e t e s  b e k ü l-  
i  d ó s  m e l le t t  a  le g m a g a s a b b  á ra k b a n  

i S j f  > m e g v é te tn e k .
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ÖN B É R E L
valamilyen vadászterületet?

K I D O B H A T J A
a pénzét és még sem tud vadászni.

HA F I Z E T
három koronát az ország bármelyik könyvkereskedőjének, a most: Ifj. Nagel Ottó kiadá
sában Budapest megjelent, magyar vadászok kincsesházának VMk évfolyama Kőváry-féle

VADASZ NAPTAR
1910. évre szóló példányáért, akkor: egészen más színben fogja látni ezt a vadász

világot és perfect vadász lesz — Önből is 1

f\ „Vadász Naptár“ kapható Székely és Illésnél Ungvárt.
P  —  ■ ■■ ..  = o

576/19. kj. sz.

Faeladási hirdetmény.
Miklóstelke község elad a „Hinter dem Kop

pen“ nevű dűlőben levő 96 drb fűrészáru és 
dongafának alkalmas 42—116 cm. mellmagas
sági átmérőjű tölgytörzset, a legtöbbet ígérőnek 
a községházánál

1909. évi december hó 10=én 
d. e. 10 órakor

tartandó nyilvános árverésen.
írásbeli ajánlatok az árverés megkezdéséig 

fogadtatnak el és a szóbeli árverés befejezte 
után fognak felbontatni. Utóajánlatok figyelembe 
nem vétetnek.

Becs- és kikiáltási ár 3472 K.
Bánatpénz ennek 10 százaléka.
Kelt Miklóstelke, 1909. évi november hó 26.

Hz elöljáróság.
N y o m a to t t  S z é k e ly  é s  I l lé s  k ö n y v n y o m d á já b a n  U n g v á r t  G le i t s m a n n  E .  T .  f e s t é k é v e l  ( B u d a p e s t ,  A k á c f a - u t c a  5 0 ) .

K mamimmá; m m  m m *

1
i
í

Legjobb minőségű kocsányos és kocsány ta lan

t ö l g y m a k k o t
kitűnő csiraképességü

jcgenysfenyő-magof
vevőim által elismert jó minőségű tű leve lű  lom b
levelű  és gyüm ölcsm agvakat ,  erdősítési cé
lokra több millió saját nevelésű tű leve lű  és 
lom blevelű  csemetét , díszfát, sorfát, p áro 
s í táshoz  iskolázott gyümölcsvacloncot,

v ad e te té s re  Faragó Béla
cs icsóká t  cs ö  
vadgeszte-  c s .  é s  k i r .  u d v .  s z á l l í t ó  Z a l a e g e r s z e g .

n y é t  szá ll í t  Árjegyzéket szívesen küldök.

1
í
i

mIh h i h e s h h o h h í M

V oC A ljj t i  a c'mé e9r u) képes hetilapnak, melyet egy nem- 
zetközi bizottság közreműködésével Pálóczy L. fő

városi tanár szerkeszt, a f r a n c i a  és a n g o l  nyelvek könnyű és 
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus 
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik, 
A folyóirat mint gyakorló füzet is használható. A szerkesztőség min
den nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli fel 
adatokat kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak 
külön 3 korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutat
ványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest 
Andrássy-ut 97.
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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.

A lap ította :

Im e c s f a lv i  IM E G S  B É L A  B é la p á t fa lv á n .

f  1909. augusztus 25.

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 főm unkatárs :
R em ete i K Ő V Á R Y  JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a k iadóh ivatal v ezető je  :

SZ É N Á SSY  B ÉL A  J ó lsv a , G öm ör m.
hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

E lőfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K 
Egyes szám ára ___ 1 K.

Előfizetéseket B udap esten  elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ k ö n y v k eresk ed ése

Muzeum-körut 2-ik szám.

A z  ö r ö k  e r d ő b i r to k .
Irta E lek  István  m. kir. erdőmérnök.

Bund Károly szíves volt az Erd. L. okt. 15-iki 
számában „Birtokpolitika“ cimii kis röpirattal 
foglalkozni, az „Örök erdőbirtok“ azonban tet
szését nem nyerte meg s az ismertetéshez fű
zött észrevételek alkalmat adnak arra, hogy ezen 
eszmém mellett a nyilvános megvitatás terére 
lépjek.

Ami szakvitáinkban sokszor olvastam már 
az ellenvetést, hogy ez, vagy amaz eszme gya
korlatilag kivihetetlen. A közlemény szerint is 
megnyilatkozik az én ismert radikalizmusom, 
amely velem a gyakorlati kivitel akadályait 
teljesen elfeledteti. Mielőtt bizonyítgatnám, hogy 
mi is tulajdonképen az a rám erőltetett radika
lizmus s mik lehetnek a gyakorlati kivitel aka
dályai — sietek elöljáróban is megjegyezni . — 
mint a német dal is mondja — die Gedanken 
sind frei 1

A gondolatok elterjedésének tehát nincsenek 
gátjai! Én mint író, eszméim és gondolataim 
mellett legfeljebb csak agitálhatok, ez köteles
ségem is és meg is teszem ; de miért várja tő
lem azt valaki, hogy azokat meg is valósítsam ? 
Hála Istennek, nem ülök a ministeri székben! 
És vájjon másoknak — nem ily törpeségeknek 
mint én, hanem szellemóriásoknak — népeket 
boldogító eszméi megvalósultak-e már?

Igazán csodálatos, hogy miért csak a mi sze
gény szakirodalmunkban találkozunk mindunta
lan ilyen ellenvetésekkel, mert másutt az irók 
által közreadott ideákat csak abból a szempont
ból birálgatják, hogy azok mennyire okosak, üd

vösek, szükségesek és megvalósulás esetén 
mennyire válhatnak be, de kinek jutna eszébe 
a felvetett eszme rovására Írni a rajta kívül álló 
akadályokat.

Vagyis minden idea önmagában rejti életre
valóságának feltételeit és nem a rajta kívül eső 
akadályokban! Egy idea sem valósulhat meg 
küzdelem nélkül és az elvekért való küzdelem 
épen a megvalósulás akadályainak áttöréséért 
folyik.

Elismerem, sőt tudom hogy az: „Örök erdő
birtok“ megvalósulásának vannak akadályai, de 
igazán szeretném azokat az érveket hallani, 
amik megdöntik ezen idea életrevalóságát.

Minden ember, minden testület saját céljaiért 
él s mindenáron érvényesülni kíván, csak épen 
az erdészeti szak legyen oly pipogya és ne 
küzdjön legvitálisabb céljainak megvalósításáért, 
mert véletlenül ezek a törekvések nincsenek 
felvéve a kormány programmjába, vagy valami 
képzelt jogi elméletekbe ütköznek, avagy ter
mészetszerinti ellenségeink érdekeit sértik?

Nem ! Ezt a szívességet még se tegyük meg 
az erdők kizsarolóinak és pusztítóinak. Én pe
dig, midőn ismét felveszem a tollat, hogy esz
méim mellett agitáljak: nem civakodni akarok, 
hanem megnyerni még habozó szaktársaimat, 
köztük természetesen az én igen tisztelt Bará
tomat is, és érvekkel kimutatni, hogy abban a 
kis füzetben az erdészeti politika olyan átgon
dolt irányelvei foglaltatnak, melyekért ésszel- 
lélekkel küzdeni, nem válik a küzdőknek szé
gyenére.
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Arra az észrevételre: hogy nincs szükségünk 
az „örök erdőbirtok megalkotására, mert en
nél sokkal megfelelőbb és jogilag még min
dég enyhébb és olcsóbb volna az üzemterv- 
szerü gazdálkodásnak — eszmeként az iro
dalomban már felvetett kötelező kimondása“ 
— mosolyognom kell.

Eszembe jut, hogy mikor Bleriot Budapesten 
volt s repülőgépét kiállította közszemlére, egy 
igen komoly lapnak a „Pesti Hírlapnak“ a ha
sábjain egy hosszú fejtegetés jelent meg, mely 
szerint a Bleriot gépe igen tökéletes szerszám 
s ennél sokkal tökéletesebb, jobb és zseniálisabb 
egy magyar találmányú repülőgép; de oh bal
végzet, Bleriot tökéletlen masinája előttünk szelte 
fecske módjára a levegőt, mig a tökéletesebb 
magyar találmány még ma is teljes biztonság
gal ül meg a földön.

Na persze! Hiszen Bleriot nem azon kezdte, 
hogy előre kidicsérte a maga gépjét, hanem 
próbálkozott. Lezuhant, összetört gépjeit folyton 
tökéletesítette, mig hosszú idő és küzdelem árán 
győzedelmeskedett.

Azonképen az örök erdőbirtok gondolata nem 
máról holnapra született; hosszú évek töpren
gései érlelték meg.

Hivatkozom a M. E. 1901. évi 16, 17, 21, 
22; 1902. évi 19; 1904. évi 22; 1905. évi 15; 
1907. évi 14, 16; 1908. évi 8, 12, 16: 1909. 
évi 7. — számaiban megjelent e tárgyú dolgo
zatokra — melyeknek szerzőségét vállalom. 
Ezek igazolják, hogy az a megoldás, amit most 
B. sokkal megfelelőbbnek ismer fel, már 8 évvel 
ezelőtt képezte e tárgyban tett szakadatlan ta
nulmányaim kiindulási pontját.

Hiába éltem volna át ezt a nyolc esztendőt, 
és nem öntudatos fejlődés volna az, mit a fenn 
elősorolt dolgozatok tárhatnak az olvasó elé?

A kérdést először jogi, majd gazdasági ol
dalról kívánom megvilágítani!

Legaktuálisabb s már is elodázhatlan teendője 
volna a magyar erdészetnek egy új erdőtörvény 
megalkotása. Igen ám, de egy misztikus foga
lom elijeszti legjelesebb szakférfiainkat is el
avult törvényünk megbolygatásától s ez a mu
mus a titokzatos magánjog.

Arról van ugyanis szó, hogy az erdőtörvény 
egy alapjában elhibázott külömbséget tesz a kö
tött és a magán erdők között, ezt érezzük, tud
juk mindnyájan, de ha valaki előáll azzal a leg
egyszerűbb s legtermészetesebb kívánsággal, 
hogy szüntessük meg ez áldatlan állapotot, rög
tön megjelennek az ijedt, aggódó arcok . . .  de 
mit szól ehez a magánjog?

Magamat is megtévesztettek eleinte ezek a 
sűrűn elhangzó kijelentések, mint például: ez 
sérti a magánjogot; . . . mélyen benyúl a 
magánjog körébe; .  . . megtámadja a jogbiz
tonság alapját stb. — úgy hogy álmaimban 
gyakran megjelen a szent és sérthetetlen ma
gánjog, mint egy óriási szörnyeteg, mely fűré
szekkel és fejszékkel fogazott rettenetes szájá
val erdőket eszik. Először a fákat őrli fel, majd 
a gyökereket is felszaggatja ; felfalja magát a 
földet is; néha óriási erdőterületeket egyszerre 
nyel el, máskor inyenckedésből előbb felaprózza 
kicsi darabkákra s kéjjel ropogtatja, mint Ínyen
cek a mandulát.

Ilyen álmok után nem csoda, ha megismerni 
kívántam ezt az erdészek mumusát. Hogy mi
ként ismertem meg, arról számot adtam a M. 
E. 1902. évi 19. számában Crasegus irói név 
alatt megjelent az „Erdőtörvény mint jogszabály“ 
cimü értekezésemben.

Hogy mennyire nem élő veszedelem az er- 
^lészkörökben oly sokszor emlegetett magán
jog, azt a következőkkel igazolom :

A törvény természeténél fogva jogforrás, mely 
megalkotása után jogokkal ruház fel, jogokat 
korlátoz, vagy jogszabályokat állít, tehát csakis 
jogos cselekvésre képesít. így ha törvénnyé 
válna az erdők használatának minden jogalanyra 
kiterjedő egymérvü korlátozása, ez nem képez
hetné a magánjog sérelmét annyival inkább, 
mert a magánjog nem egy külön elhatárolt fo
galom, ellenben mindenkinek annyi joga van, 
amennyit a törvény nyújt neki, miért is elkép
zelhetetlen, hogy törvényes intézkedések a ma
gánjog körébe mélyen vagy mélyebben avat
kozhatnának, avagy hogy közérdekű jogkorláto
zások a jogbiztonság alapjait ingatnák meg.

Ezek szerint az üzemtervszerű gazdálkodás
nak általánosan kötelező kimondása és a fel-
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oszthatás korlátozása sem képezhetné ugyan a 
magánjog sérelmét, de hogy ez jogilag enyhébb 
volna, mint a községi és állami kisajátítás, illetve 
örök erdőbirtokok létesítése, azt tagadom.

Épen ellenkezőleg áll, mert az üzemtervszerű 
kötelezettségnek kimondása, az előző állapothoz 
képest a magán erdőbirtokosokat jogfosztással 
sújtaná, birtokaik ez időszerinti forgalmi érté
két leszállítaná, tehát vagyonúkban károsítaná 
meg.

Képzeljük el ugyanis egy erdőbirtokos hely
zetét, aki épen vágatni akarta erdejét, vagy 
eladni készül erdejének faállományát, avagy 
most vett egy nagyobb erdőt kihasználásra, s 
hogy egyszerre egy új törvény eltiltaná őt bir
tokának azon haszonvételétől, melyekhez előző
leg joga volt s amelyekre számításait építette.

És ha feltétlenül igaz is, hogy az erdőbir
tokok értéke a tervszerű kezelés kötelezett
sége mellett jövőben növekedni fog, ezen új 
törvényes korlátozás idején várható értékcsökke
nést ki fogja megtéríteni a birtokosoknak?

Egy bármikor kihasználható erdőbirtok értéke 
annyi, mint a talaj és a rajta levő faállomány 
együttes értéke, mig a kötelező vágásfordulóval 
kezelt erdőbirtok értéke már csak a várható 
haszonvételek tőkésítésével számítható ki. Pél
dául. Egy 600 hold erdő, melyben 3 ezer m3 
tölgy mű és haszonfa, 30,000 m:! vágható bükk 
és cser tűzifa van magánbirtokosnak ér:
a) a tölgy haszonfa á 10 K . . . 30,000 K
b) a tűzifa á 4 K ..........................  120,000 K
c) 600 hold terület a rajta levő

fiatalossal á 100 K . . . . 60,000 K
összesen: 210,000 K

Ezzel szemben ugyanez az erdő 100 éves 
vágási fordulóval használva:
a) évi 6 hold vágás, tervszerinti elő-,

mellékhasználatok stb. . . 6,000 K
b) kezelési, őrzési stb. költségek , 2,000 K

várható évi jövedelem: 4,000 K
ez tőkésítve 4% mellett csak 100,000 korona 
tőkeértéket képvisel. Ezen magánerdő érték- 
csökkenése tehát 50% volna.

Még rosszabb az eredmény, ha a forgalmi 
értéket kutatjuk. Ez utóbbi ugyanis a kereslet
től is függ, már pedig kérdés, hogy az a bir

tokos, a ki vagyoni helyzeténél fogva nem elé
gedhetik meg erdőbirtokának természetes jára
dékával, hanem az abban fekvő tőke kivételére 
is rászorult, momentán elfogja-e tudni adni ily 
terhekkel súlyosbított erdejét ?

A tervszerű kezelés kötelezettségének a magán
erdőkre való kimondása folytán ugyanaz az 
eset állna elő, mint pénzügyi krachoknál szokott 
bekövetkezni: az értékek devalvációja!

Én azt hiszem, nem lehet kellemes helyzet
ben az, a kinek egész vagyona fekszik papírok
ban s egyszerre beüt a krach, 50% áresés! — 
de még ezen az áron sem tud túladni papírjain.

Ha más mód és út nem kínálkoznék a köz
érdek védelmére, mint éppen ez, ma is ezen 
orvoslás mellett állanék, de miért mérnénk magán
erdőbirtokosainkra ezt a csapást, ha erre egy
általában nincs szükség! Kisajátítás és örök 
erdőbirtokká alakítás esetén a kisbirtokosnak 
jogában áll vagy önként fogadni el a tervszerű 
kezelés korlátáit, tehát azt, hogy erdejében fekvő 
tőkéjét gyömölcsözőleg ott hagyja s jövőben an
nak csak járadékait élvezi, vagy teljes kártala
nítást követelhet.

Nos, hát éppen azért e körülményesség! Ha 
az állam elég hatalmas és gazdag is arra, 
hogy a jelenlegi magán-erdőbirtokokat kisajátí
tás útján megszerezze, nem szabad elég hatal
masnak lennie arra, hogy az üzemtervszerű gaz
dálkodás kényszerítésével egyes polgárait vagyon
vesztésre ítélje!

