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XI. évfolyam. Rimabánya, 1911. január 1. I. szám.

MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

A fényképezés az erdészeti földmérés 
szolgálatában.

Irta Lángos Lajos erdőmérnök-hallgató.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1910.-évi junius 
19-én a dobsinai jégbarlangnál megtartott közgyűlésén dicséretet 

nyert pályamunka.
Jelige: „Héliosz“. 

(Folytatás.)

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs :
Remetei KŐVÁRY JÁNOS

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára.....................1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NÄGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Elkészítve a területről felvett két fényképet, 
azokon apró körökkel jelöljük az erdőrészletek 
határát és a magassági kóta számára szükséges 
pontokat.

Itt kell megemlítenem, hogy az erdőterület 
részletes becslése a fényképfelvételek kidolgo
zása előtt történik, amely alkalommal bemérjük 
a fényképezésnél figyelmünket elkerült, vagy le 
nem fényképezhető erdőrészlet-határokat is.

Ha a fényképezés az erdőterület főbb vona
lainak bemérése előtt történik, az állás- és tájé
kozó pontokat karókkal jelöljük meg és felhívjuk 
rájok a poligonvonalakat bemérő erdőmérnök 
figyelmét, nehogy azok beméretlenül marad
janak.

A felvétel kidolgozása már most grafikus utón 
vagy pedig számítással történhetik. Rendesen 
a grafikus eljárást alkalmazzuk. A grafikus el
járás ugyanaz, mint amelyet á phototeodolit- 
nál követünk. A tájékozás, oly módon törté
nik, hogy az alapvonal végpontjait (A és B-t) 
összekötjük a C tájékozó ponttal (13. ábra) és 
az így nyert ÄC és bc egyenesekre A ill. B 
pontból felrakva a k képtávolsági állandót, a 
kapott D és E pontokban merőlegeseket szer
kesztünk. Ezen merőlegesekre aztán felhordjuk 

a függőleges irányszáltól való Xp és X’p távol
ságokat és pedig az egyenesnek mindig ugyan

is ábra.

azon oldalára, a mely oldalon mutatkozik a pont 
képe a positiv fényképlapon. Néha azonban a 
pontok megszerkesztésére nagyobb gondöt kell 
fordítanunk, különösen olyankor, ha a fényképe
zéssel nyert pontokat újabb fényképfelvételek 
állás-, illetve tájékozó pontaiul akarjuk felhasz
nálni.

Ilyenkor a grafikus szerkesztési mód helyett 
számításhoz kell folymodnunk. Eljárhatunk trigo
nometriai vagy analitikai utón.

Az első esetben az ÄP és bp egyenesek hosz- 
szát számítjuk ki (13. ábra), ezekkel.az A, illetve 
a B pontból köríveket vonva, a metszéspontban 
nyerjük P pont képét. A második esetben a 
P pont összrendezőit számítjuk ki, az ÄB abs
cissa- és az A pontból vont ÄB-re merőleges 
ordinátatengelyre vonatkoztatva.

Lássuk ezen számítási módokat külön-külön:
1. A pontok fekvésének meghatározása trigo

nometriai úton. A 14-ik ábra szerint az ABC
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2 MAGYAR ERDÉSZ 1. szám.

háromszög ÄB oldala mint alapvonal, C pontja 
mint tájékozó pont szerepel. Ismeretes az alap
háromszög a, ß és y szöge és az alapvonal „H“ 
hossza. Ismeretesek továbbá a P pontra nézve 
a fényképről lemért Xp és X’p távolságok és a 
„k“ állandója. Ismernünk kell végeredmény
képpen az ÄP és BP egyenesek hosszát, mely 
hosszakkal köríveket írva le, a metszéspontban 
nyerjük P pont helyét.

Az ap és BP távolságok kiszámítása az ABP 
háromszögből történik:

— r r Sin z ---- t t Sin a2AP H — es BP - H--------—
sin y2 sin ya

Az ábra alapján :
sin «, = sin (e + c;,)=sin E cos a + cos E sin u és 
sin ßt = sin (& — n) = sin ß cos n - cos ß sin n

Sin £, cos £, sin n és cos n értékei az ábra alap
ján r1( r2, k, Xp és X’p értékekből számíthatók 
ki:

sln„ -i-W±5!iéscos„ Vüfcxy
X’p Xp k k

Sin e, cos e, sin n és cos n ily módon kifejezett 
értékeit sin «2 és sin £ értékeibe helyettesítve :

sin «2

ßt = Vk2+X*.p

(cos a, sin ) 
CxT+~F) és

sin
(sin ßt cos ßt )
CT~+~x7)

Sin a2 és sin nek kiszámított értékeit a bp

T, siti a2 , __ _ T sin ß* , x . , uH -----  es az .AP H - egyenletekbe he-
sin y2 sin y2

lyezzük, amely egyenletekben a még ismeretlen 

sin y2 értéket az «2 és /?2 szögek alapján keres
sük ki.

Meghatározzuk a sin a2 és sin /?2.nek meg
felelő «2 és ß* szögértékeket, melyekből: 

y2 = 180°—(«» + )
y2 sinus értékét pedig a fentebbi két egyen

letbe helyezve, nyerjük az ÄP és bp egyeneseket.
2. A pontok fekvésének meghatározása ana

litikai utón (15. ábra).

Ismeretesek az ABC alapháromszögre vonat
kozó adatok (vagy az oldalak és szögek által, 
vagy pedig a csúcspontok koordinátái által), 
Xp és X’p távolságok és a „k“ állandó.

Meghatározandók P pontnak koordinátái az 
ab egyenesre, mint abscissa-tengelyre és az erre 
merőleges és A ponton áthaladó ordináta-ten
gelyre vonatkoztatva Meg kell állapítanunk az 
MP és np egyenesek egyenleteit és az M és N 
koordinátáit, hogy a két egyenlet alapján P pont
nak Yp és Zp koordinátáit meghatározhassuk. 
Az ábra alapján:
Ym AR’ + M’R’ - AR’ + MS k cos a + XP sin a 

Zm MM’ RR’ - RS k sin a Xp cos a

Sin a és cos a értékek közvetlenül az « szög
ből határöztatnak meg. Ha azonban csak az 
A, B és C pontok koordinátái ismeretesek, az 
a szög értékét az ÄC egyenes egyenletéből álla
pítjuk meg.

Az ÁC egyenes egyenlete, ha A pontnak, mint 
kezdőpontnak koordinátái Ya 0 és Za 0:

Z Y, innen:
"c

t9 « - tehát:
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1. szám. MAGYAR ERDÉSZ

Yc2

Zc
tg a Yc Zc Zc

Vl-j-tg'a Vl+Zc2 YcVltZc2 VYc24Zc:
Y? Y?

1 1 Yc
Vl + tg2« Vl-j-Zc2 VYc‘+Zc2

Ezen adatokat kiszámítjuk és az
Ym k cos a + Xp sin «
Zm k sin a — Xp cos « egyenletekbe he

lyettesítjük be:
Y k Yc Xp Zc _kYc + XPZc_

Vy2c + Zc* Vy2c + Zc2 Vy2c + Zc2 

_ k’Zc XpYc kZc-XpYc
Zm = - ---7 - ______ = — _ ......... _

VYac + Zc2 VY2c +Zc 2 VY2c + Zc 2

A fenti két egyenletből kiszámítjuk Ym és Zm 
koordinátákat. Hasonlóan kiszámítva N pontra 
nézve Yn és Zn koordinátákat, felírhatjuk mp és 
NP egyenesek egyénietek:

Z Zm (Y-Ym) és
YP — Ym

z ZN ■ (Y- Yn)

Nyertünk tehát két egyenletet két ismeretlen
nel, ezekből már most meghatározhatjuk P pont 
koordinátáit ZP és YP -1.

Fentebbiekből látható, hogy a számítási mód, 
a grafikus eljárással szemben, igen hosszadalmas, 
és azért, a mint már említettem is, csak az igen 
fontos pontok megállapítására ajánlatos használni.

(Folyt, köv.)

Alapvonal-mérést és illetve távolságmérő
lécet nélkülöző közvetetlen távolságmérés. 
Irta bágyoni Szabó Endre, tanársegéd a m. kir. bány. és érd. főiskolán

(Vége.)

A kísérletek berendezése.
A közvetetlen-távolságmérés előbb vázolt alapelvének 

alkalmazását ár. Pitlfrich az által tette lehető egysze
rűvé és szabatossá, hogy a 3. számú rajzon vázolt és 
két különálló irányzócsőpárból alkotott irányzócsőpárunk- 
nak 1. két szemlencséjét ', egy, a z alápvonal irányában 
fekvő irányzócsővel (F), 2. a két tárgylencsét: előbb 
egy-egy tükörrel (lásd 6. számú rajzunkon I. és Il-őt), 
majd egy-egy Prandtl-ié\& pentagonális prizmával (lásd 

a 7. számú képen I. és Il-őt) helyettesítette, a hol a 90° 
alatt megtörő irányzatok egyike (I) metszvén a Ti függő
leges forgástengelyt, áthalad a felállás P pontján is egy
felől és ahol a parallakszis-mérés időtartamaiban az 
irányzócső: F vízszintes, fiksz helyzetében változatlanul 
megmarad, de e helyett a prizmákkal, illetve a tükrökkel 
végezzük, azoknak vízszintes forgástengelye: T2 körül, 
á kívánt elevációs elmozdulásokat másfelől.

És végül, hogy a rávezetést megelőző és azt követő 
egybevágatást itt is (lásd 8. számú rajzunkat) zavartala
nul és egymástól függetlenül végezhessük: a tükrök, 
illetve a prizmák akként vannak az irányzócső egyenes 
meghosszabbításába (Z?-be) beiktatva, hogy azok elseje 
az irányzócső képsíkjának csak egyik felét és másodika 
csak a második felét fedi el, melyek közöl az egyiket,

6. számú rajz. Másodlagos megoldás : univerzális teodolit.

vagy a másikat egy előmozdítható fedőlappal (k) — a 
megirányzás céljainak megfelelőleg — elfedhetjük, vagy 
szabaddá tehetjük.

Ezek alapján épült az az u. n. „első kísérleti műszer“, 
melyet dr. Pulfrich az általa, már az 1900. évben szer
kesztett takhigráfból* fejlesztett ki és amelylyel, mint 
ilyennel, Jénában az említett kísérleteket végeztük.

Mivel e takhigráfnak pentagonális prizmái (illetve a 
6. számú rajzon keresztmetszetben feltüntetett teodolit 
tükrei) levehetők a műszerről anélkül, hogy ezáltal a 
műszer állandói megváltoznának, miáltal ez a takhigráf

* Lásd bővebben : Zeitschrift für Instrumentenkunde 1903. évi 
I 23. számát, 223. Szerző. 
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(illetve teodolit) 'vízszintes s magassági szögek méré
sén és a közvetetten távolságmérésen kivitt egyben 
szintezésre is felhasználható, ennélfogva ezeket méltán 
univerzálisaknak nevezhetjük.

A szóban forgó takhigráf rendszere és kezelése magá
ról a 7. számú képiől is leolvasható, ahol ennek négy 
fő alkotórészét különböztethetjük meg, úgymint: 

egy három-lábu állványt, 
egy asztal-táblát, 
egy beállítókészüléket és 
egy irányzókészüléket.

Jelesen a műszer rajzoló-asztala T — a mérés idő
tartamai alatt — a beállítókészüléktől függetlenül van a 
háromlábú állvány fejéhez erősítve, hogy ezáltal a dob- 
alaku készülék elforgatásakor: csak a hid és az erre 
erősített irányzókészülék mozduljon el a műszer függő
leges forgástengelye körül.

V

7. számú kép. Első kísérleti műszer: Univerzális takhigráf.

A beállítókészülék pedig szabad kézzel és a Ki forgató
csavar meghúzása után, az Afi mikrometercsavarral is 
tetszőlegesen elfordítható.

A hid fel van szerelve: egy kompaszszal (N), egy 
libellával (L), egy rajzolótűvel (p) és egy alapléptékkel 
(főj; ezenkívül a hid fölött találjuk a műszer legfelső 
alkotórészét, mely egy, a műszer függőleges forgástenge
lyére merőleges F irányzócsőből és ez utóbbi egyenes 
meghosszabbításában fekvő R csőből van összetéve.

Az R cső két végén van felerősítve a 7- és 77-vel 
jelzett pentagonalis prizma, melyeknek jelzett elforgatá
sát a h fogón kivül — a TG kötőcsavar meghúzása után 

— az Mz mikrometercsavar van hivatva szolgálni, mely 
elfordításnak mértékét, más szóval: a megirányzás lejtés
szögének nagyságát, a műszer függőleges fekvésű magas
sági körének V nQniuszáról olvashatjuk le.

Az előzőkben említett fedőlemez: k, melynek közbe
iktatása által tehát a prizmák adta képek külön-külön 
is megfigyelhetők, a /-el jelzett prizma foglalatjára van 
felerősítve.

Végül az F irányzócső S csavara szolgálja a képéles
ségre való beállítás célját.

Ezen kísérleti műszer irányzócsövének nagyítása: 
tízszeres; az alapvonal (z\ vagyis a 7 és 77 prizma 
szolgáltatta párhuzamos irányzatok egymástól való távol
sága z = 250 mm. volt. A beállítókészülék, pontosabban 
szólva: a „rávezetés“ mikrometercsavarának: 2Wi-nek 
csavarmenetmagassága = 025 mm. és a műszer függő
leges forgástengelyétől mért távolsága: r 100 mm. 
(lásd 8. számú rajzunkat). Az Afi mikrometercsavar 
mérődobjának kerülete száz egyenlő részre lévén fel- 

025
osztva, itt egyetlen egy beosztás: 00025

mm.-es linearis elmozdulást, vagyis az alapvonal (z~) 
irányváltozásának (ífci-nek) mintegy dn\ 5 mp.-ét 
képviseli.

Azaz: a leolvasás pontosságának felsőhatára: egy 
beosztásnak 2/io—3/io-re tehető, minélfogva minden erő
szakosság nélkül: a parallakszismérés el nem kerülhető 
makszimális hibáját — bőven számítva —ds. max ~ 2 
mp.-nek vehetjük.

Jelelvén pedig az Mi mikrometercsavarnak — a „rá
vezetés" céljából — végzett lineáris elmozdulását: esel 
és ezalatt a kerületén meghaladott beosztások számát 
általában : w-nel, (2) alatt megadott egyenlőségünket ily 
alakban Írhatjuk, hogy:

Tv = z . — = z —

Tv = z . ---------------mm . . 5.
nX 0.0025

Végül ide behelyettesítvén a legutóbbiakban idézett 
műszerállandók értékét, nyerjük, hogy:

100 Tv = 250 . -------------  mm ,
n X 0-0025

vagyis

Tv = 10,000- méter 6.

mely egyenlőségünk most már alkalmas arra, hogy a 
benne kijelölt számtani műveletek elvégzését — köny- 
nyebbség kedvéért — a grafikusmegoldással helyettesít
hessük.

Erre vonatkozólag lásd 9. számú rajzunkat, ahol egy 
részét tüntettük fel annak a táblázatnak, melyét az emlí
tett méréseknél (Jénában) alkalmazásba vettünk oly mó
don, hogy a „rávezetés“ alatt meghaladott osztásrészek 
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számát: ß-t leolvasván a mérődobról, az ennek megfelelő 
Tv távolságot a táblázatról egyszerűen kiolvastuk. Követ
kezésképpen : közel-fekvő az a gondolat, hogy a rávezető- 
mikrometercsavar mérődobjáról ne ß-t, hanem közvetet- 
lenül Tv-t olvassuk le, amihez tehát nem lenné más 
szükséges, mint ß-helyett a neki megfelelő Tv-t iktatni 
a mérődobra.

Ezen most javasolt egyszerűsítés — mi sem természe
tesebb — a közvetetlen — távolságmérésnek fentiekben 
tárgyalt eljárását csak gyorsabbá, illetve szabatossabbá

Továbbá ugyanily értelembe véve, veszi fel (3) alatt 
megadott hibaegyenletünk:

d Tvmax = ± z . — . áimax ... 3.£2

a következő specializált alakját:
Nevezetesen, mivel

z 250 mm.
s n.O0025e — —-------------- mm. és íqyr 100 Uí

1 1002
-- —---------- mm. ,
£2 ß2 X 0-00252

valamint

d e - 2" 2 (—) 0 00001 méretegység,
648,000

ennek következtében
1002d Tvmax 250 . ————------- . 0’00001 mm.,

n2 X 0 000,0065

a kijelölt műveleteket elvégezvén és a kínálkozó egy
szerűsítések végrehajtása után: 

4.000,000-------------mm., 
n2

azaz

d Tvmax

d Tvmax méter . 7.
4.000 

ß2
Már most (6) és (7) alatt idézett egyenlőségeinket egy

mással összehasonlítván (lásd: a következő táblázatun

kat), azt találjuk egyetemleges érvényű szabályképpen 
bizonyítva, hogy

Összehasonlítások

7. 1°-000
n n ß2

méter osztásrész méter

6’25 1600 0-00.156
1250 800 000.625
25 — 400 0-02.500
50 — 200 0-1 —

100-— 100 0-4 —

Tv növekvő értékeivel: n fordított és d Tvmax egye
nes arányban áll, jelesen Tv kétszeresével n fele és. 
d Tvmax négyszerese áll egyenes arányban.

A kíséretetek gyakorlati eredményei.
Az előzőkben vázolt elmélet valódiságát és reális vol

tát a 10. számú rajzunkon ábrázolt térkép bizonyítja.
Nevezetesen a mérési kísérletek 

céljának tárgyául választott a Zeiss 
K.-féle gyárművek közalapítványának 
Jénában álló középülete. Feladatunkká 
választottuk pedig: a körülkerítő mé
résmóddal ezt a célt megvalósítani.

De mert az alkalmazott H200-dos 
lépték mellett a 7. képen bemutatott 
takhigráfnak rajzolóasztalán csak azok 
a mezei pontok voltak a kivánt pon
tossággal és szabatossággal leszögez- 
hetők, melyek felállásunktól (mint 
középponttól)! mért 20 méteres sugaru 
körnek határhelyein és ezen belül 
feküdtek, ennélfogva az említett épü
letnek összesen 301’30 méter hosszú 
ploigonvonallal való körülkerítéséhez: 
tizenhét felállás vált szükségessé, azaz: 
10. számú rajzunk eredetije tizenhét 
darab részletfelvétel összeegyeztetésé
ből eredt.

Ezen összeegyeztetések (összesen 
18-szori összeegyeztetés) alapjául szol

gáltak: egyrészt azok az asztalra felrajzolt irányzatok, 
melyeknek végsőpontja — felállásunktól számítva — 20 
méternél nagyobb távolságra feküdtek ugyan, de amelyek 
élesen kiválván környezetükből, két-két szomszédos fel
állásból pontosan megirányozhatók voltak. Másrészt — 
magától értetődőleg — jó szolgálatot tettek az össze
egyeztetésnél : a kivánt módon kijelölt és szomszédos 
mezei poligonpontoknak (minden egyes felálláskor) ismé
telten megrajzolt irányai és geometriai helyei is.
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Mindezek dacára az első, I-el jelölt, felállás első: I.-ből 
— XVII-be bocsátott irányzatának és az utolsó (XVII. 
szám) felállás utolsó (XVII-ből — I-be irányuló) irány
zatának összeegyeztetése alkalmával azt tapasztaltuk, 
hogy a 301'30 méter hosszú polygonunk zárlata mintegy 
3/io—4/io ffz/ftes hibával lett megterhelve, amely hiba a 
természetben 6—8 ctn.-es eltolódásnak** bizonyult. Viszont 
a magasságmérések adatainak legnagyobb hibája nem 
volt nagyobb 1 cm.-néi.

Következésképpen az l.—XVII-es körülkerítőmérés 6—8 
cm.-es hibájának nagyobb hányadát nem a műszer elég
telen voltának, vagy a mérések, pontatlanságának, hanem 
az összeegyeztetések pontatlanságának kell betudnunk.

Látni való tehát, hogy az előbbi sorokban röviden 
vázolt mérési módnak a gyakorlatba vételét és az ehhez 
tervezett kísérleti műszerek rendszerét és berendezését 
biztatónak vehetjük, minélfogva méltán érdeklődéssel kell 
tekintenünk a jövő félé, amely hivatva lesz az eddig fel
merült és az ezután felmerülő részletkérdések megoldá
sával ama műszerfajt a gyakorlat számára megteremteni, 
melynek elsődleges típusát most ismertettük és amely a 
ma még meg nem oldható feladatok megoldását is lehe
tővé fogja tenni.

* Ezen rajz eredetijét Hanemann L., a Zeiss-művek egyik 
konstruktőrje állította össze; ahol a római számok a műszerfelállá
sokat, a fokok és percek az épület kimagasló toronygombjaira 
bocsátott irányzatoknak — a takhigráf magassági köréről leolvasott 
— hajlásszögeit jelentik.

** A választott ’/200-ados léptékben, azaz kétszázszoros kisebbí
tésben kapott: 8/10—4/io -■'= 0'3—0'4 mm.-es hiba a természetben 
nem felelhet meg másnak, mint: 0'3x200-04 '200 — 60'0—80'0 
mm.-mk.

Erdei termékeink a gyógyászatban.
Közli Skolka József. (Folyt)

14. Tisymbrium alliaria. Scop. Zsomborból pré
selt nedv, vagy maga a növény szétdörzsölve rákos és 
üszkös sebekre volt használatban „Herba alliariae" 
néven. Jelenleg is ugyanily célra mint házi gyógyszert 
igen nagyra becsülik. Szaga erősen emlékeztet a fog
hagymára s onnan kapta melléknevét is (Allium = fog
hagyma). Főztjét — úgy, mint a vele rokon S. Offici- 
náléét rekedtség és tüdőhurut ellen belsőleg is alkal
mazzák.

Mint igen gyakori növény említést érdemel 15. a kö
zönséges pásztor-táska, Capsella bursa pastoris 
Moench., mely borral főzve összehúzó erejénél, illetve 
tannin tartalmánál fogva igen jó és kedvelt - népszerű 
gyógyszer a .vérköpés és belső vérzéseknél. Ugyan e 
célra szolgál a belőle főtt thea is.

16. Digitalis purpurea L, Piros gyűszűvirág vadon 
erdeink napos, déli fekvésű hegyoldalain elég gyakran 
—• s csinos virágja miatt mint dísznövénynyel, a .virá
gos kertek és parkokban is nem ritkán találkozunk és 
tán anélkül, hogy tudnók" mily veszedelmes, de azért 
mégis fölötte becses növénynyel van dolgunk. Levele s 
virágja egyaránt tartalmazza a leghevesebb mérgek, de 
a legkitűnőbb gyógyszerek egyikét: a „digitalin“ nevű 
alkaloidot.

Nincs az a szivgörcs, szívdobogás és egyéb szív
betegség, melyet a digitalin nem gyógyítana. A szív
bajokból eredő más betegségeket — mint hiányos lég
zés, láz, vértolulás, gyulladás stb. — éppen a szív mű
ködésének a rendes mederbe való szorításával gyógyítja. 
Vele az orvos kezében van a szívműködés szabályo
zása. Lassítja a dbbogását ha kell — s fokozott műkö
désre kényszeríti — ha az nem elég erős.

A kereskedelemben sárga por- alakjában kapható a 
digitalin, de azt nem tanácsos orvos nélkül használni. 
A francia digitalin vízben oldódik, a német azon
ban nem.

A por-alaknál sokkal jobb a friss levelekből készült 
kivonat, mely „extractum digitalis“ néven kapható a 
gyógytárakban s melyből egy kis vízzel vagy egy kis 
cukorral 15 csepp elegendő a leghevesebb fájdalmak 
megszüntetésére.

íze kissé kesernyés és keserű mandola vagy tört 
szilvamag ízére emlékeztet.

A leveleket a virágzás kezdete előtt — júliusban — 
kell szedni és még friss állapotban a gyógytárban ér
tékesíteni.

A vele való mérgezésnek leginkább a gyerekek 
vannak kitéve, kik gyanútlanul veszik szájukba a csi
nos virágot, Mérgezési tünetei: a szívverés meglassul, a 
gége és gyomorban erős karcolást idéz elő, majd há
nyásra ingerel és erősen meghajt s ezt követi erős testi 
fájdalmak közt — a rendszerint szívszélütés folytán bekö
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vetkező halál. Ellenmérgei a már említett hánytatók 
és pedig 40 gr. vízben 1'0 gr' Cupr. sulfuricum — a 
mondott adagokban s kávé — mint a bolondító csal- 
matoknál.

17. Verbascum, thapsus. L. Ökörfarkkóró a száraz, 
köves talajú vágások és erdei tisztásokat gyakran igen 
nagy mennyiségben borítja, s bár általánosan ismeretes: 
még sem lesz teljesen, vagy oly mértékben kihasználva, 
amint azt várni lehetne.

Napon óvatosan szárított kehely nélküli virágja mint 
thea, biztosan gyógyítja a köhögést. Hatása enyhén 
nyilvánul, miért is a könnyebb mellbajoknál igen kel
lemes gyógyszernek bizonyult. Virágját derült napokon 
kell szedni, és gyorsan illetve azonnal a napon úgy 
megszántam, hogy sárga színét megtartsa s azután 
légmentesen zárható dobozban száraz, szellős helyen 
megőrizni.

Levelei szétdörzsölve, valamint a belőlük préselt nedv 
borogatásnak használva, a daganatokat távolítják el.

Magjától úgy, mint a nadragulyáétól is, a halak el 
kábulnak, s evvel a pajkos suhancok sokszor vissza
élnek és gyakran egész halállományt pusztítanak el. A 
magot összetörve, májjal vagy földi gilisztával össze
vagdalva dobják a halaknak, melyek már 10 perc múlva 
a víz felszínére jönnek, ott mint ittasok kóvályognak és 
kézzel könnyen összefogdoshatók, de nagyrészük elfo- 
gatlanul ott pusztul.

Az egész növény kamrába vagy más helyiségbe rakva 
az egereket távol tartja, illetve elriasztja.

Az erősebb kóró mint kedvelt sétabot vagy esernyő
nyél értékesíthető.

18. Euphrasia officinalis. L. Levelei „Herba Euph- 
rasiae“ néven jönnek elő a gyógytárban, A növény a 
virágzás idején igen kellemes fűszeres szagot áraszt és 
belőle főtt thea — kevés csersav tartalmánál fogva — 
gyengén kesernyés ízű és összehúzó. Ezen thea úgy 
belsőleg, mint külsőleg igen hatásos szer a szem
bajoknál. A léghuzamtól eredő gyulladás, a szellemi 
munkától (rajzolás, olvasás stb.) megerőltetett szem leg
biztosabb gyógyszere. Tisztítja a szemet, erősíti an
nak idegeit és visszaadja a tiszta látóképességet. 
Akinek a szeme a túlfeszített munkától könnyezni vagy 
gyulladásba kezd menni, aki érzi szemének fáradt, bá
gyadt voltát: az késedelem nélkül készítsen e növény
ből főzetet s éjszakára tegyen szemére borogatást, vagy 
ha már elhanyagoltabb a baj: igyék még a főzetből 
egy-egy csészét és a gyógyulás nem marad el. Patiká
ban nincs ennél jobb szer, melyet magunk is gyűjthe
tünk az erdőn júliustól októberig a száraz fekvésű napos 
helyeken s jól megszárítva, továbbra is eltehetjük.

Ugyanezen helyeken és időben találkozunk egy má
sik szerény kis virággal: a

19. Veronica officinalis-saX L., mely keserű vontanyag 
és csersavtartalmánál fogva a légző szervek elnyálkáso- 

dásánál thea alakjában biztos gyógyszerül szolgál. A 
gyógytárakban „Herba Veronicae" név alatt kapható.

20. Polygonum aviculare. L. M&dárkeserűfű egyike 
a leggyakoribb és legbecsesebb gyógynövényeinknek. 
A belőle főzött thea eltávolítja a gyomorból a meg 
nem emésztett ételeket, azt erősíti és rendes műkö
désbe hozza. A kisebzett belekre szintén gyógyítólag 
hat, tisztítja a májat, megakadályozza a kőképző
dést úgy a vesék- mint a vízhólyagban s a már 
meglevőt eloszlatja.

Egyenlő mennyiségű víz és vörösborban főzött forró 
thea a legerősebb hasmenésnek vet véget és kitűnő 
gyógyszer az úgynevezett cholera nostras ellen,

Szedni júliustól októberig lehet, amikor is virágzásban 
van s tekintve gyakori előfordulását és kitűnő voltát ■— 
mondhatni, hogy vétkezik az a család, mely magát ezen 
megbecsülhetetlen gyógynövénynyel kellően el nem látja. 
A gyógytárban „Herba Centumnodii“ néven kapható.

21. Artemisia Absinthium. L. Fehér üröm inkább 
a délvidék sziklás, napos oldalain gyakori, mint nálunk, 
hol elszórtan a szőlőhegyek környékén és közelében 
jön elő. Levelei zúzott sebek gyógyításánál igen jó ered
ménynyel használhatók, mig a virágzásban levő növény 
theájat az emésztőszervek erősítésére és váltóláz ellen 
chinin helyébe alkalmazzák.

Keserű ízénél fogva kivonatát, mint gyomorerősitőt, a 
franciák „absinth*  pálinka néven bőven fogyasztják, 
bár ez bizonyos határon túl mérgezőleg hat.

A sörgyártásnál komló helyett nem ritkán veszik 
igénybe, miért is a sörkedvelőnek igen óvatosnak kell 
lennie, és érdeklődni aziránt: nem-e kapott komló he
lyett mással készült sört?

A hamisításra ugyanis ezen növényen kívül az úgy
nevezett pikrinsav szolgál s szerencse, hogy ezen ár
talmas, mérges két szer igen könnyen kimutatható.

Ha a sörből vett próbában tiszta vattát főzünk, 
s az a felforralás után fehér marad: úgy a sör
gyártáshoz komló lett használva; ha megsárgul — 
pirkinsavval van hamisítva s végül zöld szinü lesz 
az ürömmel keserített sörben.

(Folyt, köv.)
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Magyarország orvmadárfaunája.
— Nappali és éjjeli ragadozók. — Vadászati részszel. —

Irta Lakatos Károly.

Lakatos Károly 40 év óta foglalkozik Magyarország 
vízi, mocsári és orvmadárfaunájának tanulmányozásával 
és kibúvárolásával. . Ennek befejeztével térhet csak rá 
hazánkban e nemben első összefoglaló munka kiadására. 
A magyar orvmadárfauna kibúvárolása és tanulmányozása 
céljából bejárta Lakatos Károly hazánknak minden, 
ornithologiailag nevezetesebb vidékét, Erdély vadregényes 
bérceivel együtt, összejárta a Balkán nagyrészét, Romániát 
és a magyar határvidéket.

Nem felületesen, mint a magyar ember mondani 
szokta: kutyafuttában nézegetett. Ahol csak lehetett, 
magángyűjteményeket, iskolai múzeumokat kutatott át 
tudományos vizsgálódás szempontjából.

Sztáray István gróf és Tóth Vilmos osztrák-magyar 
bukaresti konzulátusi titkárok társaságában három ízben 
is végig utazta motoros csónakon a Dunát a Fekete
tengerig. Bejárta a két madarászpajtásával együtt a 
Dobrudzsát, ugyancsak Bogdanow, nagyhírű orosz orni- 
thologus, Lakatos Károly kedves rokona és barátja vezé
relte a Kaukázus bércei között. Mindenütt gyűjtögetve a 
tudomány szempontjából becscsel biró megfigyelési ada
tokat és a hozzáférhető tanulmánytrofeákat, a tudomány 
érdekeit tartva szem előtt. E könyvben beszámol hazánk 
faunasztikáját érdeklő eredményekkel.

Nem jár kitaposott utakon, de nem is alkotási visz- 
ketegből plagizál, hogy különféle nyelvű szakművekből 
készítsen egy tizenharmadikát, hanem 40 év tapasztalatai 
alapján önálló tanulmányokat és összehasonlító anyagot 
bocsájt közre. Minden magyar ornithologiával foglalkozó 
ember részére becses kincset képez ez a sok illusztráció
val ellátott, ízléses, szép kiállítású mű, amelynek ára 16 K.

Megrendelhető a pénz előleges beküldése mellett 
Engel Lajos könyvkiadóhivatalában Szegeden és minden 
könyvkereskedésben. Bizományi raktár: ifj. Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest.

Nemrég hagyta el a sajtót, Lakatos Károly :

„Vad ász hit“
cimü művének harmadik kiadása is.

Meglehetősen szegény vadászati szakirodalmunk nél
külözi a mai vadásznemzedék egyrészének érzékébe is 
átment régi vadászbabonák, hiedelmek stb., szóval mind
ama dolgoknak gyűjteményes irodalmi összefoglalását, 
melyek részint a való és képzelet, részint pedig a | 

„természetfeletti titokzatok“ szálaiból, ködképéből össze
szőve, a vadászhit különleges kultuszát alkotják.

E hiányt pótlandó, elhatározta kitűnő munkatársunk, 
hogy a régóta gyűjtögetett idevágó adatai alapján a 
magyar —- inkább csak a régi — vadászság vadász
hiedelmeit összefoglalva megírja azok számára, kik a 
nemes vadászsportnak nemcsak a gyakorlati, de szellemi 
részében is tudnak élvezetet találni.

A vadásznak — hiába — már a vérében van, hogy 
a vénasszonyt elkerülje — oíy messzire, amennyire csak 
lehet, ha Dianának áldozni készül, vagy bármihez kezd 
is. Erre oktat Lakatos Károly „Vadászhit“-e is ■— és 
méltán! — Ma már „nemcsak kenyérrel“ és nyulgerinc- 
cel él a vadász, de nemes szenvedélye tárgyának szel
lemi táplálékra is van szüksége. Aztán meg jól is esik 
olykor, — amidőn odakint hópelyhek szállonganak s 
sivalkodik a vadász legnagyobb ellensége: a szél, — a 
kandalló „felszított melegénél“ pipafüst kék felhőibe 
burkolódzva, elmerengeni egy kissé a régi jó „agregék“ 
körül, vadászokat közelebbről érdeklő szellemi termékek 
színes, kedves régióiba, beletekinteni abba a varázslatos 
világba, melynek a vadászpoézis, a természet költészeté
vel egyesülve, érdeket kölcsönöz. Amelynek minden 
nüanszából rég elmúlt, de felejthetetlen pillanatoknak 
felidézett kedves emlékei sugároznak felénk. S szállunk 
a képzelet szárnyain völgyön, bércen, ezerszavu lápvilá- 
gon át lelkesülten, lelki kéjbe merülten, míg a pipafüst 
kék fátyola be nem burkolja minden visiónkat...

Lakatos Károly jelen munkája ilyen: nemesen szóra
koztat és gyönyört okoz. Poétikus leírásai magával ragad-' 
ják érzelmeinket, míg a humor sziporkáival kedvre derít, 
de általában lebilincseli érdeklődését még a nem vadász
nak is.

A mű szövegében előforduló vonatkozásokat illetőleg, 
tájékozásul a következő címeket soroljuk fel:

— Közönséges vadászbabonák és balhiedelmek. — 
Előérzetek és álomlátások. — „Természetfelettiek" és 
látományok (víziók). — A gonoszok útvesztője és a 
csodafű. — A mondakör állatjai és az ördög által meg
szállt fenevadak. —• Erdei manók, lidércek, garabonciások 
és káprázatok. — Baljóslatú madarak a vadászbaboná
ban. — Lidércek, lúdvércek és garabonciások. — Hab
leányok, viziemberek és mégegyszer a látományokról. — 
Stb., stb.

A „Vadászhit“ megrendelhető minden könyvkereske
désben, 4 K előleges beküldése esetén bérmentve küldi 
meg Engel Lajos könyvkereskedő Szegeden.

Szabó Endre: Jenái Zeíss-szintezők. (Különlenyomat 
az Erdészeti Lapok 1910. évf. XVII. füzetéből.) Szerző 
ezen értekezésében a jénai Zeiss-szintezőknek az 1909. 
évi I. a. jelzésű modelljét oldalnézetben és az 1909. évi 
I. b. jelzésű modelljét előnézetben mutatja be és azoknak 
rendszerét, gyakorlati használhatóságuknak mértékét 
ismerteti.
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Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése 
1910. december bó 11-én Budapesten, az egyesület szék
házában folyt le, báró Bánffy Dezső elnök gyengélkedése 
miatt dr. Bedő Albert I. alelnök vezetése alatt,

A titkári jelentés kapcsán a közgyűlés elhatározta, 
hogy a Bedő Albert-alapítvány ösztöndíjak összegét 800 
K-ra emeli fel, a Wagner Károly-alapítványt pedig 2000 
K-val gyarapítja. A fakereskedelmi ismereteket tárgyaló 
műre vonatkozó pályázatot megújította., a Deák Ferenc- 
alapítvány 1911. évi kamatát pedig további rendelkezésig 
letétbe helyezte. Tudomásul vette, hogy az egyesület a 
városi erdőtisztek ügyében felszólalt, a magán erdőtisztek 
jogviszonyainak rendezése ügyében lépéseket tesz és az 
állami erdőtisztek létszámrendezését illetőleg, felirattal 
fordul a kormányhoz.

A közgyűlés Halász Géza és Papp András indítványait 
az állami erdőtisztek ügyében, továbbá az Arad-Temes- 
DévaLugosvidéki Erdészeti Egyesület indítványát' az 
Alföld fásítása ügyében, Földes János indítványát a tűzifa 
rakásolásáná! előforduló visszaélések meggátíása ügyében, 
Pászthy Ferenc indítványát a gazdasági népoktatásnak 
erdészeti szempontból való fejlesztése ügyében és Ostadal 
Jenő indítványát vasúti kedvezmény tárgyában előzetes 
tárgyalás és esetleg elintézés végett az igazgató-választ
mánynak adta ’ki.

Az igazgató-válaszmányba 4 évre beválasztattak: Bittner 
Gusztáv, Csik Imre, Fekete Lajos, Havas József, Jákói 
Géza, Kiss Ferenc, nemeskéri Kiss Pál, Krajcsovics Béla, 
Lászlóffy Gábor és Osztrolucky Géza.

A közgyűlést a Continentál szállóban emelkedett hangu
latú társas-ebéd követte.

A december hó 10 én délután báró Bánffy Dezső 
elnöklete alatt megtartott igazgató választmányi ülésen a 
Horváth Sándor-alapítvány VI. jutalomdiját egyhangúlag 
Bund Károly egyesületi titkárnak, az Erdészeti Lapok 
szerkesztőjének ítélték oda. Az igazgató-választmány ülé
sét megelőzően Blattny Tibor kir. alerdőfelügyelő szabad 
előadásban érdekesen ismertette a növényföldrajzi meg
figyeléseknek főbb eredményeit.

Egy érdekes hajsza.
Irta Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

Kip-.kop-kop-kip. Kop-kip-kip-kop . . .
Vadásztanyám jól befutott szobájából, a paplan alól 

hallgattam ezeket a kevés változatosságot és még keve
sebb örömet nyújtó zenét, miket a háztetőről lepergő 
vizcsöppek egy az eresz alatt lévő papiroson játszottak. 
Esett az eső. Tél derekán szokatlan és kellemetlen az 
ilyen idő, különösen ha másnap vadászatra készül az 
ember, mint jó magam. Szomorú kilátások a holnapi 
napra.

Fülemre húztam a paplant, hogy ne halljam a keser
ves muzsikát, de bizony átverődött annak az éjjeli csend
ben megkétszereződött koppanása még a gyapoton is. 
Folyton a fülembe zúgott a kip-kop kop-kip, míg csak 
el nem altatott az egyhangú melódia.

Reggel kitekintek az ablakon s nagy boszusan látom, 
hogy bizony csúnya, borús az idő, lóg a lába az esőnek, 
és hogy a napokban esett hónak jóformán csak az 
emléke maradt meg az enyhe déli oldal legfelső részein. 
Lent nagy a sár mindenfelé. Jól nézünk ki.

De a ragyogóját, ha már kizötyögtettem magam ezen 
a komisz úton: akkor meg is próbálom a szerencsémet, 
akármilyen csúf is az idő.

Nekivágtam tehát a hegynek.
Hej pedig, ha tudtam volna, hogy micsoda fáradsá

gos járásom lesz, talán mégis csak otthon maradtam 
volna! A sárcipőmj — mert hát sárban azt szoktam' 
használni cserkészeten is; — úgy csúszott az át meg 
átázott talajon, hogy a szó szoros értelmében három 
lépést kapaszkodtam fel, s rögtön visszacsúsztam belőle 
kettőt. Ha meg völgynek kellett mennem, — hogy is 
mondjam csak — többet csúsztam azon a bizonyos 
részemen, amelyen nem szoktak kalocsriit hordani, mint 
a talpamon.

Teljesen kimerülve, sárosán, lucskosan kerültem dél 
felé haza és nem volt a fáradságos kirándulásnak más 
eredménye, mint egy sáros nadrág és egy meddő őzsuta, 
mit — már t. i. az őzsutát — nem messze a háztól 
ejtettem el hazafelé jövet.

Több lövést nem tettem, mert nem volt mire. Mással 
nem jöttem össze, mint agancsosokkal, meg borjas tehe
nekkel.

Még az ebéd sem kellett, úgy le voltam törve a sok 
akaratlan korcsolyázástól. Nem kívántam mást, mint a 
pihenést. Egy-kettőre bent voltam az ágyban, s aludtam 
egész fél háromig, mikor is már nagyon ideje volt a 
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készülődésnek, ha nem akartam elmulasztani az estéli 
cserkészetet.

Igen ám, de hová menjek ? A hegyet nem mászom 
meg mégegyszer ebben a sárban, az bizonyos. Az aljak
ban pedig tehén nem igen tartózkodik ... Hohó! megvan 1

Reggel, nem messze a háztól, egy katlanon vitt keresz
tül az utam, s ott igen sok és egész friss disznótúrást 
találtam. A friss, hajnali vagy éjjeli túrás között volt 
régebbi is, miből azt kellett következtetnem, hogy egy 
vaddisznó-famíliának rendszeres járása van erre.

A sörtevadnál még nem fejeződtek be a mézeshetek, 
tehát nem lehetetlen, hogy a kis konda körül egy disznó- 
szeladon vagy jobban mondva szeladon-disznó is csapja 
a szelet. Oda fogok menni 1 Közel is van, meg azután 
nem utolsó dolog lehet egy jó agyarast puskahegyre 
kapni.

Nem telt bele egy jó negyedóra, már ott álldogáltam 
a katlan oldalában, rendes leshelyemen, s látcsövömmel 
mustráltam, kémleltem a környéket, a 6—7 éves vágás
ban sűrűn váltakozó tisztásokat.

Nem valami magas-les, vagy nem tudom én micsoda 
lesipuskás ülőke volt az én helyem, mert a lesvadászat
nak barátja nem vagyok; hanem csak egy letördelt 
tetejű bokor, honnan az egész katlant pompásan be 
lehetett _látn i. Ha egy nyúl mozdult meg valahol, innen 
az nem kerülhette el figyelmemet. Ennél a bokornál 
szoktam errejártomban egy fél órát, vagy ha nagyon 
korán jöttem, egy órácskát álldogálni, pipázgatni, s ha 
azután megjelenik valami golyóra'érdemes a látóhatáron : 
uccu neki, négykézláb utána.-Szóval, ez a főhadiszállás, 
honnan a kirohanásokat eszközlöm.

Egy kötetre valót lehetne már arról mesélni vagy írni, 
amit én e mögül a bokor mögül láttam, megfigyeltem.

Jó szelem lévén, hogy könnyebb legyen a várakozás, 
most is rágyújtottam kis vadászpipámra. Alig eregettem 
még azonban pár bodor és finánc nem szagolta füst- 
gomolyt a szélnek, mikor tőlem jobbra, a katlan egyik 
oldalát szegélyző lábaserdőből valami neszt hallok. Nézek 
jobbra: semmi. Hallgatódzom : csend... Nem telik bele 
pár másodperc, megint hallom a zörgést. Majd kinéztem 
a szememet, de nem látok semmit... Most meg már 
két helyről érkezik gyenge maszatolás hangja hozzám ...

Óvatosan előbujok a bokor mögül, hogy az egész 
lábast beláthassam, — melynek egy kis részét egy ki
nyúló, száraz-lombú tölgygaly eltakarta tekintetem elől — 
s megtudjam a zörgés okát.

Nagyon kellemes érzés fogott el, midőn a lábaserdő 
szélében egy torzonborz, barnásfekete vadmalacot pillan
tottam meg, amint ide oda szaglászva, turkálva, a vágás 
felé kocogott.'

Ahol egy malac van, ott többnek is kell lenni!...
Alig mulattam magam egy kicsit a malac eredeti 

mozdulatain, midőn látcsövem kerek látképében feltűnt 
egy másik és egy harmadik malac. A lombjától meg
fosztott lábaserdő nem húzott gátat az ember kiváncsi 

tekintetének; a levélvesztett, száraz gályák között mesz- 
szire be lehetett látni,, s még sem bírtam, az öreget, 
vagy mint hittem, az öregeket felfedezni.

Türelem disznót teremi... Igaz, hogy szívdobogva, 
de azért szépen vártam türelemmel, — és a disznó 
nem maradt eh

Messze, bent a lábaserdőben, — ahová már inkább 
csak sejtett az ember mind látott — két fekete árny 
jelent meg, lassan a malacok felé közeledve. Kíváncsian 
lestem, 'hogy mi fog kibontakozni a fekete, ide-oda 
mozgó, el-el tünedező pontokból.

Már képzeletemben látni véltem egy öreg kocát, s egy 
hatalmas .fegyverekkel kérkedő, bozontos, vén agyarast, 
midőn egyszerre nagyon lehűltek vérmes reményeim. A 
két árny, ahelyett, hogy folyton növekedett volna, mindig 
fogyott, úgy hogy mire a lábas szélére értek,' két éppen 
olyan malac lett belőlük, mint a másik három.

Most már ötösben ment a munka, s jóízű mortyogás 
között gondtalanul folyt a turkálás, míg csak valamelyik, 
meg nem irigyelte a másik jó falatját, s oda nem tola
kodott, hívatlanul osztozkodni a vacsorán. Persze, hogy 
ilyenkor hirtelen megszűnt a barátság, s a torkosnak 
éles nyikkantással kellett menekülni, amint a testvér 
oldalba protestálta.

Már azt kezdtem hinni, hogy : árva malacokkal van 
dolgom, midőn a háttérben ismét feltűnt egy sötét árny; 
feketébb, nagyobb, mint az eddigiek i Alig tudtam kivárni, 
hogy kiérjen- a- lábas szélére, s megláthassam, hogy mi
csoda, oly soká motoszkált. Itt is, ott is talált valami 
harapni valót, s elturkált öt percig is egy helyben. Neki- 
neki indult, de mindig akadt valami jó falat, amiért meg 
kellett állnia. Persze, hogy engem ilyenkor a guta kör
nyékezett. Végre meggondolta magát, s gyors lépésben 
kijött a vágás szélére a malacok közé.

Olyan fekete volt, mint az ördög 1 A hosszú szőrrel 
borított láb, rövid, magas test és a sötét szín: agyarasra 
engedett következtetni. De amint látcsövemmel végig
mustráltam és sem a hasán a pamacsnak, sem a száján, 
az agyaraknak nyomát sem találtam, akarva nem akarva 
konstatálnom kellett, hogy biz ez nem kan, hanem csak 
egy igen férfias kinézésű koca.

Örömöm s reményem eme kevésbbé kellemes tapasz
talat után alaposan megcsappant ügyan, de azért nem 
fordítottam hátat, hanem az ösmert példabeszéd: „ha 
ló nincs, hát a szamár is jó,“ igazságát latolgatni 
kezdtem.

Minthogy nem tudtam döntő érveket ellene felhozni, 
és mivel annak is biztos tudatában voltam, hogy az 
anyadisznó legfeljebb csak augusztus végéig szoptat, s 
így az árvaságra jutott süldők tejben hiányt nem szen
vednek, engedtem a példaszó csábjának s elhatároztam, 
hogy a férfias kocát ledurrantom.

A gondolatot tett követte, mert a következő pillanatban , 
már az alattam turkáló; s félig szemközt álló fekete testre 
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volt szögezve szócsövem, mi ugyanannak egy kis nyomá
sára legott meg is szólalt halált hozó hangján.

A szemközti hegyoldalban megszületett a visszhang, 
hogy zúgva, csattogva végig fusson a feljajduló völgye
ken, hogy halotti zenéje legyen a tűzben rogyott s 
vergődő vadkocának.

A malacok — inkább süldők — a szokatlan s rémes 
dörrenésre szétrebbentek, majd a legokosabb köré gyüle
kezve,. eltűntek a lábaserdő szürke homályában.

A szánalom, megbánás és öröm vegyes érzetével 
keblemben indultam a vadhoz, midőn az pár heves 
rúgás után talpra szökve, útközben — mint.a mámoros 
•— egykét fának nekiütődve, villámgyorsan elvágtatott.

E váratlan fordulattól elképedten, talán nyitott szájjal 
bámultam utána s eszembe sem jutott fegyveremet a 
váltamról lerántani. Talán még most is ott állnék, ha 
hű kísérőm, igaz, jó vadászpajtásom Oglán : a hannoveri 
véreb, halk nyöszörgésével magamhoz nem térít, s nem 
figyelmeztet, hogy ideje' lenne már valamit tenni is, 
nemcsak bámulni, bámészkodni . . .

Teljes igazat adva az öregnek, megindultam lefelé a 
disznó hült helyéhez. A nedvességtől megüllepedett 
avaron egy csomó ' lemetszett sörtét találtam, s itt-ott 
egy-egy, az esőcsöppekliel összefutott vérfolt jelezte, hogy 
a golyó a testet is érte.

Figyelmesen vizsgálódva a vér minősége után, el
indultam a menekülő koca után. Könnyű volt követni, 
mert eszeveszett futtában mély barázdát szántott csülkei
vel a magas haraszton s piros vérmagot vetett belé.

Egy helyen, a híg vörös vér közé egy sárgás, sűrűbb 
frecscsenés is vegyült. Tüdővér 1

Azon hiedelemben, hogy a tüdőn talált koca valahol 
nem messze piheni már örök álmát a nyirkos avaron: 
vérebemet lecsatolva a vezetékről, eleresztettem a vér- 
nyomon, magam pedig rágyújtottam egy cigarettára, s 
neki támaszkodva egy fának, vártam, hogy mikor hangzik 
fel a véreb dermedt csaholása.

Cigarettám jó része elhamvadt már, s a tűz'ujjamat 
kezdte melengetni, de a várt ugatás még mindig nem 
volt hallható.

Oglánnak szokása volt, /hogy a dermedt vadat csak 
pár tompa zaklatással jelezte, s csak miután örömében 
jól körültáncojta, s a ki-kibuggyanó vért a sebről le
nyalogatta, jött értem, s víg mozdulatokkal, farkcsóválás
sal igyekezett tudtomra adni, hogy: megvan, fekszik, 
jöjjek utána, majd ő elvezet. .

Szinte lerítt, ilyenkor okos, mosolygós ábrázatáról, 
hogy milyen nagy baj az neki, hogy nem tud beszélni, 
s nem mondhatja el örömét, nem írhatja le a hatalmas 
állatot, s azt, hogy hol fekszik. Pedig megértettem én 
mindezt beszéd nélkül is, kiolvastam mindig könnyes, 
barna szemeiből.

Azon hiszemben, hogy tán nem hallottam a vakkan- 
tást, s az öreg önfeledten egy kicsit több időt tölt el a 

seb-nyalogatással : elindultam a jól látható vérnyomon 
— mint hívén — Qglán elébe. Alig haladtam azonban 
pár lépést, midőn messziről, egész a hegy tetejéről, dühös 
kutyaugatást hoz felém a szél. Csak pár csaholás volt 
hallható s azután elhallgatott. Kevés vártatva megint 
pár csaholás és ismét csend.

Jól tudtam: mit jelent ez, s meg is vakartam miatta 
a fejemet. A vad él s oly kevéssé beteg, hogy nem 
képes megállítani. Oglán ugyanis csak akkor ugat, ha a 
vad vele .szemben egy helyben áll. Amint az elfordul, s 
megugrik, elhallgat, s csak akkor fakad szóra megint, 
ha a vadat meg bírta ismét állítani. Tehát az én kocám 
fent a hegytetőn' dühében kétszer megállt neki, hogy 
csíphessen vagy egyet rajta, — de azóta tudja ég, 
merre jár.

Sietve mentem, jobban mondva rohantam fel torony 
iránt a hegynek, hol az ugatást utoljára hallottam, bár 
reményem jóformán teljesen elillant. Feltevésem nem 
csalt; mert nem messze az oromtól, midőn a szuszból 
teljesen kifogyva s őrülten lüktető, kidagadt erekkel 
botorkáltam a kőgörgetegben : szemközt jön velem Oglán, 
földig kilógó nyelvvel, s zihálva, mint egy gőzgép. Rög
tön tisztában voltam a helyzettel. Oglán, miután a szusz
ból ő is kifogyott, s látta, hogy a vadat úgy sem képes 
megállítani, (annak is van foga), szépen felhagyott a 
híjába való Munkával, s most itt van és szomorú pofával 
jelenti: koca nincs 1..

A sebzett vadat mindig a túlságig vitt lelkiösmeretes- 
séggel szoktam utánkeresni, tehát ebbe az eredménybe 
sem nyugodtam bele, hanem Oglánnak pár perc pihenőt 
engedve, megkezdtük az együttes munkát vezetéken.

Az' öreg egész friss kedvet kapott, amint nyakán érezte 
a vezetéket, nem hagyta magát soká biztatni, hanem 
egyenesen rávitt a nyomra s ott belefeküdt a szíjba oly 
erősen, hogy alig bírtam futólépésben követni. Mentünk, 
—■ azaz, hogy ő húzott — hegynek fel, sűrűbe be, majd 
ismét ki; követtem tüskéken keresztül egy fél órát, míg 
egyszer csak elértük a hegy északi lejtőjét, hol a hó 
nem olvadt el s hellyel-közzel bokáig ért. Itt könnyű 
volt ellenőriznem a gyors haladás közepette is, hogy 
Oglán jó nyomon megy-e, mert' bár igen megapadt a 
vérzés, de azért a havon mindenütt látni lehetett a piros 
foltokat, s a disznó hosszú álcsülkeit.

Ment az őrült hajsza le, fel, jobbra, balra — meg- 
megújuló, majd ismét csökkenő reménynyei, de folyton 
vadabb hévvel s nagyobb sebességgel. Már sötétedni 
kezdett, s mi még mindig a lucskos havát tapostuk s 
bőszülten. rohantunk a már alig vérző koca nyomán. 
Egyszer csak nagy ívben felkanyarodott a nyomon az 
északi lejtőről a hegy laposára, hol folyton kevesebb 
lett a hó, mindig nagyobb és nagyobb barna foltok 
keveredvén a kásás hó piszkos fehérébe, míg egyszer 
csak egészen megszűnt s vele elveszett helyes haladá
sunk kontrolja is. Azért mi csak mentünk á sűrű 
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szederindásokon keresztül, s csak akkor csillapodtam meg, 
midőn éreztem, hogy a vezeték engedett feszességéből, 
meglazult, s Oglán bár halad előre, de már tétovázva, 
jobbra-balra kapkodva bizonytalanul. Elvesztettük a 
nyomot...

(Folyt, köv.)

Vadászat és vadértékesítés.
Irta Gyulai György.

Második rész.
1.

Angolország vadértékesítése és tilalmi időszaka.
Az Egyesült Brit Királyságok, úgy a hármas anya

országban, mint az öt világrészt felölelő rengeteg ki
terjedésű gyarmatállamokban, messzemenő, mondhatnék 
példátlanul álló szabadelvüséggel kezelik a vadértékesítés 
ügyét is és ehhez alkalmazkodnak a vadra szabott tilalmi 
időszakok megállapításában is. Az az elsőrangú, mond
hatnék kiváltságos helyzet, amelyet'Nagybritánnia a világ
kereskedelem terén ma betölt, annak köszönheti létezé
sét és alapját, hogy mindenkor a szó szoros értelmében 
szabadelvűén gondolkozó angol uralkodók, kormányuk és 
és államférfiaik évszázadokon át arra törekedtek, hogy a 
megalkotott törvények és szabályrendeletek már akár 
régibb eredetüekről, akár pedig az újabb kor modern 
alkotásairól legyen is szó, soha zaklatólag vagy éppen 
bénítólag ne hassanak az ország lüktető erejének fő
szemére : a brit világkereskedelemre. Ez lebegett az angol 
törvényalkotók szeme előtt akkor is, amidőn vadászati 
törvényeikkel kapcsolatban a tilalmi időszakokat meg
szabták. Nem csupán egyetlen vadászati törvényről, 
hanem brit vadászati törvényekről szólunk itt, mivel az 
anyaországok és az öt világrész különböző tájain elterülő 
angol gyarmatországok mindenikének megvan a maga 
külön, önálló vadászati törvénye. Mindamellett ezek a 
sokfelé ágazó vadászati törvények egységesek és egye
zők abban, hogy a tilalmi idő a vad s a vadértékesítés 
szempontjából egyaránt gyakorlati hasznot jelent, emellett 
pedig a vadértékesítés, bármely világtájon fekvő brit 
területről legyen is szó, egységes vonatkozásban áll a 
vadnak hűtőintézményekkel kapcsolatos beraktározásával 
és értékesítésével.

Anglia történetében nem akadunk egyetlen olyan 
törvényalkotásra, még a régmúltakban sem, amely a 
kereskedelem szabad kifejlődését, így tehát a vadkeres
kedelmét is bénította volna csak legcsekélyebb mértékben 

is. Ez pedig jelentős szó, hiszen Anglia alkotmánya 
egyidős Magyarországéval, amennyiben János angol 
király a „Magna Charta“ nevű bullát 1216-ban, tehát 
csak 6 évvel előbb adta ki, mint II. Endre magyar 
király az „Aranybullát“.

Nagybritánniában és gyarmataiban a vadászat időtar
tama szarvasbikára az illető anyaország vagy gyarmaj- 
állam földrajzi fekvése szerint némileg, de csak csekély 
részben tér el egymástól; mindamellett sehol sem kez
dődik az auguszus 12 ike és sehol sem végződik október 
12-ike előtt. A szarvastehén április 1-től november 10-ig 
áll tilalom alatt. A mezei nyúl szállítása február 28-tól 
julius 31-ig ‘föl van függesztve. Egyéb kedveltebb vadász
objektumaik sorából a fürj, a szalonkák és a grouse 
nevű skót mocsári szárnyas részére külön tilalmi idő
szakot meg sem állapítottak, mindamellett lelkiismerete
sen őrködnek a fölött, hogy az időnként apadást mutató 
haszon szárnyas állomány megfelelő kíméletben részesül
jön. A gyarmatállamok általában bőséges számú exotíkus 
vadállománya részére megállapított tilalmi időszakok 
ismertetésére, ezúttal itt ki nem terjeszkedhetünk.

Nagybritánnia anyaországaiba úgy nemkülönben vala
mennyi gyarmatáliamába az évnek bármely szakában 
megengedett a vadbehozatal. Ezt a behozatali árufor
galmat semmiféle ellenőrzés nem bénítja, úgy, hogy a 
vadhús kizárólag csak az élelmipiacon kerül aztán 
egészséghatósági szemle alá.

Az angol anyaországba, amely egyben a1 föld . leg
nagyobb vadfogyasztó piacát, Londont foglalja magában, 
az elmúlt év folyamán a külfölről behoztak:

154,086 font sterlig értékű vadat; ami megfelel 
3,698,064 koronának a mi pénzünk szerint. A folyó év 
első felében vadbehozataluk kitett 74,591 font sterlinget, 
vagyis 1,790,184 koronát.

Az óriás arányú helyifogyasztás mellett Anglia vad
kivitele aránylag jelentéktelen. Kiviteli vadként főleg a 
fácán, némi szarvas és a grouzok szerepelnek. Az évi 
vadkivitel átlagértéke az utóbbi években meg nem 
haladta a 8000 font sterlinget vagyis a 192,000 koronát. 
Vadkiviteli áruik fogyasztóiként az Északamerikai Egye
sült Államok, Franciaország és egyéb gyarmataik szere
pelnek.

Hasznos szőrmés vadárut a brit hűtőházak raktáraiban 
az év bármely szakában raktáron tarthatnak s árupiacra 
is adhatnak. A piaci hússzemlén kívül egyéb ellenőrzéssel 
nem zaklatják a vadkereskedelmet. Bármennyi szőrmés
vad készlet legyen is tehát a ma már horribilis számú 
brit hűtőházakban felraktározva, az mindenkor vevőre és 
fogyasztóra talál, amiből végeredményében a vadtenyész
tések s a vadat értékesítő uradalmak is állandóan jelen
tékeny jövedelmet biztosíthatnak maguknak.

Hasznos szárnyasvadat Nagybritánniában csak akkor 
szállítanak hűtőraktárakba, amidőn az még nincs tilalom 
alatt. A nagyarányú angol fácántenyésztés és fácán
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kereskedelem kivételével, egyéb hasznos szárnyasvad 
korlátlan árubabocsátását és raktárra küldését gátolja az 
egyes hasznos szárnyasfajták számának apadása. Kivált 
az anyaország területein hovatovább minden talpalatnyi 
földterületet a kultúra hódít el a vadászattól; így tehát 
a vad ott a legszűkebb körre szorul; már pedig szűk 
területeken a vad nagyobb fokú kímélete s árukorlátozása 
mindenkép indokolt.

A vadhúsfogyasztás, kivált az angol anyaországok 
területein, elenyészően csekély befolyást gyakorol a nép
élelmezésre s ez utón a húsárak alakulatára is azon 
oknál fogva, mivel Anglia már évtizedek óta enyhít a 
húsdrágaság mizériáin azzal, hogy saját gyarmatországai
ból korlátlan mennyiségben hozza be a lakosság fogyasztó 
piacaira a haszonállatok, nevezetesen : szarvasmarha, juh, 
sertés stb. és a halak fagyasztott húsát. Hűtőintézmé
nyekkel ma már a kisebb angol városok is kellőképen 
elvannak látva; így tehát a közélelmezést a brit piacok 
a vadhús igénybevétele nélkül mindenképen biztosítani 
képesek, legalább sokkalta inkább, mint hazánk, vagy a 
velünk szomszédos Ausztria, ahol a vadértékesítés ügyé
nek megfelelő rendezése a közeljövő legsürgősebb fel
adatai közé sorolandó. ■

(Folyt, köv.)

A szegedi nép tollkultusa és a paraszti 
sportok a nagy silencium alatt.

Irta Lakatos Károly.

(Folytatás.)

A mi jó alsó- és felsővárosi páterainknak nem volt 
jelképes gúnymadaruk, legfölebb a „Confrater“-rel eszmei 
vonatkozásban „kan barátok“-nak titulálták őket tréfa 
kedvéért; de ez a nevezet sem foglalt gúnyt magában, 
hanem afféle csintalan vállveregető kiszóllás féle volt.

Egyébiránt a másik papfélék „csupa fekete" madara 
iránt a nép egész a „késhegyig", helyesebben a „fogó- 
vas“-ig menő gyűlölettel viseltetett, amennyiben a föld 
népe abban a meggyőződésben él, hogy a „fekete 
varnyú kivágja a vetést, meg a kelésben levő 
kukoricát“ . . .

Ennek okából a fogóvas varnyúfogóvá vedlett által, 
szóval szórakoztató eszközzé lőtt a téli ásitozás nap
jaiban.

Télente vasárnap és ünnepnapokon ugyanis, itt is, ott 
is összverődött a tanyai legénység, ellátva magát az 
ismét szerephez jutott pacak fogóval, no meg elegendő 
harapni és kortyintani valóval is emmellett. Ez volt az 
ötvenes éveknek a hírős „varnyúkaszinója“, melynek 
bevallott célja egyébiránt „a pápista varnyúk pusztítása" 
lett volna, azonban ilyen alkalmakkor hazafias szóváltá
sok és megbeszélések is estek, miket neadj Isten, hogy 
megfülelt volna a „koppóság“ . . - 

Az 50-es éveknek ez a „varnyú-kaszinó" volt egyike 
a leginkább frekventált „paksziózásoknak", sőt egy ideig 
másféle „mozgolódásba" nem is igen mert belemenni a 
különösen szemmel tartott szegedi nép, mely anélkül is 
„leveles volt" a „pegyárog" és a fő-fő „rauberhauptmann 
Rózsa Sándor“ miatt. — A 60-as években azonban, a 
darúfogósdit követőleg, másféle „paksziózásra“ is rávitte 
az embert az unalom meg a mersz ösztökélése . . .

Tudjuk ugyanis, hogy már a messze régiségben híres 
„vadászos“ nép volt a szegedi magyar s e réven keres- 
ködött mindenféle bürökkel, különösen pedig farkas- és 
rókabűrrel. A szárnyasvadakat is garmadával hordták 
piacra, miket különös módozatok szerint ejtettek hatal
mukba: „kit" lűttek, „kit" mög farkasverömben és 
kelepcében fogtak, mert hajdanán szegedvidéki lápokkal, 
vizes rétségekkel és nádrengetegekkel átszőtt s környé
kezett terület lévén, igencsak megtermött itt a „csikasz" 
(farkas), róka, vidra és minden négylábon járó „férög" 
— és kalpag mellé való „tollúval“ s vadtojással is 
kereskedtek — nemcsak a hasznáért, de „paksziónak" 
okából is. Mikor pedig „begyütt a szörnyen tilos" eszkö
zöknek, teszem pűskaféléknek és miegymásnak a tilal
mi azása, s ennek következtében természetösen nagyon 
elunta magát a „vadászi egyetemlegösség" : bár egy 
darabig keservesen tűrte a nagy silencium istenverte 
járulékait, de kissé nekibátorodva, módját ejtette mégis, 
hogy valamivel kipaksziózza magát............Ekkó gyütt
be" a „fúrkózás“ divatja is, melyhöz nem közönséges 
hajítási és célzási ügyesség kivántatott: a szükséges 
vadászi, — vagyis dobóeszközt pedig 4—5 bakarasztnyi 
hosszú, nehéz s erősen bunkós végű fütykös képezé, 
melyből egyszerre 3—4 darabot vitt magával vászon
tarisznyában a furkóvadász. Mikor aztán az őszi szán
tásra, tarlóra kifeküdt a nyul-állat s ekkép a jól sejtő 
szöm megláthatta akár egy dülőföldnyiről is : nekiindult 
a botoló embör. Nekigyürkőzött s a furkót hajításra 
készen jobb kezében tartva, rendes vadászmódon jár
kálni kezdett a nyúlás területen, erősen szemlélődve a 
„lágerjében" szundikáló „nyuszi“ után, s ha aztán egy 
ilyet sikerült felfedeznie, furfangos járáskeléssel igyekezett 
mind közelebb és közelebb férkőzni hozzá, s ha ez sike
rült, s a nyúl egy rövid hajitásnyinál nem volt messzebb: 
hirtelen csak megrögzítette magát s abban a szempillan
tásban odapuffant a nagy erővel hajított bunkó a nyuszi 
tetejébe, a „ki" aztán elkábulva rugdosott és hempergett 
az anyaföld avarján s mire magához jöhetett volna, a 
furkóvadász már ráhasalva iparkodott hátsó lábát marokra 
szedve, fületövére intézett tenyér-él ütésekkel a más
világra „transporálni“.

Régente kint a tanyavilágban állítólag sokan értettek 
a furkózáshoz, vagyis a „hajítófa" dobásához s kivált a 
pásztorfélék- és juhászoknak volt a majdnem közkeletű 
nomádfegyvere ez, kiváltképpen a „topókkal“ (tolvajok
kal) szemben, sőt állítólag a farkas ellen is ezt hasz
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nálták volna; azonképpen a bürge-tolvajokat is ilyes kis 
furkókkal hajigálták le a lábukról, ha szalacjásra vették.

Ma már — mint említőm — híre is alig van a 
„hajítófa“ e nemének, lefölebb a szóbeszédben emlé
keznek meg róla lebecsülő formában, midőn ugyanis 
valami nagyon csekély értéket akarnak kifejezni (igy : 
„nem ér egy hajítófát“).

A „hajítófának“ mindkét végén kihegyesített formáját 
tudtommal nem használták, de nem is ismerik ma már, 
sőt Tamás vagyok abban is, hogy régebben is használ
ták volna. Én legalább semmi nyomára sem akadtam, 
noha a Szeged alsóvárosi és alsótanyai nép sokak által 
erősített tatár eredetére való egyébb foglalkozási és 
szórakozási módjai elárulják — kivált gyermekjátékaik
ban, így a hajítófával való vadászat is — alig kétséges 
tatáreredetet. Ugyanis a rövid furkóval való vadászat, 
mint sajátszeműleg meggyőződtem, a tatároknak ma is 
egyik nemzeti foglalatossága; de az is igaz, hogy a 
kéthegyű kis karók vannak inkább használatban náluk, 
mint a bunkós végű hajítófa és még szárnyasokra is 
igénybe veszik a hajítófát, de inkább csak a hegyesített 
formáját.

Tatár maradékú gyermekjáték a Szeged alsóvárosiak
nál a nyilazás, parityázás és célbadobós.

Mindezeket illetőleg, nem kell messzebbre vissza
mennünk a bizonyító adatok miatt, az árvíz előtti idők
nél. Az 50-es és 60-as években még tanya- és város
szerte divatos gyermekjáték számban ment a nyilazás, 
és pedig annak magyaros-tatáros formájával, t. i. az 
agynélkiil való nyíllal, vagyis íjjal, melyhez erős 
abroncsdarabot, vagy hajlítható ruganyos, görbe suhánkot 
használtak; míg nyilveszökiil“ nádszálak szolgáltak, a 
nádasházak ereszeiből húzogatva azokat, vagy a hajdanta 
Szeged környékén mindenfelé található, sőt a város bel
területén helyenként egész vadonokat képező nádrenge
tegek is szolgáltatták a nyílvesszőhöz való kitűnő anya
got, miket lehetőleg rőfhósszúra szabtak, minthogy a 
hosszú nyílvesszővel jobban lehet célt találni, mint a 
rövidekkel, de meg sokkalta távolabbra is hatol a hosszú 
nyílvessző, mint a rövid, szóval „messzebb hord“.

Szokásban volt a nyílvessző hegyét szurokburkolattal 
ellátni, melybe szeget, vastag tűt vagy árat erősítettek, 
ily módon adva meg a fegyverszerű ártó jellegét e lövő
készüléknek — és a nyilat nemcsak célbalövésre, hanem 
madarak ijesztgetésére is használták s különösen a 
nyárfások és akácosok sárgarigóit nyugtalanították velük, 
de csintalankodásból háziállatokra, különösen a tilosban 
kaparászó baromfiakra, macskákra miegymásra is lövöl
döztek a nyíllal és bár, „szörnyen tilos“ volt a kétlábú 
tollatlan állatokra való lövöldözés, de azért gyakran meg
esett, hogy a fütyürűs zsidót és ablakos tótot is hátba 
teremtette a csintalan gyereknép. — De a tanyákon, 
szép nyári estéken, tűzijátékot is hevenyésztek a nyíllal, 
éppen mint a tatároknál szokás. Megtüzesített agyag

golyócskákat lövöldöztek föl vele a magasságba, ami ha 
egyszerre több gyermek nyilazott, igen szépen vette ki 
magát a éjszakában, a raketázás ősi, vandál formájának 
benyomását keltve. — A tatároknál az ily tüzesített 
agyaggolyókkal való lövöldözés azonban ritkán esti mulat
ság számban menő, mint inkább komoly jelentőségű 
célzatból történik és inkább hadijellege van, a tűz
golyókat lévén hivatva helyettesíteni.

Ma már hire sincs Szegeden a nyíllal való mulato
zásnak. A nyílvesszőnek való náderdők eltűntek s a 
nádasházakat is kiszorították a „palotás Szeged“ modern 
épületei. Nyílvesszőt tehát nem lehetne szerezni már; 
így aztán jórészt .feledésbe is merült a tatáros mulatság, 
a modern „gummipuska“ helyettesítvén azt, amely bár 
igen célszerű eszköz az ablakok be- és járókelők pofon
lövöldözéséhez, mindamellett közkedveltség tekintetében 
nem helyettesítheti a nyilazást, és ma már rendőrileg is 
„szörnyen tilos" valami . . .

Megjegyzem, hogy a nyílnak az agygyal ellátott svájci 
rámás formáját a szegedi parasztgyerekek nem használ
ták és csakis az úrféle diákgyerekek kapadoztak hozzá 
rövid ideig, tető-zsindelyt alkalmazva az ágyazás („ráma“) 
céljára s ez okból a nyílnak ezt a fajtáját „rámás nyil“- 
nak is nevezték. De hát elmúlt ez is. Ma már nem igen 
nyilaznak a szegedi gyerekek. Azonképen elmúlt a hajdan 
nagyon kedvelt gyermekjáték: a parittyázás is. De 
itt álljunk meg egy kissé.

(Folyt, köv.)

A felesketett erdőtisztek és erdőőrök 
szolgálati fegyvereinek adómentessége.
Tornay Gyula fkt. erdőmester kérdésére, a „Magyar 

Erdész“ X. évf. 20. számában öt pontban kapja a vá
laszt. Ezen válaszban az igen tisztelt cikkíró. azonban 
inkább saját nézetének ad kifejezést, a meglévő törvé
nyeket és ministeri rendeleteket nagyrészt figyelmen 
kívül hagyva, sőt utóbbiak létezése iránt is kételyeket 
támasztva.

Nézeteim, de a törvény s. ministeri rendeletek veleje 
is, az adott válaszban foglaltakkal ellentétben állván, 
kötelességemnek tartom e helyütt, a kérdés tisztázása 
érdekében, a tárgyhoz hozzászólni.

Az 1883. évi XXIII. t.-c. 5. §-a szerint:
A fegyveradó alól kivétetnek:
f) a felesketett erdőtiszteknek és a kir. erdőfelügyelő- 

ségi személyzetnek szolgálati használatra rendelt fegyverei;
g) az erdőőröknek fegyverei azon esetben, ha ezen 

egyének az 1879. XXXI. t.-c. 37. §. — H.-Szlavon- 
országokban az ott érvényben lévő törvényben — meg
szabott minőség alapján lettek felesketve;

6. §. szerint:
A vadászati adó alól kivétetnek:
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b) a vadászterületek tulajdonosainak vagy bérlőinek 
szolgálatában álló vadász-cselédek;

c) a vadak gondozására és vadászterületek őrzésére 
alkalmazott cselédek;

d) a mező-, szőlő- és erdőgazdaságnál alkalmazott 
csőszök, pásztorok és erdőkerülők;

e) a hatóságilag felesketett erdőtisztek, erdőőrök és a 
kir. erdőfelügyelőség személyzete.

Az ezen szakasz b), c), d), e) pontjai alatti szemé
lyek, azon vadászterületen, melyen alkalmazva vannak, 
vadászatra is alkalmas fegyvert csak a vadászterület tu
lajdonosának, illetőleg bérlőjének engedelme mellett hasz
nálhatnak, más vadászterületeken azonban a vadászatot 
még a vadászati törvény korlátái között is csak a va
dászati adó lefizetése mellett gyakorolhatják.

Fenti törvény nem azt mondja, hogy: az erdőtiszt 
és erdőőr fegyvere adómentes, de, többes számot 
használ. Ebből önként következik, hogy egynél több 
fegyvere iS .lehet egy személynek.

Továbbá arról sem tesz említést, hogy ezen fegyverek 
egy, két, vagy több csövüek legyenek-e, de igen is arról ! 
intézkedik a 6. §. végén, hogy a b), c), d), e) pontban 
említett személyek csak a vadászht-tulajdonos, vagy 
bérlő engedelmével használhatnak vadászatra is használ
ható fegyvert. Ebből önként következik, hogy szolgálati 
fegyver nem kizárólag az egvcsövii karabély. Csak 
abban az esetben kell, hogy az legyen, ha a vadászat 
tulajdonosa vagy bérlője megkívánja, illetve nem engedi 
a sörétes, vagy buchs, drilling stb. fegyver viselését.

Hogy hány adómentes fegyvere lehet egy személy
nek, arról a 6755/91. számú földmivelésügyi ministeri 
rendelet intézkedik, mely így szól:

Azon felmerült kérdés alkalmából, hogy a felesketett 
erdőőrök az 1883. évi XXXI. t.-c. 5. §-ának g) pontja 
értelmében csak egy, vagy egynél több fegyvernek adó
mentes tartására vannak-e feljogosítva? — am. kir. 
pénzügyminister úr idei 2491. számú intézményével ak
ként határozott, hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 38. §-a 
értelmében felesketett erdőtisztek és erdőőrök szolgálati 
célokra 2 (kettő) darab fegyvert adómentesen tarthátnak, 
kettőnél több fegyver után azonbap adómentesség nem jár.

Budapest, 1891. évi május hó.
A minister megbízásából

Bedö s. k.
(Lásd: Erdészeti rendeletek tára Xl( évf. 15 1., vagy: 

Erdészeti Lapok 189,6. évi'XXXV. évf. 161. oldal.)
Közben megjegyzem, hogy a fegyver és vadászati jegy 

adómentessége, illetve kötelezettsége ügyében még kö
vetkező ministeri rendeletek hozattak: 2188/1882. (Erdé
szeti rendeletek tára II. évf, 261. oldal); 13799. sz. 1887. 
(Erdészeti rendeletek tára V—IX. évf. 88. oldal).

Az erdőőrök fegyverviselési, fegyverhasználati és fe
gyelmi szabályai iránt a 72086/95. belügy- s földmive
lésügyi ministerek közös rendelete intézkedik, melynek 

1. §-a: „Az 1879. évi XXXI. t.-c. 17. §-ában megneve
zett erdőbirtokosok erdeinél alkalmazott s hatóságilag 
felesketett minden erdőőr szolgálatadójától egy rövid 
vadászkést képező szuronynyal ellátott könnyű szerke
zetű hátultöltő karabélyt kap, melyet szolgálatában ál
landóan magánál viselni köteles.

Ezen fegyverzet a szolgálatadó tulajdonát képezvén, 
kímélendő s mindig oly állapotban tartandó, hogy szük
ség esetén használni lehessen."

Ezen rendelet nem mondja ki, hogy a birtokosok kö
telesek karabélylyal ellátni erdőőreiket, de még kevésbbé, 
hogy az Verndl legyen. (Lehet az Mannlicher, Mauser, 
Browning, Savage, Kropatschek, vagy bárminemű rend
szerű karabély) ■

Azonban a 3. §-ban megszorítja a fegyverhasználati 
jogot, kimondván : A szolgálatot teljesítő erdőőr az elő
irt fegyver használatára jogosítva van az ellen: stb.

Az előírt fegyvert a karabély képezi. (E szerint, ha 
szószerint vennők a rendeletet, még pisztolyt se lenne 
szabad használni, ha valaki megtámad.)

Minthogy nem tiltja a sörétes, vagy több csövű fegy
vert szolgálati fegyvernek tekinteni, a régi szokás, vala
mint a törvényben foglalt intézkedések továbbra is ér
vényben maradnak s a több csövű puska is adómentes, 
ha csak kettőnél többet nem tart egy-egy személy.

Mellesleg megjegyzem, hogy fenti rendelettel a mi
nisterium a Verndl-karabélyok égy részétől — termé
szetesen legrosszabbjától — szabadulni remélt s ezért 
akarta volna az erdőőröket boldogítani. Ezt bizonyítja a 
35936/96. sz. földmiv. ministeri rendelet, mely megvé
telre kínálja a „könnyű szerkezetű hátultöltő karabélyo
kat.“ (Vagy 10'darabot rendeltem, rosszul lőtt mind s 
a „rövid vadászkést képező szurony“ gyanánt küldték a 
régi gyalogsági kardszuronyt.)

A 2. kérdést illetőleg Borsod vármegyére vonatkozó
lag, ahol a tisztelt kérdést intéző kezelése alatt lévő bir
toknak nagy része fekszik, a Borsod vármegye közigaz
gatási bizottsága elnökétől 2486T909. kb. sz. alatti sza
bályrendelet 6. §a rendelkezik, mely igy szól:

A felesketett erdőtisztek, erdőőrök, mező- és hegyőrök, 
továbbá az itt felsoroltak közzé tartozó, bár fel nem es
ketett, de szolgálatuknál fogva fegyverviselésre jogosult egyé
nek szolgálati fegyverükre nézve szolgálatuk ideje alatt lá
tandók el, évről-évre megújítandó fegyvertartási en
gedéllyel. A bejelentett vadőröknek (1883. évi 20. 
t.-c. 41. §.) szolgálatadójuk kérelmére évről-évre meg
újítandó fegyvertartási engedély adandó ki.

A szolgabiráknak kiadott alispáni rendelet utolsó előtti 
kikezdése pedig így szól: Figyelmeztetni akarom a fő- 
szolgabirákat arra is, hogy a szabályrendelet 6. §-a sze- 

, rint az erdőtisztek, erdőőrök, mező- és hegyi őrök, vad
őrök szolgálatuk idejére fegyvertartási, engedélylyel hiva
talból látandók el.

A 3. pontban sem értek egyet a tisztelt cikkíróval. — 
Az erdőőr nem kötples fegyverét semmi őrjáratnak át
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engedni. Amint az őrjárat kételyeket támaszt az erdőőr 
igazolása iránt, épp úgy s ugyanannyi joggal kételked- 
hetik az erdőőr az őrjárat hivatalos minőségében. Vagy 
nem bújhat senki csendőr- vagy finánc ruhába, aki 
nem az?

A feleskétett erdőtiszt s erdőőr az 1879. évi t.-c. 40. 
§-a értelmében szolgálatában csak úgy közbiztonsági 
közeg, mint a osendőr vagy finánc, s fegyverét senkinek 
sem köteles átengedni, ha magát igazolja — igazolásul 
szolgálhat a fegyvertartási engedély is — sőt ő is igazo
lásra szólíthatja fel az őrjáratot, mint az őt, a már fen
tebb említett okból. Endersz Frígyeg

Csatangolás.
Nagyságos Asszonyom 1 Levelet írok, mert szóval nem 

tudnám elmondani, ami fekszik lelkemen.
Ismeri szobámat s így bizonyára emlékszik arra a 

Diana-képre, mely Mária-üvegbetétes kályhámmal szem
ben a falon függ. Azt is tudja, azért függ ott, hogy a 
különben értéktelen képet estve a kályha fénye meg
világítsa. Ráessék az a bizonyos tűzfény, melynek színe 
meghatározhatlan, erőssége megméretlen, szóval nincs 
még elemezve, de a hatása, az mindazok előtt ismere
tes, kik ezen izgató és végzetes időt lámpagyujtás nélkül 
engedték bekövetkezni.

E fény álomba ringatja az öntudatot és éleszti a kép
zelő tehetséget. Elaltatja a lelkiismeretet, de ébren tartja 
a vágyakat.

Ha az ellentéte ismeretes volna, azt lehetne mondani, 
hogy ez e fény az optimizmus fénye. Mindennek a leg
boldogabb, legszebb oldalát világítja meg és sötét 
árnyékba burkolja a gátakat, akadályokat és rútságokat. 
Egész bizonyos, hogy ilyen fény mellett találkozott 
Romeo Júliával, de feltétlenül hihető, hogy Napoleon 
sem lett volna képes világhódító terveit egységesezni, ha 
nem ily fénynél gondolta volna át őket.

Tudja, hisz én mindent elmondtam, hogy mily szép 
ez a Diana-kép ezen világításban. A téglaszínűre ala
pozott mellkép, a komor zöld háttérrel, hajában az uj- 
holddal, oly beszédessé válik. Ajka félig nyitott; talán a 
fáradtságtól, talán a csókszomjtól.

Az elől nyitott barna kabát alatt fehér, nyaknál csukódó 
ing, mely azonban most közbül elszakadva (vagy el
tépve ?), középen ketté válva látni engedi a naptól meg
pirult domború mellkast s mégis ízlésesen elfedi annak 
női voltát. '

Szemöldöke, homloka férfiasán határozott, szeme asz- 
szonyosan beszédes. Azt is tudja (mit nem mondtam én 
már el?), hogy hasonlít magára. Vagy csak én látom.azt?

Ha maga nem volt otthon s így ki nem beszélhettem 
magam, ide ültem az esti tűzfény által megvilágított kép 
alá és — imádkoztam. Mit csináltam volna mást? 
Beszéltem hozzá szépen, mondtam neki meséket, mint 

magának szoktam; és ő szívesen hallgatta; beszédes 
szeme, hogy megért, intette.

Hányszor tévesztettem össze magát e képpel? Hány
szor nem voltam tisztában: szobámban ülök-e a kép 
előtt, vagy a maga lábainál ? A kép épp oly tartózkodó 
volt, mint maga.

Tegnap azonban máskép történt. De nem! Nem is akarok 
gondolkodni tovább róla. Ez a bizonytalanság tartja még 
bennem az erőt, melyre szükségem van, hogy csoma
goljak és fussak; fussak e helyről, hol nincs idealizmus, 
hol még a képek is ott hagyják kereteiket és futnak a 
realizmus után ...

Isten vele, nagyságos Asszonyom!

Igen tisztelt szerkesztő Úr!

Én is levelet írok, hogy könnyítsék lelkem bánatán.
Ebben a csúnya, önző világban, mikor mindenki a 

pénz után futkos, mikor már a múlté a jó kedélyesség, 
felebaráti szeretet, önzetlen szívesség, mikor ha nincs 
pénzed, feltétlenül éhen halsz, mondom, épp ebben a 
csúnya világban csak egy vállalat volt,- mely ellentétben 
mindenekkel, önzetlenül szolgálta a közjót. Kikiabálta az 
igazságtalanságot, veszekedett mások javáért; közvetítette 
a panaszokat, meghallgatta a kétségbe esőket, és vigasz
talta az arra szorulókat. A Magyar Erdész volt szemem
ben az a.lap, mely ideális magasságban ragyogott többi 
kollegája között, mert évek során át sohasem kért tőlem 
előfizetést, de közreadta panaszaimat, fáradt jóvoltomért 
és mindig rendelkezésre állt mindenben.

Végtelen büszke voltam, hogy épen az én szakom 
lapja az, mely nincs „megfizetve“, hanem ingyen szol
gálja a közjót. Oly ideálisán szerettem e lapot, hogy 
még hirdetéseket sem akartam beküldeni, nehogy ezzel 
zavarjam nemes idealizmusukban az urakat. Kiszámítani 
a dijat s megírni, hogy mennyi is az ára! . . . A fize
tett szerelem jut eszembe.

Hányszor voltam felháborodva Roessemann és Kühne- 
mannra, hogy nem átallotta számról-számra kizavarni 
ideális merengéseikből hirdetési költség kiszámításával 
az urakat. Többeket le is beszéltem hirdetéseik bekül
déséről, azzal érvelve, hogy ily önzetlenül szerkesztett 
lapot úgy sem olvas anyagi dolgok iránt érdeklődő egyén. 
Hogy meg voltam elégedve, ha sikerült egyet is lebeszél
nem ? Meg voltam győződve, hogy ezáltal nagy szolgá
latot tettem a lapnak. És hittem, hogy így dolgozik a 
többi munkatárs is, mert ily sikeres működés után joggal 
tarthattam magam titkos munkatársnak.

A Magyar Erdészt helyeztem ez önző világ közepéből 
kirekesztett önzetlenség templomának oltárára oltárkép
nek és oda jártam ájtatoskodni, ahányszor sikerült e 
pénzhajhászó társadalom egy-egy tagjának valamit rajtam 
besarcolnia. •
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Ismét ez oltárkép jutott eszembe, mikor a Magyar 
Erdész ismert borítékát pillantottam meg leveleim között.

De hogy jártam? Majd a guta ütött megj olvasva, 
hogy hátralékos előfizetési dijaim utólagos beküldését 
kívánják tőlem.

Nem hittem szememnek. Nekem szól ez ? Én tarto
zom? Pénzt kér tőlem a M. E. ? Hát ez az a híres 
idealizmus?

Szivem fájdalmasan dobogott, s láttam, hogy az a 
bizonyos oltárkép hogyan hagyja ott szétomló keretét s 
számlával kezében követeli a hátralékos dijakat . . .

Könnyeztem! Igen, Szerkesztő Ur, képtelen vagyok 
bármit is cselekedni ily fájdalmas leleplezés után.

Igen kérem, vigasztaljon meg, hogy levele csak egy 
rossz tréfa volt és továbbra is teljesen ingyen óhajtják 
szolgálni szakom javát, mit ez uj évfolyam küszöbén 
azzal lehetne legjobban bizonyítani, hogy lapjukat tovább 
is ingyen küldik meg nekem . . .

Boldog új esztendőt! . . .

* Áthelyezések. A m. kir. földmívelésügyi minister az állami 
kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazatánál áthelyezte 
Bodoni Miklós m. kir. főerdőmérnököt Besztercére (pénztári ellen
őrnek), Radonics Vazul m. kir. segéderdőmérnököt Fehértemplomra 
(erdőgondnoknak), Becher Adolf m. kir. segéderdőmérnököt Homon- 
nára (erdőgondnoknak), Bechine Ferenc m. kir. erdőmérnökjelöltet 
Bereckre (erdőgondnoknak) és Fiedler Jenő m. kir. erdőmérnök- 
gyakornokot Versecre az ottani járási erdőgondnoksághoz, Ferenczy 
Lajos kir. alerdőfelügyelőt a temesvári erdőfelügyelőségtől a debreceni 
erdőfelügyelőséghez, Szabó Kálmán m. kir. segéderdőmérnököt pedig 
kirendelte a lippai főerdőhivataltól a marosvásárhelyi erdőfelügye
lőséghez.

* Nyugalmazás. A m. kir. földmívelésügyi minister Dohnányi 
Pál m. kir. erdőmérnököt állandó nyugalomba helyezte.

* Főúri vadászatok. Fülöp szász coburg gothai herceg ő kir. 
fensége pusztavacsi vadászterületén az 1910. évi nagy hajtóvadásza
tok december hó 8 -14. között tartattak meg, melyen résztvett: 
Fülöp herceg mint vadász úr fiával Lipót herceggel, Ágost szász 
herceg, gróf Szapáry István, gróf Bissingen huszárezredes, gróf 
Breda, báró Gablenz, Halász Zsigmond és Móric, Muzsik Lajos, 
Bakos Géza és a pusztavacsi uradalom tisztikara. — Terítékre került: 
2 drb dámvad, 2246 drb mezei és 23 üregi nyúl, 381 drb fácán, 
60 drb fogoly, 2 drb róka, 1 drb kutya és 39 drb kártékony szárnyas, 
összesen 2754 drb.

* A rétek őszi ápolása. Hazánk átlagos szénatermését a 
statisztika kát. holdanként 161/» mm.-ra becsüli, ami természetesen 
csak átlagos szám. — Vannak a természettől bőkezűbben megáldott 
vidékek, ahol jó években a termés a fenti átlagokat jelentékenyen 
felülmúlja. Sokkalta nagyobb számban vannak azonban az olyanok, 
amelyek az átlagnál jóval kevesebbet teremnek. - Ezzel szemben 
Franciaország és Németország jól gondozott és trágyázott rétjei 
minimálisan 25 q szénát adnak; a középtermés 35 q, a jó termés 
pedig 45 q körül szokott ingadozni. Ha ezzel a mi szerény átlag

termésünket összehasonlítjuk, hamarosan rá kell jönnünk, hogy ezen 
a téren még nagyon sok a tennivalónk. Rétjeink elhanyagolt állapota 
elsősorban is annak a körülménynek tudható be, hogy gazdáink, 
ritka kivétellel, sajnálják a rétre a munkát és költséget áldozni. 
Rétjeikről elveszik, ami azon terem, arra azonban nem gondolnak, 
hogy valamiként pótolni is kellene azt. amit elvettek. Istállótrágya 
a rétre nem igen jut, azt pedig a gazdák legnagyobb része nem is 
tudja, hogy a műtrágyák segélyével mily óriási eredményeket lehet 
elérni, hogy azok segélyével a rétek termését könnyen meg lehet 
kétszerezni. — Csak egynéhány példát kívánunk felemlíteni, amelyek
nél csupán a műtrágyázott rétek többlettermését mutatjuk ki:

Csak foszforral 
trágyázott

Foszfor és kálival 
trágyázott

Agyagtalajon, Kassa ............... . 927 kg. széna 1463 kg. széna
„ Rábahidvég .......... 550 „ 1851) „
„ Erdőd .................... - 154 „ „ 640 . „

Keszthely, vályogtalaj............  .... 280 „ 750 . „
Saágon, homoktalaj .................... . 320 „ 720 ,
Jakabfalván, homoktalaj ... .......... 325 , 1070 „
Komoródon, „ ..............- 490 „ „ 1740 „ „
Kültáncon, „ .............. .. 250 . „ 1200 „
llkamajoron, „ ..............- 408 , 969 ,
Keszthelyen, „ ........ . 1859 .
N.-Daádon, „ ............. .- 735 „ , 1205 .

Tehát minden egyes esetben nagy termést eredményezett a mű-
trágya és pedig legtöbb esetben jelentékenyen nagyobb volt a foszfor 
és kálival trágyázott rétek termése; áll ez különösen a homokos és 
tőzeges rétekre, de a legtöbb kötött talaj is meghálálja a foszfor 
mellett a kálit. Kötött talajokon tehát szuperfoszfátot kell alkalmaz
nunk, kísérletképpen egy kisebb területen 40%-os kálit is ; 200 kg. 
szuperfoszfátot legcélszerűbb kiszórni és pedig őszszel. Kiszórás 
előtt keresztül-kasul meg kell boronálnunk a talajt. Ha kálit is alkal
mazunk a szuperfoszfáttal egyidejűleg, úgy azt is őszszel szórjuk ki. 
Homoktalajokon mindenesetre káli-szuperfoszfátot alkalmazzunk. Úgy 
a szuperfoszfát, mint, a kálinak hatása 2—3 évre terjed. — Az emlí
tett műtrágyák mellett azonban célszerű tavaszszal még chilisalétro
mot is alkalmazni, amely kora tavaszszal, a rét felszáradásakor szó
randó ki. 50—60 kg. kát. holdanként ebből a műtrágyából teljesen 
elegendő, ami azután olyan hatalmas vegetációnak indítja a növény
zetet, hogy bámulva és csudáivá fogjuk azt szemlélni. — Mig a 
foszfor és káli a pillangós virágúakat fejleszti, addig a nitrogén
trágyát. a chilisalétromot főleg a fűvek miatt kell adni, mert ha ezt 
nem tesszük, akkor a herefélék nagyon elhatalmasodnak a foszfor
trágyázás következtében, de nem tartanak vele lépést a fűfélék s 
ennek következtében nem lesz elég tömött a rét. A chilisalétrom 
alkalmazása csak olyan vidéken indokolt, ahol az időjárás általában 
véve olyan kedvező, hogy biztos sarjútermésre számíthatunk.

* Mi lesz a cipőből holta után ? Ez életben — szegény-, 
nek — úgy sincs sok öröme. Letiporják a sárga földig, sárig, s ha 
már nem birja sokszor a nagy terhet, ha „a folytonossági hiányok“ 
betegsége kiüt rajta: egyszerűen eldobják. De ő nem bánja! Most 
néz csak egy szebb jövő elé ; a fény, a pompa, melytől cipő korá
ban oly távol volt, most nyílik meg előtte s ezért szívesen tűri, ha 
gépeken szétdarabolják, jól kimossák, s hogy a másvilágra teljesen 
megtisztulva kerüljön — kén-kloridban maratják, újra mossák és 
szépen megszárítják. — Ezután maga kínálkozik oly gépekbe, hol 
egész „finom" lisztté őrlik, s mint ilyet zselatin, gyanta, enyv, 
gypsz, vízüveg, vagy esetleg még cement és más finom dolgok 
társaságába bevezetik, hol ezek egyike vagy másikával egészen meg
barátkozva különféle csinosabbnál csinosabb festékekkel együtt holmi 
présekbe, „autózik" s itt teljesen szakítva előző életének összes 
emlékéivel, büszkén jön ki már fésű, haj tű, gomb vagy nipp __
alakjában. És most itt a dicső élet! A kik szidták, gyalázták a 
sok tyúkszemért életében, most a fejükön, mellükön hordják és 
büszkék rá, hogy oly csinos dolgot fűzhetnek selyem fürtjeikbe ők, 
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a szép hölgyek, de büszke ám ő is az új életben, hol ennyire fel
magasztalják és hozzá illatos olajokkal is körül veszik, — mert 
bizony cipökorában vajmi ritkán jutott ily bizalmas közelségbe 
a szép puha . . . selyem fürtökkel . . .

* „Háztartás“ — a háztartásban. Tizenhét év alatt bebizo
nyosodott, hogy a „Háztartás“, amely Urainé Hentaller Lilly kitűnő 
szerkesztésében jelenik . meg, szinte nélkülözhetetlen támogatója és 
tanácsadója a magyar háziasszonynak. A „Háztartásiban minden 
van, ami a magyar háziasszonyt érdekli. Harmincöt rovata kizárólag 
a házzal, konyhával, éléskamrával, gazdasággal, kerttel, baromfi
udvarral stb. foglalkozik. Hasznos és fölötte tanulságos cikkeit szak
emberek Írják. A lapban van divat, kézimunka, gyermeknevelési 
rovat is, továbbá novella, regény, vers. A „Háztartás“ egyedül áll a 
maga nemében. Erről bárki meggyőződhetik, aki a szerkesztőségtől 
(Budapest, VII., Aréna-út 68.) mutatványszámot kér. Előfizetési órai: 
egész évre >2 K, félévre 6 K, negyedévre 3 K. Államhivatalnokok, 
lelkészek, tanítók, jegyzők, olcsóbban kapják.

Ad 602—1910.
számhoz

Faeladási hirdetmény.
A zsilmacesd-parosényi nemesi közbirtokos

ság és volt úrbéresek elnöksége a nagyméltó- 
ságu m. kir, földmivelésügyi minister Úrnak
1909. évi 79668. számú engedélyével a zsil- 
maczesd-parosényi erdejükön kijelölt 169'51 
kát. holdon található, összesen mintegy 29457 
ürm.3-re becsült bükk’ és mintegy 2647 m3-re 
becsült lucfenyőfa=állományát 1911. évi jan, 
bó 15’én délelőtt 9 órakor Zsilmacesd- 
parosény községházán tartandó szó- és írásbeli 
második árverésen el fogja adni.

Kikiáltási ár 19,500 korona.
Bánatpénz 1950 korona.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek 

a zsilmacesd-parosényi nemesi közbirtokosság 
és volt úrbéresek elöljáróságánál, a petrozsényi 
m. kir. járási erdőgondnokságnál és a dévai 
m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos órák 
álatt betekinthetők.

Petrozsény, 1910. évi dec. hó 15-én.

A zsilmacesd-parosényi közbirtokosság 
és volt úrbéresek elnöksége.

Vaddisznós ebek kerestetnek.

UKi ilyenekkel rendelkezik és | | 
eladók, értesitse az uradalmi | |

• • erdőbivatalt Szepessümegen. • •

8875—1910. számhoz.

Fenyőfa apróanyag eladás.
A máramosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 

kerületéhez tartozó feketetiszai erdőgondnokság 
Hlodovec nevű és az azzal szomszédos erdei 
rakhelyeken felmáglyázott mintegy

417 drb. 8 m. h. I. o. evezőrud,
856 „ 8 „ „ 11. o. evezőrud,
137 „ 7 „ „ I. o. evezőrud,

1615 „ 7 „ „ 11. o. evezőrud,
6061 „ 6 „ „ 1. o. csáklyarud,
8497 „ 6 „ „ II. o. csáklyarud,

884 „ 5 „ „ I. o. csáklyarud,
11559 „ 5 „ „ 11. o. csáklyarud,
9549 „ 4 „ „ komlórud,
8504 „ 3 „ „ komlórud,

109 „ fenyőveder
eladása iránt 1911. évi január hó 16-án 
délelőtt 10 órakor az erdőigazgatóság hiva
talos helyiségében zárt írásbeli ajánlatok tár
gyalásával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverés 
fog tartatni.

Kikiáltási ár:
a 7—8 m. h. I. o. evezőrudradrb.-kint K 1 99 
a 7—8 „ „ II. o. evezőrudra „ K 1'63 

az 5—6 „ „ I. o. csáklyarudra „ K —‘69
az 5—6 „ „ II. o. csáklyarudra „ K —'51

a 3—4 „ „ komlórudra „ K—'11
a íenyőhevederre „ K 137

az ajánlat egész és tized százalékban teendő.
Bánatpénz gyanánt készpénzben vagy állam

papírokban 2000 korona teendő le, illetve csato
landó az írásbeli ajánlathoz.

Az árverési és szerződési feltételek a.mára- 
marosszigeti m. kir. erdőigazgatóságnál és a 
feketetiszai m. kir. erdőgondnokságnál (székhelye 
Kőrösmező) a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

M. kir. erdőigazgatóság.
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Sz. 518/1910.
kj.

Faeladási hirdetmény.
Miklóstelke község elad a „Hinter dem Kop

pen“ nevű dűlőben levő 220 darab fűrész
áru- és dongafának alkalmas -85—90 cm. átl. 
mellmagassági átmérőjű tölgytörzset a legtöbbet 
ígérőnek a község házánál 1911. évi január 
bó 19=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 12,100 korona.
Bánatpénz ennek 10 százaléka.
Kelt Miklóstelke (Nagyküküllő megye), 1910. 

évi december 24-én.
(2—1) Hz elöljáróság.

J—.... ======^^

„Jura-Fegyverolaj.“
Hírneves vadászok és szaktekintélyek által is 
elismert legjobb fegyvertisztító és fegyverkonzer- 

váló olaj, továbbá

„Jura-Foncsorozó“
a beólmosodott fegyvercsövek legjobb tisztító 
szere. Kaphatók: Budadesten: Huzella M„ Zubek 
Bertalan és tsa, Skaba és Plökl. Kassán : Quiszfeld 
János. Kolozsváron: Schuster Emil. Debrecen
ben : Tóth Gyula, Antalffy Testvérek. Miskolcon : 
Huska Vilmos. Nyíregyházán: Ruzsonyi Pál. 
Szatmáron: Koós Gábor. Deésen: Brugovitz Jó
zsef. Eperjesen: Theisz Ármin uraknál és a 
„Jura-fegyverolaj“ laboratóriumban : Dombrádon, 

Szabolcs m.

Ára egy kis (100 gr.-os) üveg fegyverolaj
nak 1 K, nagy (300 gr.-os) üveg 2 K 50 f. 

Egy tégely foncsorozó kenőcsnek 1 K.

Faárverési hirdetmény.
Forotik közs. v. úrbéresei tulajdonát képező, 

összesen 43'1 kát. hold kiterjedésű erdőterüle
tén lévő összfatömeg tövön való eladása céljá
ból a Forotik (Krassó-Szörény vm.) községhá
zán 1911. évi január hó 16-án délután 2 órakor 
kezdődő zárt írásbeli ajánlatokkal kapcsolatosan 
megtartandó szóbeli versenytárgyalás fog tar
tatni. A verseci m. kir. jár. erdőgondnokság 
által becslés alapján megállapított, eladásra ke
rülő fatömeg a következő:
Tölgy épület és műfa .... 2648 köbm.
Tölgy, hárs, gyertyán és cser tűzifa 3730 köbm. 
amely összfatömegnek az úrbéres választmány 
által megállapított becsértéke 68,000 korona.

A zárt írásbeli, 1 koronás bélyeggel ellátott 
ajánlatok legkésőbben 1911. évi január bó 
16=án délután 2 óráig az úrbéresek elnökénél 
Forofik adandók be; az írásbeli ajánlatban a 
területen lévő összfatömeg után felajánlott vételár 
számokban és szavakban kiírandó és az aján
latba beveendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát 
aláveti.

Az írásbeli ajánlattal együtt a becsár 10 %-á- 
nak megfelelő pénzösszeg bánatpénz gyanánt 
készpénzben az urbéresi elnök kezéhez adandó, 
esetleg a szóbeli árverés megkezdése előtt ott 
lefizetendő.

Fenti feltételeknek meg nem felelő, a kellő 
bánatpénzzel nem biztosított, úgyszintén későn 
érkező, avagy távirati ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

A szerződési és eladási feltételek az urbéresi 
elnöknél Forotikon, illetve a verseci m. kir. 
járási erdőgondnokságnál betekinthetők.

Az erdőterülethez a legközelebbi vasúti állo
más Szurduk és Forotik 4—4 km. távolságra. 
Pósta, távírda és vasúti állomás Forotikon.

Kelt Forotikon, 1910. december havában.

Zóra Paul, 
urbéresi elnök.
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Sz. 2140/910.

Tölgyfaeladási hirdetmény.
Nagyküköllő vármegyében fekvő Nagysink 

község mint erdőbirtokos eladja erdejének B. 
üzemosztályában lévő s esedékes vágásában a 
törzsenként eladott fákon kívül fennmaradó 1425 
darab tölgytörzset a legtöbbet Ígérőnek az 1911. 
évi január hó 18-án délelőtt 10 órakor a község
házánál tartandó nyilvános árverésen.

Az eladandó faanyag között van 185 darab 
igen jó növésű egyenes, 49 cm. átlagátmérőjü 
(mellmagasságban véve), 878 darab jónövésü 
magas 55 cm. átlagátmérőjü, s végül 362 darab 
hasonló jó magas 41 cm. átlagátmérőjü törzs, 
melyek közül mintegy 10% dongafának kitünően 

alkalmas, mig a többi talpfának és épületi fának} 
nagyon jól alkalmas.

Árverelni szándékozók kötelesek az 1619 m3» 
műfa, és 2284 m3 tűzifa, összesen 25.000 korona 
azaz huszonötezer koronára becsült kikiáltási á.. 
10%-át bánatpénzül az árverési elnök kezeihez 
az árverés megkezdése előtt letenni. Zárt aján
latok csak az árverés megkezdéséig fogadtat-, 
nak el.(

Árverési feltételek alólirott községi elöljáróság
nál bármikor megtekinthetők.

Nagysink, 1910. december hó 14.
BŐHM HENRIK, BRANDSCHOTT JÁNOS.

főjegyző. 2 — 1 bíró.

Erdei facsemete-eladás
1911. évi tavaszi szállításra.

600.000 drb. 2 éves lucfenyő magoncz Picea excelsa 
1,300.000 „ 3 „

50.000 4 „ „ átiskolázva
1,200.000  „ 2 „ feketefenyő magoncz Pinus austriaca

40.000 „ 2 „ bankfenyő „ Pinus banksiana
45.000 „ 3 „
20.000 „ 2 „ jegenyefenyő „ Abies pectinata

600.000 „ 1 „ kocsányos tölgycsemete Quercus pedunculata
400.000 „ 2 „
250.000 „ 3 „
600.000 „ 1 „ kocsánytalan tölgy
300.000 „ 2 „

1,200.000 „ 1
60.000 „ 1
80.000 „ 2

1,200.000  „ 1 „ ákác
4.000 „ 1 „ diófa
1.000 „ 2 „

Továbbá fodorjuhar, éger, hárs
A csemeték mind elsőrendű minőségűek.
Árjegyzéket kívánatra küld:

sessiliflora

kőriscsemete Fraxinus americana alba 
„ » » ornus

Robinia pseudoaccacia
Juglans nigra

és gleditschia-csemeték elsőrendű minőségben.

Junghans E. erdőgondnoksága Lunkaszprie,
u. p. Dobrest, Biharmegye.

-/
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magyar erdész
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Alapította
I Imecsfalvi IMECS BÉLA  Bélapátfalván.
L ii t augusztus 25.

k ^segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
■KÉNÁSS Y BÉLA Jólsva, Gömör m. 
F ’f hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati főmunkatárs:
Remetei KŐVÁRY JÁNOS

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

A fényképezés az erdészeti földmérés 
szolgálatában.

Itta Lángos Lajos erdőmérnök-hallgató.
||Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1910. évi junius 

| 19-én a dobsinai jégbarlangnál megtartott közgyűlésén dicséretet 
nyert pályamunka.

Jelige: „Héliosz“.

I A már megszerkesztett térképbe, az egyes 
i * fontok mellé, azok magasságát is bejegyezzük, 
í A magasság meghatározása az M ¥ -y kép- 

■Bet szerint történik. Az így nyert magassághoz 
i még a műszermagasságot (helyesebben az ob- 

fOektiv magasságot) és az álláspont magasságát 
i -is hozzá kell adni.

k -t A magasság meghatározásánál gyakran állha- 
BKmk azzal az esettel szemben, hogy hosszabb, 

'vízszintes vagy egyenletes lejtésű, vonalak egyes 
pontjainak magasságát kell megállapítani. Például 

bizonyos vízszintes útvonalat szegélyező jegenye- 
nyárfákat vesszük fel pontok gyanánt. A tnagas-

IBág meghatározása közben azt találjuk, hogy:

'm, Mg Y.^ Yo!i. a közbeeső fel

vételi pontok: B. Ci D. E és F a ff összekötő 
egyenesben fekszenek, vagyis a B, C, D, E és 
F pontok az A és G pontokkal egyenlő magas
ságban vannak. Ilyenkor fölösleges a közbeeső 
pontok magasságát meghatározni, hanem a B, 
C, D, stb. pontok mellé az A pont számára meg
állapított magasságot írjuk. Többé-kevésbbé ha
sonló az eset, a midőn az útvonal stb. egyen
letes lejtésű.

A fentebbiekben röviden elmondtam mind

azon elveket, melyek az egyszerű fényképező 
gépnek, mint photogrammetriai műszernek, alkal
mazására vonatkoznak. Hogy az egyes felvételek 
feldolgozása mégis mily módon megy végbe, 
célszerűnek tartottam jelen munkám végére egy 
erre vonatkozó példát iktatni.

Elkészítendő az ab cd terület rétegvonalas 
térképe. E célból az illető területre vonatkozó 
és birtokunkban lévő, 1:2880 lépték szerint meg
szerkesztett térkép megfelelő részét, 1:2000 lép
tékben lemásoljuk (a rétegvonalas térképet ezen 
léptékarány szerint kell elkészítenünk). Fénykép
felvételeinket az AB útvonalhoz és a BCD határ
vonal C pontjához csatlakozva, készítjük el. Fel
állva az A és B pontokban, C pont szerint tájé
kozzuk készülékünket. A 16. ábrán látható a 
fenti ab cd terület két fényképe az A és B pon
tokból felvéve. A felvétel 9 x 12 %»-es Hüttig- 
féle készülékkel történt. Ábránkon a felvételeket 
12 X 18 méretek szerint, nagyítva látjuk. A

■r ' '

' . .. . . Y i .. .

li
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16. ábra.

fényképfelvételen apró körökkel jelöljük meg 
mindazon pontokat, melyek a terep hajlásviszo- 
nyait tüntetik fel. A 16. ábrán ezen pontok, át
tekintés céljából, szakgatott vonalakkal vannak 
összekötve. Szükséges azonban, hogy ezen pon
tok mindkét fényképfelvételen rajta legyenek, mert 
helyzetük, a térben, csakis ez esetben határoz
ható meg. A kiválasztott és mindkét felvételen 
ugyanazon számmal megjelölt pontoknak meg
határozzuk a függőleges és vízszintes irány- 
szállaktól való távolságukat és azokat ’^-ben 
kifejezve jegyzékbe vezetjük be. A függőleges 
irányszáltól való „X“ távolságot, aszerint amint 
a kérdéses pont a kép jobb vagy bal oldalán 
fekszik, j, illetve b index-szel jelöljük meg. A 
vízszintes irányszáltól való „y“ távolságokat + 
jellel látjuk el, aszerint amint a pont a vízszin
tes alá vagy fölé esik.
Műszer: Hüttig-féle Klapp-kamera (Co)linear anastigmat)

Méret: 9 x 12. Szám: 106.
Képtávolsági állandó: 2015

Felvétel 
A - 869

az A 
•8 4-1

pontból i Felvétel a B pontból 
B = 858-44-1’4 méter

£ X 7 H m M x 1 y m M

milliméter méter milliméter méter

1 b
75-2 -60 218-0 6-6 864-6

b
78-1) 4-4-3 220-0 4-4-8 864-6

2 b
780 4-7’0 3200 J-8-7 879-91 b

24-0 4-19-0 261-0 4-20-1 879-9

3 b
73-0- —|—13-0 360-0 -f-20-8 b892-01 30 4-23-0 281-0 4-32-2 892-0

stb. stb.

A lemért x értékek alapján megszerkeszthet
jük a kívánt térképet, a már ismeretes módon. 
A kész térképről lemérjük az egyes pontoknak 
az A és B álláspontoktól való „H“ távolságát 
és a nyert értékeket a felvételi jegyzékbe írjuk 
be. Az ily módon összegyűjtött adatok alapján, 
meghatározhatjuk az egyes pontoknak A és B 
pontokhoz viszonyított magasságát, az ismeretes 

m ■ y H képlet segítségével.

Aszerint, amint a képletben az A illetve B 
fényképről levett y értékek és az A illetve B 
ponttól való H távolságok szerepelnek, nyerjük 
a kérdéses pontnak magasságéi az A, illetve B 
ponthoz viszonyítva

Pontos felvétel és szerkesztés esetén:

Am +Ma -Ya - -Bm +Mb ~ Yb 
k k

ahol Am és Bm az A és B pontok magasságát 
(hozzáadva a műszermagasságot) jelentik ; Ma és 
Mb pedig az illető pont magassága az A és B 
pontokhoz viszonyítva.

Kiszámítva az egyes pontoknak viszonylagos 
magasságát, a nyert eredményhez hozzáadjuk 
az álláspont tengerszint feletti magasságát és az 
objektiv magasságot az illető felállásra vonatko
zólag. (Jelen felvételünknél az objektiv magas
ság mindkét esetben T4 méter.) Az így nyert 
tengerszint feletti pontmagasságokat a térképbe 
bejegyezzük és az ily módon előállott magassági 
kóta alapján, a szokásos módon, megszerkeszt
hetjük a kívánt rétegvonalos térképet.

A jelen munkában elmondottak után, azt hi
szem fölösleges a photogrammetria előnyös vol
tát tovább fejtegetni. Hogy az erdészeti felvételek
nél a photogrammetria eddig még alig volt alkal
mazva, oka az, hogy még kevesen ismerik, vagy 
ha ismerik is, pontosságát igen lebecsülik. Igaz 
hogy a bussolánál, mostoha körülmények között, 
pontatlanabb, de használata, bussolaméréssel kap
csolatosan, sokkal előnyösebb a bussolaműszer 
kizárólagos használatánál.
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Átlalók.
Közli: Sessler János erdőmémök-hallgató.

A közönséges egyvonású átlalók egyik eddig 
talán meg sem figyelt fogyatkozását szándéko
zom jelen módosításommal sikeresen s egyszerű 
módon kiküszöbölni.

Aki becsléssel foglalkozott, bizonyára ta
pasztalta, ha munkásait némileg ellenőrizte, 
hogy azok, főleg ha a fa átmérője valamely 
egész centimétert meghaladott mindig, a kiseb
bet szokták bekiáltani, mtvel ennek számozá
sát látják közvetlenül; a következő nagyobb 
számot, még ha az átmérő a fél centimétert is 
meghaladja, elfödi az átlaló mozgatható szára.

Szóval a munkások nagyobb gyakorlat hijján, 
de főleg kényelmi szempontból nem-igen alkal
mazkodnak azon utasításhoz, hogy az egész 
centimétereket meghaladó átmérőknél egyszer 
a nagyobbat, máskor a kisebbet kiáltsák be; 
sőt ha az átmérő már meg is közelíti a nagyobb 
átmérőt, inkább a közvetlenül látható kisebbet 
szokták bediktálni.

Ezen hiányon könnyű s egyszerű segíteni az 
átlaló némi javításával, melyet legegyszerűb
ben a következőkép vélek megoldani. Az ábra 

szerint a mozogható szárnak a vonasz beosz
tása fölötti része egy-két centiméternyire ki van 
vágva s a szár belső élének meghosszabbítása
ként sodrony van a bevágás fölött kifeszitve, 
mely sodronynál olvasandók le azután az egyes 
átmérők.

E fölötte egyszerű változtatás kedvező ha
tása, nemcsak fentemlitett hiba, hanem a 
gyors leolvasás szempontjából is, bizonyára 
mindenki előtt világos.

A földmívelésügyi tárca 1911. évi költség
vetésének indokolásához.

Az 1911. évi állami költségvetés állami erdőkre vonat
kozó részének a személyes járandóságok 1-ső rovatán 

az 1909. évre engedélyeztetett 3.521,557 korona, 
az 1911. évre előirányoztatik 3.707,877 korona, 

1911. évre tehát több 186,320 korona.
Ezen többlet indokolásánál a ministér az erdőtiszti 

létszám rendezésével foglalkozik és ezeket mondja:
E tekintetben mindenek előtt utalni kívánok az 1907. 

és 1909. évi állami költségvetéseket kisérő indokolások
ban foglaltakra, amelyek szerint az erdészeti ügyeknél 
alkalmazott állami erdészeti tisztikar úgy főiskolai elő
képzettségénél, mint hivatásának közgazdasági fontossá
gánál fogva egyaránt igényt tarlhat arra, hogy részére 
az előlépési viszonyok arra az esetre, ha a tisztikar által 
élvezett fa- és földjárandóság, az államkincstár és 
a tisztviselők érdekeit egyaránt biztosítható módon meg
vonható, a más hasonló előképzettségű állami tisztviselőké
vel egyenlően szabályoztassanak és megjavíttassanak.

Ez a' módozat megtalálható nem volt, ennélfogva s 
mert azok a tisztviselők, akik fa- és földjárandóságot ez 
idő szerint élveznek, a tervezet szerint ezen illetményü
ket nemcsak megtartják, hanem magasabb állásba 
történő kinevezésük esetén még a nagyobb fa- és 
földjárandóságot is megnyerik, a létszámrendezést 
akként kívánom végrehajtani, hogy az némileg ugyan 
kedvezőtlenebb a „magasabb fizetési osztályú állások 
száma .arányában“ mint ahogy az a többi főiskolai kép
zettséggel biró szakokra nézve általában megállapíttatott, 
de ez a kedvezőtlenebb beosztás teljes ellensúlyát találja 
abban, hogy a fa- és földjárandóságot ez idő szerint 
élvező személyzet ezen illetményét az előadottak szerint 
csorbítatlanul megtartja.

A megoldást oly képen vélem eszközlendőnek, hogy 
ezen most tervezett létszámrendezés az 1911., 1912. és 
1913. évek folyamán fokozatosan és pedig évenkint az 
ehhez szükséges költségtöbblet egy-egy kamat részének 
mértékéig hajtassák végre. Ami pedig az állami erdő
tisztek által eddig élvezett mellékilletményeket, nevezete
sen a fa- és földilletményt illeti, ezeknél a szerzett jogok 
épentartásával oly képen történik intézkedés, hogy mind
azok az erdészeti tisztviselők, akik ezen járandóságot, 
vagy annak váltságösszegét ma tényleg élvezik, annak 
élvezetében tényleges szolgálatuk tartama alatt meg
maradnak és magasabb fizetési osztályba történő kineve
zés esetén a magasabb járandóságban részesitendők. A 
többi kezelési tisztviselők a fát az árszabály szerinti árban, 
a lótartásra kötelezettek pedig a földet az átlagos és a 
helyi viszonyok által indokolt bérfizetés ellenében kapják.

Ezen indokolás szerint megint az a bizonyos fa- és 
földjárandóság az ütköző pont, ami körül az állami 
erdészeti tisztviselők fizetésrendezése más főiskolai elő- 

j képzettséggel biró tisztviselőkével szemben megfeneklik,
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de nemcsak hogy megfeneklik, hanem sérelmes is azokra 
a kezelő tisztviselőkre, akiknek lovat kell tartani, mért a 
mellékilletményekre, amint azt kimutattuk, reá kell 
fizetniök, és ezért volna méltányos, ha már más meg
oldás nem található, hogy legalább a lótartási átalányt 
emeljék fel, a drágaság arányában a tényleges kiadások 
mérvéig.

Megnyugvással vesszük tudomásul a Ministernek abbeli 
kijelentését, hogy „mindazok az erdészeti tisztviselők, 
akik ezen járandóságot élvezik... és magasabb fizetési 
osztályba történő kinevezés esetén a magasabb járan- 
áóságban részesítendők.“ Mert a kezelő tisztviselő 
eddig lett légyen akár a X., akár a IX., VIII., VII. fize
tési osztályban, mindig csak a 10 kát. földjárandóságnál 
és 42 ürm. tűzifánál maradt, s így, mint fennebb is 
említettük, nem hogy kedvezményben részesültek volna, 
hanem ezen és más illetményekre reá kellett fizetniök 
és reá is fizetnek 300 K-n felül.

Az indokolás ezen anyagi veszteség kisebbítését tervezi.
Ha már a mellékjárandóságok nélkül a fizetésrende

zést nem tudták megoldani és maga a minister is el
ismeri, „hogy az némileg ugyan kedvezőtlenebb a 
magasabb fizetési osztályú állások szám arányában, mint 
ahogy az a többi főiskolai képzettséggel bíró szakokra 
nézve általában megállapíttatott“, legalább ezen kedve
zőtlen állapotot előidéző, de a kezelő tisztviselőkre kárral 
járó mellékilletmények betudásával a nyugdíjaztatásnál 
szereztessék érvény a közigazgatási bíróságnak egy kincs
tári ügyészségi irodatiszt nyugdíjazása alkalmával 1897. 
és 1873. szám alatt hozott azon ítéletének, hogy a pana
szos irodatiszt nyugdíjának megállapításánál a készpénz
beli javadalmazáson jelül a tűzifa és földjárandóságok 
értéke is betudandó; mert — úgymond az indokolás — 
nem képzelhető, hogy a törvényhozás az 1885. XI. t.-c.
13. §-ában biztosított előnyöket a közvetlenül következő
14. §-ban konfiskálni akarta volna.

A pénzügyminister a fa- és földjárandóságok értékét a 
kincstári ügyészségi alkalmazottak nyugdíjába most már 
be is számítja.

A földmivelési minister is, ha már mint fennebb érin
tettük, a kedvezőtlenebb beosztás ellensúlyozására 
szolgáló fa- és földjárandóság relativ értékű kedvezmé
nyét tudja be a nyugdíjba.

Megnyugvással vesszük tudomásul, hogy a Tűzifa 
vásatás és szállítás alrovatán 24,319 K, az Épület- és 
müszerja rovatán 10,885 K a többlet, mert ebből azt 
látjuk, hogy a nép uj keresetforrásait emelő házi kezelés 
rendszerét az ország keleti részében kiterjeszteni tervezik.