Idáig a jogi szempont! Hát a gazdasági ré
szével a dolognak hogy állunk ?

Ha a törvény — meghagyva a jelenlegi bir
tokosok kezén — a magánerdők tervszerű ke
zelését kimondaná is, a törpe erdőbirtokok gaz
dasági mizériáit nem szüntetné meg, ellenben 
fokozná.

Hogy úrbéri erdőink micsoda szánalmas ob
jektumai az okszerű erdőgazdaságnak, azt már 
ösmerjük, de hogy miféle gazdasági alakzatot 
adnánk például a tarnaleleszi volt nemes köz
birtokosság mintegy 2000 k. holdnyi s körül
belül másfélezer részre felosztott erdejének, azt 
nem is tudnám elképzelni. Külön-külön gazda
sági tervet készítenénk másfélezeret — határ
jelek állandósításával s külön alkalmazott erdő
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szolgákkal? Avagy gazdaságilag egyesítenénk 
ezeket? Csakhogy Kovács Manyus Károly ám 
nem egyesül, mert ő a magáéban rendelkezni 
kíván.

Ezeknek és még igen sok más gazdasági 
■bajoknak a felismerése vezet már el bennünket 
a közbirtokossági erdők alkotásának — erdő- 
részvénytársulatok szervezésének, — az összes 
erdők szociális alapon való egyesítésének, -- 
a községi és állami kisajátításnak, — végre az 
örök erdőbirtoknak — a gondolatához.

Idáig tehát elég hosszú és nehéz az út, és 
nem különös, ha valaki az út elején kiabál, hogy 
ő már ismeri a célhoz vezető utat.

Hogy a felaprózott erdőbirtokok egyesítésé
ből közbirtokossági erdők képeztessenek, annak 
legfőbb akadálya az arányjogosultságok megálla
pítása — tehát a részbirtokok kisajátításának 
kellene megelőzni az egyesítést — s akkor már 
mi értelme volna az oly nehézkes ügyvitellel 
bíró közbirtokosságok képzésének, mikor a köz
érdek szempontjából előnyösebb, ha ezekből 
községi birtokok alkottatnak.

Az erdőrészvénytársulatok alakulásához a ma
gántőke vállalkozási kedve volna szükséges, a mi 
erre a célra aligha mozdulna meg.

Az összes erdők szociális alapon való egye
sítése az ezerféle ellentétes érdeken szenvedne 
hajótörést.

A községi kisajátítás indokolt és szükséges, 
főképpen az úrbéri illetőségekre, már csak azért 
is, hogy ezek a rendezett jogállamba nem illő 
birtokközösségek megszűnjenek, de csak azon 
határig, a meddig a községi lakosok faszükség
letét feltétlenül fedező községi erdők alkotásáról 
van szó.

Állami birtokok képzése kisajátítás utján óriási 
tőkebefektetéseket kívánna az államtól s állami 
latifundiumok képződését eredményezné.

Az erdőlatifundiumok az erdők fenntartására 
nézve határozottan előnyös birtokalakulások, de 
már gazdasági szempontból nem pártolhatók. 
Az erdőlatifundiumok ugyanis monopolizálják a 
faárakat, a munkás kereseti viszonyait; nagy 
tömegű termelésénél fogva csak a nagy fogyasztó 
piacokat keresik fel, minek következtében a ki
sebb szükséglettel biró s mégis a népesség nagy

tömegét kitevő lakosok fához alig, vagy arány
talanul felcsigázott árakon juthatnak. Ellenben 
kisebb birtokalakulások intenzivebb gazdálkodásra 
képesek ; jobban elosztják terményeiket a keres
letnek megfelelően, miáltal a fafogyasztás is na
gyobb s általában ingadozásnak kevésbbé ki
tett, egyenlőbb faárak alakulnak.

Ha az elmondottakat mind jól megfontoljuk, 
rá kell térnünk az örök erdőbirtok gondolatára. 
Mert mi tulajdonképen az örök erdőbirtok?

Egy minimális 500 k. hold kiterjedésű erdő- 
gazdasági objektum, mely terv szerint kezelendő 
s együtt birtoklandó. Az örök erdőbirtok lehet 
magán- vagy jogi személy tulajdona, egyeseké, 
vagy többeké, — tehát szabad forgalom tár
gyát képezheti, de fenti kötött jellege sohasem 
változtatható meg.

Hát van-e abban veszedelem, ha például nagy 
erdőlatifundiumok ilyen erdőgazdasági objektu
mokra hullanak szét? És az ország erdőgazda
ságának nem eminens érdeke-e, hogy elaprózott, 
törpe erdőcskéink egyesittessenenek ilyen erdő- 
gazdasági objektumokká?

Bocsánatot kérek, de tévesen van adresszálva 
az a megjegyzés, hogy én eszméim érdekében 
a meglévő elismert jót is, mint pl. jelen esetben 
a kötött erdőbirtokállományt ok nélkül meg
bolygatni kész vagyok, hiszen az örök erdőbir
tokok elsősorban magánerdőkből alkottatnak, 
tehát a jelenleg szabad rendelkezésű erdők is 
így kötötté válnának és ha közérdek- vagy gaz
dasági érdekből kívánatos, hogy jelenleg is kö
tött erdőbirtokok részekre bomoljanak és magán
kézre menjenek át, ezek is megőriznék kötött 
erdőbirtok jellegüket.

Végül nőik lehetnek az örök erdőbirtok meg
valósításának akadályai ?

Először is ez az eszme ez idő szerint nem ké
pez kormányzati programmot! Nos hát éppen 
az a célja az eszmék közösen való megvitatá
sának, hogy a lelkes embereket maga köré 
gyűjtse. Gyerünk együtt! így könyebben le
győzhetjük ezt az akadályt.

Második akadály az áldatlan politikai helyzet! 
Ez igaz igen sok jő dolognak lehet a megakasz
t ja ,  de még sem ok arra, hogy .jó ideáinkat 
elraktározzuk a jobb idők bekövetkezéséig!
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A legfőbb látszólagos akadály, a pénzkérdés, 
sem olyan legyőzhetlen! A községi birtokok 
megszerzése a községeket terhelné, de nem 
túlságosan, mert olcsó s hosszú lejáratú kölcsö
nök állhatnának a községek rendelkezésére s a 
tulajdonul nyert erdők jövedelméből a kölcsön 
vett tőke törlesztése és kamatjai nagy részben 
megtérülnének.

A magánerdőbirtokosok része, kik erdejük 
jövedelmével beérik, előreláthatólag önként vál
lalják erdejüknek örök erdőbirtokká való alakí
tását. Az állam által a kisajátítás céljaira fordí
tandó összegek is csak ideiglenes befektetés jel
legével bírnak s visszatérülnek a megalkotott 
örök erdőbirtokok eladásával. Tehát végered
ményében ezen kötött erdőbirtokok megszerzé
sére magántőkék mozgósittatnak. A magántőkék 
vállalkozása egészen biztosra vehető, hiszen 
szép és biztos pozíciót nyújthat egy ilyen birtok 
mindenkori birtokosának.

Ne feledjük, hogy az állami kisajátítás költ
ségei az által is csökkennek, hogy a kisajátítás
nak nem okvetlen kell az erdő egész vágható 
faállományára kiterjedni, mert lehetnek esetek, 
hogy nagyobb erdőterületek kihasználására már 
nagy befektetések tétettek, vagy a faállomány 
már eladatott, avagy némely erdőrész faállo
mánya oly magasan értékeltetik, hogy az állam 
csak veszteséggel vehetné át, ez esetekben az 
állam tűri ezen területek kihasználását, s olcsón 
jut hozzá a kihasznált területekhez.

Egyébként pénzügyileg is aktuális volt ezen 
idea felvetése, mert a telepítési célokra előirány
zott összesen 120 millió koronával már jelenté
kenyen volna támogatható — a közérdekű birtok
cserék és kitelepítések által — a már ismertetett 
erdészeti birtokpolitika.

Feltéve, hogy ezen ideákat először a szak
emberek s majd a megvalósításra illetékes ténye
zők felkarolnák, — a felsoroltakon kívül én már 
a megvalósulásnak más akadályát elképzelni 
sem tudom.

Ha minden erdőterület így az önálló gazda
sági kezelésre megkívánt minimumnál (500 k. 
hold) nagyobb birtoktestekre tagolódva, rendsze
res erdőkezelés alá kerülne, le volna rakva az

alap, melyen Magyarország hatalmas erdőgazda
sága, kiépülhetne, megizmosodhatna.

A jót támogatva, a rosszat elvetve, közös aka
rattal, a magyar erdőgazdaság előbbrevitelén 
munkálkodva együtt karöltve haladhatunk előre, 
de egymás iránti féltékenykedéssel csakugyan 
nem valósulnak meg legszebb ideáink sem.

Miképpen történjék az erdei munkások 
betegség és baleset esetére való bizto

sítása?
Nagyon vitatott kérdéssé vált az, hogy helyesen 

jár-e el az az erdészeti közeg, ki a házi kezelés utján 
kitermelt vágásaiban alkalmazott ideiglenes munkását 
minden egyes esetben, ha az 1—2 napra áll is mun
kába, az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak 
betegség és baleset esetére való biztosításáról szóló 
1907. évi XIX. t.-c. alapján biztosítja.

Azt tartjuk, hogy maga a cim is, mely „ipari és 
kereskedelmi alkalmazottakról“ szól, kizárja a fater
meléssel foglalkozó munkásokat.

E törvény 1. §-ának 12. pontja igy szól: Beteg
ség esetére való biztosítási kötelezettség alá esnek mind
azok, kik a mező és erdei termeléssel összefüggő mel
lékiparágakban, még ha azokban leginkább a saját 
nyers termények dolgoztatnak is f e l . . . akár állandóan, 
akár ideiglenesen, kisegítőképpen vagy átmenetileg oly 
fizetéssel vagy bérrel vannak alkalmazva, mely évenként 
kétezer négyszáz koronánál, illetve naponként nyolc 
koronánál nem több.“ Itt utalás van az 1884. évi XVII. 
t.-c. (Ipartörvény) 183. §. a) pontjára, mely igy szól: 
„A jelen törvény rendelkezései alá nem esnek:

a) a mezőgazdasági és erdei termelés és az ezek
kel összefüggő mellékiparágak, a mennyiben az illetők 
leginkább saját nyerstermékeik feldolgozására és eladá
sára szorítkoznak.“

A mint látjuk, az utóbbi törvény megkülönböztet 
az erdei termelést és az azzal összefüggő mellékipar
ágakat, a munkásbiztositó törvény pedig csak az ipar
ágakkal foglalkozik.

Felfoghatatlan tehát fenti esetben az az erdészeti 
oldalról hangoztatott felfogás, csak hogy téves eljárását 
igazolja, mely szerint még a tűzifának házilagos terme
lését is iparfoglalkozásnak minősiti. Holott a gömbölyű 
épületfa, szőlőkaró, pózna, rudtermelés szintén nem 
minősíthető annak, a donga, bükkfaléc készítés stb. csak 
akkor iparszerü foglalkozás, ha e termelt nyerstermé
nyeket az ott felállított hordó vagy hajlított bútorgyár 
dolgozza fel iparcikkeké. Még az erdőben működő 
fürészmalom  sem tartozik a mellékiparágakhoz. Érdekes 
közleményt hoz erre nézve a „Köztelek“ utolsó előtti
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1909. november 20-iki száma dr. Szilárd Ferenc, a 
„Gazdasági jog “ rovatvezetője tollából. Felszólal itt a 
pénzügyigazgatóságok azon helytelen eljárása ellen, hogy 
a mező- (s erdő) gazdaságnak egyes mellékágait (de 
nem mellék iparagak), önálló iparok gyanánt külön 
megadóztatni, illetőleg a III. oszt. kereseti adó alá vonni 
igyekeznek.

Ilyen mellékágak gyanánt felsorolja a többi között a 
fürészmalom s téglavetés üzemét s dicsérőleg említi fel 
a m. kir. közigazgatási bíróságnak állásfoglalását, midőn 
legújabban ismét hasonló ügyben határozott. U. i. 1909. 
évi 2296. sz. alatt kimondotta, hogy a szőlőtulajdonos
nak a saját szőlőföldjén folytatott szőlővesszőtermelésből 
származó jövedelme III. oszt. kereseti adó tárgyát nem 
képezi. A bíróság e védelmét Szilárd dr. annál jelentő
sebbnek tartja, mert előre látható, hogy a gazdák a 
jövedelmi adó kivetésénél nem fogják elkerülni azt, hogy 
a melléküzemek is figyelembe vétessenek és külön jöve
delmi források gyanánt adókirovás alá kerüljenek.

„Általános kereseti adó kivetésének ezen melléküze
mek után azonban“ — Írja Szilárd, ■— „egyáltalán 
nincsen helye, mert ez valósággal hármas megadóz
tatásra vezetne.“

Rossz szolgálatot tesz tehát az az erdőtiszt kenyér
adójának, ki erdei munkásait ipari és kereskedelmi alkal
mazottaknak tekintve, azokat az 1907. évi XIX. t.-c. 
hatálya alá vonja, s igy nem csak a munkásbiztositási 
dij levonásával károsítja gazdáját, hanem még a három
szoros megadóztatás veszélyének is kiteszi, holott az 
ilyen munkások az „Országos gazdasági betegsegélyzö 
és baleset biztositó szövetkezet"-bt volnának beira- 
tandók.

Csalhatatlan bizonyítékul szolgálnak erre nézve Szi
lárd Ferencnek a „Köztelek“ legutolsó nov. 27-iki szer
kesztői üzenetében megjelent eme szavai: „az illető 
erdei munkások mezőgazdasági munkásoknak tekinten
dők és mint ilyeneknek biztosításra való bejelentésük a 
kerületi munkáspénztárnál nem kötelező. Hivatkozzék 
a kereskedelemügyi ministernek 1908. augusztus 11-én 
kelt 52798. számú rendeletére.“

Magasságmérés légsulymérővel.
Irta: Barger Guidó.

Ösmeretes a fémeknek a hőmérséklettel szemben 
tanúsított magatartása.

Az üvegcsőben levő higanyoszlop hasonlóképen fém 
lévén, a hőmérséklet befolyása alatt, nem mutatja tisz
tán az oszlopállásnak tényleges magasságát, hanem 
vagy hozzá tesz, vagy levon belőle valamit, a szerint a 
mint melegebb, vagy hűvösebb az időjárás.

Nemzetközi megállapodás szerint a higanyoszlop akkor 
mutatja a valódi magasságot, vagyis a légnyomás

valódi súlyát, ha a levegő hőmérséklete 0°C; világos 
tehát, hogy a higanyoszlop minden oly magasságát, 
melyet akár a fagypont felett, akár alatta álló hőmér- 
sék mellett olvastunk le, előbb a normális 0«C-ra kell 
vonatkoztatnunk, vagyis a leolvasott magasságot kiigazí
tanunk, hogy az emelkedés és esés közötti pontos külöm- 
bözetet megkapjuk, vagyis a légoszlop valódi súlyát 
megösmerjük.

A higanyoszlop hőmérséke a légsulymérőhöz erősí
tett normál hőmérőn leolvasható.

A hőmérséklet okozta változását a higanyoszlopnak, 
ha a normális hőmérsékletet OoC-nak vesszük, az alábbi 
táblázatban kapjuk, tehát egyszersmind azt az értéket 
is, a melylyel a leolvasott higanyoszlop magasság
megfigyelés alkalmával kijavítandó lesz.

Hő
mé

r
sé

kle
t C L égn yom ás m illim éterek b en

700 710 720 730 740 750 760 770 780

0 o-o 00 o-o o-o 00 o-o o-o 00 o-o
1 o-i 01 o-i 01 01 0-1 o-i Oi 01
2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-3
3 0-3 0-3 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
4 0-5 0-5 0-5 0-5 0'5 0-5 0-5 0-5 0‘5
5 06 0-6 0 6 0 6 06 0-6 0-6 0-6 0-6
6 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-8 0-8
7 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8 0'8 0-9 0-9 0-9
8 0-9 09 0-9 10 1-0 10 1-0 1-0 1-0
9 1-0 10 11 1-1 1-1 W 1-1 1-1 1-1

10 1-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 1-3
11 1-3 1 '3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-4 14 1-4
12 1-4 1 4 1-4 1 4 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
13 1-5 1-5 1-5 1-6 1:6 1-6 1-6 1-6 1-6
14 1-6 1-6 1-6 1-7 1-7 1-7 1-7 18 1-8
15 1-7 1-7 18 1-8 1-8 1-8 1 8 1-9 1-9
16 1-8 1-9 1-9 1-9 1-9 2 0 2 0 20 2-0
17 1-9 2-0 20 20 2-1 2-1 2-1 2-1 2-2
18 2-1 21 2-1 2 1 22 2-2 2’2 2-3 2-3
19 2-2 2-2 2-2 2-3 2'3 2-3 2-4 2-4 24
20 23 2 3 2-4 2-4 2 4 2 5 2-5 25 25
21 2-4 2-4 2-5 25 2-5 2-6 2'6 2-6 27
22 2-5 2-6 2 b 2-6 2-7 2 7 2'7 2-8 28
23 2-6 2-6 2-7 2-7 2-8 2-8 29 2 9 29
24 2-7 27 2-8 2 9 29 2-9 3 0 30 3-1
25 2-9 2-9 2-9 3 0 3-0 31 31 3-1 3-2
26 3-0 30 3 1 3-1 31 3-2 3 2 3-3 3-3
27 3-1 31 3’2 3 2 3 3 3-3 3-4 3-4 3-4
28 3-2 3-3 3-3 3-3 3-4 3-4 3-5 3-5 3-6
29 3-3 34 3-4 35 3-5 3-6 3-6 3-7 3-7
30 3-4 3-5 35 3-6 3-6 3-7 3-7 3-8 3-8
31 3-5 3 6 37 3-7 3-8 3-8 3-9 3-9 4-0
32 3-7 3-7 38 3'8 3-9 3-9 4 0 4'0 4-1
33 38 38 3-9 3-9 4-0 4-0 4-1 4-2 4'2
34 3-9 3 9 40 4-1 4-1 4-2 4-2 4-3 43
35 40 4-1 4 1 4-2 4-2 4-3 4-4 4-4 4-5

0°-on aluli hőmérsékné a táblázatban kitünte
hőegységet a közvetlenül leolvasott barometer-álláshoz
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hozzáadjuk, 0° on felüli hőmérsékletnél ellenben azt le 
kell vonnunk.

A tábla gyakorlati alkalmazása a következő : Leolvasott 
légsulymérő állása 755'2, külléghőmérséklet +  10° C. 
A táblázatban a 750—760 mm. légnyomásnak megfelelő 
kijavítás +  10u C mellett L5, minél fogva lesz 

eredeti leolvasás . . . . . 755'2
k i ja v í tá s ..................................... — L5
valódi lég n y o m ás.....................  753'7 mm.

Vagy
eredeti leolvasás . . . . . 700‘5
hőmérséklet — 5“ C 
ennek megfelelő javítás . . . 0 6
valódi légnyomás . . . . .  701'1 mm.

A légsulymérő ezen redukált adatát most vonatkoz
tatnunk kell a tenger szintjének u. n. normál légnyo
mására, a mi, tudvalevőleg, OoC mellett, 760 mm.

A légréteg alsó határán, vagyis az Óceán tengerfel
színén a légoszlopra az egész légkör súlya nehezedik, 
arra nyomást gyakorol, azt össze nyomja, miért is a 
légsulymérő a felette levő légoszlop teljes súlyát mutatja. 
Ha a légsulymérő átlagos állása a tenger felszínén 760 
mm, akkor ez m2-kint 10333 klg. súlynak felel m eg; 
nemzetközi megállapodás szerint ezen súlyt a légkör 
megfelelő nyomásegységének, nemkülönben a termé
szettan körébe vágó méréseknél normál (szabályos) súly- 
egységnek tekintik. Hogy valamely száraz és egyenlete
sen sürü légréteg 0°C-nál egy m2-re 10333 klg. nyo
mást gyakoroljon, ezen légoszlopnak 7991 méter magas
nak kell lennie; ezek utóbbi érték az atmosphárának 
„egynemű (homogén) magassága“ alatt ismeretes.

Minél magasabbra emelkedünk a tenger szintje felé, a 
levegő feszültsége és a légoszlop súlya annál kisebb lesz.

A feszültség, a légoszlop súlya és a hőmérséklet isme
retes befolyásainak figyelembevételével tehát megálla
pítható azon magassági különbözet, mely a légsuly- 
mérőnek 1 mm-nyi esésére vagy emelkedésére esik. 
Evvel kapcsolatosan az alábbi táblázat azt mutatja, hány 
métert keli emelkednünk (leszállnunk), hogy a légnyo
más 1 mm-nyivel apadjon.

Hő-
mérsék

C"

0U Celsiusra redukált légnyomás

760 750 740 730 720 710 700 690

1 mm. beosztásnak megfelelő magassági 
méterekben

különbözet

12 110 11*2 11-3 11-5 11-6 11-8 11-9 12-1
14 11*1 11-3 11-4 11-6 11-7 11-9 12-1 12-2
16 11-2 11-3 11-5 11-6 11-8 11-9 12-2 12-3
18 11 3 11-4 11-6 11-7 11-9 121 12-2 12-4
20 11-4 1L5 11-7 11-8 120 12-2 12-3 12-5
22 11-4 11-6 11-8 11-9 •12-1 12-3 12-4 12-6
24 11-5 11-7 11-8 120 12-2 12-3 12-5 12-7
26 11-6 11-8 11 9 12-1 12-3 12-4 12-6 12-8
28 11-7 11-9 12-0 12-2 12-4 12-5 12-7 12 9
30 11-8 11-9 12-1 12-3 12-4 12-6 12-8 13-0

A tábla önmagát magyarázza. Ha 0°C-nél egy 760 
mm.-nek megfelelő légnyomást észlelünk, akkor e helyen 
az 1 mm-nyi változásnak 105 m felel meg.

20°C mellett azonban 11-4 m-t kell emelkednünk, 
hogy a légsulymérő egy milliméterrel apadjon.

Valamely pontnak megfigyelt légnyomását mindég a 
tengerszint magasságára szoktuk redukálni. Így van
nak a meteorológiai állomások adatai is a tengerszint
jére vonatkoztatva.

Ezen célra való a fenti táblázat.
Volna p. o. valamely megfigyelés 150 rh-nyi magas

ságban, a hol 10°C mellett a 0°-ra redukált barometer- 
.állást 750 mm-ben állapítottuk meg, akkor a fenti táb
lázat szerint ezen magasságban 0°C mellett 1 mm-nyi 
különbözeire 11*1 mm-nyi magossági különbözet esik 
minél fogva a tengerszintjére redukált magosság =  750 
=  750 +  13,5 =  763,5 mm.

Áttérve a két pont közötti magassági különbözet meg
határozására, ez megállapítható, ha mindkét helyen egy
idejűleg figyeljük meg a légnyomás és hőmérséklet ada
tait két egymással összeegyeztetett megbízható műszerrel.

A két pont egymástóli távola több ne legyen 3 km-nél.
A megfigyelésnek egy és ugyanazon időben kell tör

ténnie.
A leolvasások eredményeiből az alábbi táblázat sze

rint számítjuk ki a keresett külömbözeteket.

Hő-
0 Celsiusra redukált légnyomás

mérsék
c°

7c0 750 740 730 720 710 700 690

1 mm. beosztásnak megfelelő magassági 
méterekben

különbözet

0 10 5 10-7 10-8 109 11-1 11-3 11-4 11-6
2 10 6 10 7 10-9 11 0 11-2 11-4 11-5 11-7
4 10-7 10-8 10 9 11-1 11-3 11-4 11-6 11-8
6 10 8 10-9 11 0 11-2 11-4 11-5 11-7 11-9
8 10 9 11-0 11-2 11-3 11 5 11-6 11-8 11-9

10 10-9 11-1 11-2 11-4 11-6 11-7 11-9 12-0

43 L é g h ő m é r s é k l e t
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mm
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5°
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et

ti 
kü

lön
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H l  o°
I f j  E=

5° 10» 15° 20» 25° 30°

milliméter m é t r méter méter

450 4223 4301 4378 4456 4533 4610 4688 18 8 15-5
460 4047 4121 4195 4270 4344 4418 4492 18-4 14-8
470 3875 3946 4017 4088 4159 4230 4301 18 0 14-2
480 3706 3774 3842 3910 3978 4046 4114 17 6 13 6
490 |3541 3605 3670 3735 u800 3865 3930 17-3 13-0
500 ,3379 3441 3502 3564 3626 3688 3750 16-9 124
510 [3220 3279 3338 3397 3456 3515 3574 16-6 11-8
520 '3064 3120 3176 3233 3289 3345 3401 16-3 11-2
530 2911 2965 3018 3071 3125 3178 3231 16-0 10-7
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*«3 L ó a h ő m é r s é k l e t - s . s  =
E= ■— ló

Lé
gsú

l] 
mé

rői
 <

0» 5° 10° 15° 20° 25° 30° -5? 1

milliméter m é t e r méter méter

540 2761 2812 2863 2913 2964 3015 3065 15-7 101
550 2614 2662 2710 2758 2802 2854 2905 15-4 9-6
560 2470 2515 2560 2606 2651 2696 2742 15-1 9-1
570 2328 2371 2413 2456 2499 2541 2584 14-8 8-5
580 2188 2229 2269 2309 2j 49 2389 2429 14-6 8-0
590 2051 2089 2127 2164 2202 2239 2277 14-3 7-5
600 1917 1952 1987 2022 2057 2092 2127 14-1 7-0
610 1784 1817 1850 1882 1915 1948 1980 13-9 6-5
620 i 654 1684 1714h 745 1775 1805 1835 13-6 6-1
630 1525 1553 1581 1609 1637 1665 1693 134 56
640 1399 1425 1450 1476 1502 1527 1553 13-2 5-1
650 1275 1298 1321 1345 1368 1392 1415 130 47
660 1152 1173 1195 1216 1237 1258 1279 12-8 4-2
670 1032 1051 1070 1088 1107 1126 1145 12-6 3'8
680 913 930 956 963 980 997 1013 12-4 33
690 796 810 825 840 854 869 883 12-3 29
700 680 693 705 718 730 743 755 12-1 2-5
710 567 577 588 598 608 619 629 11-9 21
720 455 463 471 480 488 496 505 11-7 T7
730 344 350 357 363 369 376 382 11-6 T3
740 235 239 243 248 252 256 261 1T3 0-9
750 127 130 132 134 137 139 141 11-4 0 5
760 21 21 22 22 23 23 23 111 o-i
765 31 32 33 33 34 34 35 111 01

Legyen az alsó állomáson leolvasott barometerállás 
B — 750 mm, a felső állomáson b — 560 mm; továbbá 
B állomás hőmérséklete Ti =  20o, a felsőé Ta =  10o 
akkor az átlagos hőmérsék lesz Ti T T2 =  20 +  20 '=  161_  2
ennek a fenti táblázatban a 15o rovata felel meg leg
közelebb, minél fogva a keresett magassági külömbözet 

b =  2606 
B =  134

2472 metert ad a 15°C hő
mérsékletnek megfelelő rovatban.

Természetes, hogy ezen számítások csak megközelítő 
adatokat nyújtanak, de turisztikai célokra, növények, álla
tok előfordulási helyeinek magassági meghatározása meg
felelő pontossággal alkalmazhatók.

Ez esetekben a két megfigyelő pont közötti távol is 
tetemesebb lehet.

Az Arad-Temesvár-Déva-Lugosvidéki 
erdészeti egyesület választmányi gyűlése.

E gyűlés folyó évi november hó 26-án Lippán volt 
megtartva. Jelen voltak Székely Mózes alelnök elnöklete 
alatt: Ajtay Sándor titkár, Hammer Károly, Földes János, 
Páll Miklós, Bodnár Richard, Fogassy Gyula, Molcsányi 
Ernő választmányi tagok és Bécsy Dezső pénztáros.

A rendes közgyűlés időpontjául, mivel annak kijelölt 
helyén Déván, célszerűen ez évben kirándulások már 
nem eszközölhetők, 1910. év május 2-dik felének az 
elnök által meghatározandó napja jelöltetett ki.

Tagokul felvétettek Grósz József és Joszka Flórián 
fakereskedők.

A pénztári készlet — pénztáros beszámolása szerint 
— 1600 korona.

Tárgyalás alá került a közgyűlés részére előkészítendő 
két javaslat, u. m .: „Az Alföld befásításáról“ és „A 
kopárok terjedésének meggátlása“ tárgyában, mivel az 
ennek előkészítésére folyó évi augusztus 20-ára össze
hívott szűkebb bizottság, az elnök és titkáron kívül, a 
tagok elfoglaltsága miatt össze nem jöhetett s e bizott
ság tagjai, két tag hijján, most együtt vannak.

Az Ajtay Sándor titkár által előterjesztett javaslat sze
rint az Alföld befásítása akként volna törvényhatósági 
utón szabályozandó, hogy e fásítások az alföldi erdő
hivatalra, mint központra volnának bizandók, melynek 
feladatához tartoznék az alföldi erdőkről, facsoportokról, 
fasorokról, statisztikát összeállítani s a rendszeres be- 
fásításokat vezetni és felügyelni.

Páll Miklós e tervet nem tartja keresztülvihető- 
nek, mert a birtokosok rendelkezési joguk korlátozásába 
nem mennének bele, az állam a szükséges kiadásokkal 
meg nem terhelhető és a hivatal oly nagy területet 
sikeresen nem administrálhat.

Földes János az egy központból gyakorlandó admi- 
nistrálást nem tartja keresztülvihetetlennek s utal a 
selyemtenyésztési felügyelőségre, melynek hatásköre sok
kal nagyobb területre, bevált sikerrel, terjeszkedik és 
eperfaültetésével a szervezendő hivatallal hasonló műkö
dést fejt ki. A központ feladata is nem annyira a birto
kos kezeinek megkötése lesz, hanem hogy tanácsadólag, 
irányítólag hasson, lehetőleg csekély megszorítással, amint 
ez már az állami erdőhivataloknál igen jó hatással van. 
Különben az Alföld fásításának kérdése főképpen éppen 
a mezőgazdák részéről indult meg s így az erdészeknek 
mintegy erkölcsi kötelessége e kérdésben szakértőleg 
állást foglalni.
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Legjobb e kérdést az érdekelt erdőfelügyelőségek és. 
állami erdőhivatalok bevonásával a földm ivelési kam a
rák keretén belül megoldani, hová az erdészek úgy is 
felvétetnek s melyek a gazdatanácsok utján még a leg
utolsó faluban is végrehajtó közeggel fognak rendelkezni.

Többek, úgymint Székely, Bodnár, Páll és Fogassy 
hozzászólása után határozatba ment, hogy Földes indít
ványa bevonásával alakíttassák át a titkári javaslat, 
amelynek tüzetesebb megindokolásához indítványtevő 
nyújtson segédkezet, mint ki e kérdéssel behatóbban 
foglalkozik.

A második kérdésnél, mely a kopárteriiletek terje
désének meggátlására vonatkozik, a titkár javaslata 
főképpen odairányúl, hogy ily területek, mint Német
országban, állami birtoknak nyilváníttassanak, az állam 
által megváltva, általa befásíttasanak és a jobban gyara 
pítandó erdei alap igénybe vételét kívánja e célra. A 
feltétlen erdőtalajokra nézve pedig szigorúan kimondandó 
volna az azonnali befásítás.

Páll Miklós az állam túlságos megterhelésében át- 
hághatlan akadályt lát. A feltétlen erdők talajának erdő
sítésére nézve pedig a törvénynek ama enyhe in
tézkedése szolgál sok visszaélésre okot, hogy 6 évi 
időközt enged a felerdősítésre s ez idő alatt, a más 
teendőkkel igénybe vett közigazgatási hatóságok kése
delmes eljárása miatt, az ily területek annyira elkopáro- 
sodnak, hogy annak most már nagyon költségessé vált 
felújítására a legtöbbnyire szegény birtokost, anyagi 
megélhetésének kockáztatása nélkül, szorítani nem lehet.

Többek hozzászólása után Földesnek javaslatára el
fogadtatott, hogy oly megelőző rendszabály volna törvé
nyileg biztosítandó az ily kopárosodásra hajló helyek 
megóvása céljából, amint ez Ausztriában is foganatba 
vétetik, hogy ott még a rendszeres kihasználás is csak 
előző hatósági helyszíni engedélyhez legyen kötve, 
mikor a kihasználás s felújítás módja is azonnal elhatá- 
rozatatnék, hogy ott kopárság ne keletkezhessék.

Ez által s mostani törvény hiányos rendelkezésének 
egyszer s mindenkorra éle vétetnék.

Ezzel a választmányi gyűlés befejezést nyert.

Sikerült vadorzófogás.
Olyan vidékeken, a hol a vadorzás üzletszerű gyakor

latban folyik és különösen a parasztnépség között, — tapasz
talt kezelők jól tudják, hogy az egyenként járkáló vad
őrnek nincsen semmi haszna, jobban mondva távolról 
sincs meg az a haszna, amit képzelünk és számításba 
veszünk. Ez nagyon természetes, mert a vadorzó ritkán 
jár egyedül; töbnyire társaságban indulnak bűnös utjokra, 
hogy bajban és szerencsében egyaránt segítségére lehes
senek egymásnak. Csak a legelszántabb, gyilkos szán
dékú fajzat bujkál egyedül, hogy minden cselekedetét 
tanuk nélkül végezhesse.