Ezzel összefüggésben és innét meg nem magyarázha- 
tónak tartják, hogy az „8. Üzleti épületek és szállítási 
eszközök" alrovata 53,160 K-val lett apasztva.

Mert tudjuk, hogy az állami erdők azon részében, — 
ahol a házi kezelés már évtizedek óta behozva lett, ■— 
kezelési utak és egyéb szállítási eszközökben igen sok 
kívánni való van, — hát még ahol ez nincs meg, minő 

feneketlen sáros utak vannak. Ezt csak azok tudják, 
akik a helyszínén működnek, ezt csak azon vidék állat
tulajdonosai tudják, akiknek a rossz utak miatt magasabb 
béreket kell a fuvarosoknak fizetni.

Az angol gazdák, amidőn mezőgazdaságunkat tanul
mányozni meglátogattak, megjegyezték, hogy hisz jó és 
szép is mindaz, amit láttak, de nincsenek útjaink, enél- 
kül pedig nincs fejlett gazdaság.

Ha nincs fejlett mezőgazdaság ut nélkül — hát erdő
gazdaság képzelhető ut nélkül? Nem! Sok példa áll 
előttünk, hogy jó ut mellett a fuvarbér egy harmaddal 
kisebb, az igavonó jószág kímélve lesz és . az erdőter
mény mindenkor és minden mennyiségben elhelyezésre 
talál.

Ezért ez a megtakarítás bizony a nemzeti vagyon 
rovására megy.

A házi kezelés kiterjesztésével ez üzleti épületek és 
szállítási eszközök kiadási tételét egyenes arányban 
emejpi kell, mert az meghozza a maga 30—50 % os 
kamatját.

És ha már a 3-ik rovat 8-ik alrovata apasztva lett, 
indokolatlan az V. fejezet 1-ső cím „Beruházások“ 
200,000 K-val való apasztása. Ha csak azt nem tételez
zük fel, hogy az 1911. évi költségvetés a szakemberek 
befolyása nélkül lett összeállítva, mert hasznos be
ruházás nélkül az erdőgazdaságban nincs jövedelem 1 
Már pedig ennek az országnak az állami erdőkben rejlő 
milliókat érő kincseinek feltárására égető szükség van.

Hol maradnak a sokat hangoztatott erdők ujabbi fel
tárásai ?

Hogy képzelhető hasznos beruházás nélkül házi 
kezelés? 1

Üzleti építkezés a székesfővárosban.
Nem azt az eljárást óhajtom itt tárgyalni, melyet az 

erdőhatóságok s illetve a földmivelésügyi ministerium 
valamely üzleti, vagy ha jobban tetszik: üzemi építkezés 
létesítésénél követel, mert az elég egyszerű s azt a szak
közönség eléggé ismeri is. Itt tehát szó lesz a telep
engedélyezéssel járó építkezések körüli eljárásról.

Ennek könnyebb megértésére idézem az 1884. évi 
XVII. törvénycikk, az ipartörvény 25. §-át.

„Ha valamely iparág gyakorlása oly üzlettelepek fel
állításával jár, melyek fekvésük vagy az üzlet minősége 
által a szomszéd birtokosokat vagy lakókat, avagy egy
általában a közönséget háborgatják, megkárosítják vagy 
veszélyeztetik, ily telepek az alább körülírt eljárás mellett 
csak iparhatósági telepengedély alapján állíttathatnak fel. 
Ide tartoznak: agyagáru égető-kemencék, állati szőr elő
készítésére szánt telepek, ásványolaj-finomítók, bélhur- 
és béltisztítótelepek, cukorgyárak, csontégetők, csont
fehérítők, csontfőzők, csontszárítók, csontzuzók, dögnyuzó 
helyek, enyvfőzök, faggyuolvasztók, fémöntők, amennyi
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ben az olvasztás nem tégelyekben történik és nyers fémek 
előállítására szolgáló telepek, firneiszfőzők, fürdők, gáz
készítő és gáztartó intézetek, gőzmalmok, gyertyaöntők, 
gyorsfehérítők, gyúszer-áru készítésére szánt mindennemű 
telepek, hámorművek, házfedő-papir és házfedő-nemez 
előállítására szolgáló gyárak, kátránykészítők és kátrá
nyos ponyva előállítására szolgáló gyárak, kokszgyárak 
mennyiben másutt állíttatnak fel, mint ahol az anyag 
termeltetik, koromégetők, len- és kenderáztató-telepek, 
lőporgyárak és raktárak, mész-, tégla- és gipszégető
kemencék, olajgyárak, parafingyárak, pörkölő-kemencék, 
rongygyüjtő és osztályozó-telepek, sörgyárak, szappan
főzők, száraz- és szélmalmok, szeszgyárak, timárműhelyek, 
trágyagyárak, tükörgyárak, tüzijálék-áru készítésére szol
gáló mindennemű telepek, uszodák, üveghuták, vágóhidak, 
vegyészeti gyárak, vér- és lugfőzők.

E lajstrom a szerint, amint az e szakasz elején emlí
tett körtékintetek egyes új iparágak telepeinél felmerül
nek, vagy a most felemlítettek valamelyikére nézve el
enyésznek, a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
minister által, a belügyministerrel egyetértőleg módosít
ható és ezen módosítás a törvényhozásnak bejelentendő. 
Vízimalmok és vizépítmények felállítására nézve továbbra 
is a fennálló törvények és rendeletek fognak zsinórmérté
kül szolgálni.“

Utána következik a kereskedelemügyi m. kir. minister- 
nek ezt módosító 51991. sz. körrendeleté:

„Az ipartörvény (1884 évi XVII. t.-c.) 25. §-ban fog
lalt iparágak lajstromának kibővítése tárgyában :

Az 1884: XVII. törvénycikkbe foglalt ipartörvény 25. 
§-nak utolsóelőtti kikezdése alapján a belügyminister 
úrral egyetértőleg a volt földmivelés-, ipar- és kereske
delemügyi minister ur által 1887. évi március hó 30-án 
12724. sz. alatt kiadott körrendelet azon intézkedését, 
mely az épület- és tűzifa telepeket iparhatósági telep
engedélyezési eljárás alá eső üzl'ettelepek közé sorozta, 
a donga és talpfatelepekre és általában tekintet nélkül a 
fa minőségére, minden kereskedelmi fatelepre ezennel 
kiterjeszteni.

Ezentúl'tehát az idézett ipartörvény 26., 29. §-aiban 
foglalt intézkedések, a fa minőségére való tekintet nél
kül, mindazon fatelepekre nézve irányadók, amelyeken 
nagyobb mennyiségű fa eladás céljából raktároztatik; 
ellenben nem tartozik telepengedélyezés alá azon fa- 
neműeknek raktározása, melyeket az iparos saját maga 
részére ipari feldolgozás céljából készletben tart.

Jelen rendeletem f. évi szeptember hó 15-ikén lép 
hatályba.

Budapesten 1893. évi augusztus hó 18-án. Lukács 
Bé'a s. k.“

További megértésül szolgáljon még az, hogy a székes
fővárosban az I. fokú iparhatóság a kerületi elöljáróság, 
Il-od fokban a városi tanács, III-ad fokban pedig a keres
kedelmi m. kir. minister itél, csakhogy ez utóbbi itt is 
úgy mint minden más fővárosi ügyben csak a belügy

ministerrel egyetértőleg járhat el, de ha azután meg is 
van már az a telepengedély, azért még azzal építeni 
nem szabad, hanem ez csak fő- és alapfeltétele az épí
tési engedély kikérésének. Ilyen építési engedély azután 
egyáltalában s kivétel nélkül minden építkezéshez, tata
rozáshoz, sőt még valamely belsőség kikövezéséhez is kell.

Az építési engedély I. fóruma a székes főváros tanácsa, 
műszaki szerve a fővárosi mérnöki hivatal, véleményező 
közege pedig a magánépítési nagybizottság.

A Il-ik s egyszersmint utolsó fórum ezen ügyekben a 
közmunka tanács, melynek kétharmadát a belügyminister 
nevezi ki, egy harmadát pedig maga a főváros választja, 
s így megesik, hogy- a tanács tagjainak egy része a 
közmunkatanácsban is benn ül. A közmunkatanács tehát 
a székesfővárosi önkormányzat építési és város rendezési 
téren való állami ellenőrzésének tényezője, s így épen 
úgy van osztályokra osztva, mint akár a város tanácsa 
vagy valamely ministerium, magától értetődik, hogy ennél 
is első helyen a mérnöki szakosztály áll.

Város fejlődési és rendezési tekintetekből pedig a szé
kesfőváros egész területe négy övezetbe van osztva.

Az I. övezetben csakis a legdíszesebben szabad épí
teni, a homlokzat egészen beépítendő, gyárnak, üzemnek 
helye nincsen.

A II. övezetben kevésbbé díszes, de még mindég tel
jesen beépített homlokzat járja s bizonyos korlátok között 
a gyári üzem is meg van engedve.

A III. övezet a villák övezete, ennél a teljes homlok
zat beépítésének mellőzésével ki van kötve, hogy kiki 
az utcától s a szomszédos telektől számítva hány méter
nyi távolságban kell, hogy szabadon beépítetlenül hagyja. 
Itt úgy mint az I. övezetben is, minden gyári üzem ki 
van zárva.

Végre a IV. övezetben mindenki úgy építhet, amint 
akar, illetve amint megengedik.

Ezek előre bocsátása után most már csak kronologikus 
sorrendben, egyszerűen s minden nagyítás nélkül fel 
fogom sorolni mindazon lépéseket, amelyeket a buda
pesti kir. kincstári faraktár, gázmotoros faaprító-gép és 
gépház, valamint az altiszti lak és irodaépület létesítése 
érdekében meg kellett tennem.

1901. évi julius hó 2-án a székesfőváros mérnöki hiva
talában az új faraktárnak kiszemelt terület pontos váz
latát üvegtáblákra ragasztott s 1” 20° mértékben rajzolt 
szelvényekről kellett levennem, mert csakis ilyen vázlat 
képezheti a további eljárás alapját azért, mert csak ez 
tünteti fel a tényleges birtokviszonyokat, úgy hogy eset
leges eltérések a természetben e szerint igazíttatnak ki, 
a tervezett szabályozások és város rendezések pedig 
csakis ennek alapján vehetők figyelembe.

Julius 3-án az előre elkészített tervek s a vázlat 2—2 
példányával felszerelt beadványt vittem az I. kér. elöl
járóságnak azzal a kérelemmel, hogy a helyszíni telep
engedélyezési tárgyalást sürgősen megtartani szíveskedjék.

Személyes kérésemnek meg is volt a foganatja, mert 
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már julius 16 án ez a telepengedélyezési tárgyalás a 
helyszínén meg lett tartva.

Ezen azonban nemcsak a közvetlen szomszédok, ha
nem az egész környék lakosai is kikeltek a faraktár 
létesítése ellen, dacára, hogy területe a IV. építési öve
zetbe esik, mert a legtöbben a III. övezet drágább telkei 
helyett ezen IV. övezet olcsóbb telkeit vették meg s 
építették be villákkal, s azok az ilyeténképen mestersé
gesen emelt áruiknak a reális bázisra való visszaszállí
tásától tartottak, mert egyetlen egy ilyen iparvállalat is 
megfosztja a vidéket a villanegyed keretétől. A közeli új 
csendőrlaktanya kezelője pedig ennek a laktanyának a 
csendjét féltette a faraktártól, a Chevra Kadischa zsidó
temetőjének gondnoka pedig a halottak nyugalmának a 
megbolygatásától tartott; legeredetiebbek voltak azonban 
a hatósági szakközegek, ezek látván az ellenséges han
gulatot, evégből szintén ellenezték a telepengedély ki
adatását, a tűzoltóság embere azért, mert a faraktár tűz
veszélyes, a rendőrségé azért, mert közveszélyes, és a 
kerületi orvos azért, mert közegészségtelen ; de miért tűz
veszélyes, közveszélyes és közegészségtelen, azt nem 
mondták. Erre az I. fokú iparhatóság a telepengedély 
kiadását megtagadta.

Ezen I. fokú határozat ellen felebbezendő,
julius 20-án a kincstári jogügyek igazgatóságához a 

tényállás előterjesztése végett kellett mennem. Ez a 
felebbezés néhány nap alatt az I. kér. elöljárósághoz be 
lett adva.

Augusztus 8-án azután a tanácsnál mint II fokú ipar
hatóságnál a felebbezés sorsát tudakoltam, de ott azt a 
választ kaptam, hogy az még be sem érkezett.

Augusztus 9-én tehát elmentem az I.. kér. elöljáróság
hoz megtudni, hogy miért nem terjesztették a felebbezést 
tovább? Megígérték, hogy 3 nap alatt megteszik.

Augusztus 14-én a központi városházán meggyőződtem, 
hogy a felebbezés már tényleg ott van s hogy annak 
kedvező elintézése remélhető.

Augusztus 23-án újra sürgettem az ügyet s megtudtam, 
hogy az már a tanácsban el lett referálva; de vélemé
nyezés végett a magánépítési nagybizottsághoz utasítva.

Szeptember 13-án újból ott jártam, s megtudtam, hogy 
az építési nagybizottságnak sem városrendezési, sem 
szépészeti szempontból faraktár létesítése ellen észre
vételei nincsenek, hogy így a tanács II. fokban a telep
engedélyt ki fogja adni.

Október hó 19-én az I. kér. elöljáróság utján végre 
kézhez is vettem ezt a II. fokú kedvező végzést, amely 
az elsőfokú iparhatóságot a telepengedély kiadására azzal 
az indoklással utasítja, hogy az ellenkezések egyike sem 
alapos s valahol csak kell, hogy faraktár legyen s hol 
legyen, ha nem a IV. építési övezetben.

November l én megtudtam, hogy II. fokú kedvező 
végzésünknek egy az eddigieknél is sokkal nagyobb és 
veszedelmesebb ellensége támadt a Magyarországi Vörös
kereszt-Egyesületben, amely „Erzsébet“-kórházának nyugal

mát félti a faraktártól, dacára, hogy attól légvonalban is 
500 méternyire fekszik, hogy a faaprítás zárt helyen 
történik, de télen úgy is minden ablak zárva van, nyáron 
meg nem igen aprítanak fát.

Természetes, hogy azt a kincstári jogügyek igazgató
ságánál is bejelentettem, hogy a Vöröskereszt-Egyesület, 
dacára, hogy a helyszíni tárgyaláson részt nem vett, a
II. fokú végzés ellen felebbezett a kereskedelemügyi m. 
kir. minisztériumhoz mint III. fokú iparhatósághoz.

December 13-án azután az utóbbinál jártam s meg
tudtam, hogy már csak az ipar pártolása s az építési 
pangás enyhítése miatt sem idegenkednek a II. fokú 
határozat megerősítésétől, de hozzájárulás végett átadta 
az ügyet a belügyi m. kir. Ministériumhoz.

Ott pedig 1902. évi január hó 5-én járva, azt hallot
tam, hogy az egész ügyet visszaküldték a tanácshoz 
azzal a kérdéssel, vájjon a tanács kedvező végzése hoza
tala előtt meghallgatta-e a tiszti főorvost, vagy sem ?

Tehát január hó 13-án újból a tanácsnál jártam, ahol 
az aktacsomót egy szolgával velem együtt a tiszti fő
orvoshoz küldték, mert annál tényleg még nem volt az 
ügy. A tiszti főorvost is informáltam, s ő lelkiismeretesen 
minden budapesti gőz-, gáz- és benzinmotoros faaprító
géphez hajtatott s velem január hó 17-én közölte is, 
hogy közegészségellenes tüneteket egyiknél sem észlelt 
s így hát mai nappal kedvező véleménnyel visszaküldi 
az aktacsomót a tanácshoz, amely azt így kiegészítve 
újból a belügyi m. kir. ministerumhoz terjeszti fel..

Január 23-án a tanácsnál meggyőződtem arról, hogy 
ez a felterjesztés tényleg már meg is történt.

Hogy időközben s minden felsorolt utam előtt és után 
hányszor jártam ezenkívül úgy a saját elöljáró hatóságom
nál is, azt mindenki úgyis elképzelheti, s azért idő- és 
helykimélés miatt ki sem tüntetem.

Március l én azonban egyenesen a földmivelésügyi 
m. kir. ministeriumba idéztek, ahol az ügy állásával 
sürgősen be keíTett számolnom, ennek folytán a belügy- 
ministeriumba is fel kellett hajtatnom, ahol meggyőződ
tem, hogy az ügy csakugyan ott fenéklett meg a köz
egészségügyi osztályban, a hova azt ugyanazon ministerium 
városi osztálya tette át. A közegészségügyi osztály meg
ígérte, hogy 3 nap alatt vissza átteszi a városi osztály
hoz, de hogy milyen véleménnyel, azt nem volt hajlandó 
elárulni. Ezzel a jelentéssel tértem vissza a földmivelés
ügyi m. kir. ministériumhoz, ahonnan mindenesetre sür
getés történt, úgy hogy az ügy március hó 21-én, épen 
ottjártam napján érkezett vissza a kereskedelemügyi m. 
kir. ministériumhoz, ahol megígérték annak gyors és 
kedvező elintézését, valamint azt is, hogy erről a föld
mivelésügyi m. kir. ministeriumot átiratban értesítik, 
hogy a tanács és az I. kér. elöljáróság utján való kéz
besítés hosszas kerülője megrövidíttessék. Ez az átirat 
rövid időre rá megérkezett s én április hó 5-én felhatal
mazást nyertem, hogy ezen telepengedély alapján most 
már a mindenkire kötelező építési engedélyt is kieszkö
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zöljem. A kérvény a tanácshoz címezendő s a tervrajzok 
2—2 példányával s a telepengedéllyel felszerelendő. Ezt 
tudtam, s így április hó 7 én a kérvényt a székesfőváros 
mérnöki hivatalánál be is nyújtottam, de április 22-én 
visszakaptam, mert okleveles mérnök nem irta alá, 2. 
okmánybélyeggel nincsen ellátva, 3. az alaprajz pirossal 
kiszínezve nincsen.

Mindezen hiányokat április hó 23. és 24 én pótoltam 
s a földmivelésügyi m. kir. ministérium műszaki gazda
sági osztályának vezetőjével mint okleveles mérnökkel 
is aláírattam, a tervrajzokat, azok alaprajzát pirossal ki
színeztem s a kérvényt 1 koronás, a mellékleteket 30 
filléres bélyeggel láttam el, mert a székesfővárosnál 
senki sem veszi be azt, hogy a kincstár bélyegilletéket 
nem köteles fizetni.

Április hó 26-án végre újból és végérvényesen adtam 
be a kérvényt. E2t posta utján megtenni nem is lehet, 
mert a kérvénnyel először fel kell menni a II-ik emeletre 
a mérnöki hivatal magánépítési osztályába, ott kiszámít
ják az építési engedély diját s ráírják a kérvényre. 
Ugyanis pince, földszint s minden emelet egy-egy négy
zetmétere után 40 fillér illeték fizetendő. Másodszor az 
I. emeletre kell lemenni az iktatóba s a darabot be- 
iktattatni, harmadszor a III. emeletre kell ismét felmenni 
a számvevőséghez, számfejtés végett. Úgy látszik, a 
számvevőség emeletmagasság tekintetében itt is uralja a 
helyzetet. Negyedszer az L emeletre a pénztárba kell 
menni az aktával s az illetéket naplóztatni, s végre ki
fizetni is kell, amiről azonban külön nyugtát adnak, mert 
ötödször az ugyancsak az I. emeleten levő iktatóba az 
aktát vissza is kell vinni, miről egy kis cédulát kap az 
ember, hogy azt tényleg meg is cselekedte.

Április 28-án azután elmentem megnézni, hogy kinek 
osztották ki az aktámat.

Május 6-án meg akartam sürgetni annak elintézését, 
de az illető mérnök külső munkával volt elfoglalva, így 
irodájában nem találtam.

Május 7-én megígérte az illető mérnök, hogy középí
tészeti szempontból még ma vizsgálja felül, de miután 
gépek felállítása is terveztetik, az akta a gépészeti szak
osztályba is megy, holnap már ott lesz.

Május 8-án tehát elmentem a gépészeti szakosztályba, 
hol az ügy azonnali elintézését és a május hó 12-iki 
tanácsülés elé való terjesztését ígérték.

Május 13-án elmentem a központi városházára, ahol 
a tanácsülés jegyzőkönyvét betekinthettem, amely szerint 
az építési engedély megadatott ugyan, de addig ki nem 
adható, mig kötelező nyilatkozatot nem adok be, mely 
szerint az utca szélesítésnek áldozatul eső 89 □ ölet 
ingyen és tehermentesen közterületül a tanácsnak rendel
kezésére bocsátom.

Erre persze felhatalmazás kell, s így megint emiatt 
kellett a felsőbb hatóságnál eljárni, ennek utasítására 
tehát elsősorban azt kellett kipuhatolnom, hogy csak

ugyan köteles-e a kincstár a Jelzett területet az említett 
célra ingyen és tehermentesen átadni ?

Május 21-én tehát a központi városházán, a kincstári 
jogügyek igazgatóságánál s a közmunkatanácsnál jártam, 
mindenütt azt mondták, hogy szabályerejü gyakorlatnál 
fogva igenis köteles.

Május 22-én ezeket előadtam s megtudtam, hogy a 
89 D-öl átengedéséhez, mint leltári érték apasztóihoz a 
m. kir. pénzügyministerium hozzájárulása is szükséges, 
azt pedig ilyen rövid utón tett szóbeli eljárással arra rá 
nem lehet venni, s így szükséges, hogy az építési enge
dély kiadásához kötött feltétel írásban is beszereztessék.

Ilyen értelemben megfogalmaztam tehát egy a tanács
hoz címzett beadványt s május 23-án a székesfővárosi 
tanács III. ügyosztályánál bemutattam. Ott az illető tanács
nok hosszas tárgyalás után kijelentette, hogy ők a fele
ket mind csak ilyen szóbeli rövid utón szokták a felté
telekről értesíteni, de a kedvemért eltér attól, s ugyan
csak a beadványomra folytatólag rávezetett s aláírja a 
feleletet, ha a tanács címét kihúzom s az ő címét irom 
felé, mert a tanácshoz címzett beadványokra csakis a 
tanács válaszolhat, nem pedig az egyes tanácsnok, 
tanácsülés pedig csak minden héten egyszer van, a be
iktatás, a beosztás, a referálás, a kiadói és a kézbesítési 
eljárás meg épen annyi időt igényel, s így egy hónapnál 
hamarább erre választ nem kapnék. Megfogadtam a jó- 
akaratu tanácsot s már május 24 én az írásban foglalt 
kiadási feltételt felettes hatóságomnak bemutathattam, 
amely ennek mellékletül való felhasználásával átirt a m. 
kir. pénzügyministeriumhoz, ahonnan a hozzájárulás 
már junius 17-én visszaérkezett s felhatalmazás alapján 
kiállítottam a 89 D-öl ingyenes és tehermentes átengedé
séről szóló nyilatkozatot s beadtam junius 18-án a köz
ponti városházán, ahol ennek ellenében junius hó 20 án 
végre átvehettem az ideiglenes építési engedélyt, mert 
az eljárás azért még tovább folyik.

Junius 21. és 22-én azután az árlejtés kiírása tárgyá
ban jártam el. Ez julius hó 15-re lett kitűzve. így azután 
julius 7-én még egyszer elmentem a gázgyárba, hogy 
gondolják meg az árlejtésig, váljon nem volna e nekik 
mégis érdemes csupán csak a kincstári két egyenként 
8 effektiv lóerejü gázmotorért azt az 500 m. hosszú 
utcavezető csövezetet lerakatni, mert a kincstár konzer
vatív természeténél fogva még akkor sem fogjuk azután 
a benzinmotorokat gázmotorokká átalakítani, ha a gáz a 
ház előtt lesz elvezetve. Erre julius 12-én azt a feleletet 
kaptam, hogy igenis hajlandók, bár a befektetésnek csak 
igen csekély kamatozása várható.

Julius 14-én pedig a székesfővárosi tiszti ügyész kére
tett magához, hogy állapitanók meg annak a szerződés
nek a tervezetét, amelyet a 89 □ öl ingyenes átengedése 
tárgyában nyilatkozatom folytán meg fogunk kötni s egy 
hét múlva aláírni.

Julius 15 én árlejtést tartottunk.
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Julius 16-án a központi állampénztárban meg kellett 
kérdeznem, hogyan is kell a különféle értékpapírok letétbe
helyezésénél eljárni.

Julius 26-án aláírtuk a julius 14-én kötött szerződést.
Hátra volna még a vízvezeték bevezetése; az adó 

mentesség kieszközlése s a kész épület lakhatási enge
délyének kiadatását célzó lépéseim felsorolása. Ezt már 
el kell hagynom, mert már úgyis attól tartok, hogy valaki 
ezen pontos, hű és egykorú naplójegyzeteimet túlzásnak 
s nem annak veszi, ami, t. i. tiszta való igazság.

Hathalmi Ciabnay Ferenc.

Erdei termékeink a gyógyászatban.
Közli Skolka József. (Folyt.)

21. Tussilago farfara. L. Lóköröm füvet, már a 
görögök használták gyógyszerül tüáöhurut és el- 
nyálkásoáásnál és enyhítő szerül a sorvadásban 
szenveáöknél. Ugyanezen bajok ellen használják ma is 
a levele, virágja és gyökeréből- készült theát.

A friss növényből kipréselt nedv gyógyítja a skrofli 
sebeket.

A növény kora tavaszszal, április—májusban gyűjtendő 
és naptól védve, legcélszerűbben mesterségesen ki
szárítandó.

A hatórész egy nyálkás keserű vontanyag és csersav- 
tartalom.

Igen kedvelt és elterjedt használatnak örvend különö
sen a gyermekgyógyászatban az orvosi székfű.

22. Matricaria Chamomilla. L. Különösen a bél
hurutnál és köhögés ellen szintén thea alakjában. 
A köszvényes bántalmaknál és egyéb hűtésből eredő 
bajoknál igen jó izzasztó szer, mely az asthmát és 
gyomorgörcsöt is gyógyítja.

Hatórész benne egy igen kellemes illő olaj és a gyen
gén kesernyés vontanyag.

A junius—júliusban szedett és jól szárított virágját a 
gyógyszerészek igen szívesen veszik, mert a kereslet 
nagy.

23. Arnica montana L. Hegyi arnica. A régiek' 
mindenféle baj ellen használták a sárgaságtól kezdve 
egész sorvadás ellen s ezen túlzott alkalmazása sok 
vitára adott alkalmat.

Tulajdonképen virágja az, mely megszárítva és 3—4 
napig spirituszban áztatva adja az úgynevezett arnica 
tincturát, mely zúzódási és más sebeket gyorsan gyógyít. 
Igaz, hogy a nyílt sebnek bekenése erősen •maró fájda
lommal jár, de a köznép szívesen eltűri ezen mondhatni 
drasztikus gyógyszert, csakhogy sebe mielőbb gyógyuljon.

A virágot junius és júliusban kell szedni.
Erősen hígítva a végtag és hátgerinc fájdalmaknál 

borogatásul is használják.
24. Taraxacum officinale. Wiggers. Pongyola pity

pang — gyermekláncfű — levele, virágja és gyökere 

egy enyhén kesernyés Vontanyagban gazdag, mely a 
nyálka elválását idézi elő. Hatása gyenge, de biztos 
és huzamosabb időn belül teljesén rendbe hozza 
különösen a májat és az elnyálkásodott beleket.

A gyógytárak a szeptember és októberben szedett, 
hasgatás ,után szárított gyökereiből csinálják a kivonatot.

Fiatal leveleit salátának is használják, különösen a 
franciák, kik az embernek a tél folyamán amúgy is 
nehezebb táplálkozása miatt szükségesnek látják az 
emésztőszervek rendbehozását és már kora tavaszszal 
nagy előszeretettel fogyasztják salátának a gyermekláncfű 
fiatal leveleit és az úgynevezett „tavaszi kúrá“-hoz.

A reggeli órákban nyíló, — de már a délelőtt folya
mán önként záródó virágjait mohón keresik fel a méhek, 
amint örömmel szaladgáltunk mink is utána boldog 
■gyermekkorunkban, hogy belőle kalapunk mögé láncot, 
— egymásra szerszámot fűzzünk. És játékunk mámorá
ban fel se vettük, vagy bohó eszünkkel fel se fogtuk, 
hogy ez a játékszer hasonlít a jövendő életünhöz I ... 
Nem gondoltunk az élet keserveire, midőn a' szárán 
keresztül magunkba szítt víz kesernyés ízét éreztük és 
zsenge eszünkkel nem érhettük fel, hogy az élet oly 
könnyen szaggatja majd szét férfias munkásságunk küz
delmes verejtékével összehozott láncszemeit, mint amily 
könnyen összeszakadt a türelemmel összeállított gyermek
láncunk . .. és gondolhattad e óh gyermek, hogy remény
séged, fáradozásaid összes gyümölcsét az élet váratlanul 
lerombolja, miként, te egy fuvalommal szélnek eresz
tetted játékszered magját?... És mi marad a kezed
ben?... a „lámpás“ — nyele! Óh boldog gyermek
álmok gyanútlan korszaka!...

25. Calendula officinalis. L. Szép sárga virágjáért gyak
ran tenyésztik a kertekben, de vadon is előfordul. Virág
szirmaiból készült tinktura igen hatásos szer, külö
nösen a zúzódási sebekre s biztosítja a gyógyulást 
akárcsak az arnica, csak hogy nem oly erős, mint utóbbi, 
de szintén megakadályozza a sebláz fellépését és a 
seb gennyedését.

A tincturát úgy kapjuk, hogy a virág szirmaival egy 
üveget megtöltve huzamosabb időn át ’a nap hatásának 
tesszük ki, mi által az üveg fenekére egy olajszerü 
folyadék gyűlemlik össze, s ez adja a sebekre a kitűnő 
szert.

Hatórész benne egy kellemetlen szagú balzsamos • 
gyanta szerű anyag, keserű • vontanyag, valamint a 
calendulin.

Belsőleg a gyomor mérges fekélyei ellen kitűnő 
szer mint thea és a bél és a gyomorgyulladást is 
gyógyítja

Szép szirmait sáfrány közé szokták keverni.
26. Cichorium intybus L. Katáng. Ezen úton-útfélen 

oly gyakori növény méltán nagyobb figyelmet érdemel, 
mint aminőben részesül, — illetve nálunk egyáltalán — 
nem részesül.
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Az egész növényből főtt thea tisztítja a veséket, 
a májat és három-négy nap alatt megszünteti a 
gyomor elnyálkásodását.

A leforrázott növény borogatásul használva a gyulla
dást gyógyítja. Ugyanily alakban a megkeményedett; 
gyomornál tesz kitűnő szolgálatot.

Virágját spiritusszal öntik le, mely a gyenge tagok be- 
kenésére erősítő szerül vált be.

Gyökereit a pótkávé készítésénél nagy mennyiség
ben használják,, míg zsenge levelei kitűnő salátát 
szolgáltatnak.

A megfőzött növény leve biztos és . ártatlan szer az 
úgynevezett „szemölcsök“ ellen. A meleg lében 10—15 
percig áztatjuk a szemölcsöt, — vagy ha ez nem volna 
lehetséges, ;— borogatást alkalmazunk és a szemölcs 
párszori kezelés után nyomtalanul eltűnik.

A gyógyászat csak a gyökerét használja „radix cichorii 
silvestris“ néven. íze igen keserű a hasonló .vontanyag 
tartalomtól s szaga alig van. A „decoctum radicis eich, 
silvestrist“ adják székrekedés, altesti fájdalmak és külö
nösen jó eredménynyel a sárgaság ellen.

(Folyt, köv.)

Egy érdekes hajsza.
Irta gyöngyöshalászi Takách Gyula. (Folyt.)

Zsebkendőmet ledobtam a földre, — jeléül, hogy eddig 
helyes úton jártunk, — s egészen kibontottam a vezeté
ket, hogy az eb szabadon kereshessen. Összeráncolt 
homlokkal nagy köríveket írt le az öreg, s hol előre, hol 
visszarohanván, buzgólkodott a nyom feltalálásán. S 
csakugyan megfeszült ismét a vezeték s vitt, vitt sebes 
tempóban ki egy tarvágásba. Amint kitoppant, magam 
előtt látok egy nagy csapat szarvastehenet legelészni 
vagy 90—100 lépésre, s látom Oglán magasra emelt 
fejéről, hogy nem a koca, hanem a tehenek friss csapá
ján jött őkelme ide. Mérgesen rántottam egyet a vezeté
ken a gixerért,- mire az eb drappolt, s ha már elébem 
hozta őket a véletlen, látcsövemmel gyorsan kiválasztván 
egy egész magányosan állót, — tehát borjatlan tehenet 
— vigasztalóul a már-már eltűnő célzó világosságnál, 
varázscsövem egy mozdulatára eljegyeztem a halállal. 
A pár. pillanattal előbb még gond nélkül legelésző s 
vígan szökdelő szegény pára üvegesedő szemekkel 
rogyott össze s terült el hátrabicsakló fejjel a nedves, 
kemény ravatalon.

Csúf, kegyetlen teremtmény is az ember! Egy élet 

kioltását legfeljebb gyorsan múló szánalom s megbánás 
érzetével vezekli le, hogy azután újra kezdje a szenve
dély erős bilincsében az öldöklést...

Vérebemet büntetésül, hogy felvette a szarvasok 
nyomát, — megkötöttem egy bokorhoz s megvonván 
tőle a szokásos darab máj-kompetenciát, egyedül men
tem az áldozathoz s nagyjából kizsigereltem.

Ez alatt beállt a sötétség s csak nagy nehezen, sok 
csetlés-botlás után bírtam ráakadni a cserkész-útra, melyen 
azután — minden további teendőt holnapra halasztva — 
sietve elindultam Oglánnal hazafelé.

A gyors haladásnak azonban mihamar meglassulás, 
majd megállás lett vége. A pokoli sötétségben inkább 
csak képzeltem a cserkész-út irányát, mint láttam, s 
így gyakran mellette botorkálva, igen vehemens érintke
zésbe jöttem az útba eső fákkal, — úgyannyira, hogy 
önkénytelenül is elkezdtem szavalni Arany János „Családi 
kör“-éből, hogy:

Zúg az égi bogár, — neki megy a falnak,
Nagyot koppan akkor, —■ azután elhallgat.

Okulva a történteken, kellő óvatossággal folytattuk 
útunkat, vagyis folytattuk volna, ha egy makulányit is 
látok. De nem láttam ám. Előre hajolva kerestem a 
cserkész-útat, s bár szemeim könnybe lábadtak az eről
tetéstől, nem voltam képes az útat követni. A lábammal 
kellett kitapogatnom, de így. meg oly csiga módjára 
haladtunk, hogy előreláthatólag reggelig sem értünk 
volna haza.

Szorult helyzetemben egy mentő gondolatom támadt. 
Oglánt megtettem vak-vezetőnek, második és utolsó 
zsebkendőmet pedig kineveztem vezércsillagnak. Fehér 
keszkendőmet ugyanis rákötöttem az Oglán nyaklójára, s 
a vezeték végét a kezembe szorongatva, elküldöttem 
őkéimét előre. Neki jobb és a földhöz közelebb eső 
szeme van mint nekem, hát csak hadd vezessen!

Úgy is lett. Folyton világító zsebkendőmet — vezér
csillagomat — nézve és követve, minden baleset nélkül 
elértem haza.

Miután vadőrömmel kellőkép megtárgyaltuk a történte
ket, kiadtam neki a rendeletet, hogy holnap reggel egy 
kocsival, melyen a szarvast fogják lehozni, — várjon a 
hegytetőn levő vadászgunyhómnál s míg én odaérkezem, 
addig csapázza le a hóval borított északi oldalt, hogy 
nem ment-e ki arra valahol a sebzett disznóm.

Egy hirtelen és jó étvágygyal elfogyasztott vadász
vacsora után lefeküdtem az ágyamba s a sok fáradság 
után úgy aludtam, mint a bunda.

Egész világos volt már, midőn Oglánnal elindultunk, 
hogy ujult erővel folytassuk a tegnap félben maradt 
munkát.

Egy órai erős kapaszkodás után felértünk a hegytetőre, 
s felkerestem azt a helyet, hol tegnap a bokáig érő 
kásás hóban bőszült gyorsasággal száguldoztunk a vér
nyomokon.
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Az enyhe éjszaka, a langyos déli szellő úgy meg
olvasztotta, megnagyobbította tegnapi nyomainkat, bogy 
egy geológiai magántudós okvetlen az őskori ember, a 
bölény és egy tigris nyomait ismerte volna fel bennök. 
Tényleg, két lábammal sem bírtam befedni tegnapi 
nyomomat, az Ogláné meg ijjesztően hasonlított egy jól 
kifejlett tigris vagy oroszlán csápájához.

Kevés pihenés után Oglánt rátettem a nyomra, s 
újammal a koca nyomaiba mutatva, biztattam előre. 
Párszor beléjük mélyesztette ráncos fejét egész a fülig s 
nagyokat szimatolva, fújva, elindult a csapán. Megfeszült 
a véreb-vezeték, s ment a hajsza a tegnapi nyomon, a 
tegnapi hévvel, gyorsasággal egy jó negyedóra hosszat 
az eldobott zsebkendőmig. Itt ismét meglazult a szíj, s 
Oglán ide-oda kapkodva rángatott jobbra, balra, előre, 
hátra, míg végre megállt s szemközt fordulva, buta 
pofával bámult reám, mintegy mondva, bogy elvesztet
tem, nem találom. Eloldoztam a szíjat, s szabadon 
eresztve biztattam keresésre, magam pedig szorgosan 
vizsgálgattam a száraz fűszálakat, galyakat, köveket, 
hogy nem tudnék-e egy csöp vért valahol fölfedezni. 
Sehol semmi 1

Ha itt a laposon is olyan hó volna mint az északi 
oldalon, könnyű volna véreb nélkül is követni a nyo
mot ; de itt már egy tenyérnyi foltocska sincsen belőle, 
s így a köves, gazos talajon lehetetlen a nyomot ki
venni.

Tűvé tettem mindent, s Oglán mint egy vizsla, kere
sett, száguldott körbe előttem, de a koca nyomára nem 
akadtunk. Megkerültem az egész lapos tetőt, átvizsgál
tam a cserkész-útat, de sehol semmi jel, semmi vér. 
Összetörve, elfáradva, félbe hagytam a hasztalan keresést, 
s lemondva a kocáról, nekivágtam a vadászkunyhómnak, 
hol vadőröm s a kocsi várt reám. Már bele is unhattak 
a várakozásba, mert a reggel helyett majd dél lett, mire 
odaértem.

István vadőröm nem csekély meglepetést és örömet 
okozott, mikor kijelentette, hogy az északi oldalt nem 
volt szükséges lecsapázni, mert amint ide értek, rögtön 
ráakadtak a koca vérző nyomaira. Alig pár lépésnyire a 
kunyhótól váltott át a hó-régióból a déli oldalra. Örömöm
ben szinte nem akartam elhinni István szavát és sietve 
mentem a helyszínére, hogy saját szememmel győződ
hessem meg a csodás véletlenről.

István, — mint rendesen — igazat mondott. Ott vol
tak a hóba benyomódva a disznó nyomai, s mellette 
mindenütt látni lehetett a megsárgult, elmosódott vér- 
cseppeket.

Semmi kétség; ez a sokat keresett s már elveszettnek 
hitt kocámtól ered. Úgy látszik, ott, ahol Öglánnal a 
nyomokat elvesztettük, egy hirtelen kanyarodással letért 
a tetőről az északi oldalba, s mindenütt a hólepte lábas
erdőben jött szegény beteg idáig. De akár merre jött 
légyen is, az a fő, hogy itt van, s hogy ismét reményem 
lehet a közeli viszontlátásra.

Gyorsan elvezettem a fuvarost az este lőtt tehénhez, 
felpakoltuk a kocsira s útnak indítottuk. Mi pedig István
nal visszatértünk a kunyhóhoz s elkezdtük a nyomozást. 
Csakhogy ez nem ment oly símán, mint ahogy gondolni 
lehetett! Öglánnal hiába dugdostam a fejét a koca 
nyomaiba, hiába cirógattam, ösztökéltem: nem akarta 
tisztességesen felvenni, s csak úgy immel-ámmal, leg
feljebb a szeme után követte a nyomot. Lépésről-lépésre 
kellett őt biztatnom s később már egyáltalán nem muta
tott hajlandóságot a nyomozásra, sőt még az előlmenésre 
sem, mert rövidesen megállt s lefeküdt a hóba. Úgy 
látszik, nagyon el volt az öreg fáradva. Mentünk tehát 
az ő vezetéke nélkül a keserüfű-vágáson keresztül, 
nagyokat bukdácsolva a félmázsás köveken. Eltekintve a 
marasztaló gályáktól és a köves talajtól, könnyű mun
kánk volt, mert a hóban szépen látszott a koca nyoma. 
Hanem mikor elértünk a déli oldalra, hol hire-hamva 
sem volt a hónak, egyszeriben megakadtunk, s megint 
Oglánhoz kellett csak folyamodnunk.

Nem lehetett az öreggel okosan beszélni. Nem és 
nem ment a nyomon, akármit csináltunk is. vele. Mutat
tam neki vércseppet a haraszton, de ő rá sem hederített. 
Agyon tudtam volna lőni azt a dögöt, ha nem lett volna 
olyan jó véreb.

Nem volt mást mit tenni, mi vettük át Istvánnal az 
Oglán szerepét s játszottunk vérebet. Szépen, négykézláb 
vizsgálhattuk a száraz fű tetejét, hogy hol találunk rajta 
egy kis vért, az egyetlen útbaigazító jelt. El-elkeresgél- 
tünk egy negyed óráig is, míg egyikünk nagy diadallal 
kiáltotta, hogy: „vér“ ! A másik természetesen rögtön 
odajött és onnan indult ki tovább a vizsgálódás. Nehéz 
és lassú munka volt, azt mondhatom, hogy a koca tulaj
donképen már nem is vérzett, vére nem pergett le a 
földre, hanem csak a fűszálak lettek itt-ott egy parányit 
véresek, amint hozzá értek véres bundájához. De ez a 
vékony piros esik csak éppen annyi volt, hogy az ember 
egy arasznyiról megláthassa. Gyerekkoromban sem fájtak 
úgy a térdeim a sok térdeléstől, mint most, pedig min- 
nél tovább böngésztünk, annál jobban összetöpörödött a 
reményem. Azon gondolkoztam már, hogy felhagyok a 
további kereséssel, midőn egy sűrű bokor alatt egy régi 
s száraz levelekkel félig elfedett disznó-vachot pillantok 
meg, melyben a legnagyobb örömöm s csodálkozásomra 
20 felszikkadt vércseppet találtam. Kialudt reményem 
egyszeriben lobbot vetett, s izgatottan mentem a fűben 
heverésző Oglánért.

Amint megmutatom neki a vért, az ő fáradsága is 
elmúlt. Okos barna szemei megcsillantak s fejbőrét ráncba 
szedve, nagy érdeklődéssel szaglászta egy darabig, — 
majd láthatólag növekedő szenvedélylyel, s a földre 
nyomott orral megindúlt a sűrűben. Bezzeg most már 
kifeszült a vezeték szakadásig. Alig birtam utána, evic- 
kélni a nagy sűrűségbe, úgy vonszolt maga után. Valami 
20 lépést mehettünk, mikor Oglán a második fekhelyet 
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találta. Pár lépésre volt a 3-ik és a 4-ik, melyben a vér 
még nem volt egészen száraz. Tehát a közelben vagyunk.

Nehogy a disznó készületlenül találjon s megcsúfítson: 
lecsavartam a. vezetéket s „rajta“ kiáltással szabadon 
eresztettem a vérebet. Pár ugrással eltűnt a szemeim 
elől, s Manlicheremet a jobb kezembe kapva, magam is 
utána rohantam, a csörtetését követve. Pár pillanatig 
száguldoztunk így, midőn egyszer csak felhangzik alattam 
Oglán bassus hangja. Dühös és gyors csaholásából rög
tön tudtam, hogy a disznó még él. Tehát vigyázat 1 
Lövésre kész fegyverrel immár vigyázva haladva az 
izgatás irányában. , Már úgy tetszett, hogy közvetlen 
előttem csahol a kutya, s még sem láttam mást, mint 
sűrű bokrot. Leguggoltam, felálltam, de se disznó, se az 
Oglán nem tűnt a szemembe. Pár lépést bújtam még 
előre, s bal kezemmel szétválasztva az előttem lévő 
sűrű tölgybokor ágait, egy kicsike kis tisztás, s azon egy 
különös látvány tárul elém.

A körülbelül 4 lépés széles s 8—10 méter hosszú 
tisztás másik oldalán egy bokor alatt ült felém háttal a 
koca, mint valami óriási újfundlandi s Oglán felborzolt 
szőrrel, mérgesen ugatva kerülgeti. Szakadatlan csaho- 
lása összeolvad a visszhanggal s egy fülsiketítő zsongás- 
bongás támad a völgyben.

Oglán szája már babzik a döhös ugatástól s minden 
oldalról támadva kerülgeti fekete ellenfelét, de a disznó 
meg se moccan.

Nézem a füleit, nézem a sörtéjét: sehol a legkisebb 
mozgás sem észlelhető.

Hiszen ez már nem él 1 Ülő poziturában, a bokornak 
támaszkodva múlt ki, s így meg is dermedt, Oglán 
pedig az ülő kocát elevennek nézi, s ezért ugatja. No 
ez érdekes! Ezzel nagyot kiáltok a visszamaradt vad
őrnek : „István gyüjjön csak hamar ide, ilyet még nem 
látott, hogy ugatja Oglán az ülve kimúlt disznót!“

Már hallom István csörtetését, midőn Oglán a szava
mat megösmerve, nagy bátorságot kap, s hátulról bele
harap a disznó derekába. Rémes ordítás tör elő a koca 
torkából s vérben forgó szemekkel, felborzolt sörtével 
mint a villám pattan fel helyéből a döglöttnek hitt állat 
s veszi üldözőbe a menekülő Oglánt. Előttem 2—3 
lépésre megállt s nagyot fújva néz az elillant véreb után. 
Nem mozdultam. Tudtam, hogy a legcsekélyebb mozdu
latomra észrevesz s akkor rögtön rajtam terem, mielőtt 
a fegyvert célzásra emelhetném.

Mint két szobor, úgy álltunk egymás mellett, én reá, 
ő meg Oglán felé szegezve tekintetét. Oglán azonban 
nem támadott, s így a koca megfordult s visszatért 
előbbeni helyére.

Éppen mikor le akart ülni vagy feküdni, dördült el a 
fegyverem, s szegény sokat szenvedett és ily óriási útat 
megtett állat fültövön találva, élettelenül dűlt le vértől 
áztatott fekvőhelyére, örök pihenőre. István már csak a 
ravatalhoz érkezett s együtt simogattuk a nagy állat 

szép fekete bundáját, míg az elősompolygott Oglán derűs 
pofával nyalogatta a sebből kibuggyanó vért.

A lősebet megvizsgálva, konstatáltuk, hogy a felülről 
leadott 80 milliméteres Manlicher golyóm a bal marján 
közvetlenül a gerinc alatt hatolt be s a gerincet hor
zsolva, átütötte a tüdő jobb felső szárnyát. Bámulatos, 
hogy ilyen sebbel ekkora utat, — meredek hegynek fel, 
— meg tudott tenni, s több mint* 20 óra után még 
nemcsak hogy élt, hanem villámgyors mozdulattal űzőbe 
is vette a kutyát.

WtóZAT .
IS

A kőszáli kecske életrajza és vadászata.
Amíg valamivel bírunk, amig valamit tulajdonunknak 

nevezhetünk, addig nem, vagy a legtöbb esetben nem 
igen fogjuk fel annak értékét. Azonban, ha közel vagyunk 
annak az elvesztéséhez, vagy talán már el is vesztettük 
azt, akkor elfog bennünket a sopánkodás, hogy miért is 
nem becsültük meg azt az értékes holmit, aminek becsét 
csak az elvesztés után ismerjük fel valóban. Ekkor azután 
mindent, még a lehetetlent is megkíséreljük, hogy az 
elveszett, vagy a már is veszendőben lévőt megment
hessük. így vagyunk a kőszáli kecskékkel. Nagyon későn 
látták be azt, hogy a teljes kipusztulástól meg kellene 
menteni és a kellő védelemben és oltalomban részesíteni. 
Az úgynevezett kínos megrendszabályozásával a magas 
hegységeknek elősegítették, vagy legalább is hozzájárultak 
a kőszáli kecskék elpusztítása, elűzéséhez. Úgy itt is, 
mint sok más esetben megnyilatkozott azon értelmetlen 
hajsza, üldözése a vadnak, amivel elüldözték, megritkítot
ták, teljesen ki is irtották azokat.

Nem a reájok tartott rendes vadászatok pusztították 
ki, mert hisz azokat szakszerűen ejtették meg, nem azok 
az okai végpusztulásuknak, hanem igen is okai a határt 
nem ismert folytonos, lövöldözés reájuk az arra illeték
telen tényezők, a nép legalsó rétegeiből kikerült vad
pusztító, pecsenyevadászok által : ez az, ami erősen nem
csak, hogy megtizedelte számukat, hanem sok helyen 
teljesen ki is irtotta az egész törzset úgy, hogy ma már 
egyetlen eleven példányt még mutatóban sem hagytak 
meg. Nagyon érdekesen és jellemzően mutatják be ezen 
vadnak a történetét a Sveici és Tiroli Alpesek. Az utolsó 
„kőszáli kecskebak“-ért Salzburg vidékén valóságos 
véres csatát vívtak a vadőrök a vadorzókkal. Vadorzó 
van ott is, ahol jól, gondosan, sőt féltékenyen őrzik a 
kitünően kezelt területeket, — mint p. o. az Aosta völ
gyében lévőt, ahol a kőszáli kecske rendes tartózkodás; 
helye a Montblanc-on van, mely a korona uradalomhoz 
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tartozik, s az olasz uralkodóház tulajdonát képezi s ez 
tartatja felette a felügyeletet. Spanyolországban is, ahol 
a hegyi pásztorok a hegységi területeket majdnem min
denütt s kizárólag elfoglalták, s ' birtokukban tartják és 
állataikat azon kényük-kedvük szerint terelgetik, ott is 
elüldözték, megsemmisítették, kipusztították a kőszáli 
kecskéket. Sőt több természetkutató emlékirataiban a 
kőszáli kecskéről már is mint teljesen kipusztított állat
fajról emlékezik meg.

Az ő néhai elterjedésük, elszaporodásuk kétféle faji 
egyedet különböztet meg, amelyet mint Capra pyreneica 
és Capra hispanica néven ismerünk; az utóbbi faj főleg 
az Andalúziái magas hegységből és a Sierra Nevadá-ból 
származott. Mint ahogy sok más állatfajnál előforduló 
viszonyok és szokások között, úgy itt is a különféle fajok 
a vidékek szerint formálódnak át, amik valamelyes külön- 
féleségek és különleges biológiai elváltozásokban nyilvá
nulnak meg.

A kőszáli kecskék valóságos és igazi származási helye, 
ahonnan szétszéledtek, nagyon messze, egészen az északi 
részére vezethetők vissza az Ibériai-félszigetnek. Azonban 
onnan nem egyszer utat vettek délnek, ahol az Ebressenke-t 
még ma is, mint földrajzi állatváltót említik s az ő néhai 
bejövetelüket és előnyomulásukat bezárólag a szélhegy
ségek (bergrand) láncolatain, amelyek a Golf Viscájától 
egészen Portugáliáig húzódnak, tehették meg. A portu
gáliai Serra d’ Estrellától észak felé Tejónak volt az 
ütjük, azután szétszéledésük a kastiliai magashegység 
szélein bezárólag egészen Sierra Nevadáig volt lehet
ségessé téve.

Dr. Köbeit W. szerint található a „Pyrenei kőszáli 
kecske“ még a járhatatlan s így hozzáférhetetlen részein 
a Pyrenei hegyeknek, a Sierra de Gredos és kisebb 
részeiben a Serra d’ Estrellában; imitt-amott még a 
keleti oldalán, a magas fensikon és a Sierra Morénában. 
Mindamellett, hogy a mi figyelmes vezetőnk sejtetni engedte 
azt, hogy itt a határ mentén Andalúziától, a különbség a 
két kőszáli kecskefaj között nem igen szembetűnő; min
denesetre azonban mégis van valami bizonyos feltűnő 
rajtuk, ami egymástól a két fajt felismerhetővé teszi, a 
kőszáli kecske a forró Andalúziái napon valamelyest 
másként fejlődött, mint a hűvös pyrenei és az északi 
spanyolhegységbeli. Másegyebekben a Capra pyreneica 
közelebb áll, jobban hasonlít a kaukázusbeli fajtákhoz, 
mint az Alpesihez. Már a hegycsúcsok magasságában is 
hátramaradnak a pyrenei hegységek 1200 mtrrél az 
Alpoktól. Igaz, hogy túlszárnyalják ezeket és felülmúlják 
vadság és sziklagörgetegeikkel, hanem hiányzanak a 
nagy kiterjedésű hómezők és a glecserek, vizbőségben is 
hátramaradnak és szegényebbek az Alpoknál.

A tenyészhatár nyugat felé valamivel alacsonyabb 1400 
m.-nél és keletfelé emelkedik egész 2240 m.-ig. Az erdei 
vegetáció a pyrenei hegységben sokkalta hátrább marad 
az Alpesinél; mondhatni, hogy csak a felére zsugorodik 
össze az egész területen (600 □ mértföldön) s főleg 

pusztaság, sovány legelővel. És mégis dacára ennek 
mind a két hegység úgy a növényéleti, valamint a fajta- 
beliség tekintetében bizonyos egyöntetűséget, megegyező 
egyformaságot mutat. Az alsóbb hegyek fekvései magu
kon hordják a nyugat-európai karaktert, ami a lomblevelű 
erdőpagonyokban nyilvánul meg. Azonban mégis pompás 
tűlevelű és kiterjedt bükkerdők lepik el az északi völgye
ket, amelyeket teljesen körülölelni látszanak. A spanyol
ország felé eső tájak pedig, eltekintve attól, hogy itt 
helylyel-közzel már a kultúra fügét, olajfát, gránát-almafát 
és narancsfát is megkisérlett tenyészteni, a kép mégis 
sivatag. Ha elhaladtunk északfelől s feljutottunk a hegy
gerincre, ott már érezhető lesz, hogy Afrika, mint a 
Franciák mondják, mindjárt a pyrenei hegyek mögött 
kezdődik. Nevezetesen a déli oldal élénkbe tárult most 
teljes pompájával, ragyogó, fenséges ékszerével, a szép 
bükkössel; s mint karakterisztikus, egyed mutatkozik be 
előttünk az itt már erdőt alkotó magas törzsű puszpáng. 
Feljebb magasabban húzódik el az Alpesi rózsa nagy 
területeken. Mint alpesi különleges állatfajta található itt 
a havasi nyúl és a havasi morga; azonban a zergék, 
medvék, farkasok stb. valamelyes különös variációt ké
peznek. Nyugatnak haladva egészen a portugáliai szél
hegységekig, megváltozik a kép a déli kiima jellegével, 
mégis a vadon, amely majdnem egészen a fensikig 
uralja egész belterületét’ Spanyolországnak, a sivatag, a 
pusztaság karakterével lép itt is sokszorosan elénk, úgy, 
hogy a tűlevelű fák, a parafatölgyek és más fanemek, 
amelyek már jobban a déli éghajlati jelleget hordják 
magukon, mint egy-egy Oázis tűnnek fel, a sivatag köze
pébe ékelve. A körülbelül 50 mértföld hosszúságú Sierra 
Morénával elérjük Andalúziát és a havas láncolatu Sierra 
Nevadá-t, az örökös hóval fedett hegycsúcsokat, amelyek 
3000 mtr. magasságon túl emelkednek (a Mutahacon 
hegycsúcs 3554 m. magas.) A hegységek képződése egész 
fekvésükben különbén is már alólról nagyon meredekek 
és éppen azért zord és a vadság benyomását teszik a 
szemlélőre. Itt bontakozik ki és jő összeütközésbe a két 
ellentétes éghajlat, az afrikai perzselő forróság, a íneg- 
lehetősen dermesztő hideggel, a hegygerinceken a meleg 
égövi vegetáció és a hideg északi növényvilág.

E tájakon található, vagy előjövő kőszáli kecskefajok 
formára nézve képezik a Pyrenei bakot, a Capra pyreneicát.
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A sörtevad a csapdákban.
Vadászhoz illően csakis a golyó szokott a sörtevaddal 

végezni, mindamellett, kivételes esetekben, vadászatok 
keretein kívül kénytelenek vagyunk néha olyan mód
szerekhez is fordulni, amelyek a garázdálkodó vadsertés 
kondákat távoltartják tőlünk, anélkül, hogy közvetlenül 
vadászatok utján végeznénk azokkal. Rendszerint a gazda
közönségnek-az a része fordul a nem vadászmódszerek 
közé sorolandó vadpusztítási eljárásokhoz, amely nem 
hivatásos vadász léténél fogva rá nem ér a sörtevad 
gyökeres pusztításához fegyveres utakon hozzáférkőzni, 
vagy pedig mint a vadászat csinjai-binjaihoz nem értő, 
kénytelen a sörtevadat egyéb olyan megfelelő eszközök
kel pusztítani, amelyek számára biztos eredményt hoznak.

A néhol túlságos arányokban elszaporodó sörtevad, 
úgyszólván kivétel nélkül érzékeny kártételeket okozhat 
időnként a különböző növénykultúrákban; igy nevezete
sen az erdő-, a mező-, a szőlő-, sőt a kettgazdaságban 
is, a szerint, a mint fekvésüknél fogva ezek a kultúrák 
többé-kevésbbé közelebb esnek a sörtevad által fölkeresett 
és pusztítás alá vett területrészekhez,. Kétségtelen, hogy 
a gazda, bármelyik föntemlített gazdasági ágának vesze
delméről legyen is szó, igyekezik a mindig falánk, turkáló 
sertéskondát erőitől kitelhetőleg távoltartani Ahol az:tán 
fegyverével nem képes, nem tud, nem akar, avagy nem 
hajlandó azokkal szemben a cselekvés telére lépni, ott 
a vadsertésnek egyéb, nem kárhoztatható utakon való 
tőrbeejtésével, csapdákba csalogatásával próbálkozik ered
ményt érni.

A wieni tanulságos nemzetközi vadászati kiállításon 
szereplő többféle vadfogó szerkezetek sorából, mint figye
lemreméltókat és egyben eredményre is vezetőket eme
lem ki a hazánkban is eléggé ösmert Weber Rudolf-féle 
gyártmányokat Haynau ból. Legkivált a 124. és 125. 
számmal megjelölt tányérvas szerkezetek szerepeltek ott 
mint olyanok^ amelyek a vadsertésfogás gyakorlati mód
szerét igen szemléltetőleg mutatták be a kiállítás kereté
ben. A mező-, a szőlő- és a kertgazda, ha maga éppen 
nem vadászember, az említett tányérvasak alkalmas fel
állításával mindenkép eredménynyel képes védekezni a 
területeire alkalmatlan időpontokban berontó és ott garáz
dálkodó sörtevad ellen.

Olyan esztendőkben, amidőn a sörtevad által lakott 
tölgyesek és bükkösök, makk, illetőleg bikkmag termése 
bőséges volt, továbbá az olyan területeken, ahol a sörte- 
vadnak lakó, buvó és tovaszaporításra alkalmas helyeket 
nyújtó tölgy- és bükkerdőket nagyobb arányokban nem 
irtották s a gyérítéstől mentes részeken a sörtevad nyu
godtan megmaradhatott szokott határvonalain belül, mind
addig, mig tova nem zaklatták, ott a sörtevad állomány 
legfeljebb csak' kivételesen és szórványosan fog arra 
vetemedni, hogy hasznos növénykultúráinkban számot
tevőig garázdálkodjon. Viszont aztán az olyan vidékeken, 
ahol régente a sörtevad a lomblevelű erdők termékeiben 

duslakodhatott, utóbb pedig azok gyérítésével, sőt irtásá
val, túlnyomóan vagy teljes egészében is tűlevelű erdő
ségek sűrűibe kénytelen húzódni, s ott föl nem találja a 
lét- és tápfeltételeihez szükségeltető állapotokat, minden 
bizonynyal pusztít és garázdálkodik a gazdák kultúráiban 
mindenütt, a hol annak szerét teheti.

Ahol aztán a sörtevad támadásai úgyszólván állandó
sulnak, vajmi nehéz feladat őket kipusztítani, avagy éppen 
csak távol is tartani. A garázda konda, de sőt az egyéb
ként vakmerő remetekan is, általában csak az éj leple 
alatt dúl a termékekben. Ilyen időben, még holdfény 
mellett is, a vadászra nehéz és fárasztó feladatokat ró a 
lesbenállás. A sörtevad által gyakorta zaklatott gazdának 
tehát legfőként ilyen körülmények közepette akad alkalma 
a sörtevadat a szokásos vadászmódszerektől elütő utakon 
hatalmába ejteni.

Az erős szerkezetű tányérvasakat a megállapított s a 
nem vadászember gazda által is kétségtelenül fölismer
hető vadsertés csapók mentén kell felállítani, A talajba 
kellően bemélyített vasakat egyben erős. lehorgonyzás 
vagy vaslánc segítségével kell a talaj mélyébe, illetőleg 
egy-egy hatalmasabb fatörzshöz erősíteni; máskülönben 
a nehéz testű sörtevad, a csapdával együtt odább áll. 
A hol gazdasági kultúráinkat, faiskoláinkat és egyéb a 
sörtevad által látogatott helyeket sövényfal védi s azt a 
sörtevad áttöri, ott a résnyilásokba állított csapda szerke
zettel leghamarább lehet eredményeket érni.

Csalétkül megfelel rendszerint mindaz, aminek készle
teiből a sörtevad rendszerint éppen csemegézni, így tehát 
pusztítani is szokott. Ilyenekként a burgonya, a zab és 
általában a kalászosok terméke szerepel leggyakrabban. 
Keményebb telek szakában, amidőn a sörtevad is eleség- 
szükiben van s így a vetéstáblákra ront időnként, a 
burgonyán kívül gesztenyefélét vagy makkot használhatunk 
csalétekként, A hüvelyesek közül a babot és a cukor
borsót is örömest ropogtatja.

A vasak beállításához persze csak akkor fogunk hozzá
látni, ha a csalétkül kiszórt eleséget a vadsertés rend
szerint fölkeresi, a helyhez tehát hozzászoktathattuk. A 
vasak beállításának legalkalmasabb időpontja a délelőtt. 
Ilyenkor a sörtevad rejtekei közé húzódik; különben is 
napközben kevésbé gyanakvó, miután emberi alakokat, 
mezei- és erdei munkásokat gyakrabban lát a közelben; 
azoktól pedig rendszerint mitsem tart.

Tél folyamán is fölkeresi a sörtevad áz erdők közelé
ben vagy éppen belsejében található mocsaras, puhább, 
tócsaalju és talajú területeket, hogy ott kénye-kedve sze
rint turkálgasson és elfetrengjen. Az ilyen helyek köze
lében elhelyezett csalétekkel és oda beállított vasakkal 
rendszerint hamarosan célt ér a vaddisznó pusztításaitól 
méltán tartó gazdaember. Gy. Gy.
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A szegedi nép tollkultusa és a paraszti 
sportok a nagy silencium alatt.

Irta Lakatos Károly. (Folytatás.)

A parittyának kétféle formája volt elterjedve; egyik a 
börpatittya, mely hosszúkás (nyelv) alakban volt erős 
bőrből kimetszve s a két végén egy egy lyukkal ellátva, 
melyekbe az egyforma hosszú éa erős zsinegből. készült 
forgatószárak voltak befűzve és megkötve, jobbról és 
balról is egy-egy; azonban az egyik forgatószár kengyel - 
alakban végződött, melybe használatkor a jobbkéz négy 
ujja jött; a másik zsineg vége „göcs“-b.en végződött, vagy 
göcsnélküli volt, melyet a parittya használatkor a jobb
kéz szabadon maradt hüvelykujja a mutató újhoz fogott 
s a dobás pillanatában hirtelen eleresztett.

Megjegyzendő, hogy a parittya közepén is volt egy kis 
lyuk hagyva, mert ennek hiányában forgatáskor a leve
gőt át nem bocsájthatván, a parittya horkolt s nem 
működött kellően.

A parittya -másik formája egy rövid, nehéz és erős 
„pálca“ volt, melyet a vékonyabb végén behasilottak (és 
ameddig behasadt, azon a ponton dróttal körülkötöttek, 
hogy tovább ne hasadhasson); a hasítékba tették aztán 
a dobásra alkalmas kavicsot, cserépdarabot, általában 
mindig lehetőleg lapos tárgyat, s dobáskor a hajítópálcát 
parittyaként megforgatva, elhajították véle a kövecset, 
mely erős karú ember kezében nagy erővel repült céljához-.

Az- ilyszerű parittyák igen pontosan lökték lövedé
küket és sokkalta pontosabban lehetett velük célt találni 
mint a közönséges bőrparittyával, bár voltak olyan parittyá- 
zók, kik nagy távolságra is biztosra vették a célt bőr
parittyával is.

A pácás parittyáról érdekes tudnivaló, hogy tulajdon
képpen ezt nevezték hajítófának. A hegyesített végű 
u. n. hajítófákat tulajdonképpen nem „hajítófának“, ha
nem nyársnak hívták, mit lándzsa vagy kópja helyett 
verekedések alkalmával használt a paraszt s innét eredt 
a „fölnyársalásra“ vonatkozó kifejezés is. De az ilyszerű 
kezdetleges fafegyvereket csak a fegyverviselésre nem jo
gosított jobbágyság (zsellérség) használta és nemcsak 
Szegeden, hanem'az országban általában mindenütt hasz
nálatos volt. Innét származott a szóbeszédben a lebecsülő 
„nyárspolgár“ megjelölés is. Megjegyzem azt is, hogy 
régente az embereket nem „nyársba“, hanem „karóba 
húzták“, pedig „fölnyársalni“ szó alatt nem a karóba 
húzást, hanem valakinek az említett fából készült nyárs 
fegyverrel való keresztiilszurását értették.

Állítólag a nyilat és parittyát, hajdanta gyújtogatásra 
is használta volna a nép, a körülményekhez képest 
„gyújtó-csóvát“, avagy pedig tüzesitett agyaggolyóbíst 
véve alkalmazásba. Tényleg erre én a 80-as évek végé
ről is tudok eseteket; de a Ráday pörökben is van ennek 
nyoma.*)

*) Állítólag gyújtogatásra a verebeket is használták volna, a 
lábukra kötvén a gyújtó anyagot.

Végezetül még egy hajító-szerkezetről kell megemlékez
nem, mely a régiségben „billentő“ név alatt volt isme
retes.

Úgylátszik ez volt a régi hadászatban oly nagy szere
pet játszó vetögépnek az ősanyja, melyet többnyire erős
ségek, várak ostromlásánál használtak.

A billentőt következőkép szerkesztették: egy vastag 
téglán, gerendán vagy rúdon keresztül tettek egy kb. 
rőf hosszú és másfél arasztnyi széles puhafa deszkát, 
melynek egyik vége a földet érte, a másik vége pedig 
felállott.. Már most ha használni akarták a billentőt: arra 
a végére a deszkának, mely a földet érte: egy követ vagy 
nehezebb kavicsot helyeztek, azután pedig a deszka fel
álló részére „furkóval“ vagy fejszével nagyot ütöttek, mire 
a billentő lehajló része felbillenve a nagy ütéstől, a rá
helyezett követ az ütés súlyához képest ívalakban s nagy 
erővel messzire elhajította.

Ma már a billentőnek mása alig kerül, de még mindég 
fölmerül itt is, ott is. Különben a régiségben is aligha 
volt valami gyakoribb alkalmazásban, mert sok kellemet
lenséget és veszedelmet okoztak véle a játszó gyerekek; 
a fejdobások S ablak-beverések napirenden voltak, miért 
is, és méltán, a tiltott tárgyak közé tartozott a billenlő, 
azonképpen a célbadobós gyakorlata is.

A célbadobás akként történt, hogy a ház oldalára szén
darabbal köröket rajzoltak s erős vakolat darabokkal, 
kövekkel rövidebb, hosszabb távolból célba dobáltak s 
ezt nemcsak a gyereknép; hanem á suttyó legénység is 
szenvedélylyel gyakorolta — addig-addig hajigálódzva, 
miglen a vakolat leverése miatt a ház tulajdonosa nagy 
jézusmárjázások közben szét nem pofozta a hajigáló 
kompániát.

Amint az elmondottakból kitetszik, a szegedi legéretle
nebb fiatalságnak bőven megvoltak tehát a különféle 
szórakozási eszközei a nagy silencium alatt. 1867-ben 
azonban kivirult az óhajtva várt „szabadság“ derűje s 
hirtelen nagyot fordult a világ. A puska is . előkerült a 
rejtekhelyekről, mert már nem kellett „vakumpasz“ a 
használathoz, hanem szabadságában állt mindenkinek 
cipelni a „disznólábat“. De az a kérdés ötlik fel, hogy 
ezt az uj időszakot megelőzőleg mivel is ölték a buckaiak, 
t. i. a „vadászos embörök“ az unalomnak keserves napjait?-

Hát eleinte majd semmivel. Csak káromkodtak minél 
cifrábbakat s minél gyakrabban s mivel a hazafias nyelve- 
lészet (megbeszélés) „eranyában“ se igen lehetett, teszem 
már három embernek se rakásra gyülekezni a „rebel“ 
gyanúja nélkül, hát üres sóhajtásokkal ölték az akkori 
tartalmatlan napfolyásokat. De mivel a sóhajtozásnak is 
van véghatára s egyszer csak elfogy az is, mint a kám
for szokott — anélkül, hogy megkönnyebbülne a lélek 
búja tőle: igy mégis csak az átkozódás mérge kezdett 
kifakadozni abból a vulkánból, melyben tüzelt, egyre for
rongott az a kiolthatatlan láva, mely megfeküdte azokat 
titkos mélyeket, melyekben az erőfenség meggyülemlett- 
förgetege érleié kitörni vágyó indulatát.
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Más szóval: búsulásra fogta ismét a buckái magyar
ság!.. .

Mert hiába, régi átkunk a'z nékünk, hogy a nemzeti 
boldogságnak csak a nevét emlegethetjük, de el nem 
érjük sohasem! És még ha vigadni, kissé vigasztalódni 
próbálkozunk is, akkor is keserű lesz még az a nedű is 
a visszaemlékezés epéjétől s a lehulló könnyektől, mely
ben állítólag a bú és a gond eloszlik ...

De nem oszlott el 1
Hiába hangzott a rimánkodó dana az imádkozó sóha

jokkal vegyest Kárpátoktól Adriáig! Csak önrikatás lett 
az eredménye . . .

És sokáig eltartott ez a „se hal se hús“ állapot, még 
a darufogás napjai is beleestek. De egyszerre csak -— 
mint mondám — hirtelen nagyot fordult a világ. Kezd
tük az ördögöt nem olyan feketének tartani, mint aminő
nek látszott; aztán meg mintha valóban virradt volna is ...

S e látszattal életkedvünk is megnövekedett egy kissé 
és „mozogni" mertünk ... De persze eleinte nagyon 
óvatos volt ez a „mozgás“, mint okos embernél minden
nek a kezdete ... A kaszát visszahajlítottuk; a puskák 
is csak óvatosan kerültek elő a dugaszhelyekről és a 
fokossal is csak nagyon ritkán vertük be egymás kopo
nyáját. Szóval ha „mozogtunk“ is, de résen voltunk, mint 
a lappangó macska szokott . . .

Hanem a szórakozni kívánó buckái energia már nagyon 
vágyódott valami tenni-venni való után . . . Hébe-hóba 
écaka évadán, már egy-egy puskadörej is elhangzott a 
pusztavilág régiójában, amit persze a „pegyárokra“ fog
tunk (mert az volt szépen, a kelleténél (?) is több talán) 
és a bolond cseh zsandárt szépen a falnak lehetett állí
tani a furfangos beszéddel . . .

Persze úgy nyilvánvalólag nem igen mertünk lüvő- 
eszköz félével vadállati testezetek ellen intézni vadlövészeti 
merényleteket . . .

Mindamellett „maradhatlan“ volt már a „fogni“ óhajtó 
buckái energia és annál inkább is, mert akkor még nem 
multa divatját a fogósdi kergetészet az úrrá lett vissza
tolás részéről ... De a daru már elment; azonban a 
hosszúfülű frekventia, mit a szegedi paraszti közfelfogás 
macskafajnak deklarál, túlon-túl megszaporodott a tanya
világ parlagtérein, úgy hogy még a kuvaszoknak is jutott 
elegendő komedencia belőle a pecsenyés napokra. Nem 
csoda hát, hogy a gazda is megkívánta a frisslábú trak- 
tamentumot. Hanem hát nem sok óhajtozónak vásott a 
fogazata a pecsenyéjétől, mert a nyúl futós állat, nem is 
minden agár ér vele. — De volt a nyulfogásnak egy 
módja — azaz, hogy volt bizony kétféle is: egyik télen, 
másik őszidőben, mikor le volt már takarítva minden 
kapához és nem kapához kötött veteményezés a pusztai, 
földterületek beláthatlan téréiről s a nyulféle kiszorult a 
szántók göröngyei közé, buckások rejtjelbe, ahol a jó 
sejtésü látás „kinézhette“ pár dülőföldnyiről is a lappangó 
helyét. Mert tényleg voltak oly „hegyes szemű“ paraszti 
nimródok, kiknek ez a képesség velük született tulajdon

ság volt; de aki ilyen vadászi mesterségre adta a fejét, 
az, ha nem is volt „veleszületett" talentum a „nyulkiné- 
zés’, de okkal-móddal kigyakorolta a látását benne, mert 
hogy különben is a szántóvető pusztai embernek sokkalta 
inkább megvan ehhez a természetes .ösztöne és érzéke, 
mint a városi lakosoknak, mert a látás kikvalifikálásához 
a legjobb teret és iskolát a széltében-hosszában egyenes 
és lapos homokpusztaság nyújtja, melyen a gyöpetlen 
siványságon szaladgáló pipiskét dülőföldnyiről is meglátja 
még a közönséges szemű individium is ; hát még akinek 
buckái értelemben „jó szöme“ és célirányos hozzáértése 
és helyes sejtése is megvagyon. Ellenben akinek nincs 
meg a kellő külső és belső „konyítása" a dologhoz, 
annak ugyan híjába mutatják a zsombik oldalán hasaló 
nyuszit, nem látja az meg semmiképen sem s csakis 
akkor tűnik a szemébe, midőn már nagy hirtelen ki- 
puposodva, belefurakodik a futásával a tátongó pusztai 
semmiségbe . . .

(Folyt, köv.)

A liptóujvári kamarai erdőhival 1795—1840. 
évi vadászati kimutatása.

Összeállította Teschler Béla, liptóujvári plébános.

Megbizattam, hogy a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal 
régi irattárát rendezzem.

A sok érdekes, javarészt latin nyelvű és csak el
enyészőig kevés magyar akta között 1795—1840. évekbeli 
vadászati feljegyzésekre is bukkantam, amelyeket ki
mutatásba foglalva, a tekintetes m. kir. főerdőhivatal 
szives hozzájárulásával bemutatom a lapok olvasóközön
ségének, annyival inkább, mert ma már ritkák a régi 
múltba visszamenő feljegyzések. A kimutatásban ben- 
foglalt vadat a liptóujvári régi erdőhivatalhoz (Carneral 
Wald amt) tartozó maluzsinai, szvarini, feketevági, 
ipolticai, koleszárkai, teplicskai, vychodnai, kokavai, 
hradeki és verbicei pagonyokban lőtték és szállították 
be a központba.

Nagy vadnak, értve ezalatt a szarvast, nincs nyoma; 
pedig mintha ilyen is lett volna, következtetnem enged 
erre egy, az 1799-ik évből való akta, amelyben arról 
van szó, hogy morgensterni Wisner Ferenc a liptóujvári 

' és lykavai uradalmak praefektusa panaszt emel Kiszely 
András, Poturnay Gáspár és Antal, Luby Boldizsár és 
Andreánszky Károly liptói nemesek ellen, azzal vádolván 
őket, hogy ugyanazon évi március hó 8-án a szvarini 
pagony Chmeljence nevű részében ......duas Damas
masculum scilicat et foemettam trajicere et abinde 
auferre... veriti non fuerunt.“

„Dama“ a legjobb latin szótárak szerint szarvast 
(Edelhirsch) jelent. Eszerint nevezett urak „két szarvast, 
még pedig egy bikát és egy tehenet lőni és onnan el
vinni merészkedtek.“

A vizsgálatot Szrmecsany Antal rendes szolgabiró és 
Andaházy Mátyás ejti meg, s a kihallgatáskor Közén 
János és Kohavec Márton vychodnai parasztok terhelőleg 
vallanak a tilosban vadászó nemesek ellen.

A lelőtt és beszállított vad minőségén és mennyiségén 
kívül itt találja a szives érdeklődő a több ízben változó 
lődíjakat is. — Végül bemutatom az eladásra kerülő 

| vad árait.
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* Kinevezés. Őfelsége a király Tomcsányi Gusztáv 
ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott erdő
igazgatót ministeri tanácsossá kinevezte.

* Halálozás. Pálos Konrád nyug. kir. főerdőmérnök 
élete 53-ik évében, hosszas szenvedés után, Szatmáron 
január hó 2-án elhunyt. Áldott legyen emléke.

* Kinevezések. A földmívelésügyi minister az állami 
erdőtisztek összesített közös rangsorozati létszámában 
Grossman Imre, Cserneczky Károly, Dénes Zoltán, Katona 
István, Hering Albert, Takács János, Zseleznyák Péter, 
Heincz János, Vorák Sándor, Fábián János, Szilágyi 
Ernő, Berecz János, Jamnik István és Albertin János 
ideiglenes minőségű erdőmérnök-gyakornokot erdőmérnök- 
jelöltekké, Márics Antal ideiglenes minőségű erdőmérnök
gyakornokot pedig erdőmérnökjélöltté kinevezte.

* Gyászhir. A következő gyászjelentést vettük: Özv. 
Osterlamm Árminná, Klapszia Róza mint neje, Osterlamm 
Ernő és Jantsovits Jenőné, Osterlamm Elza mint gyer
mekei, Stépán Ferenc, Stépán György, Stépán Elza, 
Stépán Róza és Osterlamm Klárika mint unokái, Oster
lamm Ernőné, Megele Erzsiké mint menye é- Jantsovits 
Jenő mint veje fájdalommal telt szívvel tudatják, hogy a 
hűséges, gondos férj, az imádott édesatya, a szerető 
nagyatya, illetve após Osterlamm Ármin nyugalmazott 
m. kir. főerdőtanácsos, a nagyváradi evangélikus egyház 
30 évig volt felügyelője, Nagyváradon, 1911. év január hó 
8-ik napján d. e. 6 órakor, életének 72-ik, boldog házas
ságának 44-ik évében hosszas szenvedés után elhalt. 
Hűlt tetemei a nagyváradi körös-utcai evangélikus templom
ban lesznek felravatalozva és az evangélikus egyház szer
tartása után 1911. évi január hó 10-ik napján d. e. 10 
órakör a Bónéi-kuti temetőben lévő családi sírboltban 
helyeztetnek örök nyugalomra. Nagyvárad, 1911. január 
8-án. Áldott legyen drága emléke 1

* Olcsó hust a népnek! Különösen cseng fülünkbe 
a sok „husdrágaság" és, a „husinség“ után az a jelige, 
amelyet a „Házinyultenyésztők Országos Szövetsége" 
Budapest, Csillaghegy, irt zászlajára. A házinyúl tenyész
tés segélyével a vidéki, sőt a városi lakó is maga termel
heti husszükségletét, vagy annak egy részét, különös költ
ség nélkül, ami a mostani húsárak mellett figyelemre
méltó dolog. Külföldön, de különösen Franciaországban 
és Angliában minden rangú polgár mindennapi életrend
jében helyet foglal a házinyulhus, amely olcsósága mel
lett izletesebb és találóbb a szárnyasok húsánál is. A 
racionális nyultenyésztés mellett a házinyul a legtisztább 
házi állat, amely sem gilisztát, sem kukacot nem esz meg, 
mint a baromfi, sem moslékhoz nem jut, mint a malac, 

elkülönített almozott tiszta rekeszes ólakban tenyész. Min
den egyéb hust • szolgáltató háziállatunkkal szemben az 
az előnye, hogy tenyésztéséhez rendkívül kevés hely kell, 
hogy igénytelen a takarmányozás és gondozás tekinteté
ben, hogy rendkívül szapora, hogy értékes prémet szol
gáltató gereznájával is fizet termelőjének, hogy vemhes- 
sége csak 1 hónapig tart. Látjuk ezekből, hogy számtalan 
előnyénél fogva nemcsak a saját husszükségletünket fedez
hetjük tenyésztésével, hanem gazdasági mellékágazatként 
folytatva szép jövedelemre tehetünk szert segélyével. — 
Míg megfogyott marhaállományunk szaporítására 4—5 
évre lesz szükségünk, addig a házinyulállományunkat s 
igy a termelendő, hús mennyiségét egy év alatt meg
sokszorozhatjuk, mert a házinyulat évente négyszer is 
beíedezhetjük s a fiák életök nyolcadik hónapjában már 
ismét ivarérettek. Mindenki, aki csak egy kis félreeső zug
gal rendelkezik udvarában, fogjon nyultenyésztéshez. — 
Fenti szövetség minden érdeklődőnek ingyen fölvilágosí- 
tással szolgál ebben az ügyben. — Ingyen megküldi 
minden érdeklődőnek: 1) „Házinyultenyésztő" cimü köny
vecskéjét, melyből a házinyultenyésztést megtanulhatjuk, 
2) „A Házinyultenyésztés és Értékesítés“ cimü hivatalos 
szaklapjának mutatványszámát, amely minden tenyésztő
nek szükséges tennivalókat közöl. Csillaghegyi 300 reke
szes nyultelepét minden érdeklődő megtekintheti. — Mér
sékelt áron ad bárkinek jó tenyészanyagot, sőt vagyon
talanoknak teljesen ingyen. — Megveszi a termelt hus- 
nyulakat; házinyulhust árusít a Székesfőváros központi 
vásárcsarnokában; gereznákat kidolgoz és értékesít.

' A zöldségfélék és virágos kert trágyázása. 
Magyarország zöldségtermelése folyton fokozódóban van 
s dacára annak, hogy ma tizszerte nagyobb területen ter- 
mesztetik zöldség, mint ezelőtt 10—20 évvel, a szükség
let mégis nehezen elégíthető ki s tekintettel arra a körül
ményre is, hogy a zöldségfélék külföldre való kivitele 
évről-évre emelkedik, még távolról sem értük el azt a 
határt, amely korlátokat szab a zöldségtermesztés terén 
a további terjeszkedés elé. — Hogy a zöldségfélék nagy
bani termesztése nagy jövedelmet is biztosít, azt mutat
ják mindazon előttünk fekvő példák, amelyekben vagyont 
szerzett az, aki zöldségtermesztéssel nagyban foglalkozott. 
Csak persze szakértelem és szorgalom kellett ahhoz, hogy 
eredmények éressenek el és nemcsak erre a célra alkal
mas talaj, de a talajnak dús trágyázása és megfelelő 
■■művelése is. — Mert a zöldségtermelés terén a megfelelő 
és dús trágyázás legelsőrangú kellék. A zöldségfélék rend
kívül sok trágyát igényelnek s nagy terméseket csak 
nagyon dúsan trágyázott földeken adhatnak. Nem is áll 
mindenkor a zöldségtermelő gazdáknak elegendő istálló
trágya rendelkezésükre s ez az oka, hogy a zöldség
termelés terén a műtrágyázás hovatovább fontosabb sze
repet játszik s hogy a zöldségtermelők mindig több és 
több műtrágyát használnak fel, amelyeknek az a rend
kívüli nagy előnyük, hogy annyi táplálóanyagot adhatunk 
bennük a növényeknek, a mennyit éppen célszerűnek 
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vélünk, tehát általuk a terméseket a maximálisig fokoz 
hatjuk. — A zöldségfélék ugyanazon táplálóanyagokat 
szükségük, mint más növények, foszfort, nitrogént és kálit. 
Csak azokban a talajokban lehet nágy terméseket elérni,. 
amelyek bővelkednek a most említett táplálóanyagokban 
s melyek elegendő vízzel is rendelkeznek ezen tápláló
anyagok feloldására. Ezen táplálóanyagokat bár meg
adhatjuk a növényeknek istállótrágya alakjában is, de 
sokkal jobb arányban juttathatjuk a talajba műtrágyákkal, 
amelyeket alkalmaznunk kellene még abban az esetben 
is, ha talajainkat istállótrágyával láttuk el, mert a mű
trágyák rendkívüli módon fokozzák az istállótrágya hatá
sát. A talaj foszforszükségletét szuperfoszfát alakjában 
adhatjuk meg; káliszügségletét 40'7o-os káli alakjában 
és nitrogénszükségletét chiiisalétrom alakjában. Annyival 
különbözik a zöldségfélék műtrágyázása pl. a kalászosok 
műtrágyázásától, hogy a zöldségfélék sokkal több nitro 
gént szükségeinek, mert a nitrogén az a műtrágya, amely 
főleg a levelek és gyökérrészek növekedését nagyban 
segíti elő, ami éppen a zöldségfélék térméséné| elsőrangú 
szükséglet. — Nagyon bajos volna azonban a most emlí
tett három trágyafélét külön-külön vásárolni s a gazdának 
magának összekeverni, annyival is inkább, mert többnyire 
csak kisebb mennyiségről van szó, miért is zöldségtrágya 
elnevezés alatt egy olyan műtrágyakeveréket hozott for
galomba a Műtrágya Értékesítő Szövetkezet (Budapest, 
V., Fürdő utca 8. szám), amely zöldségfélék által igényelt 
nitrogént nagyobb mennyiségben tartalmaz. Ha istálló
trágyával el nem látott földben akarunk zöldségeket ter
meszteni, akkor ezen zöldségtrágyából legalább 3 q-t kell 
kát. holdanként adnunk és pedig mindenkor kora tavasz- 
szal", a földnek felásása vagy felszántása előtt, hogy az 
ásóval vagy az ekével a talaj jól összekeveredjen. Ha 
pedig istállótrágyával láttuk el a földet, akkor 100—200 
kg.-ot kell ugyancsak kát. holdanként kiszórnunk az ásás 
és szántás előtt,, többet vagy kevesebbet, aszerint, amint 
kevesebbet vagy többet adtunk istálló-trágyából.

Ezen műtrágyamennyiségek alkalmazása által minden
esetre óriási mennyiségű zöldséget fogunk termelhetni 
s legalább egy és félszeres termésre számíthatunk szem 
ben a csupán istállótrágyázoit terület termésével. Ezen 
műtrágyakeverék hatása részben két évre terjed ugyan, 
nevezetesen a benne levő szuperfoszfát hatása a máso
dik évben is megnyilvánul, nitrogént tartalmazó része 
azonban csak egy évig hatásos, miért is ezen zöldtrágyá
zást évente kell ismételni, ami annyival is könnyebben 
lehetséges, mert a zöldségtrágya ára, viszonyítva az elért 
nagy terméstöbblethez, igen csekély. — A virágot termő 
növények is csak akkor adnak dús flórát, ha a talaj 
táplálóanyagokban néni szűkölködik és a benne levő 
táplálóanyagok vízben könnyen oldhatók. Ha egy ősföldet 
feltörünk, amelyben még ezideig semmi sem termett s 
abba virágot vetünk, úgy kapunk ugyan dús levélzetet, 

•a virágtermés azonban silány lesz. Mert van ugyan a 
talajban bőségesen táplálóanyag, ez azonban még nem 

érett, vízben nem oldható, a virágok által fel nem hasz
nálható. Ha ellenben ezen feltört talajba szuperfoszfátot 
teszünk, tehát egy foszfortartalmu, könnyen oldható mű
trágyát, akkor a virágtermés is kielégítő lesz. A virágok 
is foszfort, káliumot és nitrogént szükségéinek, de más 
arányban, mint a zöldségfélék. Ezeknek foszfor- és káli
szükséglete aránytalanul nagyobb, mint a zöldségféléké, 
amelyek, miként fentebb mondottuk, nagyobb mennyi
ségű nitrogént igényelnek. Éppen ezért virágos növény 
alá nem zöldségtrágyát, hanem virágtrágyát kell alkal
mazni, amely a virágok szükségéhez mérten állíttatott 
össze, ugyancsak szuperfoszfát, 40 %-os káli és chili
salétromból. Sem istállótrágyával, sem komposztfölddel 
olyan dús virágterméseket nem lehet elérni, mint a virág
trágyával, amelyből egy nagy evőkanálnyit kell össze
keverni egy kis cserép földjével, vagy 3—4 q t egy-egy 
kát. holdra ugyancsak tavaszszal, felásás, felszántás, 
illetőleg a magvak elvetése előtt kiszórni, illetőleg egy
két mázsával kevesebbet, ha istállótrágyát kapott a talaj, 
vagy ha komposztföldbe vetünk.

Műtrágyázást Közlemények.

114. ügyszám. 1911.

Pályázat.
A tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületében 

egy I oszt, altiszti (főerdőőri), előléptetés esetén 
egy II. oszt, altiszti (erdőőri), illetve egy I. oszt, 
erdőlegényi vagy segéderdőőri, esetleg egy II. 
oszt, erdőlegényi vagy segéderdőőri állásra 
állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt 
szakképzettségüket, az államerdészeti szolgálatba 
újonnan belépők ezen felül még ép és erős 
testalkatukat, különösen jó látó, beszélő és halló 
képességüket kincstári erdészeti orvos vagy 
megyei főorvos, vágy pedig m kir.- honvéd
törzsorvos által kiállított bizonyítványnyal, vala
mint életkorukról és illetőségükről, eddigi alkal
maztatásukról, nyelvismeretükről, katonai kötele
zettségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényüket elöljáró hatóságuk, 
eddig állami szolgálatban még nem állók pedig 
az illetékes politikai hatóságuk utján

folyó évi február hó 15-én
a tótsóvári m. kir. erdőhivatalhoz nyújtsák be.

Tótsóvár, 1911. évi január hó 7-én.
M. kir. erdőhivatal.
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fizetési foko-

200 K
100 K
100 K

5 K

1026—1910. szám.

Pályázati hirdetmény.
Kisküküllővármegye területén állami kezelésbe 

vett községi és némely más erdő és kopárterü
letek védelménél Bethlen-Szentmiklős község 
székhellyel megüresedett 

erdőőri állásra 
ezennel pályázat hirdettetik.

Az erdőőr évi fizetése 500 korona, mely elő
léptetés esetén 700 s illetve 900 koronára emel 
kedhetik.

Mellékilletmfény mind a három 
zatban :

Utazási átalánya .... 
Lakbére ...............................
Tűzifa-átalánya.....................
Iroda-átalánya.....................

Az országos gazdasági munkás- és cseléd
segélypénztárba való beiratás 3 könyv után 
31 K 20 fillér.

Pályázótól megkivántatik a magyar állampol
gárság, fedhetlen előélet, legalább 24 éves, de 
35 évesnél nem magasabb életkor, ép szellemi 
és testi erő, valamint az erdőőri szakvizsga 
sikeres letétele, mely adatok hiteles okmányok
kal igazolandók.

Erdőőri szakiskolát végzett egyének előnyben 
részesülnek.

Sajátkezüleg irt egy koronás bélyeggel ellátott 
kérvények 1911. évi február hó 15-ig a dicső- 
szentmártoni m. kir. állami erdőhivatalhoz adan
dók be.

Dicsőszentmárton, 1911. évi január hó 2-án
M. kir. állami erdőhivatal.

Erdőmérnöki iroda.
Ajtay Sándor, az A. Cs. E. V. nyugalmazott 
erdőmestere Aradon Hasszinger-utca 5. szám 
alatt 1911 február 1-én erdőmérnöki irodát nyit. 
Elvállal: erdőbecslés, erdőfelmérés, határrende
zés és parcellázási munkálatokat. Továbbá 
erdei iparvasut-tervezést és építést. Birtokbecslés- 
vétel és eladás közvetítését. i_3.

Leibic r. t. város tanácsától.

1909—206/910. kgy. szám.

Faárverési hirdetmény.
Leibic XVI. szepesi r. t. város tanácsa 1911. 

évi január bó 31=én délelőtt 9 órakor a 
városháza tanácstermében tartandó nyilvános 
szó- és írásbeli árverésen eladja a tulajdonát 
képező Ziegenrücken illetve Redchenhagen nevű 
mintegy 100 0 k. hold kiterjedésű erdő B és C 
üzemosztályának 1911., 1912., 1913., 1914, 
1915. évi vágásokban tövön álló és széldöntött 
40860 drb lúc és 5411 drb jegenyefenyő-törzset, 
együttesen mintegy 3173507 m:,-re becsült 
haszonfatömeggel és 2766 m3-re becsült lúc- 
fenyő kéreggel.

Tűzifa értékesítés tárgyát nem képezi.
Becsár 323909 K. Kiszállítási határidő min

den vágásra 2 év.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembea) 

ha a hirdetményben kitűzött óra előtt nyujtat- 
nak be; b) ha tisztán kivehető számjegyekkel 
s egyszersmind betűkkel, is kiírva tartalmazzák 
a megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, 
valamint annak boritéka kívül az értékesítés tár
gyát képező haszonvétel megjelölését szószerint 
tartalmazza, úgy amint az a hirdetményben fog
laltatik ; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás 
bélyeggel ellátva adatnak be; e) ha tartalmaz
zák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azok
nak magát teljesen aláveti; í) ha bánatpénz- 
képen a megajánlott összegnek legalább 10 %-át 
készpénzben tartalmazzák; g) ha úgy vannak 
aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan 
kiolvasható, és h) ha a boríték kívül „Ajánlat a 
leibici 1911., 1912, 1913., 1914., 1915. évi 
vágásokban lévő fakészletre“ felírással van el
látva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak 
el. Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat 
benyújtójára azonnal, eladóra azonban csak az 
illetékes hatóság jóváhagyása után válik köte
lezővé.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
a lőcsei m. kir. áll. erdőhivatalnál, az annak 
alárendelt szepesszombati m. kir. járási erdő- 
gondnokságnál és a városi tanácsnál tekinthetők 
meg naponta 11 12 óra között.

Kelt Leibic r. t. város képviselőtestületének,
1910. évi december hó 24-én tartott üléséből.

Kacz Gyula, 
polgármester.
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növényi 
nyalatókövei 

és vad-, illetve 
őz-nyalató 

pora.
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
EICH WALD, Teplitz-Schönau mellett, Csehország.

" MAGYAR -----------

FAIPAR ÉS FAKERESKEDELEM
MAGYARORSZÁG FATERMELÖINEK ÉS FAKERESKEDÖINEK LEGELTERJEDTEBB

"i SZAKLAPJA
------------VV--------

Fakereskedőknek szánt 
faárverési és erdőel
adási hirdetmények köz
zétételére a legalkalma- 
:: sabb organum. ::

Szerkesztőség s kiadóhivatal

BUDAPEST,
.VI., Podmaniczky-utca 71.

Mutatványszámmal szi- 
:: vesen szolgálunk. ::

Sz. 518/1910.
kj.

Faeladási hirdetmény.
Miklóstelke község elad a „Hinter dem Kop

pen“ nevű dűlőben levő 220 darab fűrész
áru- és dongafának alkalmas 85—90 cm. átl. 
mellmagassági átmérőjű tölgytörzset a legtöbbet 
Ígérőnek a község házánál 1911. évi január 
bó 19=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 12,100 korona.
Bánatpénz ennek 10 százaléka.
Kelt Miklóstelke (Nagyküküllő megye), 1910. 

évi december 24-én.
Fiz elöljáróság.

KITÜNTETÉSEK
BRÜNN 1894. * TROPPAU 1895.

JCeidcr V. és fia
Jenő főherceg udvari szállítója

==; freuöenthal (Osztr. Szilézia)

& : Vadászati ....
ékszerkiilönkgességek 

(Hubertus-Schmnck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállt- 

. . fásban.............................

hál : Ékszerek, arany- és ezüst
áruk, Chinaezüst-cikkek és 
műöntvény-tárgyak gyára és
’............. raktára....................

w
Képes árjegyzéket kívánatra ingyen 

és bérmenve küldünk.
A cím pontos megadását kérjük.

Szarvas- és rókafogak előzetes bekül- 
■ dés mellett a legmagasabb árakban 
' megvétetnek.

3=====^=-. =r

„Jura-Fegyverolaj.“
Hírneves vadászok és szaktekintélyek által is 
elismert legjobb fegyvertisztító és f egy vérkon zer- 

váló olaj, továbbá v

„Jura-Foncsorozó“
a beólmosodott fegyvercsövek legjobb tisztító 
szere. Kaphatók: Budadesten: Huzella M., Zubek 
Bertalan és tsa, Skaba és Plökl. Kassán: Quíszfeld 
János. Kolozsváron: Schuster Emil. Debrecen
ben: Tóth Gyula, Antalffy Testvérek. Miskolcon : 
Huska Vilmos. Nyíregyházán: Ruzsonyi Pál. 
Szatmáron: Koós Gábor. Deésen: Brugovitz Jó
zsef. Eperjesen: Theisz Ármin uraknál és a 
„Jura-fegyverolaj“ laboratóriumban : Dombrádon, 

Szabolcs m. •.•

Ára egy kis (100 gr.-os) üveg fegyverolaj
nak 1 K, nagy (300 gr.-os) üveg 2 K 50 f. 
••• Egy tégely foncsorozó kenőcsnek 1 K. V 

n ..... ................... =E
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Szám: 6020—1910.

árverési hirdetmény.
Borgóprund községnek Borgó—Tiha III. rész 

„Csicsera Lazaroji" és „Facza 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 m3-re becsült lúcfenyő és 30393 
m3-re becsült bükkhaszonfa az alulirt m. kir. 
erdőigazgatóság irodájában 1911. évi február 
hó 7-én délelőtt 11 órakor zárt írásbeli aján
latok utján tartandó nyilvános árverésen érté
kesítés alá bocsáttatik.

A faanyagok becsértéke összesen 45,119 
(Negyvenötezeregyszáztizenkilenc) kor.-ban van 
megállapítva, az ajánlattétel azonban a becs
értéktől nem tétetik függővé, de az erdőigazga
tóság fentartja a jogot, hogy az ajánlatok közül 
a tulajdonos község és illetve ennek vagyon- 
felügyeleti hatóságával egyetértőén szabadon 
választhassa elfogadásra azt, amelyet saját véle
ménye szerint legmegfelelőbbnek talál, vagy 
hogy az összes ajánlatokat is visszautasíthassa.

Az ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátott zárt 
Írásbeli ajánlatokban, melyek a megajánlott vétel
árnak 10 százalékát kitevő összeggel, mint 
bánatpénzzel ellátandók, számjegyekkel és szóval 
is világosán ki kell írni a megajánlott vételárat 
s határozottan kijelenteni tartozik az ajánlattevő 
azt is, hogy az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri, azokat elfogadja és magára nézve köte- 
lezőleg 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, 1911. évi január hó 3-án.
M. kir. erdőigazgatóság.

1910/501. szám.

árverési hirdetmény.
Ungmegye uugvári járásába kebelezett Rad- 

vánc községében, a nagyméltóságu földmivelés- 
ügyi m. kir. ministeriumnak 1908. évi juniüs 
hó 29-én kelt 66319. 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 ürm.3 vegyes 
tűzifára becsüít tölgyfa, Radvánc községházában, 
1911. évi január hó 30-án ö. e. 10 órájakor szó- és 
írásbeli nyilvános IV. árverésen el fog adatni az 
ungvári erdészeti bizottság 1244/1910. K. B. 
számú ár leszállító határozata alapján.

Kikiáltási ár 16930 korona.
Bánatpénz 1700 korona.
Szabálytalanul felszerelt írásbeli ajánlatok vagy 

utóajánlatok egyáltalában tekintetbe nem vétetnek.
Szabályszerűen kiállított írásbeli ajánlatok a 

szóbeli árverés megkezdése előtt nyújtandók- be 
az árverező-bizottság kezeihez.

A részletes árverési és szerződési feltételek, 
valamint a leszállított becsjegyzék az ungvári 
m. kir. járási erdőgondnokság irodájában a hiva
talos órák alatt tekinthetők meg.

Kelt Ungvári, 1911. évi január hó 8-án.

Úrbéres elnök.

Remetei KÖVÁRY JÁNOS:

Vadász Naptár . . . 3 K

Kincses Kalendáriom 2 K

Mikszáth Almanachja 2 K

Kaphatók Székely és Illés könyvkeres
kedésében Ungvárt.

Bérmentes küldéssel 30 fillérrel drágább. 
(S===—=—=d)
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8269. 1910. szám.

Fenyő tutajfa eladás
egyezer és ötszáz köbm. részletekben

A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság a 
bustyaházai m. kir. erdőhivatal által Máramaros- 
szigeten, az erdőigazgatóságnál megtudható helyi
ségben 1911. évi február hó 20-án s 
szükség esetén folytatólag a következő napokon 
délelőtti 9 órai kezdettel tartandó nyilvános 
versenytárgyaláson az alábbi sorrendben eladásra 
kerül írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos szóbeli 
versenytárgyalás utján:

I. A bustyaházai m. kir. erdőhivatal kerületé
hez tartozó királymezői, felsőbruszturai és német- 
mokrai m. kir. erdőgondnokságokból az 1911. 
év folyamán a bustyaházai és técsői kincstári 
rakpartokra letutajozandó 1—80. számú egyezer 
köbméteres fenyőtutajfa részlet.

II. A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgató
ság kerületéből az 1911. év folyama alatt a 
bocskó-lonkai rakpartokra letutajozandó mintegy 
180,000 m3 fenyő-haszonfából mintegy 164,000 
m3 egyezer és 16,000 m3-nek ötszáz köbméte
res részlete és pedig:

1. abogdán—fehértiszai erdőgondnokság 1—66,
2. a vaséri erdőgondnokság 1—29,
3. a fejérpataki erdőgondnokság 1—9,
4. a kévéiéi erdőgondnokság 1—20,
5. a mezőháti erdőgondnokság 1—40. sz. 

egyezer köbméteres részlete,
6. a feketetiszai erdőgondnokság 1—32. sz. 

ötszáz köbméteres részlete.
Minden egyezer, illetve ötszáz köbméteres 

részlet külön-külön értékesítés tárgyát képezvén, 
csak azok az írásbeli ajánlatok vétetnek figye
lembe, amelyekben külön-külön borítékban csak 
egy-egy — határozottan megnevezett számú — 
részletre tétetett ajánlat és amelyek a szóbeli 
árverés megkezdése előtt nyujtatnak be az 
árverelő bizottsághoz, avagy a bustyaházai erdő
hivatal, illetve a máramarosszigeti erdőigazgató
sághoz.

Kikiáltási ár gyanánt a tiszai szokványárak 
30 százalék felemeléssel állapíttattak meg.

Az írásbeli ajánlatokban a kikiáltási árakon 
felül egész és tizedrész százalékokban teendő 
az ajánlat, még pedig számokban és betűkkel.

Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. 
földmivelésügyi ministerium erdészeti segéd
hivatalában, a máramarosszigeti erdőigazgató
ságnál, a bustyaházai erdőhivatalnál, valamint a 

két kerület valamennyi erdőgondnokságainál és 
a bocskói faraktárgondnokságnál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők és kívánatra az érdek
lődőknek a máramarosszigeti erdőigazgatóság, 
illetve a bustyaházai erdőhivatal által meg is 
küldetnek.

Az árverési és szerződési feltételek ezen felül 
a következő városok, illetve községek elöljáró
ságaihoz is megküldettek: Tiszaujlak, Bereg
szász, Vásárosnamény, Tokaj, Tiszalúc, Tisza
füred, Tiszalök, Fegyvernek, Poroszló, Török- 
szentmiklós, Szolnok, Tiszaföldvár, Csongrád, 
Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged, Makó, 
Törökkanizsa, Magyarkanizsa, Zenta, Óbecse, 
Törökbecse, Titel és Zimony.

Az írásbeli ajánlatokhoz használandó űrlapok 
és borítékok a máramarosszigeti erdőigazgató
ságnál, illetve - a bustyaházai erdőhivatalnál a 
jelentkezőknek díjtalanul adatnak ki.

M. kir. földmivelésügyi minister.

JJ Mindennemű ”

nyomtatványok
pontos kivitelben és jutányos

:: árak mellett kaphatók ::

Székely és Illésnél, Ungvárt.
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Sz. 2140/910.

Tölgyfaeladási hirdetmény.
Nagyküköllő vármegyében fekvő Nagysink 

község mint erdőbirtokos eladja erdejének B. 
üzemosztályában lévő s esedékes vágásában a 
törzsenként eladott fákon kívül fennmaradó 1425 
darab tölgytörzset a legtöbbet ígérőnek az 1911. 
évi január hó 18-án délelőtt 10 órakor a község
házánál tartandó nyilvános árverésen.

Az eladandó faanyag között van 185 darab 
igen jó növésű egyenes, 49 cm. átlagátmérőjü 
(mellmagasságban véve), 878 darab jónövésü 
magas 55 cm. átlagátmérőjü, s végül 362 darab 
hasonló jó magas 41 cm. átlagátmérőjü törzs, 
melyek közül mintegy 10% dongafának kitünően 

alkalmas, mig a többi talpfának és épületi fának 
nagyon jól alkalmas.

Árverelni szándékozók kötelesek az 1619 m3 
műfa, és 2284 m3 tűzifa, összesen 25.000 korona 
azaz huszonötezer koronára becsült kikiáltási ár 
10%-át bánatpénzül az árverési elnök kezeihez 
az árverés megkezdése előtt letenni. Zárt aján
latok csak az árverés megkezdéséig fogadtat
nak el.

Árverési feltételek alólirott községi elöljáróság
nál bármikor megtekinthetők.

Nagysink, 1910. december hó 14.
BŐHM HENRIK, BRANDSCHOTT JÁNOS.

főjegyző. 2-2 bíró;

Erdei facsemete-eladás
1911. évi tavaszi szállításra.

600.000 drb. 2 éves lucfenyő magoncz Picea excelsa 
1,300.000 „ 3 „

50.000 „ 4 „ „ átiskolázva „ „
1,200.000 „ 2 „ feketefenyő magoncz Pinus austriaca

40.000 „ 2 „ bankfenyő „ Pinus banksiana
45.000 „ 3 „
20.000 „ 2 „ jegenyefenyő „ Abies pectinata

600.000 „ 1 „ kocsányos tölgycsemete Quercus pedunculata
400.000 „ 2 „
250.000 „ 3 „
600.000 „ 1 „ kocsánytalan tölgy „ „ sessiliflora
300.000 „ 2 „

1,200.000 „ 1 „ kőriscsemete Fraxinus americana alba
60.000 „ 1 „ „ „ „ ornus
80.000 „ 2 „

1,200.000 „ 1 „ ákác „ Robinia pseudoaccacia
4.000 „ 1 diófa „ Juglans nigra
1.000 „'2.....................

Továbbá fodorjuhar, éger, hárs és gleditschia-csemeték elsőrendű minőségben. 
A csemeték mind elsőrendű minőségűek.
Árjegyzéket kívánatra küld:

Junghans E. erdőgondnoksága Lunkaszprie,
u. p. Dobrest, Biharmegye. J
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XI. évfolyam. Rimabánya, 1911. február 1. 3. szám.

MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs:
Remetei KŐVÁRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör ni. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ér:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára.....................1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
1 ifj. NÄGEL OTTÓ könyvkereskedése

Muzeum-körut 2-ik szám.

Egyesületünk jövője.
Irta Szénássy Béla.

Hazánk első vidéki erdészeti egyesületének, 
a Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti egye
sületének keletkezése óta hat év telt el. Nem 
tartom meddő dolognak egy kis visszapillantást 
tenni annak keletkezésére akkor, a midőn ismét 
elénk állott egy, tőlünk munkát követelő uj 
esztendő s épen azért nem tartom érdektelen
nek sem, ha emlékezetben kissé felfrissítem és 
szellőztetem azokat az eszméket és elveket, 
melyek célját képezik, s a melyekért, — melyek 
megvalósításáért — ezentúl is lankadatlanul küz
denie kell.

Keletkezését nem múló, hirtelen fellobbanó, 
rövidéletü pillanatnyi gondolat szülte, hanem ki- 
pattantotta mindnyájunk bensejében gyökeret vert 
ama meggyőződés, hogy szakunk és ennek mű
velői érdekében tennünk kell valamit, ha a 
mindennapi élet forgatagában észrevétlenül, mel- 
lőzötten elveszni nem akarunk, ott, ahol minden 
halad, előre törekszik és tökéletesedik, ahol a 
tétovázót félretaszitják s a következő percben 
már elfelejtik.

Ez a meggyőződés jutott kifejezésre mindama 
cikkekben, melyek az egyesület létesülését elő
készítették, hiszen ez a „M. E. “ akkori évfolya
maiban meg van örökítve; most pedig, midőn 
az életrekeltett egyesület keletkezése óta már 
nehány munkával teljes év lepergett, lehet az 
eddig elért tapasztalatokból is tanulságot s erre 
valamit építeni.

Nézzük első sorban is, miként vált be az 

egyesület megalapítójának, Podhradszky András
nak az egyesület kiterjedésére felvetett eszméje, 
melyet a „M. E.“ IV. évfolyamának 16-ik számá
ban, „Alakítsunk vidéki erdészeti egyleteket“ 
cimü cikkében kifejtett.

Ő feltételezte és remélte, hogy a mozgalom, 
egy sikerült kezdet példája után, országos jel
leget fog ölteni, annál is inkább, mert ily egye
sületek létesítésére buzdító cikkek az ország 
legkülönbözőbb részeiben lakó erdőtisztektől ered
tek, világos bizonyítékául annak, hogy az eszme 
valamennyi szaktárs gondolatával találkozott. A 
vidékenkint való csoportosulás végett az országot 
is kerületekbe kívánta osztani. Ezek közül pl. 
a mi egyesületünk körébe, a jelenleg hozzá
tartozó három vármegyén kívül, még Zólyom, 
Nógrád és Hont megyéket is be kívánta volna 
vonni, — vagy is; a miskolci és a beszterce
bányai m. kir. erdőfelügyelőségi kerületeket.

A Miskolcon megtartott alakuló gyűlésen — 
melyen reményen felül 77 erdőtiszt vett részt, 
— természetes, hogy a csoportosulás kiterjedt
sége képezte első sorban is a vita tárgyát, vájjon 
nagyobb, vagy kisebb kerületek egyesítése cél- 
szerübb-e. Mindkét tervnek voltak pártolói, vol
tak ellenzői is. Az utóbbiak elve győzött, mert, 
igen helyesen, abból indultak ki, amit Pohdrad- 
szky is kifejtett idézett cikkében, hogy célja ez 
egyesülésnek a minél többször való találkozás, 
mely azonban az erdőtiszteknek sem idejét, 
sem pedig anyagi helyzetét ne vegye túlságo
san igénybe, a messze vidékekre való kirándu
lásokkal. ,S ez érv helyessége mindjárt az 
alakuló gyűlésen is már beigazolódott, mert bár 
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a felhívás mind a hat vármegye erdészeti tiszti
karához volt intézve, a megjelentek még is 
majdnem tisztán a miskolci kerülethez tartoztak, 
a szomszéd besztercebányai kerületből már keve
sen jelentkeztek. Praesentes concludunt — a 
kisebb kerület mellett foglalt a közgyűlés állást, 
s igy létesült az első vidéki egyesület csak a három 
vármegye területén lakó erdészeti tisztikarból.

Tagadhatatlan, helyes volt ez alapon meg
alakulni — akkor. Azóta azonban azt tapasztal
tuk, hogy talán még is jobb lett volna Podh- 
radszky eredeti beosztása mellett megmaradni, 
amennyiben a többi egyesület megalakulásában 
vetett reményünk — főleg az erdészekkel bővel
kedő felvidéken — nem vált be, még az ország 
többi részében sem, mert azóta csak két vidéki 
egyesület alakult, mindkettő 1906-ban, u. m. az 
Arad-Temes-Déva-Lugosvidéki Erdészeti Egye
sület és a Baranya-Somogy-Tolnamegyei Erdé
szeti és Vadászati Egyesület. — Nálunk, a mi 
vidékünkön azonban több egyesület nem kelet
kezett, -— a tavaly megalakult Szepesmegyeit 
kivéve, melyről alább lesz szó — pedig majd
nem bizonyosra lehetett venni, hogy Zólyom, 
Liptó és Szepesmegyék legelőbb fogják példán
kat követni, ahol a nagykiterjedésü erdőgazda
ságokat oly tekintélyes számú tisztikar vezeti, az 
erdőbirtokosok száma pedig óriási. Lehet, ez az 
egyesülés azért maradt el, mert az erdőfelügyelő- 
ségi kerületekben, melyekhez e három vármegye 
tartozik, az erdészeti tisztikar, zömét a kincstári 
és állami tisztek képezik, kik majdnem kivétel 
nélkül már az 0. E. E. tagjai, külön egyesüle
tet alakítani tehát nem áll annyira érdekükben; 
ellenben valamely közel fekvő vidéki egyesület
hez, mely vidéküket is felölelné, talán szívesen 
csatlakoztak volna. Lássunk egy kis statisztikát.

A miskolci kerületben van 12 kincstári, 8 
állami és 74 magán uradalmi tisztviselő.
. A besztercebányai kerületben van 75 kincs
tári, 14 állami s csak 37 magán erdészeti tiszt
viselő, mig a kassai kerület 27 kincstári, 7 állami 
erdészeti tisztviselőt számlál 64 magán tisztviselő
vel szemben; Liptó megyében pedig a 29 kincs
tári és 6 állami erdészeti tisztikaron kívül magán
uradalmi erdészeti tisztviselő egyáltalában egy 
sincs.

A Garam és Vágmenti erdészek tehát ki
maradtak az egyesülésből, mert az elsőt a mi 
egyesületünknek kellett volna felölelni, a máso
dikat pedig Szepesmegyének. Legalább a Felső- 
vágmentét — Liptómegyét — okvetlenül.

Hallottunk egy pozsonyvidéki erdészeti egye
sület keletkezéséről, illetve készülődéséről is, 
még pedig már huzamosabb ideje, mindeddig 
azonban semmi hir róla. Hol késik hát? talán 
megbánta vagy megbánatták vele a kezdemé
nyezést, hogy megszűnt, még mielőtt létesült 
volna?

Ellenben — amint már jeleztük, megalakult 
a Szepesmegyei Erdészeti Egyesület, azonban 
tisztán és egyedül csak is Szepesmegye terü
letét öleli fel.

Bocsánat, de elhibázott dolognak tartjuk ezt 
az exclusiv elzárkózottságot.

Mert mi a vidéki egyesülések célja? Az illető 
vidék erdészeti érdekeit felkarolni, de e mellett 
az általános érdeket is szem előtt tartani. Nem 
a létért versenyezni, hanem megerősödve, ke
resni a kapcsolatot, a szoros és gyakori érint
kezést a többi vidéki egyesületekkel, s ami a 
fő, az 0. E. E.-tel, mely, mint az 0. M. G. E., 
a vidéki egyesületeket támogatva, azok tevékeny
ségét egyesíteni van hivatva a közös cél érde
kében : a magyar erdészetet tekintéllyé emelni, 
úgy az országban, valamint a külföld előtt is. 
Eredményt pedig csak úgy érhetünk el, — 
mindenütt a világon és minden téren csak úgy 
értek el és fognak elérni — ha vállvetve, kö
zös. erővel egy cél felé törekedünk, de semmi
esetre sem szétszakadozottan, a hány, annyi felé 
húzván, a szereplésre hivatott erők és tehetsé
gek elől az érvényesülés, a hasznavehetőség 
útját teljesen elzárni. Ezt a közös célt tehát, 
mellyel elvégre hazánknak tartozunk, eltévesz
tették szem elől a Szepesmegyei Erdészeti Egye
sület megalapítói, s ebben az elkülönülésben 
annyira mentek, hogy az egyesületükbe belépni 
kívánó liptómegyei erdészeti tisztikart be nem 
fogadták.

Ők, a Kárpátok egyik oldalán lakók, nem 
fognak kezet ugyanazon hegy másik oldalán 
lakókkal, a közvetlen szomszéddal, akiket egy
más mellé, egy helyre rendelt a végzet, egyenlő 
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viszonyok közé, ugyanazon éghajlat alá, egy és 
ugyanazon csatatérre a létért való küzdelemben. 
Mintha egy vármegye szűk határán túl már be 
volna deszkázva a világ, mintha nem lett volna 
természetesebb a Hernád és Poprád- völgye 
mellé a felső Vág völgyét is hozzácsatolni.

Annál is inkább, mert Liptó megye igy telje
sen el van szigetelve, miután a mi, vagy eset
leg a létesülendő pozsonyvidéki egyesülethez 
csatlakoznia túlmessze fekvő dolog.

Hogy lehessen így haladnunk, ha az egyet
értés szellemét ismét messzire űzzük magunk
tól? hogy lehet így tekintélyt elérnünk, melynek 
súlya érezhető legyen egy egész országban ?

Az 0. E. E.-től sem kívánhatjuk ez esetben, 
hogy kisebb egyesületeket, akár erkölcsileg, akár 
anyagilag támogasson ; mert nem látja benne az 
illető vidék — nem vármegye — erdészeti tiszti
karának zömét, egy akaratban egybegyülve.

Hiszen kimondotta, hogy a vidéki erdészeti 
egyesületek alakítását kész ugyan támogatni, de 
mivel ez a mozgalom még nem nevezhető orszá
gosnak, nem látja elérkezettnek az időt arra, 
hogy azt megtegye. Ez még 1905-ben volt, 
egyesületünk keletkezésekor. Azóta csak az em
lített két egyesület létesült, s mostan a harma
dik, a szepesmegyei, s a mozgalom még min
dig nem nevezhető országosnak.

Ha a pozsonymegyei el nem alszik, mielőtt 
felébredt volna, ha a szepesmegyei a Felsővág 
völgyének tekintélyes tisztikarával megerősödik, 
akkor már bátran lehetett volna mondani, hogy 
a mozgalom csakugyan országos, mert a besz
tercebányai kerület is csatlakozhatott volna a 
három egyesület bármelyikéhez, ép úgy Turóc 
és Trencsén is.

Tegyünk most még egy lépést előre. Ha az 
a három egyesület létesül a felvidéken, s önálló
ságának megőrzése mellett egymással oly szoros 
kapcsolatba lép, hogy, esetleg, mondjuk, minden 
3 évben együttes gyűléseket tarthatott volna 

. valamely alkalmas központon : elérte volna ideális 
célját, s egyesíthette volna Északmagyarország 
nagy részében az erdészeti tisztikar, s vele 
együtt a birtokosok zömét egy hatalmas gerinc
cel bíró testté.

Hogy micsoda erő lett volna ez, kinek-kinek 

Ítéletére bízom. Ilyen erőre már lehetne támasz
kodni, különösen most, midőn a létszámren
dezés és mellékilletmények meghatározása kö
rül nem volna közömbös, ha öt-hat vidéki erdé
szeti egyesület segítene súlyt adni a kincstári 
és állami erdészeti tisztikar érdekeiért küzdők 
törekvéseinek a földmivelésügyi minister előtt. 
Éppen úgy a siker révébe lehetne aztán vezetni 
egyesült erővel a magánuradalmi és városi 
erdészek jogos kívánalmait is.

Ez azonban csak részletkérdés és mellékcél. 
De oly égető szükséggé vált kérdésekben, mint 
a magánerdők pusztulásának meggátlása, az 
erdei termékek, s ezekkel az erdőbirtokosok 
jövedelmének fokozása; az erdőtörvény, de főleg 
a vadászati törvény revíziója, az orvvadászat meg
gátlása, a vadorzók megfékezése, evvel a vadá
szat és halászatnak a lehetőleg nagyobb mérv
ben való mivelése és értékesítése stb. stb., mily 
beláthatlan eredményeket lehetne egyesült erő
vel elérnünk?!

Addig pedig nem is számíthatunk arra, hogy 
a magánbirtokosokat — -a 17. §. alá nem tar
tozókat — egyesületünk körébe nagy számmal 
belevonhassuk, mig az egész ország előtt erre 
tekintélyt és érdemeket nem szereztünk a fel
sorolt eszmék létesítése körül.

Azért is jellemző egyesületünk eddigi életében, 
hogy a nagybirtokosokon vagy erkölcsi testüle
teken kívül, vajmi kevés erdőbirtokost tisztelhe
tünk sorainkban.

Ennek pedig tisztán és egyedül az az oka, 
mert még nincsen oly általános működésünk és 
hatáskörünk, melyet a birtokos osztály észrevett 
és figyelemre méltatott volna, épen azért, mert 
e mozgalmunk nem általános és nem országos. 
De nem is lehet, mert felvidékünkön egy egye
sület gyenge azt a célt elérni, erőtlen a felvetett 
eszmék bármelyike iránt is az általános érdeklő
dést annyira felkölteni, mely az intéző körökig 
s a törvényhozásig is eljusson, s ezek a javas
latot magukévá tegyék. Többször kisértettük meg, 
de sikertelenül.

Egyesületünk jövőjében, a boldogulásnak és 
érvényesülésnek talpkövét tehát abban látom le
téve,-ha a körülöttünk működő szaktársakat 
minél nagyobb számban vonjuk munkakörünkbe, 
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ha az eddig létesült és létesítendő egyesületek
kel szoros kapcsolatba lépünk, s egyesült erő
vel szolgáljuk a közös célt, a magyar erdészet
nek mindnyájunkra nézve létkérdést képező fel
lendülését.

Átlalók.
Irta Sessler János.

Az Á. U. T. önjelző átlaló.
A következőkben leírandó átlalót Pohl János 

az Osztr. Magy. Államvasuttárság erdőrendezőjé
nek elvei szerint szerkesztettem oly alakban s 

különbözik abban, hogy mig annál az egyes 
átmérők megjelölése tűszurással egy gomb 
megnyomása által történik, ennél töltőirón 
vagy csúcskréta automatikusan működik. Az 
átlaló mozgatható szára ugyanis rendes körül
mények között o csavar körül kissé ferde állás
ban van, mely állásában megmaradni s spirál
rugó kényszeríti; ha pedig a megmérendő fát 
az átlaló két szárával közbefogva ez említett 
ferde szárt odaszorítjuk a fához, ez vissza
nyomul o körül az ábrában is feltüntetett merő
leges állásába, miáltal n meghosszabbítása segé
lyével lenyomja r rugót s ezáltal z iránt is,

kivitelben, mely bizonyára a gyakorlat igényei
nek is meg fog felelni.