A ki tehát vadorzókkal hadakozik, annak számolni 
kell a körülményekkel. Ugyanis ha pl. egy vadőr észre
vesz több vadorzót úgy, hogy azok őt még észre nem 
vették, akkor a vadőr legtöbb esetben tétlen marad és 
menti a bőrét. Ha pedig ugyanaz a vadőr útjába akad 
annak a bizonyos sóló betyárnak, akkor legtöbb esetben 
a vadorzó győz, mert ő lesben van, mig ellenben a vadőr 
a kellemetlen meglepetés pillanatai által is késik.

Ezeket az eseteket nagyon hosszan variálhatnám saját 
tapasztalataimból is, de most csak arról akarok szólani, 
hogy mi már rég leszámoltunk mindezen eshetőségekkel 
és a vadorzók ellen radikális egyszerűséggel védekezünk.

Nevezetesen minden vadőrzőnknek első és legfőbb 
feladata, hogy bármely úton-módon személyes találko
zással megismerjen minden gyanús embert. Ez úgy tör
ténik, hogy a vadőr névsort kap és aztán bizonyos gya
nútlan ürügy alatt szót vált az illetőkkel hol a faluban, 
hol a mezőn, hol meg a vásáron stb. Minden vadőrnek 
van jó távcsöve  a zsebében vagy tarsolyában, mellyel 
egy-két kilométerig mindenkit felismerhet. Köznapokon 
a vadőr úgy operál, hogy magányos útjában sohasem 
támad, hanem csak lesekedik és ha valakit felismer a 
bűnös manipulációban, egyszerűen feljegyzi és jelenti. 
Felesketett ember lévén, tanúra nincs szüksége. Ünnep- 
és vasárnap és ezek előtti estéken pedig, midőn legin
kább csoportokban járnak a vadorzók, a vadőrök is tár
sulnak ; 2—3—4 jön össze és ilyenkor van a legszigo
rúbb szolgálat.

Ünnepnapon nálunk egyetlen vadőr sem kaphat sza
badságot. De még ezek dacára is igen bajos a kompá
niában jelentkező vadorzókat kézrekeriteni, mert több 
szem többet lát, s azok ha észrevészik a vadőrzőket, 
azonnal szertefutnak, a hány, annyifelé. Ezen a bajon 
mi úgy segítünk, hogy alapos gyanú esetén, a legvesze
delmesebb napokon 2—3 vadőrt elbujtatunk a számí
tásba vehető menekülési utak mellett, másik 2—3 vadőr
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pedig betanított jó nyerges lovakon áll lesben olyan 
messze, hogy a közeledő vadorzók szabadszemmel nem 
is láthatják őket. A lovasok között van természetesen 
vagy az erdőtiszt is, vagy a segédje. Ha már most a 
vadorzók jó mélyen közbekerülnek, akkor a gyalogos 
vadőrök kürtjeire gyorsan kilépnek, a lovasok pedig 
ugyanakkor vágtában zárják a kört.

1908. évi december 20-án négyen ültünk nyeregben 
és öt vadőr rejtőzött gyalogosan. Tudtuk biztosan, hogy 
a csikorgó fagy dacára meleg napunk lesz, mert Kará
csony ünnepére minden vadorzó pecsenyét készít, ha a 
pokolból teremti is. Már előző éjjeleken hallottunk gyakori 
lövéseket legszebb vadállományunk területén, de szán
dékosan halogattuk a razziát vasárnapra, mert sokra 
fájt a fogunk.

Déli harangszó alatt vonultunk az erdőbe két vásáros 
kocsin, melyeknek gyékényből készített ekhója (fedél) 
alatt rejtőztünk látatlanul és nyerges lovaink húzták a 
kocsikat. Az erdősöknél rövid pihenőt és alapos megbe
szélést tartva, már 2/ i2  órakor elfoglaltuk rejtekeinket. 
Hideg volt kegyetlenül, de neki öltöztünk és az izgalom 
is hevített bennünket. Vártunk türelmesen. E napon én 
voltam a főrendező. Puska nélkül, de kipróbált jó Brau- 
ning pisztolyommal, kedves paripámon úgy helyezked
tem el, hogy bár teljesen fedve voltam, mégis jól lehe
tett látnom az erdő és a veszélyes falu között elterülő 
mezőt és a gyalogos vadőrök rejtekeit is, kik circa 2 
kilométerre voltak tőlem. A kürt is nálam volt.

Három óra tájban lövés dördült el az erdőben; nem
sokára még egy lövés. Az, árgyélusát, — gondoltam 
magamban, — hisz ezek a betyárok megelőztek bennün
ket és már javában vadásznak. Izgatottan töprengtem: 
mi tévő legyek ? De nem mozdultam még ; hátha jön 
majd a többi is. Alighogy elnémult a második dörej, 
úgy 1U4 óra tájban látok a falu felől közeledni egy 
paraszt szánkót, mely az útról hirtelen a mezőre tér és 
a sekély havon sebes iramban, toronyiránt az erdőnek 
tart. Távcsövemmel figyelem: 2 paraszt ül elől, mást
nem bírok kivenni. Egyenesen a főléniának tartanak, 
tőlem vagy négyszáz lépésnyire. De ni, most látok már 
mást i s : a szánkóban hasal még kettő, csak a fejüket 
emelgetik olykor-olykor! Tehát ti vagytok jómadarak! 
Ugróm a lóra s már kezemben a kürt, midőn tőlem alig 
150 lépésre kilép az erdőből három gyalogos vadorzó; 
kettőnél fegyver a hón alatt, egy meg fegyver nélkül 
nehéz zsákot cipel. Ezek már készen, vannak a mulat
sággal, gyors lépésben haladnak a falu felé. Hirtelen 
megfujom a kürtöt háromszor s abban a pillanatban 
négy lovas ugrott ki a havas mezőre. A szánkó is meg
torpan és fordul visszafelé ; vágtat a paraszt, mint az 
őrült és fegyverek emelkednek a szánkóból. Az. öt gya
logos vadőr azonban futva tömörül a szánkó elé és 
készen tartott fegyverekkel elállják az egyetlen útját. 
Rohanva közeledik a szánkó, melyből egyszerre két lövés 
dördül a vadőrök felé mintegy 100 lépésről; három éles

durranás rá a felelet, mire az egyik ló nagyot ugrik, 
eltépi minden szerszámját, a másik ló pedig oldalt rántja 
a szánkót és visszafordul. 'A szánkó megáll és kezdődik 
a harc életre-halálra 1 Három, fegyverrel kezében, egy 
meg fejszével, kiugrálnak és a szánkó mögül durrog a 
puska. A vadőrök óvatosan visszahátrálnak a lőtávolból 
és onnan visszonozzák a tüzelést válogatott töltényekkel, 
melyek közül egy már megtette a hatást, mert a fejszés 
atyafi belefeküdt a szánkóba, bizonyára nem ok nélkül. 
De a többi még lődöz és nem akarja megadni magát, 
pedig nincs menekvés, mert a rudas is rogyadozik az 
elejire, az már haza nem viszi a szánkót.

Hát a lovasok hol is járnak ezalatt ? Huncut parasztja, 
fut, mint az ördög, s a hány, annyifelé ; a lovas is alig 
bir nyomába jutni . Négy lovas üldöz három gyalogot, s 
több bajuk van vele, mintha egy egész ménest kellene 
terelniök 1 Kettő már megkötözve fekszik a havon, de a 
harmadik még fut s alig egy kilométerre már a faluhoz. 
Na most rajta ismét, mind a négy lovas utánna 1 Csak 
így lehet ezeket egyenkint összeszedni, mert mig a szusz 
tart benne, meg nem áll s még összekötött kezekkel is 
makacskodik és ordít segítségért a pajtásaihoz. Parancs: 
bekötni a száját is és ha nem megy jószerével, hát csak 
hadd szánkózzék a boldogabb felén vagy fél kilo
métert !

Alkonyatra befejeztük a nagy munkát, de éjfél lett, 
mikor a csendőrtanyára bevonult a furcsa karaván. Elül 
hat vadorzó gyalog, kezük hátrakötve, fegyverük nyakuk
ban ; utánuk négy fegyveres vadőr. Majd kíséretül egy 
szánkó, két ló húzza, kettő meg utána kötve biceg; a 
szánkóban nyögve gubbaszt egy nehéz sebesült, helyette 
zöldhajtókás a kocsis és hátul ül két fegyveres ő r ; leg
hátul ballagok én fáradt paripámon egy lovas vadőrrel.

Hát biz’ ez nem tréfa dolog, és mint ez úttal is, vélet
len szerencse, hogy balul nem ütött ki. Szlavóniában 
történt az eset és aki ismeri a rác parasztot, az elkép
zelheti, hogy mi lett volna velünk, ha a vadorzók közül 
csak egy is bemenekülhet a faluba és ránk uszítja azt! 
így is megkapjuk minden évben néhányszor, hogy csen
des éjszakákon puskagolyóval zörgetik ablakainkat. De 
csak hadd zörgessék 1 Megszokja az ember azt is idővel 
és vigasztal bennünket az a meggyőződés, hogy érdemes 
sikert csak méltó áldozatok árán lehet aratni. c
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SföVADtózAT

A fácán.
(Phasianus co lch ius jL .) 3

A kis fácánok először mindig a kunyhóban etetendők. 
Legkedvesebb eledelük a házityúk-tojás fehérje, termé
szetesen főzött állapotban, apróra vagdalva, a melyhez 
ugyancsak finomra vagdalt cicfarkfüvet is szoktak hozzá
keverni. Egypár nap múlva már a tenyésztőhely ud
varán kell a kicsikéket megetetni. A tojáseledelt egy-két 
nap múlva már változtatni kell, még pedig hangya
tojással.

Sok helyen a kis fácánoknak vizet nem adnak, más te
nyésztő meg naponkint többször is ad be nekik az udvarra 
friss vizet. Tény az, hogy a kis fácáncsibék  a vízkörül ti
pegve, magukat megnedvesítik vagy összeáztatják, s ebbe 
könynyen bele is pusztulnak.

A kis fácánok eledelét, a hogy azok erősbödnek — 
úgy kell változtatni is. Főtt kása, saláta, sőt szeretik a 
kisajtolt túrót is. Később főzetlen kása, búza és más 
magfélék. Maga a fácán felnevelése, tenyésztése, lénye
gében semmiféle különös tudománynyal nem jár, nagy- 
képüsködő, különleges módszerű és rendszerű találmá
nyokkal az érdeklődők ne engedjék magukat félrevezetni. 
A fácántenyésztésnek egyik legfőbb kelléke az, hogy a 
ki mesterségesen, vagy természetesen is, fácánt tenyész
teni óhajt, annak okvetlen egy megbízható embert kell 
alkalmazni, — de különösen a mesterséges tenyésztés
nél — a kinek a tojás szedésétől kezdve a csibék fel- 
nevelésééig mindig és állandóan ott a tenyészhelyen 
kell tartózkodnia. Hisz’ még a házityúk kotlása alkal
mával is a háziasszony vagy hozzátartozója folyton szem
mel tartja az egész természetes tenyésztést, már csak 
célszerűségből is. Magát a baromfitenyésztést sem hagy
ják szabadjára. A sikeres, az eredményesebb nevélés 
végett a háziasszony is alkalmazza a mesterséges 
tenyésztést. Annál inkább tehetjük ezt a fácán tenyész
tésénél. Mert itt nem az lebeg a szem előtt, hogy mes
terséges tenyésztéssel olyan fácánokat nevelhessünk, a 
melyek egyszerű füttyszóra, ha felnőnek is — a vadász 
elé repüljenek. A mi sokaknak ugyan tetszene, de talán 
még sem lenne vadászias ? A mesterséges tenyésztéssel 
csak a szaporulatot óhajtjuk megtartani és elősegíteni. 
De csak úgy, hogy mintegy átmenetileg gondozzuk őket 
és azután visszaadjuk a szabad természetnek, a hol is 
csakhamar vaddá lesznek.

A fácántenyésztéshez, illetve a kicsinyek felneveléséhez 
sikeresen lehet használni a befogott fogolyt is. Ez is 
egy rendszer, még pedig a már sokat hallott rendszer.

Tény az, hogy ezzel a rendszerrel először az angolok 
próbálkoztak, és minthogy nálunk is követőkre talált, 
sőt be is vált, célszerűségét el kell, hogy ismerjük.

Ezen rendszerben az a legérdekesebb, hogy a mama 
szerepét a „fogoly-kakas“ tölti be, még pedig a kö 
vetkezőképen :

Egylhárom rekeszes baromfi-ketrec készítendő, és a kö
zépső rekeszben egy befogott fogoly-kakast, a bal- és 
jobboldali rekeszekbe pedig megfelelő számú fácán
csibéket helyezünk el. A fogoly-kakas az egyedüllét 
unalmában szeretne a csibék közé vegyülni, a rekesz 
miatt azonban ezt nem teheti. Egy-két nap után már 
kísérleteket is tesz; mihelyt ezt észre vesszük, tüstént 
teljesítjük is kívánságát, mert ha nem teljesítenénk, in
gerült lenne és a csibéket összecsipkedné.

A csibék utáni vágyakozását a kakas szárnyai kiter
jesztésével, szárnyainak szakadatlan való remegésével 
minden kétséget kizárólag kimutatja; most már a meg
felelően szerkesztett rekeszfalakat a ketrecből kihúzzuk 
és a hármas ketrec egygyé lesz.

Az apró fácánok a szeretettel közeledő fogoly-kakasnak 
tüstént a szárnyai alá bújnak, még az esetben is, ha 
természetes anyjuk jelen van. A fácán-kotlók távolról 
sem oly gondosak, mint a fogoly.

A fácán-csibék hihetetlen rövid idő alatt teljesen hozzá
szoknak a fogoly gondozásához, s anyjukat, ha az mel
lettük volt is, könnyű szerrel cserben hagyják.

Mihelyt észrevesszük, hogy az összetartozandóság 
eléggé megerősödött, őket szabadon bocsájthatjuk. A fo
goly-kakas szabadságának tudatában szinte elkábultan 
azonnal el-elkalandozik a fácánosban, ámde védenceit 
cserben hagyni többé nem fogja. Teljesen összeszoknak. 
A fogoly-kakas bámulatosan gondjukat viseli és legnagyobb 
sikerrel fel is neveli.

A fácántenyésztés legnagyobb akadálya azonban a mi 
szerencsétlen vadászati viszonyainkban van.

Kisebb és tenyésztésre alkalmas bérelt vadászterületeken 
a bérlők nem mernek a tenyésztéshez kezdeni. Nem 
pedig azért, mert félnek, hogy ha a fácánt meghonosít
ják; vagy a tulajdonos csigázza fel hihetetlen magasra a 
bérösszeget, vagy pedig a „jó emberek“, a barátok stáj
gerolják ki a tenyésztőt. Még talán ez lenne a kisebb 
baj. A nagyobbik baj a „török átokban“ rejlik, a mi 
rossz szomszédságot jelent. Saját tapasztalatomból tudom, 
hogy; a mikor első tenyészfácánaimat kibocsájtottam, 
egyszerre ünnepnap lett a szomszédban. Mindenki talpon 
volt éjjel-nappal. Úgy várták a hosszúfarkosokat. Csak
hamar ismerte a zoológiát mindegyik. A kakas alkonyati 
sétáját leste mindenki. Nemsokára ellátták a baját az 
egész állománynak. A melyiket séta közben nem tudtak 
meglőni, azt felgalyazáskor pusztítottak el. A határon 
állandóan kukorica volt elszórva - -  csalogatónak.

Rendezett és állandó tenyésztéssel foglalkozó vadász- 
területeknél természetesen az ilyen eset nem fordúlhat 
elő. Na, de ilyen nem sok van az országban. Én csak
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a kisebb területeket számítom, a hol a középosztály 
tagjai vadászhatnak és a kiknél nemcsak szorosan véve 
maga a vadászat mint sport, hanem az egészségi állapot 
is tekintetbe jön. Hisz’ manapság a vadászatot sokan 
azért is kultiválják, hogy a szabad természetben az egész
ségük, testi erejük fejlesztésére is tekintettel lehessenek. 
Ezek az úgynevezett úri vadászok, a kik — sajnos — 
a saját énjükön kívül semmiféle vadászati érdekre vagy 
célra tekintettel nincsenek és nem is lesznek.

Ezért tehát csak bátran jelentsük ki, hogy az általános 
fácántenyésztés, a míg a jelenlegi viszonyaink máskép 
nem fejlődnek, még mindig csak a „sült galamb“ ideális 
röpülése marad. Bízzunk csak továbbra is a szomszédaink 
áldozatkészségében, e bizalmunkban azonban jó lesz 
megtanulni azt is, hogy a fácánvadászatnak is van bi
zonyos formája és becsületes módja, a melyet még a 
rossz szomszédnak is dukálna jól megjegyezni.

A fácán vadászata.
Tulajdonképen felesleges is lenne ismertetni a fácán 

vadászatát, mért maga a rendszeres vadászat csak ott 
jöhet számításba, a hol rendezett fácánterület is van. 
Ilyen helyeken meg a vadászmester vezeti a vadászatot. 
Rendes hivatala lévén, igyekezete is odairányúl, hogy 
megfelelhessék a kivánalmaknak, mivel azt mondják, 
hogy akinek az Isten hivatalt ad, észt is ad az hozzá. 
Más helyeken pedig a fácánt egyszerűen lövik.

A rendszeres vadászat, jóformán egyedüli módja — a 
hajtás.

A hajtás mindig a határtól befelé történik, a mi ter
mészetes is, hogy a zavart fácánok a területen marad
hassanak. A vadászok a rendezett területű vonalokon  
állanak fel s az ezek fölött lévő nyiladékon lövik a fácánt 
Ezen reáhajtás alkalmával, a hajtők előnyomuláskor nem 
mennek egy huzamban a kijelölt helyig, hanem a meg
hajtandó szakasz nagyságához képest 150—200 lépés 
távolságnyira meg-megállnak, hogy a megzavart fácánok
nak időt engedjenek a földön való előhaladásra.

A zavart fácán nem száll fel azonnal, hanem bujkálva 
előre szalad. Ezért kell a hajtóknak meg-megállni, hogy 
idő előtt ki ne zavartassanak. A fácán így előhaladva a 
vadászok vonala előtt majdnem 15—20 lépésnyire, sőt gyak
ran még közelebb, közvetlen a vadászok vonala előft röppen 
fel elég nagy zajjal és ez a meglepetésszerű felröppenése 
nyújtja a vadászoknak a legizgatóbb élvezetet és alkal
mat a gyors és ügyes lövésekre.

A fák magassága, a nyiladék szélessége mind lé
nyeges befolyással vannak a vadászok gyakorlati ügyes
ségének a kifejtésére.

Ilyen hajtásoknál a vonalon igen gyakran át-átsétál 
egy-egy kakas, még gyakrabban a jérce, de az ilyen 
úgynevezett „gyalogos“ fácánnak a meglövését tiltja a 
vadászregula; de külömben is perfekt, úri vadász gya
logló szárnyasra soha sem emeli fegyverét. Természetesen 
ilyen hajtások rendezésénél tekintettel szoktak lenni a szél

irányára is, mivel a felröppenő fácán rendesen a szél 
ellenében száll föl, hogy azután magát a szél irányával 
vezettethesse. A fácánvadászat ezen neme egyedül és 
kizárólag ott -alkalmazható, a hol rendszeres fácános 
van. Itt-ott elvétve előforduló egynéhány vadon tenyésztő 
fácánnak hajtással való bekerítése mi eredményre sem 
vezet, mert az egész hajtás csak véletlen szerencsén ala
pulna.

Kutyával való vadászat.
Szándékosan írtam kutyát és nem vizslát, mivel ott 

azon a helyeken, a hol egynéhány kóbor fácán tanyázik, 
vagy valamely áthatlan sűrűben meghúzódik, nem csak 
vizslával, hanem bármilyen fajtájú kutyával is ki lehet 
őket zavarni — és ki is zavarják. A szomszédoknak 
manapság már egész külön rendszerük van az ilyenfajta 
vadászatokhoz. A fácánt sűrűben majdnem minden rossz 
vizsla megállja. Oda, a hova ember be sem mehet, be
küldik vagy jobban mondva beuszítják  a vizslát. Az 
ilyen kutya nyakára apró csengőt szoktak kötni, a mely
nek csengése árulja el a vizsla keresését. Mihelyt a 
csengő nem szól — jele, hogy a kutya á ll! Na most 
hajrá! álló! kezdődik az uszítás. Caró csakhamar neki
ront a meglapúló fácánnak, sőt gyakran a buzdítást 
sem várja be s ilyenkor a kiröppenő fácánt a gyilkos 
szemű Nimród rendszerint le is lövi. Mert az ilyen fácán 
lelövése jóformán semminemű különös ügyességet sem 
kiván.

Nádasokban, kukoricásokban meghúzódó fácánokat 
vizslával kerestetve legcélszerűbben két vadász keríthet 
könnyen aggatékra. Az egyik a kutyával keres, a másik 
meg a tábla szélit vagy a végit állja el. A kutya elölt 
röppenőt lövi az egyik, az elszaladót, illetve a végire 
kijövőt meglövi a másik.

Kutya nélkül. A magánosán kro-kroló fácánra meg rá
megy a vadász úgy, hogy a kro-kroló helyet körbe írva 
járja be, így a fácán nem szalad el, hanem meglapúlva 
a közeledő vadász előtt, nagy lármával fel is száll. Ennek 
a lövése sem ütközik semmi nehézségbe. Láthatjuk ezek
ből, hogy; a fácán vadászata a milyen egyszerű, olyan 
élvezetes is. Nem is ezeket, hanem inkább a tenyész
té s é t— mint igen fontos vadászati tényezőt — óhajtot
tam az érdeklődőknek jóakaíatu figyelmébe ajánlani.

(Kő.)
(Vége.)
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Hohenlohe herceg.
Helytelennek tartom némely napilapnak azt az eljárá

sát, hogy igen sokszor nem szakember tollából közölt 
meg nem felelő igazságé szakcikknek, vagy köz-, esetleg 
rejtett magánérdekü értekezésnek cáfolatát nem hajlandó 
elfogadni és leközölni.

Ezen eljárás, — az igazságot is keresni hivatott 
journalisztikától, — azért is méltánytalan, mert a lap 
olvasó közönsége ily módon a tényállásokat az egy
oldalúság terdeségével vevén tudomásul, a kérdéses 
ügyben helyesen nem ítélkezhetik. Ezen állapot pedig 
nem illik a „második nagyhatalmassághoz“ melynek 
mindég csakis az igazak útján kellene járnia !

így például a „Budapesti Hirlap" julius 22 iki számá
ban, a Tátravidék felelős szerkesztője, a fenti cím alatt 
egy levelet intézett a szerkesztőhöz, melyben, ugyan
csak e lapokban megelőzőleg kiadott „Vissza“ cimü 
cikket cáfolólag, —- iparkodik bizonyítgatni azt, hogy a 
Hohenlohe herceg folyton terjeszkedő birtokvásárlása az 
egységes magyar nemzeti szempontot egyáltalán nem 
érdekli, miután a herceget birtokvásárlásaiban egyedül 
vadászpassziója vezérli.

Azt mondja továbbá ezen levél, hogy a terjeszkedést 
a vidéknek még köszönettel kell venni, mert hiszen a 
szomszéd községek és városok igazolják, hogy ezúton és 
a vadászbérletek cimén, mennyi pénzhez jut a lakosság. 
De hálával is kell lenni a herceg iránt, mert ő íratta 
meg a hatalmas munkát, melynek cim e: Hohenlohe — 
Árpád vére! Végül elítéli Darányit, mert nem egyezett 
bele abba, hogy Késmárk város erdeje is a herceg 
kezére jusson.

Nagyon érdekes a levélnek azon része is, mely szerint 
annak írója, bár — saját bevallása szerint — a herceg
től semmi nyilatkozatot nem hallott, mégis teljes biztos
sággal tudja, hogy a herceg német érdekekkel nem 
törődik.

Ha mindent valónak fogadunk is el, ami ezen levél
ben elmondva van, — bár azóta sikerült kitudnom, hogy 
például az erdészeti személyzet sem magyar, — annak 
dacára azt hiszem minden magyar emberre végtelen 
elszomorító épp mostani küzdelmes ideinkben; — midőn 
minden ember és tényező, a kormánytól lefelé az utolsó 
lélekig, nemcsak propagálja az egységes nemzeti álla
mo t , — hanem azt az ország sine qua nonjává tudja, 
— bárkitől is, de különösen egy, minden bizonynyal 
szintén csak a nemzeti állam szolgálatába álló periferikus 
nemzeti őrbástya szerkesztőjétől olvasni olyan igéket, 
melyek nemcsak a nemzeti egységes állameszméve 
kereszteződnek, hanem azon belül is a helyes birtok-, 
erdőpolitika és a közadózási s munkásviszonyok eminens 
hátrányára vannak.

Először is, ha az egységes magyar nemzeti államot 
kiépíteni óhajtjuk s ez komoly törekvésünk, akkor min
den téren, — kié a föld, azé az ország, — nem cáfol

ható elv szerint, különösen a birtokrendezésnél, — 
minden munkánkban és teendőnkben, minden lépésünk
nél, s minden gondolatunkban, annak szolgálatába kell 
szegődnünk. Át kell lennünk hatva teljes énünkben ezen 
eszmétől, melynek szövétnek szerint kell világítania 
összes munkálkodásunk s teljes életünk nappalán és 
éjjelén egyaránt! Semmit sem vehetünk oly csekélynek, 
mely meg nem érdemelné, hogy nemzeti összetartozandó- 
ságunk s faji fentartás iránti törekvéseink zománcával 
bevonjuk.

Hogy az idegenek birtokszerzései nemzeti államunk 
egységességét ne érintenék, ez egy uj fogalom. Ezt 
eddig senkitől sem hallottuk, s nem olvastuk. Minden 
esetre sajnos, hogy a szép Tátra ösvényein ily feliratok
kal találkozunk. Csak vegyük figyelembe, hogy hány
szor sürgették már publicistáink és journalisztáink a 
mindenkori kormányokat egy törvényjavaslat benyújtására, 
mely hivatva lenne végre-valahára nálunk is, — mint a 
külállamok legtöbbjében, — idegenek részére a birtok
szerzést lehetetlenné tenni.

Ami pedig a vadászatot és az ez utón elért pénzjöve
delmet illeti, — arra nézve áll az, — hogy én magam is 
elismerem a helyességét annak, miszerint minden 
vadászati jogtulajdonos a lehető jövedelemhez jusson 
már közgazdasági szempontból is. De azért nem isme
rem el jogosultságát annak, hogy engem csak azért, mert 
szegényebb vagyok, a külföldi milliomosok tőkéje, —  
országom érdekeiért s napi existenciám biztosításáért 
folyó küzdelmeimben egyedül szórakozást és üdülést 
nyújtó foglalkozásomból, — brévi manu kiszorítson. És 
pedig azért nem, mert én többet adok, mint az a kül
földi; mert míg ő csak a haszonbér összegét teszi le, 
addig én vér- és pénzadóval is hozzájárulok az ország 
terheinek apasztásához. A mérleg tehát nem egyenlő.

De annak még sok hátrányát s ennek sok előnyét 
lehet felhozni. Csak futólag említem, hogy ha fiatalságunk 
előtt ezen út is el van zárva, hol magát lőképességébe 
gyakorolja, mit lehet tőle várni, ha majd a honvédelmi 
kötelesség fegyvert ad tapasztalatlan kezébe ?

Ezenkívül 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 1 Hány külföldi 
vadász-vendég tiszteletére adtak már a perifériák váro
saiban nagyszerű, de zártkörű estélyeket, melyek a kül
földi tartozandóság eszméi propagálásának embriói, majd 
gócpontjai voltak. Tehát csak a laikus, vagy az elfogult 
ember nem látja, — hogy nem mindegy az, — hogy 
a magyar vadászterületek magyar vagy idegen hon
polgárok kezén vannak; hogy a vadászati élet szin- 
magyar-e, vagy poliglott, hogy a magyar vadászat tekin
télyes területein jó magyar búzát vetünk-e el, avagy a 
mindenféle külföldi eszmék buja növésű konkolyát 1

Én sem tagadom, hogy a külföldiek vadászatai révén 
egyes vidékeink népe talán több ezer korona haszonhoz
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is ju t és ily módon az országban százezer koronák is 
maradnak, — de állítom azt is, hogy ha az ország ily 
vadászati viszonyok mellett százezreket nyer, — az 
egységes nemzeti állam milliókat veszíti

Midőn Beksics nemzeti létünket leginkább biztosítani 
alkalmas, nagy eszméjű birtokpolitikai hitvallásában a 
perifériák erdőtömegeit nagybirtokosaink által akarja el
foglaltatni, — bizonyára legkevésbbé gondol külföldi 
eszmék tőkepénzeseire. Nem változtat a dolgon semmit, 
hogy egy ily külföldi, könyvet adat ki, bizonyítani kívánván, 
hogy családjában a honalapító Árpád vére is „nyomok
ban“ jelen van. Miután pedig elgondolhatólag, ily könyv
vel kiadójának más célja nem lehet, mint a magyarság jó
indulatának biztosítani akarása a birtokszerzésekkel szem
ben, — tehát saját érdek, — nem tudom elképzelni, 
hogy ezért mért tartozzék neki a magyar nemzet köszö
nettel vagy hálával ?!

De közadózási és munkásügyi viszonyok sem teszik, 
— különösen mai állapotaink mellett, — kívánatossá és 
fentarthatóvá a nagyobb erdőkomplexumok vadaskerti be
rendezéseit. Sőt az erdők fentartásának újabban is el
ismert óriási horderejű fontossága azt egyenesen ki is 
zárja!

Köztudomású tudvalevőleg, hogy ujabbi adótörvé
nyünk is, az erdőket hozamai szerint adóztatja. Ám a 
vadászati célokra fentartott ezen erdőkben kihasználások 
egyáltaljában nincsenek, mert a kihasználások a vadat 
háborgatják. Az állam tehát egy ilyen vadász-úr privát 
szenvedélye kielégítésével, nagyterjedelmű ingatlanok nyújt
ható hozamainak adóitól elesik!

És habár a vadászlerületek szomszédságában levő 
községek, esetleg városok, azáltal, hogy vadászati jogai
kat jobban értékesíthetik, némi többletjövedelemre is 
tesznek szert, magának a vidéknek munkás lakossága azt 
nagyon is megsínyli, — mert az ily erdős vidékeken régi 
időktől kifejlődött erdei munkáskezek, — a használatok 
megszüntetésével és vadas berendezésekkel, munkához 
nem jutnak, annál kevésbbé legelőhöz. Sőt a vadkárok
kal örökösen lenyűgözve, — cseppet sem csodálkozhatni, 
ha a nép kivándorol!

Végül az erdők lentartása állami és nemzetközi igen 
fontos érdekeket szolgálván, — miután azok fentartását 
nálunk egyedül az erdőtörvény 17. §-a biztosítja, — 
Darányinak is, mint boldogult Beksicsnek, — nemzeti 
szempontból is eléggé nem hálálható azon politikája bir 
áldásthozó erővel, mely az erdőbirtoklás terén a kötött 
birtokok számát van hivatva szaporítani. Ezeknek el- 
vesztegetése kész nemzeti eszme és vagyonrongálás.

Mielőtt tehát a Tátravidék igen tisztelt szerkesztője a 
földmivelésügyi ministert azzal támadná, hogy minden
féle, — itt is emlitett, — szempontokból egyedül helyes 
és szükséges álláspontjából következett elutasító rendele
tével szemben, Késmárk városa mily energikus óvást 
tesz, — tartsa bíráló lelki szemei előtt a birtokpolitika 
nemzeti vonásait és akkor azon ember előtt — akinek

nemzete már oly sokat köszönhet, mert minden legkisebb 
tettében is csak nemzeti szempontok vezették és vezetik, 
Késmárk városának előterjesztett — de nem jól felfogott 
—1 helyi érdekei szélesebb körű latolgatásával, szintén 
csak kalapot fog emelni, csakúgy mint az ország minden 
lakója.

Befejezésül nem írhatnék jobbat, mint a Budapesti 
Hírlap Éble Gábor könyve méltatásánál kelt és ezen 
szóban levő levéllel egyidejűleg megjelent bevezetőjének 
következő aranyigazságú pár szavát:

„Nemcsak a jognak, a hatalomnak, de egyúttal a 
nemzeti érzésnek is egyik legbiztosabb alapja a földbirtok. 
A nemzeti érzésnek, a hazaszeretetnek éltető forrása és 
istápja igazába a föld. Minél több birtok van magyar 
kézen, annál általánosabb ez az érzés és igy annál biz
tosabb alapon áll a magyar államiság. A magyar nemzeti 
állam önállóságának a magyar faj erejének a megtörése 
tehát legkönnyebben a birtokviszonyok megváltoztatásával

A régi szegedi halászok jelképes madarai.
Irta Lakatos Károly.