Lényegében egyvonaszu átlaló. Vonaszának 
kissé bemélyitett részére papírszalag erősíthető, 
miként a Reusz-féle átlalónál, ettől azonban 

mely utóbbi nyomot, hogy a vonaszra erősített 
papírszalagon.

Ha az átmérőket jelző pontok több fa le- 
mérése után sűrűbben állnak már a papírszala
gon, hogy esetleg egymásra ne essenek, az 
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irószerkezetet időnként cs csavar segélyével v 
vezetéken továbbmozdítjuk; ezáltal a pontok a 
szalag egész szélességén fognak megoszolni, 
melyeket erről aztán odahaza utólag leolvas
hatunk.

Jelen átlaló tehát fölöslegessé teszi az átmé
rők külön feljegyzését, mint ez a Reusz-féle 
átlalóra is áll; előnye azonban még a gyorsabb 
mérés, könnyebb leolvasás s látható működés, 
minthogy a jelzés szemünk láttára automatiku
san s intenzivebben történik, melyet amannál a 
munkás könnyen el is felejthet. Az átmérők az 
átlaló vonaszán levő beosztásról természetesen 
Önállóan is leolvashatók.

Az átlaló említett előnyei mellett meglehetős 
egyszerű, ennélfogva sem túlkényes, sem pedig 
drága.

Számos javítást eszközöltem a Heidler-féle 
átlalón, melyeknek leírását azonban említett 
átlaló csekély elterjedése miatt mellőzhetnek 
tartok. Megemlíteni kívánom csak, hogy igen 
előnyösen volna ez átlaló mint köböző átlaló 
készíthető, mely alakjában megszélesbített két 
szárán volnának a különböző hosszaknak' s 
átmérőknek megfelelő köbtartalmak feljegyezve.

Csak megemlítem szintén mellékelt ábrában 
vázolt átlalótervemet. Két szára állandóan pár
huzamos. Az átmérők az átlalóra szerelt ivén 
olvashatók le. Legfőbb előnye ezen átlalónak a 
kellemetlen csúszó súrlódás kiküszöbölése, hát
ránya ezzel szemben az, hogy kisebbítve mutatja 
az átmérőket.

Erdőművelési problémák.
Irta Díváid. Béla.

Talán nem végzek felesleges munkát, a midőn erdé
szeti főiskolánk ■ erdőtenyésztési tanárának Vadas Jenő 
fenti tanulmányutazási naplótöredékét, a mely az E. L. 
m. évi 18. számú füzetében világot látott, választom 
cikkem tárgyául.

Az abban mondottak nemcsak szakemberre, hanem az 
ezen kívül állókra is bir érdekkel, mert hazánk elő- és 
középhegységein kincseket felérő két fanemnek fen- 
tartásáról van szó.

Ezek egyike a tölgy, a mely a talaj termő erejét 
annyira igénybe veszi, hogy az hosszabb időn belül több 
forduló szakon át tért veszítve, vagy a talaj is elértékte
lenedik, vagy más kevésbé értékes fanemnek kénytelen 
tért engedni: mig a másik, a jegenyefenyő a talajt javítva 
maga léte mellett — okszerű gazdálkodás feltételezve •— 
atölgyműfa %-át a korai ághullatással a magáéval együtt 
temetesen emeli.

Miután a vezetésemre bízott kincstári erdőgondnokság 
is a kocsánytalan tölgy és jegenyefenyőnek klasszikus 
termőhelyein fekszik, némi jogot tartok arra, hogy a fentiek
hez hozzászóljak.

Vadas Jenő azt állítja, hogy ezen fafajok Kassa 
vidékén mint másutt, kezdenek tért veszíteni, mert a 
tölgyesek területét a helytelen gazdálkodás következtében 
elfoglalja a gyertyán s különböző könnyen települő gyom
fák, a magasabb termőhelyeken a bükk, a jegenyefenyőt 
pedig lúcfenyő kezdi kiszorítani, mert a tarra vágott 
nagy vágásterületeken az elmulasztott természetes felújí
tást aránylag „könnyű“ lúcfenyőcsemeték megtelepíté
sével pótolni.

Ha Vadas Jenő fenti állításaihoz hozzátoldjuk még azt 
a körülményt, hogy miután még nagy átlagban a szak
körök egy része, a laikus pedig mind azon elvnek hódol, 
hogy az erdő nő magától, azt ápolni nem kell, a kép 
teljes lesz. — Mert az elszórtan még található és termé
szetes utón keletkezett tölgyfiatalos, a gyertyán és bükk 
sűrűjében a beültetett lúc is mint világosságot kívánó 
fanem rövid időn belül elpusztul és megmarad egy 
kevésbé értékes gyertyán és bükk erdő, á mely a tölgy 
kiélt talaján korán elkorcsosodik és csak igen alárendelt 
tűzifát szolgáltat a tulajdonosoknak. Ezenkívül kidobtunk 
a lúc-erdősítésnél jó csomó pénzt.

De nem csak a helytelen gazdálkodás által veszít a 
kocsánytalan tölgy és jegenyefenyő termőhelyein, hanem 
a rossz keresleti viszonyok miatt, mert például az utóbbi 
5—6 esztendő alatt alig volt érdeklődés a tölgy után. A 
fenyőüzlet és az amerikai nagy kereskedelmi pangás 
következtében szünetelt.

Ennek következtében a vetőre vágott érett faállományok 
talaja begyepesedett, a 3—4 éves tölgy csemeték az 
anyafák árnyéka alatt elpusztultak, az újólag lehullott, 
makk termő talajra nem találván, csirájában elszáradt, a 
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jegenyefenyves fiatalosok a szeder, málna és gyomtól és 
a vastag hótakaró nyomása alatt elpusztultak.

A kocsánytalan tölgy tért veszít és ennek okát Vadas 
Jenő abban találja, hogy a vágások rosszul lesznek vezetve 
sokan a- természetes fejújítás sikerének biztosítása elle
nére tarvágásokat alkalmaznak, aminek területein azután 
felveri magát a gyertyán, bükk és egyéb kevésbé értékes 
fanem és cserje.

A jegenyefenyvesek tér veszítését pedig abban keresi,] 
hogy a tiszta jegenyefenyvesekben tarvágást alkalmaz- 
nak és ezek hézagait pótolják lúcfenyővel.

Ezen fejújítási mód ellen már e lapok 1909. évi 15. 
számában felszólaltam és nemcsak hogy a helyes erdő
gazdaság szempontjából kárhoztattam, hanem annak alkal
mazását a 35—40° hegylejtőkön egyenes merényletnek 
nyilvánítottam.

Merényletnek a közvagyon ellen, mert az akként tar
vágásban kezelt területekről az esővíz és hóié a termő 
talajt a patakba hordja és áradásokat okoz. A patak a 
hegyvidék, völgy fenekén lévő amúgy is csekély termő
földjét terméketlen hozadékkal tölti meg.

Igaza van Vadasnak, hogy a jegenyefenyőt tarvágással 
nehéz megtartani, a lúcfenyőt pedig könnyii megtelepí
teni. Legtöbbször ez a magyarázat, s ebbe — sajnos — 
belenyugszik sok „szakember" is.

Igaza van Vadasnak, a midőn ilyen gazdálkodásra azt 
mondja, hogy: „Ez a magyar erdők nagyrészének 
veszedelme."

Ezért szívleljük meg az illetékes helyről jövő szózatot 
és a még meglevő kocsánytalan tölgyeseinkat a jegenye
fenyővel együttesen kezeljük a „fokozatos felújítás" 
elve szerint. Az első vágás alkalmával szedjük ki a gyer
tyán, bükk és egyéb alárendelt fanemeket, ne hogy ezek 
gyakoribb magtermése következtében a vágásterületeket 
bevessék, azután a fenyőt ritkítsuk meg a tölgygyei, ezt 
követően a fenyőt távolítsuk el és végül negyedszer, ha 
már a tölgyfiatalos a jegenyefenyővel gyökeret vert, 
taroljuk a tölgyet. Az esetleges nagyobb — jó talajú — 
hézagokat pótoljuk mesterséges utón 1—2 éves tölgy
csemetékkel. A gerincek mentén kevésbé jó, köves, déli 
hajlású talajon lévő hézagokat még juhar és kőris csemeték
kel egészítsük ki. A meglévő gyertyán és bükk foltokat 
meg erőteljes jegenyefenyő csemetével telepítsük alá.

Ha azután a tölgy-fiatalos megerősödött, a közte talál
ható gyertyán, bükk sarjakat írtó kapával távolítsuk el; 
mig a jegenyefenyő felettiek körülgyürüzendők, nehogy a 
fenyő egyszerre a világosságba jutva, a nap hevétől el
pusztuljon.

Ne fázzunk a fokozatos felújító vágástól, mert e vidék 
kincstári birtokait évtizedek előtt kormányozta szakférfiak 
behozta rendszere mellett, ott, hol oly különleges viszo
nyok vannak, hogy közeledünk a kocsánytalan tölgy felső 
határaihoz és távolodunk a jegenyefenyő régiójának kez
detétől, e rendszer bevált, hozzá téve hogy a régi bányá

szat üzeméből folyólag sok sebét a helyes erdőgazdaság
nak kellett és kell még behegeszteni.

Ne féljünk a sok kicsiny vágástól, a mikor „az erdő- 
érték csorbítatlan fentartásáról és biztosításáról" kell 
gondoskodnunk.

Ne idegenkedjünk egy-egy^részletnek négy, sőt ha kell, 
hatszori átszállalásától, a midőn a természetes felújítás 
sikeréről van Szó.

Mindkét említett esetben sorozzuk a vágásokat egy fő
irányba. Ezt a főirányt lássuk el jó közlekedési eszközök
kel, akkor a fokozatos- felújító vágás hátrányaképen fel
említett költségtöbblet el fog enyészni.

Ne fázzunk a pótlások munkájától.
Ne csüggesszen el az el-elmaradó makktermés, mert 

ha az teljességében ritkán is fordul elő, a kissé szét szórt 
mennyiséget áldozat árán is szedjük fel és vessük el 
csemetekertjeinkbe. A megmaradtakat, ha még oly fényes
nek is látszanak, ha már annyira modernizálódunk —, 
hogy a házi sertést az erdőbe hajtani, — amely annyi 
lárvát, annyi kártékony rovart és pajodot felszedett, a mit 
mérlegelni képesek nem vagyunk, megtiltottuk.— kapáljuk 
be a megmaradt makkot, mert különben azt az egér 
összehordja és a vaddisznó a makk utáni keresés közben 
méteres gödröket túrva, az erdőben tényleg nagy károkat 
okoz.

Ne csüggesszen a jegenyefenyőcsemeték százezreit el- 
elpusztító késői fagy, mert e fanem hazájában gyakran 
hoz magot.

Ne csüggesszen a birtokosnak fukarsága a vágások 
tisztítására fordítandó összegek utalványozásában, hanem 
keressünk módot, hogy a 10—15 éves fiatalosok gyer
tyán és bükk anyagát értékesítsük a szegény népnek, a 
jobb darabokat meg a botgyárosok szívesen megfizetik.

Ne kedvtelenitsen el az ironikus kifejezés, hogy a foko
zatos felújító vágások graizlereknek valók, akik bogarászni 
szeretnek.

Ne kedvtelenitsen el bennünket, hogy szemünkre vetik, 
hogy kicsinyeskedünk és nem dolgozunk.

Mert azok, a kik ezt állítják, nem a szabad természet 
tiszta levegőjében, a gondviselés ujjmutatásain szerezték 
szaktudásaikat, hanem a bürók parfümös levegőjében.

A fokozatos felújító vágás a művelt nyugaton tért 
hódít, nemcsak a tölgy- és jegegyefenyvesekben, hanem a 
lúcosban is. És eredménye, hogy ily módon nevelhetünk 
a tölgy- és' jegenyefenyő talajának jókarban tartása mel
lett a jegenyefenyő régiójának kezdetén 25—34 m. hosszú 
ágtiszta egyenes 8 m.3 egyedeket; csak úgy érhetünk el 
II. t. o. nőtt kocsánytalan tölgynél annak határán 12‘9 
kát. hold hozamba beszámítható területen 2021 darabot, 
egyenként tövön 5.0 korona értékben, amint ezt az utolsó 
árverés eredményezte.

Csak a fokozatos felújító vágás gazdasági rend
szerével kerülhetjük el a síkságról az első középhegysé
gekbe visszaszorított magyar erdők veszedelmét!
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Az erdei alomról.
Díváid Béla e lapok 1909. évi 21. számában ezen 

cim alatt Böhmerle cs. és kir. erdőtanácsos 25 éves 
kísérleteit teszi szóvá és az eredményeket a következők
ben foglalja össze: . ■ .

1. „25 éven át az erdei fenyvesek kísérleti területén 
az erdei alommal történt kísérletezése azt eredményezte, 
hogy az élő mohatakaró az erdők vegetációjára határo
zottan káros, káros pedig azon oknál fogva, mert a maga 
vetés utján felujuló ily vastag mohatakaróval biró fa
állományok talajára hullott magból kikelt csemete el
pusztul.’

2. „Kísérletei továbbá azt is eredményezték, hogy az 
erdőlések, talajlazítások és öntözés nagyobb befolyással 
volt, mint akár az alomnak eltávolítása, akár ennek 
meghagyása.“

Tekintve, hogy itt az erdei alomról, mint erdőtalajunk 
jóságának egyetlen fenntartója és nevelőjéről, .faállomá
nyunk legfőbb tápszeréről van szó: szükségesnek vélem 
ezen kísérletekre újólag rátérni s 'azokat bonckés alá 
véve, más oldalról is megvilágítani. '

Böhmerle 25 éves kísérleteinek célja volt kimutatni az 
erdei alomnak az erdők növekvése, illetve annak foko
zására vonatkozó hatását és annak értékét. De maga az 
alap, ahonnan kiindult, célja vesztett és téves, s így vilá
gos, hogy az ily alapnélküli kísérletekből vont következ
tetések már ex offo ferdék és hamar tévútra vezetnének.

Alommal akar kísérletezni, és kísérleti terül élő mohá
val takart erdőt vesz, megfeledkezvén arról, mi az alom? 
Alom alatt elhalt növényszervezetet (vagy annak bármely 
részét) értjük, mely élő növénynyel nem cserélhető össze. 
Az alomtól megköveteljük, hogy bomlási terményeivel a 
talaj (humus) javításához hozzájáruljon, vagy a meglevőt 
növelje, de nem hogy annak erejét fogyassza. Ámde az 
élő növény a talajból táplálkozik, hát hogy lehet azt az 
alommal össze is hasonlítani?

Hiba volt az is, hogy kísérleteihez rossz helyen és 
rossz erdőt választott.

Divald mondja, hogy a kísérleti erdő „sík földön feküdt" < 
s maga ily fekvés elegendő ahhoz, hogy azt hasonló 
kísérletekre teljesen alkalmatlannak tekintsük. De az 
erdő azonkívül gyér zárlatu, vagy ligetes volt, amit a 
kísérletező a „sok mohával“ igazol. Kísérletekhez teljes 
záródásu erdőt kell választani, de nem gyér állásút, mert 
azt csak nem hiszi el Böhmerle sem, hogy* egy teljes 
zárlatu erdőben moha telepedjék meg ?

A jól zárt erdőt csak alom boríthatja 1
És most nézzük a 25 éves kísérletek eredményeit.
„A magvetés utján felujuló ily vastag mohatakaróval 

biró faállományok talajára hullott magból kikelt csemete 
elpusztul.“ Aláirjuk, mert üvegen keresztül bajos mézet 
nyalni, de újra hangsúlyozzuk, hogy az élő moha nem 
alom. És mi az élő mohával borított foltokat és 
erdőszéleket különben is mesterségesen szoktuk felújítani, 
amikor a mohatakarót úgy is eltávolítjuk, s nem várunk 

az önvetényülésre, melynek sikerében mi sem bízunk, 
ha a talaj előkészítéséről ideje korán nem gondoskodtunk.

Különösen ily „vastag“ mohatakaróval fpdett erdő
részekbe sertéseket hajtatunk, melyek a vastag moha
takarót nagy előszeretettel turkálják fel, keresve az ott 
bőven tenyésző rovarokat és álcákat s ezáltal előkészítik 
a talajt az „önvetényülésre“, a lehulló mag. befogadására, 
mely így egyenesen a talajra hull, abba gyökereit aka
dálytalanul bocsáthatja és nem kell áttörnie a „vastag 
moha“ réteget., így biztosítjuk olcsón és jövedelmezően 
az „önvetényülést“. Igaz, hogy az alserdényben hiába 
keressük a „soros“, „hármas" vagy a „négyes" kötelé
ket, de hisz az erdő nem botanikus kert.

Hogy „az áterdőlések, talajlazítások és öntözés nagyobb 
befolyással voltak, mint akár az alomnak eltávolítása, 
akár annak meghagyása", bár magában véve igaz az 
állítás, de vonatkozásában képtelenség.

Ma egy erdőterületről az almot eltávolítjuk: akkor 
annak termőképességét, jóságát csökkentjük, minek nem 
lehet más következménye, mint növedékveszteség, s ha 
az almot ott hagyjuk sértetlenül: a talaj jóságát is a 
régibe hagytuk, s az eredmény nem lehet más, mint az 
előző évekhez képest hasonló vagy egyforma növedék 
biztosítása.

Tehát az egyik esetben elvontuk a talajtól a növedék 
fokozására alkalmas tényezőt: a másikban sértetlenül 
hagytuk, de sem az első, sem a második esetben nem 
nyújtottunk egyetlen egy uj forrást sem, mely az erdő 
növekedésének fokozására alkalmas lenne.

De most gyérítsünk 1 Bármely esetben is foganatosít
juk az erdőlést, a megmaradó egyedeket szabadabb 
állásba helyezzük, több- világosság és nedvességhez 
juttatjuk, vagyis az erdő növekedését fokozó tényezőket 
mesterséges beavatkozással sokszorosan növeljük ; vilá
gos tehát, hogy ezek a fa fokozottabb növekedésében 
jutnak kifejezésre akkor is, ha eltávolítottuk az almot, 
és akkor is, ha azt sértetlenül ott hagytuk.

Hasonlókép állunk a „talajlazításokkal“ is. A lazítással 
szintén csak neveljük és szaporítjuk a talaj termőképes
ségét mindkét esetben s így ezt sem lehet az „alom" 
hatásával összehasonlítani, illetve ebből annak hasznos 
vagy szükséges voltára következtetést vonni.

S így volnánk végül az öntözéssel is. Mi az erdők ön
tözését szintén igen üdvös és hasznos dolognak tartjuk és 
ismerjük, de egyelőre készséggel rábízzuk Böhmerle úrra.

Az alom fontossága erdeinkre nézve, mint egyetlen 
létfeltétel, már régen fényesen be van igazolva s itt csak 
rá akarunk mutatni lombfáinak életműködésére, társas 
életére.

Hajszálgyökereikhez a vizen kívül az összes talaj
tápanyagokat és organikus anyagokat egy gombamycel- 
lium diréct az alom bomlási terményeiből szállítja és a 
fa ezekből építi fel testét s a gombamycelliumoknak 
viszonzásul a fák adják a levegő és világosságból termelt 
anyagokat. Miből éltetnék hát ezen mycelliumok külö
nösen lombfáinkat, ha az egyedüli tápanyagkészlettől — 
az alomtól — megfosztanék erdőinket? Erdőtrazdn
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Erdei termékeink a gyógyászatban.
Közli Skolka József. (Folyt.)

27. Carlina acualls. L. K sovány, délnek fekvő 
hegyoldalak mészköves talaján fordul elő. Gyökere, mely 
gyógyszerül használtatik, csípősen fűszeres izü és. szintén 
kellemetlen még a szaga is. A régiek nagyra becsülték 
s általános gyógyerőt tulajdonítottak neki: most azonban 
csak gyökerét áztatják bor vagy pálinkában, melyet azután 
az emésztési és ideges bajokból eredő gyengeség és bán- 
taímaknál alkalmaznak.

Sokkal fontosabb — s majdnem megbecsülhetetlen 
—■ gyökerének alkalmazása az állatgyógyászatban, hol 
tetemes mennyiségben használják fel az úgynevezett „ló
por“ („pulvis aequorum“) készítésénél, melynek leg
becsesebb és mondhatni egyedül ható alkatrészét képezi.

Hogy a nevét kitől, kinek a tiszteletére és miért 
kapta, biztonsággal nem állíthatjuk. Hallier szerint az 
olasz barátok adták volna neki a „Carlina“ nevet és pedig 
Nagy Károly tiszteletére, ki gyógycélokra a szerzet összes 
kertjeiben való tenyésztését elrendelte ; mások s maga 
Linné is V. Károlynak-nak tulajdonítják az elnevezést 
azon alkalomból, midőn seregében a kiütött pestis ezen 
növény élvezete folytán szűnt meg.

28. A Kakukfü — Thymus vulgaris L., szereti a 
száraz, sziklás napos oldalakat és mert inkább kitűnő 
fűszer, — különösen a szárnyas és vad pecsenyékhez és 
kolbászfélékhez: a fűszeres kertben találkozunk vele.

Gyógyszerül erősítő és gyermekfürdökhöz hasz
nálják, mint az előbbit, szintén kellemes, kissé kámforra 
emlékeztető - illata miatt, melyek egyúttal a hatórészét 
képezik.

29. A kerti zsálya. Salvia officinalis L. Balzsa
mos illatu, ize a keserű vontanyag, csersav tartalmánál 
fogva keserűen fűszeres. Összehúzó hatásánál fogva le
forrázott levelei kitűnő torokvizet adnak, mely a 
gyulladást biztosan gyógyítja — s egyúttal igen jó 
szájvíz, mely erősíti a foginakat. Porrá tört levele felül
múl minden fogpasztát.

30. Glechoma hederacea L. Kerek repkény. A ned
ves réteken, patakok mentén, erdőszéleken és kerítése
ken igen gyakori. És e szerény — bár csinos — kis 
növény külseje nem igen árulja el azt a hatalmas gyógy
erőt, ame'y benne rejlik. Thea alakjában igen kitűnő 
szer a mellbajoknál, a vizelleti szervek bántalmainál 
és a váltóláznál. De mit mondjunk a köhögésről, 
eredjen az hüléstől vagy bármitől, legyen az sorva- 
dásos köhögés avagy a legmakacsabb „szamár"-hurut. 
Nincs annak gyógyszere más, mint kerek repkény 
thea, mely biztosan hat s biztosan gyógyít. Itt bát
ran lehetne hirdetni, hogy „500 aranyat annak, kinek 
köhögése el nem múlik!“

A növény kissé fűszeres illatu, kesernyés, összehúzó 
izü. A gyógyászatban szára és levele „Herba hederae 
terrestris“ néven jön elő.

Legjobb azt április—májusban, esetleg őszszel is (néha 
2 szer virít) virágostól szedni és szárítani.

Kneipp lapja egész csodákat mond el a kerek rep
kény gyógyító hatásáról s concrét eseteket hoz fel, 
hol az orvosok által már.gyógyít katlannak mondott 
tüdővészes betegek tisztán ezen növénytől teljesen 
kigyógyultak! így a „Kneipp Blättern“ kiadója Okic 
maga magáról beszéli el, hogy 15 éves korában tüdő
vészben volt és vért köpött-, orvosai, mint gyógyít- 
hatlant, haiaküldték s ő otthon 2 hónapi repkény 
kúrától teljesen felgyógyult — s orvosai nagy ámula
tára visszament tanulmányait folytatni.

Hasonló esetet mond el egy kovács-mester emberről is.
31. Plantago lancedata. L. Lándzsás levelű útifű, 

a köznép kedvelt gyógyszere. Leveleiből főzött theát, mint 
gyomorerősítőt használják s ugyanennek elismert hatása 
van a légzőszervek bántalmainál. Összetört leveleit boro
gatáskép a tehéntölgy daganatok gyógyítására használják.

Ha szárított gyökerét a fülünkbe tesszük — állítólag 
jó a fogfájás ellen. •

A belőle készült cukorkák jó szolgálatot tesznek az 
elnyálkásodás és gégehurutnál, mely célra jó a beiőle 
készült szörp is.

Utóbbit a következőkép készíthetjük : egy edénybe te
szünk 6 rész fonnyadásig kiszárított levélre ugyanannyi 
erős spirituszt, s az egészet 40 rész forró vizzel leöntve 
24 óráig állani hagyjuk, majd ruhán keresztül átszűrjük 
s ezen folyadékban 4:6 hoz arányban kandisz cukrot 
oldunk fel s az így nyert szörpöt üvegekbe huzva sötét 
helyen eltesszük. Reggel és este 1 — 1 pálinkás pohárral 
kell belőle bevenni s a hurut megszűnik.

(Vége.)
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A „pákász“.
(A régi Szeged egy eltűnt alakja.)

Irta Lakatos Károly.

Én Istenem, hova lett a természetnek az a gyönyörű, 
költői képe, mely annyira jellemző egykoron a mi „téjjel- 
mézzel folyó Kánaánunk“ tömérdek vadrucáiról, vad- 
lúdjairól híres Alföldünk szép tájait 1

Hová lettek a mesés „vándor lápok“ úszó zöld szigetei! 
Hová a vizi vadászat mennyei édene, a száz fajú vizivad 
bölcsője: a mesés rétvilág! A mértföldekre terjedő ős 
sárrétek örökké mozgalmas, örökké élénk birodalma ! . . . 
Hová lettek a Tisza kígyózó ezüstszalagja mellől, közel- 
messze tájairól a népes madáreldorádók, a mértföldekre 
terjedő tengernyi nádasok, bolygótüzes ingoványok s a 
vizililiomos rónavizzel a hináros tóvilág, az a híres alföldi 
vizország, melyet a kelő-nyugvó nap arany sugárzápor
ban fürösztött s ezüst fátyollal vont be a Csillagok fénye, 
a hold világa ? 1

Hová lettek a madártanyák a büszke éger s a füzek 
ezüstlombú rengetegeiből/ a hol most legfölebb kakuk 
beszél s az aranytollú sárgarigó füttyenti el kedélyes 
nótáját ? 1

Bizony, nagyobbrészt a múlandóság sűrű fátyola borítja 
mindezt! . . .

A mi még meg van is a régi emlékekből, az is hal
ványodik, múlik, pusztúl az idők sorján. A lassú tünede- 
zés, enyésztő sorvadás, majd egyszer csak meghozza a 
végpusztulás napjait is, a mi — fájdalom — aligha 
van már távol. A keret, a kép máris nagy változáson 
ment keresztül. A szárnyasok paradicsomának ütött 
végórája. Mindinkább több és több földet foglal el az 
ipar a szabad természettől, a vadász és madarász nagy 
szomorúságára. Eke barázdálja a rét csontkemény földjét, 
a pusztát, hol ezelőtt gulya legelt, csikós száguldott s 
s vadkacsa emelkedett az ég kékje felé a magas nádas 
sűrűiből.

A régi kép pusztulásával igaz, roppant sokat nyert a 
földmívelés és a közgazdászat általában, de a tavas, 
sásos, hináros és nádrengeteges vízvadonok elpusztulá
sával — hol ezelőtt tömérdek szárnyas vad, hal, esik, 
rák és vidra, vadmacska, róka és farkas tanyázott, — a 
kietlenné, néptelenné vált tájak költőisége is elmúlott...

A furfangos indzsellér pogány munkája már a hajdan 
vaddús tiszavidéki rétségek életének is nagyon, de 
nagyon megártott. Alig maradt itt-ott még valami belőle 
— és az emberi ész, számítás és hatalom mindinkább 
megsemmisíti a madarak hazáját és majdan — rövid idő 

múlva — a közös erő és egyetértés végleg elűzi, kiszo
rítja őseredeti fészkükből a lápok lakóit . . .

És azután ha számot vetünk „a szabályozás“ folytán 
elért végeredményekkel (már is megtehetjük 1), rájövünk, 
hogy ezek az „eredmények“ mig egyrészt több vagyon
hoz juttatták azokat, kiknek úgyis volt mit aprítani a 
tejbe; addig végleg tönkre tették azokat, kik örökösen a 
nincsetlenséggel küzdve a mindennapi megszerzése végett, 
az igazi, legősibb foglalkozásra valának utalva és tápláló 
édesanyjuk — éppen mint a vadmadaraknak — a le
csapolt területek voltak.

Az ősi ipar, általában nemzetgazdasági élet s egyben 
a közvagyonosodás .érdeke is részint, igen nagyon meg- 
érezé a vizi mércsikélők munkáját s egyaránt sinylik a 
a könyélmüen végrehajtott vizro.ntás átkát, mely valóban 
tatárátokként nehezedik a vizmenti magyarság létérdekeire! 
Pedig némelyek mégis „eredmények“-ről is beszélnek. 
Azonban lássuk csak ezeket az „eredmények“-et az el
fogulatlanság szemüvegén keresztül :

Ezer és ezer embernek a réthez kötött ipara, egzis- 
tenciális ősfoglalkozása örökre megsemmisült, eltűnt 
visszahözhatlanul a tiszaszabályozás keresztülvitele foly
tán. Szóval, kiütötték a legszegényebb népréteg kezéből 
a falatot, földönfutókat csináltak belőlük s az átkos 
„cucilizmus“ karjaiba kergették az elkeseredett lelkeket. . .

Tökéletesen tönkre ment egykor Európaszerte híres 
halászatunk is, és ott állunk, hogy maholnap a Tiszá
ban, Dunában nyoma se lesz a hal létezésének; más
részt pedig halász se lesz, ki az üres vízből próbálgatná 
kifogdosni, a mi régen kipusztult belőle. Pedig egykor 
virágzó ipar volt Szegeden a hivatásos halászkodás s 
ezrekre ment azok száma, kik a háló szolgálatában serény- 
kedének. Istvánfy szerint teszem, a Dózsa lázadás 
idejében Szegeden 3000 hivatásos halász élt ... s ma? 
— néhány halásznapszámos lézeng csak, gazdátlan 
jószág gyanánt! De hát mit is fogjon ! . . .

Marhatenyésztésünk tönkje is szorosan a rétszárítási, 
tehát a tiszaszabályozási munkálatok keresztülhajtásával 
áll kapcsolatban, — hogy u. n. közhelyek elvonása — 
s a tagosítás keresztülvitele által a vagyontalan magyar
ságra mért átkos következményekről ne is szóljunk . . .

De Isten ments, hogy ezekkel a sorokkal azoknak az 
érdemes embereknek, a munka hőseinek érdemeit akar
nám kisebbíteni, mert hisz náluk nem az eszméről, a 
szellem fenséges (?) megnyilatkozásáról, hanem csak a 
munka becsületes teljesítéséről van szó, ami meddő 
korunkban méltánylásra méltó, minthogy manapság a 
sok szó mellett még többet pipálni és minél kevesebbet 
cselekedni, tekintik hivatásuknak az emberek; — tehát 
a köteles munka becsületes végrehajtását is már erény 
számba menőnek kell tekintenünk s egyáltalában hozsan
nával üdvözölnünk s ércfilkókkal is dicsőítenünk azokat, 
kik egyáltalában dolgoznak valamit . . .

A pusztuló madárélettel, a lápország mesés világával, 
a többek közt kihalt a rét nomád fejedelme, a hires 
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„pákász" is s ma már eredeti alakjában aligha van 
bárhol is belőle. A kócsag, meg ez a lápiember érezte 
meg legelőbb a vizcsapolászat átkát, a rétvilág enyésztő 
sorvadását.

Mikor a kócsag pusztulni kezdett, a lápiember csillaga 
is hanyatlásnak indult.

Sorsuk össze volt kötve a lápok életével ; létük a láp
hoz fűződött: az volt a bölcsőjük, az volt édesanyjuk...

Panaszkodott is a pákász a madárféle, kivált a kócsag 
pusztulása miatt. Fájt neki a királyi vad hűtlensége. 
Megérezte ösztönszerüleg, hogy a madárság, kivált a 
kócsag tünedezése vészt jelent a lápország életére, az ő 
létére ... és a kócsag tünedezett, egyre tünedezett, 
bár a háromszögelős tudomány nem falta fel egyszerre 
a feketevizü zöld világot s a láp sokáig még minden 
tavaszszal kizöldült újra, de őszről-őszre mind zörgősebbre 
száradt össze, békanyálat, ragyogó őszi szálakat lengetett 
fölötte az őszi szél s a sorvadozó gyep körül sárga virág
had ütött tanyát: a pusztulás jelképe . . .

Ez a zörgős korszak utolérte a „pákászt“ is, meg a 
kedvenc madarát is, s egyszer csak az uj tavasz nem 
találta többé a lápon egyiket sem. Lassanként felszántot
ták alóluk a pusztát . . .

De hát ki és mi volt tulajdonképpen az a pákász? 
— adhatná fel a kérdést a mai puskaforgató nemzedék...

A „pákász“ olyan őseredeti lénye volt a délibábos 
Alföld egyenes, náddal, vizililiomos, hináros vízzel borí
tott külön világának, ki a rétből — lápból élt a legel- 
rejtettebb helyein ennek a „külön világának.“ Ott lakott 
s ott is érte utol az örök múlandóság enyésztő lehelete.

Ha megvénült, ha a tolórudhoz nem volt már kellő 
ereje, hogy tovább mozdíthatta volna a lápjáró edényt a 
nádrengeteg titokzatos, csak általa ismert útvesztőin — 
egyszerre csak nyoma veszett neki. Eltűnt nyomtalanul, 
mint az indián szokott a sápadt arc elől . . .

Isten tudja hová lett, azt is honnan jött, hol ringatták 
a bölcsőjét, vagy hogy egyáltalában volt-e bölcsője, vagy 
pediglen nádi vackon látta-e meg a napsugaras szép 
világot, mint a nádi farkas csimotája . . .

De elég az hozzá, hogy egyszerre csak lett: hirtelen 
ott termett a nádrengeteg sürjetegében.

Senki se kérdezte tőle ki ő, s hol van legszűkebb 
hazája? . . . Nem találták ki akkor még a bejelentő 
hivatalt, se a szálását nem kérték számon az embernek .. .

A nádasba különben is megbújhatott akár ki, akár mi. 
Keresték is azt. Senki országa volt a láp, melynek lakói
ról senkisem vezetett statisztikát.

Egy vidrával, csikasszal — ha két lábon járt is — 
több, vagy kevesebb, ki gondolt volna vele ... Ki vetett 
arra ügyet akkoriban, midőn még a csárda ivójában a 
vármegye emberei barátságos ivodalmakat rendeztek a 
betyár legényekkel, valójában pedig bottal ütötték a nyo
mukat, hogy a nádas mélyén, bent a porondszigeteken 
ki ró magának bújó tanyát, ahol csöndes nyugovóra hajt
hatja szegény fejét midőn zúg a vihar, avagy pedig 

csillagos, csendes égbolt mirriádnyi csillagszeme tekint 
alá a hallgatag, kotuillatos vizország tájaira . . .

Bánta is azt valaki 1
Gondolt is azzal teremtett lélek, hogy az elcsendesült 

lápvilág régiójából érdes madárhangok s békavecsernyé- 
zés helyett, mélabus furulyaszót, zokogó panaszhangokat 
kapkod át a szellő a hallgatódzó fülekhez, jelentvén 
azoknak, a kik értik a szivek panaszát s a furulyaszó 
csapongó danájában tükröződő értelmes beszédet, hogy 
egy bujdosóval több van a susogó, de azért semmit el 
nem áruló nádvadon rejtjelben, kinek sajog a lelke s 
mélységes fájdalom rejtezik szivredői között . . .

És ha találkoztál a dalba öntött panasz szomorú 
hősével: viharvert arcú, örökké komor, örökké hallgatag 
individiumot látott benne a kutató tekintet, melyből olyan 
lassan, olyan vontatottan kerülközött' ki a szóbeszéd, 
mint a fájó sóhaj a mily nehezen küzdi fel magát a lélek 
rejtelmes felhői közül . . .

Meglátszott rajta, hogy valami súlyos teher nehezül a 
lelkére, mely fogva tartja a vidulat játszó sugarait, lenyű
gözi lelkének szabad röptét s dermedetet, örök aszályt 

’ lehel testére, lelkére egyaránt . .
Abban az időben, mikor még „pákász“ termett a láp 

rejtelmes világában, sok-sok nehéz átok nyomta a sok
szorosan megpróbált szegény népet egész terhes életén 
keresztül. A katonának valót kötéllel fogták akkoriban a 
„császár“ vitéz fogdmegei s örült, aki menekülhetett előle ; 
a jobbágykodás kényszere is sok önérzetes lelket űzött 
bujdosásba; aztán az elkötött pejcsikók vétke, meg az 
akkori virtusos betyárélet idealismusa is csábító hatást 
gyakorolt a szabad élet korlátlansága után vágyakozókra, 
ami aztán sokaknál megbánomsággal, bujdosással végző
dött . . . Hát a boldogtalan szerelem keserve mennyi 
megbántott lelket űzött kietlen bujdosásba, csikasz
tanyára 1 . . .

Főtanyájuk ezeknek a pákászkodóknak az állandó 
jellegű nádvadonos nagy sárréteken, lápokon volt, aminők 
hajdanában a magyar Alföld végét-hosszát az u. n. határ
őrvidékkel együtt — nagyobbrészt borították. Voltak a 
Bihari „sárréteken“, voltak a Békési vizeken, a Nyírség
ben, a Csongrád-megyei lápvadonokban s voltak a Szeged
vidéki, hajdan nagyterjedelmü rétségek senkiországában 
is. Abaffi Aurél királyi közjegyző, elhalt régi vadász
cimborám és Masa István, szintén rég elhalt szegedi 
polgár, a kire máig is jól emlékeznek az idős szegedi 
vadászok — sokat meséltek nekem a gyálai réti, dókatói, 
marostői s algyői stb. pákászokról, sőt Masa (akinek 
melléknévül a „rekedt“ jelzőt adták vadászismerősei), 
maga is „pákász“ volt az 50-es 60-as években ; később 
aztán barkácsoló ember létére, a „sindölvágó" mester
ségre kapott rá és vagyonos szegedi polgár lett belőle.

Körülbelül ő volt az utolsó szegedi „pákász“, ámbátor 
Abaffi bátyám még több „pákászt“ is emlegetett, melyek 
széjjel a megyében elöregedve nyütték az életet a Ráday 
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időszakig ; attól fogva azután nyomuk — hírük veszett 
nekik . . .

Életrajza a pákásznak, bárhány volt is, azonos volt. 
Ha egyet ismert az ember, ismerte valamennyit. Jött 
valahonnan s élt abból, amit a rét adott, a lápok fekete 
vize nevelt a számára . . .

Olyan mesterséget nem űzött, mely a réttel kapcsolat
ban nem állott. A réten-lápon kívül nem létezett számára 
se élet, se haza, se foglalkozás, sem pedig kívánatos 
boldogság, ha csak a vadon tájak valamelyik nádguny- 
hójában nem termett számára valami szélhordta vad
virág, melyet a keblére tűzhetett; de ritka eset volt az 
ilyen.

Különben pedig élt a maga gondján, mint a gazdátlan 
eb : hol jobban, hol rosszabbul. Ásott, mint Balázs (csikót 
a turfásban), s kapart, mint Tamás . . . mert jól tudva, 
hogy a „kurtának" tátva marad a szája munka nélkül, 
persze olyan munkát értve, amelytől nem igen görbül 
meg a hátgerince az embernek . . .

Egyébként pedig ha nem igen hallott valamit a „Pesti 
művelt társalgó“ szabályairól, „magához képest“ volt 
némi fogalma némely illendőségi paragrafusokról is. 
Teszem a kalap nem nyőlt egészen a fejebubjához, 
amennyiben néha-néha a mutató ujjával megszokta bil
lenteni azt, ha a szükség, illetve a saját önző érdeke 
kívánatossá tette az udvariaskodást. De voltaképpen nem 
volt teremtett lélek, aki igazán imponált volna neki. 
Szive legfeljebb a „kótyag“-hoz vonzódott, s respektus 
dolgában tán a szolgabiró emelkedett ki azok közül, 
kiktől félsz dolgában kissé tartott valamit, mert néha- 
néha akadt dolga a pákásznak a törvény embereivel is, 
leginkább holmi betyárok miatt, kiket úgy eltudott rakni 
a nádak bujósdi helyeire, hogy aztán száz' zsandár se 
akadt a nyomukra, de még azoknak a „humnik“-nak a 
nyomára se, mikre jószívűségből rávetette azt a „köd- 
előttem, ködutánam" gizgazt, mely alól aztán illetéktelen 
lény, akár zsandár, akár persecutor-féle volt is a fajtája, 
képtelen volt kikaparni a bitangságban levő idegen va
gyont ... De meg néha napján, csodálatoskép, csikó
nyerítés, marhabőgés és miegymás állati hangzatok, nem 
éppen láplakó rendeltetésű négylábuaktól származva, is 
eljutának rejtelmes — sejtelmes éjszakákon, az éberen 
fülelő vármegyei „fogdmeg“-ek füleihez, nem is szólva 
az árulkodó lápi áramlat tetszetős illatokat kapkodó 
incselkedéseitől, melyeket nyilván tartalmas bográcsok 
lehelének a lápi régióba; és a keserves sóhajok is, me
lyek bús ajkakról reppennének égfelé, a magas égfelé, 
ahol annyi csillag, oly sok reménycsillag mosolyog, 
ragyog bele a titkos éjbe, aztán le-lefut egyik is, másik 
is, ha nagy a bizakodása bennök a balga ember hiszé
kenységének . . .

Vadászat és vadértékesítés.
Irta Gyulai Gy. Károly.

Bajorország vadértékesítése és tilalmi időszaka.

Ellentétben a többi német államok tilalmi intézkedései
vel, a bajor királyság területén jelenben állandó kímélet 
tárgyát képezi a szarvasborju, az őzsuta, az őzgida, és a 
zergegida; a hasznos szárnyasvad sorából pedig a siket-, 
fájd és a nyirfajd tyúkja. Ezek tehát, mint állandó tila
lom alatt álló vadászobjektumok, a vadpiacra egyáltalán 
nem is hozhatók. Egyéb itt elő nem sorolt s Bajor
országban is honos középeurópai vadfajok és vadfajták 
az 1883. évi magyar vadászati törvényünk rendelkezései
hez hasonlatosan, a kiméleti idő bekövetkeztét követő 
14 napon át hozhatók csak vásárra. A hűtőintézménye
ket most már Bajorország is kezdi nagyobb arányban 
bevezetni. Ennek alapján a bajor királyi kormány nem
régiben kért véleményt, nemcsak saját országa érdekelt 
vadásztérületei, körei és vadelárusítóitól, hanem egy
ben a Bajorországgal szomszédos többi német államok 
kormányától is oly célból, hogy utóbbiakkal egységes 
utakon állapodjanak meg a vadértékesítés és vadelárusí- 
tás időpontjában. A bajor kormány és törvényhozás, 
minden valószínűség szerint a legrövidebb idő alatt 
akként fogja szabályozni ezt a kérdést, hogy a vad
értékesítők s a vadfogyasztó közönség érdekei gyanánt 
biztosítottak legyenek.

Belgium vadértékesítése és tilalmi időszaka.

A belga királyság 1900. évi április hó 4-én alkotta 
meg ma érvényben álló vadászati törvényét. A törvény 
idevágó szakaszai nem tartalmaznak végérvényes határidő
megszabásokat az egyes vadak tilalmi időszakának meg
állapítására. E helyett, igen helyesén, a belga kir. föld- 
mivelési kormány vadászati osztályának előterjesztésére 
és saját belátása szerint szokta a miniszter a tilalmi 
szakot a vadvédelem érdekeinek szem előtt tartásával, 
sőt a vadpiac helyzetének mérlegelésével, esetről-esetre 
és idényszakról idényszakra megszabni. Ehhez igazodik 
aztán a lelőtt vadnak a tilalmi idő bekövetkezte előtt 
történő további forgalomba hozatala is.

Az ország déli tartományaiban a tilalmi idő általában 
8 nappal később veszi kezdetét, mjnt az -északiakban; 
viszont ezzel szemben a tilalmi időt rendszerint egyazon 
kezdő időpontban szokták az ország egész területén meg
szüntetni.

A tilalmi idő bekövetkezte után csupán 3 napig hoz
ható a lelőtt vad forgalomba. A tilalmi időszak folyamán 
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még a.külföldi vadbehozatalal is el van tiltva. A beho
zatal, tilalma alól kivételt képeznek s így az év bármely 
szakában piacra hozhatók: az összes szalonkafélék, a 
fogoly, a fürj, a hótyuk és az üregi, nyúl.

Nagyobb vad sorából a tilalmi időn kívül', keííő ható
ság-egészségügyi igazolvány ellenében behozható és 
árusítható: a szarvas, az őz és a mezei nyúl.

Belgium vadkivitele nem nagy arányú; amit maguk 
el nem fogyaszthatnak éppen, az a közel francia vad
piacra kerül. Általában a belga vadáruforgalom jelenték
telennek mondható; a lelőtt készlet tüstént fogyasztóra 
talál s így a vadelárusítást a hűtőintézményekkel kap
csolatosan szabályozó különleges intézkedések meghoza
talára eddigelé náluk szükség alig volt.

Franciaország vadértékesítése és tilalmi időszaka.

A francia birodalom ma érvényben álló vadászati tör* 
vénye, az európai' kulturállamok vadászati törvényei 
sorában a legrégebben megalkotottak egyike, amennyiben 
azt a mi népszerű József királyi hercegünk dédapja, 
Fülöp Lajos francia király idejében alkották meg 1844. 
évi május 3-dikától kezdődő érvényességgel.

A modern kor szelleméhez képest aztán némi novel- 
láris módosításokat eszközöltek időnként a törvényen az 
1874—1898. évek közé eső időpontban. E mellett a 
francia földmivelésügyi kormány időszakonként rendeleti 
utón is intézkedett e téren, a vadvédelem s a vadkeres- 
kédelem érdekeit előmozdító körrendeletek kibocsátásával.

Hogy a vadászatot az egyes hasznos vadra mikor lehet 
megkezdeni és mikor kell befejezni, azt mindenkor a mi 
főispánjaink és alispánjaink együttes hatáskörével sok
ban egyező megyefőnök állapítja meg saját megyéje 
területeire nézve; mindenesetre azonban az érvényben 
•álló törvény és rendeletek határozatainak figyelembe
vételével. Így nevezetesen a vadászati főidény megkez
désének időpontja meg nem előzheti augusztus 15. napját 
és túl nem haladhatja szeptember 10. napját.

Az általános tilalmi időszak kezdete Franciaország 
területén is egységes időpontban, nevezetesen februárius 
hó 1-én veszi kezdetét; csak úgy, mint minálunk.

A fácánvadászat kivételt képez a fentemlített kezdő 
határidő alól, úgy, hogy az egyes megyék vadászterület
tulajdonosai minden egyes esetben a megyefőnök enge
délyének vételekor kezdhetnek csak késő ősz szakában 
a szokásos fácánvadászatokhoz; amelyek a francia biro
dalomban igen nagyarányuak már rég időktől fogva. Ez 
érthető is, miután a francia vadpiacon a fácán a legelső 
vadfogyasztási cikkek sorába tartozik. Az 1910. év most 
elmúlt karácsony szombatján is, Páris vadárusító csar
nokaiban 60',000 klgrm. súlyt meghaladó fácánáru került 
eladásra; ezzel szemben Budapest székesfőváros vad
piacán a fácán karácsony hetében alig néhány 100 
klrgrm súlymennyiséggel szerepelt.

(Folyt, köv.)

A kőszáli kecske életrajza és vadászata.
(Folytatás.)

A bak szarvai szétállók, amelyek egy körívbe görbít- 
vék és így rövidke hegyben futnak ki, vagyis végződnek, 
mint az andaluziai fajtánál.

Ezen Gapra hispanica-nál a penészszínüen hamvas
fakó színben a testén feltűnően sok és nagy sötét folt 
van, különösen a homlokon, a szügyén, oldalán és lá
bain. Feltűnők az élesszélü és a tövénél megcsavarnak 
látszó sima ívben messze elhajló és- hátul fel, vagyis 
inkább a testtől elhajló szarvai,- amelyeknek végeik be
felé hajlott hegyben végződnek. Minden esetre emlékez
tetnek a juh-kosra; vagyis annak a szarvaira.. A nagy 
hasonlatosság, a spanyol-és kaukázusi-kőszáli bakok kör 
zött jellemző.

Ami különösen az említett állatok leírását illeti, úgy 
azok- sokszor számbavehetően eltérők egymástól, aminek 
fő és el nem palástolható oka az életben tett megfigyelé
sek és más minémű összehasonlítások, téves voltára ve
zethetők vissza. Más egyebekben azonban beigazolják 
mind a-két fajban és formában az ő közeli rokonságu
kat^ amely csak valamelyes éghajlati, vagy valami más 
közbejött-körülmény- miatt a külsőn- észlelhető elválto
zásokban mutatkozik.

Schimper M. „Gomptes rendíts“- (ülési jelen.tés)-ében 
1848-ról feljegyezve a következőket említi:

„Utolsó utazása óta, amelyet a múlt év nyarán az 
andaluziai hegyekben tett,- oly szerencsés, volt, hogy a 
sokat emlegetett talányszerü kőszáli bakot sikerült meg
szereznie, amely azon a vidéken található és az ottani 
Sierra de Ronda tájékán a hegyi kecske, vagy „Mon- 
tesa“ ■ elnevezés alatt ismeretes.

Az állat leírása, amelyet az andaluziai vadász nekem 
az ő „Montesa“-járói adott, engem csakhamar azon gon
dolatra juttatott, hogy nekem itt egy, ha nem is teljesen 
ismeretlen, azonban mégis Európára nézve a kőszáli 
kecske egy új fajtájával lehet dolgom. Ez a feltevés 
csakhamar bizonyossá vált, amint azokból az első pél
dányt láttam.

Én nem tévedhettem, mert nagyon is szigorú és ala
pos tanulmány tárgyává tettem a kőszáli kecske fajait, 
amelyek Európa különböző nagy múzeumaiban csak ta
lálhatók és különösen azokban gazdag gyűjteményét a 
brittániai múzeumnak, úgy a mainzi, frankfurti és wieni 
múzeumokat.“

Én magam is többet láttam közülök, amikor egy na
pon a Pic Veleta hegységről jöttem lefelé és a mi svájci 
vadászunk is látott azokból szintén egy ízben 7, egy 
más alkalommal 3 drbot egy hegyszakadék szélein, amely 
a Veleta hegycsúcshoz tartozott.

A spanyol kőszáli kecske testalkata hasonló a „Capra 
sinaica beden“-hez. A szőrözete egyforma képződésü, 
rövid szőrök minden pehely nélkül, hanem sötétebb 
színben, majdnem' barna a hátán és oldalán, piszkos 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



3. szám. MAGYAR ERDÉSZ 57

fehéres a hasán és a végtagok belső oldalain. A szőre, 
illetve szőrszálak középtől a gyökéréig hamuszín szürkék, 
a hegyeik felé pedig barnák. A fej színe, kivéve annak 
előrészét és a fej hátrészét, ahol a szőrzet fekete s fe
hérrel tarkítva van, az világosabb, mint a testének felső 
része; egy fehéres folt vehető észre mindegyik füle mö
gött. A fekete foltok, amelyek a fej hátsó részét fedik, 
mint fekete sáv, kevésbé vagy jobban látható vonalban 
húzódik végig az egész gerincen a farokig. A farok ki
csiny és egy sötét fekete szőrpamacsban végződik. A 
szakáll, amely csak a baknál található, rövid, tompított 
trapéz alakú fekete szőrcsomó és egy kissé előre hajlott. 
A lábak előrésze fényes fekete, ez a feketeség az egész 
térséget a lábakon felveszi és meghosszabodva felnyúlik 
egészen a szügyig; és hátul egy fekete vonalból áll, 
amely a barnás hátrészt a fehéres hasrésztől elválasztja.

A szarvak nagyok, vastagok, tövéinél egymást majd
nem széjjelfeszítők, háromélüek, egy éles, befelé irá
nyuló széllel és transverzális párnázattál ellátott. A pár
nácska 12—14 drb. szokott lenni. Ezek éppen a hom
lok felett emelkednek és egyenletes vonalban haladnak, 
hogy azután eltávolodjanak egymástól, s a mellett egy 
ívet képeznek, majd kissé vízirányos fekvésbe mennek 
át; a végeiken azután ismét a töve felé irányulnak, s 
e mellett egy tökéletes félkört képeznek. A szarvnak 
színezete ugyan az, mint a pyrenei kőszáli kecskénél. 
Súlya kisebb.

A nőstény kisebb mint a bak, a legcsekélyebb nyoma 
nélkül a szakádnak és piciny, könnyedén benyomott 
szarvakkal vannak ellátva.

Ott mind a két fajtából található a leirt tipikus, ritka 
és egymással teljesen ellenkező formájú állatból, amely 
mint legnagyobb vadja Spanyolországnak szerepel. Sajnos, 
mint azt dr. Köbeit kijelentette, a spanyol pásztorok 
által üldözve, már a kipusztulás stádiumában vannak 
vagy már ki is pusztultak egészen, mert ezek az állat
kertekből teljesen hiányoznak, mig más fajtákból mégis 
csak akad, ha elvétve is imitt amott egy:egy példány.

Ha a Kaukázusba visz útunk, úgy tekintetünk a pusztaság
ból közvetlenül kiemelkedő s hosszan elnyúló láncolatán a 
hegységeknek akad meg, s önkénytelenül is összehasonlítást 
teszünk az Alpesek és a Pyrenei hegyek között. De itt sokkal 
több havas hegycsúcsot és glecsert találunk, mint a pyrenei 
hegységekben, így tehát inkább az Alpokra emlékeztet, 
azonban a merészen előtörő vízválasztó hegygerincek és 
á roppant meredek és rövid, függőleges változatai, a ke
resztül kasul futó völgyek pedig a pyrenei hegyeket jut
tatják eszünkbe.

A kaukázusi hegységeknek magassága felülmúlja a 
pyreneieket. Az Elburs 5629 m., a Kasbeck 5043 m., 
maga a kettő közötti alacsonyabb csúcs is 2850 m. 
magas. Az öt hegycsúcson kívül, amelyek 5000 m. ma
gasságon felül nyúlnak, van még sok 5000-től le 4600 
méterig emelkedik.

'A felső erdőhatárt legtöbbnyire a tűlevelűek alkotják ; 

már 2100 m. tengerszin feletti magasságban található a 
nyír, éger és kőrissel keverten, úgy a gyönyörű Abies 
nordmaniana, amely fanem a Kaukázusból indult ki 
középeurópai útjára s lett áttelepítve is. Mellette tenyé
szik a jegenyefenyő, amely a keleti oldalon hiányozni 
látszik, ahol különben a vegetáció teljés, és pompás a 
fák rügyezése, -a nyugati félen mégis visszamarad. A 
lúc és a bükk még őserdőt képez. Az északi oldalon a 
Kuban forrás lábainál található különféle vegyes állabu 
lomberdő, amely itt-amott azután zárt állabu bükkösbe 
megy át. A bükk mellett a szil, kőris, juhar, és a leg
nagyobb területeket elfoglaló nyír és egyéb tű- és lomb
levelű fák tenyésznek. Az 1400 m. magasságban már 
keverten elő jön a dió és berkenye a vadcseresznyével, 
más, alábbfekvő erdőknél a szelíd gesztenye egészen 
1000 m. magasságig, sőt azon túl is felmegy.

Számtalan esetben ér össze az erdővel borított táj 
közvetlenül s vegyül bele a havasok vidékeibe, mind a 
kettő összeköttetésben áll az örökzöld flórával.

Helyi fajtát képez az állatok között a kis barnásfekete 
hörcsög, a világosabb színezetű medve, a fekete fülű 
róka (vulpes melanotus), a tigris-görény stb. Ázsiából 
felkeresi a sakál, a hiéna, a kisázsiai vad-juh, a per- 
zsiai szarvas (Cervus maral) stb. ezt a tájékot. Itt a 
Bielaja és Laba-forrás vidékén él még a faja néhány 
mocsarat kedvelő emlősnek.

A szárnyasok közül, mert különös fajtát mutatnak, 
nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy innen származott 
a fácán (Phasianus colchius) és a Tetroagallus caucasicus.

Ami a kőszáli kecskét magát illeti a Kaukázusban, a 
hegyek vízválasztói és a meredeken emelkedő hegységek 
befolyásolják úgyannyira, hogy az némely vidéken egé
szen elfajzik. Mi a Capra caucasika — severtzovi-t mutatjuk 
be. Mint különösen feltűnő fajt, amely a nyugati Kauká
zusban az — Adsche — a cserkeszeknél, a Capra 
caucasica és a keleti oldalon a Capra cylindricornis. Az 
elsőnél a szarv tisztán, világosan, keresztben párnázott ; 
az alapon a szarvak szorosabban állanak össze, mint a 
Capra pyreneicanál, azonban később, mint e fajtánál, 
nagyon széjjel menők, azonban végeikkel majdnem össze
érnek. A szarv elhajlása az ívben laposabb mint a pyre
nei kőszáli kecskénél. Nagyon jellemzően mutatkozik a 
Capra cylindricornis — körszarvu — amelyik esetlen 
görcsös., alacsony és a nyaknak lefelé fekvő szarvakat 
visel, amelyek a hegyeiken befelé fordulva felfelé hajlók.

(Folyt, köv.)
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A szegedi nép tollkultusa és a paraszti 
sportok a nagy silencium alatt.

Irta Lakatos Károly. (Folytatás.)

A téli nyulfogás már kevésbbé volt ily körülményes, 
de persze ennek is volt egy kis bökkenője, az ugyanis, 
hogy ritkán volt hozzá alkalmatos időjárás, t. i. olyan 
időt értve,: mely a nyúlnak is a silentiumot jelenti,.minő 
a teszem nagy hóesés és magas hóállás. Mert a nyúlnak 
az a szokása van, hogy nagy havazások alkalmával le
hagyja magát temetni a hótól, s fektéből aztán napokig 
se mozdul ki. És ez a nyulfogáshoz való „alkalmatos 
időjáiásbeli állapot“, mely ha elérkezett, csizmát húz s 
kezében két kézre való husánggal nekiindul a széles 
pusztaságnak a buckái botvadász, hótiprás közben erősen 
nézgelődve-villongva mindenfelé, hol födözhetne föl 
valami kis kipuposodás félét a fehéren csillogó hótakarón, 
mert ott bizonynyal dangubáló nyúl fülel a hideg paplan 
alatt... És föl is ötlenek ilyen gyanús kis hókupacok 
imitt-amott a végtelen hómezőkben, melyeket aztán' 
egyenként beközelítve a furfangos járású botos jäger, a 
husángot egyszerre csak kézre kapja s teljes erejéből 
odasujt a kézügyben eső halmocskára, mely alatt a nyúl 
lapul, de az irtózatos' ütésre magát magasra fektetve, 
kikarikázik kényelmes vackából, s mielőtt magához tér
hetne önkívületi állapotából, már a botos ember hasa alá 
kerül, mert az gyorsan ráfekszik, hogy az elillanásban 
megakadályozva, ilyképpen a .fülest „fogollyá“ tőgye.

A nyulfogásnak ezt a módját azonban sokan „körül
ményesnek" találván (no meg néminemű változatosságot 
is megóhajtván a fogászati mozzanatok terén): spekulálni 
kezdett a buckái ész valami „célerányosabb fogászati 
eszközlés" után, s rájött, hogy a nyulazásnak ez a módja 
a kutyafélének sokkalta célerányosabb foglalatoskodás és 
haszonhajtóbb is, mint a keresztényi hitelveket inkább 
gyalogosan kultiváló kétlábú alanyzatoknak, kik a futásbeli 
igyekvészet terén különben is sokkalta hátrább következ
nek az agár nevezetű fogászati objektumnál. Ehhez való 
képest „agár“ lett a jelszó, tudniillik azoknál a pak- 
sziósabb természetű alanyoknál, kik a hasznos foglalko
zás mellett a „sportolás“ szempontjaira is adtak valamit.; 
De hát az agár drága jószág is és ritka fajta is volt 
akkoriban, mert csakis a „nömös urak“' meg a „máng- 
lások“ ragaszkodtak fölöttébb valólag ehhez a nyurga 
testezetü és ványadt lábszáru proffessionátus nyulfogd- 
meghez. De nem azért hevert parlagon az akkori császári 
paraszti potentia, hogy ki ne találta volna erre nézve is 
az alkalmatos kádenciát, mely a közmondás szerint 
különben is abba a valószinüleges föltevésben kulmináló- 
dik, hogy ugyanis: „azért nincs, hogy lögyék.“ Tehát 
ha nincs, hát lösz... És volt is a Báckai bunyovác 
uraknak, a Gerlicy báró uraságnak, meg a többi torontói- 
megyei uraságoknak fölös számmal, s így tág tere nyil- 
lott a „ha nem gyüsz, viszlek“ - féle szerzési elv alapján 
áltó és az ahhoz képest való szörzésnek. Mert ezzel 
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kapcsolatban, ha vösszük, az agár kvalifikálatlan ész
járású állati lény s ennek miatta könnyű bolonddá tar
tani a hozzáértőnek, amennyiben eltulajdonítás szem
pontjából a hatodik határba is ellehet csalogatni alkal
matos furfanggal, t. i. ha az ember friss nyulbőrt kötöz 
a csizmaszárához, avagy pedig ha célirányosság szem
pontjából alkalmatosán kikenyeködik a „nyulhájnak“ 
nevezett alkalmatlan szagu zsiradékkal. És emigyen is 
történtek az esetek... s nemsokára aztán találkát adott 
egymásnak a Bácskai, Torontáli és Temesmegyei agár- 
ság a „ha nem gyüsz viszlek“-féle szerzési elv alapján 
és azután tenyésztődtek tovább az uj portára került 
ványadt canisi mivoltok, persze nem éppen a legmoder
nebb kynologiai hitelvezetek paragrafusainak tekintetbe
vételével és rövidesen megszaporodának a kutyabrancsba 
tartozó nyulfogdmegek kint a tanyavilágban, persze „ki" 
bodri szőrözet, „ki“ meg szálkás bundát, hegyes róka
füleket szedve fel magára, ahhoz képest, hogy kuvasz, 
koppó vagy egyéb canis fajta species volt-e leveles az 
„uj faj“ kialakításában, melynek láttára Hamvayt bizo
nyára a guta kerülgette volna a modelirozás s egyéb 
szakszempontok miatti elérzékenyedésnek miatta ...

Szóval „lőtt agár (?)“, már amilyen olyan... és kul- 
tussá vált a gyalog agarászat sportja (I), egy valódi 
szegedi paraszti specialitás, melynek természetesen csak 
vaserős tüdőzetü és kevésbbé lehegékeny nyelvezetű 
és torkozatu alanyzatok hódolhatának a gutaütés veszélye 
nélkül, miért is a nyulfogászatnak ezt a módját is csak 
hamar „átalni" kezdték a kevésbbé szapora lábazatu 
sportegyéniségek, bár találkoztak olyanok is ezek közt, 
kik‘mellékesen felettébb egészségesnek és célerányosnak 
tartották az agár után való kengyelfutászat sportját, már 
csak a lehegészet, mint belső hűtődzés és másrészt a 
gazdaságosság szempontjából is, csizma kímélés okából, 
mert mezitláb lehetett a dolgot megcselekedni, ami 
sokak által a tüskés tarlók szempontjából, nem éppen 
felettébb valólag :célerányos dolognak ítéltetett s e körül
mény csak sza-porítá az ellenlábasok lebecsülő ellenérveit. 
A buckái ész tehát isméden forogni kezdett valami alkal- 
matosabb paksziózás kifundálása irányában, no meg az 
ingyenes pecsenye ötletéből kifolyólag is, mert hogy a 
macska brancsba lealacsonyított nyulállat bővebb ki
tapasztalás szerint se egeret nem fog, sem nem miákol 
vagy köpködik „fireangolások“ alkalmával: egyhangúlag 
meg lön állapítva s e nyomon kétségbe is vonva, a 
macskával való közelebbi atyafisága; ellenben „sűve- 
főve ízléses“ komedenciának bizonyulván, ehhez képest 
a további szörzés szempontjából felettébb célerányosnak 
és evészetileg is alkalmatosnak találtaték.

Igen, de hogy és miként fogódjék?!
Erre is megfelelt a buckái ész ötletessége, mely el

vetett minden traditionális ósdiságot s a „hurkon“ akada 
meg látnoki tekintetük a távolba nézőknek... A szőlő
pásztorok asigtáltak a gondolathoz, mert a sereglye ijeszt
gető nép régen eltanulta a hazafias „mánglások“ által 
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betenyészett cseh és osztrák „tányérnyalók", másnéven 
„jágerek" (vagyis helyesebben „kutyapecérök") azon 
titkos manipulátióit, miket nyulszörzés erányában sárga 
dróttal eszközlének rejtelmes éjszakákon, persze csak 
suttyomban, a gazda híre nélkül, nehogy leüttessék a 
derekuk a tilos prédák szerzése „mián“.

Tény az, hogy manapság a vadtolvajok által széliében 
uzovált hurkolás az idegenből ideszakadt „gyütmönt 
nációk“ nyomán ment át a paraszti gyakorlatba nálunk, 
mert a magyar sohasem tevékenykedett ily irányban, de 
aligha is ismerte a hurkolás piszkos mesterségét. Őszinte, 
egyenes lelkületére rá sem fért volna a szegény állatok
nak orvul, alattomos módon való elpusztítása.

Hanem a szükség törvényt bont, s erényeket alakít át. 
A nagy silencium idejében is beteljesedett ennek az 
igazmondásnak az alapossága, mert tényleg a buckái 
magyar is „szömöt vetött“ az indigéna tolvajszerszámra, 
a sokszorosan elátkozott hurokra, azonban dicséretére 
legyen mondva népünknek, sohasem aljasodott le alat
tomos tolvajszerszámmá a kezén. Ellenben egy nagyon 
nyílt, nagyon őszinte és egészen újszerű kelepcét kon
struált belőle, melyben a vad nem az éj tévesztő leple 
alatt orvul, hanem fényes nappal, nyílt hajtás révén 
fogódott meg, ha ugyan keresztül nem ugrotta. Hívták 
pedig ezt az újfajta nyulfogászati eljárást drótolásnak, 
mely kombinátiójára nézve a „hurok1 többszörös össze
tételéből nyerte kialakulását.

Ennek a készségnek alapját egy kb. 100 — 150 rőf 
hosszú vékony kötél képezte, melyre hurkokat erősítet
tek oly sűrűén egymás mellé, hogy a karikára kiegyen
getett drótok konturái egymást érték. Használatkor aztán 
az alapot képező kötelet kifeszítették, a két végét erős 
karóhoz kötve mindkét felől; azután pedig a kötélzet 
egész hosszában, szorosan a kötél mellé és rőfnyi távol
ságra egymástól: vékony vesszőket tűzdeltek le, melyek
hez az alapkötelet gyengéden hozzákötözték, hogy az 
egész készségnek egyenletes egyenes tartást kölcsönöz
zenek. A drótkarikák alsó konturája majdnem a földet 
érintve állott. — Ha a kötélzet kifeszíttetett, s a hurkok 
kellő módon eligazíttattak: kezdetét vette a „hajtás“, 
mély körülbelül 800—1000 lépésnyiről történt a felállí
tott kelepce felé, úgy, hogy a hajtók egyenes sorban, 
minél sűrűbben állván egymástól: közeledtek, a nyulakat 
előre szorítva, melyek nagyobb része aztán drótba került, 
s az utolsó levegő-salte mortale után beszámolt bőrével, 
amelynek biztosítása végett a hurkok közelébeni baráz
dákban kussoló buckaiak álltak (vagyis inkább feküdtek) 
lesben, a szegény nyulakat fakslapácscsal kóllingatva 
fejbe menekülési kísérleteik közben.

Nyúlás helyeken egy-egy hajtásban néha 40—50 darab 
vagy még több nyúl is drótba került; némelyik azonban 
a drótot le- vagy elszakítva „elvitte a levelet“.

Természetesen az efféle nyulfogósdira tömegesen kon-1 
feráltak a buckái magyarok, mert a „nyulvadászat“ 
végezetével sohasem maradt el a világra szóló magnum 

áldomás, melyekről nem ugyan a „sárga föld“, de a 
puha homok mesélhetne cifra dolgokat... Különben is 
az „utolsó hajtások“ lehetőleg' mindig valami csárda 
közelében estenek meg.

‘ Kitüntetés. Ő felsége a király Podhradszky Andrásnak, Fülöp 
szász coburg-gothai herceg erdőigazgatójának, sok évi szolgálata alatt 
szerzett érdemei elismeréséül a Ferenc József-rend tiszti keresztjét 
adományozta.

* Gyászhir. Schalter József nyug, erdőtanácsos, a koronás arany 
érdemkereszt tulajdonosa, január hó 16-án, élete 66-ik évében Buda-- 
pesten elhunyt. Béke hamvaira!

* Erdősítési jutalmak kiosztása. A földmívelésügyi minister 
a kopárterületeken 1905. évben önként teljesített erdősítésekért a múlt 
év december havában Ítélte oda a kitűzött jutalmakat és pedig:

1. a két 1000 koronás I. rendű nagy jutalmat a szebenvármegyej 
Tiliska községnek 30 00 kát. holdnyi és az alsófehérvármegyei Veres
patak községnek 40'00 kát holdnyi erdősítésért;

2. a két 800 koronás II. rendű nagy jutalmat a „Csikvármegyei 
magánjavak“ igazgatótanácsának a Gyergyótölgyes és Gyergyóholló 
községek határában létesített 165’0 kát. holdnyi és a nagyküküllö- 
vármegyei Oláhtyukos községnek 27'12 kát. ho|dnyi" erdősítésért;

3. a két 600 koronás Ili. rendű nagy jutalmat a brassóvármegyei 
Apáca községnek 29 02 kát. holdnyi és a szebenvármegyei Guráró 
községnek 35'00 kát. holdnyi erdősítésért;

4. a két 600 koronás elismerő jutalmat Abrudbánya r. t. városnak 
15'00 kát. holdnyi és Krupecz István alsófegyverneki evang. esperes
nek a Mere község határában létesített 15'00 kát. holdnyi erdősítésért.

A versenyben szintén részt vett nagybirtokosok, úgymint: herceg 
Eszterházy Miklós a zalavármegyei Díszei község határában létesített 
200 kát. holdnyi, továbbá gróf Eszterházy Miklós Móric a komárom- 
vármegyei Ászár község határában létesített 16'00 kát. holdnyi erdő
sítésért ezen közhasznú tevékenységük elismeréséül egy-egy hazai 
festő- és szobrászművész által készített művészi kivitelű festményt és 
bronzszobrot, illetőleg bronzszobrot kaptak.

Azok az alkalmazottak pedig, kik a versenyre bocsátott erdősíté
sek létesítés? körül érdemeket szereztek, megfelelő jutalmakban 
részesítettek.

Nevezetesen: Balázs Béla urad, erdőfelügyelő 500 K, Balogh 
Boldizsár urad, főerdész 300 K, Weisz Gyula urad, alerdész 140 K, 
Horváth Ferenc vármegyei föerdőőr és Tömböly Elek urad, föerdöör 
egyenként 120—120 K, György Alajos várm. erdőőr, Moldován István, 
Catoiu Jakab, Bratu János, Ambrus József, Magos Dániel kér. erdő- 
őrök, Kis György József járási erdőör és Mese György községi biró 
egyenként 100—100 K, végül Csiby Lajos és Krusit Emil vármegyei 
erdőszolgák egyenként 80—80 K pénzjutalommal tüntetettek ki.

Ezenkívül a minister az illető vármegyék főispánjai utján a nagy- 
küküllövármegyei Oláhtyukos község jegyzőjének, Toflán Györgynek 
és Abrudbánya r. t. város gazdájának, id. Flock Gyulának a meg
jutalmazott erdősítések érdekében kifejtett dicséretes buzgalmukért el
ismerését fejezte ki.

* A tavaszi erdészeti államvizsgához szükséges engedély 
iránt benyújtandó kérvények kellően felszerelve legkésőbb folyó évi 
február hó Végéig az erdészeti állan^vizsgáló bizottság elnökéhez 
(Budapest, V. Zoltán-utca 16. szám.) bérmentye beküldendők.
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* Kihalt állatok. Az őstörténelmi leletek közt kiváló fontosságúak 
a barlangi rajzok, melyek kihalt állatokat tüntetnek elő. Ezek a rajzok 
nemcsak művészeti szempontból érdekesek, hanem állattani szem'pont- 
ból is nevezetesek. Az a kérdés, hogy ezek az ösállatok együtt éltek-e 
az ősemberrel, vagy nem. Ha nem éltek együtt, akkor a rajzok se 
valódiak, mivel később lettek — a jelenkorban — rajzolva. Néhány 
németországi barlángrajzról kitűnt, hogy hamisítványok. Azonban a 
leghíresebb franciaországi barlangi rajzokról eltérők voltak a véle
mények. Némelyek ezeket is hamisítványoknak tekintették, .mások a 
valódiságuk mellett harcoltak. Félszázadig tartott a harci mig-végre 
Brandt tanár nemrég a »Biologische Zentralblátí“-ban végleg'-eldön
tötte a kérdést. Mi is megemlékeztünk arról a nevezetes leletről, me
lyet Szibériában a Beresowka folyó torkolatánál fedeztek fél a halá
szok. A jég között a mammutnak teljes testét találták fel. A Szent
pétervári akadémia megbízottjának, Here konzervátornak sikerült a 
helyszínen az óriási áliatot.több hónapi óvatos munkával a tudomány 
részére megmenteni. Az állatnak minden részét kiemelték a jég közül 
és így szállították el Szentpétervárra, hol most a tudósok tanulmány 
tárgyává tették. A tudományos kutatásnak igen sok értékes eredménye 
lett. Egyike a sok közül az állat eledelének kérdése. Ezt most vég
leg tisztázták, mivel az állat szájában növényi részeket találtak, a 
melyek bizonyságul szolgálnak, fyogy a mammut nemcsak tűlevelű 
fenyőfák lombjait ette, hanem a sivatag közönséges füves növényeit 
is. Az állat testén levő szörözet tömöttsége és lágysága jelzi a jég
korszak éghajlati állapotát az északi vidékeken, melyen a mammut 
élt. A rengeteg nagy agyarok fekvését, irányát is pontosan meg lehe
tett állapítani. Fontos új adatok birtokába jutottak a mammut farká
nak a szerkezetéről is. A mammutnak, miként ezt a beresowkai lele
ten konstatálni lehetett, rövid, 36 centiméter terjedelmű ' farka van, 
vége bojtos, a töve széles, fedőalaku. Miért nevezetes ez ? Rögtön 
kitűnik, ha a Madelaine départementben a dordognei barlang mammut-

‘rajzát felem’ítjük. Az illető rajzon a rriammutnak hasonló fark van 
vázlatosan rajzolva, mint az a valóságban mutatkozik. Ez a jellem
vonás tehát teljesen bebizonyítja, hogy a barlangi rajzoló Játta a 
mammut fárkszerkezetét. Tehát nem az ujabbkori ember rajza, hanem 
az ősemberé. Ilyenformán nem hamisítás, hanem valódi őskori rajzo
lás. Ezt a nevezetes tényt Brandt minden kételyen felül állónak bizo
nyította be. Így való igaz a rajzon előtüntetett szőrözet, a kis fül és 
az agyarak görbült szerkezete is. Tehát teljesen igaza volt Baer 
Ernesztnek, a ki 1866-ban a dordognei rajzról állattani szempontból 
is azt állította, hogy azt más nem rajzolhatta, mint az ősember.

* Harminckétéves magyar szaklap. Három évtizednél hosz- 
szabb idő óta szolgálja a „Vállalkozók Lapja“ hasznos s változatos 
tartalmával a közt, amely idő alatt annyira tökéletesedett, hogy ma 
már a legfejlettebb külföldi szaksajtó nívóját is eléri. E közlöny az 
építészek, mérnökök, építőmesterek, vállalkozók, fakereskedők és az 
ország építőiparosai körében olyan széles körben terjedt el, amilyen
nel kevés szaklap dicsekedhetik még a külföldön is. A kitűnő szer
kesztést Lakatos Lajos, Sós Izor és Komor Marcell építész végzik 
s derekasan állják a vállalt kötelességet, mért nélkülözhetetlen lapot 
adnak olvasóik kezébe. Kívánatra a lap kiadóhivatala-(Erzsébet-körut 
8. szám) bárkinek szívesen küld ez értékes tartalmú lapból mutatvány
számot.

Erdőmérnöki iroda.
Ajtay Sándor, az A. Cs. E. V. nyugalmazott 
erdőmestere Aradon Hasszinger-utca 5. szám 
alatt 1911 február 1-én erdőmérnöki irodát nyit. 
Elvállal: erdőbecslés, erdőfelmérés, határrende
zés és parcellázási munkálatokat. Továbbá 
erdei iparvasut-tervezést és építést. Birtokbecslés- 
vétel és eladás közvetítését. 2—3

28 éves, r. kath., nős, okleveles 
erdőmérnök, ki jelenleg állami 
szolgálatban van, nagyobb, lehető
leg püspökségi, káptalani, vagy 
:: hitbizományi uradalomban ::

kezelő erdötiszti állást keres.
■ Megkereséseket „Uradalom“ címre 

Sárközre (Szatmár megye) kér.

56—1911. számhoz.

Fenyőfa apróanyag eladás.
A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 

kerületéhez tartozó feketetiszai erdőgondnokság 
Hlodovec nevű és az azzal szomszédos erdei 
rakhelyeken felmáglyázott mintegy

417 drb. 8 m. h. 1. 0. evezőrud,
856 „ 8 „ „ II. 0.
137 „ 7 „ „ I. 0.

1615 „ 7 „ „ II. 0.
6061 „ 6 „ „ I. 0. csáklyarud,
8497 „ 6 „ „ 11. 0.

884 „ 5 „ „ I. 0. „
11559 „ 5 „ „ II. 0.
9549 „ 4 „ „ komlórud
8504 „ 3 „

109 „ fenyőheveder
eladása iránt 1911. évi február bó 22=én dél= 
előtt 9 órakor az erdőigazgatóságnál megtud
ható helyiségben zárt írásbeli ajánlatok tárgya
lásával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverés 
fog tartatni.

Kikiáltási ár
a 7—8 m. h. I. 0. evezőrudra drb.-t 1 K 99 fii).
a 7-8 m. h. 11. 0. „ „ 1 K 63 fill.
az 5—6 m. h. I. 0. csáklyarudra „ 69 fill.
az 5—6 m. h. 11. 0. „ „ 51 fill.
a 3—4 m. h. komlórudra „ 11 fill.
a fenyő hevederre „ 1 K 37 fill.
Az ajánlat egész és tized százalékban teendő

Bánatpénz gyanánt készpénzben vagy állam
papírokban 2000 korona teendő le, illetve csato
landó az írásbeli ajánlathoz.

Az árverési és szerződési feltételek a mára
marosszigeti m. kir. erdőigazgatóságnál és a 
feketetiszai m. kir. erdőgondnokságnál (székhelye 
Kőrösmező) a hivatalos órák alatt megtekint
hetők.

M. kir. erdőigazgatóság.
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59. szám. 1911.

Pályázati hirdetmény.
Az alulirt m. kir. állami erdőhivatal Aradvármegye közigazgatási erdészeti bizottságának 1910. 

évi 4888/K. E. B. számú határozata folytán a lemondás következtében üresedésbe jött, öt 
évenként 50 koronával emelkedő, 700 (Hétszász) korona évi javadalmazásu, és az állás elnyeré
séről szóló értesítés vételétől számított 8 napon belül elfoglalandó marosborsai

kerületi erdőőri állásra
pályázatot hirdet.

Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37. §-ában előirt minősítésüket, ép és egész
séges testalkatukat, életkorukat és az eddigi alkalmaztatásukat előtüntető okmányaikkal felszerelt, 
egy koronás bélyeggel ellátott, sajátkezüleg irt kérvényeiket folyó évi március hó 4-ig 
ide nyújtsák be.

Az elkésett vagy kellően fel nem szerelt pályázati kérvények figyelmen kívül hagyatnak. 
Azonos minősítéssel bíró pályázók közül az oláhul jól beszélők előnyben részesülnek. 
Arad, 1911. évi január hó 14-én.

M. kir. állami erdőhivatal.

50—1911. erdőig, számhoz.

Tölgyfa eladásí hirdetés.
A rónaszéki m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó:
I. A máramarosi sóvasut vonala mellett fekvő „Szenes" „Kálvária" nevű rakhelyekre ki

szállított és ott felmáglyázott 592 drb különféle méretű 497’75 m3-re becsült tölgy épületfára 
22,682 K 56 f kikiáltási ár;

II. ugyancsak a rónaszéki erdőgondnoksághoz tartozó „Hrabniki" 1910. évi tűzifavágásban 
visszamaradt tövön álló 172 drb 475’612 m3-re becsült tölgy épület- és 71’6 m3-re becsült tölgy 
tűzifára 14,305 K 58 f kikiáltási ár mellett

1911. évi február hó 27-én d. e. 10 órakor
az erdőigazgatóság hivatalos helyiségében árverés fog. tartatni.

Árverelni lehet szóval és írásbeli ajánlatokkal. Bánatpénz gyanánt a kikiáltási árak 10% 
teendő le az árverést vezető bizottság kezeihez készpénzben, vagy óvadékképes értékpapirokban.

Úgy az I., mint a II. alatt értékesítésre bocsájtott faanyag külön-külön értékesítési tárgyat 
képezvén, azok mindegyikére külön-külön ajánlat teendő.

Az árverési és szerződési feltételek a máramarosszigeti erdőigazgatóságnál, valamint az 
erdőigazgatósághoz tartozó valamennyi erdőgondnokságnál -a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Máramarossziget, 1911. évi január hó 10-én.

M. kir. erdőigazgatóság.
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8269. 1910. szám.

Fenyő tutajfa eladás
egyezer és ötszáz köbm. részletekben

A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság a 
bustyaházái m. kir. erdőhivatal által Máramaros- 
szigeten, az erdőigazgatóságnál megtudható helyi
ségben 1911. évi február hó 20-án s 
szükség esetén folytatólag a következő napokon 
délelőtti 9 órai kezdettel tartandó nyilvános 
versenytárgyaláson az alábbi sorrendben eladásra 
kerül írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos szóbeli 
versenytárgyalás utján:

I. A bustyaházai m. kir. erdőhivatal kerületé
hez tartozó királymezői, felsőbruszturai és német- 
mokrai m. kir. erdőgondnokságokból az 1911. 
év folyamán a bustyaházai és técsői kincstári 
rakpartokra letutajozandó 1—80. számú egyezer 
köbméteres fenyőtutajfa részlet.

II. A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgató
ság kerületéből az 1911. év folyama alatt a 
bocskó-lonkai rakpartokra letutajozandó mintegy 
180,000 m3 fenyő-haszonfából mintegy 164,000 
m3 egyezer és 16,000 m3-nek ötszáz köbméte
res részlete és pedig:

1. abogdán—fehértiszai erdőgondnokság 1—66,
2. a vaséri erdőgondnokság 1--29,
3. a fejérpataki erdőgondnokság 1—9,
4. a kévéiéi erdőgondnokság 1—20,
5. a mezőháti erdőgondnokság 1—40. sz. 

egyezer köbméteres részlete,
6. a feketetiszai erdőgondnokság 1—32. sz. 

ötszáz köbméteres részlete.
Minden egyezer, illetve ötszáz köbméteres 

részlet külön-külön értékesítés tárgyát képezvén, 
csak azok az írásbeli ajánlatok vétetnek figye
lembe, amelyekben külön-külön borítékban csak 
egy-egy — határozottan megnevezett számú — 
részletre tétetett ajánlat és amelyek a szóbeli 
árverés megkezdése előtt nyujtatnak be az 
árverelő bizottsághoz, avagy a bustyaházai erdő
hivatal, illetve a máramarosszigeti erdőigazgató
sághoz.

Kikiáltási ár gyanánt a tiszai szokványárak 
30 százalék felemeléssel állapíttattak meg.

Az írásbeli ajánlatokban a kikiáltási árakon 
felül egész és tizedrész százalékokban teendő 
az ajánlat, még pedig számokban és betűkkel.

Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. 
földmivelésügyi ministerium erdészeti segéd
hivatalában, a máramarosszigeti erdőigazgató
ságnál, a bustyaházai erdőhivatalnál, valamint a 

két kerület valamennyi erdőgondnokságainál és 
a bocskói faraktárgondnokságnál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők és kívánatra az érdek
lődőknek a máramarosszigeti erdőigazgatóság, 
illetve a bustyaházai erdőhivatal által meg is 
küldetnek.

Az árverési és szerződési feltételek ezen felül 
a következő városok, illetve községek elöljáró
ságaihoz is megküldettek: Tiszaujlak, Bereg
szász, Vásárosnamény, Tokaj, Tiszalúc, Tisza
füred, Tiszalök, Fegyvernek, Poroszló, Török- 
szentmiklós, Szolnok, Tiszaföldvár, Csongrád, 
Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged, , Makó', 
Törökkanizsa, Magyarkanizsa, Zenta, Óbecse, 
Törökbecse, Titel és Zimony.

Az írásbeli ajánlatokhoz használandó űrlapok 
és borítékok a máramarosszigeti erdőigazgató
ságnál, illetve a bustyaházai erdőhivatalnál a 
jelentkezőknek díjtalanul adatnak ki.

M. kir. földmivelésügyi minister.

££ Mindennemű ££

nyomtatványok
pontos kivitelben és jutányos

:: árak mellett kaphatók ::

Székely és Illésnél, Ungvári.
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Hirdetmény.
Fürész-üzem beszüntetése folytán eladás alá 

kerülnek alig 5 hónapon át üzemben volt 
következő gépek:

250 PH erős kazán, ikergéppel (teljes) Lang- 
féle; 30 PH erős egyhengeres gép, Lang-féle; 
villanyvilágító-berendezés (complett) 8 ivlámpá- 
val; főtransmissió, melléktransmissiók; 1 db. 
36-os, 1 db. 30-as,. 1 db. 24-es keretfűrész és 
1 tavoletti keretfürész ; 9 drb vasasztalos kör
fűrész, 3 ingafűrész — Pini- és Kay-félék.

Részletesebb felvilágosításért érdeklődők fordul
janak a lap szerkesztőségéhez P. H. H. jelige 
alatt.

Hirdetmény.
A gróf Potocki uradalom erdőbirtokán eladás 

alá kerül mintegy 1100 m3 26 cm. középerős
ségtől fölfelé

tölgy rönk-anyag.
Részletes feltételek megtekinthetők az uradalmi 
igazgatóságnál. A faanyag Gurahonc-Jószáshely 
állomáson kerül berakásra az arad-Csanádi vasút 
vonalán.

Gróf Potocki uradalom Igazgatósága.
Honctő (Arad m.)

Erdei facsemete-eladás
1911. évi tavaszi szállításra.

600.000 drb. 2 éves lucfenyő magoncz Picea excelsa
1,300.000 „ 3 „

50.000 „ 4 „ „ átiskolázva
1,200.000 „ 2 „ feketefenyő magoncz Pinus austriaca

40.000 „ 2 „ bankfenyő „ Pinus banksiana
45.000 „ 3 „
20.000 „ 2 „ jegenyefenyő „ Abies pectinata

600.000 „ 1 „ kocsányos tölgycsemete Quercus pedunculata
400 000 „ 2 „
250.000 „ 3 „

1,200.000 „ 1 „ kőriscsemete Fraxinus americana alba
60.000 „ 1 „ „ „ „ ornus
80.000 „ 2 „

1,200.000 „ 1 „ ákác „ Robinia pseudoaccacia
4.000 „ 1 „ diófa „ Juglans nigra
1 000 „ 2 „

Továbbá fodorjuhar, éger, hárs és gleditschia-csemeték elsőrendű minőségben. 
A csemeték mind elsőrendű minőségűek.
Árjegyzéket kívánatra küld:

Junghans E. erdőgondnoks  ága Lunkaszprie,
u. p. Dobrest, Biharmegye.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



64 MAGYAR ERDÉSZ 3. szám.

Faeladási hirdetmény.
Mese község eladja Oberm Dorf nevű erdő

részben fekvő 1910. évi rendes vágásában levő
1—330. számozott, épületfának alkalmas, 42 cm. 
átlagos mellmagasságu átmérővel biró 330 drb. 
tölgyfát, mely szakértői becsű alapján 236 m3 
mű- és 311 m3 tűzifát tartalmaz. — Becsérték 
és kikiáltási ár 5000 K ; bánatpénz annak 10 °/o-a.

írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyil
vános árverés Mese község irodájában az 1911. 
év február hó 11-én délelőtt 10 órakor fog 
megtartatni.

Az árverési feltételek Mese község elöljáró
ságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők.

Mese, 1911. év január 20-án.

Az elöljáróság.

Ül
Valódi

Helianthi salsifis 
1000 darabonkint 

45 korona.

ül
Faiskola terület

100 hold.

FARAGÓ BÉLA
cs. és kir. udv. szállító

Magyar Magpergető Gyára 
Erdészeti csemete telepek 

Zalaegerszeg.

Mag- és csemeteárjegyzéke 
e hóban megjelenik.

KI KI K

„Jura-Fegyver  olaj.“
Hírneves vadászok és szaktekintélyek által is 
elismert legjobb fegyvertisztító és fegyverkonzer- 

váló olaj, továbbá •.• /

„Jura-Foncsorozó“ 
a beólmosodott fegyvercsövek legjobb tisztító 
szere. Kaphatók: Budadesten: Huzella M., Zubek 
Bertalan és tsa, Skaba és Plökl. Kassán : Quiszfeld 
János. Kolozsváron: Schuster Emil. Debrecen
ben: Tóth Gyula, Antalffy Testvérek. Miskolcon : 
Huska Vilmos. Nyíregyházán: Ruzsonyi Pál. 
Szatmáron: Koós Gábor. Deésen: Brugovitz Jó
zsef. Eperjesen: Theisz Ármin uraknál és á 
„Jura-fegyverolaj“ laboratóriumban : Dombrádon, 

Szabolcs m. v v

Ara egy kis (100 gr.-os) üveg fegyverolaj
nak 1 K, nagy (300 gr.-os) üveg 2 K 50 f. 
v Egy tégely foncsorozó kenőcsnek 1 K.

n-......  ....—-.  - r

Székely és 3llés
... Ungvárott ... 
ajánlja modernül berendezett 

könyvnyomdáját 
mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos elkészítésére
.. a legolcsóbb árak mellett..

o o o

Erdészeti nyomtatványraktár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



XI. évfolyam. Rimabánya, 1911. február 15. 4. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította Felelős szerkesztő:
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván. MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA

t 1909. augusztus 25. | hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs :
Remetei KŐVÁRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár: 1 Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K jfj. NÄGEL OTTÓ könyvkereskedése
Egyes szám ára ... ... 1 K. j Muzeum-körut 2-ik szám.

Tagosítás és telepítés.
Irta Elek István.

Egertől — Orsováig csaknem annyi, mint a 
Kárpátoktól — az Adriáig, — egy egész ország 
fekszik közbül. Itt kékebb az ég; melegebben 
tűz le a nap ; — az orgona, tulipán, sőt a füge 
senkitől nem ültetve, vadon tenyészik; — az 
emberi kultúra és műveltség bölcsőjéhez leg
alább egy tyuklépéssel közelebb esünk ; s mikor 
még az ország szivében csak vad nomád népek 
vertek sátrakat, erre már a Traján császár által 
épített műúton, és a széleshátu Duna vizén 
nyomult előre a kultúra a világ meghódítására, 
és mégis: legalább egy évszázaddal maradt ez 
a vidék hátrább gazdaságilag az acélos búzát 
és egri bikavért termő Hevesmegye mögött.

E két vidéknek nem a természettől nyert 
kincseit, földjének jóságát és gazdagságát mérem 
össze, hanem kultúrájának fejlettségét.

A gazdasági kultúra legelső követelményének 
tekintem, hogy minden terület a legokszerübb 
módon hasznosíttassék, már pedig oktalanabb 
módon parlagon hevertetett, alig kihasznált mégis 
tönkretett annyi kecskelegelő nincs talán az 
egész országban együttvéve, mint éppen itt Krassó- 
Szörény megyében.

Szántónak való s így mezőgazdasági művelésre 
alkalmas földje igaz alig van itt a hegyvidék
nek, de ezt nem is bánja az oláh, mert hiszen 
apáitól örökölt tunyasága és lustasága úgy sem 
engedné meg, hogy azt mívelje.

Nem a szántóföld elégtelensége miatt sir hát 
az itteni nép, hanem a legelő után. Leghőbb 

vágya, vajha életének hátralévő napjait tétlenség
ben eltölthetné kecskéit, s birkáit szabadon legel
tetve az Aldunától — a Retyezátig.

De hát komisz az élet, — a legelő napról-napra 
silányabb, kiéltebb, kopárabb lesz, azért mit ér 
neki, ha egy-egy 500 lelket alig számláló közsé
get több ezer hold legelő környez is, ha minden 
teremtett lélekre 10 hold legelő terület esik is, 
neki ez sem elég, hanem vájja magát beljebb 
az erdőbe, akárkié is az, s nem csak a külső 
széleken megkezdve, hanem mint kukac a saj
tot, az erdőtest belsejében lévő belzetekből ki
indulva ezer és ezer ponton egyszerre támadva, 
kezdi ki az erdőt. Hogy merre fog legelőjével 
terjeszkedni, azt már évekkel előre mutatja a 
sok kiszáradt faóriás, miket talán nem is ő, ha
nem még az apja gyűrűzött körül, ő csak foly
tatja ezt a jónak bizonyult honszerzést s az 
általa körülgyűrüzött fák még csak jövőre fognak 
elszáradni. És ha már az erdő végképpen ki
pusztult, alázatos instanciával bérlőként jelent
kezik, és hála a humánus felfogás diadalának, 
no meg a hatalmas pártfogóknak, az erdőpusztitó 
az általa kiirtott területeknek potom áron örök 
bérlője lesz.

Nálunk magyarlakta vidéken, ha a magyar 
paraszt hasonló fuífanggal akarna az uradalmak
tól területeket hódítani, tönkre tétetnék, utána 
menne földje, háza, tehene, itt megörülnünk kell, 
hogy a „meine lieben Grenzern“-eknek gondtalan 
létet biztosíthatunk.-

Nem istápolni, hanem ki kellene kergetni ezt 
az élhetetlen, tunya pásztor népet, s szőlőmúvelő- 
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két, gyümölcskertészeket s erdei munkásokat 
helyükbe telepíteni.

Végre is itt az ideje, hogy erélylyel állást fog
laljunk azon agrártúlzás ellen, a mely az ország 
népének boldogulását egyedül csak az állat
tenyésztés szertelen fokozásában látja s e vég
ből, nemhogy az intenzív gazdálkodást, a föld 
termő erejének és képességének minél eredmé
nyesebb kihasználását sürgetné, de vissza óhajtja 
a régmúlt századok letűnt pásztorvilágát, legelőt 
követel erdőn, mezőn, dombhátakon, hegyeken, 
mindenütt, még a holdban és csillagokban is.

Hát már végképen Angol hon sorsára kíván
ják juttatni ezt azt elárvult országot?

Az angol népnek szerencséje volt, mert hogy 
országát a pásztoroltatás terméketlenné tette, 
egész erejével a kereskedelemre vetette magát 
s azon megizmosodva, az angol koronához csa
tolta a világ legtermékenyebb gyarmatait, de ha 
— engedve az agrár törekvéseknek — Magyar
ország hegységei egykor hasonlóan terméketlen 
kopárrá válnának, az árvizveszedelem pedig 
termékeny völgyeinket tenné hasznavehetlenné, 
ugyan mihez kezd a honából kiűzött magyar 
nép, hol találja fel boldogulását, s honnan csatol 
majd Szent-István koronájához termékeny gyar
matokat?

Magyarország népének ereje kifejtésére nincs 
más, tere, mint épen csak az, ahol lakik, tehát 
épen agrár érdekből, a föld termő erejének leg
kisebb csökkentését sem szabad megengedni s 
e tekintetben ajánlatos a legkonzervativebb állás
pontra helyezkedni. Mivel pedig épen a legel
tetés cserzi ki a föld termőerejét — az arra nem 
való területeken, — sőt a legelő állat lábanyo- 
mán keletkeznek a terméketlen, hasznavehetlen 
kopárok, nemcsak más államok példája szerint, 
hanem szemünk láttára, előttünk nap-nap után, 
a józan észre hallgatva, nem a legelőterületek 
szaporítására, hanem a legeltetés megfelelő s 
közérdekű korlátozására kellene törekedni.

És ha már emberi intelem nem használ, 
okulnánk az istenítéletekből. A Krassószörény 
megyét sújtó múlt nyári két vizáradás még 
nyomaiban is rettenetes pusztulást hozott. Ilyen 
istencsapásnak láttára egy pillanatra megdöbben
nek az emberi elmék, de az ezt megelőzni 

ERDÉSZ 4. szám.

hivatott óvintézkedések, népszerűtlenek lévén 
örökre váratnak magukra.

A földm. Minister ez esetben is geológiai, 
meteorologiai, vízrajzi, gazdasági, erdészeti s 
minden elképzelhető szempontból tanulmányoz- 
tatta az árvizterületet. Szakemberei, — köztük 
az erdészet két jeles képviselője is — itt jártak, 
mértek, kutattak, jegyezgettek s bizonyára meg 
is tették az árvíz keletkezéséről, okairól, mérvé
ről szóló jelentéseiket, s jövőben való elkerülé
sének módozatai iránti javaslataikat, mégis ma
rad minden a régiben, sőt mini az 1911. évi 
állami költségvetésből kitetszik, mig a kincstári 
erdőknél az üzleti épületek és szállítási eszkö
zök rovatánál 53 ezer, a beruházások rovatánál 
200 ezer koronával apasztva lettek a költségek, 
a föld. Minister egy milliót igér, — nem a legelő
kérdés rendezésére — hanem a legelők szapo
rítására.

Pedig ezt ingyen is megteszi a nép, s az 
oláh gyűrűzi tovább az erdő fáit, kiélt legelőit 
elhagyva vagy csak kevéssé használva, növeli a 
hirtelen vizár keletkezését elősegítő kopárokat.

Azt mondtam előbb, ki kellene kergetni ezt a 
tunya pásztornépet s ezt megismételem, mert 
csak ez az egyetlen mód segít.

Az ország belsejében lakók el sem tudják 
képzelni, mily óriási területeken ur ez a dédel
getett oláh pásztor az ő pár száz nyomorult 
kecskéjével, hiszen ha ezek a területek, mint 
szőlők, kertek, gyümölcsösök, kaszálók, művelés 
alá vétetnének, tiz annyi marhát nevelve és tartva, 
tiz annyi nép élhetne itt meg jó módban, sőt 
gazdagságban.

Pedig minő tüzes bor, mily kitűnő gyümölcs 
teremne itt a parlagon heverő kiélt legelők 
ezernyi-ezer holdjain. Igaz, hogy meredekek a 
hegyoldalak, de hiszen meredekek a hires Tokaj 
szőlői is, hanem azt a tüzet árasztó érlelő meleg 
napot, amit itt felfognak a hegyek déli lejtői, 
nem élvezi Magyarország egyetlen egy szőlő
hegye sem.

A bécsi borozók némelyikében még ma is 
felírva találjuk a borlapon a szvinicai bort, pedig 
már az itt egykor telepített szőlők régen el
pusztultak, s nem engedi újjáépíteni a pásztor
kodással járó lustaság.
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Jobb bor, zamatosabb gyümölcs sehol az ország
ban nem teremne, mint itt, hiszen nemcsak hogy 
a Duna kifolyási pontja a legmélyebb pont 
Magyarországon s igy a hegyek lejtői itt mélyebb 
fekvésüek, mint a kis Magyar Alföld, hanem 
déli fekvésére is Orsóvá délebbre esik Velencé
nél, Milánónál, sőt Polánál.

Micsoda megtévedt elmélet, mely Magyar
ország boldogulását az állattenyésztés erőltetett 
fejlesztésétől várja, s e végből legelőért kiáltoz, 
holott épen az a legnagyobb nyomorúságunk, 
hogy óriási területek hevernek parlagon mivelet- 
lenül kopárosodásnak kitéve, a legeltetés által 
alig értékelhető hasznot hajtva, melyek intenzív 
művelés alá véve, nemcsak sokkalta több jöve
delmet hoznának, de sokkalta több haszonnal 
volnának az állattenyésztés szolgálatába is állít
hatók.

Mi erdészek, kik erdőinket féltjük ezen irány
zat megerősödésétől, — nem becsüljük le az 
állattenyésztési érdekek fontosságát, csak azt a 
törekvést kárhoztatjuk, mely a régi pásztorvilágot 
visszahijva, kizárólag legelőkön kíván nevelni 
állatokat, s azért azt várjuk a földmivelési kor
mánytól, hogy azt az egyedül helyes gazdasági 
Politikát kövesse, hogy minden földterület a 
neki legmegfelelőbb művelési mód mellett, a 
termőerő és képesség lehető fentartása, sőt 
fokozásával a lehető legintenzivebb módon 
használtassák ki.

Ezen elvtől eltérni, protekciókat gyakorolni egy 
mívelési ág érdekében sem tanácsos, mert ha 
fgy az arra nem való legelőterületek kivétetné- 
nek is az állattenyésztés szolgálatából mint 
legelők, visszaadhatók részben mint kaszálók, s 
ha a legelővel való terjeszkedésnek gát vettet
nék is, ez nem az állattenyésztés érdekeinek 
csorbulására vezetne, de arra bírná a gazdákat, 
hogy máss erre alkalmas területeket állítsanak 
az állattenyésztés szolgálatába. Vagyis a gazda 

látja, hogy az állattenyésztésből több és bizto
sabb jövedelme van, mint a magterményekből, 
s az eddig szokásos potya legelőkhöz már nem 
Juthat: takarmányt vet s nevel majd háromannyi 
áUatot, mind eddig.

Azért mondom, hogy ez a nagy fene legelő- 
áz, ami agráriusainkat újabban ismét elővette, 

nem vezet jóra, még az állattenyésztés sorsán 
sem lendítene, mert csak elodázza az intenzív 
gazdálkodásra való áttérést.

Természetesen, mert pl. ez a krassószörény- 
megyei oláh miért fogna kaszát és kapát, mikor 
télen-nyáron van mit legeltetni s nyugalmasabb 
s szebb élet nincs a pásztorkodásnál.

Hogy ő s vele együtt a világ összes föld- 
mivelő népe így szeretne élni, s így képzeli el 
az állattenyésztés legideálisabb állapotát, az kézen
fekvő dolog ; de ennek a régen elmúlt időkből 
kisérteni visszajáró ideának kedvezni öngyilkos
ság, mert rengeteg, területet von el a termelés
től, sőt tesz hasznavehetetlenné.

Téglás Károly, a legelő kérdésének egyik leg- 
hivatottabb s legalaposabb ismerője is, az E. L. 
jubileumi számában, most ismételten sürgeti az 
intenzív gazdálkodásra s így legalább részben 
az istállózásra való áttérést, szükségesnek tartja 
a legeltetés törvényes korlátozását, aggodalmas
nak a legelők tovább való terjeszkedését, de az 
ügy gyökeres megoldásának lehetőségéről, mód
jairól véleményét nem nyilvánítja, csak sejteni 
engedi, hogy alkalmas legelőtörvény hozatala 
által kívánná az ügyet legszívesebben rendezni, 
s addig is a kölcsönös megértésre, s helyes 
példa nyújtására biztatja az erdészeti alkalmazot
takat.

A nép kioktatásának jelentőségét nem kicsiny
lem, de sok gyakorlati értéket nem tulajdonítok 
neki. Az a vigasz sem lelkesít, hogy ha majd 
népünk hozzá érik — a nyugati államok pél
dájára — az intenzív gazdálkodáshoz, vége 
szakad az esztelen földpazarlásnak s helyre 
hozatnak a mai kor mulasztásai.

Hasonlít az eset ahoz, mint mikor az apa 
inti fiát, hogy ne játszón a késsel, mert meg
vágja magát, s mikor a gyerek tovább játszik 
a késsel, nagy lelki nyugalommal előszedi a 
karbolos vattát s a kötszereket, hogy kéznél 
legyenek, ha szükség lesz, reájuk.

Más könnyebb módja is van a megoldás
nak : ki kell venni a kést az oktalan gyermek 
kezéből I

Teljesen felfogva és értékelve a Téglás fel
hívását, hogy az e téren provokált magyar erdé
szet kötelessége a helyes megoldás érdekében 
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minden tőle telhetőt elkövetni, legközelebb fejtem 
ki, hogy szerény véleményem szerint mily irányú 
és végcélú törekvésre kellene erőinket egyesítve 
összpontosítanunk.

(Folytatjuk.)

Failletmény, földilletmény és status
rendezés.

Irta Márton Sándor.

Hosszabb idő óta foglalkoztatja már e sorok cime az 
állami erdőtiszteket, sok szó esett arról és sokat írtak 
róla. Mindamellett ha most toliamra veszem ezt a három 
fogalmat, úgy hiszem, nem fogok felesleges munkát 
végezni, ha történelmi sorrendben adom elő ezen — 
sajnos — még mindig kisértő kérdést.

Amig pénzért csak kevés tárgyat lehetett állandóan 
• szerezni, mindenki arra törekedett, hogy 'lakását, élelmi
szerét, ruháját s fűtőanyagát természetben megszerezze, 
mert ezeket nem lehetett mindig mindenütt venni és 
sohasem lehetett nélkülözni.

Ha valaki szolgálatot vállalt, az volt az első gondja, 
hogy a természetbeni lakás, élelmiszer és fűtőanyaggal 
el legyen látva. A készpénz úgyszólván mellékes volt, 
így volt ez az erdőtiszteknél is s a természetbeli faillet
mény s föld mai korig megmaradt, még pedig azért, 
hogy a legtöbbnyire erdőben vagy falun lekötött erdő
tiszt valahol lakhasson, mert falun s erdőben ma sincs 
vagy legalább is ritka a bérbevehető lakás. Ezenkívül a 
szolgálatot adó kivánjéT, hogy épülete fűtéssel jó karban 
tartassék és az erdőtiszt ne keveredjék illetéktelen fa 
eltüntetése miatt gyanúba, a föld pedig megteremje a 
mindennapi kenyér, burgonya, zöldséget stb, és e szük
séglet után ne kelljen máshova utazva azokat megdrágí
tani; továbbá, hogy megteremjen helyben a lótartáshoz 
a széna, zab, s ezt se kelljen máshonnan hozni, mert 
úgyis sokfélét kell távolról beszerezni s emiatt az erdő
tiszt falun vagy erdőn, ahol jó fuvart épen nem, vagy 
csak rosszat is nehezen kap, ne legyen annak kitéve, 
hogy nem hozathat magának még csak egy kis sót sem, 
nem hogy orvosságot.

Ugyanígy van ez a falun vagy tanyán lakó gazda
tiszteknél is.

Bekövetkezett nálunk 1880-ban az erdőtörvény életbe 
lépése. A kir. erdőfelügyelőket az államtól is függetle- 
nítni akarták s nem adtak nekik föld s failletményt, de 
kaptak jobb előlépési viszonyokat.

Valamivel később szervezésre került a községi stb. 
erdők kezelése. A legelső ily erdőtisztikar a kincstártól 
helyeztetett át, akiktől föld-failletményt nem vehetvén 
el, megváltást kaptak, még pedig eleinte eléggé meg
felelőt, úgy, hogy ezelőtt 18—20 évvel, az akkori pénz

értékben többet kaptam a mai együttes 510 K váltság 
mai értékénél. »

De a szükségletek növekedvén, az állam bevételei nem 
szaporodván, az állami erdőtisztekről nem gondoskodott 
az 1892. és 1893. év, mert az akkori kormányelnök azt 
mondta, hogy az állam nem csinálhat konkurrenciát a 
magán erdőbirtokosoknak. Hogy is állt ekkor a status ? 
Mutatja ezt az Orsz. Érd. Egyesület 1893. évi felterjesz
tése. Volt 1892-ben 563 erdőtiszt.

átlag fizetés
a VI. dijosztálybai

VII.
VIII.

n 1-0% ]
5-3 „
8-0 „ j

, 14-3% 1276 frt.

IX . • 28'0 „ 1
X. 35-4 „ /
XI. 6’7 „ (. 85-7 % 625 frt.

XII. 15-6 „ )
800 írtnál többet csak 22 % kapott, pedig ezen alól csak
a kezdő tisztviselők voltak másutt.

Azt mondja a felterjesztés továbbá, hogy mily nehéz 
előre menniök, mutatja az eddigi szolgálati idő s fizetés
nek összehasonlítása, u. m.
35—40 évi szolgálat után 800 frtos fizetést kap 10 o/o
30—35 .......................... 800 „ „ „22 „
25—30 .......................... 800 „ „ „ 27 „
20—25 .......................... 800 „ „ „11 ,,
15—20 .......................... 800 „ „ „ 23 „
15. évnél rövidebb idő 800 „ „ „7 „
További 800 frtos (IX. o.) fizetésüek átlag kora 47 év

1000 „ „ „ „ 54 „
Előadja a felterjesztés, hogy a természetben lakásadás 

követelmény, mert erre szükség van s a többiek csak 
15% lakpénzt kapnak (mint magam is 1887-ben 600 
frt után 90 frt évi lakpénzt kaptam s fizettem udvari 
két elég nagy és egy szűk szobáért 200 forintot). Ezt a 
természetben lakást, vagy ennek váltságát tehát a fize
téshez jövedelműi nem lehetett venni, sőt reá fizettünk.

A failletmény sem jövedelem a fizetésen felül, mert a 
kincstári épületet fűtni kell s a failletmény eladása 
tiltva van.

A földilletmény sem vehető javadalmazási többletbe, 
mert a lótartásra kötelezettek e célra szükségük a ter
ményeket ; a 250 vagy 350 frtos lótartási átalány a 
kocsikon s lóban előálló veszteségnek némi pótlására való.

Hozzáteszem, hogy ha egy ló elhullott, ez a tisztviselő 
kára volt. Ebből sem származhatott oly jövedelem, amely 
a fizetésbe volna betudható.

Felveti a felterjesztés a kérdést, hogy az erdőtiszt 
falun olcsón élhet. Úgy de — úgymond — ez nem áll, 
mert a gyermeknevelés sokkal többe kerül.

Hangsúlyozza a felterjesztés, hogyha az elégedetlenség 
terjed, a hivatott elem el lesz riasztva az erdészpályától.

Mindennek azonban úgyszólva semmi sikere sem volt, 
és csak az tette a községieknél az előlépést jobbá, hogy 
új szervezés volt náluk 1899-ben.
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Legjellemzőbb volt azonban az 1886—1896. évtizedre 
a műszaki dijnok intézmény, napi 2 K-val és külső 
munka esetén 84 f járulékkal és a 2 K levonandó volt 
az esetleg szabadságon töltött napokra.

Ez az intézmény két okból állott fenn sokáig:
1. hogy az akadémiát nagy számban végzett ifjak ki

képezhessék magukat;
2. a kiképzettek közül pedig sokan menjenek át a 

kataszterhez, hogy ez olcsó munkaerőket nyerjen. Szól
nom kell az erdőtisztek napidijairól is, mely ez időben 
volt a

X—XI. díjosztályban 1 frt 50 kr. 
félnapra 75 kr.

IX. díjosztályban 2 frt
Vili. „ 2 frt 50 kr.

Ezek az igazán kétségbeejtő állapotok tartottak 1905.
végéig. Mikor már nem volt fiatal végzett erő s az erdő
tisztek el voltak keseredve, Hangay Géza s csekély
ségemnek indítványára az Orsz. Erdészeti Egyesület 
1904-ben rendkivüli közgyűlést tartott, amely báró Bánffy 
Dezsőnek hálára kötelező hozzájárulása mellett feliratot 
intézett a kormányhoz s báró Bánffy Dezső az ország
gyűlésen is felszólalt az erdőtisztek statusának rendezése 
érdekében. Eredménye volt a napidijaknak oly rendezése, 
amely ma is fennáll.

A statusrendezés ügyében volt még 1906-ban Halász 
Géza kartársam buzgólkodása folytán egy értekezlet: 
majd 1908-ban Rónay Antal ministeri tanácsos egybe
hívott egy népes értekezletet, amelynek eredménye a 
kormányhoz' való ismeretes lelterjesztés volt. Darányi 
Isnác akkori földmivelésügyi minister is meggyőződött 
ügyünk igazságáról s magas pártfogásába vett bennünket 
s igy jöhetett létre az 1910r évi földmiv. költségvetés
előirányzat, melyben a föld- s failletmény meghagyása 
mellett az ismert beosztás volt felvéve, u. m. V. oszt. 
1 °/i> VI. o. 9 o/u VII. o. 20 °/o stb. 3 év alatti foganato
sítás mellett.

De ez a költségelőirányzat pénzhiány miatt félre téte
tett s ahelyett, hogy már 1912-ben egészen végrehajtva 
lett volna, helyette egy csonka rendezést tartalmaz az- 
1911. évi költségelőirányzat.

Nem lehet tagadni, hogy ez a tervezés is haladás, de 
nem lehet abba belenyugodnunk, hogy egyenlő képesí
tés mellett annyi mellőzés után még mindig hátrányban 
maradjunk, hozzátevén, hogy a fiatalokat ez a javaslat 
sem föld-failletményben, sem jobb előlépésben nem 
részesíti s így sérelmes is.

ugy van felállítva a kérdés: vagy teljes statusrendezés 
'esz, vagy megmarad a föld- és failletmény. Ez utóbbiról 
kellene lemondani tehát. A kik a földfa helyett gyenge 
váltságot kapnak (p. o. Nagykárolyban csemetekertet az 
állam bérel kát. holdankint 36 — 40 K-ért s az erdőtisz
tek földjét megváltja 10 K-ért), hajlandók erről lemondani, 
üe nem teheti ezt p. o. a Felsővissón, Láposbányán stb. 
lakó erdőtiszt, mert bizony ott nem bérelhet földet (az 

állammal szemben pedig bérlő nem lehet) s ott nem 
kap zöldséget, krumplit, zabot stb. kénytelen volna tehát 
messziről hozatni. De továbbá nem is lehet nyáron ezt 
hozatni, mert a nyári krumpli csak frissen jó és a lovak
nak zöldtakarmányt csak közelből lehet adni.

A javaslat intenciója ellen az Országos Erdészeti Egye
sület tiltakozott; a pénzügyi bizottságban védelmünkre 
kelt MezősSy Béla volt államtitkár, s a földmiv. kormány 
megígérte, hogy uj tanulmány tárgyává teszi a kérdést. 
Az állami tisztviselők lapjának f. évi 2-ik száma bizta
tást is tartalmaz, de ezt lerontja a 3-ik számban levő 
közlemény.

Én levélbeli biztatást nyertem az államtiszv. erdészeti 
bizottságának elnökétől, Marosi Ferenctől, hogy gyűlést 
hiv egybe. Mielőtt azonban ez megtörténnék, mindnyájunk 
érdekében felkérem kartársaimat, hogy az alábbiakat 
fontolóra venni szíveskedjenek.

Minden magyar állampolgárnak meg van a kérvényező 
s gyülekezési joga. Kérvényt adhatunk be az Országház
hoz. Ne kérjünk ebben mást, minthogy az 1910. évre 
benyújtott állami költségvetésben részünkre a föld- s 
failletmény megmaradása mellett tervezett statusrendezés 
hajtassák végre úgy, amint abba befoglalva volt,-azaz 
1912-ben már teljesen be legyen fejezve.

Úgy hiszem, nem sértünk vele senkit sem s van alapunk 
a kérelemre.

Aki velem ezekben egyetért, szíveskedjék pár sornyi 
hozzám intézett levélben kijelenteni, hogy a kérvény
beadáshoz hozzájárul és nyilatkozik, hogy szükséges
nek tartja-e egy nagy értekezlet összehívását, továbbá 
megígéri, hogy az ismerős országgyűlési képviselőket 
informálni fogja. Ez az értekezlet együttesen vagy kar
öltve járna el a Marosi Ferenc által egybehívandó szak
bizottsággal, avagy talán leghelyesebben ezt az értekez
letet is Marosi vezetné.

A nyilatkozatokat kérem sürgősen küldeni, nehogy 
elkéssünk a költségvetés tárgyalásáról.

............ .................... .... ... + ...

A photoboussola alkalmazása a 
monokuláris rendszálmérésre alapított 

photogrammetriában.
Irta Láng Lajos.

K „Fényképezés az erdőmérés szolgálatában“ cimü 
cikkem megírása óta, a monokuláris rendszálmérésen 
alapuló photogrammetriával végzett kísérleteim alapján, 
csakhamar rájöttem arra, hogy az egyszerű fényképező 
készülékkel való geodéziai felvétel korántsem szolgáltatja 
a tőle elvárható pontosságot. Mégis, bizonyos célravezető 
eljárások alkalmazásával, módunkban áll ezen eredetileg 
korlátolt pontosságú geodéziai methódus mellett is, meg
felelő pontos eredményeket elérni.

Jelen cikkemben sorraveszem a mérésmódunk alkal
mazása mellett észlelt hibákat és meghatározva azok 
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számbeli értékét, láthatjuk, vájjon megengedett pontos
sági határunkon belül marad-e az illető hibaforrás okozta 
eltérés vagy sem. A hiba eliminálása csak akkor lesz 
feltétlenül szükséges, ha annak értéke meghaladja mérés
módunk pontossági határát.

Legfontosabb kelléke mérésmódunknak, felvételeink 
élessége. Ha fényképeinken a körvonalak élessége és a 
részletek finomsága hiányzik, biztosak lehetünk benne, 
hogy műszerünk képállandóját helytelenül választottuk 
meg. Miután a képállandó nem más, mint a rögzített 
képtávolság, ez utóbbi kiigazításával, illetve annak helye
sen való megválasztásával fokozhatjuk felvételeink éles

céljait szolgáló készülék képállandóját is, a lehető leg
pontosabban, alábbi módon határozzuk meg.

Többé-kevésbbé lejtős terepen, 3 usque n pontnak a 
a kitűzése és a fényképező készülék álláspontjával bezárt 
szögértékének szorzóműszerrel való szabatos meghatáro
zása által, «1, őrs, «3.................. an_i szögértékeket
nyerjük, amely szögek fényképfelvételünkön az Xi, Xa, 
Xs.............Xn_i távolságok által vannak rögzítve.

Képünkön egyszerűség kedvéért, csak a Pi, P2 és P3 
pontoknak az 0 állásponttal képezett aiés «2 szöge van 
feltüntetve, miután már ennyi adat is elégséges a k kép
állandó meghatározására. Az így kitűzött és bemért ai

1. ábra.

ségét és finomságát. Hogy a képtávolság (Zz), a készü
lék lencsekombinációjának állandó gyújtópont távolsága 
(f) mellett, a tárgytávolság (t) függvénye és így „k" 
értékének a meghatározásánál a tárgytávolságot figyel
men kivül nem hagyhatjuk, azt az alábbi törvényszerű
ség világosan mutatja:

1 1 1
— + — = — ’ innen t k f
f t f2

k = vagy kifejtve: k = f + "y

Ha a tárgy távolság a fókuszponttávolsághoz viszonyítva, 
végtelen, akkor:

k = f, vagyis ez esetben a képtávolság a fókusz
távolságban kifejezett állandó értéket nyeri. Gyakorlati 
szabály, hogy a képtávolság csak 100 méternél nagyobb 
tárgytávolság alkalmazása mellett vehető állandónak. így 
épületek, épületcsoportok felvételekor, a kép állandó 
alkalmazása ki van zárva és a változó értékű képtávol
ságnak a leolvasására, a készülékre megfelelő pontos 
léptéket kell alkalmazni. Viszont terepfelvételeknél, az 
alapvonal megfelelő hossza mellett, a tárgytávolság 
mindenesetre meghaladja a 100 métert, amikor is nyugod
tan alkalmazhatjuk az állandó képtávolságot.

Az állandó képtávolság meghatározására, az egyszerű 
fényképezőkészülék használata mellett, az előbbi cikkben 
leirt grafikus módszert használtam. Kiderült azonban, 
hogy a képállandónak ily módon való kevésbbé pontos 
meghatározása, nemcsak a felvétel élességére, de a 
mérésmód lényegénél fogva, a mérésre is káros be
folyással van é$ azért már az egyszerűbb terepfelvételek 

és «2 szögnek az 0 álláspontban felvett photogramme- 
trikus képéről lemért Xi és X2 távolságokkal, k értékének 
a meghatározása, már egyszerű trigonometriai úton 
történik.

Képünkön a sinűstétel szerint:

Xi: sin «1 = b: sin és
X2: sin «2 = b: sin /?2
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A két egyenletet összevonva :

Xt sin
sin ai

X-2 sin ^2
sin «2

A fenti egyenletet más alakban írva, feltehető, hogy:
sin # 
sin ßi

Xi 
sin «i

X2 
sin ai tg y, ahol tg y értéke az

Xi sin «2
X2 sin ai kifejezésből mindenkor meghatározható. Az

előbbi egyenlőség alapján, felírhatjuk a következőket is: 
sin /?2 = tg y sin ßi

Más alakba foglalva:
sin — sin ßi =. sin ßi (tg y — 1) és 
sin /5f2 + sin fii = sin ßi (tg y + í)

Melyből:
sin ßi — sin ß2 i — tg y
sin fii + sin ^2 1 — tg y

A trigonometria alapján felírhatjuk:
ß1 — fa fii + fa 1 — tg y

t9 " 2 “ ‘S 2 1 + tg y
Miután :

Kérdés, vájjon a képállandónak, a leirt módon való, 
egyízbeni kiszámítása, elegendő pontos eredményt nyujt-e, 
vagy pedig azt több felvétel adatainak átlagából kell ki
számítanunk. Ha bizonyos n számú felvétel alapján hatá
roztuk meg k értékét és az eredmény középhibája a 
rendszálmérés pontossági határán alul marad, elegendő 
lett volna egyetlen felvételből meghatároznunk k értékét, 
ellenkező esetben n számú eredményünk átlagát kell 
venni.

Az elmondottak megvilágítására szolgáljon a következő 
elméleti és gyakorlati számítás.