A régi háló után élő s általában boldogulásában vízhez, 
réthez kötött szegedi halászságnak meg volt a saját külön 
metafizikai, astronómiai, meteorologiai, ornithologiai és 
általában állatjelképes kabalistikája, de amelyben több 
igazság rejlett, mint az u. n. „tudósok“ többnyire hasból, 
hamis következtetésekből szedett „tantételei"-ben, bárha 
a lápok emberének praktikumaihoz nagy adag babona is 
járult, de amelyekben a gyakorlatból leszűrt igazságok 
rejlettek s idők folytán hagyománynyá válva, a folytonos 
tapasztalás sorján átszűrődött csalhatatlan paraszti tudo- 
mánynyá, melyek igazmondásához kétely nem férhetett. 
Szolgálatukra állt a természetből fakadó minden mozza
nat: az állat — különösen a madárélet jelenségei — a 
növényzet, ég, föld, víz, csilagok — mind adtak neki 
tanúságokat, sejtést, teszem a jövendő titkaira nézve, 
melyek után bízvást igazodhatott, intézhette dolgait. És 
a hangulatot is a természetből vonta ki magának — 
szomorút, derűset — s csak oly jóízűt tudott kacagni a 
„lotyósnyeff“ okvetetlenkedésein, mint a modern városi 
halandó az operettbuffó mókáinak.

A rét fia sohasem kiáltott bele a párás lápi levegőbe, 
avagy a csillagsátoros éj hallgatag birodalmába vigasz
talan, ha megtellett a lelke nehéz fájdalommal s a vi
gaszt kereste ; de nem is unta el magát soha. A szabad 
természet imádata betölté lelkét s nem vágyott kápráza- 
tok után; — a felmerült mozzanatok változatossága pedig 
kielégíté szórakozási óhaját, mert foglalkozási körének 
tennivalói mindig kedvesek valának, amennyiben a hozzá
nőtt ősi sportszerűség jellegével bírtak. S mennyire tu
dott a természet könyvéből olvasni a rét egyszerű no
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mádja s micsoda tudásokat szerzett magának halról, ma
dárról, csillagok állásáról, járásáról, a fekete lápi vizek 
minden férgéről, virágjáról egyaránt! Tudta, hogy ez, meg 
az a hal „more fekszik“, hova húz, hol fészkeli el ma
gát — s tudta, hány faja, fajtája van neki s mi a 
külömbség köztük.

Tudta, ismerte a lápi madarak minden nemzetségét; 
ha egy madár elrikkantotta magát — tudta, hogy miért 
tette. Tudta, hogy ez meg az a faj szárnyas milyen alakú 
falkákban jár s körülbelől hány darab együtt — s hogy 
hova mennek, honnan jönnek. Tudta, hogy mikor amagasban 
kivált egy-egymadár a csapatból, miért vált ki. Tudta, mit be
szélnek a madarak, értett a nyelvükön és néha jót nevetett, 
mikor zajongtak. Azt mondta, hogy porolnék valamiért . . . 
Éjszaka évadán tudta a csillagok dolgát, — tudta, hogy 
hány csillagból áll a göncöl szekere; — azt is tudta, 
hogy mikor erre vagy arra áll a rúdja, hány óra van 
akkor. És tudta hány csirkéje vagyon a „Fiastyúk“nak 
s hogy a „Sánta kaszás“ mikor jön föl, ez meg ez a 
csillag mikor megy le, miért fut le s férfiembernek avagy 
asszonyi állatnak volt-e a csillaga.

Amelyik csillagnak a nevét nem tudta, maga adott neki 
nevet. Elmutogatta, hogy az a szép fényes a „Tündér 
Ilona“ ; ott a másik a „Piroska“ (a szeretőjét is így hívták); 
emez meg a „Kótyag“ — és így tovább. — Ismerte az 
üstökös csillagot is, úgy hívta, hogy „Kótyagos csillag", 
mert olyan szép fényes farka van neki, mint a „legszebb 
madárnak“, a kócsagnak. Szóval nagy tudása volt az 
astronómiához és mindenféle tudásokhoz, mikről a vá
rosi embernek fogalma sincs.

Nem volt semmi tudományos szerszáma hozzá, de 
azért tudta, mikor lesz szél, eső vagy jó idő. A szelet 
bejelentette neki a „dilimadár“ meg a kajlaorrú „szél
kiáltó" madárság jajgató furulyája, de kiugatta a „fa
kutya“ is — és a nagy udvar a hold körül szintén arról 
adott híresztelést. Szerinte mikor „kótyag-selymöt hány 
a holdvilág“, azaz rózsás ködök imbolyognak a csillag- 
himes éjszakában : az szép meleg napok elkövetkezésé- 
nek a jele. Ha pedig sok szivárvány járt, szárazságot, 
vizek fogytát jövendölte belőle a rétlakó hálóvetők tudo
mánya, mert hogy a „szivárvány elszívja a vizet a földiül.“ 
Azt is mondták, hogy sárgaság a szivárványban „sok ní- 
mötöt jelönt“ stb. . . .  Az esős időt a madártól, az idő 
állását éjjel a csillagok „járásából“, állásából, nappal a 
napról és a békák szólásából tudták ki, mert hogy a 
béka minden órát „mögvecsörnyézik“ roppant zajongás
sal, a mi percekig eltart.

A politikai mozzanatokhoz is volt sejtése a régi sze
gedi s általában a tiszamenti rétlakó nomádságnak, mik
ről a „jelek“ adtak utalásokat nekik égen és földön egy
aránt. így példázás okából megemlítem, hogy a politikai 
jelenségök magyarázásához nekik a csillagokba volt írva 
minden igazság és olyanokat is láttak az „égön“, ami- 
nőketsemmiféle astromókus nagyság nem observáltamaga 
messzelátó teleszkópján, mert, hogy ez is a tudás és

hozzáértés dolga, amikben a tiszatáji halászok, pákász- 
kodók eszejárásától nagyon is eltért az eget mércsikélő 
indzsellérek ellenőrizhetlen mennyiségtani problémákban 
evickélő tudákossága, kik — mellesleg mondva — 
nem látnak se tüzes kardot, sem nemzeti sárkányt 
futni az égi mezőkön ; Kossuth apánkat sem látták, 
pedig nyilvánvalólag sokszor látható a fényes hold ké
pében ; ellenben az állítja sok okos embör, hogy az nem 
Kossuth apánk, hanem a Szent Dávid volna, amint éppen 
„elhegedül“ valamit, tudja Isten mit, talán Kossuth La
jossal együtt régi szabadságát is a magyarnak. De elég 
az hozzá, hogy a tüzes kard is, meg a nemzeti sárkány 
is a háborúság megjelentője. Az az üstökös csillag is 
szinte a háborúság, a kárhozat, a lelkek és szívek öldök
lését jelenti. így volt ez régebben is és „elkövetközött a 
nagy szaladás“ — emlegetik az öregek a halászgunyhók 
esti tüze mellett — és rábólogatnak az öreg fejek: „úgy 
volt bíz az . . . „Akkortájt sok fekete köröszt is szállott 
az égön, tudniillik kárakatonák, melyek fönt a magas
ságban úgy veszik ki magukat keskeny szárnyukkal, mintha 
szálló fekete keresztek volnának. Aztán trombitaszó is hallik 
ilyenkor, mintha harci kürtök csendülnének bele a vég
telen égmezők halálcsendjébe, harcra hívó szózatok va
lamely láthatatlan, de sejtett ellenséggel szemben . . .

Persze, az astromókusok mindezt nem látják, de nem 
is hallják és nem is sejtik, mert hiába, a „tudás és 
hozzáértés“ dolga ez, „a mihez fortéi köll.“ Valamint 
hogy azt is hozzáértéssel lehet csak kimagyarázni, ha 
néha-néha „röttentő sok fekete tücsök hatalmasodik el a 
határon“, ami ősidőktől fogva a nimetség elhatalmaso
dásával állt vonatkozásban . . .  és ilyenkor sok a „tutuka“ 
is, tudniillik az a kisebbfajta gujzer madárság, mely 
németül karattyólja tele a székhátak tájait s lebecsül 
minden teremtett lelket a szólásával, mellyel per „tu“ 
(„tutu“) komázik a vizibarmokkal és puskásemberrel egy
aránt . . . így volt a „nagyszaladás" után is — mesélik; 
— de szagosodott is a sok idegen nációtól végig-hosszat 
a magyarok hazája, a mig csak Kostyál Áddm uram, 
a híres pesti szabó, nem kezdte a „vitézkötéses“ menték 
kultiválását divatba hozni s ismét pitykével nem hányta 
ki a búzavirágszin lajbikat. . .

De ki győzné mind előszámlálni a régi emlékeket. 
Pedig mennyi volna még 1 Ezeket pedig komolyan kell 
vennünk, mert a lápok lakói nagyon is rá voltak utalva 
a természet jelbeszédes igazmondásaira — s ha mind
ezekre ma már nincs is szüksége a hálóvetők városban 
lakó modern képviselőinek, de azért az apró mozaik
darabok halászatunk szép múltjából megőrzésére s meg
örökítésére méltók.

A régi vérbeli szegedi halászságnak ép úgy megvoltak a 
kiválasztott, nagyratartott madarai, mint akár a régi 
egyptomiaknak a szent Nilus mentében, — anélkül, hogy 
a túlságig mentek volna a kegyeletben — egészen a 
szentté avatásig, mint a többek közt az Egyptomiak az 
ibissel tették. Hanem mégis, volt egy madaruk, melyre
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ha nem is szent kegyelettel, de mindenesetre az áhitat 
és nagyratartás egy nemével tekintettek s ez a „kótyag" 
volt, melynek tollát az úri renden levők kalpagdiszűl 
használták és sok pénzt adtak a szépen lengő szálkás 
toliékességekért. És éppen ez az, ami a rétlakók áhítatát 
magyar iránt oly magasra srófolta, mert hát a vérbeli 
szegedi mindig megbecsülte a garast s az olyas valamit, 
a miért nagy pénz szokta ütni a markát . . . Egyébiránt 
a „kótyagot“ illetőleg, ennél az articulusnál egyhúron 
pendült a Tiszahossza lápjainak, rétjeinek valamennyi 
halász és pákász népe, de a jövedelmezőségen kívül 
olyan szárnyas lényt is látott benne, mely a lápok köl
tészetének egyik legfőbb ékességéül szolgált. Elismerte 
ezt halász, vadász, poéta és minden ideális lélek, akinek 
csak érzéke volt a „szép“-nek eszményibb fogalma iránt. 
Ki ne emlékeznék a még élő régi vadászok közül, kik a 
bihari, békési „sárréteken“ vagy a nyírségben megfordul
tak, hogy mily ragaszkodással viseltettek a vizjáró ősi 
foglalkozók a mindenekfelett nagyratartott kócsag iránt s 
mennyire a kegyeletük tárgya volt e madár! Ha említették, 
mindig a harmadik személyben tették azt, s az „0 “ alatt 
kizárólag a kócsagot értették. És micsoda dicséretet zeng
tek ideális madarukról! „0 a legszebb madár“ — mond
ták, — „0 tiszta, mint a hó, ragyogó mint a nap“ stb. 
S hogy mily „nömös“ állat a kócsag, azt azzal vélték 
illusztrálhatni, hogy „őt a sas nem meri bántani“ . . .

A mennyire kedvencük volt a kócsag, oly nagyra, 
becsülte a tollát is a tiszamenti (igy a Szeged-vidéki) 
halász-pákász nép, ami persze — mint már emlitém — 
érthető abból a nagy értékelésből, melylyel a kócsag- 
toll felbecsültetett, a mennyiben a szebb „bukov-kótyag“- 
ért 200 pengő forintot is megadtak. De gyűjtötték is 
aztán a pákászkodók s hálóvető csimoták ezt a szép 
ékességet a mily módon csak hozzá juthattak! Szede
gették a kócsagok delelőin a lápi szigeteken, porondo
kon s mindazokon a helyeken, ahol csak megszokott 
fordulni a fehér szárnyas jóság s vedléskor elhullajtotta 
a tollát; de lőtték, és mindenféle kelepcében fogták is 
a kócsagot a tolla miatt és elevenen is tartották, időn
ként megfosztván őket szépséges tolikincsüktől. Az ek
ként összegyűjtött tolikincseket aztán kifúrt nádcsőbe 
rázták s úgy tartották „raktáron.“

Tényleg, kivált a hatvanas években, nem volt a halász- 
s pákász-embereknek kiadósabb, hasznothajtóbb foglal
kozásuk a kócsagtoll-gyüjtésnél ; a tollakat aztán értéke
sítették a disztollakkal kupeckedő tollcsiszároknál. Ma
napság azonban a magyaros tollas viselet lejárta magát 
a kozmopolita áramlat átalakító és minden ősiséget ki
forgató lehében; de meg tudásuk és érzékük is alig 
van hozzá a mai diszruhás magyaroknak, kik fenséges 
gőggel viselik a festett pulykatoliakat „kalpagnak“ 
csúfolt, többnyire lehetetlen alakú süvegükön.

De minek is a. gyönyörű kócsagdisz, ha nemes (?) 
poulárd és indianer-tollak is helyettesíthetik a nagy (?) 
ornithologiai tudásu magyarok gombasüvegét !

E R D É S Z

És csodálatos, amily mérvben múlt a kócsagtoll divatja 
nálunk, oly mérvben kevesbedett a kócsag is ősi termő
helyein, mintha csak becsülés híján élni nem akarna 
nálunk, és el is bujdosott tőlünk talán mindörökre.

Mikor a híres „szabályozások“ végleg elűzték a lápok
nak ezt a ragyogó ékességet, bálványozói nem tudták 
mire vélni a „legszebb madár“ hűtlenségét. Hanem mi
kor a rétek-lápok helyén kikirics ütött tanyát, majd meg 
a „kutyatej“ hányta ki sárga virágait a porzósra száradt 
láp sorvadt testén, hogy soha többé ki ne zöldüljön 
rajta a nád- és sáserdő ingó-bingó rengetege: akkor 
már tudta a hálóvető és minden lápi nép, hogy az a 
„hűtlenség“ a fájdalmas kényszer fuvalmában érlelődött. . .

Azonban árvizes időben, némelykor, mégis jelentgeti 
magát a kócsag, sőt imitt-amott, az állandó jellegű lápi 
vidékeken, a régi kócsagdús időket idézik fel emlékeze
tünkben, annyi van; hanem nem ám az a szép nagy 
faj, melyet a régiségben „lovas kócsag“ (Egretta alba) 
névvel jelölt meg a lápi és a vadásznép, hanem a ki
sebb feketelábú faj (E. garzetta), melynek rövidebb és 
minden tekintetben alábbvaló dísztollai vannak, mint 
amannak; ép azért inkább csak fejdíszül használták a 
szerb nép asszonyai, mintsem kalpagdiszűl szolgált a ne
mességnél; mindamellett tollremekszámba ment ez is és 
a becses trófeák közé tartozott. De a vadászszemnek is 
tetsző volt maga a madár is, mikor a sekélyes sík vizen 
vagy porondoson egyesével ácsorogva, messzire elfehér- 
lett fénylő tollruhájában, mely valóban „ragyogó“ és 
„tiszta mint a hó“, mintha napsugárból volna alkotva 
egész lénye neki. És tényleg, mikor beleszállt a verőfényes 
csillogásba egy kócsag, alakja egészen összefolyt a fény
nyel s csak akkor csillant ki abból, midőn megcikkázott 
egy kissé a szálló felhők között.

Különben ilyen volt a lovas- vagy nagy kócsag is és 
szinte hófehér; csakhogy nem volt bóbitája és a l ábase  
volt fekete neki; azonban mindkét faj a szárnya tövén, 
illetve a vállán viselte azokat a messzire kinyúló hajszerű, 
szálkás lengőjű tollakat, melyek hajdanán oly nagy becs
ben álló és felette értékes kalpagdíszt szolgáltattak.

Kiválasztott, nagyratartott madara a rétjáró embernek 
a kócsagon kívül alig volt több, ha csak még a darut 
ide nem akarjuk számítani, de az előkelő népszerűségben 
alig versenyezhetett a kócsaggal, mert afféle „paraszti 
madár“-számba ment inkább, melyet ugyan észrevett a 
lápi nép, de különösképpen nem ajnározott a szeretetével.

(Folyt, köv.)
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A legostobább vadászobjektum.
Irta Gyulai György.

Amerika kontinensének mindkét részén, az ott oposszum 
néven is ösmert fiahordóval, a legtöbb vadászterületen 
találkozhatunk ; azért mégis legotthonosabb ő Mexikóban, 
Kalifornia félszigetén és Virginia-államban. Tudományos 
elnevezését is az utóbbi két helynek köszönheti ; t. i. 
californiana és virginiana Didelphys. A fiahordót ösmer- 
ték és vadászták már Amerika őslakói az aztecok is. Az 
azték a fiahordót tlahuatzl-nak hívta; ehhez hasonló a 
későbbi spanyol elnevezés taquache is.

A fiahordónál ostobább állat és lenézettebb vadászob
jektum alig akad a föld kerekén. A szamár közmondá
sos ostobasága valóságos szellembeli fölény a fiahordóé
hoz képest!

A kaliforniai és virginiai fiahordó közt csupán a szí
nezetben és a szőrme tömöttségében van némi eltérés. 
A kaliforniai prémje kevésbé szép, farka pedig valami
vel hosszabb. A kaliforniai oposszumnak fiakat tartó 
zacskója pedig másik fajrokonáénál valamivel tágasabb, 
erősebb alkotásu.

Határtalan ostobaságának kell betudni azt a róla alko
tott véleményt is, hogy támadóival szemben nem véde
kezik. Igaz, a fiatal, tapasztalatlan fiahordó félénk s igy . 
alig mer védekezni; a vadászembernek is úgyszólván 
ölébe szalad. Ámde a tapasztaltabb fiahordó már elke
seredetten védi irháját, harapásaival tőle telhetőén meg 
is sebzi az ebeket. Általában védekezése alig áll azért 
egyébből, mint házi macskáinkhoz hasonlitható pofozko
dásból, karmolásból, a kik az ebek ellen tőlük telhetőleg 
védekeznek azzal, hogy legfeljebb a háztetőre menekül
nek. A fiahordó is pofozkodik, pöfékel s csak halálos 
veszedelem idején használja fogait akkor, a midőn már 
amúgy is elkésett azzal.

Sokáig azt tartották a fiahordó felől, hogy állandó 
lakása sincs s a nyulhos hasonlóan vackát hol itt, hol 
ott üti fel. Igaz, lakása riem sokban külömbözik a nyúl 
vackától, úgy az esős, de azt mint a száraz évszak 
bán állandóan megtartja mindaddig, amig csak valaminő 
ellenség onnan ki nem zavarja. Korlátoltsága mellett 
megesik vele az is, a mit tulajdonképpen kevésbé fej
lett érzékeinek kell tulajdonítanunk, hogy lakásából kissé 
messzebb távoztában, kivált a fiatalabbja, eltéved s nem 
képes többé oda visszatalálni. Ilyen esetekben kénytelen 
uj tanyáról gondoskodni.

Amerika vadásza, ha utaiban egy-egy fiahordó-telepre 
akad, vagy mert egyébb járatban van, vagy pedig mert 
a gyámoltalan népséget bántani nem akarja, vadászá- 
sát rendszerint a végső esetre halasztja; hiszen biztos 
afelől, hogy a telepet hetek, sőt hónapok múltán ugyan
azon helyen meg fogja találni. A fiahordó sohasem mer 
tanyájából messzire távozni. Félénksége és tájékozódási 
képességének hiánya ezt érthetővé teszi. Ilymódon aztán 
vadász, eb és ragadozók egyaránt tőrbeejthetik. Ha sza-

porasága nem biztosítaná fenmaradását, úgy már reges 
rég kipusztult volna az állatfajok sorából. Fogságában a 
fiahordó rendkívül szelíd, bár rendszerint túlfélénk. Nyug- 
vási helyéül kiválasztott vackát a fogságban sem változ
tatja ; a mi megint a mellett szól, hogy tanyahelyét a 
szabadban sem cserélgeti; kénytelen kelletlen vándor- 
utakra tehát legfeljebb ellenség vagy eleségszükség vég
kényszere esetén szorítkozik.

Előszeretettel kutat azért olyan rejtek üregek után, a 
miket egyéb állat már odahagyott. Az ilyen helyen aztán 
jól-rosszul be is rendezkedik. Hogy maga ás-e valaha 
üreget, azt több oldalú megfigyelés mellett sem lehetett 
eddig megállapítani. Ha egy-egy elhagyott üreget bir
tokba is vesz, az sohasem komplikált olyan labirint
lakás, a minő pl a vakondé. Az ilyenből az együgyü 
fiahordó képtelen volna még a kijáratot is megtalálni. 
Rendszerint olyan helyeket választ magának, a melyek
nek egyetlen kijárata van; egyébként pedig legtöbbször 
beéri szimpla vackával.

Érzékei közül talán szaglása még a legfejlettebb. En
nek segítségével szokta a dögöt felkutatni. A hulladék
anyagok állandó pusztításával jelentős higiénikus szol
gálatokat tesz. A preriken nagy számban elhullott lovak, 
szarvasmarhák s más egyebek tetemét, legfőként a fia
hordó szokta mohó sietséggel eltakarítani.

Veszély idején foghagymaszagu váladékkal védekezik. 
Egymást „kru-kru“ hanggal figyelmeztetik a veszede
lemre.

Az elhullott állatok belsejébe néha olyannyira bele
rágódik, hogy a külvilággal ilyenkor mit se törődik. A 
prerik nagy számú ragadozói igy aztán könnyű szerrel 
végeznek vele. Leginkább a coyote eb és a dögpusztitó 
nagy szárnyasok azok, a melyek a fiahordót tizedelgetik.

Párzásideje május—junius hónapokra esik. Julius ele
jén a nőstény 4—8, zacskóba rakott fiával maga jár 
eleség után.

Miután a dögpusztitás révén a hasznos állatok közé 
sorolták, Amerika vadvédelme és vadászai újabban oltal
mukba vették. Az alsóbb néposztály és az indiánok Ízle
tesnek mondott húsáért azért állandóan üldözik. Elő
szeretettel szokott kertekbe, parkokba is befészkelődni. 
Miután mindenevő s igy bárminő husnemüt elfogyaszt, 
szárnyas pusztításai révén pedig kárt is okoz, belterü
leteken megtűrni nem szokták, hanem ebek segítségével 
hamarosan iparkodnak őt onnan kiüldözni.

Első nemzetk. vadászati kiállítás Bécs 1910.
Londonból jelenti tudósítónk: Az elmúlt hét folyamán, 

Sandringham királyi kastély közelében vadászaton idő
zött az angol király és vele az udvari társaság javarésze. 
Részt vett a vadászaton egy bécsi úriember is. Franzos 
Ernő, a Royal Bio. Co. igazgatója, még pedig a nemzet
közi vadászati kiállítás megbízásából, a sandringhami
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vadászat mozgó fényképekben való megörökítése céljából. 
Délelőtt 11 órakor, számos automobilon jött össze a tár
saság a találkozóhelyen ; a vadászat — gázló madarakra 
— megkezdődött. Körülbelül 2 óra délutánig tartott a 
nemes sport, a mikor is a királyné, udvarhölgyei társa
ságában jelent meg a vadászaton. Egy, az e célra épült 
sátorban, a melyben a breakfeast volt felteritve, foglalt 
most helyet a társaság. A villásreggeli után a vadászat 
folytatása következett, a minek azonban egy szomorú 
incidens hamarosan véget vetett. Mr. Guest ugyanis, aki 
a király közvetlen közelében állott, agyszélhüdés következ
tében holtan esett össze. A gyászeset következtében a más
napra tervezett vadászat, a király parancsára szintén 
abban maradt, úgy hogy a fácánvadászat csak harmad
napon lön megtartva. E vadászat kinematographikus fel
vétele — mellesleg mondva több ezer méter — a követ
kező programmot tartalmazza:

Sandringham kastély és kert; Edward király üdvözli 
vendégeit; a király lóra száll; a vendégek, a walesi 
herceggel élükön gyalog követik a királyt; a vadászok a 
kijelölt helyekre vonulnak; a királyné megérkezése; Maud 
norvég királyné és a királyi család többi női tagjai; villás
reggeli a sátorban; a vadászzsákmányt képező 2000 
fácán megtekintése.

A kiállítás területén építendő mozgószinház műso
rában, a melynek főpontját tudvalevőleg a mi királyunk 
ischli vadászata képezi, bizonyára érdekes gyarapodásnak 
nevezhető a sandringhami felvétel.

* Heti tudósítás ivíaulhner Ödön cs. és kir. udvari magkeres
kedésétől, Budapest. Jóllehet az enyhe ködös időjárás a gazdák 
nagy részét a lucerna és lóhere mostani cséplésében némileg meg
akadályozta, mégis elegendő ama gazdák száma, kik a jelenlegi 
aránylag magas árakat, főleg lucernamagban, kihasználják és koráb
ban kínálják készleteiket eladásra, mint azt különben tennők. Ennél
fogva igen sok tétel már most ajánltatott, melyek különben csak 
január— február havában kerültek volna eladásra. Vörösheremag. 
Ajánlat minden vidékről bőven érkezett, mely oknál fogva a hangu
lat továbbra is meglehetős lanyha maradt. Lucernamag, A kereslet 
továbbra is élénk, de a kínálat sem volt gyenge. Takarmányrépa
mag iránt, tekintettel a most már, elismert, igen gyenge termés 
következtében, rendkívüli érdeklődés mutatkozott. Valamennyi egyéb 
cikkben, úgy a helyzetet mint az árakat illetőleg, változás nem igen 
állt be.

Jegyzések nyersáruért 100 kilónként Budapesten.
Idei vörösheremag arankamentesitésre alkalmas K 140—152
Idei nagyarankás vö rö sh erem ag .....................
Idei természettől arankamentes vörösheremag
Idei lucernamag ...............................................
Idei természettől aranka,nentes lucernamag
M u h a rm a g ..................................... , . , .
Nyúlszapuka ....................................................
B ü k k ö n y ...............................................................

125-130 
158- 170 
140-155 
150—170 

1 4 -1 5  
150-160 

1 4 -1 5

* Amerikai nyírógépek. Amig a juhok nyírása gazdasági 
értékre: a gyapjú nyerésére irányúi, addig a lovak nyírása az 

j  egészség ápolásának terére lép. A gyakorlatias amerikai, aki lét
küzdelmeiben csak azt teszi, ami okvetlen szükséges, akinél minden 

perc pénzt jelent, itt is mintaképül szolgálhat. Az amerikai gazda vonó marhájának, főleg lovainak testi jóvoltát a rendszeres nyírás 
által igyekszik az elképzelhető legjobb állapotba emelni. Túl a tengeren számot vetettek már azzal, hogy a ló egészsége busásan meg
téríti egy nyírógép beszerzési kiadásait és a lóápolónak a nyírásra fordított idejét.

Érthető, hogy a ló megnyírva, megerőltető munka mellett is jól érzi magát. A ló munka és gyors ügetéskor, hosszú szőre miatt,
mihamar izzad, s azután pihenve, akár a mezőn avagy 
az istálóban, kényelmetlenül érzi magát a poros, nedves 
bőrben. A meleg, mely a lótól így elvonatik, nyírott álla
potban javára szolgál, eltekintve a megfázás lehető
ségétől, aminek meg nem nyírott állapotban ki van 
téve. Ha a lovat az istálóban azonnal meg is csuta
kolják, el nem kerülhető az áthűlés veszélye, mert meg 
nem nyírva, a dörzsölés a megszáradást csak némileg 
képes gyorsítani. A nyírott ló ellenben nincs annyira 
kitéve a megfázás veszélyének, amennyiben önmagától 
gyorsan megszárad, amihez hozzájárulnak még a bőrápo
lás, a tisztaság, és a tisztítás megkönnyítésének előnyei.

Amerika belterjes gazdaságaiban rendszeresen nyírják 
a szarvasmarhát is. Erre bizonyára első sorban tiszta
sági okok utalnak, de a gyakorlat megállapította azt is, 
hogy a nyírott szarvasmarha jobban fejlődik, mint a 
meg nem nyírott, s így a nyírás a hízó szarvasmarhá
nál a hús- és zsírképződésre is kedvező kihatással bir.

Á nyírógépnek tehát a mi gazdaságainkban sem 
volna szabad hiányoznia. Ha eddig ily gépek beszer
zése elé magas árai gördítettek akadályokat, azok most 
már leküzdötteknek tekinthetője, miután a Krása Rudolf 
)Wien VII., Kirchengasse 29.) cég, mely számos gyors
nyírógépet hoz be Amerikából, azt 70 korona árban
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szállítja becsomagoltan, s teljes jótállást vállal a gép hibátlan anyagá- | 
ért és kifogástalan működéséért.

*  Farkas a tőrben. A havasközi (Ungm.) kincstári erdőőri személy
zet a farkasok pusztítása céljából tőrt állított ki a kincstári erdőben. A 
kitett tőrbe bele is került egy hatalmas hím ordas, melyet egy havas
közi parasztember vett észre és a nála lévő fejszével akarta agyon
verni. Az ordas az embertől megijedve annyira rángatta a tőrt 
megerősítő kötelet, hogy az elszakadt s a farkas a tőrrel együtt el- j 
menekült. A paraszt erről jelentést tett az erdőőröknek, kik a farkas | 
üldözésére mentek és harmadfélnapi keresés után csakugyan rátalál- j 
tak a tőrt magával hordozó farkasra, amelyet Daniló Mihály segéd- 
erdőőrnek sikerült leterítenie. Első lövése azonban oly sikertelen 
volt, hogy a golyó a farkas száján menve keresztül, éppen csak a 
két tépő fogát zúzta össze. A száj egyéb része egészen sértetlen 
maradt. A farkas nem mindennapi példány, mert hossza az orra 
hegyétől a farka végéig 2'08 cm.

Dl Rz 1910. évi
Kőváty, Vadásznaptár . 
Mikszáth, Almanach . . 
Kincses Kalendáriom .

n
3 kor.
2 »

2 »

Megrendelhető:

Székely és Illés könyv* 
kereskedésében, Ungvár.

Voc Ani a c'me egy ui képes hetilapnak, melyet egy nem- 
zetközi bizottság közreműködésével Pájóczy L. fő

városi tanár szerkeszt, a f r a n c i a  és a n g o l  nyelvek könnyű és 
szórakoztató módon való magántanulására. Rendkívül praktikus 
szemléltető oktatás. Nagyszerű eredmény bárki részére biztosíttatik, 
A folyóirat mint gyakorló füzet is használható. A szerkesztőség min
den nehezebb kérdésnél külön felvilágosítást ad és az Írásbeli fel 
adatokat kijavítja. Előfizetési ára negyedévenként minden kiadásnak 
külön 3 korona, bérmentes küldéssel. Előfizetéseket elfogad és mutat
ványszámot ingyen küld a Yes-Oui-Si kiadóhivatala. Budapest 
Andrássy-ut 97.

134/909. kj. sz.

árverési hirdetmény.
Nagyküküllő vármegyében fekvő Mártonhegy 

község, mint erdőbirtokos eladja a „Wonswald“ 
nevű erdőrésznek A. üzemosztály, 1., 4. és 6. 
tagrészletében kijelölt A./2. 97233—1. földmiv. 
min. sz. alatt engedélyezett 960 darab tölgytörzsét 
szálanként a helyszínen készpénzfizetés mellett.

Az árverés kezdete 1909. évi december hó 
20=án, d. e. 9 órakor és folytatólagosan tar
tatni fog esetleg a következő napokon mindaddig, 
a míg az eladásra kijelölt törzsekből tart.

Az összes fatömeg becsára 26500 kor., melyen 
alul a fa eladása érvényes nem lesz.

A vágás kitakarításának határideje 1911. évi 
március hó 31.

Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt 
a községi elöljáróságnál megtekinthetők.

Mártonhegy, 1909. december 7-én.

A községi elöljáróság:

Keresztesi, Schmidt,
jegyző. biró.

6325/1909 szám.

Pályázati hirdetmény.
A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság kerüle

tében három (3) erdőőri (II. oszt. altiszti) és 
kinevezés esetén három (3) másodosztályú 

i erdőlegényi állásra az állományszerü illetmé- 
j  nyekkel pályázat nyittatik.

Az erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy 
j az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követett 
I erdőőri szakvizsga letételét, az államerdészeti 

szolgálatba újonnan belépni kívánók pedig ezen 
felül még ép és erős testalkatukat, különösen 
jó látó és halló képességüket kincstári erdészeti 
orvos, vármegyei főorvos vagy m. kir. honvéd
törzsorvos által kiállított bizonyítvánnyal, továbbá 
életkorukról és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, valamint katonai kötelezettsé
gükről szóló bizonyítványokkal és végül tanul
mányaikat, nemkülönben a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és írásban való bírását igazoló 
okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kér
vényeiket elöljáró hatóságaik illetve az illetékes 
politikai hatóságuk utján 1910. évi január hó 
20=ig ezen m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtsák be.

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtleriségi 
állapotukat is kimutatni tartoznak.

Kolozsvár, 1909. évi november hó 28-án.