A képállandó meghatározása céljából felvett n számú 
mérés eredményeképen a ki, k2, ks............ kn értéke
ket nyertük. Ezek összege:

ki 4 k2 + ks +............ 4 kn = 2 k

Miután mérésünk valószínű értékéül a számtani közép
arányost

i — tg '/
= “*s <45” +?;&

/91 + ßt = 180° («i + «2),
fenti egyenlőségünk a következő alakot nyeri:

/9i — /92 ai 4- a2
tg---- - ---- = cotg - ~ - cotg (45° + y)

Ehhez járul a
ßi + ßz — 180° («i + a2) 

kifejezés, amely két egyenletből ßi és ßz értéke már meg
határozható, miután az ai és az szögértékek ismere- 

Xi sin «2
tesek és y értéke a íg y = egyenlőségből min

denkor meghatározható.
Miután ilymódon megkaptuk ßi és ßz szögek értékét, 

felírhatjuk az alábbi két egyenletet is :

vehetjük, az egyes meghatározások hibája lesz: 
wi = K — ki
W2 - K — k2

wn = K “ JEn
1 w = 2 [K — k] n K — 2 k

Ezen adatokból mérésünk középhibája:

k értékére nézve ötrendbeli számítás eredménye:

(Xi + Xa) sin ßz 
sin (ai + «2)

__ (Xi + X2) sin ßi 
sin (ai 4 a2)

Az a és c oldalhosszak ismerete mellett k állandóra 
nézve két értéket is nyerünk:

k = a sin ßi és 
k = c sin l3z

Az esetben, ha műszerünkre nézve, a függőleges irány
szál helyzetét jelző főpont (A) még nem volna meghatá
rozva, ennek a P3 ponttól való Xf távolságának a meg
állapítását, jelen számításunkkal együtt végezhetjük el.

Xp = (Xi + X2) — a cos i3i és ugyancsak:

Xp = c cos /*8

ki 174-756
k2 174-698 „
ka 174-762 „ 
k< - 174-748 „ 
ks - 174-740 „

^k 873-704

Mérésünk legvalószínűbb értéke: K — 174-7508

m/m. Ez a képállandónak azon- értéke, amelyet photo- 
grammetrikus méréseinknél alkalmazni fogunk.

(Folyt, köv.)
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A „Szepesmegyei Erdészeti Egyesület“ 
közgyűlése.

Tátrafüreden a „Grand Hotel“ díszes társalgótermében 
Nádas Béla elnök december 27-én délelőtt fél 12 órakor 
nyitotta meg a közgyűlést. Szívélyesen üdvözölte a meg
jelenteket, köztük a kedves vendégekként megjelent höl
gyeket, majd pedig megemlékezett Csáky Vidor gróf 
alapitó tag magas kitüntetéséről, aki mint a vármegye 
egyik legnagyobb erdőbirtokosa, meleg érdeklődéssel 
viseltetik az erdészet iránt. Ő volt az első az erdőbirto
kosok között, akik a felhívásra az alapító tagok sorába 
azonnal beléptek. Ez a jóleső figyelem az erdészek köré
ben a hála érzetét váltotta ki a gróf személyé iránt, 
akit az elnök indítványára kitüntetése alkalmából a sze
retet, ragaszkodás és tisztelet jeléül átíratilag üdvözöltek.

Hasonló érzelmektől eltelve emlékezett meg az elnök 
Farkas Pál, Csáky-uradalmi erdőmester kitüntetéséről. 
A megyei erdészeti kar érdemes nesztorát tisztelte a 
kitüntetett férfiúban, aki mindenkor buzgósággal műkö
dött az erdőgazdálkodás és telepítés terén.

Halmi László titkár jelentése az egyesületi tagok örven
detes szaporodásáról számolt be. A nyáron Barlangligeten 
tartott közgyűlés óta az egyesület tagjainak száma 1 ala
pitó és 10 rendes taggal szaporodott úgy, hogy jelenleg 
12 alapitó és 57 rendes tagja van az egyesületnek. Az 
Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésén az egyesületet 
az elnök képviselte.

A közgyűlés sajnálattal vette tudomásul dr. Neográdi 
Lajos, Retter Frigyes, Szecskay Dezső, Gruber Károly, 
Reisz László és Tarr Józsefnek leveleit, illetve sürgönyeit, 
melyekben akadályoztatás miatt távolmaradásukat ki
mentették.

A földmivelésügyi minister a felküldött alapszabályok 
kapcsán a közgyűlés határozatképességét a megjelent tagok 
bizonyos számához kívánja kötni. Ennek folytán a köz
gyűlés kimondta, hogy a határozatképességhez 15 tag 
jelenléte szükséges. Az ilyképen. módosított alapszabá
lyokat a törvényhatóság utján jóváhagyás végett újból 
felterjesztik a ministerhez.

Forberger Andor lőcsei tanár igen ízléses és karakte- 
rizáló tervezetében elkészültek az alapító oklevelek, me
lyek megfelelő kerettel ellátva, az alapítóknak meg
küldetnek.

A liptóujvári főerdőhivatal tisztjeinek bevonása az egye
sület kötelékébe és ezzel működési körének Liptómegyére 
való kiterjesztése a napirendről teljesen lekerült, ami 
Barger Guidó felszólalása után általános helyesléssel 
jdálkozott. Az egyesület ugyanis sokkal eredményesebben 

fejtheti ki működését, ha tisztán a speciális helyi viszo
nyok szolgálatában marad, erejét nem forgácsolja szét, 
hanem azt kizárólag annak a szent célnak elérésére 
használja fel, melyet megalakulásakor maga elé tűzött: 
Szepesvármegye erdészetének felvirágoztatására. Ez volt 
az eredeti cél, melynek a jelenlegi keretben sokkal hatá
sosabban tudnak megfelelni.

Janovitzky Béla pénztárnok jelentette ezután, hogy 11 
alapitó tag után 1.100 korona, 40 tag után egy évre 
120 korona, 6 tag után három évre 50 korona, össze
sen tehát 1270 korona folyt be. Az egylet tiszta vagyona 
körülbelül 1000 korona, melyet a felkai, szepesszombati, 
vagy poprádi takarékpénztárban fognak elhelyezni aszerint, 
hogy melyik fizet több kamatot. Mauks Vilmos és Hor
nung Gusztáv felülvizsgálták a számadásokat, mire a 
pénztárnoknak köszönet kifejezése mellett a felmentvényt, 
megadták.

Ezután több indítványt tárgyaltak le. Elfogadták az 
elnök indítványát, mely szerint az összes társegyletekkel 
karöltve az Országos Erdészeti Egyesület felkéressék, 
hogy egyes helyi viszonyokat tárgyaló kérdéseknél elő
zőleg az illető megyei egyesület véleménye megkérdez- 
tessék.

Gruber Károly írásban indítványozta, hogy az egyesület 
működése minél szélesebb körben publikáltassék, tagjai 
irodalmi működést fejtsenek ki, hogy felolvasások és 
hirlapok utján a közönség figyelme az erdészetre irányit- 
tassék. Egy több tagú bizottság kiküldését javasolta, mely 
az irodalmi termékeket felülbírálja.

Barger Guidó igen helyesnek tartja a tagok irodalmi 
működését, de fölöslegesnek gondolja a biráló-bizottságot. 
Ha az egylet megerősödik, szó lehet majd egy folyóirat 
kiadásáról, esetleg egy évkönyv megjelenéséről, de egye
lőre a meglevő szaklapok és a megyében a „Szepesi 
Lapok“ útján lehet eleget tenni az enemü kivánalmaknak.

Zimann Ede csatlakozik Barger véleményéhez, úgy
szintén Apáthi Vilmos is, mire a közgyűlés az indítvány 
fölött napirendre tért.

Gruber Károly egy második beadványban indítványozta, 
hogy a kolozsvári botanikai muzeum részére az egyes 
tagok gyűjtsenek tárgyakat, melyek ott az egyesület ado
mányaként helyeztessenek el. Több felszólalás után az 
indítványt el nem fogadták, mert ha az egyesület ilyen 
irányban akarna tevékenységet kifejteni, akkor a Kárpát
egyesület múzeumait támogatná.

Miután még a közgyűlés kimondta, hogy rövidebb 
híreit a „Szepesi Hirnök“-ben és a „Szepesi Lapok“-ban, 
hosszabb közleményeit pedig csak a „Szepesi Lapok“-ban 
fogja közölni, az elnök melegen üdvözölte a jelenlevő 
fürdőigazgatót, köszönetét mondva úgy neki, mint az 
idegenforgalmi vállalatnak az egyesület iránt tanúsított 
előzékenységéért.

Délután két órakor a Grand Hotel külön termében 
társasebéd volt, melyen részt vettek : Nádas Béla nejével, 
Mauks Vilmos nejével, Zimann Ede nejével és sógor
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nőjével, Telléry Gyula nejével, Barger Guidó két leányá
val, Kiszely Pál, Lollok József, Farkas Pál, Apáthi Vilmos, 
Hornung Gusztáv, Halmi László, Kummer Károly, Ludvigh 
Gyula, Janovitzky Béla, Gruber Rezső és több fiatalember.

Az első felköszöntőt a fürdőigazgató mondta az elnök
ségre és az összes jelenlevő vendégekre. Nádas Béla a 
fürdőigazgatót és Farkas Pált éltette. Telléry Gyula az 
erdészekre és családjukra, Halmi László Telléry Gyulára 
és Apáthi Vilmos a hölgyekre ürítette poharát.

A legkellemesebb hangulatot a poprádi cigány fűsze
rezte jó nótákkal.

Ebéd után az egész társaság siklón felment a tarajkai 
kioszkba, mely pazár fényárban úszott és virágdíszben 
pompázott az erdészek tiszteletére. Rácz Arnold, volt 
ujtátrafüredi igazgató, a kioszk bérlője fogadta itt a 
vendégeket, akik kalauzolás mellett megtekintették a 
kioszk elegáns és modern kényelemmel berendezett helyi
ségeit. A társaság csak nehezen tudott megválni a kedves 
helytől s jó későn utazott el különvonattal Poprádra, 
ahonnan a legszebb emlékekkel eltelve tért mindenki haza.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sületének választmánya február hó 16-án d. e. 10 óra-, 
kor Rimaszombatban a vármegyeház kistermében ülést 
tart. A tárgysorozat főbb pontjai: az 1911. évi közgyűlés 
előkészítése; pénztáros jelentése; az internátus kérdése; 
az M. E. szaklap ügye; Szepesvármegye Erdészeti 
Egyesületének átirata; a módosított alapszabálypk jóvá
hagyása ; tagválasztás és több rendbeli ügy tárgyalása.

A „pákász“.
Irta Lakatos Károly.

Respektus dolgában — mint már említém — tán a 
szolgabiró volt a pákász előtt a legnagyobb tekintély — 
valószínűleg a deres miatt is egyrészt, no meg a 
„vakumpasz“ miatt is, mert a „rozsdás“ pukkantyu volt 
a legkedvesebb, sokszor egyedüli élettársa a pákásznak, 
miért is ha fegyverengedélyre szert tehetett, többre 
becsülte két lónál. Persze ehez képest a legnagyobbra 
tartott, legszívesebben fogadott ajándékul a puskaport 
tekintette. Viharvert arcán csak akkor futott át valami 
mosolyféle vigyorgás, ha Schwartz Berthold találmányából 
juttatta pár maroknyihoz az úri gavalléria. De nem is 
vesztegette hiába. Egy töltéssel ha nem is egész tucatot, 
de legalább is a felét agyonteremteni a rucafélének, ■— 
ez vojt az elve. Miért is snef-félére, miegymás haszon
talan madárságra: „akik egyesbe csavarognak“, sohasem 

ejtett lüvést. „Mia fenének az“, szokta mondogatni, ha 
biztogatták: „csak a tolla meg a lába van nekik". Mert 
azt tartotta : „ha nem is épenséggel egészen akkora, mint 
a grifmadár, de legalább is akkora lögyék vadbéli testezeti 
mivolta az állatnak, hogy délről vacsorára is maradják 
belőle az éhös embörnek“ ...

Különben minden sanyaruságot, nincstelenséget le
számítva, csupa mese, csupa költészet volt a pákász 
élete az örökszép természet ölén. Élt szabadon, függet
lenül, mint a lápok vad madarai, melyeket az ösztön, 
ez a meghatározhatatlan valami, serkent gondolatra, élet
tevékenységre.

A szerelem virága ritkán nyilladozott a pákász lelké
ben, de ritkán is került asszony, ki elcserélte volna 
szívét, megosztotta volna lelkét a lápok emberének 
borongós, zárkózott ideálismusával, mely inkább csak a 
remek „kótyag“ madár iránt jutott hévségesebb meg
nyilatkozásra . . .

Még ritkábban esett meg, hogy szerelmének zálogót 
ajándékozott volna az ön-felédt érzelem. De akkor valami 
névtelen érintés felszakítá leikéről az önfeledt dermede- 
tet. A ború eltűnni látszott, mely az élet súlya alatt reá 
szakadt s az őrjöngésig tudta szeretni a véréből serkedt 
bimbócskát, a kis lápvirágot, mint ahogy a nád között 
lappangó csikasz ragaszkodik a maga nyih'ogó csimotá- 
jához . . .

Ami a szegénységétől s a viszonyok, korlátolt körül
ményeitől tellett, mindent összegyűjtött, rakásra hordott 
magzatának. Nem volt a lápnak oly elrejtett kincse, 
melyet föl ne kutatott volna a számára. Fényes kagyló
kat hordott rakásra neki, fényes cifra toliakkal tüzködte 
teli szegényes kis pólyácskáját, majd később nádmuzsi
kát, vizi-tök szárából készített trombitát hozott a számára, 
továbbá mindenféle apró madárkölyköket; bibickéket, 
sárgyókát, vizicsirkét s miegymást, melyek vékony 
zsineggel kipányvázva mulattatták ugrádozásaikkal a kis- 
vadonvirágot unalmas perceiben . . .

Szóval a pákász lelke, összes tevékenysége nagy vál
tozáson ment keresztül akkor, midőn a sipokáló kis ven
dég helyet kért magának a nádtetejes assiliumban.

Legyőzte az emberek iránt érzett önkéntelen ellen
szenvét, vagy legalább fékezni tudta a kellő mértékig 
s beszédesebb, közlékenyebb lett, bár ha a foga közül 
áradt akkor is a szóbeszéd és olyan benyomást keltett 
szüntelen, mintha minden pillanatban kész lett volna 
belemarni embertársa élő testébe, mint az a mestersé
gesen fékezett fenevad, melynek karikát húzott az orrába 
a bölcs előrelátás ... és bár nehezére esett neki csak a 
legrövidebb időre is megválni a láp biztos rejtet nyújtó 
vadvirágos birodalmától, ezerhangu madármuzsikájától, 
kócsagjaitól és minden más gyönyörűségétől a lápoknak, 
mely csak neki kínálta mástól nem is becsült, meg 
Sem is értett kincseit, — de azért csak elhagyta olykor
olykor azt a kis nádgunyhót, ahol az ő nőstény farkasa 
ringatta el a kis lápvirágot az álmok menyországába, 
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soha senkitől se hallott, de meg sem is értett siró danák
kal, melyekbe bele-bele csicsergett a lápi szárnyasok 
érdes muzsikája, nádi veréb bölcső-dala: „krikrik-krek- 
rek“ : álmodjál babuska, kis lápvirág, szépeket, boldo 
gan . . .

És a pákász tényleg ki-ki kívánkozott a vadmadarak 
birodalmából a lelkes állatok közé; dolgozott benne az 
ösztön valami szükségszerű tévékenykedés után a „ner
vus rerum gerendárum" megszerzése érdekében, mert 
hiába, az apróság valami emberibb táplálékot is meg
kívánt a madártojással való tömésnél; a friss menyecs
kénél is el-elkelt valami szeszféle melegítő . . .

Elválalt tehát odakint, nagy keservesen, minden becsü
letes munkát, de persze olyasfélét, mely nem igen járt 
csonttöréssel avagy derékfájulással ...

Elválalta a házak nádalását, kaszálta a füvet, vágta a 
nádat, ha jó pénzt fizettek érte; hanem persze, nem 
valami szívesen tette. Sokkal kedvére valóbb foglalkozása 
volt a csikászat, vadtojás szedés s a vadmadarak után 
való csatangolás a rozsdással. De hát azért senki se 
fizetett egy fagarast se; pedig kellett az apróságnak 
fejecskére, miegymásra . . .

Rendes körülmények közt a súlyomszedés se tartozott 
az utolsó foglalkozások közé és hajtott is szép jövedel
met a pákász konyhájára, persze amíg volt súlyom a 
nagy rétekben. Halért, ősi jellegű háziipar cikkekért is 
gyűlt a pénz; ha nem pénz, hát Cserebere: liszt, só s 
egyéb fűszerszám, elemózsia és miegymás. Tojásért nem 
igen adott se „cserét“, se pénzt, legfeljebb telente, mi
dőn a legkurucab.b időkben a városra, falvakba szorult; 
sőt önmaga is űzött igen kiadós cserekereskedést 
vadtojással; de adta pénzért is, mert keresett volt a 
„zöldfejü kacsa“ szép márványos tojománya, a „nagy 
sárgája“ miatt, mely „igencsak“ szép kívánatos szint 
kölcsönzött az ünnepi kalácsnak s egyéb tésztafélének s 
ezért a nép nagyon kereste. De vette a szárcsa meg a 
„dáré“ (vöcsök) tojásait is, habár az effajták csak afféle 
„selejtes portéka“ számban ménének, azonképen a 
„genyecs“ és „fakutya“ tojások is, miket egyébiránt a 
hozzáértők igencsak a falhoz teremtének, ha véletlenül 
(?) a többi közé keveredének, vagy pediglen a „busz- 
mább asszonyokra“ „tudván-tudvást“ rásózta a furfangos 
„nádiad“ (ez volt a lebecsülő neve a pákásznak) . . .

Tavasszal, tojások végett, a rétszéleket is — ahol 
gyepesek, zsombikos helyek voltak — feljárta az értel
mesebb pákásznép, kutaszkodást indítva a bibictojások 
után, mikért szép pénzeket adtanak a vérmes rác ura- 
ságok (mert a régiségben még volt Szegeden rácság 
szépen, azonképpen sok szép rácmenyecske is . . . A 
bibictojás pedig, tudvalevőleg, éppen olyan jó orvosság
nak tartaték a szerelemben, mint ahogy megfordítva, a 
fehér vöröshagyma a csuda orkánumok közé soroztatott 
a megmerevedett inak lazítására „nézvést“. Ennek is, 
annak is javító erőt tulajdonítatték, — és tényleg, mikor 
még volt bibictojás, (no, meg halikra is quantum satis), 

a katonának való anyag fogyatékosságáról se esett annyi 
jeremiád, mint manapság lehet hallani . . .

Ha unta magát a pákász, vagy „templomos nap“ volt 
soron a kalendáriomban, akkor mellékes szórakozások
kal tölté az időt, szóval ünnepelt a maga módja szerint. 
Hálót kötött, halászó, csikászó szerszámokat javítgatott, 
avagy vadtollgyüjteményét rendezgette s kivált a „kótyag- 
toll“-ra fordított nagy gondot, külön minden szálát az 
ezüstös toliékességnek az e célra készített „nádcsűbe“ 
raktározva el az úri nép számára, kik drága pénzért 
váltották magukhoz a remek toliékességet; miért is éppen 
nem volt utolsó kereseti forrás a vadtollal való kupec- 
kedés. Tartottak is e célra nyalka darukat és kótyag 
madarakat mellesztés végett, azonképpen, mint ahogy a 
ludakat szokták — és nemcsak hogy maguk kupecked- 
tek a tollkincsekkel, hanem a kószálló tollkupeceknek is 
juttattak belőlük csengő tallérokért. Dé vásáros időben 
ki-kijártak a rétszéli csárdákhoz is, a legénységnek kínál- 
gatni a szép gém, bakcsó és darutollakat; csak a „kótya- 
got“ nem, mert azt csak az úr féle vette, s helyébe 
mentek érte a pákásznak, mikoron ugyanis kacsázás 
erányában látogattak el a lápokra.

Minden tolifajtának meg volt a maga „árfolyama“ a 
pákásznál. Teszem a darutoll szebbjét 4—5 pengő forin
tért kinálgatta az alsóvárosi gazdagyerekeknek; kocsisok
nak és szolgalegény-félének az 1 —2 forintos selejtese 
is megjárta, azonképen a „genyecs“ — toll is, ha éppen 
más nem volt raktáron. De a „bakcsó“ tolifélének is 
meg voltak a különleges kedvelői, mert bukorra kötve 
mutatós volt nagyon a csárdás kalap mellett . . .

A „koltyagot“ a rácság asszonyai is vették és külö
nösképpen a kackiás menyecskék, de a leányok is, mert 
a hajzatukat szokták „koltyaggal“ ékesíteni templomos 
napokon, — és tényleg, igen jól festett a kolcsagdísszel 
a fehérnép féle, úgy tűnve fel azzal, mintha csillogó 
díszű ezüst párta lett volna a fejükre terítve; amikoron 
pedig napsugár érte a szép asszonyi fejeket: arany 
glorietként ragyogott rajtuk a remek toliékesség s duplán 
lelkesítő a férfi szíveket . . .

Másforma tollakat — mint amikről beszéltünk — nem 
„raktározott" a pákász, de nem is igen akadt volna 
vevő rájok. Hanem igaz is az, volt még egy toliféle, 
amin a kackiás menyecskék, gavallér leányzók szoktak 
volt kapadozni, ha ugyanis a babájuknak felettébb valólag 
tetszeni akartanak, ez pedig nem volt más, mint a 
„zöldfejü kacsá“-nak az a pár szál acélkék és bodros 
tolldísze, miket a csípőjük tövén szoktak viselni a sneidig 
kacsaficsúrok, éppen mint a lipótvárosi szép és vegyes 
arcú asszonyságok a nagyfejü gyémántgombokat.

Ezeket a tollakat aztán a homlokuk körül, meg a fülük 
mellé a hajukba tűzdelték a szemrevaló • dulcineák és 
lehet állítani, sőt el is hinni, hogy bizon, remekül állott 
a sötét hajzathoz az acélkékszínü göndör tollgloríet, mely 
a többé-kevésbbé liliom fehérségű homlokot köríté, s a 
pici fülek mellől is előkandikált. De nemcsak, hogy szép 
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volt ez a módi, hanem bizonyos ingerlő pikantériát is 
kölcsönzött a viselőjüknek, miért is „huncutka“ volt a 
közszájon forgandós nevezete.

(Folyt, köv.)

A gödöllői király-szobor.
Irta Remetei Köváry János.

Közleményem címének a leírásakor úgy éreztem magam, 
mint az, akinek régi tartozást kell leróni akkor, amikor 
erre mások is ösztökélik.

Olyan határozott a cim, hogy az olvasó bátran azt 
gondolhatja, hogy talán már áll is az a szobor. Nem áll 1 
De állni fog 1

A mi közjogi helyzetünk olyan, hogy mindenki, aki 
valaha csak egy krajcáros újságot is elolvasott, már 
jogásznak képzelheti magát. A magyar vadásztársadalom 
azonban ment ettől a képzelődéstől, álokoskodásoknak 
soha sem ült fel; és mégis . . . csak akkor jutott 
leendő nemes cselekedetének elhatározására, amikor 
erre a példát a sokat emlegetett „osztrák sógor“ a be
fejezett ténynyel elénk állította.

Minden magyar embernek eszményképe és büszke
sége a mi fenségesen uralkodó királyunk. Ebben a nagy 
szeretetben előljárunk mi magyar vadászok, mert nekünk 
az uralkodónk nemcsak királyunk, hanem mint legelső 
és legjobb vadász — ideálunk is. Ebben a nagy szere
tetben nem teszünk különbséget senkivel, szeretetünket 
nem határolhatja a Lajtha, mert innen és túl szivünk 
egyaránt dobog, és az, akiért dobog — a miénk is egy
formán. A királyi vadász iránt való nagy szeretet meg
nyilvánulásának kifejezésére először az osztrák vadászok 
vállalkoztak. Ez a vállalkozásuk fényesen sikerült. Hirdeti 
az ischli vadászszobor.

Az emberi szív nemes megnyilatkozása mindig tisztelni 
való, de még tiszteletre méltóbb az, ha az ilyen nemes 
példát megszívlelik és követik.

A magyar vadászok most ilyen tiszteletre méltó csele
kedet előtt állanak.

A „Vadászlap" f. évi 2-ik számában a vezető helyén 
azt írja a gödöllői király -szoborról:

Atról van szó, hogy a magyar vadász közönség 
emeljen szobrot Gödöllőn a mi felséges urunk és 
királyunknak, az első magyar vadász urnák. Az 
eszme Ő Felségének 80-ik születés napja alkalmából 
merült fel, és eredetileg mint a gödöllőiek helyi moz
galma vette kezdetét. Mihamar belátták azonban a 

kezdeményezők, hogy a terv nagy jelentősége mellett 
annak országos jelleget kell adni és igy történt, hogy 
a vezetést a kezdeményezők felkérésére az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet vette kezébe, mely leg
közelebb meg is fogja tenni a szükséges kezdő 
lépéseket.

Csak hogy végre kezébe vette 1
Én nem tagadom, az ilyen dolgokban nagyon skrupulózus 

természetű vagyok. Most is, amidőn ezt az örvendetes 
híradást elolvastam, azonnal a lényeget kerestem benne 
és úgy találtam, hogy eddig a lényeg csak az, hogy — 
kezébe vette.

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet tagjai között 
igen Sok magyar mágnás van. Ha ezek a kezökbe veszik, 
akkor lesz is belőle valami. Csak az a fő, hogy való
ban a kezökbe is vegyék ez ügyet. Ne csak papíron 
szerepeljenek. Az ilyen nagy rendezőség között valóban 
érdemes válogatni, mert elvégre egy báli meghívón is 
igen sok rendező szokott névleg szerepelni, akiknek 90%-a 
nem is tudja, hogy : mi a bál 1

Egy ilyen országos mozgalom nem maradhat meg 
egy egyesület szűk határain belül. Ilyenkor ki keli azt 
tágítani. Sok. olyan derék magyar ember van itt ez 
országban, aki nem tagja az egyesületnek, de azért 
szívesen szolgálatába lép a nemes eszme érdekében.

A nemzetközi vadászati kiállításnak is volt igen szép 
számú bizottsága. Sok közülök még azt sem tudta, hogy 
ő is bizottsági tag. Az igaz, hogy nem is sokat törő
dött vele.

Sajtó nélkül ma nem lehet semmit sem csinálni. A 
sajtó közli gondolatunkat, tervünket, szándékunkat mások
kal, azokkal, akiknek érdekében áll az ügy megismerése, 
A nemzetközi vadászati kiállításról is, lapunkat kivéve, 
alig hogy megemlékeztek a szaklapok, mintha az nem is 
érdekelte volna a vadászokat. A külföldi lapok még most 
is szakszerűen, kimerítően ismertetik.

Miért hallgat a Védegylet? Miért nem kéri fel, vagy 
miért nem fordul az összes szaklapokhoz, hadd üssék a 
nagydobot, hadd hirdessék az igét!

Én sem vagyok a védegyletnek tagja, de némi közöm 
mégis van a szakirodalomhoz és a magyar vadászathoz, 
sőt — ha nem tekintik dicsekedésnek — még valami 
sikerem is lenne ... de nekem se mondták még azt sem, 
hogy : eb ura fakó!

így aztán kénytelen vagyok itt megemlíteni azt is, 
hogy erről a szoborról, ha jól emlékszem, mintha már 
írtam volna valamit, hogy mikor?... hát azt is meg
mondhatom, 1910 év október havában megjelent köny
vemben vagyon megírva a Felséges Urunk vadász
szobra.

Az ügy érdeke azt kívánja, hogy egész terjedelmében 
újra közre adjam.
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Felséges Urunk vadász-szobra.
Az 1910-ik év augusztus hó 24-ik napján ritka, nagy 

és lélekemelő ünnepélyt tartott Ischl városában az osztrák 
vadászok összessége.

Ezen a napon leplezték le: Első Ferenc József ausz
triai császár, Csehország stb. királya és Magyarország 
apostoli királyának vadász-szobrát.

Felséges uralkodónk 1830. év augusztus hó - 18-án 
született Schönbrunnban.

Ez a két időpont határolja azt a 80 esztendőt, amely
nek emlékére, illetőleg jubileumára a szobor emeltetett.

Áhítattal és bámulattal tekintünk a beszélő szobor felé 
és szívünk hangosabban dobog ama tudatra, hogy ezt a 
szobrot nem a nagyképűsködés, nem az üres hivalkodás 
hozta létre, hanem egy nemzet vadászainak . rajongó 
szeretete emelte, az ő vadász uralkodójának, tiszteletére.

Ezt az érzést fogja hirdetni ez a szobor, addig, amíg 
az idők vasfoga meg nem őrli; de azután is az idők 
végtelenéig a szivekben fog élni a hagyomány, hogy: 
minden elmúlhat, de a szeretet örökké élni fog.

A mily büszkeség ez a szobor az osztrák vadászok 
szemében, —- ép’ olyan szemrehányó és keserűséget 
okozó a magyar vadászoknak.

Ferenc József apostoli királyunk nemcsak osztrák, hanem 
magyar vadász is. Magyarországon vannak kiterjedt 
vadászterületei, itt zsákmányolta legszebb trófeáit. Itt 
élvezte — az ő szavai szerint is — legszebb vadász
kalandjait. De volna bár tisztán csak osztrák vadász, 
mint uralkodó, mint a vadászerények mintaképe, mint 
legjobb és legdicsőségesebb vadász . . . még igy sem 
hagyhatná érintetlenül azoknak a szivét, akik magukat 
igaz vadászoknak vallják.

Hát a mi vadászaink mind csak vakok és süketek 
lennének ?

Hol vannak és hol voltak dicső főuraink, akiknek 

elődei a régi időkben a koronás királyi vadászokkal 
együttesen hajtották és űzték a nemes vadat?

Hol vannak és hol voltak az uj méltóságosak és az 
uj vadász urak?

Hol volt a hivatalos Magyarország? Ne kérdezzük! 
Mert nem volt senki, sehol sem.

A dicsőségből mindenki szereti kivenni a maga részét, 
de amikor a szív szavára kell hallgatni és némi kis 
áldozatot is kel! hozni... akkor süketek és vakok vagyunk.

A bécsi nemzetközi vadászati kiállítás dicsőségéből 
minden magyar vadász részt követe. És amikor idegen 
nemzetek a mi kiállításainkat az egekig magasztalják, 
akkor . . . minden magyar vadász úgy képzeli, mintha 
külön külön az ő egyéniségéről szólana a dicsének.

Pedig ... ne játszódjunk szémbekötősdit; kiállításunk 
gyönyörűségeit és pazarságát nem az orvvadászok elkob
zott fegyverei adják meg, sem pedig az egyéni alkotá
sok összessége, avagy a modern vadászati tudománynak 
csillogó szakirodalma, hanem . . . bámulatba ejt minden
kit vadászati viszonyainknak mérlelhetetlen nagy gazdag
sága, amelyet természeti kincs gyanánt, ölbe tett kézzel 
és a sült galamb repülését váró táltott szájjal mi is 
érthetetlenül bámulunk.

Az ischli szobor, egy sziklatömb tetején állva ábrázolja 
felséges Uralkodónkat. Bal vállán puskával, jobb kezében 
egy mászó botot tartva, a szokásos tiroli öltözetben, 
hűen tükrözi vissza arca a vadász örömét, amint meg
pillantja a szikla alján az előbb elejtett, de még alig 
kihűlt, hatalmas szarvasbika tetemét. Gyönyörű szeren
csés idea az egész alkotás. Látszik rajta, hogy az eszmét 
hozzá igazi vadász adta.

De sokkal magasztosabb és dicsőbb a szobor eredete.
Ausztriának 25.000 vadásza — tehetsége szerint —- 

külön-külön járult a szobor költségeihez és az adakozók 
névaláírásával ellátott díszes albumát nyújtották át az 
ősz Uralkodónak, a császári vadásznak, a koronás főnek, 
a legjelesebb és legöregebb vadásznak, hogy ezzel tanú
ságot tehessenek, hogy ezt a szobrot a vadászok igaz 
szeretete emelte.

Némán és dicsőn igazolja a sok bejegyzett fillér, hogy 
a legszegényebb és legutolsó vadásznak is, végtelen 
öröme telt abban, hogy a szeretet és tisztelet eme monu
mentális megnyilatkozásához — ő is hozzájárulhatott.

Aki ismeri Ausztria beléletét, az tudhatja, hogy ott a 
„katonai uniformisnak“ minden téren igen domináló 
szerepe van.

És . . . most, a leleplezési ünnepnél bámulattal vehette 
észre mindenki, hogy egyetlen-egy „uniformis" sem volt 
látható.

A megjelent ősz uralkodó is vadászruhában volt. Az 
ismert tiroli vadászruhájában. Meztelen térdekkel. Zerge- 
szakálas kalapjával.

Maga az uralkodó is jelezni kívánta ezzel, hogy nem 
a hivatalos Ausztria, hanem a polgárság tart ünnepet és 
azzal kíván ő is ünnepelni.

Körülállták az uralkodót Ausztriának legöregebb vadá
szai. Fehér hajúak, nagy szakálosak, ráncos, napbarnított 
arcú öreg jágerek, akik nem hivatásból, hanem igaz 
férfias szenvedelemből lettek vadászok. Ragyogó szemük 
tekintete elárulta, hogy végtelen boldognak érzik magu
kat, amiért ezt a napot megérhették. Igen sokan még 
közülök 60 —70 évvel a vállukon fiatal legénynek érzik 
magukat, de elbámulnak és könny szökik szemükbe, 
amikor a 80 éves uralkodó jóságos, szeretetre méltó 
tekintete rájuk esik.

Az összegyűlt ünneplő közönség mindegyike vadász
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ember. Tudják, érzik a nap jelentőségét. Nincs köztük 
semmi póz, vagy feltűnni való vágyás. Mindnyájan 
együttesen, szívvel, lélekkel és szeretettel ünnepük a 80 
éves uralkodót — mint vadászt!

Miösoda lélekemelő ünnepély az ilyen! Aki ezt láthatta, 
sohasem fogja elfelejteni.

Mink meg itthon . . . veszekedünk, politizálunk és 
adjuk szóval a bankot, hogy: mi vagyunk a dicső, lova- 
gias, magyar nemzet, akiknek még az ősapáik is vadá
szok voltak és akik ... . jaj ! hogy is írjam? — mindig 
vadásztak, a vadat soha el nem adták, területért nem 
fizettek és . .. mégis jó volt minden úgy, ahogy — 
akkor volt.

Ez a tradíció !
Ez tanít meg majd minket arra, hogy széthúzással, 

egyenetlenkedéssel nem lehet semmit sem alkotni. De 
nemcsak alkotni nem lehet, hanem a szivek mélyén 
lakozó szeretetnek sem lehet kifejezést adni, még fohász 
alakjában sem. Mert hiába száll az egek Urához a titkos 
vágyakozás és könyörgés, hogy: Isten tartsd meg őt . . . 
ha szeretetünknek akkor, amikor erre mód és alkalom 
kínálkozik — nyilvánosan kifejezést adni nem tudunk.

Minden magyar ember babonás tisztelettel és szere
tettel van eltelve a király iránt; de amikor ez a király 
osztrák császár is, a személyében különbséget tenni nem 
lehet. Nem lehet különösen a vadászoknak, mert ez a 
szobor nem a császárt, nem a királyi, hanem a vadászt 
ábrázolja, azt a vadászt, aki a vadászok között is a leg
első, mindnyájunk ideálja és büszkesége.

Nem hihetem, hogy lenne csak egyetlen egy alatt
valója is az uralkodónak egész Ausztriában, aki nagyobb 
melegséggel és szeretettel rajongna fenkölt személye iránt, 
mint mi magyarok mindnyájan. De ha egy ilyen alkal
mat, — mint ez a szobor-ünnepély eszméje — a tisz
telet és szeretet nyilvános dokumentálására, mi magyar 
vadászok sem ragadjuk meg, akkor mirólunk is furcsa 
véleményt alkothat „az a bizonyos művelt külföld“, 
amelyhek szokásaira olyan különös előszeretettel szoktunk 
minduntalan hivatkozni.

A napi sajtóban már felvetették az eszmét, hogy mit 
adjunk a királynak 80-ik születési napjára ?

Sok szép, cifra és körmönfont körmondatokban hozzá 
is szóltak nagyjaink az eszméhez. Valamiféle irásmun- 
kával szerették volna megörvendeztetni az ősz uralkodót. 
De itt is személyek léptek az előtérbe és . . . és . . . 
múlik az idő . . . hál’ Istennek már a 81-ik esztendő is 
elkövetkezett.

Mi utólag is töprenkedünk. Azaz csak a napi sajtó. 
Mert, mi vadászok már töprengeni sem tudunk. Csak 
csodálattal bámuljuk az osztrák vadásztársainkat, hogy 
ők az üres szavak helyett milyen szép cselekedettel tud
tak kifejezést adni a „légelső vadász“ iránti tisztelet és 
szeretetüknek.

Ez a könyvem szokatlan nagy mennyiségben került 
eladásra és szokatlan rövid idő alatt teljesen el is fogyott.

Hiszem, hogy szava azokhoz is eljutott, akik most ezt 
az ügyet kezükbe vették és azért ez utón fordulok hozzá
juk és kérem őket, hogy ne tartsák sokáig a markukban, 
hanem osszák meg velünk is a munkát, mert tudom és 
hiszem, hogy ebben a nemes és magasztos munkában 
az összes magyar vadászok mindegyike külön-külön is 
részt kíván.

Vadászat és vadértékesités.
Irta Gyulai Gy. Károly.

A francia hatóságok az elkobzott vadat, már amennyi
ben annak élvezete egészségügyileg kifogás alá nem 
eshetik, jótékonycélu intézeteknek, nevezetesen: árva
házaknak, javítóintézetnek, vakok-siketnémák házának stb., 
adományozzák. Olyan vad, amely Franciaországban meg- 
honosodottnak, betelepítettnek nem tekinthető, az év 
bármely szakában piacra hozható. Persze az ilyen vad 
csakis szőrméjében vagy tollában hozható be a határon, 
hogy a vámközegek megállapíthassák azt, vájjon csak
ugyan nem honos vadról van itt szó. A fuvarlevelén külön 
is föltüntetendő a feladónak az a kijelentése, hogy a 
szállított vad nem tartozik a‘ Franciaországban meghono- 
sodottak sorába. 1887. és 1888. években kiadott föld- 
mivelésügyi két rendelet névszerint is elősorolja az olyan 
vadakat, amelyeknek behozatala Franciaország területére 
bármikor megengedett, dacára annak, hogy azok meg- 
honosodottaknak nem tekinthetők. Ezek pedig a következők:

1. A skót grouse-tyuk.
2. A siketfajd.
3. A nyírfajd.
4. A császármadár.
5. A fehér fogoly.
6. A virginiai vizityúk.
7. A kónyúl vagy sarkinyúl.
8. A sörtevad.
9. Az aranyfácán.

10. Az ezüstfácán.
11. Az Amherst-fácán.
12. Tenyésztés céljaira szolgáló fácánok.
Egyik államból a másikba, Franciaország területén át, 

bármikor lehet vadat szállítani, ha az a vámhatóság 
ólompecsétjével szabályszerűen el van látva.

Kultureurópa tulajdonképeni vadászidénye alatt temérdek 
különféle vad kerül a francia vadfogyasztó piacokra, leg
kivált pedig Párisba, ahol különösen az Ausztráliából, 
Belgiumból, Magyarországból, Németországból és Ausztriá
ból eredő egyes vadféléknek rendkívül előnyös piacot 
lehet biztosítani.

Franciaország vadfogyasztó közönsége rendkívül nagy
mértékben rá van utalva a külföldi eredetű vadáru be
hozatalára. E tekintetben legtöbb hasznot hajt a francia 
vadpiac Angliának, amely gyarmatai sorából legfőként 
Ausztráliából szállít rengeteg mennyiségű hűtőházilag 
kezelt, esetleg ez utón jégbefagyasztott vadat (túlnyomólag 
üregi nyúlat), a francia piacokra. Az áru persze előbb 
valamelyik nagyobb angol kereskedelmi kikötőbe kerül 
s csak annak hűtőraktáraiból szállítják azt másodkézből 
a francia piacra. A hűtőintézmények bámulatos fejlő
déséről, tökéletesbedéséről tesz ez tanúbizonyságot; hiszen 
Ausztrália maga több ezer kilométernyi távolságban fekszik 
az angol anyaországtól.

A belföldi vad forgalma Franciaország határain belül, 
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a magyarországiéhoz Viszonyítva, jelentéktelennek mond
ható olyannyira,' hogy belföldi vad részére, a fácán ki
vételével, külön hűtőintézmények felállítását eddigelé 
fölöslegesnek is tartották. Rendeleti úton esetenként tör
ténik azért intézkedés, hogy a belföldi vad a szükséghez 
képest, hűtőházilag kezelt állapotban, a tilalmi időn kívül 
is elárusítható legyen.

Németország vadértékesítése és tilalmi időszaka-
A németbirodalom vadértékesítésének és tilalmiszak- 

állapotainak egységesen részletesebb képét adni fölös
leges, sőt térszűke miatt, majdnem lehetetlen is volna 
A porosz, a bajor és szászkirályságok területének leszá
mításával, a felvidéki egyes apróbb megyéink területét 
alig megközelítő kisebb német szövetséges államok vadász
területei, mintaszerű kezelésük mellett sem képviselnek 
a világ vadpiacán egy oly jelentőségű vadforgalmi forrást, 
hogy arról itt külön is beszámolnunk kellene; így tehát 
röviden csak főbb vonásokban körvonalazunk egyet-mást 
a Németbirodalom ebbeli Összállapotairól. Tekintve azt, 
hogy a velünk szövetséges Németbirodalommal egységes 
postaterületet is alkotunk, az ottani állapotok egyike- 
másika amúgy is eléggé közismert minálunk is.

Németország vadforgalmának és vadfogyasztó'piacának 
egyátalán nem sz.olgál előnyére az a körülmény, hogy a 
szövetség államai az úgynevezett „Bundesstaat“-ok egy
séges vadászati és erdészeti törvény fölött, nem rendel
keznek. Ilymódon nagyon is érthető az, hogy a vadászat 
ügye az egyes német államokban korántsem emelkedett 
a kor színvonalára. Mindamellett a mai német „Bund“ 
államai sorában messze túlszárnyalja, berendezkedésének 
modern irányában és szervezetében a többi kiválóbbakat 
is maga a vezetőállam: a Poroszkirályság s a Hanza 
városok legkiválóbbja Hamburg, a szabad kikötőváros. 
Vadértékesítés, vadelárusítás, hűtőházi intézmények stb. 
megteremtésében Poroszország, élén a császári szék
várossal Berlinnel és Hamburg, a ma már 1 millió lelket 
számláló kikötővárossal, bízvást versenyre kelhetnek az 
ebbeli intézményeikben elsőranguakat alkotott Angliával 
és az Északamerikai Egyesült Államokkal. Úgjí a porosz
királyi, mint a Hamburg kikötővárosi hatóságokat, a 
vadpiacot érintő intézményeik megalkotásában a belföldi 
vadkereskedelem érdekei s a hűtőházi intézmények meg
izmosodására irányították első sorban.

A Németbirodalom, a már külön is ösmertetett Bajor
királyság kivételével, a Rhein folyótól az orosz határig, 
földrajzi szélességi és hosszúsági fokának közelségénél 
fogva is eléggé egységes területet alkot.ahhoz, hogy 
egyetlen tilalmi kiméleti és vadértékesítési területet is 
képezzen. Thűringia s a Harzhegység vidékein legalább 
is 5—6 német fejedelemség alkot egymástól teljesen 
elütő vadászterületet abban, hogy a tilalom s a vadvé
delem időpontja, akkora területen, mint pl. nálunk Heves 
vagy Borsod megyék, egymástól lényegesen eltérő kezdet 
és véghatár közt mozog. Az egymással szomszédos német 

államok és államocskák határain, a vadászati kihágások 
éppen a mondott körülményeknél fogva napirenden van
nak s a felek a porösködésekből igy soha ki nem fogy
nak. Az állandóan zűrzavaros állapotokat példaként iga
zolja az a ténykörülmény, hogy Hessen nagyhercegségben 
a szarvasbikák és a dámvadbikák lelövésének egyáltalán 
nincs tilalmi időszaka ; viszont -a délnémet államokban 
Báden nagyhercegség kivételével az őzsuta, az őzgida 
és a zergekecske egész éven át szakadatlanul élvezi a 
vadvédelem jótéteményeit.

A legsérelmesebbnek találja maga a német vadpiac 
vadkereskedelmével és vadfogyasztó közönségével együtt 
azt a bénító tilalmat,- amely Poroszország és Hamburg 
kivételével kimondja, hogy a tilalmi idő bekövetkeztét 
követő 14 napon túl a „Bund“ kötelékébe tartozó összes 
német államok területén a vadat elárusítani nem szabad. 
Poroszországban Berlin, a székváros, továbbá Hamburg, 
a szabadkikötő város, a „Bund“ kikerülésével rendeletileg 
intézkedtek, hogy a hűtőházilag kezelt vad a tilalmi 
időben is forgalomba hozható legyen, mint ahogy ma 
már a m. kir. földmivelésügyi minister 1910 december 
16-án 90420/1910. szám alatt kiadott üdvös rendeletével 
végül nálunk is intézkedett a hűtőházakban raktározott 
hasznos vadnak a törvényes tilalmi időben való megfelelő 
kezelése és forgalomba hozatala tárgyában. A hivatkozott 
rendelet meghozatala a magyar vadpiacra valósággal 
életszükségletté vált azóta, hogy a vad számára megfe
lelő hűtőházi berendezéseket létesítettünk, ezenkívül pedig 
hűtőkocsik és hűtőhajók is a vadhús szállítás rendelke
zésére állanák ; sajnos, ma még csak végtelenül szerény 
számban és keretben. Ámde a kezdet meg van adva 
s a szaksajtóban, de itt is első sorban a „Magyar Erdész" 
hasábjaiban a jelenben és a múltakban ismételten is 
kifejezett óhajtásaink, ime mégis valóra válnak s így 
felszólalásaink nem tekinthetők immár pusztában elhangzó 
üres szavakként!

(Folytatjuk.)

* Személyi hirek. A m. kir. földmivelésügyi minister a kísérlet
ügyi központi' bizottság tagjaivá 1911—1913. évek tartamára ki
nevezte : Aujeszky Aladár dr.-t az állatorvosi főiskola tanárát, Dégen 
Árpád dr. egyetemi magántanárt, a budapesti vetömagvizsgáló állo
más vezetőjét, Drucker Jenö dr. kir. tanácsos egyesületi igazgatót, a 
magyar szőlősgazdák országos egyesületének képviseletében, Dub- 
ravszky Róbert ministeri tanácsost, Gyárfás Józsefet, az országos 
növénytermelési kísérleti állomás vezetőjét, Kerpel Kálmán gazdasági 
akadémiai igazgatót, a dohánytermelési kísérleti állomás vezetőjét, 
Kosutány Tamás doktort, az országos chemiai intézet igazgatóját, 
Lázár Pál udvari tanácsos, műegyetemi rendes tanárt, Liebermann 
Leó dr. egyetemi ny. rendes tanárt, Magyary Győző dr. ministeri 
titkárt, Mágocsy-Dietz Sándor dr. egyetemi ny. rendes tanárt, Nuri- 
csán József dr. gazdasági akadémiai rendes tanárt, a magyaróvári 
vegykisérleti állomás vezetőjét, Schilberszky Károly dr. egyetemi 
magántanárt, az országos kertészeti egyesület képviseletében, Sporzon 
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Pál gazdasági akadémiai rendes tanárt/ a gépkisérleti állomás kép
viseletében, Szomjas Lajos dr. ministeri tanácsost, Szilassy Zoltán 
országgyűlési képviselőt, a gazdasági egyesületek orsz. szövetsége 
titkárát, az orsz. magyar gazdasági egyesület képviseletében, Tangl 
Ferenc dr. egyetemi ny. rendes tanárt, az állatélettani és takarmá
nyozási kísérleti állomás vezetőjét. Tuzson János műegyetemi magán
tanárt, az orsz. erdészeti egyesület képviseletében, Vadas Jenő minis
teri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsost, erdé
szeti főiskolai tanárt, az erdészeti központi kísérleti állomás vezető
jét, végül Zalka Zsigmond gazdasági akadémiai igazgatót, a kassai 
szeszkisérleti állomás vezetőjét. A bizottság elnökének helyetteséül 
Dubravszky Róbert ministeri tanácsost jelölte ki. — Az állami erdő
tisztek összesített közös rangsorozati létszámában a magyarországi 
kincstári erdők kezelésének szolgálati ágazatához kinevezte Scholcz 
Gyula társulati erdőmestert m. kir.. föerdőmérnökké az orsovai m 
kir. erdőhivatal kerületébe és egyszersmind megbízta a „Ruszkabánya“ 
székhelylyel újonnan szervezett m. kir. erdőgondnokság vezetésével. 
— Bizony Ferenc m. kir. erdőmérnökjelöltnek állami szolgálatáról 
történt lemondását elfogadta. — Lopussny Kornél m. kir. főerdő- 
mérnököt beigazolt szolgálatképtelenségére való tekintettel állandó 
nyugalomba helyezte. — Anta’óczy Péter m. kir. erdészeti iroda
tisztet — saját kérelmére — állandó nyugalomba helyezte. — A 
számvevőségek erdészeti tiszti személyzetének létszámában Banovits 
Dezső, Lukáts József. Kováts Elek, Balogh Miklós, Eröss Gyula, 
wolf Attila és Sailer György erdőszámtanácsosokat főerdőszám- 
tanácsosokká ; Dióssy Dezső, Mentler Sándor, Florek Jáno', Gőzsy 
Gyula, Buttykay Elemér, Blattny Ernő, Brannich Gyula. Wenk 
Gyula, Szőllősi Rezső, Preineszberger Béla, Kralovánszky János és 
Hidvéghy János erdőszámvizsgálókat erdőszámtanácsosokká ; Huttya 
Pál, Valent Emil báró, Metzger Rezső,- Sükösd Ferenc, Orencsák 
Károly, Winkler Guidó, Kováts Ferenc, Vozarik Ferenc, Jovics 
Lázár, Szabó Kálmán, Kovács András, Kuntz Gyula, Geyer Victor, 
Szamolányi Gyula. Szilárd Iván és Nádaskay Richard erdőszám- 
ellenőröket erdőszámvizsgálókká; továbbá Jámbory József, Schaeffer 
Mihály, Vicenik Nándor, Tessényi Károly, Inkei Ödön, Huszt Ala
dár. Fülöp Andor és Novotny Károly erdöszámtiszteket erdöszám- 
ellenőrökké; végül Tomcsányi Miklós, dr. Zacher Emil, Hugyecz 
Vilmos és Kováts Artur számgyakornokat erdöszámtisztekké nevezte 
k>. - A számvevőségek erdészeti tiszti személyzetének létszámában 
Tergovits Arthur erdőszámvizsgálót erdőszámtanácsossá; továbbá 
Belházy Géza, Solti Andor, Nyáry Gyula. Ujházy Ágost, Orbán 
György, Gyeney Lajos, Baretics Bertalan, Horváth Fülöp, dr. Szabó 
Sándor, Gróh Gyula, Erdélyi Mihály, Erhardt Lajos, dr. Erdős Béla. 
Kováts Gyula és Mudrovcic Mariusz erdöszámtiszteket erdöszámel- 
lenörökké nevezte ki. — A számvevőségek erdészeti tiszti személy
zetének létszámában Papp Tihamér budapesti, Cserei Árpád orsovai, 
Markovich Béla liptóujvári és Truszka Gyula zsarnócai lakosokat 
ideiglenes minőségű díjtalan számgyakornokokká nevezte ki. — Az 
állami erdőtisztek összesített közös rangsorozati létszámában kine
vezte Krause Tivadar, Papp László, Bacsilla Lajos, Mankovich 
Rezső, Dobrovits László, Zvarik Egyed, Szabó Endre, Baumgartner 
Emanuel és Nechay Oszvald erdömérnök-jelölteket segéderdőmérnö- 
kökké. — Am. kir. földmivelésügyi minister áthelyezte: Polacsek 
Károly kir. erdötanácsost Susakról Zágrábba (központi szolgálatra), 
Zezulka János kir. főerdőmérnököt Morovicsról Vinkovcére (pénz
tárosnak), Perc Vilmos kir. főerdőmérnököt Jasenovacról Susakra 
(Pénztárosnak), Kayser Sándor kir. főerdőmérnököt Glináról Vinkov- 
KAi"3 ^özP°nti szolgálatra), Hajdú Rezső kir. főerdőmérnököt Zágráb
ból Jasenovacra (erdőgondnoknak), Boór Károly kir. erdőmérnököt 
Ivanszkáról Njemcibe (erdőgondnoknak), Suszter Rezső kir. erdő
mérnököt Otocacról Susakra (központi szolgálatra), Bogsch Árpád 
kir. erdőmérnököt Njemciböl Ujgradiskára (erdőgondnoknak), Boeriu 
Virgil kir. erdömérnököt Krasznóról Morovicra (jaminai erdőgond
noknak), Braxator Hellmuth kir. segéderdőmérnököt Susakról Krasz- 
nora (erdögondnoknak), Ott Károly kir. segéderdőmérnököt Vinkov- 
céJőI Skáréra (erdőgondnoknak), Masztics Gusztáv kir. segéderdő- 
niérnököt Ravnagóráról Ivanskára (erdőgondnoknak), Jellmann Béla 
kir. segéderdőmérnököt Skáréról Otocacra (a kirendeltség vezetésé
hez és egyúttal brlogi erdögondnoknak), Solc Szvetozár kir. segéd- 
erdómérnököt Zenggből Budapestre (a földmivelésügyi ministeriumba), 

ehaáb Bálint kir. segéderdőmérnököt Zágrábból Ravnagórára (erdő
gondnoknak), Matherny Róbert kir. segéderdőmérnököt Vinkovcéröl 
“Imára (erdőgondnoknak), végül megbízta a vinkovcei kir. főerdő- 
iiíata'n^ Horváth Géza főerdőmérnököt a pénztárellenöri teendők 

mx á-áYa1’ a susaki erdőhivatalnál pedig Reschner Rezső kir. főerdő- 
érnököt a pénztárosi teendők végzése alól való felmentés mellett 

z ellenörködői teendők ellátásával.
* Milyen pályára adjuk fiainkat ? Mindenki tudja, hogy a 

gyakorlati pályáké a jövő. Mégis oly nehezen küldtük eddig fiainkat 
'Pari vagy kereskedői pályára. Újabban e tekintetben örvendetes 
változás észlelhető. Az ország több városában létesített tanoncinter- 
átusokba mind gyakrabban adják intelligens szülők gyermekeiket. 

Szívesen adják, mert tudják, hogy a fiuk ott kejlemes otthonra talál
nak, állandó felügyeletben, gondos nevelésben részesülnek. A nyitrai 
tanoncinternátusban a szülő óhajára' ezeken felül polgári iskolai 
magánvizsgálatra is előkészíttetnek. S mire felszabadulnak, a négy 
polgárit is elvégzik és közvetlenül, gyakorlati felvételi vizsgálat nél
kül mehetnek felső ipariskolába. A tartási díj és tandíj havonta csak 
50 korona. Szakmájukat a növendékek a város legjobb iparosainak 
műhelyeiben, illetve kereskedők üzleteiben tanulják.

T^l _ 1 éves kocsántalan
JLLldClv tölgy-csemete, ára 
ezrenként és csomagolva a zala= 
egerszegi vasúti állomáshoz szállítva 
8 korona.

Zalaegerszegi
m. kir. j. erdőgondnokság.

h—-------- - ------------------------- -í
Zrdőmérnöki iroda.

Ajtay Sándor, az A. Cs. E. V. nyugalmazott 
erdőmestere Aradon Hasszinger-utca 5. szám 
alatt 1911 február 1-én erdőmérnöki irodát nyit. 
Elvállal: erdőbecslés, erdőfelmérés, határrende
zés és parcellázási munkálatokat. Továbbá 
erdei iparvasut-tervezést és építést. Birtokbecslés- 
vétel és eladás közvetítését. 3—3

Valódi 
Helianthi salsifis 
1000 darabonkint 

45 korona.

Faiskola terület
100 hold.

FARAGÓ BÉLA
cs. és kir. udv. szállitó

Magyar Magpergető Gyára 
Erdészeti csemete telepek

Zalaegerszeg.

Mag- és csemeteárjegyzéke 
megjelent.
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Hirdetmény.
Fürész-üzem beszüntetése folytán eladás alá 

kerülnek alig 5 hónapon át üzemben volt 
következő gépek:

250 PH erős kazán, ikergéppel (teljes) Lang- 
féle; 30 PH erős egyhengeres gép, Larig-féle; 
villanyvilágító-berendezés (complett) 8 ivlámpá- 
val; főtransmissió, melléktransmissiók; 1 db. 
36-os, 1 db. 30-as, 1 db. 24-es keretfűrész és 
1 tavoletti keretfürész ; 9 drb vasasztalos kör
fűrész, 3 ingafűrész — Pini- és Kay-félék.

Részletesebb felvilágosításért érdeklődők fordul
janak a lap szerkesztőségéhez P. H. H. jelige 
alatt.

Hirdetmény.
A gróf Potocki uradalom erdőbirtokán eladás 

alá kerül mintegy 1100 m3 26 cm. középerős
ségtől fölfelé

tölgy rön k-anyag.
Részletes feltételek megtekinthetők az uradalmi 
igazgatóságnál. A faanyag Gurahonc-Jószáshely 
állomáson kerül berakásra az arad-csanádi vasút 
vonalán.

Gróf Potocki uradalom Igazgatósága.
Honctő (Arad m.)

1911. évi tavaszi szállításra.

éves lucfenyő magoncz Picea excelsa

„ „ átiskolázva
„ feketefenyő magoncz Pinus austriaca
„ bankfenyő „ Pinus banksiana

„ jegenyefenyő „ Abies pectinata
„ kocsányos tölgycsemete Quercus pedunculata

„ kőriscsemete Fraxinus americana alba 
„ » „ „ ornus

„ ákác „ Robinia pseudoaccacia
„ diófa „ Juglans nigra

Továbbá fodorjuhar, éger, hárs és gleditschia-csemeték elsőrendű minőségben. 
A csemeték mind elsőrendű minőségűek.
Árjegyzéket kívánatra küld:

Junghans E. erdőgondnoksága Lunkaszprie,
u. p. Dobrest, Biharmegye.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÄNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs :
Remetei KŐVÁRY JÁNOS

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Tagosítás és telepítés.
Irta Elek István.

(Folytatás.)

Szorosabb és elsősorbani kötelessége az 
erdészetnek, hogy erdőterületeit konzerválja, 
tehát hogy az erdőket szigorúan határolja el 
s erdőterületeken csak rendszeres erdőgazdál
kodás folytatását engedje meg; messzebb
menő kötelessége, hogy a helyes gazdasági 
elvek tisztázásával, a követendő gazdasági 
politika végcéljainak megállapításában a 
maga részéről is közreműködni törekedjen.

Első kötelességünk tehát, hogy az erdőterü
letek elhatárolásának és kötelező erdőgazdasági 
mívelés alá vonásának törvénybe iktatandó bizto
sítékait kiküzdjük.

Az erdőtörvényben foglalt biztosítékok ugyanis 
/— mint harminc évi tapasztalat igazolja ;— nem 
elegendők, és pedig három okból. Először mert 
a feltétlen erdőtalaj fogalma — mint hogy azt 
a törvény hatósági kijelölés és telekkönyvi fel
jegyzés által fixirozni elmulasztotta, — az egyéni 
elbírálás szerint ingadozó, változó puszta fogalom 
maradt, tehát nem valóság s így természetes, 
hogy ezen ingatag alapon az erdőterületek 
elhatárolása nem sikerült — Másodszor mert a 
törvény a rendszeres erdőgazdasági mívelést 
csak az erdők egy részére nézve tette kötele
zővé, míg másik részét az erdőknek a szabad, 
— mondhatni rabló — gazdálkodásnak engedte 
áldozatul esni.

Harmadszor, mert nem tartalmazta az erdő
területek feloszthatóságának korlátozását s nem 

állapította meg a feltétlenül együtt birtoklandó 
erdőgazdasági minimumot.

Az itt elősorolt biztosítékok kiküzdése volna 
elsősorban az erdészet kötelessége, de ha a. 
közös erővel való munkálkodásra itt, vagy ott 
felhalszik a felhívó szó, mindig akadnak kis- 
hitüek, akik gyengeségünkre’ utalva lehetetlennek 
tartják törvényhozás elé hozatalát a magánjog 
ily nagymérvű korlátozásának.

Pedig tévedésben vannak, mert minden tör
vény magánjogokat korlátoz, s ebben a korlá
tozásban sohasem jöhet szóba a kisebb vagy 
nagyobb mérvüség, hanem tisztán csak annak 
szükséges volta. A mi feladatunk tehát azt bi
zonyítani, hogy ezek a magánjogi korlátozások 
szükségesek a -közérdek védelmére s ha ez 
sikerült, a törvényhozás már nem késik azok 
törvénybeiktatásával.

Egyébként is törvényhozásunk — habár nem 
is egészen az erdészet befolyására — már ön
ként közeledett az erdészet által igényelt bizto
sítékok megadásához.

így a birtokrendezést stb. tárgyazó 1908. évi 
XXXIX. t.-cikk csak 100 k. holdnál nagyobb 
erdőbirtok kihasítását engedi meg az arányosí
tandó közös birtokból, tehát már az önállóan 
kezelhető erdőbirtok bizonyos minimumát álla
pítja meg, de még többet érő útmutatást talá
lunk az igényelt biztosítékok megszerezhetése 
iránt, az igazságügyministernek a tagosítási 
ügyekben követendő eljárást szabályozó ren
deletéiben.

Itt említett törvény 4. §-a ugyanis felhatal
mazta az igazságügyministert, hogy az ará- 
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nyosítási stb. és tagosítási ügyekben követendő 
eljárást rendeletileg szabályozza, sőt az 5. §. 
ezen rendeleteket törvényerővel ruházta fel.

Ezek a rendeletek kiadattak, s ezekben van 
lefektetve Magyarország egyik leghatalmasabb, 
legideálisabb s legönzetlenebb gazdasági törvénye.

Ezek szerint a tagosítás lehet vagy általános, 
vagy részletes; a tagosítást bármely birtokos 
kérheti, s egy birtokos kérelmére már a föld- 
mivelésügyi minister kiküldi a községbe a szak
bizottságot, mely szakbizottság ha a tagosítást 
a községre hasznosnak és célszerűen keresztül 
vezethetőnek találta, a bíróság a tagosítást a ta- 
gosítandó terület egynegyedrészét birtoklók kí
vánságára elrendeli.

Nem lehet célom itt a hasznos és célszerű 
tagosítás megkönnyítését célzó, igazságos és 
humánus, mindig a kisbirtokosok érdekeit vé
delmező intézkedéseket felsorolni és ismertetni, 
csak azt kívánom igazolni, hogy az erdészet 
által igényelt biztosítékok ezen tagosítási díja
zás során is megszerezhetők volnának, ha tudni
illik az erdő különleges gazdasági hivatásának 
figyelembe vételével, az erdőre vonatkozólag 
ezen eljárás megfelelően kiegészíttetnék.

Az erdőbirtokokban foglalt belzetek s a cél
szerűbb és hasznosabb gazdálkodást gátló be
ékelt idegen birtokok egy részletes tagosítási 
eljárás során az erdőbirtokos kívánságára ki- 
tagosíthatók már most is ezen rendelkezések 
alapján. Ez is valami, de az erdőkre vonatko
zólag még a következő intézkedések felvételét 
találnám szükségesnek :

Az erdőtagosítás iránti eljárást a kir. erdő
felügyelő kérelmére a földmivelésügyi minister 
tegye folyamatba s a kiküldött szaktanács ja
vaslatára a bíróság az erdőterületekre vonat
kozó részletes tagosítást hivatalból rendelje el.

Az erdőtagosítás költségeit az erdővásárlási 
alap viselje.

A község határában található mindazon — 
bár fátlan, vagy kopár-területek, melyeknek ta
laja más gazdasági miv.elésre, sem legeltetésre 
állandóan nem alkalmas, az erdőhöz csato
landó.

Az erdőből kiadható csereterületekre vonat
kozó intézkedések már bent foglaltatnak a ta

gosítási eljárás foganatosítására eddig kiadott 
rendeletekben, tehát ehhez nincs mit hozzá tenni.

Az erdőben bent fekvő s mezőgazdaságilag 
miveit vagy használt belzetek, amennyiben más 
csereterületekkel ki nem cserélhetők, szintén 
az ossz-erdőterülethez volnának csatolandók, s 
tulajdonosaik megfelelő értékű erdőterület kita
gosításával, illetve közbirtokossági részesedéssel 
volnának kárpótolandók.

A 100 kát. holdnál kisebb illetménynyel bí
rók, illetve az összérték átlagával számított ezen 
jogosultság értékének megfelelő részesedéssel 
bírók részei közbirtokossági erdőbirtokká egybe 
volnának tagosítandók az arányszámok meg
felelő telekkönyvezésével. Az igy alakítandó 
közbirtokossági erdő, illetve a községi erdő a 
tagosítandó összterületből legalább 500 k. hol
dig, de mindenesetre a közbirtokossági tagok, 
illetve a községi lakosság számarányához mért 
kiterjedésig kiegészitendők volnának, analog a 
közlegelők képzése, illetve kiegészítésére már 
életbe léptetett intézkedésekkel.

A 100 holdnál, illetve ennek értékénél na
gyobb, de 500 k. holdnál kisebb jogosultsággal 
bírók illetősége legalább 500 k. hold kiterjedésű 
közös erdőbirtokokká lennének egybe tagosí
tandók, ha pedig ezen illetményesek része 
együttesen 500 holdat sem tenne ki, ezen illet
ményrészek is a közbirtokossági erdőhöz csa
tolandók.

Csak 500 holdnál nagyobb illetménynyel bírók 
erdeje volna külön erdőtestté kitagosítható.

Minthogy a tagosítási eljárás már eddig is a 
jogosultságokat pénzértékekre változtatva veti 
egybe, az erdő különféle értéke egyáltalában 
nem hat zavarólag, s az iránt is történhetik 
intézkedés, hogy a birtokosok egyéni tartozásai 
csak az egyéni jogosultságra kebelezhetők be, 
de semmiesetre sem a közbirtokossági, vagy a 
közös erdőkre.

Az így tagosított erdőbirtokok, a tagosítási 
eljárás alkalmával megállapított határaikkal örök 
erdőbirtokokká volnának nyilvánítandók, mely 
jelleg telekkönyvileg feljegyeztetnék.

Az örök erdőbirtokká nyilvánítás jelentősége 
az volna, hogy ezen erdők, bárkinek tulajdo
nába mennének is át, örök időkön rendszeres 
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erdőgazdasági műveléssel lennének csak hasz
nosíthatók.

Az örök erdőbirtok oszthatósága analog a 
közlegelőkre vonatkozó intézkedésekkel korláto
zandó volna oly képpen, hogy azok 500 kát. 
holdon aluli részekre egyáltalában nem, ezen 
felüli részekre pedig csak a földmivelésügyi mi
nister engedélye alapján volnának — bár el
adás, öröklés, vagy bárminemű tulajdonjogi át
ruházás esetén is — eloszthatók.

Ezen itt tervezett követelmények intézményes 
szabályozása képezhetné a magyar erdőgazda
ság közérdekű fejlődésének biztosítékait, és eze
ket kiküzdeni nem is olyan elérhetlen ábránd, 
mint azt sokan hirdetni szokták, mert éppen a 
tagosítási eljárás szabályozása meggyőzhet min
denkit arról, hogy a törvényhozás nem idegen
kedik a földterületek jog- és birtokviszo
nyainak a gazdasági célszerűség alapján 
'való rendezésétől, sőt éppen a „Magyarországi 
Birtokrendezés“ című hivatalos kiadvány az új 
tagosítási eljárást éppen azzal indokolja, hogy 
az eddig érvényben állott intézményes jogsza
bályainkban nem a gazdasági célszerűség, 
hanem az ingatlanoknak a rendiségből eredt 
jogtörténeti minősége volt a döntő, s ezért 
kellett az eljárásnak az egyedül helyes gazda
sági célszerűség alapjára helyezkedni.

Jogszabályaink fejlődésének iránya tehát csak 
felbátoríthat minket arra, hogy az erdőtörvény
1-7.  §-ában foglalt s az ingatlanoknak a ren
diségből eredt jogtörténeti minősége szerint 
való megkülönböztetését — mint a jogsiabályo- 
zásnak idejét multa elavult módját — a gaz
dasági célszerűség alapjára helyezett biztosí
tékokkal kívánjuk felcserélni.

Ha elérte ezeket az erdészet, akkor már az erdő
területeket elhatárolta és kötelező erdőgazdasági 
mívelés alá vonatta, de nem állhat itt meg, 
mert ha bár megakasztaná is a legelőknek az 
erdőterületek rovására való terjeszkedését, azo
kat a gazdasági okokat, melyek az intenzív 
Sazdálkodásra való áttérést lehetetlenné teszik, 
s az embereket a föld termőerejének kizsaro
lására, aztán tovább terjeszkedésre, a földevésre 
kényszerítik — meg nem szüntetné.

Visszatérve a kiindulási példaként választott 

krassószörény-megyei állapotokra, itt a Duna 
és Csernavölgy menti községek határa jórészt 
elhanyagolt legelőkből áll, szántó aránytalanul 
kevés — az összterületnek alig 5 százaléka —• 
az erdő pedig már csak a legtávolabbi hegy
tetőkre szorult hátra.

Ilyen mívelési ág megoszlás mellett, termé
szetes, hogy intenzív gazdálkodásra áttérni le
hetetlen s a nép egyedül a pásztorkodásra van 
utalva.

Nem csak itt, hanem az ország minden ré
szében rossz a birtokmegoszlás, mert még a 
leggazdagabb határral biró községekben is lát
hatjuk, hogy a lakosság 60—70 százaléka olyan 
kisbirtokosokra esik, kiknek a földje arra, hogy 
abból megéljen s azon okosan gazdálkodjon 
kevés, tehát a közlegelőre sandít, vagy a potya 
és a tilos legeltetés lesz eltartója.

Más vidékeken ismét azt látjuk, hogy az oda 
szorult lakosság oly területeket fogott mezőgaz
dasági mívelés alá, melyek nem arra valók, 
hol sokszor az elvetett mag sem terem meg, 
nemhogy a gazda munkájának értéke megtérülne.

És ha már azt látjuk, hogy az ország terü
letéből 12 millió hektár a szántó, 3 millió hek
tár a rét, 3’5 millió hektár a legelő, 7’5 millió 
hektár az erdő: azt a panaszt, hogy legelőhiány 
van, csak jogosan utasíthatjuk vissza. De persze 
ahol 12 millió hektár szántóföldből 11 millió 
szemes terményt, főkép búzát terem, takarmány
termelésre pedig csak 1 millió hektár forditta- 
tik; ahol a rétek sem öntözve, sem trágyázva, 
de egyáltalában mívelve sincsenek, sőt évről- 
évre legeltetve vannak, ahol tehát állatot te
nyészteni jóformán takarmányozás nélkül tisztán 
csak legelőn akarnak, ott persze kevés a legelő, 
de kevés volna, ha a fent kimutatott 7-5 millió 
hektár erdőt, — melyből ma már aligha ne
vezhető erdőnek a fele is — mind legelővé 
alakítanánk, sőt kevés volna, ha még egy egész 
országnyi területet szerezve, szabad legelőül 
csatolnánk szép Magyarhazánkhoz.

Ha pedig az okokat fürkészszük, hogy miért 
éppen csak Magyarországon nem tud tért hó
dítani az intenzív gazdálkodás, holott földje, 
rétje, legelője van hozzá, arra rá is van a nép 
szorulva, mert sem az ipar, sem a kereskede
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lem nem nyújt elegendő megélhetési alkalmat, 
rájövünk, hogy az ok a birtokeloszlásban, s a 
tarthatlan birtokviszonyokban rejlik.

Ha szabad tehát tanácsosai szolgálni, itt volna 
az ideje, hogy a. földmivelésügyi kormány ne 
hallgasson a legelőért kiáltozókra, hanem fogjon 
hozzá minél előbb Magyarország birtokviszo
nyainak alapos rendezéséhez.

Ezt legrövidebb utón elérheti a tagosítás és 
a telepítés egybe kapcsolása által.

Vétesse ugyanis sorra általános tagosítás alá 
a községeket, s ha a tagosítás! eljárás során 
megállapíttatott, hogy a mezőgazdasági mívelésre 
állandóan alkalmas területtel szemben a birtokos
ság jogosultsága és Száma nagy, vagyis hogy a 
község így tagosítható területéből nemcsak a 
birtokosság jogosultsága, hanem minden földész 
részére számítandó az a minimum, amely ok
vetlen szükséges ahoz, hogy egy földmivelő 
abból megélhessen s családját eltarthassa, — 
nem telik ki: a lakosság többletét telepítse ki. 
Gondoskodjon arról, hogy minden földésznek — 
bár kevesebb is a jogosultsága — akár saját 
falujában, akár az állami telephelyeken egy 
önálló parasztgazdasághoz megkívánt minimum, 
megfelelő törlesztéses megterheléssel kiadható 
legyen, s hogy ez a minimum jövőbeni oszt
hatósága törvényileg korlátoztassék. A tagosítás 
és kitelepítés utján gondoskodjék arról, hogy a 
földmivelés alá vont mindazon területek, melyek 
nem arra valók, ki vétessenek a nép kezéből, 
s helyette, ha az állami telephelyen bár, de jó 
termő földhöz jusson minden kisgazda. Ahol 
mívelési ágak változtatása és emiatt hosszabb időre 
szóló befektetések szükségesek, — mint például 
itt Krassószörény megyében, és ahol a legelők 
egy részét gyümölcsössé s szőlőkké kellene 
átalakítani, az átalakítást állami segítséggel 
tegye lehetővé.

Egy ily irányú birtokrendezés keresztül veze
tése után már a gazdaközönség maga térne át 
az intenzív gazdálkodásra, mert még volna adva 

. arra a mód, s minden terület a neki megfelelő 
mivelési ághoz sorolva, a gazdasági célszerűség. 
szerint volna hasznosítható. E mellett pedig a 
telepítés ily módon szükségessé váló nagyarányú 
fejlesztésénél fogva, az államalkotó magyar nép 

erkölcsi és számbeli túlsúlyának növelésére is 
a legalkalmasabb eszköz lehetne.

Az világos, hogy egy ilyen programmot nem 
lehet máról-holnapra megvalósítani, mert hogy 
az egész országban átvezettessék, ahoz évtize
dek kellenek, és éppen azért minél előbb hozzá 
kezdünk, annál jobb.

A fő, hogy a földmivelésügyi politika vég
céljai megállapíttassanak, s az elvi alapon el
fogadott eljárást egy-két községben így keresz
tül vezetett birtokrendezés után majd igazolja és 
javítja a gyakorlat, s képessé fogja tenni a kor
mányt, hogy az egész ország gazdasági viszo
nyainak reformálásához teljes erővel hozzá 
kezdhessen.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA’AA A

A jegenyefenyőnek nyári döntéséről.
Irta Díváid Béla.

A garammenti erdők fenyőfaállományát rendesen a 
nyári döntéssel szokás kitermelni, mert e fa a keres
kedők által kedvelt szép fehér színét nem veszíti el ez 
időben, jól szárad, kérge könnyen lehántható és végül 
a nyári döntés jóval olcsóbb, mint a téli, főleg le
képezése.

A fenyőfa döntését március hó vége és legkésőbb 
április hó elején kezdjük meg és az tart junius hó köze
péig. Minél hamarább kezdjük a döntést, annál fehérebb 
lesz a fa, és minél jobban elodázzuk, annál inkább ki
tesszük annak, hogy sötétzöld és azután fekete szint 
kapjon a döntött fenyőfa. Ha a frissen hámozott fenyőt 
eső éri: a fenti jelenség fokozottabb mérvben lép fel. 
Ebből az a tanulság, hogy amint a fenyőfa már hámoz
ható, azonnal fogjunk a munkához.

A döntés korai megkezdése mellett még az a körül
mény is szól, hogy e vidéken a munkaerő vándorútja 
már május hó l-ével veszi kezdetét és sietnünk kell 
annak azon részét kihasználni, amely azután junius hó 
végével az alföld aratási munkálataihoz van szerződve, 
mert különben vágásaink tarolatlanok maradnak, annál 
is inkább, mert a munkaerő egy része csak szeptember 
hó, más része november hó végével érkezik vissza.

A nyáron döntött fenyőt a csúp felé 10 cm. vastag
ságig meghámozzuk és a csápot csak szeptember hó 
végével, közvetlen a szállítás előtt fűrésszel vágjuk le 
és ez alkalommal a fenyőket megforgatjuk, hogy az 
esetleg visszamaradt kérget letakaritsuk és az össze- 
száradás következtében kiálló galyrészeket a törzszsel 
egy síkban simán lefaragjuk, a törzs alsó végén levő 
hajköt a fűrész váglapjával egy síkban lefűrészeljük és 
így a fenyőt a szállításhoz előkészítsük. ■

A fenyőcsúpnak meghagyásával azt érjük el, hogy a 
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fenyőfa jobban kiszárad, mert ha bárminő jól meghá
mozzuk is a törzset, mégis megmarad a képző réteg egy 
része, amely összefüggésben van a csáppal, aminek 
fűi a nedvek elpárolgását felszívás következtében siet
tetik és a kiszáradást fokozzák.

De miután ez a forgatás és hosztolás több munkával 
jár és ezen munkálat teljesítéséért járó bért csak ősszel 
adjuk ki, ez okból a munkások egy része olcsóbban volt 
hajlandó dolgozni, ha tavasszal történik a hosztolás, for
gatás és az ezért járó összeg kifizetése.

Ez az eljárás a kezelés szempontjából egyszerűbb, de 
nem helyes, mert első sorban a fa ki nem szárad oly 
tökéletesen, mintha a csáp rajta marad, és ha ki nem 
szárad, a törzsben rekedt nedvek erjedni kezdenek, a fa 
súlyosabb lesz, ami által a tutajozásnál az ilyen fából 
kötött talp 2A részben a vízbe sűlyed és felterhelése 
1/a-al kisebb.

Az ilyen fa különösen a fekvő részen megfeketedik, 
halmokban az érintkező részeken korhadni kezd, az 
abból készült fűrészáru ha táblákban fekszik, veszít a 
színéből és főleg veszít hordképességéből. Az ilyenképen 
kezelt jegenyefenyőfa Vä-ad résszel súlyosabb, de azért 
korántsem bír azzal a tulajdonsággal, mint a télen dön
tött fa, amidőn a tartalékanyagok még feloszlásnak nem 
indultak.

A tavaszi leesúpozásnak van még egy ilyen nagy hát
ránya, és ez az, hogy meredek hegyoldalakon a lecsú- 
Pozott fenyő, amely rendesen sikos, mind leszalad a 
völgybe, ott bélefúródik a földbe, össze-visSza törik, fel
torlódik, ami által az érintkező nedves részeken korha- 
öási foltok keletkeznek. Igaz ugyan, hogy viszont a le 
nem csúpozott törzsek azon részein, ahol a kérgezést 
nem foganatosíthattuk, a szú támadja meg, de ez csak 
a kéreg alatt van. A kéreg eltávolításával a fatestben 
likacsok nem láthatók, tehát a fa műszaki tulajdonsá- 
9ára nincs befolyással.

A fent előadott okokból a fenyőnek tavaszszal való 
lecsúpozását elvetendőnek tartom.

A photoboussola alkalmazása a 
monokuláris rendszálmérésre alapított 

photogrammetriában.
Irta Lángos Lajos. (2)

A meghatározások középhibáját pedig, amint azt a fenti 
elméleti számításnál láttuk, az egyes meghatározások 
hibája alapján számítjuk ki.

Az egyes meghatározások hibája:
wi + 0 0052
W2 = — 0'0528
Ws = + 0-0112
w4 — 0-0028
Wr._____________— 0'0108_______________

Iw + 0'0164 — 0'0664 -----  0 05
2w2 pedig :

- 0.00002704
w2-> 0'00278784
w,* 0'00012544
w4” 000000784
wr,2 000011664

Lw2 - 0'00306480

fentiekből mérésünk középhibája:

p = i V0 0030648 = 0'026778

Miután a monokuláris rendszálmérés pontossága rend
szerint 0'05 azért elegendő lett volna k értékét egy 
felvételből meghatározni. Stereokomparátorral való rend
szálmérés esetén, hol a leolvasás pontossága 0'01—0'005

ajánlatos k értékét n számú adatból, a K kép

let alapján meghatározni.
Látjuk tehát a fentiekből, hogy a képállandó meg

határozására a lehető legnagyobb gondot kell fordítanunk, 
mert csak ily módon juthatunk, pontos mérési adatokhoz.

Hibaforrásainkat sorravéve, következik az irányzótengely 
fekvésének helytelen megállapításából eredő hiba. Gyakori 
volt ez az eset, az egyszerű fényképezőkészülék alkal
mazásánál, ahol mérésünket a már előzőleg bemért 
irányzópont szerint kellett tájékozni.

Felvételünk az iránypont alkalmazása mellett, nem 
mindég szolgáltatta a tőle jogosan elvárható pontosságot. 
Ugyanis, ha mi a megirányzást az ismertetett módon 
végezve, a készüléket rögzítjük, és ezután a homályos 
üveglemezt a fényérzékeny lemezeket tartalmazó caset- 
tával cseréljük ki: a készülék, különösen ha a casetta 
kissé nehezen tolható helyébe, alhidáda tengelye körül 
bizonyos ö szögértékkel, mozdul ki.

Ezen ö szögnyi elfordulás a képpáron az iránypontnak 
a függőleges irányszálból való kimozdulásában jelentkezik. 
Mi tehát az iránypont abscissáira nézve nem az Xi = Xa 

0, hanem Xi és Xa absolut értékeket nyerjük.
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Hogy mi a térkép szerkesztéséhez megkívánt, A és 
B álláspontokban a készülék irányzó tengelyeinek hely-

3. kép.

zetét, vagy az azokat jelző imaginär iránypontot meg
kaphassuk, az alábbi gyakorlati szerkesztést kell el
végeznünk.

4. kép.

Ismeretesek az alapvonal (a) A és B végpontjai és a 
P iránypont, melyeknek helyzete az yy és a zz poligon- 
vonalak által van adva. (Lásd az előző közleményt.)

Készülékünk a megirányzás után és az exponálás előtt 
ö szögértékkel (ót és Ó2) elfordulva, mi a valóságban 
nem P, hanem I imaginär iránypont szerint tájékoztuk 
készülékünket. Megszerkesztendők tehát az ÁT és bi 
irányzótengelyek, amelyek alapján az egyes tereppontok 
berajzolása történik. A szerkesztés menete a következő: 
az A és P pontokat összekötő egyenest A ponton túl is 
meghosszabbítva, felrakjuk rá az r = Vka -j- X,2 távol

Ságot, mint az ADC háromszög átfogóját. Ezután körzőbe 
vesszük az Xi és k ismert hosszakat, melyekkel a D, 
illetve az A pontból köríveket szerkesztve, megállapítjuk 
a C pont helyét. Az AC egyenes meghosszabbításában 
nyerjük a készülék irányzó tengelyét az A pontra nézve. 
Hasonlóan határozhatjuk meg a Bl irányzótengelyt is. A 
két irányzótengely metszéspontja adja az 1 képzetes 
iránypontot.

Gyakran megesik, hogy Xi és X2 értéké oly csekély, 
hogy azokkal a fent leirt gyakorlati szerkesztés el nem 
végezhető. Ilyenkor matematikailag határozzuk meg az 
/ pont fekvését, az Ei és az Ui rendszálak segítségével.

A számítás menete a következő :

Ei =■= ÁT sin (a 4- ói) = ÁT [sin a cos ói + cos a sin ói] 
Ui = Ál cos (a + ói) = Ál [cos a cos ói — sin a sin ól]

a szögértékét az ABP háromszög oldalaiból határozhatjuk 
meg, a megfelelő trigonometriai képlet segítségével, vagy 
pedig, ami a legegyszerűbb és mérésmódunk pontossá
gának teljesen megfelel, szögtransporteurrel mérjük le.

Felírhatjuk továbbá az ábra alapján:

, Vk -t- X12 , Vk + X12sin ói = ----- 77------ esXi cos Ól k

Lesz tehát:
______ I sin a cos öl

E, Ál Vk + X12 nr +

i sin a 1
Uj - Ál Vk + X12 j k “xTj

A még ismeretlen aÍ értékét az ABI háromszögből 
határozzuk meg:

ÁT: a = sin (/S — Ó2): sin (180° — [a’+ ß + ói + Ó2]) = 
= (sin ß cos Ó2 — cos ß sin Ó2): sin (a + ß + ói + Ó2) = 
= (sin ß cos Ó2 — cos ß sin Ó2): [sin (a + ß) cos (ó1 + Ó2)] 

4- cos (a + ß) sin (ói + Ó2)

Tudjuk azonban, hogy:

cos (ói + Ó2) = cos ói cos Ó2 — sin ói sin Ó2 és 
sin (ói + Ó2) = sin ói cos ó? + cos ói sin óg
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sin ói =

A 2. ábra alapján:
Vk -+- Xi2 . Vk~-|- Xi2
------ !------ ; cos <5i = -------- :—— k

- Vk + x22es cos o2 = ------ 7------k

X1
. . Vk + X2a

sin o2 = -----=------X2
Ezek behelyettesítése után:

Vk-j-Xi* Vk-j-X2~
k X2

A teljes kifejezés értéke pedig:
---------- ísinj cos ßl

Vk+Xa ~ ^r|:
Vk + Xi‘ Vk + X?

« H7- JTx>(+“s<»+«'

[jsin (a -}- ß ■-]

— A2 sin p — K GUb p
Ai=a—==---------------------------------------------------- ------------------

l^±2^Sin («+/?) (XiX2-k2) + cos («+/?)k (Xi-Xi) 
K X1

Fenti kifejezés kissé komplikáltnak látszik, de adataink 
behelyettesítése után, egyszerű törtté zsugorodik össze, 
melynek meghatározott értékét az Ei és Ui kifejezésekbe 
helyezve, nyerjük I imaginär iránypont rendszálait.

A fenti eljárás segítségével, hibás megirányzás esetén, 
mindenkor elég pontossággal meghatározhatjuk az irányzó
tengelyek fekvését.

Hogy az egyszerű fényképező készülék alkalmazása 
mellett, az ily hibákat elkerülhessük, készülékünket 
kompasszal szereljük fel.

Ha készülékünk compasszal, vagy esetleg szögbeosz
tással ellátott limbuskörrel van felszerelve, az irányzó
tengely helyzetét az alapvonalhoz, vagy kompassmérés- 
nél a mágneses déllővonalhoz viszonyítva, bizonyos + <J 
hibával állapítjuk meg. A tényleges irányzótengely (10 
és annak mérés által megállapított helyzete (lh) által be

zárt + ó szögérték, egyenlő kell hogy legyen a szög
mérés hibanagyságával, mely optimális esetben egyenlő 
az illető szögmérő műszer pontossági határával.

Ha áz irányzótengely av szöget zár be az alapvonallal 
és mi a szögmérés alkalmával, a fent elmondottak értel
mében, ah hibás szögértéket mérjük be, akkor az irányzó
tengelynek a térképre való berajzolásakor, vagy pedig 
a Z és V rendszálak számításakor is ezen ah = av <5 
szögértékkel dolgozva, hibás eredményeket nyerünk. A 
6-ik kép szerint a Pv pontnak megfelelő XT abscissát a 
hibásan megszerkesztett irányzótengelyre merőleges kép
sík nyomvonalára felrakva, Pv helyett egy hibás Ph pont 
képét fogjuk nyerni, amely Ph pontnak a helyes fekvésű 
irányzótengelyre vonatkoztatva, Xh abscissa felelne meg.

Az irányzótengely helytelen bemérése következtében, a 
rendszálmérés hibája dX -= Xh — Xv, amely külömb- 
ség, ha a rendszálmérés pontossági határát nem haladja 
meg, figyelmen kívül hagyható. Hogy ezen tényt meg
állapíthassuk, ismernünk kell dX számbeli értékét, 
bizonyos + ó szögmérési hibahatár mellett.

(Folyt, köv.)

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sületének választmánya f. évi február hó 16-án d. e. 
10 órakor Rimaszombaton a vármegyeház kistermében 
tartott ülést.

Jelen voltak: Gesztes Lajos elnök, Hering Samu alel- 
nök, Mitske Gusztáv titkár, Szénássy Béla pénztáros, 
Bobok Tivadar, Csaszkócy Károly, Tornay Gyula, Pékh 
József választmányi tagok, Áronffy Ernő alapitó, Bánik 
György, Fábián Béla, Glózer László, Mölcer Gyula, 
Szepesházy Kálmán, Wisrtyovszky Ferenc rendes tagok.

Elmaradásukat kimentették: Borhy György alelnök, 
Mayer Géza és Zachár István választmányi tagok.

Elnök üdvözölve a szép számban megjelenteket, a múlt 
választmányi ülés felolvasott jegyzőkönyvének hitelesíté
sére felkérte Csaszkócy Károly és Bobok Tivadar választ
mányi tagokat.

A legközelebbi közgyűlés 1911 junius hó 2-án Rima
szombatban a vármegyeház dísztermében d. u. 3 órakor 
lesz megtartva a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása 
és hitelesítése. 3. Titkári jelentés. 4. Pénztáros és pénz
tári-vizsgáló bizottság jelentése. 5. Tisztujitás, választ
mányi tagok és pénztári-vizsgáló bizottság választása a 
módosított alapszabályok szerint. 6.. Irodalmi pályázat 
kitűzése. 8. „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület“ 
átirata. 9. Indítványok. Közgyűlés után Bund Károly 
„Az erdő művelése és haszonvétele című népszerű 
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ismertetésének felolvasása 72 vetített képpel. Este 7 óra
kor a városkertben bankett.

Junius hó 3-án reggel 8 órakor kirándulás a Rimamu- 
rány-Salgó-Tarjáni Vasmű Részvénytársaság erdeibe. -

Az egyesület és a M, E. pénztárának részletesen ismer
tetett állása örvendetes. tudomásul szolgált, s ezen 
tárgygyal kapcsolatosan a választmány hálás köszönetét 
jegyzőkönyvben fejezte ki Borhy György alelnöknek az 
anyagiak terén is kifejtett eredményes buzgólkodásáért.

A pénztárt-vizsgáló bizottság tagjaiul Hensch Emil, 
Csorna Gusztáv és Findly József választattak meg.

A módosított alapszabályok bemutatási záradékkal ellá- 
tatván, azok kinyomatása és szétküldése elhatároztatott.

Beható eszmecserére szolgáltatott alkalmat az inter- 
nátus kérdése. Ugyanis a „Gömörmegyei Tanítóegyesü
let“ Rimaszombatban a közeljövőben internátust állit fel 
és az egyesület csatlakozásának eszméje képezte a vita 
tárgyát, de figyelembe véve az egyesület szerény anyagi 
eszközeit és hogy a tagok nagyobbmérvü anyagi hozzá
járulása nem igen remélhető, a szép és üdvös eszme 
megvalósításáról le kellett mondani s az internátus kér
dése egyelőre lekerült a napirendről.

Alapitó tagokul Szénássy Béla és Mitske Gusztáv, 
rendes tagokul Lakner Lajos m. kir. erdőmérnök Rozs
nyó és Wisnyovszky Ferenc m. kir. erdőmérnök-gyakor- 
nok Miskolc választattak be. A tagok sorából Frank 
Adolf és Pálfy Mihály töröltettek.

Ezután a választmány tárgyalás alá vette a „Szepes- 
vármegyei Erdészeti Egyesület“ alábbi átiratát.

Tekintetes Elnök Ur!
A szepesvármegyei erdészeti egyesületnek 1910. évi 

december hó 27-én hozott közgyűlési határozatából kifo
lyólag van szerencsénk a következőket becses tudomá
sára hozni:

A szepesvármegyei erdészeti egyesület az 1910. évi 
december hó 27-én Ó-Tátrafüreden tartott közgyűléséből 
a társegyesületekhez azon felhívást intézi, hogy a vidéki 
erdészeti egyesületek az országos erdészeti egyesületet 
egy közösen és együttesen benyújtandó feliratban meg
keressék, hogy az országos erdészeti egyesület a körében 
felmerülő mindazon kérdéseket, melyek valamely vidéki 
erdészeti egyesület körletének erdőgazdaságát érintik, 
mindenkor az illető vidéken működő erdészeti egyesü
letnek tanulmányozás és véleményezés végett kiadni 
szíveskedjék, nem csak azért, mert ezen kérdések ily 
módon az illető vidék erdőgazdaságát és annak külön
leges viszonyait és szükségleteit a közvetlen tapasztalat 
alapján ismertető szakemberek bevonásával, az adott 
körülményeknek legmegfelelőbben, tehát leghelyesebben 
lesznek megoldhatók, hanem főképen azért, mert ez 
által a mostanában elszigetelten működő vidéki erdészeti 
egyesületek és az országos egyesület — mint anyaegye
sület — között egy eddigelé nélkülözött oly kapocs vol
na létesíthető, melynek révén el lenne érthető az, hogy 

a vidéki erdészeti egyesületek a jövőben az országos 
erdészeti egyesülettel állandó összeköttetésben, folytassák 
munkásságukat és annak mintegy külső és olyan szervei 
gyanánt szerepeljenek, melyeknek az anyaegyesülettel 
együttesen és közös erővel kifejtett vállvetett működéséről 
bizonysággal feltehető, hogy az egyrészt az egész magyar 
haza erdészetének javára és üdvére szolgálna és más
részt a vidéki erdészeti egyesületeknek a saját körletük 
érdekében kifejtett tevékenységét az eddiginél eredmé
nyesebbé, sikeresebbé tenné.

Ezek előrebocsátása után van szerencsénk tisztelettel 
megkeresni, hogy a szepesvármegyei erdészeti egyesület 
fenti felhívását á vezetése alatt álló egyesület legköze
lebbi közgyűlésének tárgysorozatába felvenni és a hozott 
határozat jegyzőkönyvi hiteles kivonatát egyesületünkkel 
közölni szíveskedjék, hogy az ez ügybeni megkeresés a 
a hozott határozat csatolásával az országos erdészeti 
egyesülethez intézhető legyen.

Lőcsén, 1911. évi január hó 27-én.
Halmi László Nádas Béla

titkár. elnök.
*

A választmány a felvetett javaslat megvalósítását kívá
natosnak tartotta s elhatározta, hogyx a közgyűlésnek 
ajánlani fogja a szepesvármegyei erdészeti egyesület 
javaslatához való hozzájárulást, annak hangsúlyozása 
mellett azonban, hogy az egyesület függetlenségét fenn
tartsa és megőrizze.

Az indítványok során a választmány Podhradszky 
András hgi erdőigazgatónak magas kitüntetése alkalmá- 

, ból méltatta úgy az egyesület alapítása, mint erdőgazda
ságunk megszilárdítása és előbbrevitele körül kifejtett 
elévülhetetlen érdemeit s az erdőtisztikar e kiváló nesz
torát tisztelete, szeretete és ragaszkodása jeléül távirat
ban üdvözölte.

Elvben foglalkozott még a választmány a Selmecbá
nyái főiskolán felállítandó „Mensa academica“ eszméjé
vel, amelyet üdvösnek találva, elhatározta, hogy az egye
sület pénzügyi körülményeihez képest a „Mensa acade
mica“ anyagi támogatását is fogja a közgyűlésnek java
solni.

Az alapitói oklevelek és tagsági jegyek kiállítására 
vonatkozó határozatok s a beérkezett és kiadott ügyira
tok letárgyalása után az elnök a választmányi ülést be
rekesztette.
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A „pákász“.
Irta Lakatos Károly.

(Folytatás.)

Ha már menyecskéje volt a pákásznak, természetes, 
hogy valami háztartásfélét is berendezett a vagyonosabbja. 
Nagyobb lett a kunyhó és sárból összehordva, mint 
ahogy a fecske, a boldogság jelképes madara össze
hordja, magának a fészkét; kémény azonban soha 
sem volt a pákászhajlékon, mert a füst szállása mesz- 
sziről elárulta volna a lápi fészket, pedig a pákász 
titokba és titkos helyeken szeretett lakni, ahol se „csöndér“ 
se persekutor egyhamar rá nem akadhatott . . .

Ami pedig a „berendezést“ illeti, idi li fészek volt az 
tagadhatatlanul. A sarokba volt vetve a sásból, illatos 
szénából és miegymás illatos növényzetekből a nyószo- 
lya, persze csak egy darab. Mert az okos pákászi ész 
úgy tartotta, hogy a legnagyobb szerelem a legkisebb 
helyen is össze tud' szorulni, ha muszáj . . .

Széknek, asztalnak, miegymás luxus tárgynak hire 
sem volt a pákász kunyhóban, legfeljebb valami alacsony 
padféle állongott valamelyik felső részében, hogy legyen 
hol és mivel szórakozni unalmas óráiban, t. i. felmászni 
és lebukfencezni a pákász csimotának, ha ugyanis be
szorítja a „négy fal közé" e zimankó és zártkörű mulat
ságra vágyódik.

Hanem a fal, az jól nézett ki, elárulta mindjárt a 
félrevonult ornithologust . . . Volt ott mindenfélé madár
szárny, szépen Ízlésesen kisprajcolva. Voltak még orrok, 
fejek és lábak. Volt „pilikán“ fej .is és róka farka, (a 
borit eladta a zsidónak;) volt raritásképen „Khényó“ 
bűr botra húzva s egyéb ritkaság, annyi és oly szép 
számban, hogy egy vidéki muzeum is megirigyelhette 
volna. De volt polc is, sőt néha a „csöndes muzsika", 
t. i. a citera sem hiányzott, míg a polcon a családi 
kleodiumok foglaltak helyet, elsősorban is a tillinkó, 
melyen csillagos éjszakákon olyan szépen tudott a pá
kász regélni könnyfakasztó, édes történeteket a sejtelmes 
éjbe néző menyecskének ... A polcon foglalt helyet a 
só, paprika és miegyéb füszerszám, aztán az „eszcajg“: 
különféle bicskák és kusztovák, némelyikbe címer is 
vésve s ezzel tanúságot téve? arról, hogy valamikor nem 
csak fekete kenyeret, de kalácso't is kanyaritottak vele 
finomabb markok . . . Ott voltak a kanalak is, szép, fé
nyes pléhből ötvözve, a „gyerök“ számára a kanalasgém 
orra szolgálván kanalászási célokra, mert az befért a 
száján, a pléh kanál meg nem. Szóval volt a pákász 
kunyhóban mindenféle csodálatos és egyrészt alkalmatos 
„készség“, még tükör is, persze némileg „vak“, mely 

okból kissé homályba mutatta az arcot; hanem azért jó 
hasznát vette a pákász menyecske, midőn • csinosítás 
okából kacérkodott véle egy hangyányit, amidőn t. i. 
öreg harcsákkal s miegymás papnak váló kövér halakkal 
baráturaimékhoz a „városra“ töreködött.

Ha megszaporodott a „haltartóban“ (véterben) a hal
állat, a pákásznak is mindjárt mehetnékje támadt s be
látott az asszonnyal együtt a szegedi hetivásárokra s 
ugyancsak csinálta a konkurenciát a hivatásos hálóvetőknek, 
kik emiatt is, meg tudja Isten, mély dolgoknak miatta 
is, melyek között nem utolsó helyen állott némely „szőr- 
száru félének“: kecének, fejszének, miegymásnak a meg
foghatatlan eltűnése, a rosszul őrzött haltartók tartalmá
nak „szőre-szálán“ való tűnedezésével együtt stb., mik 
csudálatosképpen mind a nádlacikkal hozattanak elémé- 
lészeti kapcsolatba s rászolgálnak a lappangó ellenszenv 
kinyilvánulására céhbeli halászuraiméknál, kik melléke
sen (úgy négyszemközt) Ígérgetőnek is a koponyaléke- 
lésre és derékleütésekre vonatkozó megtorló intézkedé
seket . . .

Tavasztól fogva hideg őszig csak elnyomorgott vala
hogy a pákász a maga gondján, Isten gondján, — de ha 

, dér hüllott a láp gyöpére, avagy pedig jégtakaró borúit 
a madárfélétől lassanként kiürült vizekre, akkor ugyan
csak megnehezedett a lápra szorult élete a szegény 
nádlacinak. Hanem ez a kis életváltozás korántsem volt 
ránézve valami nagy kritikus hatással, mert hozzá volt 
ő szokva minden rosszhoz és a legnehezebb sorshoz is, 
csak a jóhoz nem 1 . . .

Télen léket vágott a befagyott vizek jegén s ott fogta 
a halat, de a kacsát is horgon, ízletes falatokkal látván 
el a szigonyos „picéket“, miket a falánk kacsa bekapott 
s így fennakadt, mert a horgokhoz kötött spárga nem 
eresztette, amennyiben az megint csak hozzá volt erő
sítve valami gyökérzethez, jégbe vert csövekecskéhez — 
és ha belefázott a kintvaló batramóskodásban a pákász, 
enyhet adott neki kis hajlékának melegítő parazsa, meg 
az asszonyi szeretet melege.

Ha friss csapahó esett, saját maga által kieszelt kelep
cében fogdosta a rét nyulait, rókáit, meg a nálánál is 
nagyobb halcsiszár vidrát, amihez azonban segítség 
köllött, mert a vidra e kelepcéket igencsak elkerülte s 
csak úgy lehetett fülöncsipni, ha tartózkodási helye kö- 
rületében kizavarták búvó helyéből s a víz alá, illetve 
a jég alá vette magát, ahol meg fejszefokkal addig ver
ték, kopogtatták a téli hideg takarót, mig csak a vidra 
ideoda való úszkálása közben levegőzés végett az élőre 
elkészített valamelyik léken ki nem dugta a fejét, ami
dőn is a lesben álló pákászi embörök a nádvágóval 
fejbekólintották a -ravasz halkupecet.

Farkast is fogott a pákász cigányok által fabrikált 
nagy „kaptányok“-ban és csak a bűrire volt szüksége, 
mindjárt ki is verte a párát belőle, ellenben sanyarúbb 
idővel mutogatásra használta a „megfogadott“ csikaszt s 
e célra előbb a maga módja szerint előkészítette, t. i. 
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jól fejbe ütötte egy párszor, hogy a finom asszonyi érzé
kenység utódjára ájulásba esve, erős spárgával jól körül 
köthesse a száját, harapási igyekezetének gátolása végett, 
majd pedig bicskával kivette mind a két szemgolyóját a 
a farkasnak, hogy a látása is enyészetre jusson, s aztán 
láncra, vagy erős kötélre kötötte a tehetetlen vadállatot, 
mely magát megadva ment, amerre a pákász kormá
nyozta ... Az ekként rabbá ejtett farkassal pákászék 
összejárták a rét körüli falvakat, „tolnát-baranyát“, s 
gyűjtötték rakásra a krajcárkákat, miket „látópénz“ gya
nánt juttattak neki jószivü emberek.

Hanem az efféle farkasstikliket csak az „alábbvalóbb 
embörök“ cseleködték, mert a nádlaci brancsnak is 
megvolt a maga arisztokráciája. A módosabbak, tekinté
lyesebbek (akiknek teszem malackájuk, tehénkéjük is 
volt), ilyes cselekményökbe nem avatkoztak bele. Az 
ilyenek eredeti foglalatoskodása főleg a halászat s a „rozs
dással“ való okvetetlenkedés volt, akár szárnyon, akár 
lábon járó fene és nem fenevadak irányába. Különben 
ezek a főlacik látták el a vadászurak dolgát is, mert 
ha vadászat volt soron, a puskásoknak megbecsülhetetlen 
szolgálatot tett a pákász mint csolnakos, mert a vad 
járását, pihenőhelyeit stb. senki sem ismerte jobban, 
mint a rétjáró nomád, valamint hogy a halak tartózko
dási helyeit, szokásait és minden életmódjukat is úgy 
kitanulmányozta, hogy akárhány pápaszemes tudós is 
tanulhatott volna tőle.

Iparukhoz tartozott a hálókötés s különösen nagy 
mesterek voltak az emelő, kece, pöndör, les és egyéb 
hálóspecialitások készítésében, továbbá füzsuhánkból, 
„csírkeburigatót“, „tapogatót“, „csikkast“ és kosarat 
fontak, de „köpükéket“ is készítettek fonó munkával.

Az orvosi tudományban meg valóságos tekintély volt 
némelyik a pákászok közül. Hátfájást (jó szöges csizmá
val) sjenki se tudta úgy kigázolni az emböri testözetből, 
mint a Laci, miegymás kórságokról meg olyan csoda
füveket tudott kommendálni, hogy a legtudósabb orvos 
se hallotta azoknak a hírét. Ha a guta kerülgetett vala
kit, a lacinál kaphatta a szenvedő alany a legharapósabb 
s legderékebb „szipolyókat“ (piócákat) néhány krajcárért, 
a kicsinyeket olcsóbban, a szép derék, arasznyi hosszukat 
pedig — a miknek „foga is volt“ (?). —- Kissé nagyobb 
angáriáért. Szemfájásra halak epéjéből s egyéb belső 
részéből destillált valami hatásos arcanum triplikatumot, 
melybe minél ritkábban vakult bele a paciens, — de 
nyavalyatörés ellen is volt hatékony orvossága „kék 
gyikból“, „tárélyos khényóból“ miegymás csuda féregze- 
tekből gyártva.

Persze aminő mérvben sorvadt, pusztult a láp ország
szerte, azon mérvben vált fogyatékossá a pákász 
tevékenysége is a réthez kötött ősi foglalatosságok dol
gában, de a kurucvilági „rozsdást“ is mindinkább befogta, 
marta az ősi réteges patina. Jah, mert fogyatékossá vált 
minden lőni való, kivált a „kótyag". Hiába, ezt nem 
tudta felejteni! Órákig ki nem fogyott a visszaemléke

zésekből, órákig el tudott mesélni a „hó tiszta“ mada
rakról. Minden szavában a kegyelet, tisztelet és szeretet 
sajátságos vegyülékével emlékezett meg a „nömös“ 
szárnyasról és megkülönböztetőleg mindig a harmadik 
személyében „Ő“-nek, mely nála kizárólag kócsagot 
„jelöntött“. „0 legszebb madár a rétön“ — magyarázta 
lelkesedve, „Ő fehér, mint a hó“, „Ő tiszta“, „Ő ra
gyogó, mint a nap“, Ő vigyáz magára“, „Őt a sas se 
meri bántani“ stb. .

Hanem ennek az áradozó nagy szeretetnek, kegyelet
nek megvolt ám a maga rugója, amennyiben a kócsag- 
toll mindig keresett és drágán fizetett dísztárgya volt a 
magyar nemességnek, minek révén sok pénz jutott a 
pákász konyhájára. Azonban a 48—49-iki szépnapok 
után a kolcsag-kultusz is feledésbe merült sok más 
nemzeti symbolummal együtt — és ebben az időben 
hiába gyűjtögette a selymes tollakat az elbúsult pákász, 
mert nem volt, aki megszeresse. A nemzet aludt mélyen 
és sokáig tartott a tespedés; de egyszer csak a láthatár 
tisztulni kezdett. Lassanként a hazafiság melegénél új 
virágok kezdtek fakadni a nemzeti eszmék bemohosult 
sírján. Az idegenszerűség sokféle sallangjával szakítva, 
kezdte levetkőzni a magyar a „rút idegen mezt“ daliás 
testéről és előszedte rég nélkülözött szép nemzeti öltö
nyét s ezzel együtt felkerült ismét a régi tollkultus 
divatja is.

Hanem sajnos nagyon ritka lett már a kalpag mellé 
való toliékesség. Megemésztette az idő vasfoga, a rágó 
moly, meg az elfeledtetés átka.

Hanem segített a bajon Kostyál Ádám uram, a suj- 
tásos öltönyök s jól feszülő áttiláknak abban az időben 
országszerte nagy, hírnévre kapott nagy mestere. Meg
kereste a lápi embert vadon országában és megbízta 
a keresetté vált divatcikk minél nagyobb mennyiségben 
való előteremtésével.

Futó fűzként terjedt el ennek a híre Biharban, Békés-, 
ben, Hevesben, a híres Nagy-Kúnságban és Csongrád- 
megye messze sárrétjein is és mindenütt, ahol csak a 
tollát féltő kócsag hajdanában tanyázni szokott, és a lápi 
embernek, pákásznak, nádlacinak — vagy ahol amilyen 
néven tisztelni szokták őket az emberek : ettőlfogva ismét 
a kócsag lett a legfőbb ideálja. És nem volt a rétnek, 
lápnak oly titkosan eldugott helye — hol e királyi vad 
tanyázni, fészkelni szokott, hogy a pákász föl ne kutatta 
volna. Régi vadászok közvetlen tapasztalatok után állítják, 
hogy minden sárrétnek a maga pákászai egészen meg
közelítő pontossággal meg tudták mondani, hogy példáúl 
a rétnek ezen és ezen a részén, helyén s egyenként 
a többieken, hány kócsagfészek van, hány áll fán, hány 
lent a mocsárban címeres nádüstökre rakva ; egy ugyan
azon fán mennyi a fészkek száma, melyekben van tojás, 
melyikben fióka és hány darab; körülbelül mennyi a 
réten a csapatokba verődött fiatalkori legényéletet s a 

'meddőség sivár napjait élő kóbor kócsagok száma, s hol 
melyik porondon, szigeten szöktak tartózkodni éjente, 
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nappal s esetleg a nap különböző szakában ; röptűkben 
merrefelé tartanak, hová húznak, mit csinálnak és med
dig maradnak ott stb. Szóval úgy kitanulmányozták, 
annyira tudták minden szokását, természetét, minden 
■csinját-binját ideál madaruk életének, hogy a legtapasz
taltabb madár-búvár se különben. E mellett — noha 
ugyancsak utána voltak az ékes tollú madár minden ki
gondolható módon való megejtésének, — mégis a sport
szerűség elvét soha túl nem lépték. Arra nem volt példa, 
hogy barbár módra föltétien fajpusztítókká alacsonyodtak 
volna le, mint azt az idegen, többnyire német és cseh 
trophea (vándor madártoll gyűjtő) vadászoknál közvetlenül 
volt alkalmam tapasztalni, kik százával lövöldöztek le 
minden tetszetősebb tollú szárnyast, kivált gémfélét, hogy 
tolláik majdan a megbízást apló külföldi divatárusok 
hozzájárulása folytán, a női kalapok szeszélyes díszéül 
szolgáljanak.

A keresett tolldísz híjában levő kócsagot nem fogták, 
se nem lőtték, a fészkeseket egyáltalában nem bántották, 
csak megszámlálták és csak ha az ivadékok az önálló
ságig vitték, vetették utána magukat a szépen kitollazott 
öreg madaraknak,

Legtöbbnyire lesből, a rozsdás dióverő segélyével kerí
tette kézre a pákász a féltékeny szárnyast. Hanem egyre 
ritkán, csak nagy szükségből tett lövést. A puskapor ak
kor felette drága s igen nehezen volt beszerezhető; azért 
nem is igen vesztegette holmi szimpla madárra. Leg
többnyire nagy csapat kócsag közzé lőtt, hogy „egy töl
téssel“ többet is ejthessen.

Napokig, sőt hetekig kutatta a lápon azokat a helyeket, 
hova a kócsagok reggelente seregestől leterelni szoktak 
és csak ha jól megbizonyosodott a helyek felől: a mada
rak következetes helybetartásáról, határozta el magát 
a lövésre.

A hasadó hajnal aranypirja már a lápon : lesen találta. 
Ott hasalt mozdulatlanul, kidüllett szemekkel, mint egy 
mythosi vizi állat; csak a folytonosan „egerésző", min
den irányban villogó szemjárása árulta el, hogy élő lény 
s nem valami óriási holt gyik.

Ez alatt a messze távolban közeledő fehér, pontok 
tünedeznek föl: a húzó kócsagok.

Egyesével, kettesével, majd kisebb csoportokban eresz
kednek le a jól ismert tanyára; fehér testük arany pir- 

1 bán ékeskedik a kelő nap tüzfényében ... ,A pákász meg 
sem mozdul.

A kócsagok szemerkélnek, szedegetnek az iszapos par
ton, majd játékot kezdve, kecses mozdulatokkal szalad
gálnak ide-oda a sekélyesen, űzve, csípve egymást jó
kedvükben, miközben itt is, ott is, egész kis csoportok 
verődnek össze, meg ismét szétválnak.

így folyt ez jó ideig. A pákász azonban még mindig 
nem mozdul, csak figyel erősen... még nincs itt a kellő 
Pillanat...

Végre a csinos, kecses madarak megelégelték a hancú
rozást ; a bögyükel is tele szedték már minden kivána- 

natos táplálékkal. Összecsoportosulnak, hogy madár majd
nem madarat ér; a nyakukat behúzzák, szemük lezá
ródik s átadják magukat az emésztés kéjes érzetének 
abban az ismert, ’ merev állásban, mely annyira jellemzi 
a komolykodó álfilozófus gémeket.

A pákász csak erre várt... ez a kedvező pillanat.,. 
Lassan arcához illeszti az előre nyújtott rozsdást, céloz, 
aztán ha megfehérlik a cső végén a kócsag-gallér, követ
kezik egy irtózatos durranás a kurucvilági szerszámból.

Öt hat, sőt néha több nemes madár vérében fetreng; 
a többi minden irányban útat vesz magának. Egy elma
rad a többitől; az meg van sebesülve. A pákász kidül
ledt szemekkel figyeli, nem-e bukik alá? Nem bukik. 
Lassan elhúz a nádas fölött s végre eltűnik a távol 
kékjében. A pákász még egy ideig utána néz, tanul
mányozza húzásirányát; aztán megelégedetten szedi föl 
zsákmányát... A rozsdás megtette kötelességét, noha 
gazdájának megmozdult a fél pofájában minden fog a 
rettentő töltéstől. De sebaj! A pákász ugyanis annak az 
elvnek hódolt, hegy a jó töl’tés nemcsak a vadat, hanem 
magát a lövőt is fölhemperitse^

A lelőtt madarakat a nád közt jól elrejtett lélekvesz- 
tőbe óvatosan elhelyezi. Aztán tolórudra kap s egy lódí- 
tással megindítja az ütött-kopott jármüvet. Megy a seb
zett kócsag után.

Órákig tolja nagy. keservesen az ölnyi magas s majd
nem áthatolhatatlan sűrűségben a lélekvesztőjét. Semmi 
jel sem igazítja útját: inkább csak az ösztön a vezetője.

így tart ez hosszú ideig; de azért nem lankad. Szeme 
folyton jár: villog mindenfelé, mint a prédára leső dúvad. 
Le nem veszi tekintetét a suhogó nádüstök hatalmas 
lombozatáról.. . Végre nagy sokára valami megragadni 
látszik figyelmét; e pillanatban megállítja a járművet s 
előre hajolva néz, néz mereven egy pont felé; az a pont 
pedig egy vércsepp, csak akkora, mint egy nyulsörét, 
de a pákász sasszeme mégis fölfedezte a nádlombon a 
piros harmatot.

A tolórúd ismét mozgásba jő, de csak csendesen 
halad a sajka. Most ismét megáll. Íme vércsepp megint. 
Kissé odább megint egy, aztán több, végre kisebb foltok 
alakjában piroslik a nádlombozaton.

A pákász viharedzett arcán némi halvány mosoly-féle 
villan át: „Már nem lehet messze“, mormogja félhangon.

A kis lélekvesztő most egy terjedelmesebb rónavizre 
bukkan ki vígan. A pákász széttekint s a mit keres: a 
holt kócsag ott fekszik a sik közepén, a libelullák ölelő 
karjaitól felfogva...

így vadászta a nomád lápi ember a nemes kócsagot
A les után a madár-delelőket, kisebb-nagyobb terje

delmű porondszigeteket, gerinceseket vette, rendre, meg
hajlott testtel kutatva elhullajtott kócsagtollak után s a 
föllelteket nagy gonddal szedegette össze.

Otthon, a lápi kunyhóban aztán a rendezéshez látott. 
Tőben összekötötte a szép tollakat s átfúrt vastag nád
csőbe rázta, mely egyszerű tokban aztán sértetlenül, ép 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



92 MAGYAR ERDÉSZ 5. szám.

állapotban őrizte meg Kostyál uram részére. Mert a 
pákász mindig hűségesen beszámolt a prédájával. A toll- 
csiszár nem panaszkodhatott. Nem is nélkülözte aztán 
többé a bársony-kalpag gyönyörű díszét.

Hanem egyszer a szabó-olló nagymestere megfeledke
zett a lápi emberről, meg a kócsagról, de még a sujtásos 
öltönyök s jól feszülő attillákról is ...

Volt is oka rá bőven. . .
Hirtelen nagyot fordult a világ. A politikai élet látha

tárán tornyosodott a fekete felhő. A lelkesedés tüze el
lanyhult s a köcsög-kalap kiszoritá újra a bársony- 
kalpagot lengő kócsagjával együtt.

A pákász nem tudta mire vélni a tollcsiszár megfeled- 
kezését és sokat kérdezősködött felőle a lápra vetődött 
úri vadászoktól. Mindig várta, hogy egyszer csak majd 
előkerül; de hát hiába várta . .

Kostyál uram helyett pápaszemes uraságok, sohasein 
látott jámbor alakok kezdték kerülgetni a lápok tájait, 
különös mércsékelő eszközökkel rőfölgetve a lápvidékek 
szélét, hosszát, imitt-amott fehérre meszelt póznákat álo- 
gatva le, melyek úgy vették ki magukat, mintha nagy 
fenyegető ujjak sarjadtak volna ki a dágványos talaj 
pokoli rejtelmeiből.— s fürge emberek zászlókat: diadal
jelvényeket lobogtatának a távol kietlenbe, integetve velük 
valami láthatatlan rémnek' valami bujdokló veszedelem
nek, melynek előreküldözgetett árnyéka feketévé változ- 
tatá lassanként a lápok környezetét s villogó zsarátno
kokat ültetett a szerteszét terülő nagy sorvadásra,' mely 
felett füstfellegek, nehéz párák teregették szét sötét 
szárnyaikat, átható, gyilkos illatot lehelve, mely sötét 
átokként feküdte meg s megfojtással fenyegette az élő 
szervezet minden porcikáját. A vadmadarak óriási töme
gekben, érdes zsivalyszóval hagyták oda az égő pokollá 
vált lápokat, melyeken szerterebbent az élők nagy köz
társasága, s ki erre, ki arra menekülő ütat vett magá
nak ; de nemcsak a szárnyasok, hanem a lábonjárók is. 
Nyúl, csikasz, róka egymás hátán rohant a végső vesze
delem elől a bizonytalanba — és végül eltűnt a pákász 
is... Ami pedig ezután következett, az a vadászt, a 
természet szépségei iránt lelkesedő ideális lelkeket nem 
igen érdekelte többé !.. .

Tény, hogy a 60-as évek végén s a 70-es évek leg
elején túl, még a híre is igencsak veszendőbe ment a 
pákásznak. Alig emlékezett rá teremtett lélek, hogy ilyen 
is létezett volna valaha. Kiérdemült öreg puskaforgatók 
ugyan emlékezni véltek valami rézveresre perzselt arcú, 
tavi szárnyasok tollával körültüzdélt kalapu kopott alakra 
a régi szegedi hetivásárokról, kik hol egyetmást árulgatva, 
hol pedig krajcárkák iránt kérvényezve (csodálatos képpen 
mindég öreg puskaforgafóktól) fel-fel tünedezének, — azon
ban a Ráday-korszak ezeket is végleg eltüntető — leg
alább Szeged vidékén — az élet színteréről.

Nyomuk veszett nekik.
Azonban én a 30-as és 40-es években csendbiztos- 

kodó több öreg komiszárüssal beszélgettem, tárgyalgattam 

a 70-es évek elején, kik érdekes adatokhoz juttattak a 
nádlacik viselt dolgairól, ■ de még egyebekről is.

• Ezek a közvetlenül s nagyon jól értesült betyárkergető 
tekintélyek emliték a többek közt, hogy a lacik nemcsak 
a lápi mesterkedésekhez: halászathoz, vadászathoz s mi
egymás barkácsolásokhoz értettek jól, hanem egyéb dol
gokban is ugyancsak kitettek magukért. Teszem például 
a csatatereknek állandó látogatói voltak s csak a bűrit 
nem vitték el a betestált osztrák és muszka vitézeknek, 
de az is igaz, hogy félelmetesebb és gyilkosabb ellen
ségük se volt a lápok-rétek közelébe tévedt, ide-oda 
őgyelgő ellenséges katonáknak, mint a pákász. Midőn 
szeles'időben erős hullaszagot kapkodott ki a bujdokló 
szellőjárás a sürjeteges helyekről, a rétek beláthatatlan 
távolságba nyúló nádasaiból: igencsak halómra dobált 
s tenyérnyi földréteg alá gyömöszölt muszka s miegymás 
ellenséges vitézekre lehetett ott bukkanni a kutaszkodó 
kiváncsiaknak, s amely hullák vagy alaposan fejbe kólin- 
tatának, vagy pedig vasszegekkel és paszolynyi farkas- 
seréttel küldettek által a másvilág nyugalmas tőreire.

Sokat meséltek a régi komiszárusok arról is, hogy 
Rózsa Sándor és embereinek évtizedekre terjedő műkö
dését is nagyobbrészt a nádlacik alattomos favorizáló 
manipulációinak lehet tulajdonítani, kik ugyanis „ha 
szorult a kapca“, úgy el tudták rakni a félkézkalmár 
uraságokat a nádrengetegek buvósdi helyeire, hogy azokra 
aztán se csehzsandár, se persecutor-féle vármegyei „had
sereg“ soha rá nem akadhatott, még ha egyenként szó
lalták is által a se vége, se hossza nádrengetegeket s a 
feketevizes lápi belsőségeknek titkait. Egyébiránt a náda
sokban való kutaszkodásra nagyon ritkán vállalkoztak 

' még a legrettenthetlenebb betyárkergetők is, mert leg- 
többnyire ugyanis úgy végződött a dolog, hogy a fogd- 
megeket látták ugyan a nádasokba vonulni, de hogy 
abból épelevenen vissza is kerültek volna,, arról senki 
bizonyosat mondani nem tudott; ellenben lápok fogytá
val, nádvágás idején gyakran bukkantak a nádas belse
jében bevert zsandár fejfedőkre* sarkantyúkra, pandúr
kardokra és a vármegye embereihez tartozó miegymásra, 
sőt nyaratszakán a dágványból imitt-amott kibukkanó 
kezek és lábakra is akadtak a lápokon kalandozó va
dászok.

Mikor/^ózsaSándorszabadcsapatának megmaradt embe
rei hazaszálingózni kezdtek a „karikás, ustoros kalamáj- 
kából“, ismét csak a nádlaciknak köszönhették, hogy 
valamennyien nem kerültek az akasztófa cifrázóinak 
díszes virágai közzé. És ez megörökítésre méltó haza
fias cselekedete volt a laciknak, mert a „szabadcsapat“ 
tagjai, a híres „hunyadi huszárok“, nem mind szegény
legény sorból avanzsirozának ám a szabadságharcosok 
vitéz katonái közé, (kiknek fokos és karikás volt a leg
főbb fegyverük), hanem voltak azok közt becsületes legé- 
nyi sorból került gazdagyerekek is feles számban. Persze 
hogy a legtöbbje a csikósok, gulyások és más pásztor
félék és futóbetyárok közül került ki. Debrecentől 
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Szegedig, Szegedtől bugáéig és onnan Alföld-szerte 
mindenfelé szétágazott a „szabadcsapat" kötelékének 
összekötő szála és korántsem a virtuskodó betyárélet 
idealizmusa, hanem sokkal nemesebb ösztönből kelt 
intenció hozta össze a hevesvérű fiatal lelkeket. Persze, 
hogy a renitensebb elemből alkalomadtán néha ki-kitört 
a fékezhetetlen betyárvirtuskodás és nem éppen katonai 
erények megnyilatkozására ösztönzé őket, az már a dolog 
természetében rejlett; de azért maga a főcél nemes — 
a sokat beszélő, de keveset tudó alkalmi történészek 
szájaskodása dacára sem érdemel elitéltetést és agyon- 
hallgatást. Végre is nem a „nagy paraszt“ glorifikálásá- 
föl, hanem történelmünk egy ragyogó epizódjáról van 
szó, azért pedig Rózsa Sándor miatt nincs okunk a 
szégyenkezésre!

Vadászat és vadértékesités.
Irta Gyulai Gy. Károly.

Norvégia vadértékesitése és tilalmi időszaka.
A vele szomszédos Svédországtól néhány év előtt el

vált Norvég királyság ma érvényben álló vadászati tör
vénye 1899 május 20-dikán lépett életbe; egészben véve 
tehát 12 éve áll fenn. A törvényt már 1902. évben 
Pótolni kellett novelláris utón hozott némi módosításokkal. 
Habár Norvégia déli és északi fekvésű tartományai kö
zött az égaljbeli eltérések rendkívül nagyok, a tilalmi idő 
s a kímélet szaka egységes határidőkhöz kötött; sőt e 
tekintetben egyező a vele egykor perszonál unióban állott 
Svédországéval is, amelyről ennélfogva itt külön nem is 
fogunk szólani. A törvényben megállapított tilalmi szakot, 
a kormány javaslatára a király az ország egyes vidékein, 
a szükséghez képest öt évenként módosíthatja, illetőleg 
annak tartamát a vadóvás érdekei szerint meghosszab
bíthatja, vagy rövidebbre szabhatja. A jelenben uralkodó 
Hakon király ismételten élt is ezzel a jogával. Miután 
maga is vadászember, kellő érzékkel iparkodott a vad
védelem érdekében az adott kereteken szűkíteni, vadér
tékesítés szempontjából pedig, ahol kellett és lehetett, 
bővíteni is. Norvégia rendkívül sziklás-hegyes vidék lévén, 
a vadak kímélésénél egyben tekintettel kell lenni az 
amúgy is szűkre szabott legelőterületek kímélésére, úgy- 
annyira, hogy az esetleges vadkártételek mérlegelésénél 
elsősorban a legelők kímélése s csak másodsorban jöhet 
a vadkimélés figyelembe.

Az ország egyes vidékein, nevezetesen Vesteraalen 
tájain, továbbá a tofoti szigeteken, seregestül jelentkez

nek évente a külföldről Norvégiába özönlő jávorszarvas 
vadászok. Úgy a vadászterületeiket külföldieknek bérbe
adó tulajdonosok, mint maga az állam, a bérletek révén, 
egyaránt tetemes jövedelmi forrás fölött rendelkeznek. 
Hogy a külföldi vadászok az általuk kibérelt területek 
vadállományát lehetőleg kíméljék, s így a vadászterület 
jövedelmezősége a jövőre is biztosított legyen, a tilalmi 
szakot az ilyen bérterületekre a lehető leghosszabbra 
szabják olyannyira, hogy a Norvégiában kedvteléseiket 
űző idegen vadászok, legfeljebb rövid pár napra szabott 
időszakban hozhatnak a bérelt területek vadállományából 
bizonyos számú vadat terítékre; azt is csak bizonyos 
meghatározott korban levő állatok maximális számában.

Az északi államok sorában, a messzemenő vadvédelem 
mellett, a jávorszarvas állomány Norvégia területein úgy 
számban, mint minőségben első helyen szerepel. E mellett 
a lelőtt jávorok húsa a vadértékesítő piacon is jelentős 
élelmicikk. Jávorszarvashúson kivűl hónyulat, hótyúkot, 
siket- és nyírfajdot, vadkacsát és mocsári szalonkát szállít 
Norvégia leölt állapotban elég nagy mennyiségben a 
külföld egyes vadfogyasztó piacaira. E réven Norvégia 
egyes tájai tetemes jövedelmet is biztosítanak maguknak.

Bárminő leölt vadat lehet ma korlátlan mennyiségben 
a norvég piacokra szállítani, ha erre hatósági engedélyt 
szereztünk. Mindamellett a vámkülföldről inkább csak 
fogoly és fürj kerül nagyobb számban a norvég vad
fogyasztó piacokra.

Norvégiának majdnem 8 hónapon át tartó szigorú tele 
s így általában zord égalji viszonyai mellett, a vadkész
leteknek hűtőházi utakon való értékesítése, kezelése 
eddigelé ott szóba sem került.

Olaszország vadértékesitése és tilalmi időszaka.
Az egységessé tett olasz királyság a folyó 1911. évben 

ünnepli fennállásának 40-dik évét, mindamellett érvény
ben álló vadászati törvénye, amelyet az olasz egységet 
megalkotó savoyai ház hozott át magával az olasz király
ságba olvadt Savoyából s illetőleg Sardiniából, elég 
tisztes múltra tekinthet vissza, amennyiben azt még 
Savoyai Károly Félix szárdiniai- király alkotta meg 
1826-ban. Az egykor független többi olasz államban is 
érvényben van ma még nehány vadászati törvény, minda
mellett ezeknek mellőzésével az égalji és a helyrajz 
viszonyokhoz egyaránt alkalmazkodó helyhatósági szabály
rendeletek az egységes királyság egyes tartományaiban 
a kiméleti időszakot esetenként külön szokták megálla
pítani. Tilalmi időszakban is értékesíthető a vad egyes 
olyan olasz tartományok piacán, amelyek a vadat távo
labb esp vidékekről kapják, onnan, ahol a szállítás idején 
a tilalmi időszak még be nem következett. Az ilyen vad
szállítmányt hatósági kísérőlevéllel kell igazolásként el
látni. Viszont a leölt vadnak külföldről való piacra hoza
tala szigorúan tilos olyan időben, amidőn egyik-másik 
olasz tartományban a kiméleti időszak már bekövetkezett.

Olaszország vadkivitele jelentéktelen s az inkább csak 
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viziszárnyasvadra, fenyőrigóra, fűrjekre s a még ma is 
az olasz és a francia vadpiacon közkedvelt fogyasztási 
cikket képviselő apró éneklő szárnyasokra, ezek sorában 
is első helyen a hasznos pacsirtákra szorítkozik.

Olaszország enyhe éghajlata mellett a hűtőházak intéz
ménye már húzamosb idők óta általánosan elterjedt. 
Annak jótéteményeit a különféle élelmi cikkek eltartása 
és forgalomba hozatala terén az olasz piac tehát min
denkép örömmel is vette; viszont az ország aránylag 
jelentéktelen vadfogyasztása következtében, számottevő 
vadkészletekkel a nagyobb olasz városok hűtőházaiban 
tilalmi időkön kívül sem találkozhatunk.

Poroszország vadértékesitése és tilalmi időszaka.
A Németbirodalom és Bajorország idevágó intézményei 

és határozmányai ismertetésénél, a német vadpiac^illa- 
potok főbb vonásaira részletesebben is kiterjeszkedtünk 
az előző fejezetekben s így ezúttal Poroszország ebbeli 
állapotainak ismertetésénél csupán azokra fogunk még 
röviden utalni, amelyek az összbirodalom és a délnémet, 
kivált a már ismertetett bajor vadászati és vadértékesí
tési viszonyoktól Eltérnek.

A német államok sorában az egyben vezető szerepet 
betöltő Poroszország vadászati törvénye, vadászati és 
vadértékesítési intézményei kétségtelenül a legmoderneb
bek a nagy német birodalomban. Hamburg kikötő városon 
kívül a porosz s egyben német székesfőváros Berlin az, 
amely aránylag legtöbbet tett a vadászás, a vadvédelem 
és kapcsolatban ezekkel a vadértékesítés érdekében is. 
A berlini hfitőházak bízvást kiállják a versenyt az első 
rangúaknak elismert londoniakkal is; mindamellett úgy 
az egyes hűtőháztulajdonosok, mint maguk a vadkeres
kedők többféle jogos kívánalmaik tekintetében várják a 
jóakaratot felsőbb helyről, amely, amint azt eddigi ide
vágó intézkedések is tanúsítják, nem is fog késni, mint 
ahogy nem késett az minálunk Magyarországon sem.

A ma érvényben álló porosz királyi vadászati törvény, 
1904. julius 14-én lépett életbe. A hivatkozott törvény
ben a hűtőházi intézményekről annak idején még nem 
volt szó; a hiányokon tehát rendeleti úton igyekeztek 
segíteni. Az idevágó rendeletek valamennyije szigorúan 
megszabja azt, hogy hűtőházba csakis, vadászati enge
déllyel felruházott egyén által s csakis vadászfegyverrel 
lelőtt vadat szabad beszállítani. E címen a hatóságok 
részéről a hűtőházak, a vadelárusítók és a vadat értéke
síteni kívánók aránylag sok zaklatásnak vannak ma még 
kitéve. Az így fölmerülő sérelmek orvoslását a hűtőházak 
és ,a vadkereskedelem egyaránt szorgalmazza ; ez a kérdés 
tehát még megoldásra vár. Az illetékes körök »komoly 
törekvése a megoldást az érdekellentétek kiegyenlítése 
mellett, a felek és a vadászat ügyének kölcsönös sérelme 
nélkül mielőbb megfelelően orvosolni.

(Folytatjuk.)

A kőszáli kecske életrajza és vadászata.
(Folytatás.)

A Kaukázusból átrándultunk a sinai hegyekbe. Ezen 
növényzetben szegény, nem- mívelt hegycsoportban a 
Capra bedensinaitika található. Jellemzően gyenge, jobban 
mondva könnyű testalkatú. A színe világos, vöröses
barna; az eleje fekete, a lábai térdben és fent a köröm 
felett fehérbe játszók. Az 50 egész és 75 centiméter 
hosszú szarvak meglehetősen hajolnak félkör alakban, 
alól nagyon vastagok és erősek, azonban végeik felé 
vékonyodva egyenletesen éles hegyben végződnek. A 
szarvak párnácskái alkalomszerüleg keskenyek és széles, 
egyforma közökben állanak egymáshoz. A . Bedenge- 
szarv Egyiptomon keresztül kerül a kereskedésbe. A 
Beden forma össze nem téveszthető hasonlatosságot 
mutat az arab Vuul Capra menyesi-vel. Régen a köves 
sivatagban a vörös tenger mellett és a Hadramaut vidé
ken élt, a mely tájék tudományos szempontból még ma 
is sok tekintetben ismeretlenül, felderítetlenül, kiaknázat
lanul áll. A magas hegységeiben Abessiniának található 
öapra watie, nagy hasonlatosságot mutat a szarvképző
désben a Bedennel, dacára, hogy' a kutatók állításai 
szerint a szarvak jobban köralakban hajlítva állanának, 
és a párnácskák is szorosabban feküsznek egymáshoz. 
A hegyvidéke Abessiniának terrásformára emelkedik egé
szen 300Ö méter magas fensikig, mig a csúcsok az Al- 
pesek magasságát érik el. A kultúra egészen az 
említett magas fensikig terjed; ezen erdőszegény 
fensíkon az állattenyésztés lép előtérbe. Az „örökös hó" 
hiányzik a legmagasabb hegyekről is, amelyek 4600 
métert is meghaladnak. A kőszáli kecskék itt még a leg
biztosabban találhatók fel, amint azt a különféle fajták 
igazolják mint:

a Capra sibirrica. Pali, 
a „ ,, Meyer,
a . „ himalayana Schinz
a „ dauverney Sternol,
a „ tydekkeri. Rtsch.
Tekintettel az erős testalkatra és az erősen képződött 

vaskos szarvakra, mint az a szibériai kőszáli kecskénél 
mutatkozik, ezek az alpesi kőszáli kecskével egy ivadé- 
kuak. Vannak egyedek egészen 85—95 centiméter 
lapocka magassággal és 1 és fél méter hosszban is 
elejtve; úgy a szarv méretei is meghaladják az egy 
métert. A szarvak hajlásait dr. Heck L. a Beden és 
Walie között állóknak mondja. Azonban a szerzett tapasz
talatok után úgy látszik, hogy itt az összehasonlítás az 
alpesi kőszáli kecskével, illetve fajta egyformaságával, 
rokonságával bebizonyosodott, talán abban a tekintetben, 
hogy a megkülömböztető elhajlás először az utolsó har
madnál, a szibériainál feltűnően markirozott; a „végek“-en 
is jobban kihajlók, mint az alpesieknél. Pallas arra a 
meggyőződésre jutott, hogy az említett két fajta kőszáli 
kecske között semmi különösen feltűnő különbség nem 
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létezik, mig Berthom Berghemből és Meyer éppen azt 
hangoztatják. A „Schreberféle naturgesichte“-jében a 
többek között azt állítja: hogy a Capra sibiricának a 
hazája a magas sziklás hegycsúcsokon, a középázsiai 
Alpesi hegyláncolaton van, ahol a Sojaniai hegyekben a 
Bajkál és Jenisszei között Altai és magában a magas 
tibeti hegységekben és Indiában is volnának találhatók. 
Keletfelé egészen Kamcsatkáig és nyugatfelé egészen a 
Taurusig elszóródtak volna. Az ő élettanuk megegyez az 
európaival. Nyáron a havasok közelében tartózkodnak, 
hozzáférhetetlen helyeken és télen jobban völgyeknek 
húzódnak lefelé. Amit a mi Alpesi lakóink az ő kőszáli 
kecskéikről beszélnek, hogy azok nagy veszedelmek ide
jén anélkül, hogy magukban kárt tennének, a sziklákról 
a mélységbe ugranak és esés közben előre tartott szarva
ikra hullanának le, ezt a mesét beszélik a tatárok is az 
ő Capra sibirica-jukról. A kőszáli kecske kisebb csapatu 
társaságokban él s legfeljebb 8—10 drból álló csapatok
ban. A nőstények május hó körül ellenek. A vadászata 
roppant fárasztó. A kirgizek nem ritkán nevelnek fel 
fiatal kőszáli kecskéket, amelyek a házi kecskékkel páro
sodva, azután korcsokat hoznak a világra.

A megkülönböztető jelleg a Capra sibirica és az európai 
fajok között a következő:

1. A szarvai az európai származású kőszáli kecskéknek 
legnagyobbrészben négyszögletesek, mig felső részeik két 
széllel szegett, amelyek végig húzódnak azokon a hegyig 
és magok a szarv felületei más tekintetben laposak. Ellen
ben a Capra sibirica-nál a szarvak legnagyobb részében 
háromszögüek. A hossz széle szegése hiányzik és az 
előlapja jobban boltozott.

2. A Capra sibirica bak és nőstényének szakálla van, 
amely az európai kőszáli kecskéknél csupán az idősebb 
bakoknál található és ezeknél is csak nagyon rövid.

Visszatérünk még az európai Alpesi tájakra, s a még 
ott található kőszáli kecskékhez.

Igazán sajnálattal kell itt megemlítenünk azt a szomorú 
valóságot, hogy a kőszáli kecske arra nagyon ritka lett, 
és egyes helyeken, ahol valamikor bőségesen volt talál
ható, ma már teljesen, kipusztult, kiveszett.

Hanem még az Aosta hegységek sziklái között, ahol 
ez a ritkává vált és kedvelt állatfaj még a mai napig 
is feltalálható, mintegy 2000 drb. körül foroghat az 
állomány.

Speyer Artur írja a „Zwinger und Feld“ cimü munká
jában, hogy az első megjelenése ezen pompás, most 
sajnos mindég ritkábbá váló állatnak vissza vezethető a 
szürke régmúltba. így találhatók maradványai a kőszáli 
kecskéknek a harmadrendű lerakodásokban a Himalaya 
lábainál és Sveizban már a diluviális korszak előtti idők
ből eredők. A régi időkben úgy látszik, hogy meglehetős 
gyakran képezte a vadász zsákmányát. A rómaiaknál 
szokásban volt állatviadaloknál, sokszor 250—400 darabot 
is bebocsátani az Arénába. A középkorban nem volt 
ritkaságszámba menő állat a kőszáli kecske, s erről 

már az ó-testamentumbeli Bibliában lévő 104-ik zsoltár 
is említést tesz . . . hegyek patakja, hol a vadszamár 
szomját oltja és az erdők szárnyas énekese a danáját 
mondja, hol a magas cédrus tör fel az ég felé s a kő
száli kecskék hágnak a hegyekbe stb. Azonkívül is a 
néhai kőszáli kecske létezése vissza nyúlik abba az 
időbe, amikor az emberiség szerszámait még kőből 
készítette; vagyis a kőkorszakba, amint ezt a belgiumi 
barlangokban található csontfharadványokból következtetni 
lehetett. Az állatok abban a korszakban együtt éltek és 
együtt, egy helyen tartózkodtak a barlanglakó emberrel.

Minden bizonnyal bevándorlásuk, elszármazásuk a 
Voges hegyeken keresztül történhetett Belgiumba és 
azontúl a Rhone megyén át az ibériai félszigetre. Hanem 
a bajor Alpesek is láthatták őket. Knotek J. professzor 
Bruck a/d. Mur éppen európai speciálításnak mondja 
azt, hogy manapság alpesi állatok, mint a zerge, mor- 
mota stb. a diluviális időszakban a sikterületek lakói 
voltak, azonban mégis azt hiszi, hogy a tengerszin feletti 
magaslatok számottevő és meglehetős elváltozásai, bizo
nyos faji és jellegi elváltozásokat és szokásokat okozhat
tak a kőszáli kecskék között is, s hogy már azon idő
szakban is hegyi speciális állatfajként szerepeltek és hogy 
csak később kellett a magas hegységekbe húzódniok. 
(„Die hohe jagd“ Parey Páltól Berlinben megjelent mű). 
Érdekes a kőszáli kecskéknek előjövetele a Vogeseken. 
Úgy jellemzi Fortunatus Venantius, aki a Vl-ik században 
az ő barátja Gogonnál Hausmeierben tartózkodott, s részt 
vett a Vanegani hegyekben tartott vadászatokon.

„Ardennae an Varagi cervi, caprá^ helicjs ursi.
Caede sagitti fera sylva frugore tanat.
Seu validi bubali ferit inter cornua campum
Nec mortem differt ursus onager aper."
Ezen idézet után Ítélve, volt a Vogesekben már előbb 

is a szarvason kívül, medve, őz, vadló és vadkan, sőt 
kőszáli kecske is, habár az idézet a zergékhez vagy 
kecskékhez csatlakoztatná is. Azonkívül a kőszáli kecs
kék ott tartózkodási idejére rá vall még Aug. Trinius 
uti jegyzeteiben: „Wanderbuch durch die Vogesen“ s 
különösen megemlékezik abban egy kérdéses szarvról, 
amelynek hossza 83 cmtr.< volt és hogy azon, 17 gyűrűt 
találtak, a természettudományi történelmi múzeumban 
Kolmárban látható is ez a kőszáli kecske szarv. Azon
ban ennél nagyobb bizonyítékot szolgáltat az, hogy hely
ségnevek és régi korcsmái cégérek (címerek) Elsasban 
bizonyítják, hogy ott a kőszáli kecske valamikor nagyon 
is ismerős állat volt.

A XIII-ik században Strassburgban volt egy vendég
fogadó, amely a „Kőszáli kecskédhez volt címezve 
(Curia zeme Steinbocke) stb. Minden bizonnyal tekintetbe 
veendő az is, hogy a Kárpátokban, a Balkánon és egy
két görög szigeten kőszáli kecskék találhatók voltak, 
dacára annak, hogy az ott található bizonyítékok és 
nyomok tagadásba vétetnek.

Rüttmeyer szerint a kőszáli kecskék a barlangokban 
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való tartózkodás ideje alatt nagyon leromlottak, elgyen
gültek és elsatnyultak, erős testességükből kivetkőztek, 
később pedig teljesen eltűntek. Ismert dolog, hogy Gor- 
dián császár egyszer 200 drb. kőszáli kecskét bocsájtatott 
szabadon egy római küzdőtéren. Nagy Albert szerint 
(Lieber de ani malibus) pedig a XlII-ik században még 
gyakran volt található az Alpesekben, mig a XIV. és 
XV-ik századokban már nagyon is észre lehetett venni 
azt, hogy sajnos bár, de bizony mind ritkábbá lettek. A 
Glarusi kantonban (Sveiz) 1550-ik évben lőtték le az 
utolsó kőszáli kecskét. Már akkor is igen nagy nehézség 
és fáradsággal járó dolog volt az osztrák főhercegnek 
Graubündenből 1574-ben egy eleven kőszáli kecskebakót 
szállítani. Hogy ezen állatokat a teljes végpusztulástól, a 
megsemmisüléstől megmenthessék és hogy hegyről- 
hegyre átszármaztatva megtarthassák, azért elejtésük, 
lelövésük, vagy máskénti elfogásuk, megzavarásuk igen 
súlyos testi fenyíték és még nagy összegű pénzbírság 
terhe mellett el- és megtiltatott.

Mint fenntebb említettük, hogy Glazus kantonban 
1550-ben ejtették el az utolsót, 1583-ban a szt.-gotthárdi' 
és 1770-ben a berni alpesekben múlt ki az utolsó kő
száli kecske. És ilyen módon folyt , ez a pusztítás min
denütt, még legtovább tartotta magát Wallis kanton, 
azonban ez sem kerülhette el sorsát, mert itt meg 
1820-ban ejtették el az utolsót.

Brehm állítása szerint a XVI-ik század közepe táján 
a tiroli és salzburgi alpesekben a kőszáli kecskéket meg
honosította bizonyos Keutschah nevű gazdag állatkedvelő. 
A vadóvás, a roppantul • szorongatott állomány felett a 
salzburgi érsekségre ruháztatott által: hanem dacára 
ennek a vadorzás,. különösen äz állat minden testrészének 
tulajdonított gyógyító hatása miatt nagyban elharapózott, 
miért is ez állatok elejtése és üldözése, nagy összegű 
pénzbírság terhe mellett, még a régi jó 25 tel is meg- 
toldatott. Bár vadőrök ügyeltek fel az állományra, azért 
az mégis szembetűnően fogyott. Mielőtt azonban a vég
pusztulás teljesen beállott volna, a kalmár szellemű 
Gidó érsek a salzburgi udvari gyógyszertárnak (1654—1668) 
adott el kőszáli kecskéket, amely is azután az állatokat 
gyárilag értékesítette mindenféle üzleti módon és minden
féle betegség elleni gyógyszerként összefőzve, megszárítva, 
folyadék, kenőcs és por alakjában, úgy emberi mint 
állati fájdalmak csillapítására: kizsákmányolta az embe
rek babonás hitét és bizalmát. A megsemmisítés azon
ban lassan haladt a maga utján, mert a két utódja 
Gidó érseki székének, vadászati szempontból fogván fel 
a dolgot, erős kezekkel vették az állatoknak még meg
maradt példányait óvás és gondozás alá.

De végül Emit János érsek a számtalan lopás és ki
hágás, valamint a vadőröknek a vadorzók által történt 
Sűrű megtámadtatása miatt, lélövette az utolsó kőszáli 
kecskéket is, s így a XVIII-ik század kezdetével az ott 
oly nagyreményekre jogosító kőszáli kecskéknek vég
pusztulását megpecsételte.

Az 1910. évi wieni első nemzetközi 
vadászati kiállítás

magyar országos bizottságától 2215/1911. szám alatt a 
a következő felhívást vettük:

Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati kiállí
tásról a kiállítás wieni vezérbizottságának szerkesztésében 
egy mű fog megjelenni, mely nemcsak a kiállítást álta
lánosságban és az azzal kapcsolatos egyes kiemelkedőbb 
eseményeket lesz? hivatva az utókor számára megörökí
teni, hanem a kiállításon részt vett egyes országok ki
állításait is részletesen fogja ismertetni s ennek alapján 
az illető ország vadászati és közgazdasági viszonyait is 
behatóan fogja tárgyalni, úgy, hogy ezen mű egyrészt 
írott emléke lesz ezen első nagyszabású nemzetközi 
vadászati kiállításnak, de másrészt — arra való tekin
tettel, hogy a kiállításon nemcsak Európa összes nagyobb 
államai vettek részt, hanem más világrészek országai is 
állítottak ki — a vadászatot, mint közgazdasági tényezőt, 
viszonyítva az egyes országokhoz és világrészekhez, be
hatóan fogja Írásban és képben' szemléltetni, megismer
tetvén annak múltjával, fokozatos fejlődésével és , jelen 
állapotával. Eltekintve attól, hogy ezen mű kedves emléke 
lesz a kiállításon részt vett kiállítóknak, azonfelül való
ságos tárháza lesz a vadászati ismereteknek.

Ezen művet itt részletesebben ismertetni nem áll 
módunkban helyszűke miatt, de nem is szándékunk, 
hanem csak arra terjeszkedünk ki, hogy t. Cim becses 
figyelmét felhívjuk azon körülményre, miszerint ezen 
műben Magyarország számára oly helyet szándékozunk 
biztosítani, mely méltó legyen a szóban lévő kiállításon 
történt megjelenéséhez. Tagadhatatlan, hogy ezen a ki
állításon Magyarország vitte el a pálmát, s illő, hogy 
ezen kiállításról megjelenő műben is ehhez mérten 
legyen ismertetve nemcsak a'kiállítás maga, de vadá
szati viszonyai is. És ehhez kérjük a t. Cim támogatá
sát, melyben a kiállítás létrehozása és annak tartama 
alatt oly sokszor volt részünk.

A kiállítás wieni vezérbizottsága ugyanis arról értesí
tett, hogy ezen műre Magyarország részéről nagyon 

i csekély számú előfizető jelentkezett a mű kiadója, Frick 
Vilmos könyvkiadó részéről kibocsátott előjegyzési fel
hívás alapján, minélfogva a Magyarországról szóló leírást 
és ismertetést nem áll módjában teljes egészében és oly 
terjedelemben közölni azon oknál fogva, mert a mű 
terjedelme az előfizetők, illetőleg előjegyzések számához 
mérten van megszabva. A mű csak annyi példányban 
fog megjelenni, amennyi az előfizetők száma. Ára 60 K.

Erre való tekintettel azon tiszteletteljes kéréssel for
dulunk a kiállítás magyar országos bizottsága nevében 
á t. Címhez, szíveskedjék ezen műre előjegyezni, isme
rősei figyelmét ezen műre felhívni, azok körében elő
jegyzéseket gyűjteni és ez által lehetővé tenni azt, hogy 
ezen műben Magyarország részére is méltó hely biztosít
tassák.

A mű előfizetési ára kiadójához, Wilhelm Frick k. u. k. 
Hofbuchhändler, Wien I., Graben 27. küldendő.
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* Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi minister Zvarik 
Egyed erdőmérnökjelöltet közalapítványi segéderdőmérnökké nevezte 
ki. — A földmivelésügyi minister Horváth Gyula, Berthóty János, 
Bokor Vladimir, Voin Mihály és Kolozsváry István delibláti másod
osztályú altiszteket jelenlegi állomáshelyükön való meghagyásuk mel
lett elsőosztályu altisztekké kinevezte.

* A Magyar Fakéreskedelmi Részvénytársaság mérleg
számlája. Vagyon: Készpénz budapesti és herbusi pénztárban 
K 18,096-66, tárcaváltók készlete 26,031-53, követelések bankok és 
takarékpénztárnál 192,528'78, óvadékok .170,229-58, beruházások, 
(vasút és fűrészek stb.) 2.062,096'98, értékpapírok 600, szalárdi erdő 
316’70, görgényi fenyőe.rdő 1.159,000, görgényi bükkerdök 143,000, 
árukészletek: fűrészelt puhafa és bükkanyag 258,48010, faragott fa 
és tűzifa 384,327'89, szitakéreg és műszaki cikkek 47,345'43, fenyő- 
és bükk-tömbfa 978,545-97, összesen 2.168,699-39, ’ herbusi ház és 
laposnyai laktanya 9538'88, lomási erdöipar r.-t. 3.425.000, nyílt 
követelések 1,117,181-47. Összesen K 10 492.319-97. Teher: Rész
vénytöke K 6.000,000, értékcsökkenési alap 468,404'07, tisztviselők 
segélyalapja 1348 80, elfogadványok 309,000, általános tartalék 25,000, 
adótartalék 23,796-10, kétes követelések 10,000, tantiem számla 1000, 
szárhegyi erdő eladásából átmeneti kamat 408,754-03, kincstárköve
telése le nem járt vételár 1.466 795-81, szárhegyi közbirtokosság 
591,014 55, hitelezők 710,212-21, nyereség mint egyenleg 476,994-40. 
Összesen K 10.492.319-97. - Nyereség- és veszteség-számla. Vesz
teség : Központi költség, adó, jutalékfizetés stb. K 121,185'74, bükk- 
fafürész 51,710 54, kamatszámla 1898'14, nyereség mint egyenleg 
476-994-40. Összesen K 651,788’82. — Nyereség : Szitakéreg számlán 
K 38,460’89, fenyőgömbfa számlán 216.149 07, faragottfa számlán 
15,492-37, szászrégehi fűrésztelep számlán 167,59314, bükktüzifa 
számlán 120,378-62, herbusi fürészszámlán 34,924'90, bükkgömbfa 
számlán 49,789'83, nyereségáthozat 1909. évből 6000. Összesen K 
651,788-82.

* „Erő és Egészség“ címmel uj folyóirat indult meg Buda
pesten. Amilyen figyelmet érdemel az embernek ama két legfőbb 
kincse, melytől címét vette a folyóirat, olyan figyelmet hiv ki magá
nak maga a folyóirat is a magvas tartalmával és magas színvona
lával. Ahogy az egészség nagy problémáját fejtegeti, meglepően újat 
tud1 mondani ezen legősibb tételről is. A betegségek keletkezéséről 
sorozatos előadást tart; a vakbélgyuladásról, vesebajról, hastífuszról 
terjedelmes tanulságos cikket közöl, amely után a kolera elleni ! 
gyakorlati védekezés és a keleti pestis szakszerű, illusztrált ismer
tetése fog következni. Érdekesek az érelmeszesedésről és elhájasodás-

. ról, a tápszerek élettani hatásáról szóló fejezetek. — A higiénia tár
házából nyújtott apró tudnivalók, a higiénikus konyha ételreceptjei 
és az „Orvosi tanácsadó“ üzenetei sok olvasót érdemelnének. — A 
folyóiratot dr. Zelenyák János országgyűlési képviselő, lekéri plébá
nos szerkeszti és adja ki. Nevét a gyógynövények kultiválásával, 
azok termesztésének népszerűsítésével sokak előtt tette már ismertté. 
Munkatársai közt felsorolhatók az ország minden részéből egyetemi 
tanárok, orvosok és a természetes gyógymód nagytekintélyű bajno
kai. A mindenképpen értékes folyóiratból havonta két testes fűzet 
jelenik meg ; ára egész évre csak 8 korona, valóban arra töreked
vén, hogy népszerű és százezreknek hasznos tudjon lenni I Mutat
ványszámot készségesen küld a kiadóhivatal Budapestről (II. kér. 
Fő-utca 32. szám).

* Mit kell tenni a megfagyott gyümölcscsel ? Ha a gyü
mölcs megfagyott, legcélszerűbb az eltartás céljára szolgáló helyisé
get, mihelyt abban a gyümölcs fagyását észrevettük, azonnal fel

melegíteni 6—7° Celsiusra, miáltal a fagy káros hatását meggátoljuk. 
Ha azonban nem volna lehetséges a gyümölcsöd kamrát félmélegí- 
teni, akkor legjobb a gyümölcsöt egy másik helyiségbe átvinni, 
anélkül azonban, hogy a gyümölcsöt meleg kézzel érintenénk. E 
másik helyiségben ruhákkal kell a gyümölcsöt befödni, melyek alatt 
lassanként fölenged.

* Kivándorlás Kanadába. Az osztrák-magyar konzul jelentése 
szerint a Kanadába való vándorlás egyre növekszik. Főleg sok gaz
dasági vállalkozó és munkás megy oda. A kanadai kormány által 
ingyen vagy igen olcsón átengedett földeken — mint konzulunk 
jelenti — uj gazdaságokat rendeznek be, melyeknek jövedelme egy, 
az országot, valamint az éghajlat és a talaj sajátosságait már ismerő 
gazda vezetése alatt különösen az első években sokkal busásabb, 
mint az Egyesült Államok régebben mívelt ültetvényein. E kedvező 
viszonyra való tekintetből a magyar kormány az engedélyekkel biró 
hajóstársaságoknak megengedte, hogy Kanadába kivándorlókat szál
líthassanak.

* Vadfélék ára Budapesten: őz (egészben) kgr. 0.00—0.00, 
szarvas kgr. 0 90—0 90, fogoly drb. 0'00—00Ó, öreg nyúl, I-a, 
drb. 2-40—2-40, süldő nyúl vaddisznó kgr. 0 90—1'10, fácán drb. 
2-80—3-40, fenyvesmadár 0 40—0 44 kor. ért.

Berlinben (Márka értékben); Őzbak, (’/,' kgr.) I-a, 0 00-000, 
vaddisznó 0'30-0-45, házi nyúl (drb.) 0 00— 0'00, szarvas ,(‘4 kgr.) 
0'30—0'50, dámvad 050 -0'60, mezei nyúl 0 00-0-00, fácántyúk 
1-30 -1'80, fácánkakas 1-25-3-00.

* Faragó Béla mag- és csemete-árjegyzékét, mely legújabban 
jelent meg bő tartalommal, ajánljuk olvasóink szives figyelmébe.

* Stainer Gyula mag- és csemete-árjegyzékét, mely legújabban 
jelent meg bő tartalommal, ajánljuk olvasóink szives figyelmébe.

KI KI KI KI KI KI

Pályázati hirdetmény.
Méltóságos Báró Vécsey László úr sárközi 

uradalmában f. é. április 1-re betöltendő 
pagony-erdészi állásra pályázat hirdettetik.

Ezen állásra pályázhatnak 30 évnél nem 
idősebb szakvizsgázott, jó megjelenésű egyének, 
kik a fővad tenyésztésben és óvásban kellő 
gyakorlattal bírnak. Sajátkezúleg írandó kérvény
hez szakvizsga-bizonyítvány, keresztlevél s eddigi 
szolgálatot tanúsító bizonyítvány csatolandó.

Pályázati kérvények Báró úr ő méltóságához 
címzetten az uradalmi Főintézőséghez Sárköz 
küldendők.

Sárköz, 1911. febr. 16.

Uradalmi főintézőség.

s KI KK K Ki KI K)
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Sz:217—1911.

Faeladási hirdetmény.
Kilyénfalva község elöljárósága közhirré teszi, 

hogy a község II. határrészében fekvő , Csibi“- 
pataki erdejében a 35663/1907. és 9370/909. 
F. M. engedélyek alapján — 176’26 kát. hol
don 29090 tm3 gömbölyű lúcfenyő haszonfára 
becsült fatömeg Egyszázhatvannyolcezerhatszáz 
(168600) korona kikiáltási árban 1911. év már= 
cius 23. napján d. e. 9 órakor Kilyénfalva 
községházánál megtartandó zárt írásbeli aján
lattal egybekötött nyilvános szóbeli versenytár
gyaláson el fog adatni.

A kikiáltási ár tiz (10) %-a bánatpénzül az 
árverés megkezdése előtt, az árverési bizottság 
elnökének kezébe leteendő.

A szabályszerű bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ajánlatok a megajánlott vételár tiz (10) %-át ki
tevő bánatpénzzel vagy megfelelő óvadékképes 
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 el nem fogadtatnak.
Az erdő fatömege a kikiáltási áron alul nem 

fog eladatni.
A kihasználási határidő három (3) évig tarthat.
A vágásterület a gyergyótölgyesi tutajrakpart

tól és fapiactól kettő (2) km. távolságra fekszik.
Az árverési és szerződési feltételek, valamint 

a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a m. 
kir. járási erdőgondnokságnál (Gyergyótölgyes) 
és a községházánál (Kilyénfalva, Csikmegye) a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Község elöljáróság.
Kilyénfalva, 1911. február 20.

Hdám Imre, Bicsak József,
. jegyző. bíró.

4. szám.

6.47/911. szám.

faeladási hirdetmény.
A volt 13. számú román-bánsági határőr

ezredből alakult vagyonközség részéről köz
hirré tétetik, hogy az orsovai erdőgondnokság
nak a m. kir. földmívelésügyi ministerium 
35376/907. számú rendeletével jóváhagyott ideig
lenes üzemtervében az 1915 év végéig kihasz
nálásra előirt, Tisovica község határában fekvő 
„C“ üzemosztály, X. vágássorozat, III. tag 2., 
3., és 4., valamint IV. tag 1., továbbá a IX. 
vágássorozat IV. tag 1. és 2., valamint V. tag
1. és 2. számú, összesen 528.65 kát. holdat 
kitevő osztagain előforduló 8996 m3 tölgy, 
1600 m3 bükk-haszonfára becsült összes fatömeg 
126289 korona kikiáltási árban tövön, zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött versenytárgyalás 
utján eladásra kerül.

Venni szándékozók felhivatnak, hogy szabály
szerűen kiállított és 20.000 (húszezer) korona 
bánatpénzzel felszerelt ajánlataikat a vagyon
község erdőhivatalához Karánsebesen

19.11. évi március hó 
29-én délelőtt 11 óráig

annál inkább nyújtsák be, mivel bánatpénz 
nélkül, elkésve érkezett és távirati úton benyúj
tott ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az ajánlatokban, — melyekre a vagyonköz- 
ségnél megfelelő űrlapok kaphatók, — az el
adásra kiirt összes fatömegért megajánlott tőár 
számokkal és betűkkel tisztán és kétséget ki
záró módon kiírandó éz ajánlattevő ajánlatában 
kijelenteni köteles, hogy a részletes faeladási 
feltételeket, melyek alulírott hivatalnál a hiva
talos órák alatt megtekinthetők, ismeri és magát 
azoknak minden tekintetben feltétlenül aláveti.

Karánsebes, 1911. február hó 25-én.

fi volt 13. számú romárubánsági 
batárőrezredből alakult vagyon» 

község erdőbivatala.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



5. szám. MAGYAR ERDÉSZ 99

648/911. szám.

Faeladási hirdetmény.
A volt 13. számú román-bánsági határőr

ezredből alakult vagyonközség részéről közhírré 
tétetik, hogy az orsovai erdőgondnokságnak a 
m. kir. földmivelésügyi ministerium 35376/907. 
számú rendeletével jóváhagyott ideiglenes üzem
tervében az 1915. év végéig kihasználásra elő
irt, Toplec község határában fekvő „B“ üzem
osztály VIII. vágássorozat, III. tag 1. és 2. számú, 
valamint IV. tag 1. számú, összesen 504'43 kát. 
holdat kitevő osztagain előforduló 5628 m3 tölgy 
és 683 m3 bükk-műfa, valamint 8636 ürm3 tölgy 
és bükk tűzifára becsült összes fatömeg 115202 
korona kikiáltási árban tövön zárt írásbeli aján
latokkal egybekötött versenytárgyalás utján el
adásra kerül.

Venni szándékozók felhivatnak, hogy szabály
szerűen kiállított és 15.000 (tizenötezer) korona 
bánatpénzzel felszerelt ajánlataikat, melyekre a 
vagyonközségnél megfelelő . űrlapok kaphatók, 
a vagyonközség erdőhivatalához Karánsebesen

1911. évi március bó 
29=én d. e. 11 órájáig

annál inkább nyújtsák be, mivel . bánatpénz 
nélkül, elkésve érkezett és távirati utón be
nyújtott ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az ajánlatokban az eladásra kiírt összes fa
tömegért megajánlott tőár számokkal és betűk
kel tisztán és minden kétséget kizáró módon 
kiírandó és az ajánlattevő ajánlatában kijelenteni 
köteles, hogy a részletes faeladási feltételeket, 
melyek alulírott hivatalnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők, ismeri és magát azoknak min
den tekintetben feltétlenül aláveti.

Karánsebes, 1911. évi február hó 25-én.

A volt 13. számú román-bánsági 
határörezredböl alakult vagyon 

község erdöhivatala.

Székely és Illés
... Ungvárott...
ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját
mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos elkészítésére 
.. a legolcsóbb árak mellett..

Erdészeti nyomtatványraktár.
h—-------------------------------- -4

Valódi 
Helianthi salsifis 
1000 darabonkint 

35 korona.

H
II
I

■ Mag- és csemeteárjegyzéke 
megjelent.

Faiskola terület
100 hold.

FflRHÖO BELH
cs. és kir. udv. szállító

Magyar Magpergető Gyára 
Erdészeti csemete telepek

Zalaegerszeg.
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Hirdetmény.
Fürész-üzem beszüntetése folytán eladás alá 

kerülnek alig 5 hónapon át üzemben volt 
következő gépel .

250 PH erős kazán, ikergéppel (teljes) Lang- 
féle; 30 PH erős egyhengeres gép, Lang-féle; 
villanyvilágító-berendezés (complett) 8 ivlámpá- 
val; főtransmissió, melléktransmissiók; 1 db. 
36-os, 1 db. 30-as, 1 db. 24-es keretfűrész és 
1 tavoletti keretfürész ; 9 drb vasasztalos kör
fűrész, 3 ingafűrész — Pini- és Kay-félék.

Részletesebb felvilágosításért érdeklődők fordul
janak a lap szerkesztőségéhez P. H. H. jelige 
alatt.

Hirdetmény.
A gróf Potocki uradalom erdőbirtokán eladás 

alá kerül mintegy 1100 m3 26 cm. középerős
ségtől fölfelé

tölgy rönk-anyag.
Részletes feltételek megtekinthetők az uradalmi 
igazgatóságnál. A.faanyag Gurahonc-Jószáshely 
állomáson kerül berakásra az arad-Csanádi vasút 
vonalán.

Gróf Potocki uradalom Igazgatósága.
Honctő (Arad m.)

Erdei facsemete-eladás
1911. évi tavaszi szállításra.

600.000 drb. 2 éves lucfenyő magoncz Picea excelsa 
1,300.000 „ 3 „

50.000 „ 4 „ „ átiskolázva
1,200.000 „ 2 „ feketefenyő magoncz Pinus austriaca

40.000 „ 2 „ bankfenyő „ Pinus banksiana
45.000 „ 3 „
20.000 „ 2 „ jegenyefenyő „ Abies pectinata

600.000 „ 1 „ kocsányos tölgycsemete Quercus pedunculata
400.000 „ 2 „
250.000 „ 3 „

1,200.000 „ 1
60.000 „ 1
80.00C „ 2

1,200.000 „ 1 „ ákác
4.000 „ 1 „ diófa
1.000 „ 2 „

Továbbá fodorjuhar, éger, hárs
A csemeték mind elsőrendű minőségűek.
Árjegyzéket kívánatra küld:

kőriscsemete Fraxinus americana alba 
„ „ » ornus

„ Robinia pseudoaccacia 
„ Juglans nigra

és gleditschia-csemeték elsőrendű minőségben.

Junghans E. erdőgondnoksága Lunkaszprie,
u. p. Dobrest, Biharmegye.
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XI. évfolyam. Rimabánya, 1911. március 15. 6. szám.
MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÄNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs :
Remetei KŐVÁRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K 
Egyes szám ára.................... 1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NÄGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Szélfodrok az erdőn.

(Csg.) A lélek mélyeiről csendes magányban 
is fölfakadó, nemesen emberi indulatok mellett 
mennyi szenvedélyt, mennyi nemtelen indulatot 
kavar fel és sodor magával útja közben a sza
ladó, rohanó, maholnap repülő világ. A magába 
szállás, a lelket zsongító szemlélődés szinte 
ismeretlen fogalommá válik, ha a szaladás oda 
hatványozódik, hogy szaladni fogunk a szaladó 
világgal minden magasabb cél nélkül, pusztán 
magáért a szaladásért. De hová oly sietve?! 
A sirgödör felé? Ezért kár úgy sietni, lassúbb 
tempóban úgy is odaérünk, s így az életnek 
nemesebb tartalmat adhatunk, s a lét csudáiban , 
is inkább gyönyörködhetünk.

Milyen szerencsés a földet művelő mező- és 
erdőgazda helyzete! Lába alatt még biztos
nak tudja a talajt; ő még meg tud pihenni a 
mindnyájunkat tápláló anyaföld kebelén; még 
érzi a természet nagy tüneményeiben, a nyíló 
virágban, a pacsirta énekében, a szelek muzsi
kájában, hogy van szellem a természetben. Lei
kéből fölbuzognak még megnyugtató érzések, 
hogy az ember nem pusztán a szaladásért szü
letett, s hogy a belső jólét megteremtése is csak 
eszköz ama föleszmélésre, hogy magasztosság 
közepette élünk.

A mező- és erdőgazda lába alatt biztossá 
teheti a talajt azon tudat, hogy az ipar-keres
kedelem impériuma mellett ő is egy imperiumot 
szolgál a nemzet háztartásában ; egy imperiumot, 
mely nélkül sem az ipar, sem a kereskedelem 
nem lehetne hatalom, hiszen ezeknek táplálója. 

Ebben a tudatban van az erkölcsi erő, mely- 
lyel a mező- és erdőgazdaság ügyeit mozgatni 
kell. Álljon csak a nemzet ezen zöme hivatása 
magaslatán s a kulturnemzetek sorában tartja a 
magyart, ha oly feladatokat tűz ki célul maga 
elé, hogy nem legyeket fog, de oroszlánokat!

*

A mezőgazdaságnak meg van a maga forra
dalma a Campbell-féle talajművelési mód fel
karolásában, mely az erdők felújításánál is hasz
not jelent. Tanulságos olvasni a Ruffy Pál for
dításában megjelent Campbell-féle művet, mely 
új perspektívákat nyit a természet erőinek és 
törvényeinek célszerű hasznosításában. Ha látni 
akarjuk ezen nagy törvények egyikét kicsiben, 
hogy az esővíznek a földben való raktározása 
céljából miért kell a föld felső takaróját laza 
állapotban fentartani: vegyünk egy kocka cuk
rot, szórjunk egyik élére porcukrot, állítsuk így 
•egy kanálba, melybe előbb vizet öntöttünk; 
látni fogjuk, hogy míg a kockán gyorsan szívó
dik fel a víz, addig a porcukron át nehezen 
emelkedik tovább. Ebben a műben semmi sza
ladás, semmi szenvedély sincs, csak a munkál
kodó gazdák, a természet s az anyaföld iránti 
nagy szeretet sugárzik belőle.

Erdőgazdaságunkban a forradalmat a házila
gos kezelés terjedésében kell látnunk. Hogy e 
téren mit ért el már eddig — a régebb idő óta 
így kezelt egyes uradalmak mellett — hazánk 
legnagyobb erdőbirtokosa, a kincstár is, arról 
nagyon érdekes tanulmányt közöl Kaán Károly 
az „Erdészeti Lapok“ folyó évi január 1-i, 
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jubiláns számában. Szebben nem is jubilálhatott 
volna Országos Erdészeti Egyesületünk szak
lapja, mint a házilagos erdőgazdálkodás utján 
eddig elért előnyök közreadásával.

Milyen biztató a jövőbe tekintenünk, látva a 
rövid idő alatt elért, egészséges irányú változást!

A házikezelésnek térhódítása az erdőn lesz a 
mezőgazdák Campbell rendszerének méltó pen- 
dantja.

Aki a nemzeti lélek mélyeiből fakadó jelen
ségek után kutat, föl fogja ismerni, hogy a vidéki 
erdészeti egyesületek szaporodásában az az ős
erő nyilatkozik meg, mely az ezer éves magyar 
államot magyarnak és erősnek akarja fentartani 
a többi erőtényezőkkel együtt a jövőnek is.

És ha az alföldi erdészeti egyesületeknek 
sikerül az Alföld fásításának kérdését megoldani, 
ha semmi egyebet el nem érnének is, így is 
óriási kultúrmunkát végeznek.

Amilyen biztató ez a tömörülés, épp úgy 
sajnálni lehet, hogy a szakunkat érdeklő iroda
lom, mely a vidéki egyesületi élettel együtt jár, 
elforgácsolódik. Az „Erdészeti Lapok“ mellett a 
második szaklapnak, a „Magyar Erdész“-nek 
fentartása nem csekély gondot okoz a szerkesz
tőségnek Milyen más lenne a helyzet, ha nem
csak a Borsod-Gömör-Heves megyei, de a többi 
megalakúit s alakítandó vidéki társegyesületek 
is a „Magyar Erdész“-t fogadnák el lapjuknak 
s azt támogatnák. így második szaklapunk 
nagyobb erkölcsi erőt is képviselne. Ne feledjük, 
hogy a magyar erdőtiszti kar nem lehet oly 
nagy, mint a nagy nyugati nemzeteké, ezért 
sok szaklapot nem is tarthat fel szellemi ter
mékeivel.

A photoboussola alkalmazása a 
monokuláris rendszálmérésre alapított 

photogrammetriában
Irta Lángos Lajos. (3)

dX Xh — Xv k (tg e — tg p) 
e - ö fi 

dX = k [tg (d — tg ^],
amely képletben k a képállandó, ó szögérték a szög
mérés pontossági határa által van adva, p értéke pedig a

xv Vx“T^
S,nft- VXf+V-= J + |2

kifejezésből határozható meg.
dX értékét közvetlenül is meghatározhatjuk az alábbi 

aránylatból:
(Xv — Xh): sin C -= Vxva + : cos e

s = d p.

C — s — y = cí -4- u — y
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de sin / = x,
VXyl! + k.j = sin ft, vagy / fi 

és C = <J
Lesz tehát egyenletünk:

Xy - Xh d3
sin ö VXv2 + k-

cos (<5 4- ft)
Sin és cos ft értékeket behelyettesítve:

sin ö Vxva k2
d>------------------- k-------------------------- X—

cos ó Vx,= + k> s,n 1 VxT+v 
sin ö (Xy^ 4- k»)

k cos <J — Xv sin ő
A fenti képletet szemügyre véve, azt látjuk, hogy: 

dX = f (Xy) és így: 
dX max = f (Xv max)

Xy max = s, ahol s a kép félszélességét jelenti. (7. kép.)

7. kép.

Az így nyert értékeknek kisebbnek kell lenni a rend- 
szálmérés hibájánál, mivel csak ez esetben hanyagol- 
hatók el.

Mindenesetre jóval csekélyebb az így fellépő hiba, 
azon hibánál, amely az iránypont alkalmazása mellett 
jön létre és így még egyszerűbb méréseinknél is aján
latos az irányzótengelynek compassmérés által való 
■meghatározása.

Ezek után át kell térnem a készülék beszintezésére 
és a szintezés okozta mérési hiba nagyságának a meg
határozására.

Készülékünk ú. n. dobozlibellával volt felszerelve, 
ajánlatos azonban, amint azt az alábbi számításokból is 
láthatjuk, még az ily egyszerű készüléknél is, csőlibellá
kat alkalmazni.

A normálisan felépített photogrammetriai műszer két 
egymásra merőleges libellával van ellátva. Az egyik 
libella (A) a vízszintes irányzótengelylyel (/) parallel (8. 
kép) és érintősíkja (T) merőleges a fényérzékeny lemez

síkjára. A másik libella (ß) parallel a vízszintes irány
szállal és merőleges a függőleges irányszálra és a készü
lék irányzótengelyére. A műszer beszintezése és így 
közvetve a pontossága a libellák érzékenységétől függ.

A libella érzékenységét bizonyos a szögértékben ki
fejezve, a készülék beszintezése is ezen a szögérték 
nagyságáig terjedő hibát ad. így például az A libella 
ezen a szögnyi pontosságú érzékenysége okozza azt, hogy 
a készülék irányzótengelye a vízszintessel ugyancsak 
ezen a szöget zárja be. Viszont a B libella okozta szin
tezési hiba a vízszintes és függőleges irányszálaknak 
a vízszintes, illetve a függőleges iránytól való a—a 
szögnyi eltérést vonja maga után.

Pontosan kiigazított libellákkal felszerelt műszert véve 
számításaink alapjául, áttekinthetőség kedvéért, külön- 
külön figyeljük meg a két libella által okozott hiba 
nagyságát.

Az A libella, mely áz irányzótengely vízszintes tenge
lyét van hivatva megadni, ezen « szögértéken belül már 
érzéketlen és így a szabatosan rektifikált műszer hasz
nálata mellett is, a fényérzékeny lemez síkja, a horizont
síkkal nem 90°-ot, de 90°4: a szöget fog bezárni. (9. kép.) 
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Mi tehát ez esetben az yv magassági rendszál helyett az 
yh hibás értéket fogjuk bemérni. Az elkövetett hiba: 

dy = yh — yv,
amelynek, hogy mérésünket pontosnak tekinthessük, a 
0’05 hibahatárt szintén nem szabad meghaladnia.

A hiba értéke a 6. kép alapján :
dy - yh — yv = k (tg ö — tg e)

£ 0' — a
. ■ ä ynés sin Ó = yyír+

dy hibaértéket közvetlenül is meghatározhatjuk a követ
kező módon:

Mivel a magasságszámításnál alkalmazott

m “ y k
képletnél abból a feltevésből indulunk ki, hogy a lemez 
síkja a horizontsíkkal 90°-nyi szöget zár be, ezen hibás 
yh ordinátát is ily módon vesszük számításba. A fenti

Jelen esetben a hibák maximális értéke:

dy = yh — yv

de:
yh

0 0083334

leolvasásánál 0 05 
hiba értékének a

egyenletet grafikusan ábrázolva, (10. kép) dy értéke 
következő lesz :

sin e == w , i ,és cos a Vyhz + k‘
Lesz tehát dy értéke:

Hasonlóan :
f *—k—

F

dy = —; —
yh sin a -f- k cos a 

dymax - - + k’
m -f- k cotg a, 

amely képletben m a fénykép félmagasságát jelenti.
Amint a fentebbi számításokból látható, az irányzó- 

tengelylibella (A) pontossága csak az y rendszálakra és 
így közvetve a magasság kiszámítására van befolyással. 
A képlibella (ß) ellenben úgy az y, mint az X rend
szálak értékére is befolyással van, miután az említett 
a szögértéken belül, a függőleges és vízszintes irány
szálak, illetve az azokat jelölő tűhegyeket összekötő

egyenesek, úgy a függőleges, mint a vízszintes iránytól 
többé-kevésbbé eltérnek. (11. kép.)

11. kép.

Pontossági határunk a rendszálak 
“fc, tehát dy, illetve dx 
0'05 "fe-t meghaladnia nem szabad. Számít
suk ki például egy 9X12 c/m-es fényképező 
készüléknél a libella szükséges érzékenységi

dy
sin a = — képletből :

Vagyis a libella érzékenysége legalább 25 
perc kell, hogy legyen. Ha mi tehát a do
bozlibella helyett csőlibellákat alkalmazunk, 
akkor a szintezés okozta hiba a mérés pon
tosságára befolyással nincsen. Ha készülékünk 
beszintezése az állványlábakkal történik, kell, 
hogy legalább két láb mikrometercsavarral is 
ellegyen látva, a szabatos beszintezhetés cél
jából. A mikrometercsavaros állványláb szer
kezetét a 12. kép mutatja.

Mint mérésmódunk utplsó legfontosabb hiba
forrását, tekintetbe kell vennünk a fényérzé
keny lemez gelatinrétegének és a papiros
lapnak (diapozitív képnél a positiv lemez ge
latinrétegének) együttes területváltozását is, 
amely területváltozás az említett felületek 
összehúzódásában mutatkozik. A területbeli 
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összehúzódás az X és y ordináták irányában való össze
húzódás mértékében nyer kifejezést.

Hogy rendszálainkat a megfelelő szabatos hosszúság
gal vehessük számításba, a lemért rendszálakat az össze
húzódás okozta hiba értékének megfelelően ki kell igazí
tani. Az Xésy irányban fellépő összehúzódás megállapítása 
°ly módon történik, hogy a negativlap gelatinfedésén 
két egymásra merőleges hosszúságot tűzünk ki, az X és 
y irányban. A hosszak végpontjait tűszúrással rögzítjük 
oly módon, hogy a pontosan méretezett fémsablont, a
13. képen látható mód szerint, a fényérzékeny lemezre 
helyezzük és a szabatosan megállapított X y 10'00

”^n-t jelző nyílásokon át, a gelatinlapra tűszúrásokat 
ejtünk.

A kidolgozott pozitív papírlap, vagy diapozitív üveg
lap teljes megszáradása után, a tűszúrásoknak megfelelő 
fekete pontok közötti távolságokat lemérve, nyerjük az 
A” és y' hosszakat.

Az X irányban való összehúzódás tehát:
Vx - X — X’

Az y irányban pedig:
Vy - y — y’

A hosszegységre eső összehúzódás értéke :
X — X’ , a y — y’és A y---------X y

Jelen esetben, ahol X - = y 10'00
10 — X’ 10 — y

Ax - 10' - *y-^^

Ezen A x, illetve A y tényezővel kell az egyes X és 
y rendszálakat megszorozni, hogy azok értékéből az 
összehúzódás okozta hibát kiküszöböljük. Hogy az összes 
hatoknak ily módon való körülményes átszámítását el
kerülhessük, a k képállandót redukáljuk az összehúzó
dás mértékéhez képest:

X’ y’
kx - k és ky - - k

Ezen esetben az X és y’ hibás összrendezőkkel is 
dolgozhatunk, ky értékét a vízszintes vetület z és v 
rendszálainak meghatározásánál, ky értékét pedig az m 
Magassági rendszál kiszámításánál alkalmazzuk.

A fentebb elmondottakból kiviláglik tehát, hogy a 
»Fényképezés az erdőmérés szolgálatában“ cikkemben 
leírt photogrammetriai módszer korántsem szolgáltatja a 

kellő pontosságot és ezért ajánlatos mérésünknél az 
egyszerű fényképezőkészüléknek compasszal ellátott alak
ját alkalmazni, az előbbiekben említett elvek alapján.

Az egyszerű photoboussola két főrészből, úgymint a 
photocamérából és a szintezhető műszerállványból áll. A 
photocamera compasszal, két csőlibellával, alhidáda kötő- 
és paránycsavarral van ellátva.

Ami a készülék objektivét illeti, erre legalkalmasabb 
a Zeis-féle „Protar* vagy „Doppel-Protar“ lencsekombi- 
nátió (f: 8 és nagyobb), ára 70—80 márka. Szükséges, 
hogy az objektiv szabatosan működő időzárral és szabá
lyozható diafragmával legyen ellátva.

A műszer pontossági kellékeire vonatkozó vizsgálás és 
kiigazítás oly módon történik, amint azt már előző köz
leményemben láttuk. Jelen soraimban csak a compassra 
vonatkozó vizsgálást és kiigazítást írom le.

Készülékünk compassának főkelléke, hogy indexvonala 
(0° és 180°) párhuzamos légyen a műszer irányzótenge
lyével. Az erre vonatkozó eljárás a következő : 

Az xx egyenes (14. kép) helyzetét az a, b, c és d

kifüggesztett függélyező ónok által adjuk. A függélyezők 
beintése az egyenesbe, távcsöves műszerrel történik.

(Folyt, köv.)

A műtrágyázás az erdőgazdaságban.
I..

A mesterséges trágyaszerekkel folytatott, immár év
tizedekre visszanyúló kísérletezések az erdőgazdaságban 
azóta tekinthetők eredményesebbeknek, a mióta ezeket a 
kísérleteket bizonyos egységes terv szerint foganatosítják. 
Külföldön, ahol az úgynevezett mezőgazdasági kamrák 
intézménye, a műtrágyázás ügyét a szoros értelemben 
vett mezőgazdaság mellett, az erdő, a szőlő és a kert
gazdaságra egyaránt kiterjeszteni igyekezett, a műtrágyá
zás révén elért meliorálások követendő fényes példákkal 
igazolták azt, a ma már nálunk is tért hódító igazságot, 
hogy a műtrágyázás az erdőüzemek keretében, kivált ott, 
ahol teljesen uj erdőkulturák teremtéséről, facsemeték 
tenyésztéséről, fölneveléséről, csemetekertek megjavításá
ról van szó, s ahol az erdőségek kulturnövényzete a 
kellő időben, a helyes arányokban és a megfelelő minő
ségben kapja a műtrágyát, az elért eredmények a mesz- 
szebbmenő várakozásokat is kielégítették. Földmivelési 
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kamarák megfelelő szervezésének terveiről nálunk is már 
ismételten szó esett. Addig is, amig ez az eszme s 
ennek kivitele nálunk testet ölthet, a műtrágyázási kísér
letezések ügye közvetlenül az erdőgazdaságban ma még 
a kezdet stádiumában áll: jóllehet az ügy fontossága, 
illetékes erdészeti szakköreinket csak úgy mint az ország 
egyes tevékenyebb gazdasági egyesületeinek figyelmét 
egyaránt ébren tartja; emellett pedig növénytermelési 
kísérleti állomásaink eddig elért eredményeit is osztatlan 
figyelemmel kisérjük.

Azok körében, akik teljes buzgalommal és nagy anyagi 

kétséget kizárólag csakis a kísérletezés módja és eszközei 
helytelen megválasztásában, célszerűtlen alkalmazásában 
találta magyarázatát.

Rendkívül kedvező jelenségként kell kiemelnünk erdé
szeti főiskolánk, gazdasági akadémiáink és növénykisérleti 
állomásaink folyton élénkebben kidomboruló abbeli törek
véseit, hogy az agrikultur-kémiának ma már világszerte 
elismert vívmányait az erdőgazdaság javára is hasznosí
tani igyekeznek. Ma, amidőn vegyi összetételeik tökéletes
ségében s e vegyalkatrészek bámulatos hatása mellett, az 
egyes műtrágyatermékek sorából, minők az erdőüzemben

Thomassalakkal műtrágyázott, 
előbbivel egykorú csemete.

Trágyázatlan csemete.

áldozatok árán fogtak hozzá egyes erdőterületek, kivált 
csemetekertek műtrágyaszerekkel Való javításához, fejlesz
téséhez, esetenként és ismételten előfordult az az eset, 
hogy a műtrágyaszerek helyes alkalmazása körül meg
szokott és követendő eljárásban hibákat, tévedéseket 
követtek el. Ezek a tévedések, a kiséríetügyek iránt tanú
sított élénk érdeklődés mellett érthető módon nyilvános
ságra kerültek s így a balsiker sokban diszkreditálta 
magát a műtrágyázás ügyét, holott a balsiker minden 

főként a Thomassalak foszfátdús lisztje, a kálisók és 
a chiiisalétrom, e termékek legtöbbje mérsékelt árakon 
áll ma már a magyar erdő- és mezőgazdaság rendelkezé
sére, valósággal mulasztás volna az, ha az agrikultur- 
kémiának az erdők és csemetetenyészeteik javára szolgáló 
termékeit és beigazolt hatásuk vívmányait nem igyekez
nénk hazánk területein hasznosítani. Érdekes példák és 
kísérletek egész sora igazolja azt, hogy a mező-, a kert- 
és a szőlősgazdára teljesen értéktelen, veszendőbe menő 
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talajterületeket, műtrágyaszerek helyes segítségül vétele 
mellett, elsőrangúnak mondható erdőkultúrterületekké tud
ták alakítani.

* Nálunk, de egyebütt is a kulturkülfőldön, ott a hol az 
erdőgazdaság elismerten elsőrangú tényező az államház
tartás keretében, az erdészet ügyeit irányító szakférfiak 
tekintélyes része azt az álláspontot vallja, hogy a mű
trágyázás az erdők üzemében, ha a növénykultúra fejlő
désének, gyarapodásának kétségtelenül javára is szolgál, 
rendszeresen alkalmazásba nem vehető egyszerűen azon ok
nál fogva, mivel az erdők jövedelmezősége amúgy is végte
len alacsony százalékot képvisel; a nagy kiterjedésű erdőterü
leteknek költséges műtrágyatermékekkel való mehózálása 
tehát azt a csekély jövedelmi százalékot is csökkentené, 

2 éves trágyázatlan kőrisfa
csemete.

sőt esetenként kockára 
is tehetné, amit e téren 
eddig elérni tudtunk. 
Ezt az aggodalmat az 
erdőgazdaság keretében 
több helyen folytatott 
gyakorlati műtrágyázási 
kísérletek bevált ered 
ménye ma már meg
döntötte; hiszen éppen 
a kísérletek során be- 
■gazolást nyert az a tü
net, hogy egyező lét
feltételeknek alávetett 
két szomszédos erdő
területen a két rész kö
zül az, amelyik nem 
részesült a mestersé
ges műlrágyázás jóté
teményeiben, jövedel
mezőségében meg sem 
közelítette a műtrágyá
zott terület hozadékának 
jövedelmét.

Egyes erdőterületek 
jövedelmezősége kétség
feleiül abban az arány
ban fog megnövekedni, amely arányban a műtrágya
gyártás tökéletesbedésével, térfoglalásával, az erdőknél 
használatos foszfátos és kálisós műtrágyatermékek előál
lítási és piaci ára csökkenni fog.

A erdőkulturák műtrágyázásának ügye egészben véve 
aÜg három éztizedre tekint vissza; tehát szorosan össze
függ a műtrágyázás intenzivebb térhódításával s annak 
nagyobb arányú föllendülésével a mezőgazdaság terén is. 
Anglia, Amerika és Németország eleinte kizárólag a 
csemetekertek műtrágyázásával kezdték meg e téren 
a kísérleteket a 80-as évek elején.

Az erdőkultúrák terén nagyobb arányokban Belgium 
Dánia kezdték meg az eredményes műtrágyázások 

műveleteit. A mindenkép buzdító példák nyomán a német 

államok sorából Württenberg "királyság s még. inkább a 
Bajor királyság állami erdészete voltak azok, amelyek a 
múlt század 90-es éveinek elején, a belga, dán és a 
holsteini kormány (utóbbi helyen a tengerpartmellék futó- 
homokterületeinek műtrágyázással létesített fenyőültetései
ről volt szó) jóvoltából az ebbeli kísérletekkel, tovább 
haladtak a megkezdett utakon. A műtrágyázás szakmá
jába vágó figyelemreméltó szakirodalmi munkálataikkal 
legkivált Elzász-Lotharingia akkori erdészetének vezetői 
Von Daacke és Hallbauer, Württenberg királyságban 
Ramm, Hesszenben Wendt kasseli tanár, Bajorországban 
pedig Schwappach, a szakmunkálkodása révén nálunk 
is előnyösen ismert erdészeti főiskolai tanár igyekeztek 
az utóbbi évek során a műtrágyázás ügyét az erdőgaz-

10 kg. Thomassalakkal, 8 kg. 
kainittal, 4 Ízben 2 kg. chilisalétrom

mal műtrágyázott 2 éves kő- 
risfa-csemete.

daságbah lépésről-lé- 
pésre előbbrevinni.

Az erdőben alkalma
zott műtrágyázás össze
gezett kísérleteinek s az 
idevágó számottevő kül
földi szakirodalom ta
pasztalati utakon meg
állapított megfigyelései
nek kétségbevonhatlan 
eredménye ma az, hogy 
az erdőüzemben leg
kivált a csemetekertek, 
természetesen gyors fej
lődése és normális gya
rapodása mindott biz
tosítottnak tekinthető, 
ahol megfelelően alkal
mazzuk a mesterséges 
trágyafélét; ahol pedig 

ennek alkalmazását 
egyazon létfeltételek fö
lött rendelkező cseme
téknél mellőzzük, ott az 
elmaradottság a cse
mete fejlődésében, a 
csenevészesedéssel ha

táros stagnálás az alany gyarapodásában tanúskodnak 
szemmel látható bizonyítékként arról a nemleges ered
ményről, amit a kellő időben és megfelelő mennyi
ségben és minőségben alkalmazott műtrágyaszerek al
kalmazásának elmulasztásával, erdészetünk kárára elkö
vettünk.
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Fizetésrendezés az Esterházy hercegi 
hitbizománynál.

Az Esterházy hercegi hitbizományban 1911. évben a 
felsőbb tanács javaslata alapján uj fizetési rendszer lépett 
életbe.

Alábbi táblázat az uj fizetési rendszert tünteti fel.

i R
ég

i os
zt

ál
y |

U
j os

zt
ál

y

Uj fizetés
Ö

ss
ze

s 
já

ra
nd

ós
ág

 I
[ Te

rm
. la

ká
s 1 

va
gy

 la
kb

ér

1 Na
pi

di
j E

H

Tantiem 
eltörölve, 
helyette 

segélydij

(I) I Kormányzó . . 18000
14000

1500
1500

20
20

70
70

?
?

II Igazgató . . . 12000
10000

1200
1200

16
16

60
60

?
?

(II) 111 Erdőtanácsos (1)
8000
7200
6400

1000
1000
1000

16
16
16

50
50
50

1000
1000
1000

(III) IV Erdőfelügyelő (2)
6000
5400
4800

800
800
800

10
10
10

8
8
8

45
45
45

40
40
40

800
800
800

(IV) V Erdőm ester (6)
4400
4000
3600

700
700
700

600
600
600

(V) VI Erdőmérnök (6)
3200
2900
2600

600
600
600

7
7
7

35
35
35

500
500
500

(VI) VII Segéderdőm. (1)
2400
2200
2000

500
500
500

6
6
6

16
16
16

400
400
400

(VII) Vili Erdőm, jelölt. . 1800 400 6 16 200

(VIII) IX Erdőm, gyek. (5) 1400 300 5 12 -

A teljesen eltörölt tantiem helyett életbeléptetett uj 
segélydijat csak a már szolgálatban levő tisztviselők él
vezik. Újonnan belépő tisztviselőknek segélydij nem jár.

Főiskolát végzett tisztviselők 10 évi szolgálat mellett 
jutnak az uj VII. fizetési osztály 1-ső fokozatába, de itt 
— addig mig a Vl-ik fizetési osztályban üresedés nincs, — 
megállanak. E határpont átlépése után 12 év alatt auto- 
matice jutnak a VI. osztály 1-ső fokozatába, s ismét vár
nak, mig az V. osztályban appertura nincsen, hol 15 év 
az automatikus idő az 1-ső fokozat betöltéséhez.

Magasabb fizetési osztályba való juthatás Ő Hercegsége 
különös bizalmától függ. A magasabb fizetési osztályok
ban az egyes fokozatokban eltöltendő automatikus idő: 
10 év.

A szolgálati szabályzatok 141. §-a szerint a mellék
foglalkozás tilos. Pontosan betartandó hivatalos órák dél
előtt 9—12-ig, délután 2—6-ig tartatnak, 

Napidij az erre vonatkozó külön szabályzat, szerint 
csak légvonalban mért 30 kilométeren túl való kiküldetés
nél jár.

Tisztviselőknek fuvar jár. A tényleg kifizetett fuvardíj, 
mely nyugtával igazolandó, felszámítható.

Nyugdíj nem az összes járandóság után jár, hanem 
annak csak bizonyos %-a után. Ezen % az V. fizetési 
osztály különböző fokozataiban, melyekben a legtöbb 
nyugdíjazás történik 72%—77%. Ugyanis az összes 
járandóság a készpénzfizetésből és a természetbeni járandó
ságok váltságából áll, mely utóbbi után nyugdíj nem jár.

Szalonka-les.
Irta Altdorffer Lucián.

Vadász ember vagyok, s hogy azzá lettem, annak 
nem á vadászat izgalmai, nem véres gyönyöre, de a 
természet iránti szeretetem az oka. Ezért van az, hogy 
tavaszszal, midőn vándor utjukról hozzánk érnek a szalon
kák, nem mulasztok el egy alkalmat sem, s majd minden 
este kimegyek az erdőre. Hétköznapi, egyhangú életem
nek ezek a legboldogabb órái, amint így egyedül járom 
az erdőt s csendesen szemlélem a természet újra ébre
dését, tündér fiatalságának üde szép bájait.

Utam meredek hegynek visz fel, melynek tetejét sűrű 
erdők borítják. Ezt az erdőt még jókor elérni a célom, 
mert ott benn tanyázik a most még félénken buvó sza
lonka, s csak az est szürkületét várja, hogy vadászútjára 
s szerelmi pásztorórara indulhasson. Mielőtt tehát a távol 
kéklő hegyek mögött végkép lebukik a nap, nekem 
helyemet el kell érnem, mert különben késő minden... 
A nap utolsó sugárai vérvörösre festik köröttem a tájat, 
mi halovány rózsaszínűvé lesz ott, hol a sugarak a még 
el nem olvadt havat érik... Izzadva bár, de még idejé
ben érem el az erdőt s belépek annak titokzatos homá
lyába ... A haraszt recsegve ropog lépteim alatt s e 
zajra megelevenedik az erdő pihenni készülő lakossága. 
Először csak egy csacsogó szajkó röppen fel közeled- 
temre a rügyező ágakról s rikácsoló hangjával figyelemre 
inti a környéket, s figyelmeztetése nyomán nemsokára 
jobbra balra tőlem szárnyra kél a rigó, varjú, meggyvágó 
és a kis erdei pinty s mind tova siet az erdő mélyébe, 
hol — mint gondolják — háborítatlanul álmodhatják 
át a közeledő éjszakát... Mind beljebb s beljebb hato
lok a sűrűségbe s köröttem a zaj mindjobban elcsende
sül. Végre helyemen vagyok: az erdő mélyén, a hegy 
gerincén. Előttem egy kis tisztás, melyet a már pelyhedző 
fűszálak zöld bársonynyal vontak be s itt-ott ibolyák tarkí
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tanak ... A tisztás szélét egy kis patak hasítja át, mely 
mint ezüst szalag ifjú hajadon ruháján — gyöngéden 
simul a tisztás tarka köntöséhez. .. Csevegve sietnek 
tova a kis patak hullámai s a partról hozzájuk hajló 
virágoknak szerelemről, tavaszról mesélnek . . .

Gyönyörittasan szívom magamba az erdő tiszta, ózon
dús levegőjét s minden búmat-bánatomat elfelejtem . .. 
Szembe velem nesztelenül szétnyílnak a bokrok s egy 
kis őz jelenik meg. Mi rosszat sem sejtve lejt a patak
hoz. Szomját csillapítva megfordul s felém tart. Okos 
fejét magasra tartva neszei s óvatosan közeledik. Szemé
ből látszik, hogy gyanút fogott, tudja jól, hogy itt veszély 
környezi, pedig engem meg sem láthat a sűrű cserjétől, 
ami mögött elbújva állok .. . Friss tavaszi szellő kél ván
dorútra az ágak között, a kis őzike szimatot kap s egy 
villámgyors szökkeléssel eltűnik az erdő fái közt... A 
nap már végleg letűnt s halovány szürkeség borul 
halotti szemfedőként az erdőre. Ez a szalonka húzás 
ideje. Lázas izgatottsággal figyelek minden kis neszre, 
minden zörejre ... Köröttem az erdő vándor muzsikusai 
a. szúnyogok hangversenyt rendeznek az előkelő vendég 
— már mint az én tiszteletemre ; fizetés fejében rá-rá- 
szállnak kezemre s vérrel szijják tele magukat. Egy bagoly 
suhan át a tisztás felett, komoly méltósággal néz le reám 
villogó szemeivel s egy közeli odvas fára telepszik .. . Hátam 
mögött megzörren az avar: a vörös úr kullogott arra, de észre
vett és sunyi pofáját lehajtva, gyorsan más irányba baktat 
tova. .. csak itt-ott villanik ki vöröses szőre a fák 
között... Most egyszerre éles zaj töri meg az erdő 
csendjét, aminek hallatára megremeg egész valóm. Ksz! 
ksz 1 ksz 1 hangzik a légben s egy pillanatra rá a tisztás 
felett megjelenik a szalonka. Mint sajka a tó hullámait, 
oly játszi könnyűséggel s nesztelenül szeli át a léget s 
ha el nem árulná magát szerelmi hívogató szavával, tán 
megmenekülne, de így még idejekorán vállhoz emelem 
fegyveremet s mikor fejem fölé ér, a lövés eldördül s a 
szalonka behúzott szárnyakkal, élettelenül zuhan a 
földre . . . Néhány pillanatig tart haláltusája s aztán meg- 
merevül . .. csak a sebéből kiömlő piros meleg, vére 
tanúsítja azt, hogy röviddel azelőtt még élt az erdő ezen 
kis búvárja. A lövés döreje megsokszorosodva hangzik át 
az erdőn, majd mindjobban elhal s végre elül egészen.

Felveszem zsákmányomat a harmatos fűről s hazafelé 
indulok . .. Utam most már nem oly barátságtalan. Az 
ágak közt leszűrődik a hold ezüstös sugára s megvilá- 
gítja a keskeny erdei utat, melyen haladok ... Az égen 
a csillagok miriárdjai ragyognak, mintha mindmegannyi 
angyal szeme volna, kik őrködnek a pihenő természet 
álmai felett . . . Kiérve az erdőből, megpillantom a völgy
ben elterülő várost, mely fényárban úszik. . . Mily 
különbség van a két élet között: ott lent a völgyben s 
itt fent az üde szabadban.. . Ott lent az életküzdelem 
zaja uralkodik, mely nem engedi nyugodni a kenyérért 
küzdő, gondterhelt embereket, míg itt fent a természet 
pihen, szinte halszik a föld pihegése, s hogy ez érzéki 

csalódás annál’nagyobb legyen, az estéli szellő nyomán, 
erdő mélyén lágyan búgó zsongás támad. . . Közeledve 
a városhoz, meglassulnak a lépteim ; oly nehezen esik 
megválnom a szép természettől... Hiába minden, las
san bár, de mégis elérem a várost, s annak bántó 
zsivaja felébreszt mélázásomból...

Vadászat és vadértékesités.
Irta Gyulai Gy. Károly.

Portugália vadértékesitése és tilalmi időszaka.
A nemrégiben alakult portugál köztársaság mai zűr

zavaros állapotai között nem ér rá a vadászat ügyeivel 
is foglalkozni. Az idevonatkozó törvények a Szász-Coburg- 
Koháry-családból származó előbbeni portugál királyok és 
parlamentjeik alkotásai, amelyeket aztán a köztársaság 
alatt is érvényeseknek elismert közbeneső rendeletekkel 
szabályoztak annak idején. Különálló vadászati törvényt 
Portugália nem alkotott; ellenben az elűzött Mánuel 
király nagyatyja I. Lajos király az 1867-ben megalkotott 
Code civilben, fia I. Károly király pedig egy külön dek
rétumban (1903) terjeszkedtek ki a vadászat ügyeire is. 
A Code civil értelmében a megyei törvényhatóságaink 
jogköréhez hasonlóval fölruházott portugál municipális 
kamrák maguk állapítják meg a tilalmi idő szakát az 
államkincstár tulajdonát képező területekre nézve. Miután 
a portugál a municipális kamrák a legritkább esetben 
szoktak egyöntetűen eljárni, a vadvédelem állapotai a 
portugál vadászterületeken a vadállomány nagy hátrá
nyára ugyancsak ingadozóak, zűrzavarosak. Magántulaj
dont képező vadászterületek tekintetében a tulajdonosnak 
jogában áll a tilalmi időszakot oly időpontra szabni, 
amelyet éppen célszerűnek vél. Ilyen körülmények között 
a tilalmi időszak, ha azt néhol be is tartják, mindenkép 
illuzóriussá válik, miután maga a hatóság így nem is 
képes a sokféle tilalmi idővel szemben eligazodni, a vad- 
elárusítás ügyét, tehát tekintettel a fennálló sokféle tilalmi 
állapotokra, számontartani és ellenőrizni képtelen. A 
tilalom időpontjait s a vadértékesités határidejét amúgy 
is mindenkép felületesen veszik, aminek végeredményé
ben a vadállomány gyarapodása és minősége vallja kárát 
a királyi vadászterületek kivételével, amelyek legújabban 
dobra is kerültek, a portugál vadpiacra a vadászat ügyé
nek ottani gondatlansága következtében belföldi eredetű 
vad, az utóbbi időben alig került. A vadbehozatal a kül
földről az év bármely szakában megengedett. Ellenőr
zésről, annál kevésbé zaklatásról náluk e téren szó sem 
lehet. Ami vad külföldről a két nevesebb portugál város, 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



110 MAGYAR ERDÉSZ 6. szám.

úgymint Lissabon és Oporto piacaira be «is érkezik, azt 
a kisebb méretű egy-két hűtőben, az év bármely szaká
ban készséggel veszik beraktározás alá és értékesítik is 
eléggé kedvező árakon.

Spanyolország vadértékesítése és tilalmi időszaka.
Spanyolország 1902-ben alkotta meg a ma érvényben 

álló vadászati törvényét. Az általános tilalmi időszak 
februárius 15-től augusztus 31-éig terjed. Az északkeleti 
partvidék tartományaira nézve a tilalom szakát szeptem
ber 15-éig meghosszabbították. A tilalmi hónapok alatt 
sem bel-, sem pedig külföldi eredetű vadat forgalomba 
hozni nem szabad. A belföld vadállománya a lakosság 
vadhússzükségleteit megközelítőleg sem képes fedezni s 
így a külföldi eredetű szőrmés és szárnyas hasznos vad 
a nagyobb spanyol városok piacain, ahol itt-ott hűtő
intézményeket nemrégiben be is vezettek, mindenkor 
jó piacra talál, bár csakis tilalmi időszakon kívül eső 
hónapokban. A tilalmi időszak napjának bekövetkeztével 
nyomban megszűnik a vadelárusítás.

Svájc vadértékesítése és tilalmi időszaka.
A svájci államszövetség által 1904. évben megalkotott 

vadászati törvény rendkívüli rövid tilalmi időszakot állapít 
meg a Svájcban honos összes vadnemek- számára és 
pedig csodálatosképpen a szeptember 1-től december 15-éig 
terjedő időt 1 Külön törvényszakasz intézkedik az erdei 
szalonka kíméletéről, mint amelynek tilalmi szakát március 
13-ától április 10-éig terjedő határidőre szabják. Ez a 
tilalmi időpont, a magyar szalonkavadászok örömeit 
kétségtelenül alaposan megrontaná, jóllehet a szalonká
nak ez a pár éven át tartó érvényesség mindenkép csak 
javára szolgálna. A széleskörű önkormányzati joggal fel
ruházott svájci kantonoknak szabadságukban áll a fönt
említett tilalmi szak korlátain a szükséghez képest tágí
tani is.

Külföldről Svájc piacaira vadat behozni bármikor meg
engedett, ha arról a vadról külön vámhatósági igazol
vány tanúsítja azt, hogy a vad hopnan ered, A vadérté
kesítésnek ily széleskörű engedményt biztosító intézmény 
mellett, érthető módon évente temérdek mennyiségű 
hasznos vad, nevezetesen szarvas, őz, nyúl, vad sertés, 
fogoly, fácán, vadkacsa és szalonka érkezik az év min
den szakában Svájc vadpiacaira, amelyek az évente ott 
megforduló milliónyi idegent kénytelenek is az év minden 
szakában első minőségű vadnemüvel ellátni. A külföldi 
árú ilymódon valósággal elözönli Svájc vadpiacait; míg 
maguk a svájciak, belföldi eredetű vadáruikat fölötte ked
vező árakon igyekszenek a közel Riviéra és Páris vad
piacain értékesíteni. Svájc területein az ott lőtt és oda 
külföldről hozott vad oly rohamos és kedvező értékesítő 
piacokra talál, hogy állandó jellegű, nagyobb arányú 
külső berendezések megalkotására, a természetes jéggel 
az év minden szakában amúgy is bőségesen ellátott 
svájciak eddigelé nem is gondoltak.

Földünknek a fentiek sorában föl nem említett egyébb 
kulturállamai vadértékesitésétől és tilalmi időszakának 
ismertetésétől el kell tekintenünk ; egyrészt, mert ezek
ben a többi államokban a nálunk közismert osztrákok 
kivételével rendszeres vadértékesítésről ez idő szerint szó 
sem esik, másrészt pedig a tilalmi időszakra vonatkozó 
megállapodások, néhol olyannyira rendezetlenek, hogy 
azokból a mieinkre tanulságos következtetéseket vonni 
Csakugyan nem volna lehetséges.* * *

Közben, amint arra már korábban is ráutalhattunk, a 
m. kir. földmivelésügyi miniszter 1910. december 16-án 
közreadta 90420/1910. számú tagadhatatlanul hézagpótló 
üdvös rendeletét, amely szerint a hűtőházakba raktáro
zott hasznos vadfélék, a rendeletben megállapított sza
bályok betartása mellett, a vadászati törvényünkben meg
határozott tilalmi időben is forgalomba hozhatók és el- 
árusíthatók. Ezzel az intézkedéssel a vadfogyasztás 
nálunk az év minden szakában lehetővé vált ezután. 
Hogy a hivatkozott rendelet helyes intenciói ma még nem 
érvényesülhetnek abban az arányban és mértékben, amint 
ezt a húsdrágaság szempontjainak mérlegelése mellett az 
ügy jelentősége megérdemelné, annak kivált az ország 
első vadfogyasztó piacán, a székesfővárosban, helyi ere
detű okai is vannak. így nevezetesen úgy a műszakilag 
elsőrangú alkotásunak elismert Budapesti Hűtőház Rész
vénytársulat hűtőhelyiségeiben, mint a székesfőváros 
vásárcsarnokaiban a helybérek aránytalanul magasak, 
túldrágák. A vadnál a havi helybér m2-ként 12 K; 
holott ezzel szemben másnemű élelmicikkek elárusítói 
4 K-át fizetnek a csarnokokban. Az ilyen aránytalanul 
magas illetékekkel jogosulatlan verseny támad, amitől 
nálunk elsősorban óvakodni kellene, hiszen ez mulhat- 
lanul fokozza a drágaságot.

Kívánatos volna végül, hogy a népélelmezésre is hiva
tott vadhús fogyasztási adója teljesen eltörültessék. Az 
ország első vadpiacán Budapesten a vadfogyasztási adó 
oly magas, hogy az egyenesen rákényszeríti vadpiacun
kat, az áru külföldi értékesítésére. A magas vadfogyasz
tási adónak kell azt betudnunk, hogy a tőlünk kivitt vad 
a magas szállítási és fuvardíjköltségek dacára is, Német
ország vadpiacain határozottan olcsóbb, mint minálunk 
idehaza. A magyar eredetű vad ilymódon valóságos ki
viteli prémium részese. Minden bizonynyal ennek tudható 
be az a szomorú valóság, hogy maga Budapest székes
főváros, amely 1905-ben még 315,000 kilogramm vadhúst 
fogyasztott, a most múlt vadászati idény évében, 5—6 
év alatt fölszaporodott lakossága mellett is csupán 
257,000 kilogramm vadhússal szerepel a fogyasztó piacon.

Befejező szózatunkat most már a magyar vadkeres
kedőkhöz is intézzük, akik a mondott okoknál fogva 
kénytelenek kivitelre dolgozni. Legyen meg a jövőben 
közöttük is az egészséges verseny összhangja 1 Az a 
néhány vadkereskedő, aki nálunk számbavehető tényezőt 
alkot, rendszerint olyan vadárakat szab, amilyeneket 
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jónak lát, még pedig úgy a vadat eladó uradalom, mint 
a vadat vásárló közönséggel szemben. Ez az állapot 
másként alakulna, ha nagyobb vadpiac központjaink, 
élükön a székesfővároséval, bizonyos fokig házi kezelés 
alakjában vállalkoznának a vadak értékesítésére. A 2-od, 
3-ad, sőt 4-ed kéz közvetítése egyéb téren is temérdek 
kárt okoz nálunk magának a fogyasztó közönségnek. 
Közvetítőkből legfeljebb azt tartsuk meg, aki az ország 
félreesőbb helyeinek feltárásával, utat és módot nyújt 
becsületes bizományi értékesítés utján az áru számára ér
téket és piacot teremteni azok támogatásául, akik elől 
eddigelé az értékpiac jótéteménye teljesen el volt zárva.

A kőszáli kecske életrajza és vadászata.
(Folytatás.)

Sokáig tartotta fel magát a kőszáli kecske a Grajisi 
Alpesekben, különösen az Olaszország-felé hajló Alpes- 
nyúlványokon, a Motblanc és a Monte Rósa között. Ha
nem azért ott is legfőbb ideje volt annak, hogy ez 
üldözött vad, a lehető legszigorúbb védelemben és óvás
ban, nemkülönben a leggondosabb ápolás és gondozás
ban részesittessék. Már a XIX-ik század kezdetén a hajsza 
e vad után valóságos őrületbe csapott át oly annyira, 
hogy közakarattal elhatároztatott e vadnak az egész vo
nalon való oltalma. Az 1821. évben sikerült Zumsteinnak, 
az akkori piemonti kormánynál az általános vadászati 
és lelövési tilalmat kieszközölni.

Ferdinánd genuai herceg egyik fia Albert királynak, 
aki vadászaton a kőszáli kecskének egy példányát el
ejtve találta, gondoskodott a leglelkiismeretesebben azok
nak védelméről és rá tudta bírni még Viktor Emánuel 
királyt is, hogy azok iránt érdeklődjék. Az eredménye 
ennek az volt, hogy ezen állatoknak fenmaradása bizto
sítva lett a Cogne, Valsavaransche, Camposher és Bom- 
boset községek vadászterületeinek bérlete által. 1856-ban 
és 1863-ban ezen bérelt vadászterület kibővittetett a közbe
eső községi területekkel egészen a Montblanc határ 
hegyláncolatáig, Col de Ferrextől egészen Col de Seigné-ig. 
Olaszországban kőszáli kecske és zerge vadászhatására 
csak a királynak van joga. I. Hubert király és a fia II. 
Emánuel helybenhagyta az óvását ennek az igazán 
„királyi“ vadnak és éppen úgy a most uralkodó III. 
Viktor Emánuel is. De mikor a vadász-bérleti szerződést 
alatta meg kelletett újítani, annak megkötésénél némi 
nehézségek merültek fel, egyes akadékoskodó községeknél, 
hanem végre mégis sikerült a királynak azokat eloszlatni 
valamelyes engedményekkel, főleg azzal, hogy az elejtett 
kőszáli kecskéket az érdekelt községnek átengedte, mert 
a babonás olasz pórnép még ma is a kőszáli kecskében 
a vándorló patikát látja éS a kőszáli kecske zsírját, háját, 
faggyúját, a száradt vérét, porrá őrlött csontjait stb., 
mint a család orvosságát öröklik.

Az Alpesek déli oldala égbenyuló magas hegyhátaival 

és csúcsaival, szakadékai, pompás völgyei, vad hegyi
patakjai, a hómezők és glecserek kőgörgeteges hegyoldalai
val, fenséges, gyönyörű látványt mutat. A hóval fedett 
és glecser által színesre festett meredek hegycsúcsok 
váltakoznak előttünk az alsó fénytelen és cserjés táj
részletekkel, azután következik a tűlevelű fák birodalma 
különféle fenyőnemekkel tarkítva, ős állabot képezve és 
messze kiterjedt, nagy területet foglalnak el, mint a 
Camposher völgyben, mig a hegység lábainál a délvi
déki flóra tűnik elénk, a gesztenye, parafatölgy, babér 
és más erdőségek, amelyeknek alfáját, bokrait a rozmarin, 
baldacian, artamizia, myrtus, thipnian stb. képezik. A 
kőszáli kecskék tartózkodása itt 3000, egészen 4000 mtr. 
magasságban váltakozik. Nyári legelőjük a bérceken 
növő fű és a magasban található gyógynövények, a 
koniferák lábai és a cserjék, bokrok gyenge hajtásai, 
mig tél folyamán ezeken kívül lelegelik a kemény és 
gyökeres alpesi szénát és az ehez járó „erőtakarmány“-t, 
a tüdőfüvet, ami a sziklafalakat ellepi, lekérgezik a fiatal 
fenyőfákat s lejönnek egészen az erdőségekbe, amely 
azután a váltójuk az éjszakában. Hogy a vadászat a 
kőszáli kecske területeken nagyon nehéz, sőt életve
széllyel járó vállalkozás, az kétségtelen, már csak azon 
egyszerű oknál fogva is óriási feladat az, mert itt, aki 
vadászni akar, annak a hegymászásban nemcsak edzett
nek, hanem alaposan gyakorlottnak is kell lennie és 
még a leggyakorlottabbakat is elfogja az óriási hegyol
dalak között tátongó mélység szélein vezetett keskeny 
ut láttára a szédülés, az ingadozás és elég egy félre
lépés, hogy a vadász többé fegyvert ne vegyen a kezébe. 
A kőszáli kecskék fő tartózkodási helyeit megtaláljuk a 
paradisó csoportban és a Fersiva in Bocconére, a Colle 
di Lauzon, a Roulette csúcson. A legjobb és legbiztosabb 
vadászterület a ■ Colle di Lauzon van, nagyon szives 
örömmel vadászott itt II. Emánuel.

Capra ibex-re, melyben egy igen tekintélyes és erős 
testalkatú vadat találtunk, amelynek vállapig mért ma
gassága, a körömtől számítva, 80—85 cmtr., testének 
hossza 150—160 cmtr., súlyban 75—100 kglr.-mig válta
kozik. Egész kinézése és fellépése maga a megtestesült 
erő. A tömött test, a középhosszu nyak és a középma
gas erős lábakkal áll előttünk. Csak a fej tetszik kissé 
kicsinynek és sehogy sem áll összhangban az erős 
szarvakkal, amelyeket viselnie kell. Az előbb majdnem 
függőlegesen emelkedő, a más kőszáli kecskéknél nem 
oly" széles elhajlásu szarvának súlya megüti a 10—15 
klgrm.-mot, a hossza pedig 80 -100 cmt. és az erős 
nyakon megoszlott. A tövénél a szarvak különösen erő
sek és nagyon szorosanállók egymás mellett, mégis 
vészit a szarv erősségéből egy keveset úgy, hogy az 
„Ibex“ az ő rokonaihoz — talán a szibériai fajt kivéve — 
a legnagyobbb és legerősebb szarvat hordja a fején.

Átlagosan véve a szarv hosszas, hátul kissé összevont 
négyszöget képez, amely azután a hegyénél ellapul. Az 
évszám-gyürük (nem véve a szó szoros értelmében) a 
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szarvnak előre álló, lapos oldalán képződő párnácskák, 
csomók, vagy kiemelkedésekben jelentkeznek, amelyek 
összehasonlításban a többi kőszáli kecskefajokkal, szoro
san egymás mellett állanak. A nőnemű kecske szarva 
hasonlít a mi nőstény kecskéink szarvához, kicsiny, 
körülbelül 15—18 cm. hosszú, csavart gömbölyűek és 
keresztben vonatozott mélyedésekkel.

Már az első hónapokban kiemelkednek a koponya
csontból a fiatal kőszáli kecskék szarvai, azonban az első 
évben csak mint tompa szaruanyag-képződmény, hanem 
azért már akkor is jól kivehetők azon a görcsös, kereszt- 
benálló párnácskák körvonalai. A második évben már 
tisztán megállapítható azon a 2—3 drb. kiduzzadt emel
kedés, mig a harmadik évben, a mintegy 45 cjn. hosszú 
szarvon már számtalan dudorodás mutatkozik, öregebb 
állatoknál elérik a 24 számot is, de azért ezekből a 
dudorodások-, párnácskákból az ő életévszámukra követ
keztetni nem lehet egész biztosan.

A szőrözet, az az idő és évszakok szerint különböző, 
á téli idény alatt tömöttebb, erősebb, vastagabb és gön- 
dörebb, de fénytelenebb is, mig nyáron finom, rövid, 
fénylő.

Brehm azt írja: „A hátsónyak részen, a tarkón kívül, 
a hol a szőr sörényszerüleg áll, az öreg bakoknál meg
hosszabbodik úgy a fej hátsó részénél is, a hol mindjárt 
göndörödik és csomósodási képez, és lejebb az alsó ál
kapcson, ahol azután egy kis szakállat alkot, amely 
azonbán nem hosszabb 4—5 cm-nél, a fiatal baknál, 
valamint a kőszáli kecske gidáknál is teljesen hiányzik 
a szakái. Egyebütt a szőrzet meglehetősen egyforma 
hosszú, mig a hideg időszakban a hosszú s durva, vastag 
szőrszálak között, a testet apró, finom pehelyszerü gyapjú 
fedi, amely azután az időjárás melegebbre fordultával 
teljesen kihull. Nyáron a szőrzet színe legtöbbnyire 
vörösbe játszó szürke, mig a hideg idő beálltával sárgás 
szürkébe megy átal, vagy változó a színe.“

A háton végighúzódik egy gyengén áttört világos
barna, sok helyen a sötétbe átmenő vonal. A barnasága 
a testnek, ha a nyári színezetre gondolunk, nem min
denütt egyöntetű, egyforma, mert az a helyi viszonyok
nak megfelelően vagy világosabb, vagy sötétebb, úgy 
mint a homlokon, pofán, orrán, hátán és a torkán, mig 
az áll, szem és orrlyukak és fül körül inkább rozöda 
színbe játszók. A legsötétebb színben mutatkozik az qssz- 
szin, a szügy, előnyak és vékonya és a lábszáraknál, 
ahol már feketésbe, illetve a legsötétebb feketés szürkébe 
megy át. Világos, vagy fehérben játszó szőrzet csak a 
fül belső .részén, a hasa közepe táján és mint az őznél 
a „tükör“, a végbélnyílás körül van. Idősebb korban a 
szőrzete már egyenletesebb színezetet vesz fel.

A kőszáli kecske nőstényének színe hasonló a bakéhoz, 
mégis a hátán a feketés vonal hiányzik ; a barnás szin 
csak egy árnyalattal halványabb és azért egyszinübbnek 
tetszőbb, mint a baknál.

A gidák . az első rendes szőrzet nyeréséig a halvány 

barna szint öröklik anyjoktól, hanem a himnemüeken 
mihelyt a szarv képződik a koponyájukon, már látható a 
hátukon is a jellemző sötétvonal. Természetesen változik 
a szin, kör és időszak szerint,, úgyszintén nem szerint. 
Azonban- nagyon is alkalmazkodik színük a tartózkodási 
helyeiken található kőzetek és sziklák színeihez úgy- 
annyira, hogy a mimikrik közé sorolhatók.

A mi a kőszáli kecske életfentartási ösztönét illeti, úgy 
az változatosnak mondható, mert hol felmegy a leg
magasabb hegyekbe, egészen 4000 méter magasságba, 
azonban megesik velük az is, hogy nappal is le-letéved- 
nek az erdők régióiba. Csak a zord téli időszak kény
szeríti őket az itt tartózkodásra, úgyannyira, hogy ziman- 
kósabb idők alkalmával lemerészkednek egészen az em
berek által lakott helyiségek közelébe is. A legmagasab
ban vannak a vén bakok az ő állásaikban és maga a 
zord idő, amely ellen bizottságukkal védekeznek, csak 
nagy ritkán hagyatja el velük az embernek a hó és a 
jégtől teljesen járhatatlan sziklás vadont. A kószálj bak 
összeségében nyáron a magasabban fekvő területekre 
húzódik jobban, mint télen, a nőstények és a fiatalok, 
amelyek közé néha unalomból, egy-egy erős bak is 
téved, a valamivel alantabb fekvő hegyrészletekben is 
találhatók. Váltójuk az éjjeli tartózkodási helyeikre, mere
deken vezet lefelé. A nap eltűnésével és az előtörő 
árnyak védelme alatt ereszkednek le lassanként a magas
ból, hanem mint Berthoud v. Berghem állítja, sohasem 
messzebb, vagy távolabb egy negyedórányira a hegy
csúcshoz közel lévő, szabadtérségü magaslattól. Nap- 
feljöttével, ismét a meredek hegyfal fedezete alatt húzód
nak fel a hegynek, hogy a legmagasabb, a napsütötte, 
legtöbbnyire kelet felé vagy délnek fekvő helyeiket el
foglalhassák. A hosszú nyári napokon és magasan fennt, 
a meglehetős biztonságban lévő magaslaton tartják, nem 
éppen megszakítás nélküli siestájukat. Eltekintve az illa
tos törpe cserjéktől, a tüdőfü, mely csaknem az egész 
sziklafalat befedi, a gyenge, vékonyszáru füvek, amelyek 
a bizottságukat biztosítják, úgy a rhodondeudron, uvausi, 
daphne mezérenn stb. gazdagon nyújtják és szolgáltat
ják a táplálékukat. Legeltetés közben azonban lassan- 
lassan vizirányos menetben haladnak előre, mig délutáni 
4 óra tájban még mindég lassan-lassan és húzódva eresz
kednek lefelé. Ha Tuskott fele nézünk úgy reggeli 6 óra 
tájban, látni fogjuk őket miként húzódnak felfelé a magas 
régiókba és délután 4 óra tájban pedig ismét, a mikor 
a völgynek vonulnak, a mikor is meglehetős biztonsággal 
ama bizonyos megszokott váltójukon igyekeznek a hegyek
ben rendes tartózkodási helyeikre, ami legtöbbnyire szikla 
kiszökkeléseken szokott lenni, a hol a kilátást nem 
gátolja semmi s így biztonságban érezhetik magukat, s a 
sziklafalak vagy a sziklafüggvények valódi hátvédül szol
gálnak nekik. Mint az ottani lakosok beszélik, a kőszáli 
kecskék rendszerint a leghozzáférhetetlenebb helyeken 
tartózkodnak úgyannyira, hogy halandó embernek teljesen 
lehetetlen abban a sziklavadonban és labirintusban odáig 
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feljutni. Különösen abban egyezők a kutatók megfigyelései 
a kőszáli vadat illetőleg, hogy életszükségletei és idő
szaki tartózkodási helyeire vonatkozólag bizonyos és soha 
el nem mulasztott rendet és rendszabályt tartanak be> 
és így a vadásznak ezt okvetetlen tudnia kell, ha ezt a 
vadat elejteni szándéka.

A kőszáli kecske, ha veszedelemben forog, csak alól- 
ról „vesz szelet“ és a figyelésnél csak ritkán tekint a 
hegyekre felfelé, így a vadászat sikere attól függ, hogy 
a vadász egy magasabb helyen foglaljon állást, kerülő 
utakon a vadváltót hamarabb be kell hogy vegye, mint 
azt a kőszáli vad elérheti.

A kőszáli kecske csapatban él, amely különböző idők
ből származott egyedekből áll; csak az öreg bakok nem 
vezetnek már csapatot, hanem teljesen különváltan élnek, 
mint remeték. Az összetársulás az állatoknál általában 
és a kőszáli baknál egy érdekes csoportosulás, legyen 
az biztonsági vagy a közös élelemszerzés folyománya.

* Kitüntetés. A király Przibislawsky Adolf uradalmi 
főerdésznek, az erdőgazdaság terén szerzett érdemei el
ismeréséül, az erdőmesteri címet adományozta.

* Áthelyezés. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Navratil Gyula m. kir. erdőmérnökgyakornokot a lugosi 
erdőigazgatóság kerületéből a bezstercebányai erdőigazga
tóság kerületébe, Kelény Armand okleveles erdőmérnököt 
a besztercei erdőigazgatóság kerületébe, báró Marschall 
Ernő és Horváth Béla végzett erdészeti főiskolai hallga
tókat a szászsebesi erdőhivatal kerületébe, Kocziha János 
végzett erdészeti főiskolai hallgatót pedig a íehértemplomi 
járási erdőgondnoksághoz ideiglenes minőségű erdő- 
mérnökgyakornokká nevezte ki, illetve helyezte át.

* Létszámrendezés. Az állami erdőtisztek létszá
mának rendezése ügyében inditott mozgalomban Marosi 
Ferenc m. kir. főerdőtanácsos szintén lépéseket tett s 
mivel az egyöntetűségre szükség van, Marton Sándor 
m. kir. erdőtanácsos az ügynek további vezetését Marosi 
Ferenc kezeibe tette át.

* Gyászhir. Vettük a következő gyászjelentést: A 
Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti főiskolai 
ifjúsági kör fájó , szívvel tudatja szeretett tagjának, Ráth 
Károly Il.-od éves erdőmérnök-hallgatónak folyó évi 
március hó 5-én reggel 6 órakor történt gyászos elhuny
tét. A megboldogult hült teteme folyó hó 7-én este llzl 
órakor fog az ág. ev. egyház szertartásai szerint a hely
beli ág. ev. temetőben örök nyugalomra tétetni. Selmecz- 
bánya, 1911. évi március hó 5-én. Drága bajtárs, pihenj 
békében! A főiskolai kör.

* Mezőgazdasági múzeumi tanács. A m. kir. 
mezőgazdasági muzeum, valamint a földmivelésügyi 
ministerium ügykörét illető többi muzeális gyűjtemények 
fejlesztése, illetve ilyenek létesítésének előmozdítása s az 

ily intézményekre vonatkozó kérdésekben való közre
működés céljából a földmivelésügyi m. kir. miniszter egy 
mezőgazdasági múzeumi tanács létesítését határozta el 
s erre vonatkozólag szervezeti szabályzatot adott ki.

* Biplánnal Óceántól Óceánig. Érdekes kísérletet 
tervez mr. Clifford B. Hármon, az Egyesült-Államok leg
ismertebb és legügyesebb aviatikusa, aki ez év március 
havában az amerikai aviatikusok „Panama problémáját“ 
akarja megoldani. Az a szándéka, hogy Colónból biplá- 
non a panamai’földszorost, lehetőleg a csatornái útvonal 
irányában, átrepülje. E vállalkozás legnagyobb nehézsége, 
hogy a mintegy 50 angol mérföld hosszú csatorna partján 
kevés az alkalmas hely, melyre le lehetne szállni és 
hogy körülbelül 2000 lábnyi magasságra kell emelkedni, 
hogy az Andesek nyúlványai fölött el lehessen haladni. 
Az amerikai sajtóban jelenleg élénken vitatkoznak erről 
a problémáról. Az United States Aeronautical Reserve 
már régebben megbízott egy kiváló mérnököt annak 
gondos tanulmányozásával, melyik volna legelőnyösebb 
repülési irány. A választott útvonalát rövid szakaszonként 
elhelyezett jelzősárkányokkal akarják felismerhetővé tenni. 
Hármon a Hamburg-Amerika Linie Moltke nevű gőzö
sének fedélzetéről fog felszállani. Ez a gőzös ugyanis 
második nyugatindiai útja közben március 10 én érinti 
Colont. A merész aviatikus ez alkalommal a felszállás 
újabb módjával fog próbálkozni. Eddig az oceángőzö- 
sökrői Való felszállásnál a hajó hátsó fedélzetén felállított 
futóhidat használták; ez azonban a repülőgép kormány
zójának csak aránylag kurta nekilendülést tett lehetővé. 
Hármon most meg fogja kísérelni, hogy az elinduláshoz 
egy csúszdát használjon, mely a hajóoldalra alkalmazott 
vastámaszokkal, vagy kapcsokkal felszerelt csuszdasinek- 
ből áll. Ezáltal 100—150 láb hosszú iramodási pályát 

.nyer, amelyen a szánkán sikló aeroplán úgy halad, mint 
az uj hajó a tengerbe. A csúszda sinei szabadon lógván 
egymás mellett, ennek a berendezésnek még az is az 
előnye, hogy az indulás épp oly légnyomási viszonyok 
közt megy végbe, mint később a repülés is. A föld
szoros fölött áthaladva ismét Colonba akar visszatérni az 
aviatikuS és a német gőzösre leszállani. A leszálláshoz is 
különös, ujmódu előkészületeket tesznek. A hajó hátsó 
fedélzete fölé ritka kötésű, erős hálót feszítenek, amely
nek elülső része a hajó vitorlái felé emelkedik. Mindkét 
oldalt védőszárnyakat alkalmaznak; ezeknek az a rendel
tetésűk, hogy megakadályozzák a repülőgép oldaltcsuszam- 
lását. A leszállást akként tervezik, hogy a repülő, a mint
egy 10 csomó sebességgel előrehaladó gőzöst utóléri és 
a számára előkészített kikötési hálóra ereszkedik le. Ha 
ez a repülés és a fedélzetre való leszállás sikerül, úgy 
Hármon nemcsak az United Fruit-Cdmpany és a coloni 
Star-Herald dijait, hanem az Aeronautical Reserve ezer 
dolláros diját is elnyerné, melyet annak a feladatnak 
sikeres megoldásáért tűzött ki, hogy repülőgépen egy 
hajó fedélzetéről felszállva, egy vagy több mérföldnyi 
légiut tétessék meg.

* Vadfélék ára Budapesten: Szarvas, kgr., 080-0-90, 
nyúl, I-a, drb. 2’40—2'80, vaddisznó, kgr., 1’20—1’40, 
fácán drb. 3’00—3’40, vadruca 1’40—1'80, fenyvesmadár 
0 30—0'40 kor.-ért.

Berlinben: (Márka értékben). Őzbak (V2 kgr.) 1-a 
0-70—0-75, vaddisznó0-30—0-50, házinyúl (drb.) 0-60-1 00, 
szarvas (V2 kgr.) 0'28—0 55, dámvad 0 55—0'65, fácán- 
tyuk 1'30—1-80, fácánkakas 1'50—3'00, nyírfajd 1’60— 
1 70, császármadár 0 60—1’10.

* „Az Erdészet“. Ezen címen Szabolcs Ferenc szer
kesztésében Beszterczebányán egy új erdészeti és vadá
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szati szaklap jelent meg, amely különösen az erdő al
tiszti kar érdekeinek támogatását, boldogulásának mun- 
kálását tűzte ki feladatául. „Az Erdészet“ minden hó 
10-én és 25-én fog megjelenni 8—10 oldal terjedelem
ben. Előfizetési ára: egész évre 6 K, az „Erdészeti és 
Vadászati Országos Szövetség“ tagjai részére 4 K.

* A téli patkolásról. Sokat járok nyeregben és így 
télvíz idején is rákényszerít a helyzet, hogy a nekem 
ugyan sohasem kellemetlen sportot Jjivatalom javára 
is űzzem, mert t. i. nálunk olykor hetekig nem lehet 
kocsin vagy szekéren járni. Néhányszor éppen frissen 
esett vagy olvadó, sáros hóban kellett volna utaznom 
nyergesemmel 40—50 kilométert, de ez a feladat nagyon 
megpróbált, sőt meg is viselt mindkettőnket, mett szegény 
lovam minden percben botlott-csetlett és rogyott a talpai 
alá ragadt hógombócok miatt, én meg a kényszerült lassú 
menetelés közben sokszor már-már a megfagyás ellen küz
döttem, kezem, lábam minden gimnasztikáival. így jöttem 
arra a gondolatra, hogy valamit kellene tenni a patkóval, 
hogy az időjárás ki ne foghasson rajtam.

Most a magam kigondolta patkókon járnak lovaim 
kényelmesen, biztosan. Nyergesemnek az elején lemez
betétes, hátulján pedig állandó behúzott patkók vannak 
s így felszerelve olvadó, friss, sáros hóban egyaránt bot
lás nélkül kitartóan teszi a trappot és galoppott is. De 
azt hiszem, hogy az igáslovaknak is előnyére válnék ilyes 
vasalás, mert biztosabban áll és patái alá nem ragadván 
semmi, az könnyebb is.

A stullnikat, sarkokat is én kombináltam, mert a 
közönséges hegyes sarok hamar lekopik s aztán semmit 
sem ér; a H sarok meg csak sík földön vagy puha 
fagyon jó, de hegyvidéken és kemény, acélos fagyon 
csúszik, nem képez biztos támasztékot. Egyszer egyik 
loVam alól mind a négy lába egyszerre kisikamlott ilyen 
H sarkakkal s úgy összetörte magát a kemény fagyon, 
hogy hetek múltak, míg ismét befoghattam. Ez a kétágú, 
ha jó anyagból készül, a jégen is biztos járást nyújt és 
ha a hegyei lekopnak, marad még az éle.

Ez azonban akkor legjobb, mikor még uj, ellenben a 
H sarok minél kopottabb, annál jobb, biztosabb.

Nézegettem a legújabb kiadású patkolástant s úgy 
látom, hogy nem plagizálok. Valami talpas patkóról van 
ugyan szó, de az lúdtalpu, vagy más betegségben leledző 
patákra való s ennél a lemez belül állandósítva van s 
az ilyen elhelyezés a hó ellen nem ad semmi védelmet.

Megjegyzem, hogy holmi patent érdemekre nem 
pályázom velők, csupán használni kívánok másoknak is, 
akik velem hasonló körülmények között élnek.

A közönséges téli patkó védőlemezzel van felszerelve, 
mely az istállóban leveendő. Vasaláshoz bármely közön
séges téli patkó (a használható állapotban lévő használ
tak is) átalakítható pár perc alatt. A tűzben puhított vas 
elejének belső szélére szögletes, kisebb kalapácsot helyez 
a kovács és másik kalapácscsal néhányat ráütvén, ele
gendő kis horpadást készít, melyben a lemez elülső, 
kapaszkodó nyúlványa támasztékot nyer. A lemezt pedig 
legügyesebben a gépész csinálja meg, 1 és fél ’%l-nél 
nem vastagabb, kemény vaslemezből, mely nála raktá
ron szokott lenni és van hozzá mindjárt ollója és fúrója 
is. (1 és fél ”)U-nél vastagabb lemez azért nem hasz
nálandó, mert a sarkok csavarmenetéből sokat felvesz.

A behúzott téli patkó, mely alá hó nem tapadhat, 
következőkép készítendő. Az ív alakúra hajlított téli 
patkóvasat a szegezési külső részen körül meghagyjuk 
teljes erejében, a többi belső részét pedig fokozatosan 
elvékonyítjuk egész élesre (behúzzuk), úgy azonban, hogy 

a pata felőli oldalon egysíkú lap legyen, vagyis mindég 
a föld felőli oldalon kell kalapálni. Ha ez sikerült, 
akkor alakítsa rá a kovács a patára és lássa el, mint 
közönséges vasat. Felverés előtt azonban nagyon vigyá- 
zátosan alakítani kell a patához, hogy az erejében 
hagyott külső patkórész jól feküdjék a patához, a belső 
élek pec.y csak annyira álljanak el attól, hogy a lemez 
aláhelyezhető legyen. Ezt a lemezt, szinte legcélszerűb
ben a gépésznél, megközelítő pontossággal kivágatjuk és 
pedig mintegy 2 vastag puha cinkezett bádog
lemezből és aztán többszöri próbával beformáljuk a patkó 
alá, úgy, hogy a hegyes szögű bevágása a békát éppen 
befogja, de azt ne nyomja, ne vágja. Azért ezen lemez
nek az éleit simára kell részeltetni és egy kissé úgy 
homorítani, hogy alig észrevehető hajlással legyen a 
patkóhoz; érthetőbben kifejezve, hogy a szélei nem a 
pata felé, hanem inkább a patkóhoz hajoljanak. (Mert 
t. i. a patkónak éles belső része már az első lépésnél 
erősen rá fog nyomódni a lemezre és állandóan így is 
marad; ha tehát a lemeznek a széle a pata felé volna 
hajolva, akkor a felső nyomás következtében a patát 
sértené, esetleg fájdalmat is okozna).

Ha már a lemez is kész és a patkóval együtt símán, 
jól fekszik, akkor fel lehet vasalni közönséges módon. 
Ez lesz az állandó téli patkó, melyet egyszer felverve, 
mindég visel a ló, míg átvasalni, vagy újítani nem kell. 
Ellenben az előbbi lemezt csak akkor szereljük fel, ha 
hóban utazunk, s akkor is az istállóban mindig levehető.

A két hegyű és ékalaku, éles sarkot minden ügyesebb 
kovács és gépész megcsinálja.

Jó acélból kis éket formál s aztán a két szélesebb 
oldalt gömbölyű reszelövel addig homorítja, míg a 
hegyes végek külön válnak és az él is kiképződik.

Ajánlom azonban, hogy ezt a veszedelmeseit célszerű 
portékát csak külső sarok gyanánt használják, mert ha 
mint belső sarokkal a ló véletlenül rálép a másik lábára, 
akkor nagy kárt tehet önmagában. De a szakértő tudja, 
hogy éppen e veszedelmes voltában rejlik az előnye. A 
borotva is csak addig hasznos,' míg veszedelmesen jó.

Végül még azt is megemlítem, hogy patkóim a H 
sarkokkal felszerelve nem oly tökéletesek, mint 
akár a közönséges hegyes huszár sarkokkal, akár pedig 
az említett sarkokkal. Ugyanis, ámbár patkóimnak szer
kezete kizárja azt, hogy bármily csekély hó vagy havas 
sár is megkapaszkodhasson bennök, mégis a H sarkok 
használatával azt fogjuk tapasztalni, hogy a ló e patkókkal 
is felszed több-kevesebb havat. Ez onnan ered, mert a 
hó és havas sár a H sarkokban talál kapaszkodó alapot, 
azoknak többsíku szerkezete miatt. Az ez által felszedett cse
kély hó ugyan néhány lépés után mindig elmarad és vesze
delmet még nyerges lónál se okoz, de az én éles patkó
sarkommal és a kis hegyes sarkokkal ez a hátrány is 
elkerülhető, mert azokon sem a hó, sem a havas sár 
nem bír megkapaszkodni. Stark Dezgő

Luczfenyő-csemete 
(Pecea exelsa) eladás.

Több százezer 4 és 3 éves darabot 
igen jutányos áron ajánl az Uradalmi 
Erdőhivatal Gömör-Barkán azonnali 
szállításra. —--------—
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1911. évi 979. szám.

Pályázat erdőőri állásra.
A szászsebesi m. kir. erdőhivatal pályázatot 

hirdet a kerületében megüresedett egy főerdő- 
őri (I. oszt, altiszti) előléptetés esetén egy erdőőri 
(II. oszt, altiszti) egy I. osztályú erdőlegényi, 
egy II. osztályú erdőlegényi, egy I. osztályú 
segéderdőőri és egy II. osztályú segéderdőőri 
állásra.

Pályázók az 1879. évi XXXI. t.-c.' 37. §-ban 
körülírt szakképzettségüket: az államerdészetnél 
szolgálatban nem levők ezen felül kincstári 
erdészeti orvos, vármegyei főorvos vagy honvéd 
törzsorvos által kiállított s ép, erős testalkatukat, 
különösen jó látó, halló és beszélő képessé
güket bizonyító orvosi bizonyítványnyal; nem
különben életkorukról, illetőségükről, eddigi alkal
maztatásukról, nyelvismereteikről, katonai köte
lezettségeikről szóló bizonyítványokkal felszerelt 
és sajátkezüleg irt kérvényeiket folyó évi 
május hó 31-ig a szászsebesi m. kir. erdő
hivatalhoz nyújtsák be

Szászsebesen, 1911. évi március hó 9-én.
M. kir. erdőhivatal.

129/911. szám.

Faeladási hirdetmény.
Rádos község 1911. évi március hó 30-án 

d. e. 10 órakor a község házánál tartandó 
írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladja erdeje „B.“ üzemosz
tályának „Erkederberg“ nevű részén az 1910. 
évi vágás területen található 254 drb tölgytörzset.

A 254 drb tölgytörzs összes fatömege hiva
talos becslés szerint 580 tm3 ebből 237 tm3 
műfa, 343 tm3 tűzifa a kikiáltási ár, melyen 
alul a fatömeg eladatni nem fog — 5000 koro
nában lett megállapítva.

Árverezni szándékozók kötelesek az árverés 
kezdete előtt a kikiáltási ár lO°/o-át készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban az árve
rést vezető elnök kezéhez letenni.

A szóbeli árverés kezdete előtt szabályszerű 
bánatpénzzel és bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ajánlatok is elfogadtatnak.

A vételár csak ősszel a fuvarozás megkez
dése előtt, de legkésőbb 1911. évi október 
hó 1-ig lefizetendő.

A többi feltételek az itteni jegyzői irodában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Rádos, 1911. évi március hó 5-én.
Lienert János 

jegyző.

Sz:217—1911.

Faeladási hirdetmény.
Kilyénfalva község elöljárósága közhírré teszi, 

hogy a község II. határrészében fekvő „Csibi“- 
pataki erdejében a 35663/1907. és 9370/909. 
F. M. engedélyek alapján — 176'26 kát. hol
don 29090 tm3 gömbölyű lúcfenyő haszonfára 
becsült fatömeg Egyszázhatvannyolcezerhatszáz 
(168600) korona kikiáltási árban 1911, év már» 
cius 23. napján d. e. 9 órakor Kilyénfalva 
községházánál megtartandó zárt Írásbeli aján
lattal egybekötött nyilvános szóbeli versenytár
gyaláson el fog adatni.

A kikiáltási ár tiz (10) %-a bánatpénzül az 
árverés megkezdése előtt, az árverési bizottság 
elnökének kezébe leteendő.

A szabályszerű bélyeggel ellátott Írásbeli zárt 
ajánlatok a megajánlott vételár tiz (10) %-át ki
tevő bánatpénzzel vagy megfelelő óvadékképes 
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 el nem fogadtatnak.
Az erdő fatömege a kikiáltási áron alul nem 

fog eladatni.
A kihasználási határidő három (3) évig tarthat.
A vágásterület a gyergyótölgyesi tutajrakpart

tól és fapiactól kettő (2) km. távolságra fekszik.
Az árverési és szerződési feltételek, valamint 

a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a m. 
kir. járási erdőgondnokságnál (Gyergyótölgyes) 
és a községházánál (Kilyénfalva, Csikmegye) a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Község elöljáróság.
Kilyénfalva, 1911. február 20.

Hdám Imre, Bicsak József,
1 jegyző.. bíró.