‘ M. kir. Erdőigazgatóság.
tUtánnyomat nem dijaztatik,)
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Számozó és erdei kalapácsok, átlalók, erdész- 
kréta, fűrészek, bárdok, fejszék, csapdák, az 
összes erdőmívelési szerszámok stb. stb. kap

hatók a legolcsóbb áron.

C s a k i s  ú j d o n s á g o k .

KRflSfi RUDOLF
WIEN, VII., KIRCHEN=GflSSE 29.

Rendelők kérjék „B“ jegyű képes árjegyzéket. 
A „B“ betűjelzés feltétlenül szükséges.

2220/909. szám.

Tölgyfaelaíási hirdetmény.
Nagyküküllő vármegyében fekvő Nagysink 

község mint erdőbirtokos eladja erdejének B. 
üzemosztályában lévő s esedékes vágásában ta
lált 3229 darab tölgytörzset a legtöbbet Ígérő
nek a folyó évi december hó 30-án dél
előtt 10 órakor a községházánál tartandó 
nyilvános árverésen.

A törzsek között van 16 darab 51 cm. átlag
átmérőjű, kiváló szép növésű, magas törzs ; azon
kívül 419 darab 52 cm. átlagátmérőjű; 377 
darab 43 cm. átlagátmérőjű és 183 darab 38 
cm. átmérőjű, szép, hibátlan növésű, egészsé
ges törzs; és 374 darab 53 cm., 1304 darab 
40 cm., végül 606 darab 31 cm. átlagátmérőjü, 
kissé gyöngébben nőtt, de haszonfának —- külö
nösen talpfának — igen alkalmas egészséges 
törzs.

Árverelni szándékozók kötelesek a 2710 m3 
műfa és 3228 m3 tűzifa, összesen 45000 koro
nára becsült kikiáltási ár 10%-át bánatpénzül 
az árverési elnök kezéhez, az árverés meg
kezdése előtt letenni.

A teljes vételár az árverés napjától számított 
8 nap alatt a község pénztárába befizetendő.

Zárt ajánlatok csak az árverés megkezdéséig 
fogadtatnak el.

Árverési feltételek alólírott községi elöljáróság
nál bármikor megtekinthetők.

Nagysink, 1909. december hó 8-án.
Böhm Henrik, Roth M ihály,

főjegyző. bíró.

5651/909. sz.

Tölgyfaeladási hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, miszerint Szászváros 

r. t. város tulajdonát képező következő helyeken :
A) A sebeshelyi határban fekvő „Veile Cor- 

bului“ erdőrész 1908.. 1909. és 1910. vágásában 
lábon álló 1078 szál (átlag 38 cm. mellmag. 
átmérőjű tölgyfa ;

B) ugyanezen területen található 99 drb. dön
tött tölgyfa;

C) közvetlen a városi belterület melletti 
„Postaegres“ dűlőben lévő 99 száll (átlag 74 
cm. mellmagassági átmérőjű) lábon álló tölgyfa, 
melyeknek összes fatömege 1300 m3 haszonfa 
és 390 ürméter tűzifára becsültetett, 20,054 
korona kikiáltási ár mellett. 1909 évi december 
28=án d. e. 10 órakora városi tanácsteremben 
zárt írásbeli ajánlatok utján, nyilvános verseny- 
tárgyaláson eladatik.

Távirati és utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az árvesési feltételek a hivatalos órák alatt 

a városi tanácsnál megtekinthetők.
A városi tanácstól

Szászvároson, 1909. évi december hó 1-én.
Hndrae József,

polgármester.

A vadászvizsla.
Gyakorlati útmutató a  vizsla
nevelés, tanítás, használat és 

gyógykezeléshez.

.j*  IRTA S

STARK DEZSŐ
_______főerdész._________

Harmadik bővíte tt kiadás
10 művészi vizslaképpel,

A ra: 2 korona bérmentve.

,ß, Kapható a szerzőnél

DRÁVATAMÁSI
tJt Somogymegye.
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205/909. k. b. sz.

faeladási hirdetmény.
A csíkszentdomokosi közbirtokosság eladja nyílt 

árverésen a földmivelési minister úr 95430/908. 
számú rendeletével megadott engedélye alap
ján a Csíkmadaras Il-ik rész, Kecskebükk és 
Kisáca nevű erdőrészekben mintegy 55398 k. 
holdon törzsenkénti felvétel alapján, kéregnél
küli és a termelési és szállítási apadékok levo
násával 129715 köbméterre becsült lúcfenyő 
haszonfa-tömeget,

Megjegyeztetik, hogy az 553 98 holdból a 
Kisáca erdőségre esik 84'03 k. hold, a Kecske
bükk erdőrészre pedig 469 '95 k. hold és a 
129715 köbméter haszonfából a Kisáca erdő
részre esik 16051 köbméter a Kecskebükk, erdő
részre pedig 113664 köbméter.

Az összes kikiáltási ár 774100 kor., azazHét- 
százhetvennégyezeregyszáz korona, ebből esik 
a Kisáca erdőrészre 86700 korona, a Kecske
bükk erdőrészre 687400 korona.

Az értékesítés céljából 1910. évi január lló 
11-én <1. U. 2 Órakor Csíkszentdomokos köz
ségházánál nyilvános szó- és zárt írásbeli ver
senytárgyalás fog tartatni.

Árverezni lehet mind a két erdőrészre együt
tesen és külön-külön is.

A fatömeg becsáron alul nem fog eladatni.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az írásbeli ajánlatok ellátandók szabályszerű 

bélyeggel és a kikiáltási ár 10%-át tevő ösz- 
szegnek a Csíkszeredái kir. erdőhivatal pénz
tárába történt letétbe helyezéséről szóló nyug
tával.

Szóbelileg árverezni kivánók kötelesek a ki
kiáltási ár 1 0 ° / o - á t  kitevő bánatpénzt a Csíksze
redái m. kir. adóhivatalnál letétbe helyezni és 
a letéti nyugtát az árverési bizottságnak bemutatni.

Megjegyeztetik, hogy a vételár kifizetésénél az 
eredetileg megállapított feltételek nagymértékben 
enyhítve lesznek.

Az árverési és szerződési feltételek megtekint
hetők Csíkszentdomokos községházánál és a já
rási erdőgondnokságnál Csíkszeredán.

Csíkszentdomokos, 1909. évi december hó 1-én. 
ferencz Ríttál, Barabás 3áno$,

b .  j e g y z ő .  e ln ö k .

faárverési hirdetmény.
A boródi g. kath. egyház és leikészi hivatal

1910. évi január lió 11-én délelőtt 10 órakor
az ilosvai g. kath. leikészi irodában tartandó 
nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja a 
tulajdonát képező s az iloncai határban — Gyil- 
hegységben — fekvő erdő 28’5 kát. holdon ta
lálható 345 m3 haszon- s 5412 m3 tűzifára becsült

bükkfatömegét.
Kikiáltási ár 799990 K. Kiszállítási határidő: 

bezárólag 1912. évi december hó 31-ig.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) 

ha a hirdetményben kitűzött óra előtt nyujtatnak 
be ; b) ha tisztán kivehető számjegyekkel s egy
szersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, 
valamint annak boritéka kívül az értékesítés 
tárgyát képező haszonvétel megjelölését szósze- 
rint tartalmazza, úgy amint az a hirdetményben 
foglaltatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 ko
ronás bélyeggel ellátva adatnak b e ; e) ha tar
talmazzák azt a nyilatkozatot, hogy: ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket ismeri és 
azoknak magát teljesen aláveti; f) ha bánat
pénzképen 800 koronát tartalmaznak; g) ha úgy 
vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlatte
vőnek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) 
világosan kiolvasható; és h) ha a boríték kivül 
„Ajánlat a boródi g. kath. egyház és lelkész 
erdejében kijelölt 285 kát. hold területű bükk
fakészletre“ felírással van ellátva.

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el.
Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat 

benyújtójára azonnal, az eladóra azonban csak 
az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kö
telezővé.

Részletes árverési és szerződési feltételek a 
beregszászi m. kir. állami erdőhivatalnál, az an
nak alárendelt beregszászi m. kir. járási erdő
gondnokságnál és a g. kath. leikészi hivatalban 
Ilosván tekinthetők meg naponta 11—12 óra 
között.

Beregszász, 1909. évi december hó 7-én.
]Yi. kir. járási erdőgondnokság.
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300 métermázsa
vetési és takarmányozási célokra 
alkalmas, kifogástalan minőségű

C S E R M A K K O T
===== jutányosán elad = =

Gróf Károlyi Mihály
hitbizományi ura- 9  «1 t* 4 #li T*
dalmi erdőhivatala J fl X  2 Uj }{2V2Slfl2tjy2*

Biharvármegye központi járásának főszolgabírójától-

1214/1909. fszb.

Árverési hirdetmény.
Biharvármegye nagyváradi járáshoz tartozó 

Nagykér községi volt úrbéreseknek tulajdonát 
képező erdőnek a nagyváradi m. kir. járási 
erdőgondnokság által kijelölt 3. és 4. asztagjain 
összesen mintegy 57’2 k. holdon található összes 
fatömeg, mely 2482 tm.3 műfa és 2483 ürm.3 
tűzifának becsültetett, a nagymáltóságú m. kir. 
földmivelésügyi minister úrnak f. évi 8470. I. 
A—2. számú engedélye alapján zárt Írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árve
rés útján tövön el fog adatni.

A hivatalosan megállapított becsérték, mint 
kikiáltási ár 38180 korona, szóval harminc- 
nyolcezeregyszáznyolcvan korona.

A szóbeli nyilvános árverés Nagykér község
házánál 190Í). évi december hó 30-án d. e. 
11 Őrsikor veszi kezdetét, mely időpontig a 
szabályszerűen kiállított és 10 százalékos bánat
pénzzel ellátott zárt írásbeli ajánlatok az ár
verést vezető elnöknél benyújthatók. Későn 
érkező, hiányosan felszerelt, távirati, vagy utó
ajánlatok nem vétetnek figyelembe..

Az erdő Püspökfürdő vasúti állomásától 6 
km., jó útón megközelíthető.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
alulírott főszolgabírónál és a nagyváradi m. kir. 
járási erdőgondnokság és az állami erdőhivatal
nál hivatalos időben megtekinthetők.

Nagyvárad, 1909. december hó 10-én.
Nagy Márton,
központi főszolgabíró.

Tisztelt olvasóink becses 
U t l f l U n .  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 .

„Korona fegyver“ M S S f e
Az összes kultur- 

államokban szaba
dalmazva, elös- 

m ert leg jobb  és 
legkitűnőbb va 
dászfegyver.

Főelonyei a ko
rona fegyvernek a 
következők :

1. K iv iilfekvő , 
minden vadász áltál 
könnyen kezelhető, 
kiválóan szerkesztett 
acélzávárzatok, iqen 
kis kakasokkal, me
lyek nyitáskor ön 
ként {e lh ú zód 

nak és rögzítődnek, 
melyek azonban tet
szés szerint kézzel 
s felhúzhatók és le- 

eresztheíők.
2. K iv iilfekvő  gyú szögek  ennélfogva ki van zárva a gazok visszatolu- 

lása áltál okozott rozsdásodás.
3. K ü lön leges, többszörösen szabadalm azott önműködő tölténykivető 

mely ellenkezően minden más kivetővel sobasincs fe huzva, hanem csak akkor 
nuzódík fel és hajit ki, midőn két töltény kilövetett ennélfogva korlátlan tar
tósággal bir.

4. Saját, szabadalm azott közvetlen a závárzat rugóját rögzítő biz
tosítással. mely ellentétben a más fegyvereknél alkalmazott biztosításokkal egye
dül nevezhető valódi biztosításnak.

5. Tis tán elsőrangú  a n ya gból készük csövek a legjobb acélból, a kép
zelhető leg jobb  löv ési eredm ényekkel.

6. A legkisebb részletekig kitűnő és elsőrangú  k idolgozás.
Azonkívül bármely fegyver ellátható a Fürkert különleges szabadalmazott

závárzatával, mely a csöveket az eddigi teljesen szabadon fekv sükben is me- 
ragadja s mintegy lecsavarva tartja; minden fegvverhez, különösen füstnél- 
ku li lőp or  használhatónak legmelegebben ajánlható.

A korona feqyver mint golyós, serétes kétcsövű s mint hármas csővü feqyver 
szállítható.

Részletes árjegyzéket ug? erről, valamint minden más vadászfegyverről kí
vánatra küld

Fűkért G. cs. és kir. udv. fegyvergyáros 
. WEIPERT (Erzgebirge.)

•• HEYD ••

eredeti-
je.

Faipari eszközök, 
valamint az erdőgazdasághoz szükséges 
összes szerszámok nagy választékban a leg

olcsóbb árakon kaphatók

Rt»ása R u d o lfn á l
W ien, VII., K irch en g a sse  29.

Rendelők kérjék a ,,B“ képes árjegyzéket. A „B“ 
betű jelzése feltétlen szükséges.
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Tölgyfa-árverési hirdetmény.
A Tartolc községi (Szatmár várm., vasúti ál

lomás Bikszád) gör. kath. egyház erdejében 
mintegy 29‘3 kataszt. holdon kijelölt, megszá
mozott és lebélyegzett 1175 darab, műszaki 
célokra alkalmas

tölgy magja,
melynek fatömege 600 m3 műfára és 1091 m3 
tűzifára becsülteteti, zárt írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános árverés utján 
Tartolc községházánál f. é. december 29-én 

délelőtt 10 órakor
el fog adatni.

Becsérték, mint kikiáltási ár 5617 korona.
A részletes árverési feltételek a gör. kath. 

lelkésznél Tartolcon és a m. kir. járási erdő
gondnokságnál Szatmárnémetiben (Árpád-utca 
18.) megtekinthetők.

Tartolcon, 1909. december 6-án.

Dredeán 3enő s k.,
lelkész.

faeladási hirdetmény.
Alulírott egyházi hatóság közhírré tesszük, 

hogy Felsősztregován, az ev. iskola épületében 
1909. évi december hó 29-én d. e. 11 
órakor a felsősztregovai ág. hitv. ev. egyház 
8’85 holdnyi (kát.) erdőrészének fatömege, mely 
a hivatalos becslés szerint 658 m3 köbtartalmu, 
109 éves átlagkoru, 325 drb. kocsányos, ko- 
csánytalan és csertölgyből áll, zárt Írásbeli aján
latokkal egybekötött nyilvános árverésen el fog 
adatni.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Becsérték 4311‘25 kor., melyen alól a fa 

nem adatik el.
Bánatpénz: 10 százalék.
Az árverési feltételek és becslési adatok az 

ág. hitv. ev. egyházi hatóság képviselőjénél 
Felsősztregován és a losonci m. kir. jár. erdő
gondnokságnál megtekinthetők.

Felsősztregova, 1909. évi november hó 25.
jYíaljarik pál, £oykó Jíándor Jenő,

ev. lelkész. egyh. jegyző.

Qyuros pál,
gondnok.

Névjegyek divatos papidon a 

legújabb betűkkel.

Díszmunkák  
k é p e sk ö n y v e k  
Ifjú sági ihatok

üevélpapirok ^  
íf O lajfestékek ^  

p estöm inták
n a g y  v á la s z t é k b a n

Székely és Illésnél, Ungvári
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ÖN B É R E L
valamilyen vadászterületet ?

K I D O B H A T J A
a pénzét és még sem tud vadászni.

HA F I Z E T
három koronát az ország bármelyik könyvkereskedőjének, a most: Ifj, Nagel Ottó kiadá
sában Budapest megjelent, magyar vadászok kincsesházának Vl-ik évfolyama Kőváry-féle

VADASZ NAPTAR
1910. évre szóló példányáért, akkor: egészen más színben fogjai látni ezt a vadász

világot és perfect vadász lesz — Önből is!

fi „Vadász Naptár“ kapható Székely és Illésnél Ungvárt.

Minden mennyiségben vásárlók

élővadat
ágymint: foglyot, nyulat, fácánt, 
őzet és különféle vadnemüeket.

Nyulat és foglyot saját be= 
gyakorlott személyzetem» 

mel, hálóval fogok.

F .  H O R f i C E K
vacL és állatnagykereskedő 

Martini tz,  (Csehország) Star» 
==■ kenbach mellett. = »

S z á m o s  u d v a r i v a d á sz - in té z ő sé g  sz á l l í tó ja .

Készlet: 12000 méter nyulfogó-báló, 
: 18000 méter fogoly befogó--báló. :

Székely és 3Ués
. . .  Ungvárott . . .
ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját
mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos elkészitésére 
. .  a legolcsóbb árak m elle tt. .

O O O

Erdészeti nyomtatványraktár.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt Gleitsmann E. T.' festékével (Budapest, Akácfa-utca 50).

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



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



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



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