Pályázati hirdetmény.
Méltóságos Báró Vécsey László úr sárközi 

uradalmában f. é. április 1-re betöltendő 
pagony-erdészi állásra pályázat hirdettetik.

Ezen állásra pályázhatnak 30 évnél nem 
idősebb szakvizsgázott, jó megjelenésű egyének, 
kik a fővad tenyésztésben és óvásban kellő 
gyakorlattal bírnak. Sajátkezüleg írandó kérvény
hez szakvizsga-bizonyítvány, keresztlevél s eddigi 
szolgálatot tanúsító bizonyítvány csatolandó.

Pályázati kérvények Báró úr ő méltóságához 
címzetten az uradalmi Főintézőséghez Sárköz 
küldendők.

Sárköz, 1911. febr. 16.
Uradalmi főintézőség.
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Hirdetmény.
Fűrészüzem beszüntetése folytán eladás alá 

kerülnek alig 5 hónapon át üzemben volt 
következő gépek:

250 PH erős kazán, ikergéppel (teljes) Lang- 
féle; 30 PH erős egyhengeres gép, Lang-féle; 
villanyvilágító-berendezés (complett) 8 ivlámpá- 
val; főtransmissió, melléktransmissiók; 1 db. 
36-os, 1 db. 30-as, 1 db. 24-es keretfűrész és 
1 tavoletti keretfürész ; 9 drb vasasztalos kör
fűrész, 3 ingafűrész — Pini- és Kay-félék.

Részletesebb felvilágosításért érdeklődők fordul
janak a lap szerkesztőségéhez P. H. H. jelige 
alatt.

Hirdetmény.
A gróf Potocki uradalom erdőbirtokán eladás 

alá kerül mintegy 1100 m3 26 cm. középerős
ségtől fölfelé

tölgy rönk-anyag.
Részletes feltételek megtekinthetők az uradalmi 
igazgatóságnál. A faanyag Gurahonc-Jószáshely 
állomáson kerül berakásra az arad-Csanádi vasút 
vonalán.

Gróf Potocki uradalom Igazgatósága.
Honctő (Arad m.)

Erdei facsemete-eladás
1911. évi tavaszi szállításra.

600.000 drb. 2 éves lucfenyő magoncz Picea excelsa
1,300.000 „

50.000 „
3
4 „ „ átiskolázva

1,200.000 „ 2 „ feketefenyő magoncz Pinus austriaca
40.000 „ 2 „ bankfenyő „ Pinus banksiana
45.000 „ 3
20.000 „ 2 „ jegenyefenyő „ Abies pectinata

600.000 „ 1 „ kocsányos tölgycsemete Quercus pedunculata
400.000 „ 2 » » „
250.000 „ 3 » >)

1,200.000 „ 1 ,, kőriscsemete Fraxinus americana alba
60.000 „ 1 „ „ ornus
80.00C „ 2

1,200.000 „ 1 „ ákác „ Robinia pseudoaccacia
4.000 „ 1 „ diófa „ Juglans nigra
1.000 „ 2 „ „ „

Továbbá fodorjuh;ar, éger, hárs és gleditschia-csemeték elsőrendű minőségben.
A csemeték mind elsőrendű minőségűek. 
Árjegyzéket kívánatra küld:

Junghans E. erdőgondnoksága Lunkaszprie,
u. p. Dobrest, Biharmegye.
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Hátralékos előfizetők névsora
az előfizetések lejártának és a bátrálékoknak kimutatásával 1911 április bó l=én.

Előfizető neve
Előfizetése lejárt Hátrálék

| év nap | i K f

Ács Sándor 1910 XII/31 3 50
Aczél Károly 1907 45 50
Ambrózy Román 1909 III/3I ' 28 —
Balogh Károly 1908 XII/31 28
Bálint Imre 1910 3 50
Baranya-Somogy-

Tolnam. érd. egy. 1909
VI/30

17 50
Bécsi Dezső 1910 10 50
Biloveszky Béla 1910 IX/30 7 —
Biok Zoltán 1908 XII/31 31 50
Bárdossy Miklós 1910 >> 3 50
Bikfalvi József 1910 3 50
Bocz Géza 1910 „ I 3 50
Bogdán Géza 1910 3 50
Bossányi István 1910 » 3 50
Bradofka Károly 1910 3 50
Burdács János 1910 ” ■ 3 50

Cornides György 1909 17 50
Cseh Pál 1 1910 VI/30 10 50
Cseress Gyula 1910 XII/31 3 50
Csik Gyula 1910 » ' 3 50
Csik Imre 1910 3 50
Csupor István 1910 3 50

Dióssy Ignác 1909 17 50
Dömötör Tihamér 1909 17 50

Endersz Frigyes 1909 VI/30 22 04
Enyedi János 1 1910 XII/31 3 50
Erdélyi erdőipar r. t. ! 1909 VI/30 24 50
Erdélyrészi magyar 

nemz. társ. 1907 XII/31 ’ 45 50
Erdődy György 1910 » ? 3 50

Farkas György 1909 VII/30 23
Fás Géza 1909 111/31 1 28 50
Fás Gyula 1910 XII/31 i 3 50
Fáy Gyula 1910 VI/30 10 50
Ferenczy Ede ; 1910 XII/31 i 3 50
Ferster Ede i 1910 VI/30 10 50
Fischl József 1910 XII/31 3 50
Flóra Károly 1908 ! 18 ■ —
Francziscy Vilmos 1910 ' 3 50
Fritz Rezső 1910 » 3 50
Füzy Zoltán 1910 1X/30 i 7

Gálffy István 1908 111/31 , 41 58
Gál György I 1908 XII/31 í 31 50
Gál Lajos 1910 ” I 1 3 50
Gaszner Imre 1910 3 50
Gere Antal 1907 26 —
Glézinger üzletvezetős. 1908 III/31 42 —
Grünmann Arnold 1910 VI/30 ! 10 50
Guary Kálmán 1910 XII/31 4 50
Günther Frigyes 1910 3 50

Harvich Ernő 1910 3 50
Hám Ferenc ■ 1910

IX/30
3 50

Heim Károly 1910 7

Előfizető neve
Előfizetése lejárt Hatrí

i év nap ; K 1

Hercegi erdőhivatal 
Malacka 1909 VI/30 1 25

Dr. Hoffmann Gyula 1910 IV/30 13
Horváth József i 1907 IX/30 35

Jakab József ! 1909 III/31 28
Jákói Géza 1910 XII/31 3
Jancsó Gyula 1910 3
Jansz Sándor 1910 3
Imre Dénes 1908 111/31 42
Jolsvai Casino 1909 évre 14
Joos Elek 1908 XII/31 31
Jászói prépostság 1910 3

Kayser Sándor | 1909 17
Kárász István i 1910 n 3
Kenyeres János 1909 17
Király Emil 1910 3
Kirinyi Béla 1910 3
Kiss Ferenc 1910 3
Kolossy Béla 1910 3
Klimko Gyula 1909 17
Körmöczy Illés I 1910 2
Kovács Gusztáv i 1909 17
Kuzma Gyula I 1910 3
Kiszely Pál ! 1910 2
Krist Ferenc 1910 3
gr. Karátsonyi I. erdő

ke zelősége 1910 » 3

Lányi Aladár l 1910 3
Lászlóffy Gábor j 1910 » 3
Lestyán István ] 1910 2
Lőfy Jenő 1910 3
Lőw Jenő 1909 » 1 17
Lukácsffy Elek 1908 VI/30 i 38
Lőcse sz. kir. város 1910 XII/31 i 3

M. kir. erdőőri segély
egylet 1909 17

Máriássy Gyula 1910 3M. Á. V. igazgatósága i i 1908 31M. Á. V. igazg. szak
könyvtár 1908 31

Mayer Géza 1910 3
Mirtse János 1909 111/31 ! 22
Miskolczy János 1907

IX/30 I
51 i

Molnár Károly 1910 1 7
Mölczer Gyula 1907 XII/31 45
Mihalik Pál 1910 » 3

Nagy György 1910 3
Nagy Pál 1907 IX/30 i 49
Nagy Imre 1909 XII/31 ' 17
Nagy Samu 1910 1 3
Nagy Sándor 1910 ; 3
Nemes Károly : 1910 3
Neógrády Kálmán 1910 IX/30 , 7
Nyitray Ottó 1907 VI/30 50
Nynl Sándor 1910 XII/31 3
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gg

 ggg
 ggggl
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Előfizető neve

Ocsárd Károly 
Okolicsányi Lajos 
Orosz Antal
Orsz. nemz, vadász

társaság

Pájer István 
Pankovits Béla 
Pascu Viktor 
Parragh Béla 
Párnay Attila 
Pauer Jenő 
Péczer Mihály 
Peiszerle Pál 
Petényi Keresztély 
Pfundtner Károly 
Piller Ede 
Pilz Otto 
Prekup Győző 
Porubszky Gyula

Rainiss István 
Regenhardt Pál 
Ressel István 
Ronchetti Gáspár

Sándor Elek 
Schmidt Vilmos 
Schuster József 
Sebők Ernő 
Szimenszky Kálmán 
Singer Gyula 
Simonek Gotthard 
Spitzer Fülöp 
Svarda Antal 
Szabó Ferenc

Előfizetése lejártElőfizetése lejárt Hátrálék
Előfizető neve

| év nap ,1 K | f

1910 XII/31 3 50 Szathmáry Sándor
1910 3 50 Szentimrey Dániel
1910 3 50 Szepesházy Kálmán 

Sziklay Emil
1908 31 50 Salgótarjáni kőszénb.

r. t. erdészete
1909 VI/30 1 24 50
1910 XII/31 3 50 Tindly József
1910 [ 3 50 Török László
1909 17 50 Tóth András
1910 3 50
1910 3 50 Urbán Gyula
1910
1909
1910

VI/30

XIÍ/31

2
10
24

3

50
50
50

Urad, erdőhiv". Szent- 
péterfa

Urbantsek Ignác
Urad, erdőhiv.1909

1910
VI/30 :

XI1/31
i 24

3
08
50 Keszthely

1910 3 50
1910 3 50 Vargha Endre 

Városi erdőhivatal
1910 3 50 Brassó
1910 3 50 Városi erdőhivatal /
1910 3 50 Dobsina
1910 3 50 Városi erdőhivatal

Jolsva
1910

VI/30
3 50 Vilkei uradalom

1910 10 50
1908 XII/31 I 31 50 Zachár István
1910 111/31 1 13 50 Zachár Jakab
1910 Xll/31 3 50 Zágrábi érsekség
1907

VÍ/30
45 50 Zai Ádám

1909 24 50 Zankó Emil
1909 24. 50 Záreczky Pál
1909 XII/31 17 50 Zimay János
1910 VI 30 | 10 50 Zwikkelsdorfer János ;

Kelt Jolsván, 1911. év március hó 21-én.

Hátrálék

50

év nap K

1908 XII/31 18
1910 111/31 14
1910 XII/31 3
1910 3

1909 17

1909 III/31 28
1908 XII/31 31
1909 17

1910 ■ 3

1910 3
1910 3

1910 » 3

1909 17

1910 3

1910 3

1909 III/31 28
1910 XII/31 ! 3

1910 3
1910 3
1910 IX/30 7
1910 XII/31 3
1907 n 45
1910 VI/30 í 10
1909

XIÍ/31
24

1910 3

50

50

50

50

50

50

f

50
50
50
50
50

50
50

50
50

50
50

Összesen 2086 48

SS 
I

Szénássy Béla
a kiadóhivatal vezetője.
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XI. évfolyam. Rimabánya, 1911. április 1. 7. szám.

MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs :
Remetei KÖVÁRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára........... — 1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Olvasóinkhoz!

Kérjük t. előfizetőinket, kiknek előfizetésük 
lejárt, szíveskedjenek azt megújítani, főleg pedig 
a hátralékokat beküldeni.

A jelen számhoz a hátralékos előfizetők 
névsora van mellékelve, az előfizetések lejár
tával és a hátralékok kimutatásával; kérjük az 
összegeket a laphoz csatolt postautalvány fel
használásával beküldeni.

Azon t. előfizetőinktől, akik huzamosabb idő 
óta vannak hátralékban, a hátralékot, be nem 
küldés esetében, április hó folyamán postai 
megbízás utján leszünk kénytelenek beszedni, 
miután a lapot fel nem mondották, hanem 
állandóan járatják.

Cim- és lakhely-változások közvetlenül a kiadó
hivatallal Jólsvára közlendők, tévedések kike
rülése végett.

Z1 kiadóhivatal.

Statusrendezés és kinevezés.
Irta Elek István.

Március hó 17-én az „0. E. E. “ székházában 
Budapesten egybegyűltek az állami erdőtisztek, 
hogy az 1911. évi költségvetésben részben meg
nyirbált, részben egészen elvont teljes status
rendezést és mellékilletményeket kiküzdjék.

Komoly, méltóságteljes gyűlés volt ez. Kincs
táriak, államiak, felügyelőségiek, az erdőtisztikar 
színe, java, öregje, ifija kezet fogtak jogos érde
keik védelmére.

A tanácskozmányt Marossy Ferenc m. kir. 
főerdőtanácsos vezette bölcs tapintattal. Kép
viseltette magát az „Állami Tisztviselők Országos 
Egyesülete“ Szende Alajos ítélőtáblái s. h. fő
igazgató és Csikváry Jákó az „Állami Tiszt
viselők Lapjá“-nak szerkesztője, az „Orsz. E. 
E.“ Bund Károly egyesületi titkár által.

Voltunk vagy 200-an. A tanácskozmány 
egyetlen tárgyát a földmiv. ministernek átnyúj
tandó memorandum*  elfogadása képezte. A 
memorandum tervezetét már előzetesen egy 
szövegező-bizottság állapította meg s Szabó 
József m. kir. erdőtanácsos remek fogalmazásá
ban öltött testet az állami erdőtisztek eme 
panasz irata, mely ennek a tekintélyes testület
nek fájdalmas bár, de mégis imponáló feljajdu- 
lása a vele való méltatlan elbánás miatt. A fel
olvasott memorandum osztatlan tetszést aratott s 
felolvasóját és szerzőjét hatalmas éljennel ünne
pelte az erdőtisztek gyülekezete.

Ez a memorandum azonban — mint ezt a 
tanácskozmány elnöke is kijelentette — nem 
önálló és teljes egész, hanem méltó iker test
vére az „Országos Erdészeti Egyesület“ által 
beadott — s mindnyájunk által ismert — fel
terjesztésnek, a kettő alkot együtt egy egészet.

Az állami erdőtisztek tanácskozmánya telje
sen értékelve az „0. E. E." nagy súlyú közbe
lépését, alkalmazkodni kívánt ezen nagytekin
télyű testület által már a ministerhez juttatott 
felterjesztéshez, annnyival inkább, mert ez a 

* Az emlékiratot egész terjedelmében legközelebb megjelenő lap
számunkban közöljük.
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ERDÉSZ 7. szám.118 MAGYAR

Bund Károly egyesületi titkár által szerkesztett 
felterjesztés nemcsak hogy irodalmi remekmű, 
és hogy tömörebben, meggyőzőbben feltárni az 
államerdőtiszteket ért méltánytalan elbánást már 
nem is lehetett volna, de főképpen azért impo
nálhat mindenkinek, mert férfias, határozott 
hangjánál fogva, mindnyájunk előtt nyilvánvalóvá 
teszi, hogy mi nem kegyet kérünk, hanem 
jogos igényeink kielégítését és sérelmeink orvos
lását kívánjuk.

Éppen ez a főereje a Bund által szerkesztett 
felterjesztésnek, és ha sikerülni fog jogos igé
nyeink kielégítését elnyerni, nagy érdeme lesz 
ebben Bund Károlynak, aki hátraszorított ügyün
ket ilyen okosan megválasztott világításban 
helyezte ismét előtérbe.

A tanácskozmányon ily részletesen méltatva 
az „O E. E.“ felterjesztése ugyan nem lett, de 
az elnök által előadott pár szó nyomán mind
ezeknek a tudata átrezgett a lelkeken s ennek 
eredménye volt a lelkes éljenzés, melylyel az 
állami erdőtisztek gyülekezete elismerését és 
háláját kívánta leróni az Orsz. Érd. Egyesület 
és érdemes titkárja iránt.

A gyűlés krónikáját már ezzel le is zárha
tom, mert ezek után a memorandum elfoga
dása, a küldöttség megválasztása, általános 
köszönetnyilvánítások és oszlás következett.

A küldöttséget a minister kegyesen fogadta, 
ígéretet nem tett, de reményt nyújtott. Hasonló
kép az államtitkárok, jóakaratukról biztosították 
az állami erdőtiszteket.

Az állami erdőtisztek felvonulásának az ered
ménye tehát egyelőre ismeretlen, annyi haszna 
azonban már most is van, hogy legalább ismét 
reményt fakasztott a már elcsüggedt lelkekben, 
uj munkakedvet és ambíciót öntött a fáradt 
emberekbe.

Mert az bizonyos, hogy a magyar erdészet 
lelkes gárdáját itt hasztalan kereste volna valaki, 
ellenkezőleg ez a hallgatag s egymás iránt is 
bizalmatlan emberek gyülekezete nem igen 
árulta el hangulatát, látszólag’ nyugalommal és 
higgadtsággal leplezte első érdemeit. Egy idegen 
bajosan vagy nehezen tudta volna kitalálni,. 
hogy itt erdészek gyülekezetében van, de azt 
minden figyelmes szemlélő felfedezhette, hogy 

egy sorsával elégedetlen és meghasonlott ember
tömeg közé került. Nem erdészek, csak a létért 
küzdők felvonulása volt ez.

Az állami erdőtisztek sorában a magos szol
gálattól való elkedvetlenedés ha nem általános 
is, de erős gyökeret vert. Lehet, hogy ebben 
sok része van annak a körülménynek is, hogy 
az erdész-ember élete egy nehéz küzdelem, 
mit a társadalom előítélete és tájékozatlanságá
val szemben az őt megillető pozícióért kell nap- 
ról-napra megvívnia, de amellett az is bizonyos, 
hogy a szolgálati viszonyok, a személyi ügyek 
kezelése, s a kinevezési rendszer is elég okot 
szolgáltatnak az állami erdőtisztek ambíciójának 
és'önérzetének a letörésére.

Bizonyos, hogy keserű érzés azt tapasztalni, 
hogy az államerdészeti tisztviselők az állam leg
mostohább gyermekei, kiknek minden alkalom
mal csak erős küzdelem árán sikerült pár 
lépéssel előbbre jutni, de még el sem érhették 
más tisztviselő társaik vonalát, mikor az újabb 
erőszak által megint csak hátra szorítottak. Az 
élet aztán kiélezi ezt a keserű érzést.

Az egyik panaszolja: Ezelőtt húsz esztendő
vel az akadémián együtt volt bajtársak közül a 
komoly élethivatás első szele elsodorta a selej
teseket, ezek egyrésze az erdőszámvevőségnél 
talált menedéket, s ma húsz év után egy erdő
hatóságnál szolgálok egyik volt osztálytársammal, 
aki ma a VIII. fizetési osztályba sorolt erdő
számtanácsos, míg én, bár hangya szorgalom
mal, szigorú kötelességtudással teljesítettem min
denkor hivatásomat, alig tudtam ezen idő alatt 
a X. fizetési osztályig emelkedni.

Egy másik fiatalabb kolléga elmondja: Egy
szerre léptem a kincstár szolgálatába egy akkor 
érettségizett fiatal emberrel, ki ma a számvevő
ségnél a X-ik fizetési osztályban van, annak a 
reménységével, hogy 1—2 év múlva a IX-be 
emelkedik, természetesen fa- ésföldilletménynyel, 
míg én a XI. fizetési osztályban a mellékillet
mények reménysége nélkül, s erdőmérnöki 
oklevéllel a zsebemben, dolgozok, fáradok mint 
egy befogott igavonó, nyáron az erdőn, — 
minden kultúrától szám űzötten, — télen a rajz
asztalon. Hát érdemes volt négy évet a főisko
lán elpazarolni, hiszen ez a nálam fiatalabb 
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ember megkívánja tőlem, hogy én köszönjek 
néki előre, sőt, hogy félreértéseknek elejét vegye, 
a nagy közönség előtt el is hireli, hogy ő a 
rangidősebb.

Ezeket úgy adom át, amint elpanaszolni hal
lottam s csak azt kívánom igazolni, hogy az 
élet által naponkint adagolt ilyen s hasonló 
keserű pirulák alkalmasak lehetnek arra, hogy 
egyesek egész életét megkeserítsék.

De ez még nem minden bajunk. Hányszor 
találkozik az erdőtiszt különben is nehéz szol
gálatában, kollégiális szeretet és támogatás 
helyett a szerencsével nagyranőttek elbizakodott 
gőgjével.

Egyik érdemes szolgálatra visszatekinthető 
idősebb kolléga meséli:

Uj főnököt kaptam. Kijött hozzám vizsgálni s 
mindjárt el is utaztunk együtt egy alakuló 
gyűlésre. Már otthon, de az egész utón, sőt a 
biró, jegyző és más birtokosok előtt is folyton 
és szorgalmasan magyarázott, előadását azzal a 
gyakran ismételt kijelentéssel kísérve: — „maga 
ezt nem tudja, maga ezt nem tudhatja. Egy fél 
napig elhallgattam, de már egyszer belőlem is 
kitört a keserűség: — „honnan veszi azt, hogy 
én ezt nem tudom, és nem tudhatom, hiszen 
25 éve már, hogy mindég csak ezt csinálom, 
jeles volt minden iskolabizonyítványom, jeles az 
érettségim; jeles az indexem, s ugyanaz az ok- 
'evelem van mint az erdőmester úrnak, de az 
enyém az is jeles, hát hogy ne tudnám és miért 
ne tudhatnám?“ Szörnyű nagy méregbe borult:

„És én mégis meg fogom magának mutatni, 
hogy nem tudja!“

Elkezdődött az alakuló ülés, én elmondtam 
szokásos sablonos mondókámat, s megindult az 
fakulás azon a nyomon, amint ezt az utasítás 
előírja. Ő hallgatott. Mikor a dolog vége felé 
jártunk, közbe harsog: — „Maga ezt nem jó! 
csinálja!“ — „Bocsánatot kérek, de jól csiná
lom ! “ — s e]ébe toltam a zöld könyvet, s rá
mutattam a §-ra. El sem vette a könyvet, 
hanem teli torokkal harsogott tovább: — „nekem 
’h ne mutogasson §-okat, s ne feleseljen vissza, 
majd megmutatom én magának, hogy maga egy 
értelmetlen alárendelt közeg!! “ — s azzal mér
gesen elrohant, otthagyva engem az álmélkodó 

parasztokkal együtt. Amit ígért, azonban azt 
megmutatta, mert — mint sajnosán kellett 
tapasztalnom, — a ministeriumban mégis több 
hitelt adtak az ő minősítésének és információi
nak,’ mint az én 25 éves hűséges s eredmé
nyes szolgálatomnak. Tessék most ilyen körül
mények között jókedvvel s megelégedéssel 
szolgálni.

Most pedig a személyi ügyek kezelését tegyük 
szóvá, mert bizonyos, hogy ez is sok keserű
séget okoz. Előre bocsátom azonban, hogy ezt 
a kérdést sine studio et sine ira azért kívánom 
tárgyalni, hátha az egymás megértésére vezet, 
s ez írás nyomán egymás iránt több kollégiális 
szeretet, a gyengébbek iránt több elnézés, az 
erősebbeknek több türelme s kevesebb elbizott- 
sága fakad.

Azon kiváló s nagy férfiúnak az igazság
érzete, aki az erdészeti tisztviselők személyi 
ügyeinek intézését a legfelső fokon tartja kezé
ben, minden kétségen felül áll, s oly általánosan 
ismert, hogy csak hálás szeretettel gondolhat 
rá minden erdész, mert nem hiszem, hogy 
valaki lehetne, aki hozzá fordult méltánylást 
érdemlő kérelemmel, s elutasításban részesült 
volna.

Tudjuk, hogy az ő elve, hogy a legszigorúbb 
értelemben vett igazság szerint az érdem meg- 
jutalmaztassék, hanyagság, roszakarat, vétség 
stb. megtoroltassék, s hogy mindenki olyan 
szolgálati ághoz illetve helyre legyen vezényelve, 
hol képességeit leginkább kifejti. Az is bizonyos, 
hogy a személyi ügyek osztálya a legpedánsabb 
körültekintéssel igyekszik ezen tiszteletre méltó 
elvet uralomra juttatni, mégis az eredmények 
kétségtelenül igazolják, hogy ezen elvnek köz-: 
megelégedésre érvényt szerezni a gyakorlatban 
nem lehet.

Természetesen, mert két igazság van. Egy az 
égben és egy a földön. Mig az isteni igazság 
mindvégig megáll, az emberi igazság vele szü
letik az emberrel, vele változik s vele hal meg; 
és mig amazt bármely oldaláról vizsgáljam is, 
mindég Igazságnak találom, emez gyönyörű szép 
Igazság abból a szempontból, ahonnan azt fel
állították igaztalanság a túloldaláról, vagyis hogy 
értelmesebben szóljak annak akinek érdemei 
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megjutalmaztattak Igazság, annak akinek mellő
zésben lett része nem Igazság.

Bis dat qui cito dat, nálunk ez a mondás 
nem válhat valóra, mert ha kapunk is valamit, 
azt is csak későn kaphatjuk s addigra sókat 
ittunk már a medve bőrére és még aki meg
kapta a mire várt, az csak megbékülhet, de 
akit megcsalt a várakozása, s bár biztos számí
tás alapján remélt — az Igazság nevében ugrat
tak át rajta, vagy maradt le a saroglyábán: az 
kifosztottnak érzi magát s nem hisz ennek az 
Igazságnak.

A kinevezéseket Karácsonyra jósolták a be
avatottak s ha bár január 7-én már a minister- 
tanács is megadta a felhatalmazást a költség
vetés szerinti status betöltésére és minden 
ministeriumban és szolgálati ágazatnál siettek 
is megadni a megadhatót, nálunk három hóna
pot emésztett fel ez az ügy. Ha a most már 
közzétett kinevezésekre tekintünk, megértjük, 
hogy miért. Ezt mellőzték, amazokat ott egy 
csomóban talán már ismételten is átugrották, 
ezeket meg soronkivül előre hozták; — hát 
uramfia, ilyen alapos és nagy rendezést a glé- 
dában nem lehet csak úgy rövid utón, -máról 
holnapra megcsinálni, ehez egy egész detektív 
iroda kell, ahol elkönyveltetnek az emberek 
viselt dolgai, jó és rósz tulajdonai, a legjelen
téktelenebbnek látszó magán körülményei, ki- 
kutattatnak tettei, cselekedetei, indulatai, érzései, 
politikai, társadalmi nézetei, hajlamai stb. s mind
ezek egybevetésével értékeltetnek az emberek. 
Abban tehát senki sem kételkedhet, hogy itt 
alapos, pedáns és így sok időt igénylő munká
val kizárólag csak az Igazságot szolgálták, de 
mint az erdőtisztek március 17-iki gyűlésén el
esett szavak és hangulatokból gyanítom, az állami 
erdőtisztek nagy többségének túl sok ez az 
igazság és szívesen engednének abból, ha 
helyette cserébe csak egy kicsivel is több jogot 
kapnának.

A korlátlan igazság uralma, ha emberi érze
teken alapul nem vezet jóra. Azért találták ki 
az emberek a törvényt és a jogot, hogy a véges 
elmével alkotott ítéletnek határt szabjanak. Széli 
Kálmán egykor a törvény, jog és az igazság 
jegyére alapította kormányzatát, sajnos nálunk 

tisztviselőknél ez a hármas Ígéret még mai napig 
sincs beváltva.

Szolgálati törvényünk nincs, — hézagos sza
bályaink ugyan vannak, s ebből folyólag jogaink 
is volnának, ha ugyan ezek elismertetnének. 
Az államerdészetnél, mióta a személyi ügyeket 
külön ügyosztály intézi, egy pár jogunk eltűnt 
az bizonyos.

fgy például elvitázhatatlan, hogy a tisztviselőt 
— a rendbírság kivételével — más utón mint 
fegyelmi utón büntetni nem lehet. A hivatalból 
való áthelyezés és az előléptetés megvonása 
fegyelmi büntetések, miből következik, hogy egy 
állami tisztviselőt az ő megkérdezése, beleegye
zése, sőt tudtán kívül áthelyezni, vagy a kine
vezések során mellőzni fegyelmi ítélet nélkül 
jogsértés. Bizony szomorú, de igaz, hogy ez a 
jogsértés nálunk az államerdészetnél Krisztus 
urunk születésének 1910-ik esztendeje után is 
napirenden van.

Készséggel elismeri mindenki, hogy a kine
vezési jog a ministeré, de egy rendezett jog
államban még sem lehet, hogy ez korlátlan 
legyen, különben miért állapíttatik meg a rang
sorozati lista?

A soronkivüli előléptetés joga annyival kevésbé 
képezheti vita tárgyát, de ez is csak kivételes 
kell hogy legyen, ha oly méltánylandó körül
mények forognak fent, miknek kitérni nem le
het, vagy oly kiváló tehetségű, képzettségű és 
igyekezetü emberekről van szó, kiknek előre 
tolása s vezető állásokba való juttatása köz
érdekből indokolt, — de oly arányúvá fejlesz
teni ezt a jogot, hogy a tisztviselő előrejutása 
a rangsorozat lépcsőfokán kiszámíthatatlanná és 
illuzoriussá váljék, kegyetlen játék a tisztviselők 
önérzetével.

A szolgálati szabályokban áll, hogy a tiszt
viselői állások rendszerint pályázatok utján töl
tetnek be. Miért nincsenek nálunk hirdetve 
nyilvános pályázatok? Azért, mert így a protek
ciónak tág tere nyílnék? Hát nem mindegy az, 
akár a kijárók, akár a titkos minősítések protek
ciója dühöng? — hiszen amazt könnyebb le
rázni, mint ezt megfékezni!

Aki szem előtt van, könnyű annak érdemes
nek találtatni, de aki az ország perifériáján egy 
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eldugott erdőgondnokságban remetéskedik, még 
ha oly tehetséges, szorgalmas, hű és kiváló 
tisztviselő is, hogy szerzi az meg az előre jutá
sához-szükséges érdemeket?

És különben is a tisztviselői állás nem ver
senytér, hol a jobb helyezésben lévők legyűrjék 
a kevésbé jobb helyezésüeket, hanem arra való 
hogy azt a tisztviselő tehetségéhez és képes
ségeihez mérten szorgalommal és hűséggel be
töltse. Azért a minősítéseknek is, ha már egy
általában el nem engedhetők, igazán nem indo
kolt olyan nagy súlyt adni, hiszen egy tisztvi
selővel szemben jogosan csak azt az alternatívát 
állíthatom fel mértékül ; megfelel-e tisztviselői 
kötelmeinek vagy nem. Ha igen, akkor azt a 
tisztviselőt előrehaladásában feltartóztatni nem 
szabad, ha pedig nem, ám tessék fegyelmi utón 
megakasztani előrejutásában, vagy kiugratni a 
tisztviselői méltóságból.

Ne higyje azt se senki, hogy a függés érzete 
biztosítja a tisztikar fegyelmezettségét, hiszen a 
világ legdicsőbb harcait nem a fegyelmezett 
hadseregek, hanem a hazaszeretet és a testvéri 
érzésben egybeforrt embertömegek vívták meg, 
azért egy jó akaró s a gyengébbek iránt is el
nézést tanúsító s mindenekfelett kollegiális szere
tettel teljes vezérlettel még lelkesedésre és cso
dákra lehetne hangolni ezt a csüggedő erdészeti 
tisztikart, de ezzel a mostani velőkig ható bon
coló mérlegeléssel csak a bizalmatlanság, vissza
vonás, gyűlölködés és elkedvetlenedés felbur- 
Jánzott magjainak meleg ágya lesz megmun
kálva.

Ez okból, ha rám bízatnék, hogy kartársaim 
óhajait a személyi ügyek kezelését illetőleg pon- 
tozatokba szedjem, a következőkben tenném meg.

!• A személyi ügyek külön osztálya oszlat- 
tassék fel, s a személyi ügyek helyeztessenek 
V1ssza, úgy mint annak előtte volt az ügyosztály- 
Vezetők kezébe.

2- Az állások betöltése a kinevezésektől és 
előléptetésektől függetlenül, nyilvános pályázatok 
utján történjék.

2- Tisztviselőt állásától elmozdítani illetve más 
hivatali állásra áthelyezni csak fegyelmi utón 
Va9y beleegyezésével legyen szabad.

4- A rangsorozati listába való besorozás nyújt

son jogot a tisztviselőnek a sorrend szerint való 
előhaladásra s ettől a jogától csak fegyelmi utón 
legyen megfosztható.

5. A soronkivüli kinevezések csak kivételesen 
s különös méltánylást érdemlő esetekben gyako
roltassanak.

Addig is, mig az a sokat emlegetett szolgálati 
pragmatika megalkottatnék, ebben az öt pontban 
én eléggé biztosítva látnám jogaink védelmét.

Tudom, hogy pusztába kiáltott szó ez a mos
tani írásom is, mint annyi más, de legalább 
senkisem mondhatja rám, hogy önérdekből 
beszéltem, mert nekem az Igazság mindég ked
vezett, elkeseredve nem vagyok, de látva sokak 
csüggedését, bizalmatlanságát s elkedvetlenedé- 
sét, úgy hiszem, hogy az okok feltárásával, a 
közérdeket vagy mindnyájunk érdekét szolgál
tam, okuljon belőle az, aki okulni még tud 
vagy akar.

A photoboussola alkalmazása a 
monokuláris rendszálmérésre alapított 

photogrammetriában.
Irta Lángos Lajos. (4)

Ezután a fényképező készülék irányzótengelyét is be
állítjuk az xx egyenesbe azáltal, hogy b és C pontok 
között felállva, a készülék függőleges irányvonalával 
megirányozzuk az egymást fedő a és b pontokat. Mi
után a compassról leolvastuk az XX egyenes azimuth 
szögét ai-t, készülékünket 180°-kal elfordítva, azt a d 
és C pontok megirányzása által ismét az XX egyenesbe 
hozzuk. Ha a leolvasott azimuthszög:

«2 = «i 4- 180°,

akkor a compass indexvonala párhuzamos a készülék 
irányzótengelyével, ha ellenben:

«2 = ai 4- 180°+ d, 
akkor a compass osztott körét ezen <J szögértékkel kell 
a kívánt irányban elfordítani.

A compassal ellátott photocamera. előnye abban áll, 
hogy a térképen megadott ú. n. iránypontokra itt szük
ség nincsen és elég, ha az alapvonal helyzetét ismerjük 
térkép vagy előzetes felvétel alapján. A fényképek készí
tése és a tereppontok berajzolása oly módon történik, 
mint azt már ismertettem. Az irányzótengelyek berajzo
lását a bemért azimuthszögek alapján végezzük. Az 
azimuthszögeket kétszer, és pedig közvetlen az exponá
lás előtt és után olvassuk le és a két leolvasás átlagát 
jegyezzük fel;
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Meg kell jegyeznem, hogy felvételeinknél, a mágnestű 
elmozdulását a lehetőségig kikerülendő, kizárólag pneu
matikus zárat kell alkalmaznunk.

Az egyes pontok berajzolását, a már ismertetett módon, 
grafikailag vagy számítás alapján végezzük. Hogy számí
tásaink egyszerűbb alakot nyerjenek, felvételeinket para- 
lell irányzótengelyállás mellett készítjük. Ezt úgy ér
jük el, hogy az A pontbani felállásnál leolvasott a 
azimuthszög szerint tájékozzuk műszerünket a B pont
ban is. (15. kép.)

15. kép.

A grafikai eljárás gyorsaságát, a matematikai eljárás 
pontosságával egyesítve, a kívánt tereppontok helyzetének 
meghatározásánál a következő eljáráshoz fordulhatunk.

- Az alapvonal A pontjában a leolvasott a azimuthszög 
alapján megszerkeszthetjük a CE műszerhossztengely 
irányát. A nyert egyenesre az alábbi módon kiszámított 

Z értéket felrakjuk és a kapott E végpontban merőlegest 
állítunk a CE egyenesre. Ezután az Xi abcissa-érték 
felhordása által meghatározott D pontot A állásponttal 
összekötve, addig hosszabbítjuk meg ezen ÄD egyenest, 
míg az az E pontban állított merőlegest nem metszi. A 
keresett P tereppont helye a metszési pontban van. El
járhatunk úgy is, hogy az ÉP == V értéket kiszámítva, 
P pont helyét a Z és V összrendezőkkel határozzuk meg.

A szerkesztéshez szükséges Z és V értékek kiszámí
tása kétfélekép történhetik, és pedig : ha az ÄB alapvonal 
azimuth szögét a fényképek felvételekor még nem ismer
jük, a műszert tetszés szerinti ai = ct2 azimuth szög 
alatt állítjuk be. Ha ellenben az ÄB alapvonal azimuth- 
szögét, «A-t, a felvételkor már ismerjük, akár közvetlen 
mérés, akár számítás utján, akkor: «1 = «2 = «a—90°-nyi 
azimuthszög alatt állítjuk be készülékünket, mi által Z 
és V értékének kiszámítása egyszerűbbé válik.

Lássuk ezen két esetet külön-külön. Ha tetszés szerinti 
ai — a2 azimuthszöggel dolgozunk, akkor P tereppontra 
vonatkozólag, Z értékét a következő módon számítjuk ki :

A 17. ábrán látható AEF és ADP hasonló három
szögből :

k
Z v,~; továbbá:

Xi
v = a sin a) — e 
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w szögértékét az alapvonal és az irányzótengely azimuth- 
szögének különbségéből határozzuk meg:

Bw = cía — «1 ,
A képletünkben még ismeretlen e értékét a BH1 és 

a BGP hasonló háromszögből kifejezve:
e = Xa [Z—a cos o)]

k
A nyert kifejezést v értékébe helyezve:

v = k a sin o) — X2 Z -f- a X2 cos w
k

Z értéke pedig:
Z = k a sin w — X2 Z a X2 cos w, kifejtve: 

xl

Z k a sin w 4- X2 a cos w
Xi 4- x2

v értékét az AEF és ADP hasonló háromszögekből 
határozzuk meg:

V = Xi Z,
k

az adatok behelyettesítése után :

Xi k a sin m 4- X2 a cos w
v ~ ~k Xi 4- X2

Ugyanazon alapvonalból felvett képpárra nézve, k a 
sin w és a cos w értéke egyszersmindenkorra kiszámít
ható, azért ezen mennyiségeket állandóknak' tekinthetjük. 
Ha a k a sin <a = Cl és a cos w C2 jelöléseket hasz
náljuk, végképletünk a következő alakot veszi fel :

Ci 4- x2 c2 Xi Ci 4- X2 C2 
z== Xi 4- X2 és v k Xi 4- X2

A fenti képletekben Xi és X2 absolut értékekkel szere
pelnek. Ha mi az Xi és X2 értékeket előjeleikkel vesz- 
szük számításba, oly módon, hogy a függőleges irány
vonal baloldalán lévő abscissákat „4'“> a jobboldaliakat 
» —“ előjellel látjuk el, akkor képleteink a
7 Ci — (+ X2) C2 + Xi Ci —■ (+ X2) C2
z ~ (± xi) - (±x2) és = (± xi) - (+X2)

alakban nyernek alkalmazást. Z, illetve Z és v értéké
nek kiszámítása után, a P pont helyzetének megállapí
tása a 16-ik kép alapján történik.

Számításunk még egyszerűbb alakot nyer, ha az w 
«a — a bezárt szög 90°-kal egyenlő. Ugyanis <x> ezen 
éltékét a fentebb levezetett

Ci — (+ X2) C2
Z = (± Xi) - (+ X2) 

képletbe helyezzük:
___aj.__  , _ a (± Xi)

(± Xi) - (± X2) 6S V (± Xi) - (+ X2)

Ha a fényképfelvételek készítésekor már ismerjük

«a értékét, akkor w bezárt szöget az által tehetjük 
90°-kal egyenlővé, ha műszerünk irányzótengelyének 
azimuthszögéül ai — «2 = «a — 90°-ot veszünk fel. 
(18. ábra.) Ez esetben Z értékét a következően szár-

a DP egyenessel paralellt vonunk a B ponton át, mi
által a D’P’ egyenest nyerjük. Az így keletkezett BD’F 
és BPP' hasonló háromszögből:

a k
z x?4- x2

Az ADC és AGP hasonló háromszögből pedig:

Ha Xi és X2 abscissákat előjeleik szerint vesszük 
számításba, akkor:

_____aj __ g (+ Xi) 
Z (± Xi) - (+ X2) és v ~ (+ X1) - (+ X2)

A fenti képletek tehát ugyanazok, mint a Z és v 
értékei, melyeket fentebb vezettünk le, w =- 90° szög- 

- érték mellett.
Ha a fenti két mód valamelyikével meghatároztuk Z 

értékét, akkor a magasság kiszámításánál nem szükséges az

m Hy-
R,

képletet alkalmaznunk (lásd az első közleményt), hanem 
közvetlenül is meghatározhatjuk a viszonylagos szint- 
külömbséget az:
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kifejezés alapján, mely kifejezés Z értékének behelyette
sítése után, a következő két értéket veszi fel:

Ha w $ 90°-nál:
Ci — (+ X2) C2 Y1_ 

m (± Xi) — (± X2) k :

ha pedig w = 90°, akkor:
a yi

m = (± Xi) — (+ Xa)
A fentebbiekben leirt módszer az u. n. előlmetszéses 

módnál, melyet „A fényképezés az erdészeti földmérés 
szolgálatában“ című munkámban részletesen ismertettem, 
nem pontosabb és előnye egyedül abban áll, hogy a 
tereppontok számítása sokkal egyszerűbben végezhető. 
Sőt midőn felvételeinket stereocamerával végezzük, amely 
készülékkel való mérés szintén a fenti elveken alapszik, 
felvételünk, az alapvonal túlrövid volta miatt, igen pon
tatlan lesz.*

(Folyt, köv.)
* Lásd. „Gautier: Les principes de la stereophotogrammetrie“ 

című munkáját.

A jegenyefenyőnek nyári döntéséről.
Irta Koller János.

Divald Béla erdőtanácsos e lapok 5-ik számában a 
fenti tételről értekezvén, a kérgezésnek két részletben : 
tavaszszal és őszszel való végzését és a csúcsnak őszszel 
való eltávolítását mondja helyesnek és így alkalmazan
dónak. Cikkének zárószavai ezek: „A fent előadott okokból 
a fenyőnek tavaszszal való lecsupozását elvetendőnek 
tartom“.

Lássuk ezeket az okokat. Divald szerint „a fenyőcsup- 
nak meghagyásával azt érjük el, hogy a fenyőfa jobban 
kiszárad, mert ha bárminő jól meghámozzuk is a törzset, 
mégis megmarad a képzőréteg egy része, mely össze
függésben van a csuppal, aminek tűi a nedvek elpárol
gását felszívás következtében siettetik és a kiszáradást 
fokozzák“.

Ennek a mondatnak a tudományosságába nem tudok 
belekötni, mert nem vehető ki a szavakból határozottan 
az, vájjon Divald úgy fogja-e fel azt a bizonyos elpá
rolgást^ hogy a megmaradt csup a fenyőtörzs egészének 
kiszárítását okozza-e, vagy csak a szálfa külső palást
jainak. Bárhogy áll is a dolog, a következő dilemmát 
állíthatom fel: vagy úgy gondolja Divald a dolgot, hogy 
a csup a szálfa egész tömegét kiszárítja, és ezt én taga
dom, — vagy pedig csak a szálfa külső felületére szo
rítja a csupnak azt a szárító hatását, és akkor merész 
az az apodiktikus kijelentés^, hogy a tavaszszal való 
lecsupozás elvetendő.

Mi sem volna könnyebb, mint megkérdeznem Díváid
tól, hogy miként fogja fel ezt a dolgot (hisz jó szom

szédom 1), de akkor csak én tudnám meg azt, mások 
nem; már pedig mindnyájunk kötelessége megakadá
lyozni azt, hogy a szaklapot olvasó közönség közé oly 
fen tételek jussanak, ámiket 'utóvégre is se a gyakorlat, 
se a tudomány nem szentesít.

Én azt hiszem, hogy Divald azt a fenhagyott fenyő- 
csupot mindenhatónak gondolja, bár az a „mégis meg
marad a képző réteg egy része, mely összefüggésben 
van a csuppal“ kitétel lutheránus izüvé teszi az egész 
mondatot. Amarra vall a csupmeghagyás nagy hatására 
vonatkozó nagy kaliberű következtetése, mely a másik 
módot elvetendőnek tartja: de meg arra vall a tapasz
talatom, hogy az itt dívó rendszert boldog s boldogtalan 
avval a roppant szárító, párologtató képességgel okolja 
meg.

Jó magam is ezt a módszert követtem, bár mindig 
ellenszenves volt nekem azért, mert a tavaszszal keresz- 
tül-kasul egymásra döntött fenyők felül fekvő oldalát 
meg lehetett ugyan tavaszszal kérgezni, de őszszel a 
munkásoknak sehogy se ízlett a forgatás, úgy, hogy a 
legenergikusabb fellépés és folytonos veszekedés után 
sikerült csak a törzseket annyira-mennyire megforgatni, 
de az expediáláskor még mindig külön napszámos vagy 
maga a fuvaros végezte az utótisztogatást.

Szerencsémre azonban még a tapasztalatgyűjtések kez
detén tanulmányi (!) kirándulás volt a kerületemben. 
A tanulmány, vagy legalább a kirándulás, jól sült el, 
csak a végén vitt el az ördög (vagy tán a jó szellemem) 
bennünket a frissen döntött fenyővágásom mellett.

„Hát hogy is döntik, kérgezik a fenyőt a kerületében, 
erdőgondnok úr ?“ — kérdi tőlem Vadas min. tanácsos.

„Úgy mint a többi zsidó“ — vágom rá — „azaz 
tavaszszal a felét kérgezem, őszszel a másik felét s 
ugyanekkor a csúcsát is levágom, mert a cs’úcs elvezeti 
a zaftot (ez a favágó és a faktor terminus technikusa) 
s a fa jobban kiszárad“. Persze jóindulatú mosoly volt 
erre az igazán „forstjungwirtschaftsprincip“-re a válasz, 
mert bizony az a meghagyott csúcs legfölebb az utolsó 
pár fapalástot szárítja ki, ellenben az ezeken belül fekvő 
faanyagot ugyanaz az erő szárítja, amely az én törzsei
met, melyeket tavaszszal teljesen lekérgezek s melyek^ 
nek tavaszszal a csúcsát is irgalmatlanul levágom.

A csúcsrügy körül minden évben kiképződik az oldal
rügyek koszorúja és pedig a legutolsó fapalástból. Ezek 
a rügyek, melyekből a legközelebbi levelek lesznek, a 
törzs belseje felé nem nőnek, nem terjednek, arra tehát 
semmiféle szárító hatással nem lehetnek. A vágás alá 
kerülő fenyőnek a meghagyott csúcsa a legutolsó évek 
ágait, gályáit és leveleit hordja magán és így csakis a 
legutolsó fapalástokkal lehetnek a levelek összeköttetés
ben s így csakis ezeket száríthatják ki.

Azt, hogy a nedvek a tavaszszal teljesen kidolgozott 
és lecsupozott fában megrekedve megerjednének és a fa 
fekvő része megfeketednék, kereken tagadom. Ott van a 
Garam partján a fám, nézze meg bárki, nézze meg a 
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fűrészelési lapokat lent, a középen, vagy fent vagy bár
hol, — lát-e csak szemernyi elváltozást is ? Nem lát. 
Ellenben az őszig meghagyott kéreg alatt a fának soha 
sincs az a szép szine, mint a tavaszi kérgezésü felső 
felületen ; alája rakodik a penész, megmorzsolja egy 
kicsit a szú s bizony a kéreg alatt mindég találunk ilyen 
vagy amolyan elváltozásokat a fa testében. Én ezt 
tapasztaltam az előbbi kezelési módnál és nem tapasz
talom ezt a mostaninál, amit bizony el nem vetek, sőt 
végtelenül örülök annak, hogy tótjaimat az új módszerre 
átgyurhattam, átpaszírozhattam, akik törpe pápák módjára 
minden újítás elé oda lökik az ő „non possumus“-ukat, 
a „nye mozseme“-t.

Hogy az én rendszerem szerint tisztázott fenyő súlyo
sabb és a tutaj 2/3 része vízben áll s Vä részszel kisebb 
a felteher, nagy tiszteletet érdemlő kijelentés, de a szá
mokkal való lapdázás csak a pénzügyministernek áll. jól. 
Hol van az bebizonyítva, hogy az ilyen tutaj 2/3-ada 
van a vízben és nem két milliméterrel feljebben s hol 
van az bebizonyítva — mikor e vidéken tán egyedül én 
vágom le a csúcsot tavaszszal, arról pedig nem tudok, 
hogy az én fenyőim kísérleti nyulak lettek volna valahol 
és valamikor, hol van -— mondom •— bebizonyítva az, 
hogy az a 2A sülyedés a tavaszi hosztolásnak és nem 
a vágás naptól való teljes elzártságának, a vető vágás 
árnyas állásának, a nedves időjárásnak, a késői döntés
nek (hisz a munkáshiány miatt néha júliusban fejezem 
be azt), a patakba való lecsúszásnak stb. is a követ
kezménye ? Tán ezek a tényezők is lejebb nyomják a 
tutajt néhány milliméterrel 1 Erre a kis statisztikára nyu
godt lélekkel rámondom azt, hogy „timeo Danaos et 
dona ferentes“.

És ki ítélhet meg valamely kezelési eljárást a 20-dik 
században a tutajozás szempontjából ? Bárcsak múzeu
mokban láthatnék csupán a tutajokat és nem az élő 
gyakorlatban is. Hadd sülyedjen az a tutaj 1 Ne 2/s ra, 
hanem egészen a viz alá 1

Igen nagy hátránynak nevezi Divald azt, hogy a 
tavaszszal lecsupozott fenyő a meredek hegyoldalakon 
mind leszalad a völgybe, ott’belefuródik a földbe, össze
vissza törik, feltorlódik, miáltal az érintkező nedves ré
szeken korhadási foltok keletkeznek.

Erre azt mondom, hogy a völgybe való leszaladás 
előny, mert ez a munkánk egyik célja és a leszaladás 
munkát takarít meg. Az a pompás kérgezési mód, ame
lyik egyúttal közelit is 1 Boldogult Széchi örülne, ha 
még egy „hát még “-el a közelítő módok közé iktathatná 
a tavaszi csupozással kapcsolatos megfutamodást is. 
Szívesen bemutatom bárkinek a Prochocka-vágásomat, 
amely pedig a legmeredekebbek egyike, ahol tavaszszal 
Mérgeztem, tavaszszal vágtam le a csúcsot Ez a vágás 
tavaszszal olyan minden tekintetben, hogy Divald állí
tásait volna hivatva igazolni, és valahogy ez se igazolja 
azokat. Bizony — hála Istennek — a törzsem legtöbbje 
leszaladt az út mellé, csak az a kár, hogy nem szaladt I 
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le valamennyi és nem torlódott össze valamennyi az út 
mellé! Mert mi lett a következménye ennek a megfuta- 
modásnak. Az, hogy a fám kitermelése az út mellé köze
lítve 36 fillérbe került m3-kint: a döntés, teljes lekérge- 
zés, legalyazás, a csup levágása ugyanis 36 fillérbe 
volt megalkudva, az önközelítés pedig potya volt.

Tréfából megkérdeztem a fenyőárverésünk előtt szi
matolni járó fabárókat, hogy mire becsülik az ott látható 
munkaeredményt. Oly magas összeget mondtak, hogy 
majd kiestem a kocsimból. Pedig csak szerény 36 fillérbe 
került az egész mulatság.

És vájjon a száraz fa a meredek hegyoldalon nem fut 
le ? nem fúródik a földbe, nem torlódik és nem törik 
össze ? Ezeket a kérdéseket nem lehet elütni ilyen álta
lános frázissal, meg elméleti statisztikával, hogy „össze
törik, befúródik stb., de nem annyira, mint a másik 
módnál."

És mikor a száradt fát őszszel eregetik, nem locsol- 
gatják az útját? Máramarosban jártamkor azt gondoltam, 
hogy az epilobiumot öntözik oly buzgón, olyan szaporán 
hordták a kanna vizeket, pedig csak a szálfákat eregették. 
Én a locsolást is megspórolom.

Biztosítok mindenkit, hogy a fentemlített Prochocka- 
vágásomban összehasonlíthatatlanul több kárt csináltak 
azok a fenyők, melyeket — önmegfutamodásuk hijján — 
ősszel kellett a többi után eregetnem. Bemutattam a 
vágást a hivatalvezetőmnek, az erdőrendezőnknek; konsta
táltuk, hogy termelési apadékunk a másutt látottakhoz 
képest csekély. A csekély hajlású helyeken e tekintet
ben semmi eltérést sem fog találni senki a két mód 
eredményei között.

Azokat a bizonyos korhadási foltokat a nedvesen érint
kező helyeken szintén hiába keresem. Újabban fűrészelek 
is: a bútorgyár bérlete lejárván, a ’ visszakerült vizi 
motollánkon vágom a mű faraktár deszkáit, léceit, módom 
van tehát beletekinteni a tavaszszal csapozott fenyőim 
gyomrába, legelrejtettebb belrészeibe ; de amint Lenhossek 
hiába kereste a boncolt hullában a lelket, úgy én sé 
tudom feltalálni még a halvány színét se azoknak a 
megrökönyödött nedv okozta elváltozásoknak és azoknak 
a korhadási foltoknak, melyeknek az érintkezési felüle
teken támadniok kellett volna. Ezek a deszkák és lécek 
bárki által megtekinthetők, alaposan megvizsgálhatók. 
Aki itt hibát talál, annak odaadom a megcsonkítandó 
illetményföld-jogosultságomat.

Nem-vindikálok az én módszerem számára elismerést, 
kizárólagosságot, és jól tudom, hogy tán magam vagyok, 
aki azt alkalmazom (legalább a zsarnóóai kerületben 
igen), de — bár a fentemlített kirándulásokkor legalább 
hat vállalkozójelöltnek megmondtam az eljárásom módját, 
senkinek se jutott eszébe a tavaszi teljes letisztogatást 
és a csúcsnak tavaszszal való eltávolítását kifogásolni, 
ellenben v- bár a dicsekvés bűzlik —kénytelen vagyok 
itt piacra vinni azt, hogy a legutóbbi faátadáskor ezek
nek a tavaszszal csúcstalanított fenyőknek' a vevője a 
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legnagyobb köszönettel jelentette ki azt, hogy az én fám 
a legszebb.

És mert ennek a „legszebb“ szónak — az én sze
meimet kivéve — csakis mindenre kiterjedő értelme 
lehet, tehát főleg a kidolgozásra vonatkozik (mert a fa 
természetes szépsége nem az, erdész érdeme), és mert 
annak a véleményére, akinek a bőrére megy az üzlet, 
nagy, és pedig igen nagy súlyt fektetek, azért a sZak- 
társam cikke dacára — tiszteletben tartván egyébként 
az ő módszerét is — megtántoríthatatlanul megmaradok 
módszerem mellett, annál is inkább, mert ha elvetendő 
volna, úgy felettes hatóságom — amely pedig tud arról — 
régen elvetette volna azt. .

Mensa Academica Selmecbányán.

Hivatkozással az Erdészeti Lapok 1911. évi III. füzeté
ben közölt „Sóhajunkra“, a legnagyobb örömmel adhatjuk 
tudomására a magyar erdészeti szakköröknek, hogy a 
„Mensa Academica“ március 1-én már megnyílt, egyelőre 
60 főisk. hallgató számára. Oka ezen csekély számnak 
egyrészt a kezdet szerfölött sok nehézsége, másrészt a 
Mensa elhelyezése s ezzel a hely szűke. Ezen 60 étkező 
közül 6 teljesen-, 12 fél- és 14 negyed-ingyenes, a többi, 
tehát 28, teljes fizetéses, kik a 20 korona havi ebéd- 

• dijat fizetik.
A kedvezményes helyek létesítése olykép vált lehet

ségessé, hogy a. Segély-egylet a tőkéje után járó kamatokat 
s egyéb e célra fordítandó bevételeit ezentúl nem pénz
ben osztja ki havi segélyek címén, hanem a 32 kedvez
ményes étkező Mensa-dijához fizeti.

Tekintve a Segély-egylet szűk anyagi helyzetét, ez idő- 
szerint nincs abban a helyzetben, hogy minden Mensa- 
tagnák legalább némi kedvezményt nyújtson. Idők folya
mán, minden körülmény között, oly helyzetbe kerülhet, 
hogy nemcsak a tiszta, egészséges és ízletes étkekre fog 
gondot fordíthatni, hanem az étlapot is kibővíti oly mér
tékben, hogy ez a drágább vagy mondjuk a négy fogásos 
étkező helyekkel szemben is előnyt biztosítson a főisk. 
hallgatóknak úgy anyagi mint egyéb tekintetben.

E helyen fordulok úgy az egyes, mint egyesületi szak
körökhöz és szakközönséghez azon alázatos kérelmünkkel, 
kegyeskedjenek némi anyagi adományokban részesíteni 
a Mensát; erre, eltekintve az alaptőke gyűjtésétől, annyi
val is inkább rászorulunk, mivel az eddigi befektetéseket 
a Segélyző-egyesület, saját nemes célja rovására, előlegezte 
a Mensának.

A kegyes adományokat tisztelettel kérjük Kövesi Antal 
főisk. tanár, segélyegyleti elnök úrhoz küldeni.

Plentzner Frigyes, 
ifj.-köri elnök, s. e. vál. tag. 

Amidőn a „Mensa Academica“ immáron testté vált 
eszméjét őszinte örömmel üdvözöljük, nem'mulaszthatjuk 
el ráutalni arra, hogy az eszmét Borsod-Gömör-Heves
megyék erdészeti egyesületének választmánya már is fel
karolta és magáévá tette (1. a M. E. 5-ik számát) s ezt 
a közgyűlésnek hathatós pártfogásába ajánlja.

Borsod - Gömör- Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesülete pénztárába történt befizetések 

az 1911-ik évben.

Kelet A befizető tag neve
Befizetés

évre összeg
Khó nap

1 jan. 3 Hensch Emil... ... 1911 6
2 3 Antony Gyula 6
3 3 Dénes Géza_ ... 1910-11 12
4 3 Podhradszky Pál_ 1911 6
5 3 Kachelmann Walter 6
6 3 Hanko Pál _  ... 6
7 3 DiVald Béla ___ .... 1910 6
8 7 Szontagh Andor ... 1911 6
9 7 Dezsényi Jenő ... 6

10 7 Tornay Gyula 6
11 7 Bánik György 6
12 7 Csaszkóczy Károly 6
13 7 Hoznék Gyula 6
14 7 Antony Károly ... 6
15 8 Hering Samu 6
16 10 Stecher Xavér ... 6
17 10 Merényi Gyula ... 6
18 11 Kostenszky Pál ... 6
19 11 Aschner István ... 1910 3
20 11 Kotzman Géza ... 1909-10 12
21 31 Kellner Viktor 1911 6
22 31 Barger Guido... ... 1910 6
23 31 Eiek István _____ 6
24 31 Gyulay György ... 6
25 31 Péczeli Mihály ... 4
26 31 Mölczer Gyula ... 1907—9 , 18
27 febr. 2 Divald Béla ... ... 1911 6
28 2 Üjfalussy Mihály... 6
29 3 sipeki Balázs Lajos 1910 — 11 12
30 3 Faragó Béla ..._ 1909—10 12
31 3 Fischl József_____ 12
32 3 Nemes Károly ... 12
33 4 Csanády László ... 1910—11 12
34 4 Pauchly Rezső ... 12
35 4 Rozsnyó r. t. város 1911 6
36 5 Mányay Imre... ... 6
37 7 Urbántsek Ignác ... 1909—10 12
38 7 Kirinyi Béla ... ... 1910—11 12
39 8 Stripszky Mihály... 1910 6

Átvitel: 301
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X

Kelet A befizető tag neve
Befizetés

évre összeg
Khó nap

Áthozat: 301
40 febr. 8 Farkas Pál ... ..._ 1910. 6
41 9 Gintner Bálint ... .... 6
42 9 Peiszerle Pál... ____ 1908—10 18
43 10 Weinert Tivadar_  ... 1910—11 12
44 13 de Pottere Gerard ... 1910 6
45 14 Lux János ................ 6
46 21 Ferjencsik Miklós 1910-11 12
47 22 Mitske Gusztáv ____ alapitv. 150
48 22 Szénássy Béla ..._ alapitv. 150
49 22 Gesztes Lajos .......... 1910 6
50 márc. 4 Holéczy Gusztáv_____ 1909-10 12
51 4 Pékh József_____... 1911 6
52 4 Nagy Sándor... ... _ 1910 6
53 4 Formán Gyula ... ... 6
54 . 7 Terray Gyula..._ — 1910- 11 4
55 8 Pataky József _ _ _ 1910 6
56 8 Ormay Gyula ... — 6
57 17 Jólsva r. t. város 1909-10 12
58 17 Gaszner Imre .......... 1910—11 12

Összesen 743

Kelt Jolsván, 1911. március 17-én.

Szénássy Béla
pénztárnok.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesülete tagjainak névsora

az 1911. év március 15-én a hátralékok és az előrefizetések 
kimutatásával.

A) Alapító tagok.

1. Ifj. Almássy István alapítvány ... ... ... ............ 150
2. Andrássy Dénes gróf ... . ... ... — ... — 2000
3. Andrássy Géza gróf ..................................    — 300
4. Áronffy Ernő............................................................. -........... 150
5. Egri főkáptalan ..................................  ... ... ............ 300
6. Egri papnövelde ................. . ....................... . ...............- ... 150
7. Fülöp Szász Cöburg Gothai heröeg..................................... 500

és minden tisztnek gyűlésenként és évenkint 20 korona
8. Gömöri faipar részvénytársaság (megszűnt 1910-ben) ... 150
9. Imecsfalvi Imecs Béla (f 1909. VIII/23.)............................ 150

10. Károlyi Mihály gróf ...........    150
11. Knöpfler Károly ... ... ... ... ... — ... — ... 150
12. Mitske Gusztáv . ........... ... -......................................... 150
!3. Rimamurány S.-T. vasmű r. t................................................. 150
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Vadászati irodalmunk hivatása és lényege.
Irta Remetei Köváry János.

A vadászat még most is egy elvont fogalom. Régi 
könyvek, iratok és. feljegyzett hagyományok között keres
gélve kutatok. Keresem a vadászat terén elévülhetetlen 
érdemeket szerzett nagyjaink megörökített neveit.

A régi időkben sok olyan névre akadok, akiknek tulaj
donosai a magyar vadászat egén úgy vonulnak keresztül, 
mintha fényes üstökösök lettek volna. Egyéni ügyességük, 
bátorságuk, vitézi mivoltuk, még az akkori időben is ki
magaslik a kortársak közül. Rettenthetlen bátorságukat 
legendaszerüen éneklik meg a lantosok. A kor előre
haladásával megszületnek azok a nagy vadászatok, ame
lyekre hazánkba sereglenek egész Európa számottevő 
uralkodó családjainak tagjai. A magyarországi vadászatok 
híresek lesznek az egész világon. A mai fogalmak szerint 
meg nem érthető nagyarányú vadászatok rendeztetnek. 
Ezen vadászatokat kizárólag az uralkodóház, vagy az 
ország főurai tartják meg. A mi természetes is, mert a 
vadászat kiváltságos jogok közé tartozott, s miként most, 
úgy régen is a vadászat jóga egyúttal, a föld tartozéka 
is volt. Kié a föld: azé az ország is:. Idegen bérletről 
szó sem lehetett. Mint minden a világon, úgy ez a 
legendás korszak is elmúlott. Elmúlt pedig a fejlődés 
öröktörvényeinél fogva, hogy fejlődésében átalakulva, 
mind közelebb-közelebb jusson ama ideális állapotokhoz, 
aminek lehetőségét csak halványan sejtjük, de megvaló
sulásában nem hiszünk.

Ennek, a vadászati kornak történetéhez a köznek 
semmi köze sincs. Kiváltságos jog volt és kiváltságosok 
gyakorolták. És ha az én felfogásom az ilyen kiváltságos 
jogok gyakorlásával egyet nem ért, az nem a tradíció 
megsértésében nyilvánul, hanem egyedül csak abban 
leli magyarázatát, hogy még most sem tudom megérteni 
azt, miért legyen kiváltságos valaki olyanban, amit régen 
csak születésénél fogva, , de manapság már egyénisége 
által is megszerezhető jogként gyakorolhat. Hogy ezen 
fogalommal nem állok egyedül, azt bizonyítja a később 
alkotott törvények egyenjogosultsága is, amely a vadá
szatot felszabadítva, a köznek adta által, hogy mindenki, 
aki tisztességes és becsületes ember, szabadon gyakorol
hassa. így lett a vadászat közérdekű dolog,' ezáltal lett 
megalapozva egy külön ipar és kereskedelem és így lett 
a vadászat egy fontos közgazdasági tényező, amelynek 
fellendítése szociális, szempontból is úgy a köznek, mint 
a magyar vadászoknak egyaránt érdeke.

A nagy, átalakulással megszületnek azok az emberek

is, akik vadászati tudásukat, tapasztalataikat másokkal is 
megosztani óhajtják. Oktatva mesélnek, tanítanak és így 
közvetve a magyar vadászat érdekeit szolgálva, a köznek 
tesznek szolgálatot.

Nagy vállalkozás volt akkortájban az ilyen dolog; hisz’ 
még manapság is meglehetősen undorodunk a nyomta
tott betűtől, mert soha sem hisszük el másokról azt, 
hogy tudásukat önzetlenül másokkal is megosztani akar
ják. Pedig az irás csak eszmegondolatainknak a máso
kéival való kicserélése. Az ilyen kicserélésekből szűrőd
nek le azok a nagy tapasztalatok, amelyek arra hivatottak, 
hogy tudásunkat gazdagítva, helyes útmutatásokkal szolgál
janak azoknak, akiknek ezekre bárminemű szempontból 
is szükségük lehetne.

A vadászati szakirodalomnak ilyen önzetlen munkásai 
nem tudom vártak- e valaha valamit a magyar vadászat
tól, vagy csak igazán önzetlen vadászati szeretetből 
munkálkodtak. De való az, hogy elismerésben nem része
sültek és manapság is emléküket igazán csak egy néhány 
rajongó hívük őrzi.

A vadászati szakirodalom ez idő szerint nálunk a leg- 
háládatlanabb tér, ahol az iró működhetik. A vérbeli író 
ezzel ugyan nem törődik, mert ha valahol önzetlenség 
van és ezt dicsérni lehet, akkor ez a nagymérvű önzet
lenség igazán a magyar vadászati íróknak dicséretre 
méltó tulajdonságuk.

Állításom valódiságát egy nehány példával is megvilágí
tani bátorkodom; nem magamért teszem, hanem csak 
azért, hogy ezek a névtelen hősök szellemei vigasztalást 
leljenek megalapozott munkájukban, hogy utódaik is 
önzetlenül, fennen fogják lobogtatni azt a zászlót, amelyet 
annak idején egy néhány már elhunyt, de egy néhány 
még köztünk élő jeleseink — kibontottak.

Mindegyiknek munkája maradandó nyomot hagyott a 
magyar vadászati irodalomban; sőt nemcsak nyomot 
hagytak hátra, hanem valósággal útmutatóul is szolgál
tak követőiknek. Ezeknek a jeles embereknek az emlékét 
mi sem őrzi. Sőt a még köztünk .élők is, tudásuknak 
szerénységével csendesen félre vonultak, hogy helyet 
engedjenek a hangosan követelő fiatal modernizmusnak.

A magyar vadászati irodalomnak jóformán megterem
tőit : Bérczy Károly, Ujfalvy Sándor, Chernél István, 
gróf Kreith Béla, gróf Zichy Imre, Merzsey György, 
Cserszilvási, Illés Nándor, Belházy István, Szécsi 
Zsigmond, Hanvay Zoltán stbt. a mai vadászok már 
nem ismerik annyira, mint a hogy őket érdemük sze
rint minden igaz magyar vadásznak ismernie kellene.

A Vadászlap is annak idején kockázatos vállalat volt,; 
vállalkozóit nem vezethette semmi irtás, mint egyedül a 
vadászat iránti szeretet. Mai érdemes szerkesztője : 
Egervári Egerváry Gyula harminc éven át szerzett 
tapasztalataival sokat tudna mesélni a mi, különleges 
helyzetünkről. És bizony, ha ő mellé is nem szegődött 
volna az a kis lelkes gárda, akiket nem rettentett vissza 
semmiféle álokoskodás, akkor manapság már büszkén 
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dicsekedhetnénk mindenkinek, hogy Ázsiában lakunk és 
nem félvad, hanem egészen vadak vagyunk.

Tagadhatatlan tény, hogy a régibb időben a vadászati 
írók passzióból írtak ; oly szerencsés helyzetben voltak, 
hogy a megélhetéssel törődniük nem kellett és így a 
Menenius Agrippa meséjét csak elvi szempontból bírál
hatták.

Vadászati viszonyaink fejlődésével a vadászok igényei 
is megváltoztak. Követelőbbek lettek: Aesopus-féle mesék 
már nem izgatták. A vadászati íróktól megkívánta már 
az olvasóközönség, hogy mindenről, ami a vadászathoz 
tartozik, őt kimerítően és pontosan értesítse. Ennek a 
kívánságnak a hivatásos vadászati írók becsületesen 
meg is felelnek.

Hangsúlyozom, hogy: hívatásos, mert ezek az embe
rek annyira ideálisak, hogy ők vakon bíztak abban az 
eszméjükben, hogy a vadászati irodalomból tisztességgel 
meg is élhetnek. Hogy ez a feltevésük mennyire ütött 
be, a személyük iránt érzett szeretetem nem engedi 
jobban megvilágítani.

A mai vadászati irodalomnak egy olyan nagytehetségü, 
inteligens írói gárdája van, hogy ha ez a nagy szellemi 
erő bármely nemzetnek a rendelkezésére állana, akkor 
az a nemzet örök maradandó becsű munkákkal gazda
gítaná irodalmát. Mert hogy irodalom legyen, ahoz nem
csak író, hanem olvasó is kell. Már pedig, ha figyelembe 
vesszük, hogy hazánkban a vadászatot túlnyomóan a 
főúri és a művelt középosztályhoz tartozó elemek gyako
rolják, akiknek szellemi szükségleteik is arányban kellene 
hogy álljon a társadalmi állásukkal, akkor nem tudom 
megérteni azt, hogy jóformán három, vagyis jobban 
mondva két vadászati szaklap elégítse ki az olvasó 
közönséget potom, valósággal papír önköltségig árban 
számítva előfizetési díjait.

Mert . . . 40.000 olvasni, írni tudó vadászból okvetlen 
kellene 20.000-nek kikerülnie, akik szükségét éreznék 
annak, hogy egy vadászati lap nélkül meg lenni nem tudnak. 
20.000 előfizető megfelel öt vadászati lapnak, amelyek 
hetenként jelennének meg, úgy, hogy ezek a lapok a leg
kényesebb igényeket is kielégítenék. Nem kell öt lap! 
Jó. De akkor bizonyítsa be a meglevőkkel a magyar 
vadászközönség, hogy az igényeit ezek is kielégítik és 
támogassa őket úgy, ahogy azt méltán meg is érdemlik.

A magyar vadászati irodalomnak egyik szerény, nagy
tehetségű, valósággal meglepő írója Lakatos Károly, 
oly elragadóan, gyönyörűen írja le közleményeit, hogy 
azok nemcsak a vadászt, hanem még a laikust is szem- 
kápráztatóan szórakoztatják. Kötetek számra terjedő 
munkái kincses háza a vadászati tudományoknak. Egy 
vagyont gyűjthetett volna velük, ha véletlenül — Schlosser- 
nek született volna.

Gyulai Gy. Károly internácionális vagászati tudásá
ban lapunk olvasói is méltán gyönyörködhetnek.

Gyöngyöshalászi Takách Gyula a vadászat gyakor
lati mestere, nemcsak tollával hirdeti az igét, hanem 

mint perfekt úri vadász maga is betartja azokat a sehol 
meg nem írt szabályokat, amelyeket minden igaz vadász
nak ismerni kellene, de amelyeket — sajnos — igen 
kevesen tartanak be.

Szlavik Nándor szavai is mind, az évek hosszú 
során át szerzett tapasztalatainak a leszűrődései.

Hány, meg hány jeles gentleman tollforgató emberünk 
áldoz, minden érdek nélkül, Diana istenasszonyának 
oltárán, hogy tudásukkal és tapasztalatukkal gazdagítsák 
a vadászati tudománynak kimeríthetlen kútforrását.

A modern fegyvertechnika sem hagyta érintetlenül a 
magyar vadászati irodalmat.. Egy kis lelkes gárda kelet
kezett, mintha a földből nőtt volna, úgy lépett a síkra, 
hogy mindenkinek meg kell hajtania előttük az elismerés 
zászlaját. Ennek a lelkes kis gárdának az élén áll Herényi 
Gothard Sándor, a kiváló fegyverszakértő, kinek tudása 
és nagy szakértelme vetélkedik bármely európai szakértőé
vel. Kísérleteire már valósággal egy kis vagyont költött. 
Mintaképe a gavallérosan gondolkodó magyar úrnak. 
Amennyire szőrszálhasogató, annyira tárgyilagos is. A 
fiatal gárda nyomdokát követve, vetélkedik vele, hogy ki 
legyen az első, aki hamarább bepillantson valamilyen
féle szerkezetű újabb öldöklő masina rejtelmébe.

Ezeknek a hasznát is a magyar vadászközönség érzi meg. 
Mert a vadászat fejlődésével a fegyvertechnika nemcsak 
lépést tartott, hanem mérföldes lépésekkel azt meg is 
előzte.

Ezen adatok felsorolásával figyelmünk önkénytelenül 
is az „erdészet" felé irányul. A „Magyar Erdész" múlt
jára visszatekintve, jelenét figyelembe véve, azt tapasz
taljuk, hogy biz’ az létjogosúltságát nem az üzleti vállal
kozás, sem pedig a felsőbb érdekkörök támogatásának 
köszönheti ; hanem egyszerűen egy ideális gondolkozásu 
ember bölcs előrelátásának az önzetlen munkája volt. 
Hogy ennek az ideálisan gondolkodó embernek intencióit 
megértette és követte egy ugyancsak lelkes kis gárda, 
azt fényesen igazolja a lap szellemi nívója, mert bárki 
is vesse a legszigorúbb kritika alá, tárgyilagos bírálatát 
el kell hogy ismerje, miszerint az, amit ad a lap — euró
pai színvonalon áll. Bolondgombát, hülyeséget és el- 
fogúltságot belőle soha senki ki nem olvashatott. Hogy 
ezt a dicséneket mégis én zengem, annak igen egyszerű 
a magyarázata. Engem — mint főmunkatársat — nem
csak szoros kötelék fűz a laphoz, hanem mint vadászati 
írót, a lap iránti nagy tiszteletem és becsülésem való
sággal feljogosít erre.

Hazánkban a „Magyar Erdész“ volt az első lap, amely 
a vadászatban nem ellenlábasát látta, hanem vele kar
öltve együttesen haladt kijelölt útján, hogy mindenkinek 
bebizonyíthassa, miszerint az erdészet és vadászat ellen
tétes voltában csak az ósdi és maradi emberek bizakod
hattak ideig-óráig, mindaddig, amíg a modern gondol
kodás világító fáklyája a tudatlanság eme tévhitét el 
nem oszlatta. Hogy eme tévhit eloszlatása közgazdaságunk 
lényeges előmozdítója lett, azt már mindenkinek el kell 
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ismernie ; de el kell azt is ismerni, hogy ebben a mun
kában a „Magyar Erdész“ becsületességgel ki is vette a 
maga részét.

Ha mindezeket figyelembe vesszük, akkor önkényte
lenül is be kell látnunk, hogy a magyar vadászat, ami
dőn ahoz. a határhoz ért, ahol a kiváltságos jogok meg- 
egyuttal szűnnek, akkor a vadászat is egy más irányba 
terelődött, amely úton haladva eljútott a mai álláspontjához, 
amely meg is felel hivatásának úgy is, mint egy igen fontos 
közgazdasági tényező. Hogy a vadászat mai állása meg
felel-e azoknak a kivánalmaknak, amelyek egy ilyen 
fontos közgazdasági tényezőhöz fűződhetnek — az más 
elbíráláshoz tartozik, erre közleményem keretében ki 
nem térhetek. Itt csak azt akarom megemlíteni, hogy a 
magyar vadászat jelenlegi állása fejlődött helyzetét vájjon 
kinek, vagy minek köszönheti ?

Ál dozatot hoztak érte ?
Az állam tette azzá, ami most ?
Vagy talán önmagától fejlődött?
Mind olyan kérdések, aminek létezése — elég sajnos — 

eddig senkinek sem jutott eszébe. A magyar vadászat 
jelenlegi helyzete; fejlődött viszonyainak létezését egyes- 
egyedül a magyar vadászati irodalomnak köszönheti. Ha 
nem lett volna az a sokat emlegetett szegényes irodal
munk, bizony még most is ott állnánk, ahol ezelőtt 80 
vagy 100 évvel voltunk. Vadásznának a kiváltságosak, de 
ennek hasznát sem az állam, sem a köz nem érezné.

Az ember elgondolkozik, hogy: há már a magyar 
vadászat egy olyan fontos közgazdasági tényező lett, 
mint a milyen, és igy nyomában új ipar- és üzletágak 
keletkeztek, aminek jótékony hatását még szociális szem
pontból is érdemes figyelemre méltatni és amikor a 
logikusan gondolkodó belátja azt, hogy mindezek a szak
irodalom áldásos működésének köszönhetők, akkor méltán 
kérdezheti is, miért nem irányul az állam figyelme a 
magyar szakirodalom felé is ? Az állam, mint egy nagy 
erkölcsi testület, igen sok olyan eszközzel rendelkezik, 
amelynek jóakaratu irányításával hathatósan előre tudná 
mozdítani a magyar vadászati irodalomnak a nagy rész- 
vétlehségben eléggé döcögő szekerét.

Vagy, ha ez nem jó forma volna, miért nem állnak 
elő passzionátus, gazdag vadász-főuraink . . . miért nem 
financiroznak ők egy nagy modern vadászati lapot?

Lánczy Leók, Elek Pálok, a Beckek, a Kornfeldek — 
meg az áldás tudja nevüket, a sok nagy pénzügyi 
kapacitásnak — akik, modern Teli Vilmosként áldoznak 
a vadászat nemes sportjának oltárán, sohasem jut eszükbe, 
hogy a magyar vadászati irodalomért is lehetne valamit 
tenni. Hisz’ mindnyájan dúskálnak a földi javakban. Az 
ő szellemi élvezetük is megérne egy milliót.

Van itt elég iró-ember. Egyik jelesebb a másiknál. El
végeznék azok a munkát. Még a befektetett tőkéjük is 
megtérülne az előlegezőknek. Nem is kellene uj lapokat 
alapítani, csak a régieknek kellene egy finánciális injectiot 
adni, hogy: fürgébben, más köntösben, több illusztráció

val, a nyomdai ipar remekeivel felszerelve, nagyobb ter
jedelemben megjelenve, szórakoztassák Diana istenasszo
nyának rajongó híveit. Az érdeklődést csak felkelteni kell, 
ha felébred, útját elvégzi önmaga is.

A vadászati irodalom témája kimeríthetetlen. Képei 
megkapóak és gyönyörködtetők. Ha valaki egy élvezetes, 
szórakoztató, gyönyörködtető laphoz jutányosán hozzá
juthat, az barátja lesz egy egész életen keresztül, attól 
el nem válik soha 1 De ... a modern lapszerkesztés és 
lap-előállítás kalkulációi nem ismerik a két-bárom éves 
hátralékos előfizetőket, sem pedig a numerus clausust, 
amelynek védő árnyékában különféle egyletek tagdíjas 
nimródjai meghúzódva kinevezik magukat 8-tól egész 
12 koronáig — előfizetőknek, mely összegnek lefizetése 
ellenében nemcsak „védegyleti“ — „állatvédői“ — 
„ebtenyésztő egyleti“ tagsági jogosultságra is reflectál- 
nak; hanem még a szokásos újévi zenélő óra tisztelet
példányára is igényt tartanak.

így nem lehet lapot szerkeszteni, de így nem lehet 
irodalmat sem pártólni. Ne játszódjunk szembekötősdit 
ezzel a szóval, hogy: pártolás! A pártolás lényege az 
összetartásban rejlik. Az összetartásban fogamzik meg az 
erő és a hatalom: ahol pedig ezek a tényezők meg 
vannak — ott alkotni is lehet. Már pedig az alkotáshoz 
szükséges szellemi és anyagi erőkkel a magyar vadászok 
minden kétséget kizárólag rendelkeznek is. Ezt nem csak 
én állítom, hanem bizonyítja az egész művelt világ is.

Méltán kérdezheti mindenki, hogy: hát akkor ... hol 
itt a hiba?

Megmondom azt is.
A hiba abban rejlik, hogy az egész magyar vadász

társadalomban nem akad egy vállalkozó szellemű erő, 
aki a vezetést magához ragadva megmutatná, kijelölné 
nekünk az összetartás útját, amelyen haladva, egyesült 
erővel, ahhoz a színvonalhoz érnénk, amely a többi mű
velt nemzetek sorában a magyar vadászatot — mint 
sokat emlegetett Eldorádót — jogosan meg is illetné.

Szép szavakat, már igen sokat hallottunk; de olyan
hoz — amilyenre báró Bánffy Dezső azt mondaná, hogy 
tettekkel tényező is legyen, — eddig még szerencsénk 
nem volt.

A kőszáli kecske életrajza és vadászata.
(Folytatás.)

Abban már szétágazók a vélemények, hogy a társa
ságban élő állatok a csapat védelmére „őrszemet“ állíta
nak-e fel, vagy valamennyien őrködnek-e?

Bár Mützel azt állítja, hogy a vadnak testtartása a fek
vésnél, amikor a hátulsó lábak mindég futásra kész 
helyzetben vannak szorosan a test alá huzva, az egyik 
mellső láb pedig egy lépéssel előrébb áll, ami az utóbbi 
feltevésre enged következtetni, mégis részünkről az előb
bit fogadjuk el, mert•.az őrködő — legtöbbször bak — 
a veszedelem, gyanús nesz vagy tárgy feltűnése esetén 
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rövid, éles füttyöt hallat, amire azután az egész csapat 
hanyat-homlok veszett iramodásba kezd.

Vad futással menekülnek a hegynek fel, s leginkább 
a bak vezetése alatt; azonban egy kis idő múltán meg- 
állanak kémszemlét tartani, s ha a látóhatáron semmi 
gyanús tárgy nem mutatkozik, úgy legeléshez kezdenek; 
ellenesetben pedig folytatják a menekülést. Mint a ren 
des váltóját megtartja a vadak legtöbbje, úgy megtartják 
azt a kőszáli kecskék is, s különösen ügyesek az aka
dályok legyőzésében. Ugrással csodálatos terepeket, repe
déseket és szakadékokat repülnek át. Az éles csülök-: 
köröm szélei a kemény sziklatalajon mintegy bevésődni 
látszik, tartásban a legcsekélyebb sziklaélen vagy hegyen 
is a legnagyobb könnyedség és biztonsággal foglal állást. 
A kőszáli kecske négy- -hat méteres szakadék felett- mint 
a madár, oly könnyedén szökik át, anélkül, hogy, neki 
kellene futnia, 2—ß'/a méter magas sziklára fel tud álló 
helyéből ugrani. A menekülés nem mindég hegynek fel
fele tart, hanem a szükséghez képest sokszor vízszintes 
irányban is, a hol azonban minden kis előnyt és fede
zetet, amit csak a terep nyújtani képes, felhasznál. A 
glecsereket nem igen szereti menekvési iránynak felvenni, 
és a mennyire csak lehet, mellőzi is azokat.

A kőszáli kecskékre a vadászat rendesen jül. és aug. 
hónapokban szokott az olaszországi területeken megkez
dődni ; ezen a vadászaton csak az olasz király és fenséges 
vendégei vesznek részt. Messzemenő előkészületek előzik 
meg a vadászatot. A többek között a hajtók csapata, amely 
150—200-at számlál, a legedzettebb és veszélyt nem ismerő 
és a legválságosabb pillanatokban is helytálló egyének
ből áll. A vadőrök vagy vadászok vezetése alatt ezek a ki
szemelt és kiválasztott emberek már a vadászat előtti 
éjjelen elfoglalják a vad napi tartózkodási helyeit és vál
tóit. A hajtás a körülményekhez és viszonyokhoz mérten 
történik egy bizonyos előre megállapított irányban. Sok
szor lövésekkel és botokkal kell a hajtóknak a csökö
nyössé lett vén kecskebakokat a sziklaoduk, barlangok, 
vagy hozzáférhetetlen sziklapárkányokról elűzni, előre tes
sékelni, ahol a magas vadász úr, egy sziklafalhoz lapulva, 
a sziklaszoroson keresztül várja megjelenését. A vadá
szat úgy a vadászokra, valamint a hajtókra egyaránt 
veszedelemmel járó. Bőrlehorzsolások és zúzódások még 
a csekélyebb kalamítások közzé tartoznak. Azonban meg
esik nem ritkán, hogy a vadászatnak egy-két ember
áldozata is van, miért a legnagyobb elővigyázattal járnak 
el, az orvos nem hiányzik egy vadászatról sem. Gyak
ran megesik, hogy a kőszáli kecske-csapat egyik-másik 
sziklaszoroson menekül; az ott leső vadászt vagy hajtót 
csak az mentheti meg ilyenkor a biztos haláltól, hogyha 
hosszában lefekszik a földre s egy bokorban azután ala
posan megkapaszkodik, S így a vadul rohanó kőszáli 
vadakat magán átnyargalni engedi.

Már említettük, hogy a kőszáli kecskék társas életet 
élnek, szolidáritásban van egymással az egész csapat, 
mert veszély idején közösen veszik fel a harcot az ellen

séggel (egy kőszáli sas egy Ízben 6 kis kőszáli kecske- 
gidát fenyegetett elrablással, az anyakecskék gidáikat a 
sziklafal mellé szorították szarvaikkal, mig a vadász, aki 
az egész jelenetnek szemtanúja volt, a sast el nem riasz
totta). A kőszáli kecske ellenséges indulatot tanúsít a 
zerge ellen, még a váltóikat is kerüli.

Látása, emlékező észbeli ösztöne, különösen pedig 
hallása, kitünően éles. Megtudja különböztetni a vihar 
áltál okozott sivító, fütyülő, dúdoló hangot, vagy a gle- 
csérek ropogását, a hó lavináinak dübörgését, a kőgörge- 
teges helyeken az elemek által kimozdított kövek és 
sziklák aláhullása által okozott zajt attól, amit ragadozók 
vagy emberi ellenségeinek léptei okoznak.

Elővigyázó különösen tartózkodási helyeinek megválasz
tásában és az azokhoz vezető útak s váltók kikeresésében.

Az önkéntesen ide-oda csatangolásnál számtalanszor 
összeütközésre kerül a dolog a bakok között, amely 
azután valóságos harccá válik és veszekedő, viaskodó 
dühbe megyen által.

Mint fennebb mondottuk, a zergéket kerülik, azonban 
a zerge-sutákhoz nemcsak vonzódnak, hanem párzanak 
is velük.

A megszokás és rendszeretet a kőszáli vadnál még 
fogságban is példányszerü. Leereszkedési, lefekvés! helyét 
rendesen egy s ugyanazon helyen keresi fel nap-nap 
mellett, sőt verekedésül is mindég egy helyet választ. 
Pihenés alkalmával az öreg bakok orrukat szorosan a 
szügyükhöz nyomják és a fej felső részét a nehéz szarv
val együtt egészen leeresztik a földre. A szabadban lát
ható néha, hogy a szarvaikat a sziklához támasztják, 
vagy magasabb kődarabra, cserjére. Említettük már, 
hogy az öreg nőstények elhagyják a társas életet és a 
legjárhatatlanabb, a leghozzáférhetetlenebb sziklatömke
legbe húzódnak, csak a párzáskor, a rigyetési idő el- 
érkeztével kerülnek onnan elő.

A kőszáli kecskék, kivált a nőstények, hosszú életűek, 
úgy hogy életkoruk véghatárát 40—50 évre teszik, hanem 
az is bizonyos, hogy magas koruk elérésével, az évekkel 
együtt veszítik el rugalmasságát izmaiknak és tenyész- 
képességüket, s hihetőleg ennek tudatában húzódnak el, 
állanak félre. Október és november hóban kezdik meg a 
vedlést, a szőrzet színe változását az Alpesekben; az át
menet vagy tiz-tizenkét hétig tart. Ezen idő alatt nyug
talanok és izgatottak, indulatosak s legtöbbnyire a ma
gas hegységekbe vonulnak. Vedlés után indul a bak 
párzási útjára, ami sokszor egész januárig, sőt esetleg 
azon túl is elhúzódik, mégis a nőstényekre nagy be
folyással van e tekintetben a kiima, ami nemi ösztönü
ket azután befolyásolja, mint a spanyol kőszáli bak már 
novemberben áldozik a párzási örömöknek. Minden esetre 
a korai párzás a hidegebb klímánál, ahol a tél hosszabb, 
nem igen kívánatos és akklimacionális kísérletekre nem 
alkalmas, ott a korai párosodási a lehetőséghez képest 
meg kell akadályozni. A párzási idény alatt az erősebb 
és korosabb bakok az uralkodók, és a fiatalabb vetély- 
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társakat, egész könnyedséggel tudják a háremtől elugratva, 
távol tartani, hanem azután annál erősebb és keményebb 
harcot kell az egykorú bakoknak viVni egymással. Még 
az anyakecske is az eddig maga mellett megtűrt gidá- 
ját elkergeti. A baknak ebben az időtájban különös kel
lemetlen szaga van.

Mikor már a nőstény kecskék vemhesekké lettek, újból 
csapattá tömörülnek, s a déli hegyoldali legelőket keresik 
fel, de amikor megérzik, hogy anyák lettek, úgy a leg
nagyobb métékű izgatottság vesz rajtuk erőt. Öt havi 
vemhesség után a nőstény május—julius hónapok között 
1—2 gidát ellik. Igen szépek az apró állatkák. Finom 
gyapjas szőrzettel jönnek a világra és anyjuk által lesz
nek szárazra nyalva. Amint megszáradtak, már követhetik 
anyjukat, s ekkor már nehezen foghatók el.

(Folyt, köv.)
ÄfckikA.

Az önálló vadászterület jogi kérdése.
Lapunk egyik barátja kérdést intézett hozzánk az 

önálló vadászterületekre vonatkozólag. Tekintettel a kér
dés közérdekű voltára, egész terjedelmében közreadjuk.

Kérdés.
A vadászati törvény, 1883. évi XX. t.-c., 2. §-a szerint 

„saját földbirtokán“ a tulajdonos vagy az, akinek az ... 
szabadon gyakorolhatja, ha az: . . .

A földbirtok szó alatt én akár erdő, akár mezőgazda
ságot értek, akár pedig a kettőt vegyesen.

Egy földbirtokos mintegy 198 kát. holdnyi erdőbirtokán 
szabadon gyakorolja a vadászatot, mert ezen erdőbirtokát 
csak egy mezei dűlő út választja el több száz holdas 
mezőgazdasági birtokától, s így a kikötött feltételnek megfelel.

Mindazonáltal az erdőt határoló községi földeket bérlők 
azt állítják; hogy ezen erdőben joguk van vadászni, indo
kolva azzal, hogy nincsen 200 k. hold s ?a mezőgazda
sági birtokkal nem egyesíthető — jobban mondva a két 
különféle mivelés alatt álló birtok nem vonható a 2. §. 
hatálya alá, mert erre nézve döntvény van a kezükben.

Kinek van igaza s létezik-e említett értelmű döntvény?

Egy kisebb erdőbirtokosnak mintegy 60 k. holdnyi 
erdőbirtokát három oldalról körülveszi egy másik birtokos 
mezőgazdasági birtoka, melyen a vadászatot — jogosan — 
szabadon gyakorolja. Ezen birtokos, vadászat tekinteté
ben említett erdőbirtokhoz is igényt tart; ugyancsak azon 
érdőbirtok azonban egy oldalról ugyanazon községi határ
ban levő s a község részéről bérbeadott községi vadász
területtel is határos. A községi határvadászat bérlői szin
tén igényt tartanak ahhoz a 60 k. holdas erdőbirtokhoz. 
Melyiket illeti meg a vadászat joga?

Milyen eljárást kövessen az erdő- és mezőgazd. birtok 
birtokosa, hogy ezen két birtokot az 1883. évi XX. t.-c. 
2. §-ának 3. p. értelmében egyesíthessék?

Ha az erdőbirtok 50 k. holdnál kisebb volna, egyesül
hetne-e a mezőgazdasági birtokkal, amelyen a vadászatot 
a 2. §. értelmében szabadon gyakorolhatná ? )

Válasz.
A vadászati törvény 1883. XX. t.-c. 2. §-ának 1. pontja 

az önálló vadászterület nagyságát legalább is 200 kát. 
holdnak határozza meg. De nemcsak akkor, ha-ez a 
terület egy tagban van; hanem akkor is, ha az több 
határban fekszik is, legyen az bár: utak, vasutak, 
csatornák, folyók avagy patakok által szétválasztva, 
így tehát a feltett kérdésre a hivatkozott törvény világo
san meghatározza, hogy: igenis, az a 198 kát. hold 
terület önálló vadászterület; még pedig azért, mert 
ugyanazon tulajdonosnak tulajdonát képező több száz 
holdnyi terjedelmű birtoktestétől, csak egy mezei dülö- 
út választja el. Hogy az a másik birtoktest erdő vagy 
mezőgazdasági mivelés alatt áll-e? az a dolog lényegén 
mitsem változtat, mert ebben a törvény maga sem dis- 
tingvál, mivel határozottan földbirtokot nevez meg és 
így logikusan véve a dolgot, a földbirtok meghatározása 
alatt úgy az erdő, mint mező, szántó stb. egyaránt föld
birtoknak értendő.

Olyas féle állítás, hogy: emez a két különböző mi
velés alatt álló földbirtok döntvényszerüleg nem lenne 
egy önálló területté összevonható, az csak egyszerű — 
mese. Ilyen döntvényt még a kisbiró- sem hozhatna.

A kérdés ezt . a részét félremagyarázhatlanul maga a 
törvény világosítja meg azzal, hogy: az a 198 kát. hold 
terület igen is — önálló vadászterület.

A második kérdés igen homályos, mert nincs meg
határozva, hogy a kérdéses 60 kát. holdnyi erdőbirtok 
fekvésileg a községi vadászterülethez tartozik-e ? Azt 
hisszük azonban, hogy ez a terület a községi területhez 
tartozik. Ha így van, akkor mindenesetre a községi 
vadászterület bérlőit illeti meg a vadászat háboríthatlan 
joga. Az a másik mezőgazdasági birtokos, csak azért, 
hogy birtoka három részen határolja a kérdéses erdő
területet, azért még ott nem vadászhat.

A kérdésből nem lehet a birtokosok személyazonossá
gát megállapítani, hogy egy személy, avagy két külön
böző személye a tulajdonos. De legyen így, vagy úgy, 
az a jogi részén mitsem változtat.

Önálló vadászterületet több birtokos együttesen össze- 
állva is alakíthat birtokrészleteikkel, ha azok a birtok
részletek egy tagban legalább 50 holdat kitesznek. 
Tehát azt is világosan kimondja a törvény, amikor a 
minimális mértéket 50 holdra megszabta, hogy: ennél 
kisebb terjedelmű birtoktestek egyesülése önálló területet 
nem képezhet. Ezt a törvény nem így fejezi ki, hanem 
csak meghatározza azt, ami nem szabad, de ami szabad, 
annak meg felsorolását feleslegesnek tartja.

Az önálló vadászterületek körüli kétértelműségek el- 
kerülhetése végett célszerű azonban, ha az érdekeltek, 
vagy az érdekközösséget vállaló földbirtokosok ez irány
báni igényjogosultságukat a közigazgatási hatóság előtt 
idejekorán bejelentik. Még pedig mindég a községi 
területek bérbeadása előtt. Ez annyival is inkább célszerű, 
mert így legalább a területet bérbevenni szándékozók a 
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terület állagáról már jó előre értesülve vannak és az 
esetleges kétértelműségeket kikerülhetik. Már csak azért 
is, mert a területek bérbeadása alkalmával a törvény 
értelmében a területek pontosan meghatározva az árverési 
feltételekben minden kikötésekkel és az önálló területek 
felemlítésével — jó előre kihirdetendők.

Erről maga a törvény nem rendelkezik, azonban a 
gyakorlatban előforduló többféle félreértések tisztázása 
végett a m. kir. belügyministerium 1896. évi 4268. számú 
határozata szerint döntvényszerüleg kimondta, hogy: egy, 
a törvényes formáknak megfelelően kihirdetett árverési 
feltételekben ki nem tüntetett önálló vadászterület 
igényjogosultság iránti felebbezését elutasítja az érdekel
teknek és a bérlet megkötését megerősíti.

Indokolásában kifejti, hogy a bérbevevő az árverési 
feltételekben ezeket az adatokat nem ismerte, vele azok 
közölve nem lettek, az önálló terület tulajdonosai tudo
mással bírtak a bérbeadásról és jogaik érvényesítésére 
előzetesen is idejük lett volna, ezt elmulasztották és így 
a szabályosan megtartott árverésen a legtöbbet Ígérő 
bérbevevőnek bérletét a bérlet tartamára megerősíteni kellett.

A kérdezett esetben is most már csak az újabb bérbe
adás alkalmával, illetve az előtt lehet csak az érdekel
teknek az önálló vadászterület iránti igényüket érvé
nyesíteni. (Kő.)

±**±A**

Vadászat és vadkereskedelem.
Rovatvezető Gyulai Gy. Károly.

Az a körülmény, hogy a fölmívelésügyi m. kir. kor
mány még az elmúlt év december havában 90420/1910. 
szám alatt kibocsátott rendeletével hozzájárult ahhoz, 
hogy hazánk területén a hűtőházilag kezelt vad a tilalmi 
időkben is forgalomba hozható és elárusítható legyen, 
mindenfesetre érezteti kedvező hatását a vadpiacon, ahol 
ma a tilalmi időben is kaphatunk többféle vadhúsnemüt. 
Hazánk vadhúsfogyasztó közönsége egyelőre ugyan még 
nehezen szoktatható hozzá a február havától kezdve 
tilalom alá került nyúlnak és egyéb népszerű vadnak, az 
eddigi fogyasztási idényszaktól eltérő időben való" bevá
sárlására s illetőleg fogyasztására, mindamellett a jelen
ben is, a tavasz első hónapjában, a hűtőházban vadat 
raktáron mindenkor találunk ; a kereslet pedig ilyen vadáru 
iránt, kivált a külföld részéről ismételten megmegnyilatkozik.

Nem hűtőházilag kezelt vadból a magyar vadpiacon 
ez idő szerint csupán vaddisznó, fácán és vadruca sze
repel. Mivel ma már a szalonka-vadászatok is megin
dultak, sőt eredményeseknek is Ígérkeznek, készletek 
beérkezése azokból is várható.

Március hó második felében a vaddisznó kgrmonként 
1.00—1.10 K-ért, a vadruca darabonként 1.40—1’80 K-ért, 
a fácán darabonként 3.00—3.40 K-ért, a hűtőházi nyúl 
darabonként 2.40—2.60 K-ért szerepelt a budapesti vad- 
Piacon. A fenyvesmadár csupán pár nap előtt tűnt le a 
helyi vadpiacról.

A külföld nevesebb vadpiacain, a hűtőházi áru kivéte
lével, egyéb vadban a holtidényhez szabottan érzékeny 
hiány volt. E tekintetben az öt főbb vadpiac, nevezete
sen : London, Páris, Berlin, Wien és Lipcse egyaránt 
szűkölködtek vadfélében. Érthető módon a kereslet sem 
volt élénknek mondható. Ami mégis eladásra került, az 
eléggé magas árakon volt értékesíthető. Aránylag legna
gyobb készlettel szerepelt a fácán, amely így a keres
letet is képes volt kedvező árak mellett kielégíteni.

Mint ez idő szerint legforgalmasabb és legélénkebb 
vadpiacot említjük a berlinit, amelynek árui, némi orosz 
és skandináv eredetű árukon kívül, javarészben a magyar 
és osztrák vadászterületek állománya utján nyernek fede
zetet. A berlini vadpiac átlagos árai március közepe után

vadnemüben, mint a budapesti s csupán a hűtőházi nyúl 
hiányzott a berlini piacról, amelyből nálunk még mindig 
bizonyos készlet áll rendelkezésre.

a következőek voltak :
őz, kgrmonként 1 K 68 f — 1 K 72 f (hűtőházi)
szarvas kgrmonként 2 „ 40 „ — 2 „ 62 „
dámvad „ 2 „ 40 „ — 2 „ 60 „
sörtevad „ — „ 96 „ — 1 10 „
üregi nyúl drbonképt — „ 72 „ — 1 „ 80 „
fácánkakas 1. „ 2 „ 88 „ — 3 „ 60 „

11. » 1 „ 90 „ — 2 ,, 40 „
fácántyuk „ 1 „ 50 „ — 1 „ 80 „
hótyuk „ 1 „ — „ — 1 , 10 „
nyírfajd „ 1 „ 80 „ — 2 10 „
császármadár „ — „ 72 „ — 1 „ 20 „

A berlini piac tehát kétségtelenül változatosabb volt

* Kitüntetés. Őfelsége Tamás János főerdőőrnek 
állandó nyugalomba helyezése alkalmából sok évi hű és 
hasznos szolgálata elismeréséül a koronás ezüst érdem
keresztet adományozta. — Am. kir. földmivelésügyi mi
nister áthelyezte Szepesi Gusztáv m. kir. erdőmérnököt 
a liptóújvári főerdőhivatal kerületéből (Vichodnáról) Nagy
bányára a m. kir. főerdőhivatal központi szolgálatához. 
— Szuchevich. Sándor m. kir. erdőmérnököt Belé- 
nyesről Máramarosszigetre az állami erdőhivatalhoz, to
vábbá megbízta Molnár Antal m. kir. segéderdőmérnö- 
köt a belényesi m. kir. járási erdőgondnokság vezetésé
vel. — A törcsvári m. kir. járási erdőgondnokság szék
helyét Zernestre helyezte át és a m. kir. járási erdő
gondnokság vezetőjéül áthelyezte Wény János m. kir. 
segéderdőmérnököt Máramarosszigetről Zernestre.

* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
kinevezte: 1. Az állami kezelésbe vett községi stb. erdők 
kezelésének szolgálati ágazatához Porubszky Gyula, Gábor 
Sándor, Esztegár Bálint, Csopey Kornél és Szántó Mihály 
m kir. főerdőmérnököket a VII. fizetési osztályba m. kir. 
erdőtanácsosokká ; Dán Elek, Joós Elek, Pfundter Károly, 
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Bánik György, Zankó Emil, Zuskin Ferenc, Nyíri Dénes 
és Pribnow Pál m. kir. erdőmérnököket a VIII. fizetési 
osztályba m. kir. főerdőmérnökökké; Eördögh Bertalan, 
Fábián Béla, Koschatzky Rezső, Ziman Ede, Székács 
Vince és Fröhlich Brúnó m. kir. segéderdőmémököket a 
IX. fizetési osztályba m. kir. erdőmérnökökké; 2. a m. 
kir. erdőőri szakiskolák. szolgálati ágához : Török Sándor 
m. kir. erdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott m. 
kir. főerdőmérnököt a VII. fizetési osztályba m. kir. erdő- 
tanácsossá; 3. a magyarországi kincstári erdők kezelésé
nek szolgálati ágazatához: Iváncsó Bertalan, Spanyol 
Géza, Keleti Lajos, Matávovszky Árpád, Radó Pál és 
Kincses József m. kir. főerdőmérnököket a VII. fizetési 
osztályba m. kir. erdőtanácsosokká; Bészler Kálmán, 
Ladányi Frigyes, Elek István, Spettman János és Tomas- 
sek Miklós m. kir. erdőmérnököket a VIII. fizetési osz
tályba m. kir. főerdőmérnökökké ; BeCker Róbert, Vidos 
Miklós, Matusovits Károly, Lux Árpád, Spengel Sándor, 
Simonffy Gyula, Füstös Zoltán és Garlathy Oszkár m. 
kir. segéderdőmémököket a IX. fizetési osztályba m. kir. 
erdőmérnökökké ; 4. a horvát-szlavonországi kincstári erdők 
kezelésének szolgálati ágazatához: Krajnyák János, Czeisz- 
berger Ernő és Hantos Ernő kir. főerdőmérnököket a VII. 
fizetési osztályba kir. erdőtanácsosokká; Pfeiffer Gyula 
kir. főerdőmérnöki címmel és jelleggel felruházott kir. 
erdőmérnököt és Boór Károly kir. erdőmérnököt a VIII. 
fizetési osztályba kir. főerdőmérnökökké; Szilágyi László 
kir. segéderdőmérnököt a IX. fizetési osztályba kir. erdő
mérnökké; 5. az erdészeti kísérleti állomások szolgálati 
ágazatánál: Róth Gyula adjunktust a IX. fizetési osztály
ból a VIII. fizetési osztályba m. kir. főerdőmérnökké és 
erdészeti kisérletügyi adjunktussá; 6. az állami erdő
tisztek összesített közös rangsorozati létszámába: Balázs 
Emil, Neumann Jenő, Barna Endre, Gruber Rezső, Hajdú 
Gyula, Szeőts Béla, Thegze László, Vagács Sándor, 
Dezső János, ifj. Benkő Rezső, Zathureczky Nándor, 
Erdey János, Hauszmann Béla, Pap András, Lányi Ákos 
és Szabó Lajos m. kir erdőmérnökjelölteket, valamint 
Fáy Ede okleveles erdészt a X. fizetési osztályba m. kir. 
segédmérnökökké. — A m. kir. földmivelésügyi minister 
kinevezte az erdőfelügyelőségek szolgálati ágazatához 
Matusovits Péter kir. alerdőfelügyelőt a IX. fizetési osz
tályból a VIII. fizetési osztályba kir. alerdőfelügyelővé; 
az állami kezelésbe vett községi erdők szolgálati ágaza
tához Payer Artur, Monspárt István és Horváth Viktor 
m. kir. segéderdőmémököket a IX. fizetési osztályba m. 
kir. erdőmérnökökké; a magyarországi kincstári erdők 
szolgálati ágazatához Muzsnay Géza főiskolai tanárt, to
vábbá Cseres Gyula, Székely József és Burdáts János 
m. kir. főerdőmérnököket a VII. fizetési osztályba m. 
kir. erdőtanácsosokká; Ondrus Gyula, Bohunitzky Endre,. 
Lőfi Jenő és Béky Albert m. kir. erdőmérnököket a VIII. 
fizetési osztályba m. kir. főerdőmérnökökké; Oraßz Tamás, 
Gasparik Pál, Szepessy Elek, Figuli Lajos és Bedő Zol
tán m. kir. segéderdőmémököket a IX. fizetési osztályba 
m. kir. erdőmérnökökké; s végül az állami erdőtisztek 
összesített közös létszámában Lippóczy Béla és Bársony 
József m. kir. erdőmérnökjelölteket a X. fizetési osztályba 
m. kir. segéderdőmérnökökké, Fiedler Jenő m. kir. erdő- 
mérnök-gyakornokot a XI. fizetési osztályba m. kir. erdő- 
mérnök-jelöltté ; s egyszersmind Muzsnay Géza m. kir. 
erdőtanácsost megbizta a zsarnócai m. kir. erdőhivatal 
vezetésével. — Am. kir. földmivelésügyi minister a 
számvevőségek tiszti személyzetének egyesített létszámá
ban Remeschberger Gusztáv, Árpási Kálmán,,Polák Béla, 
Tichy Vilpios, Auffenberg Ágost és Balázsovits Kornél 

számellenőröket számvizsgálókká nevezte ki. — A m. 
kir. földmivelésügyi minister az erdészeti segédhivatalok 
tiszti személyzetének létszámában kinevezte Stégmeier 
Ödön irodatisztet a IX. fizetési osztályba segédhivatali 
igazgatóvá, Boér József, Debreczeni Ödön, Érsek Gusz
táv: és Gaál József irodasegédtiszteket pedig a X. fizetési 
osztályba irodatisztekké. — Am. kir. földmivelésügyi 
minister a kincstári erdészeti orvosok létszámában dr. 
Mátrai Ignác felsővisói kincstári erdészeti orvost a VIII. 
fizetési osztályba m. kir. kincstári erdészeti főorvossá, 
dr. Saád András liptóujvári és dr. Schmidt Imre kőrös
mezői kincstári erdészeti orvosokat pedig a IX. fizetési 
osztályba m. kir. kincstári erdészeti orvosokká nevezte ki.

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
áthelyezte Fás Gyula m. kir. erdőtanácsost Székelyudvar
helyről Kaposvárra (hivatalfőnöknek), Esztegár Bálint m. 
kir. erdőtanácsost Hidalmásról Székelyudvarhelyre (hi4a- 
talfőnöknek), Garda János m. kir. főerdőmérnököt Szo- 
vátáról Szászrégenbe (erdőgondnoknak), Demény Lajos 
m. kir. erdőmérnököt Szászrégenből Szovátára (erdőgond
noknak), Prunyi Albert m. kir. segéderdőmérnököt Székely
udvarhelyről Hidalmásra (erdőgondnoknak), továbbá Rá- 
duly János m. kir. főerdőmérnököt Besztercéről Buda
pestre az erdészeti „A“ főosztályba.

* Erdészeti altisztek fizetésrendezése. Az Erdé
szeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége a kép
viselőházhoz kérvénynyel fordult, melyben ecseteli az 
erdészeti altisztek szomorú fizetési viszonyait, szemben 
á nehéz megélhetési helyzettel.

* Szerkesztő-változás. Sugár Károly m. kir. fő- 
erdőmérnök „Az Erdő“ szerkesztőségétől megválván, az 
Orsz. Érd. Egy. mint kiadótulajdonos a lap szellemi 
részének vezetését teljesen Balogh Ernő m. kir. főerdő- 
mérnökre bizta.

* Erdei facsemeték kiosztása. Gróf Serényi Béla 
földmivelésügyi minister az állami facsemete-kertekből, f. 
év tavaszán 1159 birtokosnak összesen 21,822,000 drb. 
különféle facsemetét adományoz, még pedig 934 birtokos
nak kopár és vízmosásos területek befásitására, üdülési 
helyek létesítésére és egyéb célokra 14,852,000 drb. 
csemetét ingyen.

* A tavaszi erdészeti államvizsga május hó 1-én 
s az erre következő napokon fog a fennálló szabályzat 
értelmében Budapesten megtartatni.

* Két humoros könyv. Péterfy Tamás székely író
nak most jelent meg két humoros könyve. „Nete ne!“ 
eredeti góbéságok és „Kacagó szövetkezetek", a szövet
kezeti élet vidámságai. A csinos kiállítású könyvek 
zamatos humoru szövegét számos kép tarkítja. A két 
humoros könyvet, postai szállítással együtt, 2 koronáért 
küldi: Péterfy Tamás Budapest, IX. Köztelek.

1911. évi 89. szám.

Faeladási hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy Hasznos község hatá

rában (Heves megye, Pásztó v. állomástól 3 
km.) az úrbéres közbirtokosság tulajdonát ké
pező erdő 1911—1915. évekre esedékes, mint
egy 50'5 k. hold kiterjedésű vágásterületnek ösz- 
szes és cserkéreg-termelésre kiválóan alkalmas 
faanyaga Hasznoson a község házánál 1911. 
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évi április bó 5=én délelőtt 10 órakor nyil
vános szó- és írásbeli árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 15.634 kor. 80 fill., azaz Tizen- 
ötezerhatszázharmincnégy kor. 80 fill., melyen 
alul a faanyag eladatni nem fog.

Bánatpénz, mely készpénzben, vagy óvadék
képes értékpapírban az árverést vezető meg
bízott kezeihez az árverés megkezdése előtt 
leteendő, 1563 kor.

írásbeli zárt ajánlatok az árverési feltételek 5 
pontjának megfelelően benyújtva elfogadtatnak; 
utó- és távirati ajánlatok nem vétetnek figyelembe.

Árverési és szerződési feltételek Hasznoson 
a község házánál a hivatalos órák alatt megte
kinthetők. Az eladandó erdő az úrbéres elnök
ségnél jelentkező érdeklődőknek bármikor meg- 
mutattatik.

Eger, 1911. március 15-én.
Egri m. kir. jár. erdőgondnokság.

Pályázat
erdészjelölti állásra.

A szepesi püspökség Savniki uradalmának 
szepes-tapolcai erdőhivatalnál betöltendő egy 

erdészjelölti állás.
Ezen állással következő illetmények vannak 

egybekötve :
Évi fizetés 1200 K, egy bútorozott szoba, 

28 ürméter tűzifa házhoz szállítva, külső mun
kálatoknál 4 K napidíj.

A püspöki uradalom összes erdészeti sze
mélyzete nyugdíjképes Ó Cs. és Apostoli királyi 
Felsége 1905. évi április 11-én kelt legfelsőbb 
elhatározása alapján.

Pályázóktól megkivántatik:
1. Hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 36. §-ban 

előirt minősítéssel bírjanak.
2. Az üzemtervek elkészítésében — felmérés, 

becslés, térképezés — kellő jártasság.
3. A tót nyelvnek legalább szóban való bírása.
4. Ép, erős testalkat, jó halló, látó és beszélő 

képesség.
Megjegyeztetik, hogy az első év próbaszolgá

latnak fog tekintetni, nyugdíjba való beszámítással.
Kérvények április bó 30=ig Püspök Úr 

Únagyméltóságához címezve alulírott hivatalhoz 
beküldendők és az állás a kinevezendő által 
mentőlelőbb, de legkésőbb julius hó elsején 
elfoglalandó.

Szepestapolca, 1911. évi március hó 21.
„Vasúti állomás Poprád-felka.“

Püspöki uradalom erdőhivatal.

1911/1050. szám.

Pályázati hirdetmény 
erdészeti altiszti (erdőlegényi, segéderdőőri) 

állásokra.
A liptóujvári m. kir. főerdőhivatal pályázatot 

hirdet a kerületében megüresedett kettő (2) I. 
oszt, erdészeti altiszti (főerdőőri), előléptetés ese
tén kettő (2) II. oszt, erdészeti altiszti (erdőőri), 
egy (1) I. oszt., előléptetés esetén három (3) I. 
oszt, erdőlegényi, három (3) II. oszt, erdőlegényi, 
illetőleg három (3) I. és három (3) II. oszt, se
géderdőőri állásra.

Az altiszti állásokra pályázók az 1879. évi 
XXXI. t.-c. 37. §-ban körülirt szakképzettségü
ket ; az államerdészetnél szolgálatban nem állók 
ezenfelül kincstári erdészeti orvos, vármegyei 
főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított s 
ép, erős testalkatukat, különösen jó látó, halló 
és beszélő képességüket bizonyító orvosi bizo
nyítványnyal ; nemkülönben életkorukról, illető
ségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelvisme
reteikről, katonai kötelezettségükről szóló hite
les bizonyítványokkal felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényeiket felettes hatóságuk, az állami 
szolgálatban nem állók pedig az illetékes poli
tikai hatóságuk utján 1911. évi április hő 
30-ig a liptóujvári m. kir. főerdőhivatalhoz 
nyújtsák be

Liptóujvárott, 1911. évi március hó 23.
M. kir. főerdőhivatal.

Báró Wesselényi István ő méltósága szilágy
megyei nyirsidi birtokán betöltendő

erdészi állásra
pályázatot hirdetek.

Javadalmazás: 600 korona készpénz, 60 ko
rona sertésváltság, 4 drb. szarvasmarha nyári 
legeltetése, 2 hold tengeri föld, 7—8 szekér 
széna- és sarjutermés erdei tisztásokon, faeladá
sok után 2% (circa 300 kor.), szabályszerű 
lődíjak, 2 szoba, konyha és kamrából álló termé
szetbeni lakás. Pályázhatnak erdőőri szakvizs
gával biró oly egyének, kiknek a vadtenyésztés 
és ápolás körül megfelelő gyakorlatuk van és 
a magyar nyelvet szóban és írásban, a román 
nyelvet szóban bírják. Az állás f. évi május hó 
1-én elfoglalandó.

Kellően felszerelt folyamodványok alulírotthoz 
f. évi április hó 15-ig beadandók.

Kolozsvár (Egyetem-utca 7. sz.), 1911. évi 
március hóban. .. . , .,

Nagy László s. k.,
erdőtanácsos.
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Árverési hirdetmény.
A magyarvalkói volt úrbéreseknek feketeviz 

erdőrészben 163—909. sz. keb. határozattal 
engedélyezett 83’04 kát. holdnyi rendkívüli fa
használati területen 4368 m.3 fenyőrönk és 
haszonfára becsült

fakészlet
29500 K kikiáltási ár mellett

folyó évi április hó 30-án délelőtt 10 órakor 
Magyarvalkó község házánál írásbeli zárt aján
latok tárgyalásával egybekötött nyilvános szó
beli árverésen tövön, becsáron felül el fog 
adatni.

Bánatpénz a becsérték 10 százaléka.
Szabályszerüleg kiállított és 10 százalék 

bánatpénzzel felszerelt zárt írásbeli ajánlatok 
szóbeli árverés kezdete előtt hozzám nyújtan
dók be, ellenben szabálytalanul és hiányosan 
felszerelt utó- és távirati, nemkülönben becsáron 
alóli ajánlatok visszautasíttatnak.

Az árverési és szerződési feltételek és becs
lési adatok a bánfyhunyadi m. kir. járási erdő
gondnokságnál és Magyarvalkó községházánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Magyarvalkó, 1911. évi március hó 28-án.
Bokor Márton

v. úrb. elnök.

Termelt hántatlan fenyőmű- 
hasáb (cellulosefa), fenyőtiizifa 

és fenyőhaszonfa-eladás.
A liptóujvári m. kir. főerdőhivatalnál az alább 

megnevezett erdőgondnokságokban kitermelt s 
rakodókra kihozott következő faanyagok kerül
nek az alábbi csoportosítás szerint zárt írásbeli 
ajánlatok utján eladásra:

I. csoport (fenyőházai erdőgondnokság): 5000 
ürm.3 fenyőhasáb és dorongtüzifa. Kikiáltási ár 
ürm.3-kint 6 (hat) K. Bánatpénz 3000 K.

II. csoport (fenyőházai erdőgondnokság): 4500 
ürm.3 hántatlan fenyőműhasáb. Kikiáltási ár 
ürm.3-kint 7- (hét) K. Bánatpénz 3200 K.

III. csoport (likavai erdőgondnokság): 461’51 
tm.3 lúc- és jegenyefenyő-haszonfa. Kikiáltási ár 
15 cm-ig 9 (kilenc), 16—25 cm.-ig 15 (tizenöt) 
és 26 cm -en felül 17 (tizenhét) K. Bánatpénz 
900 K.

IV. csoport (szvarini erdőgondnokság): 577’71 
tm.3 lúc- és jegenyefenyő-haszonfa. Kikiáltási ár 

25 cm.-ig 14 (tizennégy) és 26 cm.-en felül 16 
(tizenhat) K. Bánatpénz 900 K.

V. csoport (tepliczkai erdőgondnokság): 500 
drb. evezőrúd. Kikiáltási ár darabonkint 70 f, 
906‘19 tm.3 lúc- és jegenyefenyő-haszonfa. Ki
kiáltási ár 25 cm.-ig 13 (tizenhárom) K, 26 
cm.-en felül 15’5 (tizenöt K, 603’75 tm.3 
veresfenyő-haszonfa. Kikiáltási ár 25 cm.-ig 21 
(huszonegy) K, 26 cm.-en felül 24 (huszon
négy) K. Bánatpénz 2700 K.

Az ajánlatok, melyek legkésőbben 1911. évi 
április hó 19-én délután 6 óráig nyújtandók be 
Liptóujváron a m. kir. főerdőhivatalnál, április 
hó 20-án délelőtt 10 órakor fognak a fő
erdőhivatal helyiségében nyilvánosan felbontatni.

Az árverési feltételek, az ajánlati űrlap és borí
ték a liptóujvári főerdőhivatalnál beszerezhetők.

Budapest, 1911. évi március havában.
Földmivelésügyi Minister.

Árverési hirdetmény.
A kalotaujfalusi volt úrbéreseknek „Bukatye“ 

nevű erdőrészben 212—910. keb. sz. határozat
tal engedélyezett 149’85 kát. holdnyi rendkívüli 
fahasználati területen 11633’09 m.3 fenyőrönk 
és haszonfára becsült

fakészlet
egészben 73,798’38 K, részleteiben pedig:

A. csoportra: 2263’60 m.3 — 14614’45 K,
B. csoportra: 5205’70 m.3 = 32860’37 K,
C. csoportra: 4163 79 m.3 26323’56 K

kikiáltási ár mellett folyó évi április bó 30--ikán 
délután 2 órakor Kalotaujfalu községházánál 
írásbeli zárt ajánlatok tárgyalásával egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen, tövön, becsáron 
felül el fog adatni

Bánatpénz a becsérték 10 százaléka.
Szabályszerüleg kiállított és 10 százalék 

bánatpénzzel felszerelt zárt írásbeli ajánlatok a 
szóbeli árverés kezdete előtt hozzám nyújtandók 
be, ellenben szabálytalanul és hiányosan fel
szerelt utó- és távirati, nemkülönben becsáron 
alóli ajánlatok visszautasíttatnak.

Az árverési és szerződési feltételek és becslési 
feltételek a bánffyhunyadi m. kir járási erdő
gondnokságnál és Kalotaujfalu községházánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kalotaujfalu, 1911. évi március hó 29-én.
Triff Péter 

volt úrb. elnök.
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XI. évfolyam. Rimabánya, 1911. április 15. 8. szám.
MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs:
Remetei KŐVÁRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára........... ... 1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Legelőtörvényeket kérünk.

Nemrég még virágzó állattenyésztésünk hanyat
lása, az általános depekoráció felidézte immár 
elviselhetetlen húsdrágaság országszerte hangos 
sirámokat vált ki. Törvényhozás, sajtó, a társa
dalom minden rétegé egyre idegesebben, láza
sabban keresi e bajok megszüntetésének módo
zatait. Különös azonban, hogy e kérdés fontossága 
dacára úton-útfélen téves felfogásokkal és néze
tekkel találkozunk. Egyre az erdők legeltetésé
vel hozakodnak elő és állattenyésztésünk hanyat
lását az erdők tilalmazásával hozzák összekötte
tésbe. Itt az ideje, hogy véglegesen leszámoljunk 
már ezen követelésekkel.

Az erdő éppenséggel nincs hivatva intenzív 
legeltetésre. Ez ellenkeznék közgazdasági hiva
tásával és szerepével. Az erdő korlátolt termő
talaján nem öncél, hanem gazdasági szükség
szerűség, kényszerűség. Fentartása elsőrendű 
gazdasági érdek, mely nélkül nincs virágzó 
mezőgazdaság, nem lehet kultúra. Nemcsak a 
hegyi lakók, de az alföld millióinak eminens 
érdeke, hogy a hegységek korlátolt talaja erdősült 
legyen. Egyes hegyi talajokon az erdő ezen 
természeti rendeltetése annyira túlsúlyra vergő
dik, annyira előtérbe jut, hogy közgazdaságilag 
feltétlenül megkövetelt fentartása sokszor tetemes 
gazdasági áldozatokkal jár, mert itt a jövedelme
zőségi szempontok másodrendüek és tisztán az 
erdő természeti hatásainak biztosításai mérvadók. 
Á kérdés már most az: elősegíthetnők-e állat
tenyésztésünket, ha ezen érdekeket részben 
Vagy egészben veszélyeztetnők, feláldoznók?

Aki ezen kérdésekkel szakszerűen foglalkozik, 
csak nemleges választ adhat.

A mai állapotok súlyos bűnök következetes, 
keserves bűnhődései. Célszerűtlen legelőgazdál
kodás és gondtalan legelőgazdasági politika jutta
tott ide bennünket Legelőink évtizedes, rend
szeres apasztása, szántókká átalakításuk és a 
meghagyottakon évtizedek óta folyó talajrontó 
gazdálkodás siralmas állapotba juttatta azokat. 
Sehol rendszeres, tervszerű gazdálkodás 1 Sehol 
a legcsekélyebb talajjavítás! Buja legelőinkkel 
eltűntek címeres marháink is 1

Sem az argentínai, sem a szerbiai husbehozatal, 
sem a husfogyasztási adók enyhítése, sem a 
tenyészállatok beszerzésére szánt milliók, sem 
az erdők legeltetése nem fogja a bajokat gyöke
resen orvosolni. A husbehozatal és a husfogyasz
tási adók leszállítása csak pillanatnyi segítséget 
jelent. Tenyészállatokra hiába pazarolunk millió
kat, rossz legelőinken minden állat éhezik, el- 
satnyul. Az erdei legeltetés értéke ezidőszerint 
igen problematikus. Tisztán, kézzelfoghatóan, el- 
vitázhatlanul állanak előttünk a baj okai: legelő
gazdaságunkat kell rendeznünk

Mezőgazdaságunk halad, erdőgazdaságunk 
európai színvonalon a legelsők közt foglal he
lyet, de legelőgazdaságunk százados maradi- 
ságában, rendszertelen gazdálkodásban leledzik.

„Legelőink egy része a kíméletlenségig gondo
zatlan kezelés miatt kopár vagy vízmosásos 
területté vált, minek következtében használható 
legelőink már alig adnak ki 6 millió kát. holdat 
és a fűtermés az előbb jelzett okból ezeken is 
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annyira elgyengült, hogy állatbirásukat legfeljebb 
másfélmillió számosmarhára lehet becsülni, ami 
a helyes legelőkezelés útján elérhető állatbirás- 
nak a felét sem éri el. E miatt a legeltetés 
ellen nem tilalmazott mintegy 8’5 millió kát. 
hold erdők s tavaszszal és őszszel legeltetni 
szokott kaszálók betudásával számított összes 
legeltetésre szolgáló területeink tényleges állat
bírása alig tesz már annyit, amennyi a mező
gazdasági statisztika szerint 9’2 millió drb. számos
marhára becsülhető állatállományunk fentartá- 
sához és kiegészítéséhez szükséges fiatal és 
növendékállatok legelőszükségletét teljes mérték
ben kielégítheti.“ (E. L. 1905. évi XII. füzete. 
Az Orsz. Érd. Egy. javaslata a legelőgazdasági 
törvény megalkotásaérdekében.) Minden jó gazdál
kodásnak kritériuma a tervszerűség. Legelőgazdál
kodásunkban annak halvány nyomait sem talál
juk. „A rét és legelő füve gyom és dudva", 
mondja Cserháti, az alföldi mezőgazdaság 
reformja című munkájában. Mit jelent ez? Azt, 
hogy legelőink fűterméke kát. holdanként 15 q 
normális fűtermés helyett csak 5 q. (Károly 
Rezső szerint a hizlaló legelő szénára átszámí
tott kát. holdankénti terméshozama 26—32 q, 
a jó tehénlegelőé 18—24 q. Rét- és legelő- 
mivelés 196—197 1.) Ez 6 millió kát. holdnyi 
legelőterületünkön 60 millió q fűveszteséget jelent!

Egészen így vagyunk a rétekkel. Rétjeink 
kát. holdankénti szénatermése 30—35 q helyett 
csak 15 q. Ez (4 97) 4 millió kát. holdnyi rétje
inken megintcsak kereken 60 millió q széna
veszteség. .Mit akarnak hát az erdőktől? Modern 
erdőgazdaságban amúgy is nagy áldozat már 
13 millió kát. hold erdőből 8'5 milliónak legel
tetésre való átengedése. A tudós német erdész
doktorok bizony megrökönyödnének ezek halla
tára. De miután az erdei fű tápértéke körülbelül 
csak —Vs része a fátlan gyepterületen nyert 
takarmánynak, ha mindjárt 10 millió kát. erdő
területet is bocsátanánk ki legeltetés alá, ez is 
mindössze 10—15 millió q silány fűtermésnek 
felelne meg.

Miért nem követelnek tehát okos legelő- és 
rétgazdálkodást biztosító törvényeket és intéz
kedéseket? Az 1894: XII. t.-c. csak Írott mai ászt, 
nincs aki végrehajtsa.

Az O. E. E. mindezek tudatában már az 
1902. évben megbízást adott egy legelőgazda
sági törvénytervezet elkészítésére. Meg is lett 
1905-ben. Mi az akadálya, hogy ezen magán
jogi szempontból fölötte óvatos tervezetnél 
továbbra mind máig nem jútottunk? Mi aka
dályozza hát a legelőtörvények megalkotását? 
Hisz ez a nép széles rétegének, a társadalom 
zömének legégetőbb szükséglete.

A felelet közelfekvő: az uralkodó ideológia.
Magyarország még mindig a rendiség kor

szakának hatása alatt áll. A modern, demokra
tikus törvényalkotásokat a magánjog túltengése 
akadályozza.

A helyes legelőtörvény kiinduló pontja, alap
elve megdönthetetlenül az, hogy mindenki legelő
birtokát tervszerűen, legbelterjesebben köteles 
használni. Köz- és magángazdasági szempont
ból, tehát valódi jogi szempontból, csak ez lehet 
a helyes, igazságos tétel. Ez egyéni szabadságot 
nem sért, csak az önző magánérdek szabados
ságát. De a holt eszmék uralkodnak rajtunk, a 
közérdek még mindig nem tud érvényesülni a 
magánérdekekkel szemben. Ez jellemzi az 0. 
E. E.-nek a legelőgazdasági törvény megalkotása 
érdekében tett javaslatát is. Ha nem sikerül 
megdöntenünk ezen haladást meggátló felfogá
sokat, a legnagyobb jóindulattal is csak fél mun
kát fogunk végezhetni. De így, vagy úgy elér
kezett a cselekvés órája. A nyomorgó társadalmat 
meg kell menteni. Gondoljunk arra, hogy Svájc 
virágzó állattenyésztését elsősorban kiváló legelő
törvényeinek köszönheti és azután ügybuzgó 
szövetségi legelőfelügyelőinek tudhatja be, kik a 
legelőtörvényeket lelkiismeretes szaktudással 
hajtják végre.

Legelőtörvényeket kérünk mi is.

Polgárdi Béla.
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A Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű 
Részvénytársaság erdőbirtokának 

ismertetése.
Összeállította Mitske Gusztáv.

Borsod—Gömör—Heves vármegyék erdészeti egyesülete 
f. évi junius hó 3 án közgyűlésével kapcsolatosan meg
tekinti a Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű Részvény
társaság rimavölgyi erdőbirtokát s így talán nem lesz 
érdektelen, ha a tervezett kirándulást megelőzőleg ezen 
erdőbirtokot és az azon folytatott erdőgazdálkodást lehe
tőleg röviden ismertetjük.1. Birtokviszonyok.

A Rima völgyén elterülő társulati erdőbirtok 
egyes kisebb birtokosok tulajdonából ment át a 
..Rimai-Coallitió“ birtokába. Az 1852-ik évben 
a „Rimai-Coallitió“, melynek birtokai majdnem 
kizárólag erdőből állottak, a bánya vagyonnal 
rendelkező „Murány völgyi-Unió “-val — „Rima- 
rnurányvölgyi Vasmű Egyesület“ név alatt 
egybeolvadván, a szétszórt, összefüggéstelen 
birtokrészletek csakis ezen vasmű egyesület 
birtoklása alatt tömörültek, az 1878-ik évben 
befejezést nyert tagosztályozás folytán, össze
függő egészszé.

Az 1881-ik évben a „Salgótarjáni Vasfinomító 
Társulat“ és a „Rimamurányi Vasmű Egyesület“ 
között létrejött egyesülés utján ezen erdőbirtok 
a „Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rész
vénytársaság“ tulajdonába jutott, egyben meg
nagyobbodva az 1867. évben keresztül vitt 
tagosítás alkalmával, Szirk és Turcsok községek 
határában fekvő, a „Rimamurányvölgyi Vasmű 
Egyesületinek osztályrészül esett, — addig 
közbirtokossági vagyont képező — vashegyi 
erdőtest V4 részével és a gerlice-tapolcsányi 
Vasgyár csődtömegéből megszerzett erdőterülettel.

A társulati erdőbirtok zöme Gömör-Kishont t. 
e- vármegyének rimaszombati járásában, Tiszólc, 
Klenóc, Nyustya, Likér, Rimabrézó, Rima
bánya, Rimóca, Rimaszabadi, Rimakokova, Telep 
és Válykó községek határában terül el a 
48o27’-48o45’ északi szélesség és a37°29’-37°40’ 
keleti hosszúság alatt — Ferró szerint — mint
egy 260—1341 méter magasságban az adriai 
tenger színe felett A vashegyi pagony Gömör- 
Kishont t. e. vármegyének nagyrőcei járásában 

fekszik, Szirk és Turcsok községek határában a 
48°37’—48°40’ földrajzi szélesség és a 37°44’— 
37°48’ földrajzi hossz alatt, mintegy 340—872 
méter tengerfeletti magasságban. A salgó- 
vecseklői erdőbirtok Nógrádmegyének füleki járá
sában Salgótarján község határában a 48°8’— 
48°9’ északi szélesség és a 37°30’—37°34’ keleti 
hossz alatt, mintegy 400—550 méter magas
ságban, végre pedig a nádasdi erdőrész Borsod- 
megyének ózdi járásában Nádasd község hatá
rában fekszik 48°7’ földrajzi szélesség és 37°55’ 
földrajzi hossz alatt, mintegy 250 méter tenger- 
feletti magasságban.

Az erdőbirtok határos északról a kincstár 
Zólyommegyében fekvő dobrócsai és mihálytelki 
erdőgondnokságával és Coburg herceg murányi 
birtokával; különben kisebb birtokosok s a 
fentirt községek erdei, szántóföldjei, rétjei és 
legelőterületek képezik a társulati erdőbirtok 
határaival szomszédos területeket.

A társulati erdőbirtokhoz tartozó ingatlan 
vagyon részben az erdészeti tiszti, altiszti és 
szolgaszemélyzet lak- és földilletményét képezi, 
részben pedig évenként haszonbérbe adatik.

Mint társulati erdőbirtok az 1879. évi XXXI. 
t.-c. 17. §-a alá tartozván, az állam közvetle
nebb felügyelete alatt áll, s rendszeres erdő
gazdasági üzemtervek szerint kezeltetik.

Az erdőbirtok kiterjedését erdőgondnokságok, 
üzemosztályok és mivelési ágak szerint a követ
kező táblázat tünteti fel.

Az erdőbirtokkal össze van kötve az ezen 
erdőterületre vonatkozó vadászati, halászati s 
nagyrészt a vizi jog is.

Terhek az állami és községi pótadókon kívül 
nem nehezednek az erdőbirtokra, csupán egyes 
községi utak javításához, különösen hidak fenn
tartásához szükséges faanyag kiadatása által 
járul a Társulat; s a szomszédos községek 
lakosait elemi csapások alkalmával ingyen vagy 
tetemesen leszállított kedvezményes ár mellett 
elszámolt épületfának, — úgyszintén a nép
iskolákat és egyéb közintézményeket esetről- 
esetre ingyenes épületfa és tűzifának kiszolgál
tatásával segélyezi.
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2. Természeti viszonyok.
Hegyrajzi tekintetben az erdőbirtok leginkább 

a középhegység jellegével bir, s legnagyobbrészt 
a Vepor hegyláncolaton s annak déli kiágazásain, 
hol csekélyebb, hol meredekebb lejtü hegyeken, 
dombokon terül el.

Az erdőbirtok által elfoglalt hegységek kivá
lóbb pontjai: az 13408 méter magasságú Vepor, 
az 1047 méter magas Djel, az 1017 méter 
magas Osztra, a 916 méter magas Szinyec, a 
872 méter magas Hieg és a 629 méter magas 
Dubovó.

A Rima folyó mindkét partján elterülő erdő
birtok felülete délről északnak haladólag lépcső
zetes emelkedést mutat, anélkül azonban, hogy 
a síkságnak öbölnyulványait felölelné ; déli részei
ken hullámos dombvidék, míg észak felől ki
magasló keretként a terjedelmes Vepor hegy
vidéke szegi be. A Vepor hegyláncolata alak
zatánál fogva egyrészt megadja észak-déli irá
nyát a Rima folyónak, másrészt táplálja a 
Vepor-, Borova-, Kicsera-, Bán-, Hidegviz-, 
Vadókás- és Oltárkő-patakokat. Három nagyobb 
fővölgybe, úgymint a tiszólci, klenóci és kokovai 
Rimába szakadnak a. vizdús hegység kisebb- 
na9yobb csermelyei és patakjai; s míg a tiszólci 
Rima a klenócival Nyustya községében, addig 
a kokovai a két előbbivel Rimabánya alatt 
e9yesül, hogy itt a Rima folyó termékeny és 
községekben gazdag völgyét képezzék. Meg
építendők még, mint fő völgyeket alkotó pata
kok: a Fuvaros-, Teplica-, Nyirjes-, Feketesár-, 
Rehérviz-, Farkas-, Mogyorós-, Kecege-, Szelce-, 
Csörgő-, Aranyos-, Bisztra-, Viaszka- és Turec- 
Patak.

Az éghajlat mérsékeltnek mondható; a déli 
őszekben az erdőterület nagy részét elfoglaló 
töfgy, s a klenóci erdőgondnokság hegységein 
a bükköt mindinkább kiszorító fenyő, tünteti fel 
eginkább a hőmérsékleti különbségeket.

Késői és korai fagyok nem tartoznak a ritka
ságok közé, olykor érezhető károkat okozván 
Virágzáskor, úgyszintén a csemeték s fiatal 
^fásokban. Az uralkodó szelek iránya nagy

részt észak-keleti; nagyobb, romboló hatású 
szélviharok csak elvétve fordulnak elő.

A kőzet gránit és csillámpala; ezeken keresztül, 
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magasabb fekvésű helyeken a trachyt; a klenóci 
és tiszólci hegység egyrészében a mészkő tört 
át; kisebb mértékben az agyagpala, s a salgó- 
vecseklői és nádasdi erdőrészekben leginkább 
a homokkő és basalttufok képezik az alapkőzetet.

A feltalaj ezen kőzetek elmálásából keletke
zett, csak kivételesen sziklás, általában eléggé 
mély rétegű, televényes, üde, homokos agyag
talaj, fű, lomb és lombkorhany takaróval fedve.

3. Közlekedési viszonyok.

Gömör-Kishont t. e. vármegye kiterjedt erdő
segei, rohamosan fejlődő vasipara, számottevő 
mezőgazdasága és élénk kereskedelme már a 
múlt századokban szükségessé tették a termé
nyek akadálytalan szállítása céljából megfelelő 
közlekedési eszközök létesítését. A fővölgyekben 
vannak is vasutak s alapozott állami és törvény
hatósági utak, de a mellékvölgyekben, a góc
pontoktól távolabb eső községek határaiban az 
útépítés még ma is csecsemő-korát éli.

A Rima völgyén a közlekedés alapját az 
1870-es években épült feled-tiszólci vasútvonal 
képezi, mely az erdőbirtok rimabrézói erdő
gondnokságát két részre osztja. A klenóci erdő
gondnokság Tiszólc község határába nyúló erde
jét mintegy beszegi a zólyombrézó—breznó- 
bánya—tiszólci h. é. fogaskerekű vasút (1899), 
míg a rimócai erdőgondnokságot a Farkasvölgyön 
a poltár—rimakokova—ujantalvölgyi h. é. vasút 
(1908) szeli át. A vashegyi erdőgondnok
ság terményeinek tovaszállítására a pelsőc— 
murányaljai h. é. vasút szolgál Nagyrőce állo
másával. Az erdőbirtokra nézve a legfontosabb 
a feled—tiszólci vasútvonal, melynek Tiszólc, 
Nyustya, Likér és Rimabánya állomásain főleg 
bányafa, kisrészben tűzifa és faszén kerül fel
adásra.

A rendszeresebben kezelt állami és megyei 
utak közül az erdőbirtok zömét négy táblába 
osztják: a rimaszombat—tiszólci, rimabánya— 
rimakokovai, nyustya—klenóci és a tiszólc— 
breznóbányai utak. Megemlítendők még a rima
bánya—zlatnói, tiszólc—murányaljai és nagy
rőce—vashegyi utak.

A többé-kevésbbé jókarban tartott vicinális 
utak közül az erdőbirtokot megközelítik s azon
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részben keresztül vezetnek: a klenóc—borovai, 
a klenóc—rimakokovai, rimaráhó—telepi, cseh- 
berek—válykó— cserepesi, telep—nagyszuhai,
rimabrézó—babaréti, nyustya—dombosmezői
utak. Fontossággal bírnak még a főútvonalakból ki
ágazó s a vasúti állomásokra vezető szárnyutak 
Rimabánya, Nyustya és Tiszólc községekben. 

Az erdőbirtok belsejében a községhatárokat 
használható utak jelölik, melyek között több 
történelmi nevezetességű is van, mint a rima- 
brézói erdőgondnokság délkeleti határán elvonuló 
Szécsi—Mária útja. Tervszerű úthálózat nem 
készült, a számos, elég jó karban lévő kezelési 
utak szükséghez mérten kilesznek egészítve, s 
esetről-esetre a vágásokhoz és szenítési helyek
hez vezetve. Természetesen a csupán kapált 
és helyenként kidorongolt utak csatlakozva a 
nagyrészt elhanyagolt — kivált a rimócai erdő
gondnokságot övező — községi és dülő-utakhoz 
nem biztosítják állandóan a fatermények szállí
tásának akadálytalan lebonyolítását, s a tavaszi 
és őszi esőzések beálltakor a megrongált utak 
helyreállítása tetemes költséget igényel, a meg- 
meg rekedt forgalomnak pedig csak erőfeszítés
sel adható a kívánt lendület.

Az úthálózat tervszerű kiépítése az esetleg 
már a közeljövőben belterjesebbé váló erdő
használat feladata leend.

Az erdei faterményeknek rendeltetési helyeikre 
történő szállítását nagyban elősegítik a társulat 
tulajdonában levő likér—vashegyi sodronykötél
pálya, mely a rimabrézói erdőgondnokság D., 
rimavölgyi üzemosztályát metszi; a likér—nyus- 
tyai szárnyvonal, a tiszólci mészkőtörőhöz vezető 
csonka vágány, a Salgótarján — salgópusztai 
keskenyvágányu fogaskerekű vasút, a salgótar
jáni széles vágányu vasút, a karubányai lóvonatu 
vaáut, a bánréve—nádasdi iparvasut, center— 
bánszállási szárnyvonal és a szirk—rákosi 
keskenyvágányu iparvasut.4. Fanemek.

Uralkodó fanem a bükk és gyertyán, mely 
nagyrészt elegyetlen állományokat alkot, e közé 
azonban a magasság, talaj és kiima sajátságai
hoz képest más lomblevelüek, de fenyőfélék is 
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vegyülnek vagy pedig mesterséges módon van
nak telepítve.

A rimócai, rimabrézói, vashegyi és salgó- 
vecseklői erdőgondnokságok déli és délnyugati 
hegyoldalain a tölgy és cser tisztán (tölgy régió), 
majd magasabban bükkel elegyítve, ellenben a 
klenóci erdőgondnokság emelkedettebb fekvésű 
területein a bükk már lúc- és jegenyefenyővel 
elegyítve (bükk régió), míg a Vepor-csúcs 
közvetlen közelében a lúcfenyő beszórtan 
jegenyefenyővel (fenyő régió) fordul elő.

Ezen főfanemeken kívül: a hárs, juhar, jávor, 
szil, kőris, nyír, nyár, éger, fűz, mogyoró és 
berkenye azon fanemek, melyek hol beszórtan, 
hol nagyobb csoportokban foglalják el a terület 
egy részét. Mesterséges ültetés utján pedig 
kisebb-nagyobb csoportokban nevelt ákác, vörös-, 
erdei- és fekete-fenyőt, valamint több külföldi 
fanemet, mint amerikai tölgy-, kőris-, dió; 
sima-, szurok-, douglas-fenyőt találunk.

A tisztások beültetésénél, mint a 25—30 év 
előtti ültetésekből kitűnik, leginkább az erdei 
fenyő volt a kiválasztott, a mesterséges utón 
tenyésztendő fanemek közül. Ámbár ezen fa
nem talajjavító képességét kétségbe vonni nem 
lehet, a következmények mégis arra tanítanak, 
hogy vidékünkre nem való; gyors növése mel
let gyönge törzse és ágfája, úgy a hó, mint a 
széltörés által annyira szenvedtek, hogy oly 
helyeken, hol már fiatal korában szépen záró
dott, csakhamar nagy hézagok támadtak, s az 
össze-vissza törött fák egy ifjú, de máris sokat 
szenvedett faállomány szomorú képét tüntették 
fel. A klenóci erdőgondnokságban a bükkmakk- 
és gyertyánmag elvetésével tettek több ízben 
sikertelen próbákat. Végre a mesterséges ülteté
seknél a lúcfenyő, kis részben a vörös- és 
feketefenyő, és mindenütt, ahol azt a termőhely 
és fekvés megengedi, a kocsános és kocsán- 
talan tölgy lett az utolsó időben helyesen válasz
tott fanem.

Terület szerint a fanemek következőleg osz
lanak fel:
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(Folytatjuk.)
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0 A beerdősült erdőterületből elfoglal

E
Az erdőgondnokság és tölgy bükk Lúc-, jegenye-, Juhar, hárs, szil, 

kőris, lágyfane- ákác
N üzemosztály megnevezése (cser) (gyertyán) és fekete fenyő mek (nyír, nyár)

OT k. h. ' ’/o ■ k. h« °/0 k. h. ’/o k. h. ’/o k. h. ’/o-,

A. Tiszólci_  ___ ______ __ - — 1135-46 51 979-61 44 111-32 5 — —

a. Véderdő _  ... __ ... - - 9-26 51 8-35 46 0-54 3 - -
B. Feketepataki_ - __  ... - - 2634-44 51 2117-89 41 413-25 8 - -
C. Osztrai _  ___ __ ' .__ _ — - 965-34 87 56 13 5 101 02 9 —

I. Klenóci erdőgondnokság __ — 4778-26 56 315707 37 597-28 7 —

D. Rimavölgyi .................... ... 317 18 12 1638-77 62 290-75 11 396'48 15 - —

E. Szinyeci ___ ... 105-73 4 1480-21 56 396-48 15 660-80 25 —

11. Rimabrézói erdőgondnokság 422-91 8 3118-98 59 687-23 13 1057-28 20

F. Darázskői _  _ 75-71 6 832'76 66 75-70 6 277-59 22 - -

G. Szelcei __. _._ ... ... 2056-35 32 3148-78 49 385-57 6 835-39 13 - —

III. Rimócai erdőgondnokság 2152-60 28 3997-68 52 461-27 6 1076-30 14

H/IV. Vashegyi erdőgondnokság . 456 94 19 1130-33 47 72-15 3 745-54 31

I. Salgó-vecseklői ___ _  ... 206-67 28 349-63 47 11810 16 5905 007 22-14 002

K. Nádasdi .................... ... 53-88 55 26-48 27 7-31 0 08 - — 1041 10-00

V. Salgó-vecseklői erdőgondnoks. 260-55 31 376 11 44 125 41 15 59-05 0 07 32-55 0 03

Összes beerdősült erdőbirtok 329300 13 42 13401-36 54'13 4503-13 18-12 3535 45 14-32 32-55 0 01

A photoboussola alkalmazása a 
monokuláris rendszálmérésre alapított 

photogrammetriában.
Irta Lángos Lajos. (5)

Ugyanazon készülékkel és ugyanazon alapvonal mellett, 
az együvé tartozó két-két felvétel látómezeje* különböző, 
aszerint, amint előlmetszéssel, vagy paralell helyzetű 
'fányzótengelyekkel mérünk. Hogy a két különböző 
esetben a látómezők mekkora területüek és ezen terü
letek egymáshoz mily arányban állanak, továbbá hely- 
zetük, az alapvonalhoz viszonyítva milyen, az a 19-ik 
képén látható, ahol ugyanazon alapvonal használatánál, 
u9yanazon készülék látómezői vannak feltüntetve.

A látómező a lefényképezett terepnek azon része, amelyen fekvő 
Pontok, mindkét képen láthatók. Tehát itt a látómező kifejezés nem 
a szó optikai értelmében veendő.

Ezen ábrát tekintve, kimondhatjuk, hogy oly felvéte
leknél, ahol minél több közelben fekvő pont bemérése 
kívántatik, célszerű az előlmetszéses módot (látómezeje 
Li-gyel jelölve) használni, akkor pedig, mikor megelég
szünk a távolabb fekvő pontokkal is, vagy pedig külö
nösen ezen pontokra van szükségünk (hadászat), inkább 
a paralell irányzótengelyekkel való mérést (látómezeje 
L2-vel van jelölve) alkalmazzuk, már csak azért is, mert 
így a tereppontok számítása egyszerűbb módon végezhető.

Hogy a phototheodolittal való mérésnél kizárólag az 
utóbbi módot (w = 90°) alkalmazzuk, annak oka az, 
hogy csakis az ilymódon készített felvételek abscissái 
(illetve parallaxisa; p = Xi—-Xs) és ordinátái határoz
hatók meg a stereocomparator** segélyével.

**'A stereocomparator leírását lásd Pulfrich, Gautier, Weiss, 
Fuchs és mások munkáiban, illetve közleményeiben. Magyar nyelven 
Hajts Sándor honvédszázados irt idevágó cikkeket.
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19. kép.

A következőkben egy Zeiss-féle „Doppel-Protar“ lencse- 
kombinatióval felszerelt 9X12-es készülékre vonatkozó 
számításaimat adom.

Mi, miután rendszálaink lemérését, a stereocompara- 
torral való mérésnél nem sokkal csekélyebb pontossággal, 
(mert igaz ugyan, hogy a stereocomparator 0’001—0’005 

pontosságú leolvasásokat ad, adatainkat mégis csak 
oly pontossággal tudjuk rajzlapunkra felrakni, amennyire 
azt felhordókészülékünk megengedi, úgy, hogy a stereo
comparator ily nagy pontossága a maga teljességében 
fel nem használható) mikrométercsavaros felhordó készü
lékünkkel. [Elméletét lásd: „Csáti: Erdészeti földmérés
tan“ cimü munkájának 36-ik oldalán] végezzük és így 
nem vagyunk kényszerülve a paralell irányzótengelyek
kel való mérés azon alesetét alkalmazni, midőn co = 90°, 
hanem a körülményekhez képest válogathatunk mérés
módjaink között.

Phototheodolit és stereocomparator nélkül is elérhetünk 
a boussolaméréssel teljesen egyenlő pontosságú felvéte
leket, ha pontjaink helyét gondosan keressük fel, továbbá, 
ha figyelembe vesszük a fényérzékeny lemez gelatin- 
rétegének és a positiv papirlemeznek a fényképek teóhnikai 
kidolgozása közben fellépő összehúzódását is.

Ilyenkép elsoroltam mindazt, amit a photoboussola 
alkalmazásánál ismernünk kell. Monokuláris rendszál- 
mérésen alapuló photogrammetriáról lévén szó, el, nem 
hallgathatjuk itt annak speciális hibáját, amely abban áll, 

hogy az egyes pontok egymásnak megfelelő 2—2 képét, 
nem mindig tudjuk szabatos pontossággal megjelölni a 
felvételt képező képpáron. Torony, különálló fa, sziklafok 
stb. képét meghatározva az I. számú felvételen, annak 
megfelelő képét a II. felvételen is kitudjuk jelölni. Más
ként áll azonban a dolog, ha bemérni kívánt pontunk, 
a terepnek nem jellegzetes pontja, amely esetben, ha 
pontunkat az I. felvételen meg is határoztuk, a II. számú 
felvételen nem mindig tudjuk egész határozottsággal 
megjelölni és néha a helyes Xa rendszál helyett egy 
hibás X2’ értéket mérünk le. (20. kép ) Miután így P pont

képét X2 helyett az X2’ hibás abscissa-értékkel határoztuk 
meg, egy hibás fekvésű P' pontot kapunk eredményül. 
Kérdés, pp’ mily értéke mellett lesz az összrendezők 
hibája (X2—X2’) a minimális értékű.

Mérésünk csak akkor lesz elfogadható pontosságú, 
midőn a pp’ távolság egyszerű körzővel már nem mér
hető le, vagyis ha pp’ . <p q, ahol q a lépték arány
száma (pl. 2880), p pedig a körzővel le nem fogható 
távolság, rendesen 0’1

A 20. kép alapján :

PP’ = pq.. + (z1—-z)2

A v és z rendszálak értékének behelyettesítése után:
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Az egyenlőséget kifejtve:

w “(äTTw

A rövidítések végrehajtása

~ VX?+^ a '
X2—X2’

Mivel ~nem más, mint a monokuláris rendszál- Xi-f-X2
mérés pontmeghatározásának a hosszegységre eső hibája 
(A X), egyenletünk a következő alakot nyeri :

A X = — VXi2+ÁJ2a
Mivel A X - = f (Xi), a hosszegységré eső hiba 

maximális értékét Xi máximális értéke mellett éri el. De 
X max s és így végképletünk alakja: 

A X max = P4
a

A monokuláris rendszálhatározásból eredő fenti A X 
hibát csak úgy küszöbölhetjük ki, hogy felvételünk ki
dolgozásánál lehetőleg a terep jellegzetes pontjait keres
sük fel, vagy ha ez nem volna lehetséges és nekünk a 
kevésbé jellegzetes tereppontokkal is meg kell eléged
nünk, a pontok összeegyeztetését nagy gonddal és figye
lemmel kell végeznünk. Stereocomparator használata 
mellett az ily hiba elkövetése a készülék természeténél 
fogva ki van zárva, mindamellett a monokuláris ^end- 
szálméréses módszer is, némi elővigyázato.t feltételezve, 
szintén szép eredményeket mutat fél.

Hogy a photogrammetria mily nagy fejlődést mutatott 
fel aránylag rövid idő alatt, azt az alábbiak fényesen 
illusztrálják.

Az idén januárban volt 37 esztendeje annak, hogy- 
Rohlfs afrikai expeditiójának egy kísérője, dr. Jordan, 
hannoveri egyetemi tanár, Remeié francia fényképész 
asszistálása mellett, Dochel oásist (a lybiai sivatagban) 
photogrammetrikus utón bemérte. Ez volt az első nagyobb- 
szerü bizonyítéka annak, hogy a photogrammetria a 
jövőnek életképes mérésmódja. Ma a photogrammetria 
már nemcsak ilyen fotográfiai felvételekre, de szabatos» 
mérésekre is alkalmas. Hogy ez tényleg így van, mutat-! 
ják az 1910. évben végrehajtott kanadai határkiigazítások, 
melyek photogrammetrikus utón végeztettek.

Mégis a photogrammetria, mint mérésmód, mindeddig 
nem részesült abban a figyelemben, melyben a gyakorlati 
mérnöknek részesítenie kellett volna és dacára az általa 
nyújtott számos előnynek, nem tudott kellőképen érvényre 
jutni. Oka ennek valószínűleg az, hogy mint gyakorlati

geodéziai methódus, még egész általánosságban nem 
eléggé ismeretes.

Pedig ma már a photogrammetria, a szabatos pontos
ságú stereoskopikus rendszálmérés által támogatva, oly 
pontosságot ért el, amely messze túlhaladja a beléje 
vetett összes reményeket.

A stereophotogrammetria mellett, bizonyos célokra és 
megfelelő eljárások használata mellett, biztosítva van a 
monokuláris rendszálmérésre alapított photogrammetria 
is, amint azt a „Fényképezés az erdőmérés szolgálatában“ 
cimü cikkemben és jelen dolgozatomban, a gyakorlati 
alkalmazhatóság céljainak megfelelő részletességgel, fej
tegettem.

(Vége.) .

A műtrágyázás az erdőgazdaságban.
ii.

Lényeges követelmény az, hogy a csemetekertek talaja 
bőséges mennyiségben szolgáltassa a zsenge, fejlődő 
csemeték számára mindazokat a tápanyagokat, a melye
ket a csemete könnyű szerrel képes feldolgozni, s így a 
maga javára kellően hasznosítani is. Hogy a csemeték 
ezen igényeinek megfelelhessünk, a csemetekertek ok
szerű trágyázására az eddiginél sokkalta nagyobb gondot 
kellene fordítanunk. A kellő tápanyagokban bővelkedő, 
tehát jótermőnek minősíthető talajban nevelt csemete, 
erőteljessé fejlett, tehát életképes szervezetével nemcsak 
az átültetéssel járó változásokat fogja, minden további 
hátrányos következmények nélkül elviselni, hanem a 
szokottnál erőteljesebb gyökérrendszerével, hasonlíthatlanul 
hamarább fog az átültetés után is, a további fejlődés és 
gyarapodás útjaira térni, ellentétben egykorú olyan cse
metetársaival, amelyeknek anyagtalaja egyes olyan táp
adó anyagoknak már eredetileg is hiányában volt, amely 
anyagokat kizárólag csak a kellően megválogatott és 
megfelelő mennyiségben adott trágyázással tudunk a 
csemetekertek talajának megadni. Előző számunkban 
közölt fejezetünk úgy egyben jelen fejezetünk során adott 
kísérleti felvételek valamennyije szemmelláthatóan tanús
kodik arról, hogy a megfelelő műtrágyázás nem csupán 
a bokrosodás, hanem egyben a gyökeresedés folyamatá
nak is rendkívül kedvezően közreható tényezőjeként sze
repel. E mellett a műtrágyázott termékek egyben a szo
kottnál is gyorsabb fejlődésnek indulnak, anélkül, hogy ez a 
gyorsaság az izmosodás rovására történne. A gyorsabban 
fejlődő növény gyarapodása mindenkor normálisan ked
vező marad, ha a tápfelvétel föltételei kedvezően bizto
sítottaknak tekinthetők. A helyzet az, hogy a megfelelő 
tápanyagokkal ellátott csemete mélyebb, szerteágazóbb 
és így erőteljesebb gyökereket is tud verni, ami által 
nemcsak erősebb, hanem egyben gyorsabb növekedését 
s így felső részeinek is gyorsabb gyarapodását lesz képes 
biztosítani.
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Idevágó kísérletek során magról nevelt fenyőcsemetéket 
1 árnyi, tehát 100 □ méternyi vagyis 27'8 ölnyi terüle
ten 6 kg. Thomassalak liszthez adott 6 kg. kainittal mű
trágyázták. A műtrágya december elején került a baráz
dákba ; a barázdák egy része műtrágyázatlan maradt. Mig 
a műtrágyázott területen dúsan sarjadzott a kikelt fenyő
mag, a nem trágyázott barázdákban feltűnően gyéren 
jelentkezett az. A nyár folyamán a trágyázott részek 
fenyőcsemetéi a normálist meghaladó erőteljes gyökér- 

trágyázatlanoknál pedig 25 mmre volt tehető. A külömb- 
ség tehát nagy eltéréseket mutat, a trágyázottak javára.

Kétségtelennek látszik, hogy egyes műtrágyatermékek, 
nevezetesen a Thomassalak, a benne levő mészszel együtt, 
úgy nemkülönben a hozzávett káli is, a talajban levő 
szabad savakat közömbösíteni képesek, ami a növényi 
csira fejlődésének első zsenge korszakában és folyamata 
alatt, mindenkép mélyreható szerepet visz.

Miután a megfelelő műtrágyázás hatása rendszerint

Trágyázatlan 1,50 m. I 250 kg. Thomassalakkai (hektáronként) mű- 
magasságu csemete. | trágyázott 2,75 m. magasságú csemete.

képződést mutatták, míg az ugyanazon magkészletből 
egyazon talajban kikelt, de műtrágyázatlanul maradottak 
silány gyökere alig volt képes a humuszban megerősödni, 
sőt a kissé erőteljesebbeknek látszók gyökere is 1 — IV2 
cmnyi talajmélyben itt-ott rothadásnak indult. Nyár végé
vel a trágyázottak felső, földfeletti része átlag 45 mmre, 
a földalatti vagyis a gyökérrész a trágyázottaknál 71, a 

nehány évre terjed, az ez utakon javított növényzet 
gyarapodása és létfeltételei éppen az első fejlődés oly 
kényes szakában, mindenkép biztosítottaknak tekinthetők.

„La nutrition des plantes" Című értékes munkájában 
Smets dr. behatóan fejtegeti a növények trágyázásának 
szükségességét az erdőgazdaságban. Többek közt a kö
vetkező igazságokat állapítja meg: 
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»Az erdők növényzetének tápszükséglete mindenkép 
egyezőnek mondható a mezőgazdasági növényekével. így 
tehát, minél termékenyebb talajt tudunk az erdőnek biz
tosítani, annál szembeötlőbb lesz annak dús fatermelése 
is. Ha elismertük azt rég időktől fogva, hogy a komposzt 
és az istállótrágya javára szolgál a csemetekerteknek, 
kétségbe nem vonhatjuk a mezőgazdaság terén oly sok
szorosan kipróbált mesterséges trágyaszerek hatékony
ságát sem. A műtrágyák rendkívül előnyösen hatnak a 
csemeték gyökérképződésére; már pedig azzal, hogy erő- 

Tanulságosan fejtegeti továbbá az erdők műtrágyázá
sának előnyeit Martinét tanár is a következőkben:

„Az erdő- és a mezőgazdaság növényei idők múltán 
nem lesznek képesek többé tápigényeiket a szakadatlanul 
kihasznált talajból fedezni. Ez érthető, hiszen a talaj 
korántsem kiapadhatatlan azokban a bizonyos tápanyag
félékben. Egy-egy erdősítés eredménye elsősorban attól 
függ, hogy képesek voltunk-e annak idején a csemeték 
létfeltételeinek kellő biztosításával erőteljes alanyokat 
nevelni. Kétségtelenül csak akkor vagyunk erre képesí-

Trágyázatlan I Chilisalétrommal műtrágyázott 
csemeték. ] előbbeniekkel egykorú csemeték.

teljes gyökeret tudunk csemetéinknek biztosítani, a költ
séges és fáradságos szakadatlan utánültetések, pótlások 
teljesen fölöslegesekké válnak. A ma már jutányosán be
szerezhető mesterséges trágyafélék, minők a Thomassalak, 
a káli, a chilisalétrom stb., összes beszerzési és be- 
munkálási költségeikkel együtt korántsem igényelnek annyi 
munkaerő felhasználást és költségkiadást, a mennyit az 
utánültetésekre kell esetenként fordítanunk.“ 

tettek, ha fejlődése során a csemetének bőségesen meg
adhatjuk mindazokat az anyagokat, amelyekre fejlődése 
és gyarapodása során a növénycsemetének mulhatlanul 
szüksége is van. A gyakorlatban a csemeték ezen igé
nyeit sajnos, rendszerint mellőzik vagy legalább is kicsinye
lik, csekélyebbre szabják. A legtöbb helyen beérik azzal, 
ha a csemete alkalmazkodni képes az égalji viszonyok
hoz. Ha csakugyan tud is az aztán adott kedvezőtlenebb 
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körülmények között akklimatizálódni, úgy minden bizonnyal 
gyarapodása is biztosítottnak tekinthető. A valóságban 
temérdek csemete pusztul el. Miért? Mert azt* tartják, 
hogy nem volt képes akklimatizálódni. Ez a csemete 
rendszerint nem az égaljtól s alkalmazkodási avagy ellent- 
állási képessége hiányától, hanem kizárólag attól a körül
ménytől pusztult el vagy vált legalább is csenevészszé, 
hogy tápigényei kielégítéséről a talaj utján kellőképen 
nem gondoskodhatott. A talajból hiányzott az a bizonyos 
valami, mi a gyökérzet erőteljessé fejlődését, a növény
zet gyarapodását előmozdítani és állandósítani hivatott.“

Csemetekerteket ismételten létesítettek már olyan terü
leteken, amelyeknek silány talajviszonyai mellett ott 
egyéb növénykultúrával megpróbálkozni se mertek volna. 
Okadatolták ezt nem egyszer azzal, hogy a csemetének 
edződni, a nyomorúsághoz hozzászokni kell, csakis ez 
esetben fog a vésznek, viharnak ellentállani. A gyakor
lati életben ez egy rendkívüli nagy fiziológiai tévedés, 
amelynek a csemetekert és kultúrái esnek aztán áldoza
tává akkor, ha nem igyekeztünk az egyéb kultúrák ülte
tésére hasznavehetetlennek látszó silány talajnak a talaj
megmunkáláson kívül, istállótrágya, komposzt és mester
séges trágyafélék hozzáadásával a szükségeseket és a 
hiányzókat megadni.

(Folytatjuk.)

A földmivelésügyi tárca ügykörébe tartozó 
állami erdőtisztek emlékirata létszámuk 

rendezése ügyében.
. Nagy méltóságú, Minister Ur !

Kegyelmes Urunk!
Az állami tisztviselők javadalmának és előmeneteli 

viszonyainak rendezése iránt az utolsó két évtized alatt 
tett kormányintézkedések a földmivelésügyi tárca ügy
körébe tartozó állami erdőtisztekre nem lettek olyan 
mérvben kiterjesztve, mint amilyenben a más ágazat
beli állami tisztviselők részesültek. Ez az elbánás már 
több ízben arra kényszeritette az állami erdőtisztikart, 
hogy kérő szavát felemelve, méllőztetését és az ebből 
származott anyagi sérelmeit felettes kormányhatósága 
előtt feltárja.

Tartozunk az igazságnak megfelelően kijelenteni, hogy 
a földmivelésügyi kormányzat részéről ügyünk iránt min
dig meleg érdeklődést és jóakaratot tapasztaltunk, s bizo
nyára nem a felettes kormányhatóságunkon mült, hogy 
több évtizedes mellőzés után sem érhettük el jogos 
kívánságaink teljesülését.

Az állami alkalmazottak illetményeinek szabályozásáról 
szóló 1893. évi IV. t.-c. az erdőtiszteket expressis verbis 
kizárta a rendezés előnyeiből s csak évek múlva s 
Nagyméltóságod közvetlen hivatali elődjének nagy jóaka
rata enyhítette akkor is az erdőtisztekre hárult sérelmeket. 

Ha a mellőzés okait kutattuk ? A válasz mindig az 
volt: hiszen fa- és földjárandóságban részesülünk.

Ha lótartási átalányunknak a vele járó teherben arány
ban nem álló csekély voltára utaltunk? A válasz: hiszen 
fa- és földjárandóságot élvezünk. Ha utiszabályzatunk 
tarthatatlanságát panaszoltuk ? A válasz: hiszen a fa-és 
földjárandóság’ ellenszolgáltatást nyújt.

Ha a múltban mellékilletményeink értékét az átlag 
600—800 írtból álló törzsfizetésünkhöz kértük csatolni 
azért, hogy nyugdíjaztatásunk esetén ne kelljen öreg 
napjainkban a mindennapi sovány kenyérért is aggód
nunk s elhalálozásunk esetén özvegyeink és árváink ne 
legyenek kényszerítve koldusbotot fogni kezükbe ? az 
alkalomszerű válasz : nem lehet, hiszen a szolgálat ér
dekei vallanák annak kárát, mert a fa- és földjárandóság 
teherrel járó illetményt képez.

Hosszú évek néfiéz küzdelmei után az 1909. év őszén 
Nagyméltóságod hivatali elődje ismételten egész teljes
ségében megvizsgálta ügyünket s gondos megfontolás és 
alapos számítások alapján arról győződött meg, hogy:

1. Lótartási átalányunk legfölebb a kocsis eltartására 
lehet elég, de semmi esetre sem arra, hogy abból a 
kötelezően előirt és a tisztviselő által saját pénzén be
szerzett 2 drb szolgálati lovat eltartani, vasaltatni, kocsit 
és szerszámot karban tartani lehessen.

2. Uti-illetményszabályzatunk hivatalos utazásainkra 
a más állami ágazatoknál alkalmazott tisztviselők szabály
szerű úti illetményeivel szemben lényegesen kisebb 
illetményt biztosit.

3. Fajárandóságunk a személyzet túlnyomó részénél 
olyan terhes illetményt képez, amelyet az illetményt 
élvező a kir. kincstár érdekében a szabályrendeletileg 
megszabott módon és célra tartozik felhasználni. Fegyelmi 
büntetés terhe alatt el van az illetményes tiltva attól, 
hogy a netán megtakarított felesleget eladhassa, illetve 
tartozik a felesleget minden ellenérték nélkü.1 a kincs
tárnak visszabocsátani, dacára annak, hogy a tisztviselő 
ezen teherrel járó illetménye, után is jövedelmi adót fizet.

4. Az állami erdőtiszt, mig központi szolgálathoz juthat, 
20—25 évet tölt el az erdőkezelésnél. Ezen hosszú idő 
alatt lótartásra lévén kötelezve, átlag 5 évenként, de 
nehezebb terepviszonyok közt jóval rövidebb idő alatt 
szolgálati lova, kocsija, szerszámja tönkre megy s új 
szolgálati lovakat, kocsit, szerszámot kénytelen besze
rezni annál is inkább, mert a kezelő erdőtiszt arra van 
kötelezve, hogy a hivatali központból az erdőgondnoksági 
kerületben megforduló tisztviselő társait, a szolgálat 
kívánalmának megfelelően bármikor fuvarozza.

A kezelési szolgálatnál töltött 20—25 év alatt ezen 
ötször, hatszor, sőt kedvezőtlen körülmények közt több
ször is megismétlődő improduktív befektetései az erdő
tisztnek minimális számítás szerint is 10.000—12.000 K 
tőkeveszteséget okoznak, amelyet — ha magánvagyonnal 
nem rendelkezik — szerény fizetéséből kénytelen össze- 
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kuporgatni, esetleg magát adósságba verni és saját ma
gának és családjának megélhetését ezzel is nehezíteni.

Ezt az áldozatot az erdőtiszt a kincstár érdekében 
hozza, mert ha az állam a külszolgálat ellátásánál kincs
tári fogatokat bocsátana erdőtisztjei rendelkezésére, ez 
az államnak évenként 315.600 K-val okozna nagyobb 
kiadást a mainál, vagyis az államnak abból, hogy erdő
tisztjeit lótartásra kötelezi, 315.600 K tiszta haszna van.

5. A fa- és földjárandóság, még ha teherrel nem 
volna egybekötve, sem képezhetné a teljes létszámren
dezés akadályát, mert a szolgálat érdekét érintené hát
rányosan az, ha az értékesítési gócpontoktól távolfekvő 
hegyi falvakban és telepeken lakó erdőtiszt, a háztartá
sában nélkülözhetlen termények, vetemények, tejtermé
kek és tüzelő anyag beszerzésénél a kincstári erdőkre 
utalt lakosság, illetve vállalkozók kényére, kegyére 
szorulna.

Különben is az erdőtiszt földjárandóságát a legtöbb 
helyen magas fekvésű és gyenge minőségű erdei 
kaszálóban kapja.

6. A hivatali központokban alkalmazott erdőtisztet 
ugyan nem terheli a lótartás kötelezettsége, de ezen 
szolgálati beosztása alatt sem részesül hivatalos utazásai 
alkalmával olyan úti illetményekben, mint aminőt a más 
állami ágazatok személyzete az általános utiszabályzat 
alapján hivatalos utazásainál élvez. _S bár a központi 
szolgálatnál lévő erdőtiszt a külszolgálatnál előzőleg el
töltött 20—25 évi szolgálata alatt 10.000—12.000 K-át 
áldozott lótartásban a kincstári szolgálatnak, ezen tőke
veszteségéért későbbi szolgálata alatt sem részesül semmi
féle előnyben.

Ezek az okok indították Nagyméltóságod hivatali előd
jét arra, hogy »az akkori pénzügyminister úrral történt 
előzetes megállapodása eredményeként, fa- és földjáran
dóságaink változatlan meghagyásával az 1910. évi költ
ségvetési előirányzatba részünkre a főiskolai előképzett
ségünknek megfelelő teljes létszámrendezés felvételét 
rendelte el s az Országos Erdészeti Egyesülethez inté
zett leiratában minket biztosított, hogy a törvényhozásnál 
költségvetési tervezetének elfogadását kieszközli.

úgy véltük akkor, hogy a ministertanácsi határozaton 
alapuló és a szokásos előzetes sanctiot is elnyert ezen 
költségvetési előirányzat két évtizeden át tartó mellő
zésünknek immár határkövet állít s végre mi is hozzá
juthatunk ahhoz a létszámrendezéshez, aminőt más állami 
ágazatok alkalmazottai már évekkel előbb szerencsések 
voltak elérni.

Ezek után csak természetesnek találtuk, hogy a jelen
legi magas kormány hivatalba lépése alkalmával a tör
vényhozás előtt tett kijelentésével is fentartotta a reánk 
vonatkozó költségvetési javaslatot, amely tisztán csak 
technikai okokból nem emelkedhetett törvényerőre.

Mindezek dacára a f. évi költség vetési előirányzat 
az 1910. évi költségvetésben felvett létszámrendezésnek 
csak felét helyezi kilátásba részünkre, sőt a XI. fizetési 

osztályban és a gyakornoki minőségben szolgáló fiata
labb szaktársainkat, valamint az ezután állami szolgá
latba lépő erdőtiszteket kizárja abból, hogy a személyi 
pótlékokról szóló 1904. évi 1. és 1906. évi IX. törvény
cikkek végrehajtása tárgyában kiadott ministertanácsi 
utasításban is teherrel járó illetményekül elismert fa- és 
földjárandósághoz juthassanak.

De nem annyira személyi, mint főleg tárgyi vonatko
zásaiban tartjuk felette károsnak az 1911. évi költség
vetésben tervezett létszámrendezést, mert bár kimondott 
célja a tisztviselők megélhetésének megkönnyítése, vég
eredményben a létszámrendezés ez a módja és mérve 
a személyzetnek évente 107.000 K javadalomvesztesé
get okoz s a contemplált kétféle elbánás az erdészeti 
közszolgálat megmérhetetlen kárára, a személyi ellen
téteknek és visszavonásnak nyit utat.

Megdöbbenéssel kérdezzük magunktól, mivel adtunk 
okot erre a mostoha elbánásra? HazafiSágunk, szolgálati 
készségünk, avagy működésűnk eredménye esik-e oly 
súlyos kifogás alá, hogy a jogosan várt létszámrendezés 
helyett anyagi veszteséggel sujtatunk ?

Hiszen a földmivelésügyj tárca ügykörébe tartozó összes 
gazdasági ágazatok alkalmazottai szintén élveznek a 
szolgálat érdekében rendes fizetéseiken felül vagy ter
mészetbeni járandóságot, vagy terményváltságot és osz
talékot, vagy építési pótlékot, amelyeknek értéke több
szörösen felülmúlja teherrel járó illetményeink értékét.

Ennek dacára a létszámrendezésnek ott nincs aka
dálya, de más kormányhatóságok alkalmazottéinál sem 
képez akadályt sem a mellékilletmény, sem a jövedelmi 
osztalék.

Csupán méllőztetésünk szembetűnőbbé tétele végett 
említjük fel, hogy az állami bányászat tisztviselői átlag 
995 K-val élveznek többet'annál az átlagos összjavada- 
lomnál, amely teljes létszámrendezés és a mellékillet
mények megtartása esetén is egy erdőtisztre esnék.

Nem az irigység panaszoltatja fel mindezt velünk, 
hanem a tervezett sérelmes elbánás miatt, a mai nehéz 
megélhetési viszonyok közt aggodalom szállja meg lel
künket, hogy feleségeink, gyermekeink mily végtelenül 
sanyarú sorsra jutnak, ha a kenyérkereső családfő korai 
halála esetén, a családfentartó csekély fizetése után meg
állapított özvegyi ellátásnak és nevelési pótléknak neve
zett alamizsnából kell megélniök.

És annál fájóbb érzést kelt ez bennünk, mert ha a 
teljes létszámrendezést s ekép nyugdíjba beszámítható 
fizetésünk fokozatos emelését azzal az indokolással ejti 
el a magas kormány, hogy mi fa- és földilletményben 
részesülünk, akkor az egyforma és igazságos elbánás 
szempontjából viszont annak kellene következnie, hogy 
ezek az illetmények is beszámíttassanak a nyugdíjba s 
ugyancsak az egyforma és igazságos elbánás szempont
jából az államkincstár viselje a lótartás és utazások 
teljes költségeit.
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Nagyméltóságu Minister Úr!
Kegyelmes Urunk!

Azt a munkakört, melynek ellátására hivatva vagyunk, 
Nagyméltóságod igen jól ismeri s tudja, hogy mily terhes 
szolgálatot látunk el.

Nem ismeretlen Nagyméltóságod előtt az a különleges 
megbízatásunk sem, amely a magas hegyvidékeken a 
földmivelési kormányzat más szerveinek hiánya folytán 
igen sok és terhes olyan munka elvégzését teszi fel
adatunkká, amelyek egyébként a tulajdonképeni munka
körünkön kívül esnék.

Tudomással bir Nagyméltóságod arról is, hogy a 
járási mezőgazdasági bizottságokban, a községi képviselő 
testületekben, a hegyvidéki aktióban bőven akad olyan 
munkánk, amelynek elvégzéséért semmiféle díjazásban 
nem részesülünk s igen sok esetben még csak mérsékelt 
napidijra, avagy tényleges fuvarköltségeink megtérítésére 
sem számíthatunk ; de főleg a vármegyei életben a köz
ügyek ellátása körül oly gyakori nobile officiumok veszik 
munkaerőnket és áldozatkészségünket igénybe.

Ismeretes Nagyméltóságod előtt az is, hogy a műkö
désünk teréül kijelölt hegyvidékek szegény lakosai ré
széről jótékonysági aktióknál anyagiakban is mennyire 
igénybe vagyunk véve s továbbá gyermekeinknek lakó
helyeinktől távol fekvő városokban való neveltetése 
mily nagy terhet ró reánk.

Nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk, hogy terhes hivatá
sunknak minden téren teljes odaadással igyekeztünk 
megfelelni, mert tudatában vagyunk annak, hogy a 
hazafias kötelesség mérvét nem a puszta szolgálati kör, 
hanem a munkaképesség szabja meg s a körülmények 
szülte alkalom fokozza.

Nem hivalkodásból említjük fel mindezeket Nagymél
tóságod előtt, mert hiszen a hazafias munkálkodás nem 
érdem, hanem kötelesség.

De, hogy létfentartásunk biztosítása mellett, vállalt 
hazafias kötelességünknek mindenkor szívesen eleget 
tenni ínódunkban is legyen, a földmivelésügyi tárca ügy
körébe tartozó állami erdőtiszteknek ez évi március hó 
17-én tartott nagygyűlésében nyert megbízatásunk alapján 
kérjük Nagyméltóságodát, hogy az egyforma elbánás 
elvénél fogva létszámunknak a főiskolai képzettséggel 
biró többi tisztviselőkével azonos rendezését, úgy, mint 
azt az előző kormány költségvetésileg már biztosítani 
kivánta s amint azt az Országos Erdészeti Egyesület 
ügyünk érdekében Nagyméltóságodhoz intézett feliratában 
kimerítő indokolással kérelmezte, t. i. a teljes létszám
rendezést a fa- és földjárandóságnak az egész vonalon 
változatlan fentartásával, még a folyó évben megadni 
méltóztassék.

Tiszteletteljes kérelmünket megismételve, az összes 
állami erdőtisztek nevében maradtunk,

Nagyméltóságu Minister Urnák alázatos szolgái:
Budapest, 1911. évi március 17-én.

Szabó József s. k., Marosi Ferenc s k.,
m. kir. erdőtanácsos, m. kir. főerdőtanácsos,

jegyző. elnök.

titi ti titititi ti.tititititititititititititi titi titititi.ti.titi ti tititititititi

A kopár futóhomok és vízmosásos terü
leteken teljesített erdősítések költségeinek 
fedezésére adományozott állami pénzse

gélyek kiosztása.

A m. kir. földmivelésügyi minister az évről-évre szo
kásos módon azokat az anyagilag szorultabb helyzetben 
lévő birtokosokat, akik közgazdasági érdekből befásítandó 
kopár futóhomok és vízmosásos területeken az 1910. év 
folyamán sikeresen erdősítettek, állami pénzsegélyben 
részesítette.

Összesen 899 birtokos részére mintegy 3789 kát. hold 
kiterjedésű kopárterületen teljesített erdősítések után 
106,990 korona állami pénzsegély utalványoztatok ki.

Ezen állami périzsegély kiosztása az alábbi módozatok 
mellett történt :

1. a múlt év elején kiutalványoztatott 251 birtokos 
részére 1107’6 kát. hold kopárterület beerdősítéseért 24287 
korona pénzsegély oly feltétellel, hogy az erre különösen 
rászorult birtokosok a kiutalt államsegélyt a beerdősítés 
sikeres teljesítésének a kezelő m. kir. erdőtiszt részéről 
történt igazolása után azonnal felvehették.

Hasonlóképen a múlt év elején 55455 korona utal
ványoztatok ki közvetlenül az illető kezelő-erdőtiszt kezé
hez abból a célból, hogy ennek az államsegélynek fel
használásával 264 kisebb birtokosnak tulajdonát képező, 
állami kezelés alatt álló mintegy 1465’6 kát hold veszé
lyes jellegű kopárterület a kezelő erdőtiszt közvetlen fel
ügyelete és vezetése mellett sürgősen és biztosabb siker
rel államköltségen beerdősíttessék.

Végül a folyó év elején 27248 korona pénzsegély 
osztatott ki utólagosan 384 olyan birtokos között, akik 
az 1910. év folyamán 1215’5 kát. hold kiterjedésű kopár
területet önként sikerrel beerdősítettek s akiknek az 
államsegély adományozása az erdősítések sikeres létesí
tése esetére már az 1910. év elején kilátásba helyeztetett.
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Meghívó

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 
1911. évi junius hó 2án Rimaszombatban, a vármegye

ház dísztermében, d. u. 3 órakor megtartandó közgyűlésére,
melynek tárgysorozata:

1. Elnöki megnyitó.
2. Múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és 

hitelesítése.
3. Titkári jelentés az egyesület működéséről.
4. Pénztárt vizsgáló-bizottság és pénztáros jelentése.
5. Tisztujitás, választmányi tagok és pénztárt-vizsgáló 

bizottság választása a módosított alapszabályok szerint.
6. A „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület“ átirata.
7. Irodalmi pályázat kitűzése.
8. A jövő közgyűlés helyének és idejének megálla

pítása.
9. Indítványok.
D. u. 6 órakor az egyesült protestáns főgimnázium 

tornacsarnokában Mitske Gusztáv felolvassa Bund Károly- 
nak „Az erdő művelése és haszonvétele“ cimü népszerű 
ismertetését 72 vetített képpel.

Este 8 órakor a Városkertben közös vacsora.
Junius hó 3-án, reggel 8 órakorelutazás vasúttal Rimahré- 

zóra a Rimamurány-Salgó-Tarjáni vasmű részvénytársaság 
rimavölgyi erdőbirtokának megtekintésére. Kirándulás a 
Szjnyecre (916 m. t. sz. f.). Elutazás Nyústyáról d. u. 
6 órakor.

Az elszállásolás és a kirándulás akadálytalan lebonyo
lítása céljából a jelentkezés, a Rimaszombatba való érke
zés idejének és a kiránduláson való részvételnek meg
jelölésével 1911. évi május hó 15-ig a titkári hivatalnak 
(Rimóca, u. p. Rimabánya) megküldendő.

Felsőtárkány, 1911 április hé.
Az elnökség.

* *

Vettük, az alábbi sorokat:
Van szerencsénk tisztelettel megkeresni, hogy a „Magyar 

Erdész“ f. é. 3-ik számában megjelent „Egyesületünk, 
jövője“ c. cikknek a „Szepesmegyei Erdészeti Egyesület“-re 
vonatkozó részére válaszképen az alábbiakat közölni 
szíveskedjék.

Az „Egyesületünk jövője“ c. cikk a vidéki erdészeti 
egyesületek sorában nem a legbarátságosabb hangon 
megemlékezik a szepesvármegyei erdészeti egyesületről 
is, és ezen egyesület ellen több, a következőkben össze
foglalható kifogást emeli:

Azon körülményt, hogy a „Szepesvármegyei Erdészeti 
Egyesület“ csakis egy vármegye területét öleli fel, a cikk 
t. írója exclusiv elzárkózottságra és szétszakadozásra valló 
oly törekvésnek minősíti, amely a vidéki egyesületek 
közös céljával ellentétben van, határozottan káros, és a 
kívánt eredmény kivívását veszélyezteti, sőt lehetetlenné 
teszi.

A cikk t. írója továbbá azt állítja, hogy a „Szepes
megyei Erdészeti Egyesület“ megalapítói az egyesületek 
közös célját szemelőtt tévesztették és az egyesületnek 
szemére lobbantja, hogy elkülönülésében annyira ment, 
hogy az egyesületbe belépni akaró liptómegyei erdészeti 
tisztikart be nem fogadta, mintha nem lett volna termé
szetes a Hernád és a Poprád völgye mellé a felső Vág 
völgyét is hozzácsatolni, és ezzel kapcsolatban kérdezi a 
cikk t. írója, „hogy lehessen így haladnunk, ha az 
egyetértés szellemét ismét messzire űzzük magunktól ?“

Ezen állítások megcáfolására a következő tényeket 
soroljuk fel:

A „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület“ csakis 
Szepesvármegye területét öleli ugyan fel, de hogy az 
az egyesület körletének megállapításánál nem az exclusiv 
elzárkózottságra és szétszakadozottságra való törekvés, 
vagy az egyenetlenség szellemének felidézése volt a vezér
elv, az elsősorban az egyesület alapszabályaiból kivehető, 
melyek szerint az egyesület közvetlen célját a szaktársi 
viszony ápolása is képezi, és melyek határozottan ki
mondják, hogy az egyesületnek tagja lehet mindazon 
magyar testület, jogi- vagy magánszemély, aki szak
ügyeink iránt érdeklődik és egyesületünket közreműkö
désével támogatni kívánja.

Már az alapszabályokból következik ennélfogva, hogy 
a „Szepesmegyei Erdészeti Egyesület“ kész örömmel 
fogadja, ha más megyebeli szaktársaink is hozzánk csat
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lakoznak és az egyesületbe akár tagokként belépnek, 
akár a közgyűlésében mint vendégek részt vesznek.

Az egyesület megalapítóit akkor, amikor kimondották, 
hogy az egyesület csakis Szepesvármegye területét fogja 
felölelni, tisztán azon meggyőződés vezette, hogy az 
egyesület intensivebb munkásságot fog kifejthetni, ha 
csakis egy vármegye szűk határai között marad, 
mert ezen esetben tetemes időveszteség és számottevő 
anyagi áldozatok kikerülésével a tagoknak gyakoribb 
egymással való személyes érintkezése válik lehetségessé, 
ami az egyesületi élet élénksége tekintetéből annyira 
kívánatos, sőt szükséges.

De annak, hogy a „Szepesvármegyei Erdészeti Egye
sület“ kizárólag csak Szepesvármegye területét öleli fel, 
van még más oka is, nevezetesen az, hogy az erdősé
gekben oly gazdag Szepesvármegyében, főleg miután itt 
van a Magas-Tátra a maga különleges erdőgazdasági 
viszonyaival, az itt megalakult erdészeti egyesület szá
mára már ezen egy vármegye területén is oly tág és 
sokoldalú működési kör kínálkozik, hogy ennek kj^nerí- 
tése az egyesületi tagok munkásságát és tevékenységét 
egymagában is igénybe veszi és leköti.

Hogy az egyesület megalakítása alkalmával nem lett 
a közös cél szem elől eltévesztve, kiviláglik abból, hogy 
éppen a „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület“ tette 
meg, és pedig a közös törekvések előmozdítására való 
tekintetből, a többi vidéki társegyesületeknél az első 
lépést egy olyan mozgalom érdekében, amely ha sikerül, 
a vidéki egyesületeket az „Országos Erdészeti Egyesület“- 
tel, de esetleg egymással is, szorosabb kapcsolatba, 
állandó összeköttetésbe fogja hozni, amit szétszakadásra 
valló törekvésnek és a közös cél szem elől tévesztésének 
nem lehet nevezni, még rosszakaratból sem.

A „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület“ ugyanezen 
ténykedése fényesen bizonyítja is, hogy ezen egyesület 
nem az egyenetlenség szellemét akarja fölidézni a 
magyar erdőtisztek táborában, hanem hogy át van hatva 
azon tudattól, hogy a magyar erdőtisztek akár kisebb, 
akár nagyobb körleteket felölelő egyesületekbe vannak 
tömörülve, sikert- és eredményt csakis vállvetve, közös 
erővel fognak kivívni, és hogy épp ezért az kell hogy 
legyen a főtörekvésünk, hogy közöttünk az egyetértés 
megerősödjön, nem pedig az, hogy annak szellemét 
messzire elűzzük.

A valóságnak meg nem felel az, hogy a „Szepesvár
megyei Erdészeti Egyesület“ az egyesületbe belépni 
akaró liptómegyei erdőtisztikart nem fogadta be és így 
nem indokoltak a t. cikkírónak erre'vonatkozólag hasz
nált éles kitételei sem. A tényállás röviden a következő: 
A „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület“, tekintettel a 
kincstár tátrai erdőbirtokaira, melyek a liptóujvári m. kir. 
főerdőhivatal kezelése alá tartoznak, azonnal megalaku
lása után, felhívta a neyezett főerdőhivatalt, hogy az 
egyesületbe belépni szíveskedjék. A liptóujvári m. kir. 
főerdőhivatal, illetve annak tisztikara a felhívás vétele 

után azon eszmét pendítette meg, nem volna-e célszerű 
az egyesület körletét Liptó- és esetleg Sárosmegyék 
területére is kiterjeszteni és ilyképen a többi vidéki 
erdészeti egyesületek példája szerint szintén egy nagyobb 
vidéki erdészeti egyesületet alakítani.

A „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület“ a felvetett 
kérdéssel legelső közgyűlése alkalmával foglalkozott és 
örömmel, habozás nélkül késznek nyilatkozott arra, hogy 
körletébe Liptóvármegyét bevonja, és ugyanezen alkalom
mal, hogy az egyesület körletének kiterjesztése mielőbb 
foganatosítható legyen, a maga kebeléből egy bizottsá
got is kiküldött, melynek feladatát képezte volna a liptói 
kiküldöttekkel együttesen a létesítendő uj egyesület meg
alakításának módozatait megállapítani. Minderről a liptó
ujvári m. főerdőhivatal erdőtiszti kara hivatalosan értesít- 
tetett azon jogos feltevésben, hogy a Szepes- és Liptó- 
megy.ék területét felölelő üj egyesület megalakítása érde
kében indított mozgalomhoz a liptóujvári m- kir. főerdő
hivatal tisztikarának közvetítésével, Liptómegye egész 
erdőtisztikara kész örömmel fog csatlakozni.

Nem a „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület“ hibájából 
történt, hogy ezen legjobb szándékok félre lettek értve 
és arról, hogy liptómegyei t. szaktársaink a részünkről 
követett eljárást kielégítőnek és elégségesnek nem talál
ták, csak akkor szereztünk tudomást, amikor a liptóujvári 
m. kir. főerdőhivatal tisztikarának igen tisztelt főnöke 
hivatkozva arra, „hogy több tagtársának véleménye sze
rint a körlet kiterjesztésének eszméje a „Szepesmegyei 
erdészeti Egyesület“ részéről nem lett azon spontán el
határozással fogadva, amint azt várni lehetett", hogy 
továbbá „a liptószentmiklósi állami erdőhivatal tisztikara, 
— miután sem felhívást, sem értesítést nem kapott, — 
a jövőt illetőleg nem igen biztató, tartózkodó álláspontra 
helyezkedett“, hogy a „liptóujvári m. kir. főerdőhivatal 
a liptómegyei összes erdőtisztek nevében nem tárgyal
hat“, és végül, „hogy a kívánt cél előreláthatólag nem 
lesz elérve, mert a — talán csak képzelt — mellőzés 
miatt nem lehet arra számítani, hogy az egyesületbe a 
liptómegyei egész erdészeti tisztikar be fog lépni“, egye
sületünk elnökét arra kérte, hogy a kérdést, —■ „tekin
tettel azon körülményre is, hogy a földrajzilag is inkább 
egymáshoz tartozó Liptó-, Árva- és Turócmegyék erdő
tisztikara előbb-utóbb külön egyesületet fog alkotni, — 
a napirendről levenni és a további tárgyalásokat be
szüntetni szíveskedjék“.

A „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület“ erre mást 
nem tehetett, minthogy a kérdést — bár sajnálattal — 
a napirendről levette és evvel ezen ügyet befejezettnek 
is tekintette.

Az elmondottak után és így ismerve á tényállást, 
nem lehet a „Szepesmegyei Erdészeti Egyesület“-nek 
hibául felróni azt, hogy a Szepes- és Liptómegyék terü
letét felölelő erdészeti egyesület nem létesült, mert hiszen 
egyesületünk jóhiszemüleg megtett mindent, amit ezen 
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egyesület megalakítása érdekében a körülményekhez 
képest megtenni lehetett.

Befejezésül még csak annyit, hogy nem azon körül
mény fogja az egyetértést megbolygatni, fog széthúzást 
és szétszakadozottságot előidézni, ha kisebb körletek, 
esetleg — ahol célszerűbb — csak egy vármegye területét 
felölelő erdészeti egyesületek nagyobb számban is kelet
keznek, hanem sokkal inkább az, ha egymást komoly 
ok nélkül vádakkal és szemrehányásokkal illetjük ahelyett, 
hogy vállvetve a közös cél felé törekednénk.

Lőcsén, 1911. évi április hó 2-án.

Hazafias üdvözlettel
Halmi László Nádas Béla

titkár. a „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület“ elnöke.

Változatlanul közöltük á Szepesvármegyei Erdészeti 
Egyesület elnökségének fenti levelét, s őszinte örömmel 
üdvözöljük annak felvilágosító részét, mely az egyesü
let céljairól és tervbe vett ténykedéséről szolgál alapos 
magyarázattal.

Épen úgy helyeselni és méltányolni tudjuk — miután 
magunk is évek óta ezen eszméért küzdünk — az egye
sület azon kezdeményezését és törekvését, mely a 
többi társegyesületekkel való szorosabb kapcsolatot és 
állandó összeköttetést kívánja megvalósítani, ama közös 
cél érdekében, mely hazánk erdészetének felvirágoztatá
sát irta fel zászlajára.

Mint az „Egyesületünk jövője“ című cikk Írója, az 
az elnökségnek fenti levelében alaposan megindokolt 
ellenvéleményét a vidéki egyesületek kiterjedésére nézve, 
tisztelettel fogadom, de idézett cikkemben kifejtett fel
fogásomat e tekintetben továbbra is fentartom; majd 
döntse el a tapasztalat, melyik elv az életrevalóbb és 
helyesebb. Örülni fogok annak is, ha a saját felfogásom 
megdől, mert akkor már megtudtam a követendő igaz
ságot.

Ellenben elösmerem, hogy idézett cikkemben a liptó- 
megyei szaktársak be nem fogadására tett észrevételeim 
téves értelmezésen alapúinak.

Tévedni emberi dolog; a tévedést belátni s a belőle 
eredeti hibát helyrehozni: kötelesség.

Szívesen és a legnagyobb készséggel teszek eleget eme 
kötelességemnek,- midőn az elnökség által nehézményelt 
cikkemnek erre vonatkozó részét visszavonom, miután ez 
a gyűlésről szóló értesítés erre vonatkozó pontjának '— 
szigorúan mondva — talán téves, de semmiképeti sem 
rosszakaratú felfogásából eredeti.

íme:
A „Szepesmegyei Lapok“ az egyesületnek m. é. dec. 

hó 27-én Tátrafüreden megtartott gyűléséről szóló, erre 
vonatkozó értesítése (1. a. „M. E.“ f. é. 4-ik számát, 
72-ik lap) szóról-szóra ezt mondja:

„A liptóujvári főerdőhivatal tisztjeinek bevonása 

az egyesület kötelékébe és evvel működési körének 
Liptóvármegyére való kiterjesztése a napirendről tel
jesen lekerült. . . .“

Ennyit mond és semmit többet.
Ez az a bizonyos, „valóságnak meg nem felelő11 része 

az értesítésnek, amely engem idézett cikkemben tett ki
jelentésemre késztetett; de vájjon én volnék-e az egye
düli, aki az idézett szűkszavú értesítésből az elnökség
nek fent közölt levelében megadott felvilágosítását nem 
tudja kiolvasni?

És ha az értesítés szerzője ahoz a néhány sorhoz 
hozzáfűzi az elnökség most közölt magyarázatának nehány 
hasonló, az eljárást indokoló szavát: „Nem a Szepes
megyei Erdészeti Egyesület hibájából történt, ..." stb. — 

• csak természetes, hogy akkor, az én téves értelmezésem 
sem következhetik be.

Ismétlem, belátom tévedésemet, de a gyűlésről szóló 
értesítés hiányos, könnyen félremagyarázható voltáttekintve, 
a nekem szememre vetett „valóságnak meg nem felelő“ 
állítást s az utolsó pontnak talán kissé még is éles ki
tételeit — ezer bocsánatot kérek az elnökségtől — kény
telen vagyok magamtól elhárítani.

Szénássy Béla.

■k •‘■■íz ídz íz -k íz íz ízzkJz íz ■>*« xízíz-k. íz & ifcíkfcM: ízízízíí íz íz zk* * ízíz íz

Vadkivitelünk a legutóbbi években.

Az Országos m. kir. Statisztikai Hivatal nem régiben 
tette közzé egyéb kiviteli árucikkeink statisztikája során 
az 1910. év éleimicikkeinek kiviteléről szóló adatokat is. 
Miután a kiviteli áruk mennyiségének és a kivitel érté
kének egyes tételei részletesen is elősorolják a főbb 
élelmicikkeket, ezek során tehát a vadat is, bizonyára 
nem lesz érdektelen, ha az Országos m. kir. Statisztikai 
Hivatal által a legutóbbi évről közzétett vadkiviteli adatok 
egyes tételeit kissé részletesebben összehasonlítjuk á leg
utóbb lefolyt öt esztendő idevágó adataival.

A hivatkozott adatok tanúsága szerint: a leölt szőrmés 
vad kivitelének mennyisége métermázsákban kiszámítva 
a következő volt:

1906. évben 32,080 métermázsa
1907. „ 21,378
1908. „ 24,113

, 1909. „ 22,368
19 í 0. 29,319
Összesen: 129,258 métermázsa
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A kivitel értéke a leölt szőrmés vadnál koronákban a 
következő volt:

1906. évben 2.276,290 korona
1907. „ 1.520,985
1908. „ 1.802,216
1909. „ 1.634,591
1910. „ 2.317,305 „
Összesen : 9.551,387 korona

A leölt szárnyasvad kivitelének mennyisége méter
mázsákban kiszámítva a következő volt:

1906. évben 3,357 m.-mázsa
1907. „ 2,583
1908. „ 3,265
1909. „ 2,900
1910. „ 3,260
Összesen : 15,365 m.-mázsa

A kivitel értéke a leölt szárnyasvadnál, koronákban 
a következő volt:

1906. évben 503,550 korona
1907. „ 387,450
1908. „ 525,665
1909. „ 652,000
1910. „ 619,400
Összesen : 2.688,065 korona

A leölt szőrmés vadnál azt láthatjuk tehát, hogy a ki
vitel mennyisége csupán az 1910. évben volt emelkedő
ben az előző évihez képest; viszont az 1907., 1908. és
1909. évek nagyobb visszaesést mutatnak. Legnagyobb 
arányú volt a visszaesés az 1907., legcsekélyebb az 
1909. év folyamán. A leölt szőrmésvad kivitelének érté
kénél emelkedést észlelünk az előző évhez képest az 
1908. és 1910. években; viszont a többi évek vissza
esésről tanúskodnak. Legnagyobb volt az értékgyarapo
dás 1910., legcsekélyebb az 1908. évben.

A leölt szárnyasvadnál kivitelünk jelentéktelennek 
mondható, amennyiben évente az 2800 métermázsányi 
átlagot mutat. Legtöbb volt a kivitel az 1906., legkeve
sebb az 1907. évben. Az előző évhez képest emelkedést 
észlelünk az 1908. és 1910. években.' A leölt és kivitt 
szárnyasvad értéke legmagasabb volt az 1909., legala
csonyabb az 1907. évben. Az előző év értékeihez képest 
visszaesés észlelhető az 1907. és 1910. években. Az évi 
átlagárakban a legutóbbi öt év honi^ vadkivitele lényege
sebb áreltéréseket nem mutat, jeléül annak, hogy a vad, 
mint számbavehető közfogyasztási cikket nem képező 
élelmi áru, a vadpiacon bizonyos szilárd árirányzatot ké
pes éveken át is megőrizni.

Gy. K.

Campolin.
Irta Remetei Köváry János.

A vadászat gyakorlásához igen sokféle eszközök és 
szerek kivántatnak, amelyeket nélkülözni nem lehet, de 
nem is szabad.

Akiknek a vadászat csak szórakozás, azok minden
esetre az ilyen körülményekre tekintettel vannak és ha 
mégis nélkülözniük kell olyasféle dolgokat, a melyek 
nélkül nem lehetne vadászni, akkor egyszerűen amint 
mondani szokták : a vadászat elmarad.

De nem így van, azoknál, akiknél hivatás a vadászat, 
akiket nem a szórakozás, hanem a kötelesség szólít ki 
a szabadba, tekintet nélkül az időjárás kedvező vagy 
kedvezőtlen voltára. A megszokás mindenesetre megedzi 
a szervezetet és ellentállóvá teszi, de nem annyira, hogy 
ebbe az edzettségbe bizakodni is lehessen.

A magyar vadászok ruházkodás és öltözködés tekin
tetében a hasznos és célszerűségre nem sok súlyt fek
tetnek, inkább arra vannak tekintettel, hogy a külső és 
külszin mentül nagyobb egyvelegben összekeveredve 
megkülönböztethesse egyiket a másiktól még társadal
milag is. A jó ízlésű ember az ilyen lehetetlen szin- 
pompás adjusztirung látására természetesen csak moso
lyoghat. Elvégre mindenki úgy öltözködik, ahogy neki 
jól esik és no . . . meg ahogy telik. ízlés dolga. De 
van a célszerűségnek is olyan következménye, ami 
elől nem lehet kitérni, mert ez már életbevágó kérdés 
és az egészség rovására Írandó.

Azokat az úgynevezett öreg jáger bácsikat, meg a 
nagy fapipájú öreg főerdész urakat, ha úgy szépen poha
razás közben megfigyeljük, — már természetesen az 
olyanokat értem, akik nemcsak az irodában rublikáltak, 
hanem a szabad természetben töltötték el életüknek 
javakorát, — akkor csakhamar észrevehetjük, hogy egyik 
hol a lábához kapkod, a másik meg olyan furcsán vono- 
gatja a vállát, mintha nem minden lenne a legnagyobb 
rendben. Nincs is. Mert az egyik a rheumára gyanako
dik, a másik a csúzt kárhoztatja, a harmadik meg a 
köszvénynyel hozza okozati összefüggésbe az egészet.

A legérdekesebb az egészben csak az, hogy homályo- 
san mindegyik visszaemlékszik arra az órára, arra az 
időre, talán még arra a percre is, ahol ezeket a különös 
emlékeket megszerezte.

Az erdőben ért utói az a csúnya idő, fedél alá búvtam, 
de a lábam rémítően átázott, mondja az egyik.

Araszos hó borította az egész területet, de váratlanul 
eső kerekedett és locs-pocs lett az egész. Ebben a gyalá
zatos útban jöttem haza és a megolvadt hóviz átáztatta 
az egész csizmámat, bár jó volt teljesen, de mégis 
átszivárgott rajta, Éreztem is mindjárt, hogy egy kissé 
meghűltem . . . mondja a másik és így tovább a har
madik is.

Jogosan kérdezheti mindenki, hogy hát miért nem 
kente be jól valamiféle zsírral a csizmáját? mikor annyi 
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sokféle kitűnő szer van a világon, amely a bőrt teljesen 
vízhatlanná teszi.

Olvashatta mindenki, majdnem minden szaklapban 
hirdetnek valamelyes triplicum-áréanumot, amely a bőrt 
teljesen garantált vízhatlanná teszi. Az üzleti élelmesség 
eléggé ki is használta ezt a vizhatlanságot, de a gya
korlatban, mondhatom őszintén, hogy egyetlen egy sem 
vált be. A dolog mentségére legyen mondva, ezeket a 
csodaszereket kizárólag külföldi élelmes gyárosok kinál- 
gatták a magyar vadászok részére.

Lassanként le is szűrődött az a tudat, hogy ilyen 
vízhatlan kenőcs nincs, mert minden bőr bizonyos ideig 
vízhatlan marad, ameddig a zsiradékot benne rögzíteni 
lehet. Ezt a rögzítést savakkal és különféle ásványolajok
kal akarták elérni, de nem sikerült, hanem inkább a 
bőrfogyasztásnak adtak .egy nagy lendületet, mert az 
ilyen szerekkel bekent lábbeli bőre, mihelyt megszáradt, 
azonnal repedezni kezdett és hasznavehetetlenné lett. A 
bekent bőr vizhatlansága még csak ideig-óráig sem tar
tott, mert az eső és hóviz ezt a savakkal előállított 
kenőcsöt a bőrből rövidesen kilúgozta és, az így kilúgo
zott bőr pedig megszáradva repedezni kezdett. A gané lé 
volt az egyetlen szer, ami a bőrt úgy megtudta kemé
nyíteni és telíteni, hogy abba víz, — ha csak lyukas 
nem volt — sehol be nem hatolhatott. Ez a vizhatlan- 
ság természetesen a megkeményedésben lelte magyará
zatát és a csizma közönséges páncéllá lett, jobban 
mondva: spanyolcsizma lett belőle. Ezeket a jelensé
geket leginkább az istállók körül forgolódó béresek csiz
máinál lehetett tapasztalni.

Ilyen vizhatlanságra természetesen — könnyen érhető 
okokból — egy vadász sem óhajtotta csizmáját kirepa- 
rálni. Nem pedig azért, mert a csizma keménységénél 
fogva viselhetetlen lett, a hozzá nem szokott lábat fel
törte és azonkívül bizonyos illatot is terjesztett maga 
körül, aminek szagát a fenyő illatához hasonlítani egy
általában nem lehetett.

Rendkívüli sok titkos és nyilvános háziszer volt és 
van most is alkalmazásban, amelylyel a bőr bekenve 
vízhatlanná lesz. Ki merem mondani, hogy ezek a házi 
szerek sem értek semmit, mert csak ideig-óráig tartották 
magukban a zsiradékot és csak addig, ameddig közvetlen 
vízben, patakban, vagy folyóban lett a bőr, illetve a 
csizma használva. Mihelyt azonban az ilyen vízhatlanított 
csizma vagy cipő felázott, hóba, pocsolyába, hig sárba, 
vagy harmatos fűbe került, a zsiradék azonnal kiválasz
tódott belőle és a bőr pacalossá lett. Az ilyen bőr több 
zsiradékot magába már nem fogadott, csak úgy, ha előbb 
kiszárították. Ezzel a kiszárítással azonban a bőr is el
vesztette rugékonyságát és idő előtt megrepedezve, teljesen 
hasznavehetetlenné lett. Egy olyan bőrkenőcscsel, amellyel 
a bőr nedves állapotában is beitatható legyen — már 
régóta kísérleteznek. A kísérletezők azonban, miért— miért 
nem, mindig az ásványolajok különféle nemeivel és a savak
kal kísérleteztek, amelyeknek jelenléte vegytanilag is már 

előre biztosította a teljes sikertelenséget. A cukor lett volna 
még az egyetlenegy alkatrész, amelynek adagolása ellen
súlyozta volna annyira-amennyire a vegyi felbomlást. 
Ezt a cukort úgy látszik, a kísérletezők sajnálták a sze
gény csizmától, mert az igazat megvallva, ennek ada
golása nem közvetlenül, hanem közvetve a növényi 
atkatrészek által lett volna megoldandó.

Mostanában nagy csendben egy gyár alakult Bars- 
megyében Oroszkán, még pedig vízhatlan kenöcsgyár. 
Gyártmányait Campolin vízhatlan bőrkenőcs címen for
galomba hozta. Kétféle minőségben kapható: fekete és 
sárga bőrnek megfelelően. Ez a kenőcs egyszerűen szen
zációs hatású a bőrre nézve. Bátran lehet rövidesen 
csodakenöcsnek nevezni. Igen tisztelt olvasóink tapasz
talhatták, hogy hűbele-balázs módjára nem szoktam 
mindenféle újdonságot nyakra-főre dicsérni. A Campolin- 
ról is csak azért mondom el tapasztalataimat, mert víz
hatlanító hatása tekintetében felülmúl minden eddig 
létező bőrkenőcsöt. Végtelen előnye, hogy a bőrt simu- 
lékony és ruganyossá teszi és azonkívül a bőr nedves 
állapotban is bekenhető vele.

Én nagyon radikálisan próbáltam ki. Egy ócska csiz
mámat benzinnel lemostam és azután campolinnal jól 
bedörzsöltem. A benzinlemosás csak olyan bőrnél szük
séges, amely előbb más zsiradékkal volt beitatva, hogy 
ennek maradékát eltávolítsa. Egész nap zsombékos helyen 
pocsolyában vadásztam, sárszalonka után. A bőr teljesen 
vízhatlan maradt. A kijárt csizmát este itatós papírral 
kitömtem, nehezéket helyeztem belé és a vízzel telt 
fürdőkádba állítottam úgy, hogy a viz a száron felül 
belé ne folyhasson. Másnap reggel az itatós papirt tel
jesen szárazon vettem ki belőle. Ez a kísérletem eddig 
még semmiféle bőrkenőcscsel sem sikerült.

Ennek a vízhatlan kenőcsnek a kiválóságáról meg
győződhetik mindenki egyszerű kísérlettel. Nem érdemes 
a pénzt haszontalan külföldi kotyvasztékért kidobni, mi
kor a magyar ipar ilyen csodálatos hasznos dolgot való
sággal tálcán hoz elénk. Nem tudom eléggé ajánlani 
ezt a bőrkenőcsöt azoknak, akiket hivatásuk szólít ki a 
szabad természetbe tekintet nélkül az időjárás viszontag
ságaira, már csak azért is, mert a bőrt állandóan puhán 
tartja és vizhatlanságát is huzamosabb időn keresztül 
megtartja. Természetesen a bekenésnél vigyázni kell, hogy 
a talp és bőr közötti rész — ahol leginkább behatolhat 
a viz —- alaposan bekenve legyen.

Egyetlenegy hibája — mint minden magyar találmány
nak, — hogy olyan nagy csendben csinálják, mintha ez 
a találmány csak egy embert érdekelne, nem pedig az 
összes vadászokat. Nem elég hozzáférhető. Ezt terjesz
teni kellene az egész országban. Még Budapesten is 
alig kapható. Pedig minden puskás, bőr vagy fűszeres 
boltban tartani kellene. Lehet talán, hogy csak most 
vezetik be; de halasztani — tekintettel a kenőcs egye
dül állóságára és kitűnő voltára — igazán nagy kár és 
érthetetlen.
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A kőszáli kecske életrajza és vadászata.
(Vége.)

Azonban maga a kőszáli nősténykecske is nagyon vigyáz 
a gidájára, hogy az mellőle el ne távozzék és ne legyen 
felügyelet nélkül. Nehogy a kőszáli sas elhurcolja, a leg- 
fedettebb sziklapárkányokon vezetgeti. Ha a sziklafalak 
mellett • fedve tudja magát s anyai testével takarja el a 
fiát, akkor azután szarvaival fordul ellensége felé s így 
megvédheti gidáját. A fiatalok két év elteltével lesznek 
tenyészképesekké s ekkor kapják meg szőrük is a való
ságos alapszínt. Különös az, hogy valamennyi hasított 
csülkü állatfaj az elejtett anyja testétől, különösen ha az 
véres, megrettenve visszahúzódik. A fiatalon elfogott és 
házi kecske által felnevelt kőszáli kecske csakhamar 
megszelídül s úgy jár-kel, mint a bárány. Gyakorolja 
magát a mászás és kapaszkodás művészetében, kiváncsi 
és jó szándékú. Hanem ahogy idősebb lesz, őstermészeti 
vadsága kezd visszatérni s ekkor már veszedelmessé is 
válik.

Ha tekintetbe vesszük a kőszáli vadak életét és termé
szetrajzi adatait s ha arra komolyan visszagondolunk, 
úgy a kérdések egész özöne merül fel és éppen azért, 
mert csodálatos az, hogy ez a vad évezredeken keresztül 
fenn tudta magát tartani, nem lenne reánk nézve hízelgő, 
hogy a mi időnkben pusztuljon ki és semmisüljön meg. 
Bizonyosan meg voltak a múltban is azok az ellenségei, 
— és talán még számosabban, mint a jelenkorban — 
mert a kőszáli sason kívül, ott voltak a szakálas keselyük, 
a medvék, a farkasok, a hiúzok stb., amelyek számot
tevő ellenségei, de mindezeket felülmúlta az ember ; ez 
az ő legnagyobb ellenségük. Az emberek zaklatásai idéz
ték elő azt, hogy a téli védő hegyektől teljesen elvadí
tották ez állatokat s megunván a folytonos üldöztetést, 
a legkeményebb téli idény alatt sem keresték fel az 
enyhet adó menhelyeket, hanem inkább világgá mentek 
s ott pusztúltak el.

Aki ismeri a zergevadászat veszedelmes nehézségeit, 
annak fogalma lehet a kőszáli vad vadászatáról is, sőt 
ez még valamivel veszélyesebb, mert a kőszáli vadak 
sokkal magasabb régiókban tartózkodnak, mint a zergék. 
Hanem éppen ez az, ami a vadászt izgatja, a veszély, 
a nehézségek leküzdése, és bizony nagyon sok szomorú 
haláleset fűződik az Aostai magas hegységekben is meg
tartott kőszáli kecskevadászatokhoz, amikor nem egy 
vadász egyensúlyt vesztve zuhant le a feneketlen mély
ségbe. Nagyon csekély azoknak a száma, akik szeren
csésen ama kiválasztottak közé számíthatták magukat, 
hogy a Himalaya vagy a körötte levő hegyláncokon 
vadászhattak anélkül, hogy komolyabb veszedelemben 
ne forogtak volna.

És éppen e veszedelmek, a nehézségek ösztönzik az 
embert arra, hogy ott, a hol már kipusztult a kőszáli 
vad, mint Sveizban, a régi kőszáli kecsketanyákat újból 
benépesítsék. Nehézségekkel fog ez járni és még akkor 

is kérdés, hogy fog-e sikerülni az úgy, amint azt a 
sveiziak óhajtanák.

Nálunk a Tátrában, Hohenlohe herceg szepesmegyei 
birtokán szintén kísérleteznek a kőszáli vad megtelepíté
sén. Hanem amint arról tudomásunk van, nem valami 
fényes eredménynyel. Jó lenne a fogarasi hegyekbe is 
áttelepíteni őket.

Igaz, hogy a kőszáli kecske a melegebb vidék vadja, 
s ha nálunk sikerülne is meghonosítani, úgy nem érne 
el — úgy hiszem — még közepes életkort sem.

Ama vidékek és országok pedig, a hol egyszer már 
volt kőszáli kecske,' igazán jól teszik és tennék, ha ez 
érdekes vadnemet, nem engednék végkép kipusztulni, 
megsemmisülni.

Szlávik Nándor.

* Előléptetések a Coburg hercegi erdészeti 
tisztikarnál. Fülöp Szász Coburg Gothai herceg Ő fen
sége erdészeti tisztjei közül: Kachelmann Walter II. oszt, 
érdőmestert I. osztályú. erdőmesterré, Kolbenheyer Gyula 
I. o. főerdészt II. o. erdőmesterré, Lukovics Attila I. o. 
főerdészt II. o. erdőmesterré, Bárdossy Miklós II. o. fő
erdészt I. o. főerdészszé, Lányi Aladár II. o. főerdészt 
I. o. főerdészszé, Fozmán Gyula erdészt II. o. főerdészszé, 
Podhradszky István érd. gazd. intézőt erdőmesteri rang
ban főintézővé, Tindly József érd. főszámvevőt I. o. 
erdőmesterré léptette elő.

* Gyászhir. Vettük az alábbi gyászjelentést: A 
szászsebesi m. kir. erdőhivatal tisztikara mély fájdalom
mal tudatja szeretett kartársának, Hollós Ferenc, m. kir. 
főerdőmérnöknek, folyó évi április hó 5-én, hivatásának 
szentelt életének 56-ik évében rövid szenvedés után tör
tént gyászos elhunytét. Szászsebes, 1911. évi április hó 
5-én. Áldás és béke lengjen porai fölött 1

* A robbantás teknikája erdő- és mezőgazdaság
ban, kőbányaiparban, út-, vasút-, vízépítésnél és az 
építőiparban. Gyakorlati kézikönyv erdészek, gazdászok, 
erdő-, államépitész-, folyam- és vasúti mérnökök, építé
szek és épitővállalkozók számára. Doletsko Ferenc, a 
kassa-oderbergi vasút ny, főfelügyelője, a magyar szak
irodalom terén hézagpótló kézikönyvet adott ki, melyben 
a gyakorlatilag használatban levő régibb és újabb robbanó 
anyagokat írja le. — Ismerteti azok tulajdonságait és a 
velük való bánásmódot, alkalmazásukat a címben fel
sorolt iparágaknál. — Ami a műnek különösen kiváló 
becsét képezi, leírja a robbantó anyagokkal való bánás
módot, az óvintézkedéseket, biztosításokat; mind oly dol
gok, melyekre mindenkinek szüksége van, a ki robbanó 
anyagokkal dolgozik, vagy dolgoztat. A mű különféle 
táblázatokkal van kiegészítve, melyek a gyakorlatban 
megbecsülhetetlen értékkel bírnak; melegen ajánlhatjuk 
olvasóink szives figyelmébe. — A 152 ábrával ellátott 
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gazdag tartalmú kézikönyv a „Pátria“ r. t. könyvkiadó
hivatalában (Budapest, IX. Üllői-ut 25.) szerezhető meg, 
bolti ára 5 korona.

* A rétek műtrágyázása. Silány réten kevés és 
nem jó minőségű széna terem. A rétet évenként meg
kaszáljuk, a lehordott szénát feltakarmányozzuk, de 
mert istállótrágyát a rétnek nem adunk — és nem 
is adhatunk, — a szénatermésekkel évek hosszú so
rán át kivitt táplálóanyagokat nem pótoljuk vissza; 
természetes, hogy a rét talaja ezekben meg fogyatkozik 
és végül is kevés és silány szénát térem. Hazai 
rétjeink legnagyobb része ilyen, pedig vétek ezen ter
mészetadta fűtermő helyeket elhanyagolni, mert a 
jó széna az állat legterrríészetszerübb tápláléka. Mű
trágyákkal a rétet feljavíthatjuk és nemcsak több, hanem 
jobbminőségü szénát is nyerhetünk, sőt még egy másik 
közvetett hasznot is elérhetünk. A trágyázott rét ugyanis 
táplálóanyagokban jóval gazdagabb, tehát értékesebb 
szénát ad, mely feltakarmányozva, végül is istállótrágya 
alakjában a szántóföldre kerül, s így ezt jóval több 
foszforral és kálival látja el, mint a silány rét szénájá
ból nyért trágya. Erről a gazdáknak szintén nem szabad 
megfeledkezniök, ha a rét műtrágyázásának hasznáról 
és hatásáról beszélnek.

A rétet a talaj természetének megfelelően foszfor-, 
káli- és nitrogéntrágyával, vagy foszfor és kálival vagy 
pedig foszfor- és nitrogéntrágyákkal kell ellátni.

Nitrőgéntrágyákat azért kell adni, hogy a füvek meg 
ne fogyatkozzanak. Ha a rétet csak foszfor és kálival 
trágyázzuk, akkor a herefélék fejlődésének kedvezünk, 
melyek ilyen trágyázás mellett elszaporodnak, mert mint 
légenygyüjtős növényeknek, direkt nitrogéntrágyára nincs 
szükségük.

Csakhogy a herefélék túlságos elszaporodása a fűfélék 
rovására nem jó, először mert a fűfélék megfogyatko
zása arányában a szénatermés nagysága is csökken, 
másrészt, mert a gyep sűrű záródása (zártsága) épp a 
füvek hiánya miatt lassanként megszűnik, a gyep szaka
dozottá, foltossá válik, s végül is a trágyázás dacára 
nagy termést nem fogunk kapni.

Nitrogéntrágyát tehát a füvek miatt kell adni, mert 
bármennyire kívánatosak is a herefélék a réten, a füvek 
megfogyatkozását szintén meg kell akadályozni.

Ezen célra legjobb a chilisalétrom, melyből kát. 
holdanként 30—40 kg.-ot tavaszszal kell kiszórni. Ha 
az időjárási viszonyok megengedik, akkor az első ka
szálás után — a sarjura való tekintettel — 20—25 kg. 
hinthető el.

Utóbbi eljárás természetesen csak oly vidékeken 
indokolt, ahol az időjárás általában, véve oly kedvező, 

' hogy biztos sarjutermésre számíthatunk.
Nitrogéntrágyát csak a televényben gazdag, továbbá 

a tőzeges talajú rétekre felesleges adni, mert ezekben 
bőven van nitrogén.

A foszfortrágyát azonban egy réten sem volna szabad 
elhagyni; ez itt épp oly szabály, mint a szántóföldnél. 
A foszfortrágyák közül úgy a Thomassalak, mint a 
szuperfoszfát egyformán jól használhatók. Ezt a növény
termesztési kísérleti állomás nagyszámú kísérletei iga
zolták és így a gazdának kell kísérletek útján megálla
pítani, hogy e kettő közül nála melyiknek alkalmazása 
jövedelmezőbb. A Thomassalak hatásában általában véve 
tartósabb, mint a sauperfoszfát és televényben gazdag, 
valamint tőzeges réteken 1 kg. foszforsav egyenértékűnek 
vehető 1 kg. vízben oldható szuperfoszfátfoszforsavval, 

de ez utóbbi gyorsabb hatású. Ami a mennyiséget illeti, 
elsőizben adjunk inkább többet, 200 kg. szuperfoszfátot; 
később csökkenthetjük a 2—3 évenként megismétlendő 
mennyiséget 150 kg. szuperfoszfátra.

A káliumtrágyák közül a 40%-os kálisó jöhet csak 
figyelembe, mert ez a legolcsóbb; kát. holdanként 
75—100 kg. szükséges, elsőizben a nagyobb, később a 
kisebb mennyiség. A foszfortrágyával egyszerre szórható 
ki és pedig késő őszszel, vagy a tél folyamán, mert biz
tosabb hatásra számíthatunk — különösen szárazabb 
vidékeken, — mint a tavaszi kiszórással. Ez alul csak 
olyan réteknél kell kivételt tennünk, melyeknek talaja 
vagy laza homok, vagy pedig amelyek tavaszszal viz alatt 
állanak; itt a műtrágyák tavaszi kiszórása célszerűbb és 
pedig utóbbiaknál csak a viz lefutása után.

Azt mondottam, hogy foszfort minden rétre kell adni, 
legyen annak a talaja bárminő. Kérdés már most, hogy 
áll a dolog a káliummal. A kötött és középkötöttségű 
földek káliumban jóval gazdagabbak, mint foszforban, ez 
kétségtelen. De ne feledjük el, hogy a szántóföld az idő
szaki istállótrágyázással rendesen nagyobb mennyiségű 
káliumot visszakap, ellenben a rét nem. Ebből csak foly
ton merítenek a réti növények, még pedig eléggé bőven, 
mert a füvek aránylag sok káliumot (és foszfort) vesznek 
ki a földből, visszapótolva pedig semmi sem lesz. Innen 
van az, hogy még kötöttebb földeken is a foszfortrágyá
záson kívül a kálitrágyázásnak is nagy a jelentősége, 
amint ezt a növénytermesztési kísérleti állomás ország
szerte végzett kísérletei igazolták. De nem minden eset
ben, a kötött földek egy részének jelenleg még káli
trágyákra nincs szükségük; lehet, hogy 10, 20 vagy még 
több év múlva be fog a káliéhség is állani.

A gazdának tehát kísérletekkel kell meggyőződnie arról, 
hogy agyagos és vályogtalajain jövedelmező-e már a 
kálitrágyázás, vagy sem. Mert hogy sok esetben jövedel
mező, azt előbb említett állomás kísérletei is igazolták.

Homok- és tőzegtalajú réteken a foszfor és kálium 
együttesen adva, kivétel nélkül sokkal jobban hat, mint 
az egymagában adott foszfortrágya.

A rétek trágyázása tehát a talaj minősége szerint 
következő lesz:

agyag- és vályogtalajokon- foszfor- és nitrogéntrágya, 
esetleg, de nem feltétlenül (vagyis kísérletek útján meg
állapítandó) kálitrágya;

homoktalajokon foszfor-, káli- és nitrogéntrágya; 
tőzeges talajokon foszfor- és kálitrágya.
A foszfor- és kálitrágyák ■ hatása 2—3 évre, a chili

salétromé ellenben csak egy évre terjed, de azért lehet 
utóbbinak közvetett utóhatása azzal, hogy egyrészt a 
növényeket mélyebb gyökerezésre készteti és a szál- 
füvek elszaporodását elősegíti. Dacára ennek, elvül kell 
fenntartanunk, hogy a foszfor- és kálitrágyázás esetleg 
háromévenként, a chilisalétromozás ellenben évenként 
megismétlendő. ...... .

Műtrágyázást Közlemények.

* A Trieszti Általános Biztositó Társulat (Assicu- 
razioni Generali) f. évi március hó 18-án tartott 79-ik 
közgyűlésén terjesztettek be az 1910. évi mérlegek. Az 
előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1910. dec. 
31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 
1.106,056,556 K és 66. f-t teltek ki és az év folyamán 
bevett díjak 48.345,893 K és 37 f-re rúgtak. Az élet
biztosítási osztály díjtartalék'a 23.140,354 K 72 f-rel 
327.285,232 K 15 f-re emelkedett. Az életbiztositottak 
osztalékalapja 6.348,761 K 59 f t tesz ki. A tüzbizto- 
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sitási ágban, beleértve a tükörüveg biztosítást, a díj
bevétel 17.126 548.785 K biztosítási összeg után 
29.243,814 K 26 f volt, miből 10.304,691 K 19 f 
viszontbiztosításra fordittatott, úgy, hogy a tiszta díj
bevétel 18.939,123 K 07 f-re rúgott és ez összegből 
13.669,865 K 05 f mint díjtartalék minden tehertől 
menten jövő évre vitetett át. A jövő években esedé
kessé váló díjkötelezvények összoge 137.113,154 K 
31 f. A betörésbiztositási ágban a díjbevétel 1.331.117 K 
55 f-re rúgott, miből levonván a viszontbiztosítást, a 
tiszta díjbevétel 713,530 K 19 f-t tett ki. A szállítmány
biztosítási ágban a díjbevétel kitett 4.562,716 K 13 f-t, 
mely a viszontbiztosítások levonása után 2.124,936 K 
18 f-re rúgott. Károkért a társaság 1910-ben 40.729,844 K 
11 f-t és alapítása óta 1,018.074,811 K 43 f-t fizetett 
ki. E kártérítési összegből hazánkra 201.616,256 K 
21 f esik. A uyereségtartalékok közül, melyek összeser 
26.304.585 K 84 f-re rúgnak, különösen kiemelendők : 
az alapszabályszerinti nyereségtartalék, mely 6.300,000 
K-át tesz ki, az értékpapírok árfolyamingndozására 
alakított tartalék, mely az idei átutalással együtt 
17.977,207 K 12 f-re rúg, továbbá felemlítendő a 
160,000 K-ra rugó kétes követelések tartaléka és az 
ingatlan tartalék, mely az idei átutalással 1.867.378 K 
72 f-t tesz ki. Részvényenként 700 arany frank osztalék 
kerül kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és alapjai, 
melyek első rangú értékekben vannak elhelyezve, az idei 
átutalások folytán 366.829,741 K 68 f-ről, 392.746,965 
K 47 f-re emelkedtek, melyek következőképen vannak 
elhelyezve: 1. Ingatlanok és jelzálog követelések 
84.633,138 K 94 f. 2. Életbiztosítási kötvényekre adott 
kölcsönök 32 702,122 K 48 f. 3. Letéteményezett érték
papírokra adott kölcsönök 4 350,786 K 18 f. 4. Érték
papírok 255 330,660 K 59 f. 5. Követelések államok
nál és tartományoknál 9 318,772 K 15 f. 6. Tárca 
váltók 601,700 K 78 f. 7. Készpénz és az intézet 
követelései a hitelezők követeléseinek levonásával 
5,809,784 K 35 f. Összesen 392.746,965 K 47 f. Ezen 
értékekből 80 millió K magyar értékekre esik. Teljes 
mérleggel a társulat mindenkinek, aki e célból hozzá
fordul, a legnagyobb készséggel szolgál. Az intézet 
elfogad : élet-, tűz-, szállítmány-, üveg- és betörés 
elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosítá
sokat a Magyar jég- és viszontbiztosító r. t., baleset 
és szavatossági biztosításokat az Első o. általános 
baleset ellen biztositó társaság, valamint kezességi és 
óvadékbiztositásokat, eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés 
és sikkasztás elleni biztosításokat és versenylovak, 
telivérek és egyéb értékesebb tenyészállatok biztosítá
sát a „Minerva“ általános biztositó rész vény társaság 
számára. A rimabányai ügynökség Weisz Ferenc.

K . . . S . . . mérnök urnák H. Ne méltóztassék aggódni, az 
„Anticorrot" mi is figyelemmel kisérjük ; de az előzetes, színházi 
jelentéseknek nem vagyunk barátja, mert nemcsak a minőségre, 
hanem a súlyra is súlyt fektetünk, már pedig elsősorban minket nem 
annak, hanem a szavainknak a súlya érdekel.

Br . . . Sz . . . J. Méltóságodnak elismerése reánk nézve minden
esetre csak buzdító lehet.

Z .. . B . . . földbirtokos urnák. Eső után köpenyeg. Majd még 
reátérünk. Miért nem méltóztatott előzetesen hozzánk fordulni ? Ki 
vásárol ma golyós fegyvert próba nélkül, használt állapotban ? Az 
üzleti élelmesség nem a jóhiszeműséget, hanem az emberek tudatlan
ságát használja ki, nemcsak kp.-re, hanem részletre is.

Nimród. A fenti Önnek is szól. Mindegy. Egy.kutya. Annyit ért 
hozzá, mint ló az — ábc-hez. Ej! ej! Nem egyetem tér?

Vl-ik osztály Bpest. Akinek az Isten hivatalt ád, annak ... a 
többit már ön is kitalálhatja.

Többeknek. Az elismerést köszönjük, már ezzel is egy lépéssel 
tovább jutottunk.

Nemo. Nincs az, uram, sehol sem bevezetve. Az ilyen dolgokat 
nem szokták titokban csinálni. Mi is tudnánk róla. Bpest, Muzeum- 
körut 2., levélben.

Roessemann
és

Kühnemann
mezei és helyi érdekű vasutak, villanyos 
—t: és sodrony-kötélpályák gyára = 

a világhírű LÜBEGKI KOTRÓGÉPGYAR 
vezérképviselete Magyarország és

Ausztria részére.
SZARAZ és VIZIKOTRÓK vételre és bérbe 

BUDAPEST VI., Váci-ut II3/II5.
Elvállalja erdei vasutak nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz

nált vasutak bérbe adatnak.
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Árverési hirdetmény.

A magyarvalkói volt úrbéreseknek feketeviz 
erdőrészben 163—909. sz. keb. határozattal 
engedélyezett 83 04 kát. holdnyi rendkívüli fa
használati területen 4368 m.3 fenyőrönk és 
haszonfára becsült

fakészlet
29500 K kikiáltási ár mellett

folyó évi április hó 30-án délelőtt 10 órakor
Magyarvalkó község házánál írásbeli zárt aján
latok tárgyalásával egybekötött nyilvános szó
beli árverésen tövön, becsáron felül el fog 
adatni.

Bánatpénz a becsérték 10 százaléka.
Szabályszerüleg kiállított és 10 százalék 

bánatpénzzel felszerelt zárt írásbeli ajánlatok 
szóbeli árverés kezdete előtt hozzám nyújtan
dók be, ellenben szabálytalanul és hiányosan 
felszerelt utó- és távirati, nemkülönben becsáron 
alóli ajánlatok visszautasíttatnak.

Az árverési és szerződési feltételek és becs
lési adatok a bánfyhunyadi m. kir. járási erdő
gondnokságnál és Magyarvalkó községházánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Magyarvalkó, 1911. évi március hó 28-án.

Bokor Márton
v. úrb. elnök.

Luczfenyő- csemete
(Pecea exelsa) eladás.

Több százezer 4 és 3 éves darabot 
igen jutányos áron ajánl az Uradalmi 
Erdőhivatal Gömör-Barkán azonnali 
szállításra. ==   ===

Árverési hirdetmény.
A kalotaujfalusi volt úrbéreseknek „Bukatye“ 

nevű erdőrészben 212—910. keb. sz. határozat
tal engedélyezett 149'85 kát. holdnyi rendkívüli 
fahasználati területen 11633'09 m.3 fenyőrönk 
és haszonfára becsült

fakészlet
egészben 73,798'38 K, részleteiben pedig:

A. csoportra: 2263'60 m.3 --- 14614'45 ;K,
B. csoportra: 5205'70 m.3 =- 32860'37 K,
C. csoportra: 4163'79 m.3 = 26323'56 K

kikiáltási ár mellett folyó évi április bó 30=ikán 
délután 2 órakor Kalotaujfalu községházánál 
írásbeli zárt ajánlatok tárgyalásával egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen, tövön, becsáron 
felül el fog adatni

Bánatpénz a becsérték 10 százaléka.
Szabályszerüleg kiállított és 10 százalék 

bánatpénzzel felszerelt zárt Írásbeli ajánlatok a 
szóbeli árverés kezdete előtt hozzám nyújtandók 
be, ellenben szabálytalanul és hiányosan fel
szerelt utó- és távirati, nemkülönben becsáron 
alóli ajánlatok visszautasíttatnak.

Az árverési és szerződési feltételek és becslési 
feltételek a bánffyhunyadi m. kir járási erdő
gondnokságnál és Kalotaujfalu községházánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kalotaujfalu, 1911. évi március hó 29-én.

Triff Péter 
volt úrb. elnök.

Hirdetések felvétetnek 

e lap kiadóhivatalában.
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1407—1911. szám.

Faeladási hirdetmény.
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság kerületében a szamosvölgyi alsó, szálvavölgyi és dornavőlgyi 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 dombháti gőzfűrész bérbeadásával összekötve, Besztercén a m. kir. erdöigazgatóság hivatalos helyiségében 
1911. évi április hó 27-én délelőtt 11 órakor, a m. kir. földmivelésügyi Minister Ur 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.

ő

Erdő
gondnokság
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határideje

Lúcfenyő Jegenyefenyö Bükk Kikiáltási
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sá
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 ős
z. 1 erdőrész

let k. hold
törzsek haszonfa törzsek

darab
haszonfa hasábfa

K f

I. Szamosvölgyi 
alsó

A. III. 3-8. 13 315-21 rtll. jul. 1-től
1914. jun. 30-ig

28014 34623 8054 18732 11974 412136 50 4000

II. Szálvavölgyi A.

I Fiádvöl
gy

 1 1.2. ’4—16
18-21 23

26-30
33—34 

,36-38
40—43
45-59

1402-52 1911 juh 1-től
1921. jun. 30-ig

19471 29956 39887 140114 153000 687100 - -

III. Szálvavölgyi A.

Sz
tr

im
ba

 és
5-

.lv
. br, 1—16 897-11 1911. jul. 1-től

1917, jun 30-ig
39401 72638 22945 81218 33587 633886 72 -

IV. Dornavőlgyi A. I.

1. 2. 6. 9.
11-17.

20.21 24.
25.28.29.
31-33.

35.37- 46
48.

1805-07 1911. jul. 1-től
1916. jun. 30-ig

189564 101434 - - - 304302 - -

Ajánlatok az összes I.—IV. csoportra együtt, vagy pedig külön-külön egyes csoportokra is tehetők.
A benyújtandó ajánlatok a csoport vagy csoportok, amelyre, vagy amelyekre az ajánlat tétetik, úgy, amint 

a jelen árverési hirdetményben megjelölve van, erdőgondnokságok és gazdasági tervi elnevezések szerint, ponto
san megjelölendők.

A zárt írásbeli, ívenkint 1 korona bélyeggel ellátott és a megajánlott vételár 5 százalékát kitevő bánat
pénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben az egyes csoportokra megajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó 
és melyekben ajánlattevő által határozottan kijelentendő, hogy az árverési részletes szerződési feltételeket ismeri, 
azokat változatlanul elfogadja és azoknak magát aláveti, 1911. évi április hó 27-én délelőtt 11 óráig a besztercei 
m. kir. erdöigazgatóságnál nyújtandók be

Oly ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, amelyek elkésve nyúitatnak be, vagy pedig 
a megállapított árverési és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak magukban, figyelembe vétetni 
nem fognak.

A Földmivelésügyi m. kir. Minister Ur 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 az összes ajánlatokat is visszautasíthassa.

. Az árverési és részletes szerződési feltételek a besztercei m kir. erdőigazgatóságnál, a szamosvölgyi alsó 
m. kir. erdőgondnokságnál Dombháton, a szálvavölgyi in. kir. erdőgondnokságnál Naszódon és a dornavőlgyi 
m. kir. erdőgondnokságnál Borgóprundon a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők és kívánatra minden 
egyes csoportra vonatkozó feltételek 20—20 korona összeg előleges beküldése ellenében az érdeklődőknek a m. kir. 
erdőigazgatóság által megküldetnek.

Besztercén, 1911. évi március hó 29-én.
M. kir. erdőigazgatóság.
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Árverési hirdetmény.
A kiszucaujhelyi (Trencsén m.) volt úrbéres 

közönség az 1911. évi május hó 4-én dél
előtt 10 órakor az úrbéresek irodájában 
megtartandó nyilvános szó- és írásbeli árverésen 
eladja a tulajdonát képező erdő 1911. évi vágás
területének mintegy 6'82 k. holdon található s a 
budatini m. kir. járási erdőgondnokság becslése 
szerint mintegy 1795 drb. és 1409 m3-t kitevő 
jegenyefenyő-szálfa és 60 drb. jegenyefenyő- 
póznából álló fatömegét. Becsár 14102 korona. 
Ezen becsértékben az 1911. évi úrbéri költsé
gekre felvett, s vevő által külön fedezendő 1590 
korona benn nem foglaltatik. Kiszállítási határidő 
bezárólag 1912. évi április hó 1-ig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe:
a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt nyuj- 
tatnak be; b) ha tisztán kivehető számjegyekkel 
és egyszersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák 
a megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, 
valamint annak boritéka kívül az értékesítés 
tárgyát képező haszonvétel megjelölése szó sze
rint tartalmazza, úgy amint az a hirdetményben 
foglaltatik;, d) ha lepecsételve és ívenkint 1 
koronás bélyeggel ellátva adatnak be; e) ha 
tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri 
és azoknak magát teljesen aláveti ; f) ha bánat
pénzképen a megajánlott összegnek legalább 
10%-át készpénzben tartalmazzák; g) ha úgy 
vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlat
tevőnek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) 
világosan kiolvasható; h) ha a boríték kívül a 
„Ajánlat a kiszucaujhelyi fakészletre“ felirattal 
van ellátva.

Utó-, valamint becsáron alóli ajánlatok nem 
fogadtatnak el. Az árverés eredménye az elfo
gadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azon
ban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után 
válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
a trencséni m. kir. állami erdőhivatalnál, a 
budatini m. kir. járási erdőgondnokságnál Zsol
nán és alólirottnál tekinthetők meg naponta 11 
és 12 óra között.

Kelt Kiszucaujhely községben, 1911. évi 
április hó 10-én.

Úrbéres elnök.

Pályázati hirdetmény.
Kassa szab. kir. városnál elhalálozás folytán 

megüresedett

erdőszámellenőri állásra
pályázatot hirdetek.

Ezen állás választás utján (életfogytiglan) lesz 
betöltve.

Javadalmazása: 2400 K törzsfizetés, mely 3, 
illetve 6 ötéves előlépéssel 3200, illetve 4400 
K-ra emelkedik ;

560, illetve 700 K lakpénz,
40 ürm3 bükkhasábtüzifa
és külső szolgálatban -8, illetve 10 K napidij.
Felkérem azokat, akik pályázni óhajtanak, 

hogy erkölcsi és születési bizonyítványnyal, a 
Selmecbányái erdészeti főiskolának elvégzését és 
az államvizsga letételét, úgyszintén eddigi alkal
maztatásukat, ép és erős egészségi állapotukat 
igazoló okmányokkal felszerelt, Kassa szab. kir. 
város törvényhatósági közgyűléséhez intézett fo
lyamodványaikat 1911. évi május hó 20-ig 
alulirt polgármesterhez terjeszszék be.

Az állás a választás után lehetőleg azonnal 
elfoglalandó.

Kaspa, 1911. március hó 28-án.

Éder Ödön, 
polgármester.
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Faeladási hirdetmény.
Alulírott volt úrbéresek elnöke közhírré te

szem, hogy a m. kir. földmivelésügyi Minister 
104188/907. számú rendelete értelmében a mar
cali volt úrbéresek Somogyvármegye Marcali 
község határában fekvő legelő erdejének összes 
fakészlete kihasználására engedélyeztetett.

A fakészlet áll 455 drb. kocsánytalan tölgy és 
69 drb. cser tölgyfából, melynek fatömege mint
egy 184 köbm. műfa és 346 köbm. tűzifára 
becsültetett, 6577 K becsérték, mint kikiáltási 
ár, kettő évi kihasználási időtartam mellett Mar
cali (Somogy vm.) községházánál

1911. évi május 30-án, azaz 
kedden délelőtt 1O órakor

zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverés utján el fog adatni.

Bánatpénz 10%.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Zárt írásbeli 

ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, ha 
azok a szóbeli árverés megkezdése előtt jutot
tak az árverést vezető volt úrbéri elnökhöz, 
vagyis legkésőbb 1911. évi május hó 30-án dél
előtt 10 óráig, — továbbá ha azok lepecsételve 
és ívenként 1 Koronás bélyeggel ellátva, tisztán 
kivehető — számjegyekkel és betűvel kiírva — 
tartalmazzák a megállapított összeget, valamint 
azt a nyilatkozatot is, hogy az ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismert azok
nak magát aláveti, ezek mellett ha azoknak úgy 
szövege, mint borítéka kívül az értékesítendő 
fahasználat pontos megjelölését tartalmazza és 
úgy vannak aláírva, hogy abból az ajánlattevő 
neve és lakhelye, u. p. világosan kiolvasható és 
végül, ha bánatpénzzel fel vannak szerelve.

A részletes árverési és szerződési feltételek a 
nagyatádi m. kir. járási erdőgondnokságnál Ka

posvárott és a volt úrbéresek elnökénél, illetve 
a marcali községházán a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Fentemlített erdőgondnokság a részletes árve
rési és szerződési feltételek másolatát írásbeli 
megkeresésre 2 K másolati dij beküldése elle
nében kiadja.

Marcali, 1911. március hó 11-én.

Szabó Ferenc s. k„
a volt urb. erdőügyi elnöke.

„Korona fegyver“ SMÄ

legkitűnőbb va
dászfegyver.

Főelőnyei a ko
rona fegyvernek a 
következők :

1. Kivülfekvő, 
minden vadász által 
könnyen kezelhető, 
kiválóan szerkesztett 
acélzávárzatok, iqen 
kis kakasokkal, me
lyek nyitáskor ön
ként felhuzód- 

nak és rögzítődnek 
melyek azonban tet
szés szerint kézzel 
is felhúzhatók és le-

2. Klvülfekvő gyúszögek ennélfogva ki van zárva a gazok visszátolu- 
lása áltál okozott rozsdásodás.

3. Különleges, többszörösen szabadalmazott önműködő tölténykivető, 
mely ellenkezően minden más kivetővel sohasincs felhúzva, hanem csak akkor 
húzódik fel és hajit ki, midőn két töltény kilövetett ennélfogva korlátlan tar
tósággal bir.

4. Saját, szabadalmazott közvetlen a závárzat rugóját rögzítő biz
tosítással, mely ellentétben a más fegyvereknél alkalmazott biztosításokkal egye-

5. Tisztán elsőrangú anyagból készült csövek a legjobb acélból, a kép
zelhető legjobb lövési eredményekkel.

6. A legkisebb részletekig kitűnő és elsőrangú kidolgozás.
Azonkívül bármely fegyver ellátható a Fűkért különleges szabadalmazott 

závárzatával, mely a csöveket az eddigi teljesen szabadon fekvésükben is meg 
ragadja s mintegy lecsavarva tartja; minden fegyverhez, különösen fűstnél- 
küli lőpor használhatónak legmelegebben ajánlható.

A korona fegyver mint golyós, serétes kétcsövű s mint hármas csővü fegyver

Részletes árjegyzéket úgy erről, valamint minden más vadászfegyverről kí
vánatra küld

í>Vt Cl CS- és kit. udv. fegyvergyáros L lintU kJ. WEIPERT (Erzgebirge.)
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1725/1911. szám.

Pályázat.
A lugosi m. kir. erdőigazgatóság kerületében 

megüresedett három főerdőőri (I. oszt, altiszt), 
továbbá egy, kinevezés esetén négy erdőőri (II. 
oszt, altiszt), továbbá kinevezés esetén négy I., 
illetve négy II. oszt, erdőlegényi állásra pályázat 
nyittatik.

Az I. oszt, altiszti állással 800 korona fizetés 
és 200 korona személyi pótlék, a II. oszt, al
tiszti állással 600 korona évi fizetés és 100 
korona személyi pótlék, továbbá természetbeni 
lakás, vagy annak hiányában törvényszerű lak
bér és egyébb rendszeresített illetmények, az 
erdőlegényi állással 700, illetve 600 korona évi 
szegődménydij, természetbeni lakás, vagy ennek 
hiányában törvényszerű lakbér és egyéb rend
szeresített mellékilletmények (fa-, ruhaátalány 
stb.) vannak összekötve.

Az ezen állásokra pályázók az 1879. évi 
XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt szakképzettsé
güket, az állami erdészeti szolgálatba újonnan 
belépni kívánó összes pályázók ezen felül még 
ép és erős testalkatukat, különösen jó látó, beszélő 
és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által 
kiállított bizonyítványnyal, életkorukat anyakönyvi 
kivonattal, illetékességüket községi bizonyítvány
nyal, eddigi alkalmaztatásukat, nyelvismereteiket 
és katonai kötelezettségüket megfelelő bizonyít
ványokkal igazolni tartoznak.

Az ily módon felszerelt és sajátkezüleg irt kér
vények a lugosi m.kir. erdőigazgatósághoz folyó 
évi junius hó végéig, és pedig az állami szol
gálatban állók részéről felettes hatóságuk, magá
nosok részéről pedig az illetékes közigazgatási 
hatóság utján nyújtandók be.

Lugos, 1911. április hó 6-án.

M. kir. erdőigazgatóság.

Székely és 3llés
... Ungvárott...

ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját

mindennemű nyomdai munkák 

pontos és csinos elkészítésére 

.. a legolcsóbb árak mellett..

Erdészeti nyomtatványraktár.
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2|3 méteres ákác és SZÍI- 
SUhángok ezre 30 korona.

ÍS1ÍS1 ÍSIÍS1 Í^í ÍSIÍS1'

200/300 cm. magas ákác és szik 
subángokat, továbbá mindennemű 

erdei csemetéket, magvakat 
csakis teljesen megbíz» 
ható minőségben ajánl

SÁNDOR IMRE 
erdészeti magkereskedő és csemetetermelő 

Székesfehérvár.

Helianthi salsifis ezre 35 
korona franco állomás.

r--------------------------------- ------- -5
1 éves kocsántalan 

JUldClw tölgy»csemete, ára 
ezrenként és csomagolva a zala= 
egerszegi vasúti állomáshoz szállítva 
8 korona.

Zalaegerszegi
m. kir. j. erdőgondnokság.

S|ÍSI R>l ÍSI (SÍ ÍS>I P51ÍS1 ra

Erdei facsemete-eladás
1911. évi tavaszi szállításra.

5 éves lucfenyő magoncz Picea excelsa600.000 drb. 2
1,300.000 „ 3 „ „ „ „ „

50.000 „ 4 „ „ átiskolázva „ „
1,200.000 „ 2 „ feketefenyő magoncz Pinus austriaca

40.000 „ 2 „ bankfenyő „ Pinus banksiana
45.000 „ 3 „
20.000 „ 2 „ jegenyefenyő „ Abies pectinata

600.000 „ 1 „ kocsányos tölgycsemete Quercus pedunculata
400.000 „
250.000 „ 3 „

1,200.000 „ 1 » kőriscsemete Fraxinus americana alba
60.000 „ 1 . „ „ „ ornus
80.00C „ 2 „

1,200.000 „ 1 „ ákác „ Robinia pseudoaccacia'
4.000 „ 1 „ diófa „ Juglans nigra
1 000 „ 2 „

és gleditschia-csemeték elsőrendű minőségben.Továbbá fodorjuhar, éger, hárs
A csemeték mind elsőrendű minőségűek. 
Árjegyzéket kívánatra küld:

Junghans E. erdőgondnoksága Lunkaszprie,
u. p. Dobrest, Biharmegye.

a

y
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

borsod-gömör-hevesmegyék erdészeti egyesületének hivatalos közlönye.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs : 
Remetei KŐVÁRY JÁNOS 

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NÄGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

A Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű 
Részvénytársaság erdőbirtokának 

ismertetése.
Összeállította Mitske Gusztáv. (2)

5. A gazdaság rendje és módja.

Az erdőbirtok vas- és bányaipartársulati birto
kot képezvén, mint ilyen az 1879. évi XXXI. 
t'C. 17. §.a alapján az állam felügyelete alá 
tartozik s rendszeres erdőgazdasági üzemtervek 
szerint kezeltetik.

Az erdőrendezési munkálatok már az 1880-ik 
évben foganatosíttattak 1200 n-ölesholdak számba
vételével, sarjerdő üzemmódot és 40—60 éves 
vágásfordulót alkalmazva. De az ezek alapján 
folytatott gazdálkodásból mindinkább felmerülő 
hátrányok csakhamar, 1884. évben újabb rende
zést vontak magok után, mely alkalommal már 
szálerdő üzemmód és 80 éves vágásforduló 
állapíttatott meg. Habár az 1884. évtől. folytatott 
erdőgazdálkodás a múlt mulasztásait némikép 
helyrehozta, az üzemtervi művek és térképek 
kezdetlegessége, a gazdasági beosztás és vágá
sok vezetésének helytelen módja, valamint az 
erdő állagában beállott tetemes változások ismét 
ujabb erdőrendezési munkálatokat tettek szüksé- 
Sessé, melyek 1894. évtől 1902. évig fogana
tosíttattak a modern erdőrendezési tudomány 
togujabb vívmányainak felhasználásával.

Az erdőgondnokságok minden egyes üzem- 
°sztályára -külön, terjedelmes üzemtervi művek 
és üzemnyilvántartási könyvek állíttattak egybe, 
fölszerelve hüvelyk hálózatos kataszteri alap

térképekkel l”=80° mértékben; a gazdasági és 
összes belső kezelési vonalakat a természetben 
történt pontos felmérés után, feltüntető gazdasági 
térképekkel kát. szelvényekben l”=80° mérték
ben ; átnézeti térképekkel 1” -160° mértékben 
és állománytérképekkel a felvétel alkalmával 
talált tényleges állapot szerint l”=^160° mérték
ben. Az egész erdőbirtokról 1:12500 magassági 
és hosszúsági mértékben, színezett dombormű 
készült.

Az erdőbirtok kezelését az évi fatermés mi
kénti felosztása, a terhek és költségek mimódon 
való viselése, s a gazdálkodás ellenőrzése iránt 
a Budapesten (V., Nádor-utca 36. II. e.) székelő 
társulati Vezérigazgatóság utasításai alapján, a 
rimabrézói erdőhivatal intézi.

Az erdőhivatal (Rimabrézó, Gömör m.) élén 
egy szakképzett erdőmester áll. Az alárendelt 
5 erdőgondnokságot 3 szakképzett erdőtiszt ke
zeli, mig a 21 védkerületben ugyanannyi tör
vényszabta kellékekkel biró erdőőr, valamint 6 
vadőr van alkalmazva. Az erdőhivatal székhelyén 
van az erdészeti számvezetőség egy számtiszttel 
és segéddel, valamint az erdőmesterhez egy 
erdőgyakornok van beosztva.

Az erdészeti alkalmazottak teendőit részletes 
szolgálati utasítások körvonalozzák. A véglege
sített erdőtisztek és számtisztek a társulati nyug
díjintézet szükségképeni tagjai, vagyonához ren
des évi fizetésükből 5°/o-kal egyenlő havi rész
letekben és azon felül fizetésük minden felemelése 
esetében az azt követő évben, a fizetés felemelt 
részéből 25%-kal 12 egyenlő havi részletben a 
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nyugdíjintézet pénztárába levonás utján befize
tendő összegekkel járulnak. A nyugdijintézeti 
tagok, a nyugdíjigények megállapításánál tekin
tetbe vehető 10 szolgálati év után a nyugdíj
igényekre mérvadó rendes évi fizetés 25°/o-át 
és minden további szolgálati év után 3°/o-át, 
35 szolgálati év betöltése után tehát egész fize
tésüket kapják nyugdíj fejében. A^ özvegyek a 
férjeiket megilletett nyugdíj felét igényelhetik. 
Elhalt nyugdijintézeti tag törvényes kiskorú gyer
mekei 18-ik életévük betöltéséig nevelési pótlékot 
kapnak, a teljes árvák az atyát megillető nyug
díj 15%-át, a félárvák 10%-át.

Az erdőőrök, vadőrök és az állandóan alkal
mazott erdei munkások a társulati társpénztári 
intézmény kötelékébe tartoznak, mely a beteg- 
segélyző pénztárt is felöleli. A tagsági illeték a 
társ- és betegsegélyző tag tiszta keresete után 4%, 
a felvételi díj és házassági illeték. A nyert ked
vezmények az ingyenes gyógykezelés és gyógy
szerek, kórpénz, gyermekágy-, temetkezési-segély, 
árvák nevelési segélye, kegydíjak és a nyugbér.

A társpénztár vagyonától teljesen elkülönített 
kezelés és elszámolás alatt álló alap a baleset
biztosítás céljaira szolgál. A baleset-biztosítás 
kötelező és kiterjed a vasmű részvénytársaság 
erdőkezelésénél alkalmazott összes társ- és beteg- 
segélyzőpénztári tagokra, a kik keresetüknek 
egynegyed százalékát fizetik biztosítási dij fejé
ben, ugyanoly összeggel járul hozzá az alaphoz 
a munkaadó társulat. Baleset alkalmával a bizto
sított messzemenő segélyben részesül, a mely 
átlagos napi keresetének ötszázszorosát teheti ki.

Az erdőhivatal főnökének javaslatára a társu
lati Vezérigazgatóság kinevezi és előlépteti az 
erdőtiszteket a nyugdíj kiszabásánál alapul szol
gáló rangfokozatba és osztályba.

A lótartási átalányokat, napidíjakat, működési 
pótlékokat, természetbeni illetményeket és a 
jutalékokat a Vezérigazgatóság által jóváhagyott 
szabályzatok állapítják meg.

Az erdőhivatal és az erdőgondnokságok pénz-, 
kezeléssel — kivéve az erdőrendőri kihágások 
után befolyt pénzösszegeket, melyekből V« rész 
a Társulatot, Vo rész az erdőmestert, V3 rész 
a kezelő erdőtisztet és V3 rész a feladót illeti 
meg — nincsenek elfoglalva.

A pénzkezelést számlázási rendszer helyet
tesíti, a mely a Társulat egyéb üzemágainak 
számlázási rendszerével áll szoros szervi össze
függésben és feloszlik:

A) Üzemen kívüli számlákra ;
Könyvelési rovat: I. Erdő-földbirtok számla,

a) Tartozik. 1. Erdőterület-vétel.
2. Földvétel (belsőség, rét, szántó).
3. Házvétel.

Z>) Követel. 1. Erdőterület-eladás.
. 2. Földeladás.

3. Házeladás.
Az üzemen kívüli számlák közül az erdő

birtokot érinti még a III. Általános közköltség
számla, melyben az egyházi és közcélokra 
júttatott adományok, járulékok az iskola- és 
baleset elleni biztosítási alaphoz, erdőbirtok után 
járó föld- és házadó, bélyegilletékek, perkölt
ségek és a személyes fölszámitások tartoznak. 
V. Épitkezési-számla és VI. Beruházási-számla.

ß) Üzem-számlákra;
Vili. Erdőbirtok jövedelmi számla.

a) Tartozik. 1. Erdőfelügyelet. 2. Erdőmive- 
lés. 3 Erdőrendezés. 4. Erdőüzemi közköltség.
5. Rendkívüli költség. 6. Bánya és haszonfa 
előállítás.

Z») Követel. 1. Erdőtermény-eladás. 2. Szénfa 
tőára. 3. Erdei mellékjövedelem ; a) kisebb 
erdei termékek értékesítése, b) elejtett vadeladás, 
c) erdei kaszálók, d) makktermés, e) erdő
rendőri kihágás.

IX. Gazdasági bérjövedelem-számla.
a) Tartozik. 1. Census. 2. Ház, föld, rét és 

erdei kaszáló haszonbér. 3. Makktermés — évi 
előírás.

b) Követel. A fenti bérletből eredő kétes kö
vetelések — a melyek leírása elrendeltetett — 
e rovat alatt számoltatnak el.

X. Gazdasági követelések számlája.
a) Tartozik.
b) Követel.

XI. Szénfa számla.
а) Tartozik. 1. Favágatás. 2. Favétel. 3. Szénfa 

fuvar.
б) Követel. 1. Szénfa eladás.
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XII. Faszéntermelési számla.
a) Tartozik. 1. Kiszeneit szénfa értéke.- 2. Szén

égetés bérek. 3. Szénfuvar bérek. 4. Üzemi 
közköltség.

Z>) Követel. 1. Faszén-eladás.
XIII. Erdészeti közköltség számla.

a) Tartozik.
b) Követel.
Az erdőbirtok-jövedelem, gazdasági követe

lések és erdészeti közköltség számlát illető be
vételek és kiadások utalványozása utalvány
űrlapokon történik, a szénfa- és faszén-termelést 
illető kiadások, valamint az erdőőrök illetményei 
bérkiszámitás és bérkifizetési ív alapján utal
ványoztalak. Az erdőtisztek fizetésüket és illet
ményeiket nyugta ellenében, havi utólagos rész
letekben veszik föl.

Az utalványozáshoz az okmányokat az egyes 
erdőgondnokságok szolgáltatják, az utalvány
űrlapokat ezek alapján a számvezetőség tölti ki, 
s azok a hivatalfőnök ellenjegyzése után a pénz
tár által beváltatnak. A bérfizetési íveken elő
forduló mindennemű levonásokról, ha azok to
vábbi elszámolást igényelnek (mint társfiénztár, 
baleset elleni biztosítási dij, élelmiszerek stb.), 
külön bevételi utalványok állíttatnak ki, melyek 
alapján a levont összegek az illető- számlák 
vagy alapok jayára a pénztár által elszámoltat
nak. A fizetési ívekben az összes üzemi kiadások 
—; keresetkiszámítás alapján — szakrovatok 
alcímei szerint összesittetnek.

Az erdőtermények és szénfa eladásához az 
erdőgondnokságok által vezetett juxta könyvek 
használtatnak. Az idegen vevők a juxta-lapon 
(bevételi utalvány) kitüntetett értéket a pénztár
nál készpénzben fizetik le, míg a társulati üzem
ágak a juxta-lap alapján az erdőhivatal által 
kiállított elszámolási jegyzékben ismerik el a 
termények átvételét, illetőleg értékét.

Az egyes erdőgondnokságok minden üzem
hónapban (az üzemév julius hó 1-ével kezdődik) 
I- Erdőbirtok jövedelmi-számla és II. Szénfa- 
számla címek alatt számolnak el a bevételekről, 
a tételeket a vevőfelek által a pénztárnál vissza
kapott s a befizetést igazoló juxtalap-szelvények 
csatolásával megerősítve. Az összes számadások 
havonként az erdőhivatalnál a számvezetőség 

által állíttatnak egybe s küldetnek a Vezérigaz
gatóság központjában szervezett számvevőség
hez, ugyancsak az üzemév végével a számvevő
ség kiküldöttei által foganatosított szénfaleltáro- 
zás után az összes terményszámadások és ki
mutatások is.

Az erdőteimékek kitermelése és értékesítése 
teljesen házilagosan történik és az erdőhivatal 
által minden év szeptember havában, a rend
szeres erdőgazdasági üzemtervek keretén belül 
megállapított, a Vezérigazgatóság által jóvá
hagyott részletes előirányzatok alapján fogana- 
tosíttatik. Az anyagkezelés, a szakszerű feltételek 
betartása mellett, az előbb vázlatosan leirt szám
lázási rendszerrel bonyolíttatik le. Az idegenek
nek való eladás a fatermésnek csak elenyésző 
csekély részére terjed ki.

6. Kihasználás és értékesítés.

Az erdőbirtok hivatva lévén a társulati bányák 
és kohók bánya- és szénfa, — valamint rész
ben a tiszti-, munkás- és szolgaszemélyzet 
tüzifaszükségletét állandóan fedezni, a gazdaság 
feladata: a talaj termőképességének lehető foko
zása mellett oly tartamos fatermések elérésére 
törekedni, melyekből a tulajdonos társulat a 
viszonyokhoz képest lehető legtöbb bánya-, szén- 
és tűzifára alkalmas fatömeget nyerhet. Az erdő 
tehát bánya-, szén- és tüzifagazdaságra van be
rendezve, és az üzem s a használatok akként 
szabályozva, hogy a törvényszerű tartamosság 
biztosítása mellett, az erdő lehető mielőbb jút- 
hasson azon szabályos állapotba, mely lehetővé 
teszi a fent jelzett gazdaság rendes folytatását. 
Ezen célhoz képest az erdőbirtok a térszak ozás 
elvei alapján, szálerdő üzemben, 80 éves fordu
lóval kezeltetik, csupán a vashegyi erdőgondnok
ságban — a korfokozatok és fenforgó viszo
nyok miatt — a 60 éves átmeneti forduló van 
alkalmazva, míg a nádasdi pagony, tekintettel 
arra, hogy a társulati nádasdi lemezhengergyá- 
rat övező szomszédos sivár, kopár területek 
között a gyár tisztviselőinek és munkásainak 
üdülő-, sétahelyül szolgáljon, parkszerűen van 
berendezve.

A főhasználatok és előhasználatok évi fa
hozamait az alábbi kimutatások tüntetik fel.
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A erdőgondnokság és üzemosztály
Vágás

É v i f a h o z a m

mint elő használat

jele m eg nevezés e
sorozat tölgy 1 bükk, 

gyertyán
| fenyő | nyír,

1 nyár

k ö b m iété r

A. Tiszólci — — 15 15 593 623

B. Feketepataki I - 185 74 335 594

11 - 302 105 340 747

C. Osztrai — 94 — 307 401

I. Klenóci r. — 596 194 1575 2365

D. Rimavölgyi I - - - - -

II 25 120 12 298 455

E. Szinyeci I 116 144 - 733 993

11 — 57 — 343 400

11. ' Rimabrézói 141 321 12 1374 1848

F. Darázskői _ I - 124 — 242 366

II - - - 323 323

G. Szelcei I - 610 6 1175 1791

II 35 57 - 74 165

III. Rimócai __ 35 791 6 1814 2646

H. Vashegyi _ I - 24 - 236 260

II — - — 200 200

IV. Vashegyi ... __ — 24 — 436 460

Összesen ... ... — ... — — — — 176 1732 212 5199 7319
1 07OI

A mellékhasználatok közül a nagyobb kiter
jedésű tisztások és az erdőbirtokhoz tartozó 
rétek kaszálása és a legeltetés van gyakorlatban, 
ez utóbbi azonban — kivéve a vasérc kohók, 
bányák és gyárak közelében fekvő erdőrészeket, 
hol az üzemterv keretébe beillesztve vetővágá
sok is lesznek legeltetve — a 10 évi elő- és 25 évi 
utótilalom szigorú betartásával lehetőleg szűk 
korlátok közé van szorítva, s a legeltetés csupán 
az erdőőrök és szénégetők marhái számára van 
megengedve. Makktermő években a makkolta- 

tás, mint mellékjövedelem számottevő, de mér
vét és mikénti alkalmazását mindenkor a termé
szetes felújítás elősegítése szabja meg. Mellék
használatot képeznek még a málna- és nadra
gulya-szedés, a kőfejtés, mely az erdőbirtokot 
átszelő törvényhatósági utakhoz szolgáltatja a 
fedanyagot Az egyes kőbányákért 2 K-t, a 
szomszéd birtokosok a magán utak használatáért 
1 aranyat fizetnek jogelismerés címén.

(Folyt, köv.)
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Sokszöget háromszöggé átalakító műszer.

Amint neve mutatja, e műszer a területszámítás esz
köze; röviden „häromsÄ5gelö“-nek nevezhető. Szerkesz
tette Bikfalvy József urad, főerdész. A közel jövőben for
galomba kerül, s miután szaktársainkat bizonyára érdekli, 
röviden ismertetjük.

A műszer alakját, szerkezetét az 1—3. ábra mutatja, 
hol

a = vonalzó alakú alaplap,
bb = a műszer fogására szolgáló gombok, 

c = vezetősín,
d = mozgatható szán,
f = forgatható vonalzókar,
e = a vonalzókar függőleges csuklója,

gg = a műszer beállítására szolgáló nyúlvány,
hí 112 = a nyúlványok éle.

A hí h2 éleket összekötő képzeletbeli egyenes, vagyis 
alapvonal, párhuzamos a vezetősín tengely vonalával; a 

vonalzókar forgástengelyének középvonala pedig ezen 
alapvonalat és a kar vonalzó élét mindig metszi.

Ezen kívánalmakra nézve a műszert bárki könnyen 
megvizsgálhatja, s ha eltérések nem fordulnak elő, akkor 
pontos a műszer.

A műszer által végezhető munka, vagyis valamely 
sokszögnek háromszöggé való átalakítása ismeretes dolog 
és a gyakorlatban gyakran elő is fordul. A geometriai 
átalakítástól eltekintve, eszköze két darab közönséges 
háromszögű lénia és egy tű, melyeknek segélyével az át
alakítás igen»- megbízható eredményeket ád; hátránya 
azonban, hogy fárasztó, mert a munka lassabban s mind
végig különös gonddal-és figyelemmel végzendő.

Az említett léniákat és a tűt most a műszer egyesíti 
magában, egyszerűbb és gyorsabb a munka és ugyan
olyan, sőt pontosabb eredmény kevesebb gonddal nyer
hető.

A műszer elméletének és kezelésének megvilágítására 
vegyük fel az ABCDEFG sokszöget (1-ső ábra) és ezt

geometriailag, illetve szemlélhető módon alakítsuk át egy 
háromszöggé. Első tekintetre is az AG oldal kínálkozik 
alapnak és a D pont a megfelelő szögcsúcsnak. Tehát 
az alapot mindkét oldalra meghosszabbítjuk és a szögek 
lefejtését vesszük sorra.

Először a B szögcsúcsot távolítjuk el, ezt elérjük, ha 
az ABC A-et ABiC A-el helyettesítjük, vagyis ha a 
sokszög AB és BC. határvonalait BiC határvonalban 
egyesítjük. Ily módon távolítjuk el a C szögcsúcsot is 
azáltal, hogy a BiCD A-et a vele egyenlő BiCiD három
szöggel pótoljuk.

Hasonlóan járunk el a másik oldalon, vagyis 
EFG háromszöget EFiG háromszöggé, 
DEFi „ DEiFi „ alakítjuk, 

s ezzel készen is vagyunk, mert az eredeti sokszöget 
CiDEi háromszöggé alakítottuk.

A műszerrel hasonlóképen végezzük az átalakítást 
azzal a különbséggel, hogy a geometriai szerkesztésnél 
szükségelt összes segédvonalak és az egymásután követ
kező új oldalak megrajzolása nem szükséges, csupán a 
két végső eredményt, vagyis jelen esetben a CiD és DEi 
oldalakat rajzoljuk meg a műszer karjának vonalzó éle mellett.

Ezek szerint a műszer kezelése a következő: a mű
szert nyúlványaival az alapvonalra beállítjuk; ekkor a 
műszer karját A és C pontra forgatjuk és a szán segé
lyével párhuzamosan B pontra eltoljuk. Ekkor a kart — 
anélkül, hogy a szánt elmozdítanék — a következő 
vagyis a jelen esetben már utolsó D pontra forgatjuk,
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%. ábra

Párhuzamosan C-re visszatoljuk, mikor is a kar vonalzó 
éle az ábrán látható CCi vonalon áll; vagyis az alap
vonallal való metszése a keresett Ci pontot adja.

Ha mint sok esetben, nincs szükségünk a háromszögre, 

mészetesen a műszer karjának itt is ugyanazon élvonalá
val dolgozunk.

Ennyiben szándékozunk az uj műszert szaktársaink előtt 
megismertetni, s miután már tapasztalati adatok alapján

csak az adataira, akkor csupán az alapvonalon csinálunk 
metszést, ellenkező esetben pedig a kart még el kell 
forgatnunk D pontra, és a háromszög ezen oldalát egész 
hosszában meghúzhatjuk.

A sokszög másik oldalán hasonlóképen járunk el, tehát 
a mint egymásután jön: a kar élét EG pontokra állítjuk, 
P're eltoljuk, D-re fordítjuk, E-re eltoljuk, innen D-re 
fordítjuk és a háromszög oldalát itt is megrajzoljuk; ter- 

mondhatjuk, hogy pontosság, kényelmes munka és idő
megtakarítás szempontjából kiállja a versenyt a legdrágább 
planiméterrel is, — bizonyára nem fogunk csalódni azon 
hiedelmünkben, hogy a tetszetős külsejű kis műszer az 
erdészet körében is kedvező fogadtatásra talál.

Megrendelhető, illetve előjegyezhető Bikfalvy József 
urad, főerdésznél Dolha (Máramáros m.); darabja körül
belül 60—70 K-ba kerül.

A jegenyefenyőnek nyári döntéséről.
Irta Divald Béla.

E lapok 7. számában Koller János főerdőmérnök „A 
íegenyefenyőnek nyári döntéséről“ irt és a M. E. 5. szá
mában megjelent közleményemmel foglalkozik.

Miután Koller János cikkében sok olyat állít, amit szó 
nelkiil hagynom nem lehet, legyen szabad e lapok türel
mes olvasójának figyelmét rövid időre igénybe vennem.

Koller János azt állítja, hogy cikkemnek az a része, 
a miben arról van szó, hogy a csúpok meghagyásával 
azt érjük el, „hogy a fenyőfa jobban kiszárad“ . . . egy 
Gemmát állít fel: vagy úgy gondolom, hogy a csúp az 
e9ész fatömeget kiszárítja — akkor azt tagadja, — vagy 
Pedig állításommal azt jelzem, hogy csak a szálfa külső 
felületére szorítkozom és akkor merész azon apodiktikus 
^jelentés: hogy a tavaszszal való lecsúpozás elvetendő.

Koller János, mint jó szomszéd, megkérdezni nem 
akarta, hogy hogy értelmezem az állitottakat, mert akkor 
ísak ő tudná meg, mások meg nem ; már pedig mind

nyájunk kötelessége megakadályozni azt, hogy a szak
lapok olvasóközönsége közé oly tantételek jussanak, a 
miket utóvégre is se a gyakorlat, se a tudomány nem 
szentesit.

Igaza van Kollernek, hogy tév-tanokat a gyakorlatba 
vinni nem szabad, mert azokat a tudomány amúgy sem 
szentesíti.

Ezen okból felemelem a felém dobott keztyüt, kiállók 
a küzdőtérre a szellemi párbajban, meghajtom kardomat 
a támadó előtt és felveszem a harcot.

Én a fenyőcsúpnak meghagyását nem tartom minden
hatónak, amint azt Koller állítja, hanem szükségesnek, 
egyrészt, hogy a legutolsó fapalástokat kiszárítsa, — amit 
Koller is elismer — másrészt, hogy e legfiatalabb fa
palástok a lehámozás után a földdel közvetlenül ne érint
kezzenek, hanem hogy a műfának meghagyott rész két 
ponton, a korona ágcsonkáin és a váglapon nyugodván, 
a levegő és a nap szárító hatásának teljesen ki legyen 
■téve. Megengedem, hogy a törzs alsó részén megmarad 
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némi kéreg, de ez kisebb baj, mintha a csápot levágva, 
a frissen hámozott fa egész hosszában a humusos nyir
kos földön fekszik, mert a nyári döntésű fánál azt tartom 
legfontosabbnak, hogy a törzs a legkisebb megsértés 
nélkül, a legtökéletesebben kiszáradjon. Az ép és a lehe
tőség szerint kiszáradott nyári döntésű fában kevésbbé 
észlelhető a fűrészárú oly hátrányos vörös csikoltsága, 
az u. n. megfülés, másrészt, hogy a kiszáradt fát gyor
sabban lehet a vágásból eltávolítani.

Koller cikkéből azt veszem ki, hogy ő a fenyőket 
keresztül-kasul dönteti, már pedig „Az erdőhasználat 
kézikönyve" a fadöntő szabályok fejezetében azt tanultuk, 
„hogy a törzs összetörésének kikerülése céljából még 
arra is szükséges ügyelni, hogy a törzs a döntés alkal
mával oly oldalra essék, amely a törzs alakjának meg
felelő, mert ha a többé-kevésbbé egyenes törzs mélye
dések fölé, vagy pedig derekával dombra, sziklára esik, 
akkor többnyire eltörik.“

Ha tehát a törzs a dombon vagy sziklán eltörik, annak 
csak egy darabja az áldozat, de ha egyik a másikra 
lesz döntve, akkor az egyik a másiktól lesz eltörve.

Én ezt a kezelési eljárást károsnak tartom, mert az 
erdőgazda főtörekvése oda kell hogy irányuljon, hogy 
minél épebb állapotban kaphassa ki fenyőszálait, egy
részt, hogy az anyagveszteség a legminimálisabbra le- 
szoríttassék, másrészt, hogy minél kevesebb sebet nyis
son a fán. Kaán Károlynak az E. L.-ban megjelent egyik 
cikkében azt olvassuk, hogy Hartig R. dr. szerint a 
veres és fehér revesedést okozta gombák spórái a fa
testen vagy a gyökérén támadt friss sebeken, vagy a 
levágott gályák sebhelyein csíráznak s akként károsak, 
hogy csiratömlőiket a fatestbe bocsájtva,' az ott jelent
kező bomlást gyorsan fejlődő myceliumaik útján idé
zik elő.

A bomlasztó hatás a következő: A mycelium-szálak, 
hyphák, átfúrva a sejtfalakat, azokban gyorsan szétter
jednek. Testökből fehérnye tartalmú anyagokat, u. n. 
fermenteket választanak ki, a sejtfalak egy és más alkotó
részeit feloldják s a gomba táplálására alkalmassá teszik. 
A gombának ekként előkészített táplálékát a hyphák 
szívják fel.

Ha Koller János fenyőit egyiket a másikra dönteti, 
akkor ne csodálkozzék, hogy munkásai idegenkednek a 
„kérgezéstől“ (bocsánat nyári döntésnél ezt „hámozás
nak“ nevezzük) és annál kevésbbé az őszi forgatástól; 
mert ha a munkás köbméter szerint lesz fizetve, ami a 
legigazságosab, akkor a törött részekért nem kap semmit 
és így károsodik, az őszszel való forgatás pedig oly ne
hézséggel jár, aminél a legenergikusabb fellépés, de még 
a „folytonos veszekedés“ sem használ. Ez eljárás mellett 
sem csodálkozom azon, hogy őszszel az expediálásnál 
miért kellett Rollernek külön napszámost felfogadni a 
műfának végleges simítására, vagy erre a fuvarost reá- 
kényszeríteni.

Tovább menve, ha Koller a fenyőfa döntésének mód

ját Vadas előtt úgy mondta el, hogy „azaz tavaszszal a 
felét lekérgezem, őszszel a másik felét s ugyanakkor a 
csúcsát is levágom, mert a csúcs elvezeti a zaftot s a 
fa jobban kiszárad", akkor nagyon természetesnek talá
lom, hogy a tudós Professzornak válasza csak egy jó- 
indúlatu mosoly lehetett, mert tudni, kellett volna Roller
nek, hogy a fenyőtörzsek gombainfektiója annál nagyobb, 
minél több a kéreg rajta. Ezért lesz itt tavaszszal a törzs 
a lehetőség szerint egészen lehántva, a gályák élesre 
fent galyas fejszével simára levágva, őszszel a külső fa
palást összeszáradása következtében kiálló ágcsonkok 
lesímitva, a csúp lefűrészelve, a szálfa megforgatva a 
lehámozott kéreg és galyképezte ágyon, a még meg
maradt kérget, amely rendesen reászárad a fára lekaparjuk, 
a döntésnél keletkezett hajforgácsot egyenesre lefűrészel- 
tetjük és így megindítjuk a szállítást.

Koller ama állítására, hogy a nedvek a tavaszszal 
teljesen kidolgozott és lecsúpozott fában megrekedve 
megerjednének és a fa fékvő része megfeketednék, kere
ken tagadásba veszi, — az a válaszom, hogy mik tehát 
azok a vörösbarna foltok, amelyek a prochockai vágás
ban kitermelt törzseken és törzsrészeken láthatók és 
vájjon mitől feketedett meg ama fenyő külső palástja, 
amely éppen hosszában a földön feküdt? A vörösbarna 
szín a megfülés és a fekete szin a gombák romboló 
hatása 1

Ez esetben is Kaán Károly kitűnő cikkének ama ré
szére utalok, amelyben azt mondja: „Ámde nemcsak 
az élőfát támadja meg a gomba, hanem a döntés ide
jén teljesen egészséges épület- és míiszerfát is infi- 
ciálnak a gombák spórái, különösen akkor, ha a fa
törzsek kérgezett állapotban hevernek hosszabb ideig 
a nyirkos erdötalajon."

Koller ama állítására, hogy nézze meg bárki az ő 
alatta kikezelt szálfát a Garamparton s nem fog azon 
egy szemnyi elváltozást látni, leszegzem Kaán Károly 
cikkének ama részét, amiben azt mondja, hogy ha a fa 
a vágásban ki nem száradhat, vagy ha a vágásból ki
hozva ismét nyirkos helyre jút és magát teleszivja vízzel 
(a prochockai völgyben), főleg azonban, ha az ilyen fát 
tutajban viszik, úgy a gomba által való megtámadtatás- 
nak egyik nagyon káros, főleg fűrészárun, de az épület
fára is hátrányos jelensége mutatkozik, amit a fakeres
kedők a fa vörös csikoltságának (Rothstreifigkeit) nevez
nek. Ez a jelenség — Hartig szerint — a fa száraz 
veresedésének első jele.

Épületfánál ez a baj annak külsején nem tűnik fel 
s legfeljebb bárdolt fa felületén látszik meg, vagy a fa 
lefűrészelt bütüjén észlelhető.

Mint az a többször említett prochockai vágásban vissza
hagyott törzs és törzsrészeken látható.

Hogy a Koller rendszerében kezelt fa nem súlyosabb, 
mint a le nem csúpozott, legyen szabad a prochockai 
vágásban látottakat előadnom ; u. i. a törzsek úgy feküsz- 
nek ott, amint azt Koller cikkében leírja. Lecsúsztak egy 
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szűk völgybe, ahol még márciusban is hó van és a 
törzsek egy része a patakban, de ettől eltekintve, a le- 
csúpozott törzsek a kopasz hegyoldalon egész hosszuk
ban 7—8 hónapig a nyirkos földön terpeszkednek; hogy 
ezek azután ne lennének súlyosabbak, azt csak elvitatni 
nem lehet és hogy ha az ilyen fenyőt tutajba köti, keve
sebb felterhet bír el, ahoz nem kell sok bizonyitás.

Koller ama kérdésére, hogy ki Ítélhet meg valamely 
kezelési eljárást a 20-ik században a tutajozásból ? le
gyen szabad megjegyeznem, hogy azzal tisztában vagyok, 
hogy bárcsak minden fát tengelyen lehetne rendeltetési 
helyére szállítani, mert már Hartig 1887-ben azt mondta, 
hogy a fenyők a tutajozás alatt igen sok vizet vesznek 
magukba. Megdagadnak, repedéseik eltűnnek. Ebben a 
nedves állapotban ezer számra máglyázzák azokat ha
lomra. A vágásban fűrészelt rönkök még egészségesek, 
júniustól kezdve azonban mindig vörösebb csikoltságu 
az árú. Az így keletkezett veszteséget a bajor erdők 
fűrésztulajdonosai az összes termés 33%-ra teszik.

Mikor jutunk mi oda, amit Kaán cikkében leír Baden, 
Würtenberg erdőgazdaságáról, hogy ott a fatermés nagy
részét tengelyen vagy vasúton szállítják a fogyasztó
helyekre? Nézzük csak meg az 1911. évi államköltség
vetést, amiben a modern erdőgazdaság fő ütőerejét ké
pező üzleti épületek és szállítási eszközök hitelét, mely 
két hitel soha sem hozatott összhangzásba a „házi ke
zeléssel“, minő mostohán szabták meg, mintha céltuda
tosan lekicsinyelni szerették volna a milliókat jövedelmező 
kezelési módot. Talán kicsi körünkből is tudhatja Koller 
János, hogy minő nehezen lehetett a megszorított hitel 
miatt egy pár száz koronányi összeget az útakra kiesz
közölni, tudhatja, hogy költségvetéseink 3000 koronáról 
300 koronára lesznek leapasztva, az erdőbirtokos mérhe
tetlen kárán!

Ilyen körülmények között bizony reá kell fanyalodnunk 
még a tutajozásra, de amellett szólanak az itt felvetett 
árak is, u. i.

a Garamvidéki fenyőfa piaca tudvalevő dolog Kövesd, 
Párkány mellett.

Párkánynána vasúti állomás Zsarnócáról, ahol fenyőink 
tel vannak halmozva, 91 kim. Erre a távolságra akarom 
levezetni az egy köbméter fenyőnek szállítási bérét.

Egy talpba belekötnek átlag 29 m3-t.
Ennek a talpnak elkészítése belekerül a zsamócai

Garami rakodón..................................................... 5 K — f
Faszög................................................................... — K 40 f
Kifogó-kulcs........................................................ — K 30 f
Tutajozás Kövesdig.........................................32 K — f

Összesen 37 K 70 f 
Egy köbméter fenyő Kövesden 1 K 30 fillérbe kerül. 
Ha most egy 10 tonnás kocsira 20 m3 fenyőt rakunk, 

akkor annak Párkánynánáig való
szállítása belekerül..............................................53 K — f
Mérleg.............................................................. 1 K 20 f
Szállító-levél.........................................................— K 20 f
Beraktározás...........................................................3 K — f

Együtt 57 K 40 f

Egy m3 fenyő vasúti szállítása kerül 2’87 fillérbe.
Vagyis egy köbláb fa tutajozása 0’0128 K
Vagyis egy köbláb fa vasúti fuvarozása 0’0315 K kerül.
Ebből láthatjuk, hogy bizony még igen sokáig fogjuk 

a kezelési eljárást a tutajozás szempontjából megítélni, 
de hogy fáink jó hírnevét fentartsuk, első kötelességünk, 
mint erdőgazdáknak, hogy a fának kikezelését helyes 
alapokra fektessük.

Koller cikkének további részében azt állítja, hogy:
„Erre azt mondom, hogy a völgybe való leszaladás 

előny, mert ez a munkánk egyik célja és a leszaladás 
munkát takarít meg. Az a pompás kérgezési mód, 
amelyik egyúttal közelit is!"

Bizony nagy hátránynak tartom azt a leszaladást, 
mert a fékeveszett fenyő nem nézi, hogy mit tör, mit 
ront, mit bont, mit tesz tönkre. Elsősorban is a frissen 
lehámozott törzs saját testén üt sebeket és útat nyit a 
fatest vörösbarna színét, vörös csikoltságát okozó Poly- 
pevus vaporarius és a Meritus lacrymans gombák 
spóráinak, másrészt a leszaladt fenyő nem kíméli meg 
sem a maga vetésútján keletkezett újulatot, de nem 
kíméli meg a sok fáradság, pénz és időbe kerülő mester
séges pótlásokat sem.

A leszaladt fenyők követ gurítanak a patakba, az útra, 
felszakitják az amúgy is kevés humusos földet és útat 
nyitnak a vízmosásoknak. Egész torlaszok képződnek a 
fahulladékok, faforgácsoktól.

Két, három méteres törzsrészek kandikálnak ki a 
földből.

Tehát ezt a leszaladást nagy hátránynak tartom, de 
tetemes kárral is jár, mert amíg az óvatosan kikezelt 
jegenyefenyővágásainkban a tűzifa 2—10% között inga
dozik, addig a Koller által említett vágásban önközelítés által 
legkevesebbet számítva 15—20% lesz, ho^zá nem szá
mítva a faroncsokat, amiből tűzifát termelni nem lehet.

Hogy ez az önközelítési eljárás nem potya, hanem 
igen számottevő összeget tesz ki, azt a fennebb elő
adottakból fogom kiszámítani.

Ha a fenyő tűzifa tőárát 1 koronában állapítjuk meg, 
a fenyő műfáét 7 K 30 fillérben, akkor a két ár közötti 
különbség 6’30 K.

Ha feltesszük, hogy a prochockai vágásban 3000 m3 
fenyő lett ledöntve és önközelítésképen kezelve, akkor 

15—50 2—10 ijo
2 ~ 2 0 

a többi tűzifa, vagyis 330 m3. Ha ezt a tüzifamennyi- 
séget szorozzuk a különbséggel 6.30 fillérrel, ennek ér
téke a 2079 K devalválódik, vagyis az önközelítési mód 
m3-ként 70 fillér többletet mutat, tehát még sem „potya“. 
Ha ehhez hozzávesszük a döntés, lekérgezés, legalyazási 
és csúplevágási 36 fillérnyi költségeket és azt a körül
ményt, hogy e munkálatot valószínűleg oly munkások 
végezték, akik az erdőbirtokostól földet, legelőt, telket, 
fát és egyebet kapnak, bizony nem nagyon olcsó a 
megfutamodási rendszerben kezelt fenyő műfa?!
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Koller azt kérdi, hogy vájjon a száraz fa a meredek 
hegyoldalokon nem fut le? nem fúródik a földbe, nem 
torlódik és nem törik össze ? feleletül azt mondja, hogy 
„ezeket a kérdéseket nem lehet elütni általános frázi
sokkal“. Igaza van, de csak megengedi Koller, hogy a 
kiszáradt jfenyő még sem futamodik meg, mert azt 
mondja; „ÉS mikor a száradt fát őszszel eregetik, nem 
locsolgatják az útját?“ A száraz fenyőn sebek nem ejtet- 
nek, tehát a gombák spóráinak sem nyitunk olyan útat, 
mint az önmegfutamodási eljárással.

A száraz fenyőt a legmeredekebb oldalokon is a köze
lítést eszközlő fuvaros kénytelen kelletlen követni, mert 
a száraz galy- és kéreghalmazban bizony magától nem 
'bir megfutamodni és csak egy-két földcsusztatóban kény
telen azokat leeregetni, tehát sem újulatban, sem a talaj
ban olyan károkat nem okoz, mint a nedves fa.

Hogy állításaim nem frázisokon alapszanak, hivatko
zom Kaán K. forrásmunkájára, mely szerint elmond
hatjuk tehát általánosságban, hogy nem a fadöntés 
ideje, mint olyan, de a fával való elbánás módja a 
döntés után annak felhasználásáig van legtöbb fanem
nél, de legfőképpen a tűlevelűeknél döntő befolyással 
azok tartósságára . . .

Tagadhatlan, hogy a fa a kereskedő kezei között is 
romlásnak indulhat, nemkülönben az építők gondtalan 
eljárásai által, s a házigomba pusztításai nagyrészt ide- 
vezethetők vissza, mégis az erdőgazda első kötelessége, 
sőt érdeke is, hogy egészséges árút bocsásson a keres
let kezébe, ho'gy a bajok eredő okát vagy ennek csak 
látszatát is kizárja. Kívánja ezt a gazda termékének 
jó hitele, árújának megbízhatósága.

Ezekkel a kijelentésekkel egyet kell hogy értsünk.
Koller ama állítására, hogy az ősszel eregetett fenyők 

több kárt okoztak, mint a tavasziak, ime Kaán Károly 
többször említett cikkének a következő része :

„A Schwarczwaldban pl. a fatermés, mondhatnók az 
év minden részében folynak. Szünetel a munka lomb- 
fakadás idején, míg az új hajtások kifejlődhetnek, nehogy 
a természetes úton felújuló vágások -alá települt fiatalo
saiban túlnagy károkat okozzon a favágók munkál
kodása.“

Hisz azt tudjuk jól, hogy rügyfakadáskor okozzuk a 
legnagyobb károkat és azért lett szerződésünkbe is bele 
véve, hogy minden vállalkozó pénzbírság terhe alatt kö
teles a fiatalosokat kímélni. Ha ezt szerződésünkbe kiköt
jük, akkor miért csinálunk mi két kézzel károkat az 
önmegfutamítás módszerével?

Hogy Koller azokat a bizonyos korhadási foltokat, 
dacára annak, hogy' fűrészel nem látja, azt abban kell 
keresnem, hogy a fűrészeléshez a legszebb fát válasz
totta kj és ezeken is a vörös csikoltságot a fűrészpor 
takarja még el. A fűrészelésnél az anyagot leszélezi, 
tehát a legkülsőbb paláston mutatkozott sérüléseket a 
hulladékba dobja a fűrészmester. Továbbá ez ellen szól 
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a központi raktárba szállított és nekem kunyhóépítésre 
küldött anyag vörös csikoltsága.

Legyen szabad még Koller J. által alkalmazott fater
melési módszer- elbírálásánál az általa hivatkozott vállal
kozó-jelöltek kijelentéseinek tarthatatlanságára reátérnem 
és konstatálni, hogy az nem volt előtte egészen őszinte, 
mert Reiszman fakereskedő cég kiküldöttjének ama ki
nyilatkoztatásaira kell hivatkoznom, amidőn ők ittjártuk- 
ban oda nyilatkoztak, hogy a brodi fenyőfa döntési mód
szert nem tartják jónak. De legyen szabad Koller J. által 
említett ama vállalkozói kijelentésre is reátérnem, amely 
szerint a vevő legnagyobb köszönetét jelentette ki, hogy 

1 az ő fája a legszebb. Elfogadva, hogy a rakodóra érke
zett fenyő ellen kifogás nem tehető a vevő részéről, 
különösen akkor, amidőn jók a konjunktúrák, de talán 
e szavak nem is egészen voltak őszinték, ha már nékem 
is szabad ugyan arra a vevőre hivatkoznom, a midőn a 
zsarnócai rakodóról lebocsájtott talpakat, az ő kijelenté
sét használva, ez „erdőgondnokság fájával díszítette fel“.

Ezek az udvarias szavak, amint fenebb- mondottam, 
a jó konjukturákban és nem a szaktudásban gyökereznek. 

■ És végül, hogy én is eljárásomnál példával bizonyít
sak, reámutatok a szénásfalusi hídnál Horn B. által a 
selmeci erdőből nyári döntés mellett lecsúpozott és a 
kelleténél hosszabb ideig az erdőben hagyott kifuvaro
zott és felmáglyázott fenyőkre. Ézek talán amellett fog
nak bizonyítani, hogy a lecsúpozás módszere sem az 
erdőbirtokosra, sem a fakereskedőre, de legkevésbbé a 
fa felhasználásra nem nyújtanak előnyöket.

Cikkemet Kaán Károly következtetésével zárom le, 
hogy „nem a fadöntés ideje, mint olyan, de a fával 
való elbánás módja a döntés után annak felhasználá
sáig van legtöbb fanemnél, de legfőképpen a tűlevelűek
nél döntő befolyással azok tartósságára.“

Az erdősítés nehézségei a Szávamenti 
erdőkben.

Irta Hamar László.

Hegységi, különösen karszti erdősítéseink sikere elé 
számtalan akadály gördül; de hogy a hatalmas tölgyei
ről híres, televényes, mély talajú és szelíd klimáju száva
menti erdőterületek befásitása is esetről-esetre nagy ne
hézségekkel van összekötve, azt alig hinnők, pedig 
úgy van.

Állításomat a következő tényekkel akarom bebizonyítani.
A szávameríti erdőkben általában természetes felújítást 

alkalmazunk, e célból a vén erdőket vágás előtt legalább 
5 évvel tilalom alá helyezzük, vagyis a legeltetést és 
makkoltatást beszüntetjük ; ezen idő alatt egy biztos jó 
makktermésre számíthatunk, ezután pedig kender sűrű
ségű tölgy csemete kel ki; éppen úgy van az a többi 
fanem mel is.
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Tarvágás után, amikor az összes termelt faanyag ki 
van szállítva és a fiatalos már kiheverte a közelítés 
alatt kapott sebeket, örömmel állapítja meg $z erdész, 
hogy fiatalosa a lehető legteljesebb, tölgy van benne 
bőven, csupán foltonként szorul a terület tölgy pótlásra, 
még pedig oly helyeken, ahol nagyon ritkán állottak a 
vén tölgyek, tehát ahová a makkból sem jutott — tervbe 
veszi, hogy a következő évben az üres területeket, pót
lólag tölgycsemetével kell befásitani.

Eljön a tavasz, az erdész hozzáfog a pótláshoz, a munka 
serényen folyik, közben foltonként sok egérjárást vesz észre 
a régi tölgyfiatalos között, hozzányúl a törzsecskékhez 
és 70%-át könnyű szerrel kihúzogatja, megvizsgálja és 
azt tapasztalja, hogy a gyökér át van rágva, tehát a 
tölgyfiatalost az egerek ily nagy mértékben tették 
tönkre — szomorú szívvel folytatja pótló munkáját és 
annak befejeztével aggódva néz a jövő elé . . .

A tavasz elég száraz volt, már itt a nyár is, a forróság ■ 
egyre tart, a nap heve leperzselte még a füvet is ... az 
erdész kimegy a vágásba, hogy lássa tavaszi ültetésének 
eredményét, de azt találja, hogy csemetéinek 90% száraz, 
körülöttük a tikkasztó meleg miatt a föld megrepedezett, 
újjnyi széles nyílásokkal várja az üdítő esőt, . . . kihúz 
egy-egy csemetét s boszszusan tapasztalja, hogy a szá
razság tönkretette, ami meg is maradt az mind sárga, 
csenevész, arra is pusztulás vár.

Jön az ősz; a tavaszi ültetés csorbáját ki kellene kö
szörülni, tehát jó makktermés lévén — makkot fogunk 
vetni.

Végre a makk is megérett, gondosan gyűjteti az erdész 
az egészségesét, azután pedig hozzáfog a makkvetéshez.

Kapa alá nem akar vetni, mert a fészket könnyű 
észrevenni, tehát minden munkás ültető fát fog a kezébe 
és ferdén beszúr a földbe, hogy azután 2—3 makkot 
dugjon a lyukba.

A munkát befejezték, jó esős idő járt utána, a tél 
pedig elég enyhe volt.

Az első tavaszi nap az erdészt az ültetéshez vezette, 
ahol azt kellett látnia, hogy a vaddisznók az egész 
területet összevissza túrták, úgy hogy ott makk talán 
hírmondónak sem maradt.

Ilyen az erdész élete, töri magát, fárad hogy fásitson, 
és munkáját minél nagyobb siker koronázza, de a sors 
sokszor keresztül húzza számításait, reményeit. Emlék
szem én is, hogy a krasznói erdőgondnokság Lomska- 
duliba erdőrészében, amikor 120 k. hold sikerült erdő
sítésemet a tűz pusztította el — sírva fakadtam, annyira 
fájt érte a szivem.

Tárgyamtól kissé eltértem — tehát a mákkvetés nem 
sikerült, az erdész lelke kimerült, de a harcot mégsem 
adja fel, hanem újra ültet és veti a makkot.

Gyönyörű idő jár, meleg tavaszi napok, közben lan
gyos eső hull a földre, a csemeték új otthonukban csak 
úgy nevetnek az emberre, a makk is jól kelt, az erdészt 
mintha kicserélték volna, jókedve megkétszereződött, azt 

hinné az ember, hogy legalább is soron kívül nevezték 
ki, pedig dehogy is.. .,. egész más az ok . . . az erdő
sítése sikerült.

A nyár, valamint az ősz is csapadékban . bővelkedett, 
tehát az erdősítést biztosnak lehetett venni, de jött ám 
az erős tél, a boszniai hegyeken már messziről fehérlett 
a hó, 3—4 napig szánút is volt a Száva mentén, amely 
körülmény ritkaságszámba megy, de végre engedni kez
dett a tél is, a hegyeken a hó elolvadt és megtöltötte a 
Száva medrét annyira, hogy az minden vizet nem tudott 
felfogni, hanem elárasztotta az egész környéket, tehát 
az összes erdőket is úgy, hogy alig maradt azokban 
valami száraz terület.

Az árviz lassan folyt le, heteken keresztül ott volt az 
erdősitett területeken is.

Tavaszszal, lombfakadás után kiment az erdész, hogy 
lássa a fiatalost, de bizony ott az ő ültetéséből és veté
séből egy csemetét, illetve egy törzsecskét sem talált, 
mert csúcsostul hosszú ideig viz alatt volt és mind ki
pállott.

Az idősebb fiatalosoknak az árviz nem ártott, mert a 
csúcsuk viz alatt nem volt oly hosszú ideig.

Röviden összegezve a mondottakat láthatjuk, hogy az 
erdősítés akadályai a Száva mentén a következők :

1. Egérrágás.
2. Szárazság.
3. Vaddisznókár.
4. Árvíz.
Ezeken kívül van még több is, mint p. o. liszthar

mat, hernyórágás stb., de ezek csak hátráltatják a fiata
lost növekedésében, ritkán teszik egészen tönkre.

Meg kell jegyeznem, hogy olyan fent vázolt, árviz 
ritkán szokott bekövetkezni, még pedig az öregek állí
tása és tapasztalás szerint minden 6—7 évben.

Az árvíz, ha csak néhány napig tartó, hasznára van 
az erdőnek egyebek között azáltal is, hogy az egereket 
tönkre teszi, elpusztítja és emellett a fiatal ültetésnek 
sgm árt.
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Erdészeti Kísérletek.
1910/3—4. füzet.

A m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás folyóiratá
nak utolsó füzete a következő cikkeket tartalmazza:

Dr. Bernátsky Jenő: A deliblati homok fás növényzete.
Szerző saját kutatásai nyomán leírja a deliblati homok 

fás növényzetét, avégből, hogy azt írásban és képben 
megörökítse, mivel őseredetiségéből a deliblati u. n. homok
puszta már eddig is sokat veszített és még inkább fog 
veszíteni az erdő- és mezőgazdaság térfoglalása követ
keztében.

Bernátsky is kiemeli a deliblati homoknak termékeny 
voltát, amiért nem is találja helyénvalónak a „puszta“, 
még kevésbé a „sivatag“ elnevezést.

Leírása szerint három övét különböztet meg a deliblati 
homokon. Kívülről befelé hatolva, először hullámos, 
füvekkel borított területre akadunk fa és cserje nélkül. 
Beljebb már facsoportokkal, cserjés foltokkal találkozunk, 
a gyep fogy és közte fel-felbukkan a nyilt homok. Végül 
pedig összefüggő fás növényzetre találunk, amely néhol 
áthatolhatlan sűrűséggé tömörül, máshol pedig földig 
galyas fákkal és nyitott foltokkal hatalmas park képét 
tárja elénk.

Bernátsky a következő fajokat sorolja fel, amelyek 
részben őslakói a deliblati homoknak, részben mester
séges telepítések.

Boróka. (Juniperus communis L.)
A deliblati cserjék legfontosabbja. Nagy tömegben for

dul elő és a homokkötésnél fontos szerepet játszik.
Erdei fenyő. (Pinus silvestris L.) Fekete fenyő (Pinus 

nigra Arn.) és Bibircses nyir (Betula verrucosa Ehrh.) 
Mesterségesen lettek telepítve, első ízben Bachofen idejé
ben 1830 körül. A nyir nem felel meg, de az erdei és 
fekete fenyő nagyobb szerepre vannak hivatva az itteni 
viszonyok között.

Égerfa (Alnus glutinosa L.) csak a mélyebben fekvő, 
délkeleti részekben található.

A blikknek csak a neve szerepel Deliblaton, amennyi
ben a fejértelepiek „vérbükk“-nek nevezik a szömöricét.

Tölgy. Mellőzve a sokféle változatot, Bernátsky csak 
a hazánkban előforduló 6 typikus főfajt tárgyalja. A deli
blati homokon a legelső szerep a molyhostölgy-é (Qu. 
lanuginosa Lám.) ide sorolva az ugyanott előforduló Qu. 
lanuginosa var. dasyclados Borb. továbbá Qu. Streimü 
Hff. és Qu. cuneisecta Borb. fajokat is.

A molyhostölgy itt kisebb állományokat is alkot. Rajta 
kívül előfordul még a csertölgy (Quercus cerris L.) és 
a kocsános tölgy (Qu. pedunculata Ehrh)

Mogyoró. (Corylus avellana L.) Ritka.
Fiiz. A füzfélék 6 fajjal szerepelnek a deliblati homokon.
Nyár. A nyárfáknak fontos szerep jutott a homokon, 

különösen a fekete nyárnak (Populus nigra L.) azon
kívül előfordul mint őshonos faj, a fehér, rezgő és szürke 
nyár. (P. alba L., tremula L. és canescens Sm.) mes
terségesen telepítve a jegenyenyár (P. pyramidalis Roz.) 
és a kanadai nyár (P. monilifera Ait).

Eperfa. (Morus) és papír eperfa (Broussonetia papyri
fera Vént). Házak körül ültetik.

Szilfa. (Ulmus, glabra Mill.) Ritka, egy hatalmas pél
dány áll a homok déli felében.

Sóska borbolya. (Berberis vulgaris L.) Mindenfelé 
akad.

Iszalagbércse. (Clematis vitaiba L.) Némely helyen 
annyira befutja a nyárfákat, hogy az erdőnek exotikus 
képet ad.

Ezüst hárs. (Tilia tomentosa Mn.) A deliblati homok 
tipikus fája. Az északibb részekben kisebb állományokat 
is alkot.

Bálványfa. (Ailanthus glandulosa Desf.) Ültetik.
Szömörice. (Rhus cotinus L. és var. avenaria Wierzb.) 

Ez is tipikus cserjéje a deliblati homoknak. Fátyolszerü 
rózsaszínű virágjaival teljesen beborítva, remek látványt 
nyújt, valamint őszszel is, amidőn rikító piros és sárga 
lombozata élesen kiviláglik a fakó gyepből vagy a boró
kák sötét zöldjéből.

Feketegyürü, mezei és kötislevelü juhar. (Acer ta- 
taricum L., campestre L., negundo L.) Előbbi kettő elvétve 
előfordul, utóbbit ültetik. A homokon jól fejlődik, bár 
erdészeti szempontból nagy hátránya, hogy terebélyese- 
dését nem lehet megakadályozni.

Kecskerágó. (Evonymus europaeus L. et verrucosus 
Scop.) Ritka.

Varjutövis, festő varjutövis és kutyabenge. (Rham
nus cathartica L., tinetoria Kit., frangula L.) Előbbi kettő 
gyakori, utóbbi ritka.

Vad szőlő. (Vitis vinifera L.) Elszórtan akad.
Veresgyürü som. (Cornus sanguinea L.) Némely he

lyen található.
Berkenye és barkóca. (Sorbus aucuparia L. et Tormi

nalis Cr.) Előbbi ritka, utóbbi valamivel gyakrabban 
akad.

Galagonya. (Crataegus monogyna Jaeg.) Tipikus cserje 
a deliblati homokon. Bőven fordul elő és sokszor fa
alakot ölt.

Kökény. (Prunus spinosa L.) Ritka.
Törpe mandola. (Prunus nana Focke.) Ritka.
Sajmeggy. (Prunus mahaleb. L.) Tipikus fája a deli

blati homoknak. Sokszor tekintélyes méreteket ér el.
Glédics fa. (Gleditsia triacanthos L.) Kerítéseknek 

ültetik.
Akác. (Robinia Pseudacacia L.) A telepített fák leg

fontosabbika. A futóhomokot Deliblaton kizárólag ákáccal 
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kötik, boróka takarás és Festuca vaginata vetéssel egybe
kötve. Jelenleg már nagyobb területű, nyílt homok nincs.

Virágos kőris. (Fraxinus ornus L.) Nagyon ritka. 
Fagyai. (Ligustrum vulgare L) Nem ritka.
Bodza. (Sambucue nigra L.) Elég gyakori.
Lonicera xylosteum L. A középhegységi erdőknek ez a 

tipikus cserjéje a deliblati erdőkben is előfordul.
Ostorménfa. (Viburnum lantana L.) Nem ritka.

ERDÉSZ

A következő cikkben Réthly Antal tárgyalja az 1909. 
év időjárását a 6 erdészeti meteorologiai állomás adatai 
alapján.

Az 1909. és 1910. években ezek a meteorologiai állo
mások újonnan lettek felszerelve. Az uj műszerek egy 
része már 1909-ben fel lett állítva és rendszeresen meg
figyelve.

Az évi átlagok a következők :

Állomás
Légnyomás mm. \ Hőmérséklet C° ''

...
. f Csapadék mm.

közép max min. közép max. min.
s E-

Z Fe
lh

oz

összeg max

Görgényszentimre | 722 2 737-9 I. 3 708-0 I. 14 88 34-3 VII. 27 — 22-91. 3 — 55 i 605 63 VII. 2
Szabéd ................ 1 — — 10-0 35-2 VII. 27 --19-2 1. 30 — — 4-8 669 30 IX. 21
Királyhalom......... ! 750-1 767-0 I. 4 731-4 IH. 2 10-5 35-2 VII. 26 13.4 1.30

104 11.20 8-4 80 5-0 591 27 V. 28
Vadászerdő ......... 753-5 772-7 I. 4 737 1 III. 2 10-3 31-0 VII. 27 —18-0 II. 23 9-3 89 : 5-0 714 70 VI. 8
Liptóujvár ......... i 703 2 718-4 I. 3 682-7 Ili. 2 5-2 290 VIII. 18 -28-2 II. 19 — 1 — 5-4 801 27 V. 29
Kisiblye ................. I 712-2 731-9 I. 3 ■ 696-7 III. 2 6-2 29-2 VIII. 18 —25-5 I. 29 1 6‘3 1 79 5-8 879 42 VIII. 6

Az uj műszerek közül felemlítendő a radiációs minimum 
hőmérő, mely az éjjeli hőkisugárzás megállapítására szol
gál. Kisiblyén ilyen műszer már az erdőben és á nyílt 
helyen is van elhelyezve 5 cm. re a talaj fölött. Az össze
hasonlítás azt mutatja, hogy a nyilt területen mindig 
nagyobb a kisugárzás, mint a lombsátor alatt.

Az insolációs maximum hőmérő a besugárzás leg
nagyobb fokát mutatja, amely Szabódon 69° C volt, mig. 
Görgényszentimre és Kisiblye 56 40 illetőleg 54° C-t mu
tatott fel.

Párolgásmérő 1909-ben működött Kisiblyén, Görgény- 
szentimrén és Szabódon. Kisiblyén kétféleképpen van 
egy egy párolgásmérő felállítva, egyik teljesen nyitva, 
csak bádogernyő alatt, másik pedig angol bódéban. Az 
előbbinek párolgása mindig nagyobb, különösen a nyári 
napokon.

Ugyanezeken a helyeken napfénytartam mérők is van
nak már felállítva, amelyek adatai a cikkhez csatolt ki
mutatásokban vannak feltüntetve, ezeken kívül a hő
mérséklet, csapadék és felhőzet adatai grafikusan is ki
vannak mutatva.

A következő sorokban Fáy Béla számol be a dédácsi 
birtokán a Thuja-félék tenyésztése körül szerzett tapasz
talatairól.'

Fáy 4 Thuja-fajt ajánl az erdőgazdaság figyelmébe.
Első helyre teszi a Thuja Menziesi-t (syn. Thuja gi- 

gantea Nutt.) gyors növése és kiváló fája miatt. Azután 
a Thuja Standishi Carr.-t, amely még csak kevéssé 
van elterjedve, végül a Thuja occidentalis és a Thuja 
plicata-t.

Fáy figyelmeztet arra, hogy a kereskedelem rendesen 
dugványokról nevelt csemetéket szállít, amelyek növése 
nem versenyezhet a magról kelt egyedekkel. Ezek a 
dugványok korán érlelnek magot, de Fáy tapasztalatai 
szerint ebből a magból is csak korcspéldányok fejlődnek. 

Erre ügyelni kell a kísérletezőnek, nehogy az elért ered
mények félrevezessék.

Az utolsó cikkben Roth Gyula közli ákácforrázási kísér
leteinek egyik érdekes eredményét.

Négy, illetőleg 5 év terméséből eredő ákácmagot, — 
amelyet Kondor Vilmos erdőtanácsos küldött be — esi- 
ráztatási vizsgálat alá vett 1908-ban és 1909-ben. Mind
egyik sorozatnál a magvak egyik része le lett forrázva 
lobogva forró vízzel, utána áztatva 24 órán át lehűlésig, 
a másik próba pedig csak 25 C°-os vizbe áztatva 24 
óráig.

A csírázás menete ugyanazt a lefolyást mutatta, mint 
szerző régebbi kísérletei, t. i. a forrázott mag 4—5 nap 
alatt kikelt, a nem forrázott mag kelése ellenben tovább 
tartott és kevésbé volt szabályos.

Érdekes azonban a másik eredménye a kísérletnek.
A nem forrázott mag csirázási százaléka a mag korá

val csökken, 23 és 49o/o között váltakozva.
Kísérlet-sorozat.

Termés éve 1908 1 909
1904 33% 23% csírázó képesség
1905 38% T' 37% „
1906 38% 34% .,

’ 1907 49% 40%
1908 — 44%

Ez a különbség a forrázás után eltűnik, az összes 
magvak közel egyenlő csirázási százalékot mutattak, 
amely előbbinél jóval magasabb és 74—86alo között 
váltakozott.

Kísérlet-sorozat.
Termés éve 19 0 8

1904 78%
1905 74%
1906 77%
1907 78%
1908 —

1 909
86% csírázó képesség
77%
86%
82%
80%
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A „Kisebb Közlésekében Roth Gyula beszámol a svéd 
kormány intézkedéseiről, amelyek célja a külföldi — tehát 
magyarországi is — erdei fenyőmag bevitelének meg
szorítása. A magvakat tartalmazó zsákokat el kell látni 
„külföldi mag“ felírással és ezt a magot a svéd vám
hivatal előirt módon festi eozinnal.

Ez az első hivatalos intézkedés, amely az u. n. szár
mazási kérdésben kísérletileg beigazolt eredmények alap
ján történt, valószínűleg más államok is hasonló intéz
kedéseket fognak életbeléptetni, ami hazánk virágzó erdei 
fenyőmagkivitelének teljes megszűnését fogja maga után 
vonni.

A füzetet intézeti és személyi ügyek zárják le, továbbá 
a központi állomásnak abbeli kérése, hogy az oda vizs
gálatra beküldött oly ügyeknél, amelyek elintézése bizo
nyos határidőhöz van kötve, pl. per tárgyát képező kér
dések, amelyek a bírói tárgyalás napjához vannak kötve 
— ez a határnap kellő időben közöltessék az állomással.

Erdőrendezésünk fejlesztéséről.
Ezen címen a közel múltban került ki Selmecbányán 

Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájából Muzsnay 
Géza m. kir. erdészeti főiskolai rendes tanár hasznos 
műve.

Rohamosan fejlődő erdőgazdaságunkra már bénitólag 
hat egyrészt az erdőfelügyeleti szempontoknak túlságos 
mérvben érvényt juttató, másrészt a gyakorlat, a jöve
delmezőség megkívánta szabadabb mozgást korlátozó 
erdőrendezési rendszerünk és régi az óhajtás, hogy ezen 
rendszert a kor követelményeinek megfelelőleg módo
sítsuk. Ezt a célt szolgálja Muzsnay Géza könyve, amely
ben a hazai erdőrendezés terén megoldásra váró fonto
sabb kérdéseket tárgyalja, nem csupán szorosan az 
erdőrendezés szempontjából, hanem figyelemmel és álta
lános erdőgazdasági érdekekre is.

Múzsnay Géza a haladás, a fejlődés jegyében irt hézag
pótló könyvében felhasználja a hazai szakirodalmat és a 
külföldön bevált elveket, és az ott szerzett tapasztalatokat 
is erdőgazdaságunk javára értékesíti. Nyíltan és őszintén 
feltárja az orvoslásra szoruló hibákat és reá vezet a 
helyes megoldás útjára.-

Egyes elvei és javaslatai még vita tárgyát képezhetik, 
s a munka belső becsén kivül, már ezért is ajánljuk 
szaktársainknak, hogy kivétel nélkül szerezzék meg és 
szorgosan tanulmányozzák át az értékes művet, amelyre 
alkalomadtán mi is visszatérünk, legközelebb bemutatva 
egyik fejezetét.

A mű a következő tiz fejezetre oszlik :
I. Erdőrendezési rendszerünk hibáiról általában.

II. Erdőrendezési rendszerünk a fokozatos felújító 
vágásmód szempontjából.

III. Erdőrendezésünk és a gyérítések.
IV. Úthálózat és erdőrendezés.

V. Az erdőgazdaság célja és a vágásforduló.
VI. Az erdő gazdasági beosztása.

VII. A vágás-szabályozás.
VIII. Felmérési és becslési munkák.

IX. A gazdasági terv, nyilvántartás és revízió alakja.
X. Zárószavak.

A 210 oldalra terjedő, csinosan kiállított vaskos kötet 
megrendelhető a szerzőnél Selmecbányán. Ára 5 K, 
bérmentve megküldve 5 K 45 f.

Meghívó
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 
1911. évi junius hó 2-án Rimaszombatban, a vármegye

ház dísztermében, d. u. 3 órakor megtartandó közgyűlésére, 
melynek tárgysorozata:

1. Elnöki megnyitó.
2. Múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és 

hitelesítése.
3. Titkári jelentés az egyesület működéséről.
4. Pénztárt vizsgáló-bizottság és pénztáros jelentése.
5. Tisztujitás, választmányi tagok és pénztárt-vizsgáló 

bizottság választása a módosított alapszabályok szerint.
6. A „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület“ átirata.
7. Irodalmi pályázat kitűzése.
8. A jövő közgyűlés helyének és idejének megálla

pítása.
9. Indítványok.
D. u. 6 órakor az egyesült protestáns főgimnázium 

tornacsarnokában Mitske Gusztáv felolvassa Bund Károly- 
nak „Az erdő művelése és haszonvétele“ cimü népszerű 
ismertetését 72 vetített képpel.

Este 8 órakor a Városkertben közös vacsora.
Junius hó 3-án, reggel 8 órakor elutazás vasúttal Rimabré- 

zóra a Rimamurány-Salgó-Tarjáni vasmű részvénytársaság 
rimavölgyi erdőbirtokának megtekintésére. Kirándulás a 
Szinyecre (916 m. t, sz. f.). Elutazás Nyústyáról d. u. 
6 órakor.

Az elszállásolás és a kirándulás akadálytalan lebonyo
lítása céljából a jelentkezés, a Rimaszombatba való érke
zés idejének és a kiránduláson való részvételnek meg
jelölésével 1911. évi május hó 15-ig a titkári hivatalnak. 
(Rimóca, u. p. Rimabánya) megküldendő.

Felsőlárkány, 1911 április hó.
Az elnökség.
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Zlz erdőn.

Nem szeretem én a várost, 
Nem e nyüzsgő életet.
Szivem a magányt kívánja: 
Az erdőt s a ligetet.
Ott ahol a kis pacsirta 
Zengi magasztos dalát;
Ott ahol a sűrű bokrok 
Elrejtik a csalogányt;
Ott ahol a kis őzike
Forrás vizét habzsolja;
Ott hol szerényen virágzik 
Bokrokban az ibolya . . . 
Szivem, lelkem oda vágyik, 
Oda vágyik — csak oda . . .

Tavaszszal.
Midőn a rózsának festik a bimbója,
Midőn megérkezik a fecske, a gólya, 
Midőn lombsátor közt csicsereg a madár, 
Midőn újra zöldül már az egész határ, 
Midőn kis méhecske gyűjti édes kincsét, 
Midőn a csalogány dalba önti szivét, 
Midőn rügyet fakaszt a berek s a liget, 
S minden azt hirdeti, hogy itt a kikelet: 
Szivemben ilyenkor nincs helye a búnak. 
Csalódás, gond, bánat — mind tova vonulnak 
Ilyenkor, ha látom az ifiú tavaszt, 
Mely felüdit mindent, mit a tél elhervaszt 
Szivembe a gondtól hervadó remények 
Cj erőt nyerve ismét felélednek.
Fényt derít ilyenkor rám a reménysugár, 
Hiteget szép szóval, hogy hosszú tél után 
Lesz még nekem is majd derűs, szép tavaszom, 
Lehetek még boldog én is a világon.

Altdorf fér Lucián.

o o

A szegedi Fehértó és madárfaunája.
' x Irta Lakatos Károly.

A „Fehértó" egy nagy víz, egy rengeteg’’ tükör az 
égen röpködő tarka fellegek számára. Ide jár a délibáb 
csodás játékát űzni, ezüst hidat, arany hidat verni, tün
dért pompában ragyogó fátyolba burkolni eszményi jelen
ségeit, melyből képzeletet felülmúló nagyszerű változa
tokban bontakoznak ki azok a csalóka varázsképek, azok 
a megfoghatatlan tündéri jelenségek, melyeket a természet 
erőfenségének nagy, földi lény által soha meg nem kö
zelíthető művészete lehel rá a rezgő párázat áttetsző 
tükörlapjára.

Nagy viz ez nagyon, nevezetes tartozéka híres Szeged 
városának. Nem is nagyon messze esik tőle, csak egy 
jó harangbúgásnyira. Mikor az a szépen szóló ércmon
strum meglóbálódik ott fenn a város komoly székházé
nak galambducszerü tornyában, idáig elkapkodja a szél
járás szívverésének minden rezdülését.

Mikor azok a.nehéz napok, félelmetes, vészteljes órák 
nehezültek az elpusztult, de a királyi ige megtestesülése 
folytán uj életre támadt nagy magyar metropolisra, mikor 
nehéz átokként tornyosult felettünk a vész felhője : én 
Istenem, mennyiszer, oh de mennyiszer borultunk térdre 
ennek a szomorú, szívhez szóló intő szavára a szomorú 
hírre vergőzött „macskási töltés" sárga sarában, hol 
hangyaként dolgozott, nyüzsgött az otthonáért, övéiért 
reszkető nép, gazdag és szegény egyaránt 1 . . . Mennyi, 
ph de mennyi fájdalmas sóhajt fakasztott a mélabúsan, 
de biztatóan idáig eltévelygő hangok rezgése a viharos, 
fekete éjszakákon — ezen az átkos gáton, mely a Fehértó 
széles északkeleti sarkkörét, mint egy óriási, messze 
nyúló sirhalom fekszi meg 1

Sirhalom : sárhalom volt valóban.
Az átok minden poklával ránk nehezedett. Az erő- 

fenség szenderbe merült egy pillanatra s a pusztítás 
rettentő réme elszabadult, hogy diadalutra keljen . . .

A vész szelleme kibontotta, összeverte sötét szárnyait 
felettünk, mint az óceánok viharmadara a sülyedő hajó 
felett s az ár tönkretette a Fehértó sirhalmát; aztán 
pillanatra vészsikoltás támadt s halt el a táj felett: el
nyelte a rettentő orkán zúgása, förgetege, mely tombolt 
irtózatosan, mintha ki akarta volna forgatni sarkaiból az 
egész világot.

Oh, rettentő éjszaka volt ez 1
A felkelő nap komor fénynyel világította be a táj szo

morú látképét, melynek hamis csillámlása belefutott a 
szemhatár ködébe . . .

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



180 MAGYAR ERDÉSZ 9. szám.

Viz és mindenütt viz !
A jóslat beteljesedett: a temető sírkeresztjei elhagyták 

csendes otthonukat s mentek a szomorúság városába I 
Ott úszkáltak az árboritotta utcákon, hogy ne hiányozzék 
a múlandóság jelképe: a fej fa se'á nagy temetésről . . .

De a feltámadás vigaszát is magukkal hozták egy
szersmind, mely a „szebb lesz, mint volt" jósszavakban 
nyerte szentesítését . . .

Valahányszor a Fehértó vizbirodalmába visz vadász
szenvedélyem, valahányszor ott ülök a föld odvábán — 
mélyen elásva magamat az örökösen mormoló tó vala
melyik kis szigetén, mindannyiszor felötlik emlékezetem
ben e szomorú, rémes múlt képe egész borzalmasságá
ban és mindannyiszor bizonyos, mélyen lehangoló érzés 
fogja el egész valómat, melynek lidércnyomása alól csak 
erőszakos küzdelmek árán szabadulhatok.

A lehangoltság érzetét a vízi táj komorsága csak nö
veli. A majdnem állandóan uralgó erős légáramlás 
következtében szinte folytonos mozgásban levő, fehéren 
tajtékzó szennyes viz hullámzatának sajátságos zúgása, 
a környezet egyhangú, kopár kietlensége, az a majdnem 
teljes élettelenség, mely itt oly lehangolólag érinti a 
kedélyt, igazán elszomoritólag hatnak.

Nincs'itt az örökösen zsibongó élet, az a gyönyörű 
változatosság, mely oly kedvessé teszi a nádasok vilá
gát, hangos torkú, pezsgő vérü, örökké nyughatatlan s 
mindig kedélyes madárnépségeivel.

Az élet itt csak szezonszerü; máskor lappangó, de 
mindig bizonyos idegenszerü, szokatlan jelleget mutat, 
kicsiben a tengerpartok madáréletére emlékeztetve. Sohase 
viseli magán a háziasság, a játszi kedélyesség nyiTvánu- 
lásának aranyos zománcát.

Tavaszszal, őszszel van csak rövid időre élénkség 
itten. Akkor hasonlít e tóvilág egy világváros nagy ven
dégfogadójához, hol a sok jövő-menő utas szinte egymás 
kezébe adja a kilincset. Mert a Fehértó tényleg nem 
■egyéb egy nagy madár-vendégfogadónál, melyen mil
liónyi viziszárnyasnak vezet át vándorutja rövid időre, 
tavaszi fuvalomkor, meg midőn a már sorvadó virány 
fölé halotti pártát kezdenek szőni a „bikanyál“ szállongó 
ezüst szálai.

Mikor az őszi enyészet az utolsó kis virág lehajtott 
fejecskéjéről is lesorvasztja a tarka dísz utolsó ékeit, 
leszedi a fák lombját a legutolsó elsárgult levélig : akkor 
vége van a tón is a mozgalmasabb élet nyilvánulásának. 
Eltakarodik innen minden madárféle, kivéve a szélkiáltók 
különösen éjente szünet nélkül zajongó sokadalmát, meg 
a vadludak ezreit, melyek a tóköri dús, zöld vetéseken 
élelmüket megtalálják, míg a fehér téli lepel meg nem 
fosztja őket a terített asztal gyönyörűségétől.

A tavaszi madárvándorlás befejeztével is ugyanezt a 
jelenséget tapasztaljuk : csak elfogy, eltűnik a madárféle, 
némi csekély számú sneff példány kivételével, mintha a 
föld nyelte ' volna el. Általában az utolsó „galamb- 
sneff“-falkák zavargó fellegeinek tovatűntével, atavi élet 

mozgalmas napjainak is vége szakad tökéletesen : „megáll" 
a „húzás". A felkelő, lemenő nap azután csak üres víz
nek, üres tájaknak kopár tereit simogatja végig bibor- 
sugarainak aranyszálaival.

Tehát abban az időben, midőn a madár fészkét őrzi : 
a tón már nem találkozunk a lokális madárélet nyilvá- 
nulásaival, mert itt, tényleg, a fajfentartás ténykedésének 
hire sincs, legfeljebb a kis „juhászka“ költi tojásait a 
zsombiktőn. Más a tó körén nem fészkel ; de nincs is 
hol. A növényvilág roppant szegényes és csenevészvolta 
a madérfészkek elrejtésére alkalmas helyül nem szolgál
hat. Itt-ott, a nedvesebb laposokban, csak arasznyi fű 
terem, melyet „szénának" csúfolnak; sás, gyékény s 
efféle alkalmasabb vizi-rejt azonban teljesen hiányzik; 
hanem a „székfü“ illatos szőnyege, az ellepi a tóvidé
ket, melynek igazi jellemző növénye.

Sem egyik, sem másik nem alkalmas a fészkelésre, 
kivált az utóbbi erős illata és tengernyi sárga pora miatt.

Mikor a természet az ő kis virágmindenségét is meg
érinti a szerelem édes lehével, az összehajló arany
fejecskék aranyporral szórnak be mindent, még a pihe
nésre szált kedves kis szárnyas dalnokát is a mezők 
költészetének, mely aztán valóban bearanyozva, tündök
lőén, mint picinyke meteor, emelkedik ég felé, tovább 
fűzni költészetének dalvirágait.

Oh, mily gyönyörű látvány ez 1
A virág himporát aztán néha fölkapja és tovább viszi 

a szellő, bearanyozva vele az egész vidéket.
Ez a székvilág aranyfüstje.
A fehér csillagu székfün kivül más virágot ritkán fö- 

dözhet itt fel a kutató tekintet, legfeljebb igen nedves 
tavaszokon látni itt-ott egy-egy bokor aranyos réti „szi- 
rontákot“ is. Hanem a nyár melege, meg a virággyilkos 
sziksó hamar kisorvasztja a tövét. Hiába lepi meg a 
harmat, hiába ültet gyémántcseppet aranyló kelyhébe, 
hogy életet szívjon magába : a virág csak lehajtja fejecs
kéjét — a gyémántkönny kicsordul s nemsokára aztán 
elfeketült pici vázán dorombol a szellő . . .

így megy tönkre minden más növény is ebben az 
elátkozott földben : megöli a sziksó a talaj éltetőerejét. 
Mert hát a Fehértó összes kerek 4000 kát. holdnyi tér-’ 
jedelme teljes egészében nem egyéb, egy mélyen fekvő 
alföldi székpusztánál, vagy — mint a nép mondja — 
„székes“ térségnél, a környezetet „székhát“-nak nevezve. 
És ilyen Szeged határában nem egy van, de ekkora ter
jedelmű több egy sincs.

Nyaranta teljesen viztelen, száraz. Az alföldi roppant 
hőség párává változtatja nagy, mocskos vizének utolsó 
foltocskáját is, ha ugyan már előbb délnyugati sarkán 
(az u. n. „kettős határ“-nál) egész a szivéig vezetett 
csatornán le nem csapolják az utolsó cseppig a Tisza 
ágyába, melynek különben egy természetes öblözetében 
fekszik s épp azért bir a madárvendégfogadó jellegével, 
különösen a kisebb (sneff féle) gázlómadárságra nézve, 
melyeknek áthúzódásuk alkalmával kedvenc pihenő ta
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nyául kínálkozik e tengeröbölszerü, a szabad kilátás kor
látlanságával biró vizes térség, mely oly egyenletesen 
sík, mint egy tükörlap.

Midőn a nyár melege sorvasztani kezdi, akkor az át
alakulás processusának egy sajátságos és igen érdekes 
képét mutatja. Minél inkább fogy, vesz ugyanis az éltető 
elem nagy tányérjáról, annál inkább változtatja színét s 
a fehér tajtéku sziksós habok lassanként csak elfeketed
nek. Végre egy nagy tintafoltszerü habarcshoz lesz ha
sonlóvá az egész tói test, egy pöfeteges roppant hólyag
hoz, mely ezer helyen duzzad, emelkedik, mig megreped: 
levegőt kap valami tömlő lyukon át fekélyes, kicserepe- 
sedett bőrszerü sárburokja, aztán egy utolsó- pöffenéssel 
kilehelve mérges páráját, ellapul megdögölve, hogy csonttá 
váljék minden porcikája.

Ismét más szint ölt magára: halványodni kezd s 
napról-napra mind fehérebbre színezi ki egyenletes síkját 
a nap égető heve, mely szószerint megsüti, messze 
fehérlő csontvázzá alakítja át egész mindenségét.

Ekkor egy nagy, hómezőszerü fehér pusztaság látszik 
helyén, mitől ősrégi nevét is vette.

Ez időben minden élő lény kerüli és teljesen kihalt. 
Szabaddá vált térségein nem terem semmi, de semmi. 
Kimaradt kis nádasa — jobbparti körének egy kis darab
ján — zörgésre szárad s még a nyúl se fekszi meg. 
A „bokorsások“, melyek itt-ott kiütik a viz felszínére 
szálkás Üstökűket, szinte zörgésre száradnak össze — 
szóval a mementó enyészete leng minden felett, ami 
csak életet lehelt valaha a tóvilág igen szerény számú 
növényvilágából. A székfü, a kis hűséges, azonban meg
próbálja eltakarni illatos virányával az elsorvadt test 
roppant csupaszságát; de hiába ; a pusztulás átka nála 
sem tesz kivételt. Rövid időn belől kiaszva, elsorvadva, 
vázakban hever a hófehér temető csontkemény talaján.

Mikor aztán így lassanként teljesen a halál országává 
válik a Fehértó birodalma, meglátogatják a szelek s rövid 
idő múlva úgy kitisztogatják minden megmozdithatótól 
•após térs égéit, hogy nem marad rajta egyéb az el 
csupaszodon, fehér testénél.

Ekkor kezdetét veszi az aranyfüst helyében a roppant 
Porfellegek járása. Fel-felkorbácsolják a szelek a kivert 
sziksónak finom, fehér, poralaku szemcséit, fellegeket, 
minden irányba zsinóregyenesen rohanó oszlopzatokat, 
hoszsorokat támasztva belőle, az eltévelyedett utas nagy 
hosszúságára.

Ilyenkor még a libegő vércse s a mindenütt cirkáló 
farka varjú is elcsavarodik a tájáról.

Hanem szép verőfényes idővel meglátogatja más is ezt a 
holt talajú, kopár kietlenséget. Csak megrezdül, megcsillan 

, valami tündér! fény felette, aztán sohasem látott csoda
képekben .fejlődik ki a rengő délibáb csalóka játéka 
aranyfényben úszó fehér síksága felett.

Megszokott jelenség itt; de mégis mindannyiszor meg
bámulja, ha látja, a „székhát" lakója az elé varázsolt 
ffmdéri paloták aranyképeit, a pálmaligetek zöld varázsát 

és — sok más elképzelhetetlen csodát, melyek mint 
fénylő ködfátyolképek váltakoznak a magasan úszó nap 
aranyló fényében.

Ez a tó nyári képe ; az őszi kevésbbé egyhangú.
(Folytatjuk.)

Vadászat és vadkereskedelem.
Rovatvezető Gyulai Gy. Károly.

Az április havi vadpiac európaszerte, a szalonkavadá
szatok itt ott eléggé kedvező eredményeinek leszámítá
sával, a holtidény benyomását kelti. A mi csekélyebb 
mennyiségű szőrmés vad a nevesebb vadpiacokon el
adásra is kerülhetett, az rendkívül jó árakon kelt el. 
A lövési engedély bemutatását a legtöbb piacon, de 
kivált az ebben fölötte szigorú berlinin, a vadárustól 
minden egyes esetben megkövetelik.

A szárnyasvad kereslete csökkenőben van ; minélfogva 
az árak is folyton alacsonyabbakká váltak. Nagyobb ke
resletnek csupán az erdei szalonka, a mocsári szalonka 
és a bibictojás örvend még ez idő szerint.

Honi vadpiacunk áraival összehasonlitáskép adjuk a 
berlini, mint jelenben is legforgalmasabb vadpiac árait, 
a hol a folyó év április havának folyamán a következő 
vad és vadárak szerepeltek: 

szarvas kgrmonként . 
vaddisznó „ . .
üregi nyúl darabonként 
fácánkakas darabonként 
fácántyuk 
hótyuk „
nyírfajd
mogyorófyuk vagyis 
császármadár drbonként

1.44—1.74 korona ért.
0.60—1.44
0.48—1.20
2.40-3.30 „
1.12—1.80 „
0.84—1.02 „
1.72—2.04 „

0.72—1.20 „ 

szalonka drbonként 
bibictojás

2.70—4.20
0.60—0.66

Mig a berlini, a párisi és a wieni vadpiacokon a fön
tebb elősorolt valamennyi vadfaj szerepelt, addig a buda
pesti vadpiacon egészben véve ez alábbi ötféle vadfajjal 
találkoztunk (amelyek sorából egyébként az őz és vad
kacsa csak nálunk és Wienben került csekélyebb szám
ban eladásra):
őz kgrmonként (egészben) 
vaddisznó kgrmonként 
fácán darabonként . . .
vadkacsa ..........................
szalonka..........................

1.60—1.80 korona ért.
1.00-1.10
3.20 -3.60
1.80—2.00
3.00—3.20

Szőrmeáruból a londoni legutóbbi prémvásárra rend
kívül nagymennyiségű, egyben pedig kiváló minőségű 
gerezna érkezett be. Az ebheli nagy készletek dacára is 
az irányzat szilárd maradt s kivált a coboly, az ezüst 
róka, a farkas, a hiuz, a japán róka, az orosz róka, 
a skoanks és a virginiai vidra rendkívül kedvező ára
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kon keltek. Némi árcsökkenés volt észlelhető az amerikai 
fiahordó, vagyis oposszum, a kékróka, a hölgymenyét, 
a fehér vagy sarki róka, a medve és a vadmacska 
prémnél. Az árcsökkenést a túlságos mennyiségű árukész
letek felhalmozásának kell tulajdonítani.

Árban számottevő emelkedés észlelhető :
az oposszumnál.......................... 15 °/o
a mosómedvénél..........................15 „
a chinchileánál...............................20 ,,
a hódnál......................................... 20 „
a vidránál....................................20 „
a cobolynál....................................20 „
a sealskinnél (tengeri vidránál). 30 „

K Szentgyörgy napi leipzigi szőrmevásár előre látha
tólag az eddigieknél is kedvezőbb prémárakat fog ered
ményezni ; ez annyival is inkább valószínű, miután a 
prémkikészitő munkások nagy arányú sztrájkmozgalmai 
ez időszerint megszűntéknek tekinthetők.

* Gyászh.ir. Vettük a következő gyászjelentést: Fülöp Szász 
Coburg Gothái herceg Őfensége erdészeti tisztikara mélyen meg
szomorodva jelenti szeretett kartársuk Farkas György nyug, főerdész
nek f. hó 14-én életének 54-ik évében Murányalján rövid szenvedés 
után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei f. évi 
április hó 15-én d. u. 5 órakor fognak az ág. hitv. évang. egyház 
szertartása szerint örök nyugalomra helyeztetni a murányaljai sir- 
kertben. Béke hamvai felett!

* A Házinyultenyésztők Országos Szövetsége, Budapest 
(Csillaghegy) április 9-én tartotta közgyűlését a-Köztelek gyüléstermé- 
ben. A Lipthay Frigyesné báróné, született Lázár Bors Margit grófnő 
vezetése alatt álló egyesület évi jelentéséből megismertük a Szövet
ség rendkívül gazdag közgazdasági tevékenységét, amelyből csak a 
következőket kívánjuk kiemelni: 1. A „Házinyultenyésztő“ című 
könyvecskéjét 50.000 példányban kinyomatta s minden érdeklődőnek 
ingyen küldte meg s ezentúl is megküldi, amivel főleg a gazda
közönséget és kisembereket kívánja a nyultenyésztéssel megismer
tetni. 2. Csillaghegyi 300 ketreces nyultelepén állandó nyulkiállitást 
és vásárt tart fenn a szövetség tagjai kifogástalan, egészséges álla
taiból, amivel a tenyészanyag beszerzését és értékesítését könnyíti 
meg és mintaszerű berendezést és állatokat mutat be. 3. A Székes
főváros Központi vásárcsarnokában állandóan friss házinyulhust árusít 
kg-ként 1'20 K-ért. Evvel a főváros élelmi piacát támogatja, hozzá
járul a husdrágaság enyhítéséhez és a nyúltermelvények értékesíté
sének kérdését megoldotta. 4. Nyulgereznák kidolgozását elvállalja. 
5. Hivatalos lapja a Házinyultenyésztés és Értékesítés állandóan 
irányítója és tanácsadója a tenyésztőknek. 6. Az ország minden ré
szében számtalan előadást tartott a házinyultenyésztésről. 7. A Szö
vetség irodája bárkinek felvilágosítással szolgál nyultenyésztési ügyek
ben. 8. Mérsékelt áron ad bárkinek tenyésztő anyagot, vagyontala
noknak pedig teljesen ingyen, tehát mindenkinek módot nyújt arra, 
hogy evvel a hasznos gazdasági ággal nagyobb áldozat nélkül fog
lalkozzék, olcsó húshoz jusson és szép mellékjövedelemre tegyen

* Ingyenes fürdőkalauz. A magyar fürdők felvirágoztatásának 
ügyét legrégebben szolgálja a „Fürdők és nyaralóhelyek“ című ma
gyar fürdőkalauz, melynek XV. évfolyama dr. Fodor Oszkár gondos 
szerkesztésében most hagyta el a sajtót. A díszesen kiállított és szá
mos illusztrációval tarkított könyv hű tükre a magyarországi fürdő

viszonyoknak. A művet nemcsak ingyen kapja bárki, aki a „Fürdők 
és nyaralóhelyek" kiadóhivatalához (Budapest, Dohány-utca 39.) for
dul, hanem a könyvet a kereskedelemügyi minister egy rendelete 
folytán az államvasutak összes kocsijaiban is elhelyezi a kiadóhiva
tal. — A „Fürdők és nyaralóhelyek“ az egyetlen magyar fürdőkalauz, 
mely kizárólag 20 fillér portódij ellenében egész éven át bárkinek 
ingyen áll rendelkezésére.

* Keresem a „Magyar Erdész“ I. és II. évf., valamint a VIII. évf. 
16—18. számát az alakulóban levő várm. muzeum részére. Aki a jelzett 
két kötetet szándékozik éladni, szíveskedjék értesíteni. Ungvár, 1911. 
ápr. 22. Deák Gyula, áz Ung várm. Közművelődési Egyesület titkára.

Jubileum. Harminc esztendő szép idő! A „V. L.“-vezető közle
ményéből vesszük át a következő mondatot: „Az idők folyama ellen- 
állhatlanul ragadja magával a sajkát s a kik csak imént, mint barna 
ifjak foglalták el benne helyüket, immár megőszült fejjel folytatják 
az utat a jövőnek ismeretlen céljai felé.“ Ez a mondat egyúttal válasz 
is az ön kérdezősködésére. Nem értjük miért méltóztatott ép’ hozzánk 
fordulni felvilágosításért, amikor a Védegylet kimerítőbb felvilágosítást 
is adhatna Önnek. De hisz’ Ön is olvasta, sőt Ön hívta fel a mi 
figyelmünket is a fenti mondatra. Abban pedig nagy igazság van, 
csak azt nem tudjuk, hogy az Írója is úgy értelmezi mint mi, vagy 
pedig csak elszaladt a tolla.

Mit szólna hozzá, ha kérdésére mi is kérdéssel felelnénk?
Miért szállnak be a sajkába? ha nem tudnak evezni ?
Ki hallott már olyat, hogy valaki. 30 évig hányattassa magát az 

idők folyamával és még most is ismeretlen célja legyen evezésüknek? 
Lássa kérem, ez az igazság ! Ez az önbeismerés!

Gödöllő. Az Írója nevében is köszönjük. Tessék nyugodt lenni. 
A szobor ügye egészen jó kezekben van, a mag már el van vetve. 
Csak az a hibája, hogy soha sem fog kikelni. Elég ha kézbe vették. 
Isten segedelmével még vagy 30 évig ezzel is ellehet csónakázni. 
Mi voltunk azok a naivak, akik az eszme szolgálatában zászlót bon
tottunk. Laptársaink egy árva szóval se emlékeztek meg róla. Külön
ben a bizottság a várakozás álláspontjára helyezkedett. Várja a sült 
galambot, hogy a — szájába repüljön.

N. Oláh Aladár urnák. Igen egyszerű. A nem egységes áru 
fegyvereknek hangzatos cimet adnak és az árakat ők szabják meg. 
A kérdéses fegyver ára 300 korona. Eladták 420 koronáért, tehát 
40%-ot hozzácsaptak. A rendes árból (300 korona) is ád a gyáros 
25%-ot a viszonteladónak, ami megfelelne 75 koronának. így tehát 
120 —75 — 195 korona haszna mutatkozik a gramofonos kereskedő, 
úrnak. Az eladó 10Ö°/0-ra dolgozik, igaz, hogy fegyverben. Erre tör
vény nincs, mert az nem ütközik az uzsoratörvénybé, mivel ez csak 
a készpénz-üzletekre, illetve a pénzintézetekre vonatkozik 8'7O 
maximummal. Még ezt is ki lehet játszani némi mellékilletményekkel. 
Egyáltalában a fegyvereknek részletre való eladásainak rugóját min
dig a vevők tudatlanságában kell keresni.

Tudjuk, hogy nem mindenki adhat ki egyszerre 400 koronát. Köny- 
nyebben esik részletenként fizetni. De ha mégis 420 koronás fegy
vert akar vásárolni, akkor vegyen kölcsönt egy tisztességes pénz
intézetnél. és a kérdéses fegyvert megveheti rendes áron 300 koro
náért megbízható puskaművesnél is. Köszönjük a szives figyelmet.

Nimród., Silva., 1910., Nemo., Stüssi., K. Gy. Fenti üzene
tünkben válaszunkat némi módosítással Önök is megtalálhatják.

Nincs többó fegyver-rozsda! Hát eddig volt? A hirdetési rész
ben soha sem volt. Az ilyen irányú közleményeivel ne hozzánk, 
hanem a kiadóhivatalhoz méltóztassék fordulni. Ott még szívesen is 
fogadják. Nekünk ez egy kissé — enyhén szólva — magas.
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Sz.: 335—911.

Faeladási hirdetmény.
Datk község a vármegyei közigazgatási Erdészeti Albizottságnak 1911. évi 480. szám alatt 

kelt határozata alapján eladja zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverés utján 
az „Alsópoklos" nevű helyen 43 osztag 250 k. hold területen található fatömeget 1911. május bó 
2l=én d. e. 9 órakor Datkon a községházánál.

A 250 k. holdon szakértői becslés alapján összesen 49126 tm3 bükkfa találtatott.
Az összes fatömegből 9627 tm3 műfa és 39499 tm3 tűzifa.
Kikiáltási ár 67.000 korona.
Árverező köteles a kikiáltási ár 10 %-át az árverés megkezdése előtt az árverést vezető 

biró kezéhez letenni.
Árverési feltételek a hivatalos órák alatt a kőhalmi kir. erdőgondnokságnál és község elöl

járóságánál megtekinthetők.
Datk, 1911. évi április hó 12-én.

A községi elöljáróság.

Faeladási hirdetmény.
A lokodi közbirtokosság a nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi Minister Urnák 1909. évi 

117107. sz. engedélye alapján nyilvános szó- és zárt Írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező 
Árvátfalva II. h. részen (Tizenhétfaluhavasán) levő erdejének 55’25 k. hold területén talált és 
szakértőileg törzsenként felvett 25262 drb. 6—10 és 11—77 cm. mellmagassági átmérővel biró 
lúcfenyő és 2560 drb. 12—66 cm mellmagassági átmérővel biró bükk fáját.

A részletes becslés eredményeképen a következő faanyagok bocsáttatnak eladás alá:
1. I. oszt, lucfenyő fűrészáru (36—77 cm. vastagságb.) 2048 m3 
2. II. „ „ „ (26—35 „ „ 2738 „
3. I. „ „ épületfa (19—25 „ „ 2923 „
4. II. „ „ „ (11—18 „ „ 3005 „
5. Szerszámfa (6 — 10 „ „ 331’5 m3
6. Bükkhasábfa.............................................................. 1053 m3
7. Bükk dorongfa......................................................... 249 „

Összesen: 12347’5 m3
fenyőfa a bükk .tűzifa 50626 K, azaz Ötvenezerhatszázhuszonhat korona becsár mint kikiál
tási árban.

Az eladandó fatömeg a székelyudvarhelyi vasútállomástól 21’6 km. távolra levő erdőben 
tövön áll és ezzel 14 8 km. kitűnő állami ut és 6 8 km. elég jó erdei ’ut köti össze.

A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzül az árverés kezdete előtt az árverező közig, kiküldött 
kezéhez teendő le.

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az árverés Lököd község házánál 1911. évi junius bó 12=én d. e. 10 órakor veszi 

kezdetét.
Az árverési és szerződési feltételek a közbirtokosság elnökénél és a székelyudvarhelyi m. 

kir. járásierdőgondnokságnál megtekinthetők.
Lokodon, 1911. évi április hó 20-án.

Vass Sándor
, közbirtokossági elnök.
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Szám: 263/911. kj.

Faeladási hirdetmény.
Garat község 1911. évi julius bó 10=én 

d. e. 9 órakor a községi irodában elad zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen a „Hüll“ nevű erdőrésznek „A.“ ü. 
oszt. 24., 25., 32. sz. osztagaiban 45 84 k. 
holdon engedélyezett tölgyfavágásban 3026 darab 
műszaki célokra alkalmas tölgytörzset, melynek 
fatömege szakértői becslés szerint 6929 tm3 és 
pedig műfa: 2413 tm3, tűzifa: 4516 tm3.

Becsérték és kikiáltási ár 53.600 korona; 
bánatpénz 5360 korona, mely bánatpénz az 
árverés megkezdése előtt készpénzben, vagy 
óvadékképes értékpapírokban az árverést vezető 
elnök kezéhez leteendő.

Az árverési feltételek a kőhalmi m. kir. 
erdőgondnokságnál és Garat község elöljáróságá
nál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Garat, 1911. április hó 14-én. Hz elöljáróság.

PÁLYÁZAT.
A nagybányai m. kir. főerdőhivatal kerületé

ben megüresedett két főerdőőri (I. oszt, altiszti), 
továbbá egy, előléptetés esetén három erdőőri 
(II. oszt, altiszti), illetve három I., esetleg II. oszt, 
erdőlegényi állásra pályázat nyittatik.

A főeerdőőri állással 800 korona fizetés és 
200 korona személyi pótlék, az erdőőri állással 
600 korona fizetés és 100 korona személyi pót
lék, továbbá természetbeni lakás, vagy annak 
hiányában törvényszerű lakbér és egyéb rend
szeresített . illetmények, az erdőlegényi állással 
700, illetve 600 korona évi szegődménydij, ter
mészetbeni lakás, vagy ennek hiányában törvény
szerű lakbér és egyéb rendszeresített mellék
illetmények (fa-, ruhaátalány) vannak összekötve.

Az ezen állásokra pályázók az 1879. évi 
XXXI. t.-c. 37. §-ában körülírt szakképzett- 

• séget, az állami erdészet’szolgálatba újonnan 
belépni kívánó összes pályázók ezen felül még 
ép és erős testalkatukat, jó látó, halló és beszélő 
képességüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei 
főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított 
bizonyítványnyal, életkorukat anyakönyvi kivonat
tal, illetékességüket községi bizonyítványnyal, 
eddigi alkalmaztatásukat, nyelvismereteiket és 
katonai kötelezettségük teljesítését megfelelő bi
zonyítványokkal igazolják, s az ekként felszerelt 
és sajátkezüleg irt kérvényeiket 1911. évi junius 
hó 15-ig a nagybányai m. kir. főerdőhivatalhoz 
és pedig az állami szolgálatban állók felettes ható
ságuk, magánosok pedig az illetékes közigaz
gatási hatóság utján nyújtsák be.

Nagybányán, 1911. évi április hó 22-én.
M. kir. főerdőhivatal.

949,911. számhoz.

Fenyőfa apróanyag eladás.
A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 

kerületéhez tartozó feketetiszai erdőaondnoksáa

Hlodovec nevű és az azzal szomszédos erdei 
rakhelyeken felmáglyázott mintegy

417 drb. 8 m. h. I. o. evezőrud
856 „ 8 „ „ II. o. evezőrud
137 „ 7 „ „ I. o. evezőrud

1615 „ 7 „ „ II. o. evezőrud
6061 „ 6 „ „ I. o. csáklyarud
8497 „ 6 ,, „ II. o. csáklyarud

884 „ 5 „ „ I. o. csáklyarud
11559 „ 5 „ „ II. o. csáklyarud
9549 „ 4 „ „ komlórud
8504 „ 3 „ „ komlórud

109 „ feny.őheveder
eladása iránt 1911. évi május hó 8-án 
délelőtt 9 órakor az erdőigazgatóság hiva
talos helyiségében zárt Írásbeli ajánlatok tárgya
lásával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverés 
fog tartatni. — Kikiáltási ár :

a 7—8 m. h. I. o. evezőrudra drbkint 1 K 99 1.
a 7—8 m. h. II. o. „ „ 1 K 63 ,,

az 5 - 6 m. h. 1. o. csáklyarudra „ 69 ,,
az 5—6 m. h. II. o. „ „ 51 ,,

a 3—4 m. h. komlórudra „ 11 ,,
a fenyőhevederre „ 1 K 37 f.

Az ajánlat egész és tized százalékban teendő.
Bánatpénz gyanánt készpénzben vagy állam

papírokban 2000 K teendő le, illetve csatolandó 
az írásbeli ajánlathoz.

Az árverési és szerződési feltételek a mára
marosszigeti m. kir. erdőigazgatóságnál és a 
feketetiszai m. kir. erdőgondnokságnál (Szék
helye Kőrösmező) a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők._______ M. kir. erdőigazgatóság.

Árverési hirdetmény.
Fenyőfa=eladás.

A tarujfalusi volt úrbéresek Tarujfalun (Mára- 
maros megye) a községházán 1911. év május 
bó 21-én d. e. 11 órakor tartandó zárt írás
beli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen eladják a „Szmerek“ dűlőben a nagy
méltóságu m. kir. Földmivelésügyi Ministerium- 
nak 87186/1910. számú magas rendeletével 
eladásra engedélyezett 105.68 k. holdon tövön 
található fenyőfa készletét.

A fakészlet a hivatalos becslés szerint 13497 
drb. szálfa 8388 m3 tisztán kihozható műfa 
(tutajfa) tartalommal és 2T19 drb. rudas anyag. 
Kikiáltási ár mint hivatalosan megállapított becs
érték 45,000 korona, a bánatpénz 4500 korona.

A feltételektől eltérő, avagy távirati és utó
ajánlatok figyelembe nem vétetnek; a fakészlet 
becsértéken alól nem adatik el.

A részletes árverési és szerződési feltéte
lek megtudhatók a máramarosszigeti m. kir. 
állami erdőhivatalnál, az ökörmezői m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és az eladó úrbéres 
birtokosság alulírott elnökénél.

Tarujfalun (u. p. Majdánka, Máramaros megye) 
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XI. évfolyam. Rimabánya, 1911. május 15. 10. szám.
MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

f 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs : 
Remetei KŐVÁRY JÁNOS

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési éa hirdetési dijait küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K 
Egyes szám ára.....................1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Területszámitási egyszerű képletek.
Irta Márton Sándor.

Minden területszámitás annál pontosabb ered
ményt szolgáltat, minél kevesebb lemért vonal- 
hosszasági adat szükséges a művelethez. Éhez 
képest alábbiakban arra törekedtem főleg, hogy 
egyetlen adat elég legyen a számításhoz, továbbá, 
hogy ennek az egyetlen adatnak nagysága, 
bizonyos célszerűségi korlátok között, szabadon 
és előre megállapítható és hogy az eljáráshoz 
szükséges idorrfnak szerkesztése egyszerű s 
könnyű legyen.

Mindezeket figyelembe véve, alapul a körbe 
rajzolható szabályos idomokat vettem s a képlet
ben csupán a kör sugara szerepel.

Mivel pedig a kiszámítandó terület alakja, 
részben vagy egészben, nagyjából véve lehet: 
háromszögalaku, négyszegletű, vagy köralaku, 
idomokként a körbe rajzolható egyenoldalu három
szöget, négyszöget, hatszöget és a kört válasz
tottam ki.1. Nagyjából háromszögalaku terület (3 oldalú hasáb) kiszámítása.

A kiszámítandó területnek körülbelül közép- 
és e célra alkalmas részén kiválasztunk egy 
pontot, amely a rajzolandó körnek középpontja 
leend. A kör sugarának hosszát oly nagyra 
vesszük, hogy a rajzolandó szabályos idomba, 
a kiszámítandó terület, legalább főrészében bele 
essék és a sugár hosszát a hosszegységnek 
tizes vagy legalább is egész számaiban álla
pítjuk meg, mert igy egyszerűbb lesz a számí
tás. Körzőnkbe kemény és élesen laposra fara

gott ceruzát teszünk s a körzőt csuklójánál meg
szorítva a kiválasztott mérethosszra pontosan 
beigazitjuk. Ezután a kiválasztott középpontból 
kört kanyarítunk a körzővel és a körvonalon 
ugyanazon körzőnyilással hat éles metszést 
teszünk, mintha egyenoldalu hatszöget akarnánk 
szerkeszteni; ezután minden második metszés
pontot összekötve, oly egyenoldalu háromszöget 
nyerünk, amely a kiszámítandó háromszög alakú 
területet legalább is túlnyomó részében közbe
fogja.

Az így szerkesztett háromszögnek területe a 
következő képlet alapján számítandó ki:

Az első ábra szerint: x=y-|-v r-f-z=w
z2=r2—v2 
z2=r2—y2 

egymásból levonva 0=0-|-y2—v2
x x 

miből következik, hogy v=y v=“ y=yy

tehát z2=r2—— 1.)
4

Továbbá x2=(r-|-zja-{-v8=(r-|-z)2-|-~; mely utóbbiból

(r-|-z)2=-=x2—— azaz (r-|-z)a=0'75 x2 2.)
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186 MAGYAR ERDÉSZ 10. szám.

Mivel (r4- z)2-“-=r2H 2rz-Rz2 s ebbe az 1. képlet értékét betéve 
- ' ' • x\ •’

r-j- 2rz4-r2— -(r-j-Z)2; melyet a 2. képletbe helyettesítve lesz

2rs-}-2rz—— =0’75 x3 s ebből x3=2r3 | 2rz

x2—2r'
s végül Z =———-3.)

A 2. képlet egyszerüsítvegyökvonással r-|- z=±=0'8660254 x 4.)

A 4. képletbe a 3. képlet értékét betéve

x3.-^ 2r2
08660254 x s ezt átalakítva 2r3-( x2—2r>=»

0-8660254 x (2r)
ebből’ x2 1-7320508 xr s végül x 1’7320508 r 5.)

E képletekből a terület leend tehát

(0 8660254 x)x
. 2 - 0 4330127 x3; továbbá

t=(0’4330127) (1’7320703 xr'—(0’4330127) (1-73.0708 r)x-l'2990393 r3
Végül.t 13 r22. Nagyjában négyszögalaku terület kiszámítása (4 oldalú hasábhoz is).

A 2-ik ábra szerint, az illető területnek e 
célra legalkalmasabb pontján, két egymásra 
merőleges vonalat (az u. n. alapkeresztet) szer
kesztjük és ezeknek metszőpontját középpont
nak véve, a fent leirt módon beigazitott körző
vel kört kanyaritunk s a keresztvonal és a kör
nek metszőpontjait összekötjük. Ekkor leend:

xa=r2-j-r2=2r^; t=x.x=x2 tehát t=2r2 (2-ik ábra).’

z-f y=r (3-ik ábra) 

r2=v2-j-y3ésr2—v'-í-|-z3 tehát z=y—~és vs=r----— -0’75x!

c kx - . /■ (z+y)v '■VötTYEgy háromszög területe t,=—~- ------- -----

0’4330127 r2
Ezt hatszor véve, leend a hatszög területe

t=2 5980762 r és ,t=2’6 r2
Ezt a képletet következőleg alkalmazzuk:
amidőn a szorzást vele megejtettük, az 

eredménynek két ezredrészét az eredményből 
levonjuk, p. o.: r=500 r2=250000
t -2’6X250000=650000, melynek kétezred része 1300 és 
ezt levonva 1300

t = 648700. Ily eljárás mellett a szorzás 
kevesbítve van.4. Összetett alkalmazás.

Az összetett alkalmazás kétféle, u. m.:
a) egy és ugyanazon szabályos idomnak 

többszörös felrajzolása (4-ik ábra), a kiszámí

3. Nagyjában köralaku terület kiszámítása.(6 oldalú hasábhoz is.)
A már ismertetett módon kiválasztott pont

ból kört kanyarítva a körzővel, a körvonalon 
hat metszést teszünk s így a körön belül szabá
lyos hatszöget szerkesztünk. Ekkor leend:

tandó terület alakjához alkalmazkodik;
b) több szabályos idomnak felhasználása oly 

módon, mint az 5-ik ábrán látható. Ekkor közös

képlet is használható:
t (1 '3J_2-O+2'6) r2=5'9 r2, a melynél 0 003 
rész vonandó le a szorzási eredményből.

Megjegyezni kívánom még a következőket:
A fenti idomokból kieső területek külön számí

tandók ki s áz eredményhez hozzá csatolandók.
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Az idomokba befoglalt, de a kiszámítandó 
területhez nem tartozó részek külön kiszámítva 
az eredményből levonandók.

Túlhosszu és keskeny területek kiszámítá
sánál a háromszög-idom összeforditva alkalma
zandó, avagy két egyenlő oldallal bíró három
szög szerkesztendő, amely esetben azonban két 
adatból kell a területet kiszámítani.5. Gyakorlati képlet kör és henger számításhoz.

d2 n
A körterület képlete t ’7r=d2—; t=0'7854 d*

4 4

A 07854 szám így is irható: 07777
____77 

együtt 07954 
tehát gyakorlatilag így szorzunk vele, pl. d2 4715 

4715/07777
__________77
33005
33005

33005
33005
33005
33005

3703-1610
Gyakorlati hasznai: a 0’7777 szorzószám em-

77 
.lékezetben könnyen megtartható s csak egy 
számmal kell szorozni.

Úthálózat és erdőrendezés.*
Az erdőrendezés keretében a gazdaság szabályozását 

illetőleg mi általában csak a gazdaság céljának a meg
határozására, a tenyésztendő fafajoknak, a gazdasági 
módnak, a vágásfordulónak, a felújítás módjának a meg
állapítására, az erdő gazdasági beosztására, a vágás
szabályozásra, s a fő-, elő-, mellékhasználatok és felújí
tások részletes szabályozására szoktunk szorítkozni.

Pedig ha helyesen fogjuk fel az erdőrendezés feladatait, 
a gazdaság szabályozására vonatkozó teendőinket ezekkel 
még nem merítettük ki teljesen. Figyelemmel kell len
nünk még arra is, hogy az erdő minél jövedelmezőbbé 
váljék és emellett minél nagyobb mértékben megfeleljen 
hivatásának közgazdasági szempontból is, nevezetesen 
minél több embernek nyújtson munkát, s azáltal kere

* Mutatványszám Muzsnay Géza főiskolai r. tanár most megjelent 
»Erdőrendezésünk fejlesztéséről“ című művéből.

setet. Szóval gondoskodnunk kell a gazdaságnak bel
terjessé tételéről, illetőleg a belterjesség fokozásáról is.

A belterjes gazdálkodásnak legfőbb feltétele, hogy az 
erdőben olyan szállítási berendezések legyenek, amelyek
nek a segítségével a fát és a többi terményeket az erdő 
bármely részéből, bármikor lehetőleg olcsón kiszállíthassuk.-

Az erdőnek megfelelő szállítási berendezésekkel s min
denek felett jó utakkal, minden részében való feltárása 
lehetővé teszi, hogy — amennyiben kivételes körülmé
nyek, pl. szélveszély, rovarkárok stb. ebben meg nem 
akadályoznak — minden faállományt akkor használjunk 
ki, amikor megérett a vágásra, vagyis amikor annak ki
használása mennyiség, minőség, érték és felújítás szem
pontjából a legelőnyösebb. Ekkép szabadabb mozgást 
biztosít számunkra a vágásszabályozásnál, s elkerülhe
tővé teszi, hogy a vágatási sorrend kedvéért nagyobb 
áldozatokat legyünk kénytelenek hozni. Megkönnyíti a 
fokozatos felújító vágásmód alkalmazását. Lehetővé teszi, 
hogy a gyérítést a maga idejében foganatosítsuk min
denütt, ahol annak célszerűsége fennforog, s ezáltal sok 
olyan fatömeget értékesítünk, amely különben az erdő
ben maradna vissza és hatásosan előmozdítsuk egyúttal 
a faállományok további értékgyarapodását. Nagymérték
ben elősegíti, hogy az erdőben, vagy az erdő közvetlen 
közelében fát fogyasztó ipartelepek minél nagyobb szám
ban létesüljenek, ami egyfelől a fa iránt való kereslet
nek, s ezzel együtt a faáraknak az emelkedését vonja 
maga után, másfelől pedig a több munkaalkalom révén 
módot nyújt az illető vidék lakosságának arra, hogy az 
eddiginél jóval több keresethez jusson. Végeredményében 
a nép jólétét mozdítja elő és az egész vidék felvirágo- 
zásához vezethet sok helyen az által is, hogy nyomában 
nyaraló telepek keletkeznek, s a turisztika fellendül.*

Az erdők feltárásának, s főképen jó erdei úthálózatok 
létesítésének a rendkívül nagy fontosságát az erdőgazda
ságra nézve a kultúrában előrehaladottabb külföldön már 
régen felismerték mindenfelé. És méltányolják is azáltal, 
hogy az erdei utak építésére és fentartására nagy össze
geket fordítanak. Mert tisztában vannak azzal, hogy az 
erdő megfelelő úthálózat nélkül félig-meddig holt tőke, 
amely csak nagyobb befektetések révén válik valóban 
gyümölcsözővé 1

Egyik bádeni szaktársunk szívességéből néhány rend-

* Az erdők feltárásának jelentőségét illetőleg utalok a többek 
között Kaán Károlynak az „Érd. Lapokban“ megjelent következő 
közleményeire: „A helyi érdekű vasutak erdőgazdasági jelentősége“ 
(1901. évf. 12. 1.). „A nyilvános forgalmú viziutak erdőgazdasági 
jelentősége“ (1901. évf. 543. 1.). „A hegyvidéki erdőgazdaság szerepe 
a nemzet háztartásában" (1901. évf. 660. 1.). „A külföld erdőgazda
sági beruházásai“ (1901. évf. 1183. 1,). „Ausztria erdőgazdasági be
ruházásai*  (1902. évf. 46. 1.). „Üt-e vagy vasút ?“ (1902. évf. 665. 1.). 
„Állami beruházások“ (1903. évf. 609. 1.). „Faértékesités a magyar 
hegyvidéken.“ (1903. évf. 1023.1.). „Hegyvidékünk gazdasági érdekei 
és a faértékesités kérdése“ (1903. évf. 1123. 1.). Továbbá Bund K. 
„Vázlatok a külföldi erdőgazdaság köréből“ cfmü dolgozatára (E. L. 
1899. évf. 1360. 1.)..
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kivül tanulságos diagramm birtokába jutottam, amelyet 
a karlsruhei központi erdő- és jószágigazgatóság 1908-ban 
készíttetett abból az alkalomból, hogy a Baden nagy- 
hercegségi 'állami erdők kezelését túlságos konservativiz- 
mussal, s nevezetesen azzal vádolták, hogy az erdőkben 
rejlő nagy tőkét nem gyümölcsözteti eléggé. Felvilágosí
tást nyújtanak ezek a diagrammok a többek között arról, 
hogy a Németbirodalom erdőgazdasági szempontból na
gyobb jelentőségű államaiban az 1886-tól 1905-ig terjedő 
20 év alatt az állami erdőknél hektáronként átlagosan 
mekkora összegeket fordítottak évente az utakra, illetőleg 
ezek az összegek a húsz év folyamán milyen határok 
között mozogtak. Egyúttal feltüntetik azt is, hogy mekkora 
volt az illető állami erdők évenkénti tiszta jövedelme 
hektáronként. Átnézet kedvéért kimutatásba foglaltam 
ezeket-az adatokat, kiegészítve még az 1908. évre vonat
kozó azokkal a számadatokkal, amelyeket a „Mitthei- 
lungen des Deutschen Forstvereines“ című folyóirat 
1910. évi 4-ik számában dr. Schwappach által közölt 
kimutatásokból merítettem.

Állam
állami 

erdők ki

hektárok-

Az utakra fordí
tott összeg hek
táronként már

kákban

Tiszta jövedelem 
hektáronként 
márkákban

1886-tól
1905-ig évente

1908- 1886-től
1905-ig évente

1908-

1 Poroszország 2,951,794 1-20—1’80 1’82 8’00 24-00 23-53
2 Bajorország 937,032 1-10-1’80 2-05 1400 —25 00 26'26
3 Württenberg 196,025 2’80-3-80 4'29 35-00-6300 66'64
4 Szászország 180,415 300 -5-01) 4-17 4000-5500 56-33
5 Elsasz-Lotharingia 154,916 1-40-3-40 206 17-50-4400 24’42
6 Baden 95,296 3-40-5-70 5-10 27-00-50-00 4709

Gretsch főerdőtanácsos Baden nagyhercegség törvény
hozó testületé előtt az alsó házban 1908. május 22-én 
tartott beszédében*  az állami erdők kezelését ért táma
dásokkal szemben, önérzettel mutatott rá, hogy a fen
tebb jelzett 20 év alatt az ottani, összesen kereken 
95.000 hektár kiterjedésű állami erdőkben 1000 kilo
méter utat építettek 5 millió és 300.000 márka költség
gel, s hogy ennek révén évente 200.000 m3-el nagyobb 
fatömeget voltak képesek értékesíteni, mint azelőtt. A 
tiszta jövedelem pedig évi két millió márkával emelke
dett, ami 20 év alatt összesen 40 millió márkát tett 
szemben az 5'3 millió márka, befektetéssel. A fának át
lagos köbméterenkénti tőára 1886-tól 1905-ig 94 már
káról 12 98 márkára, tehát 42’6 százalékkal emelkedett. 
Ez természetesen részben az általános kereslet nagyob
bodásának és a pénz olcsóbbodásának is tulajdonítható, 
nagyrészt azonban a jó utaknak köszönhető.

Már ezek az adatok is eléggé bizonyítják az utakra 
fordított költségek gyümölcsöző voltát. Ilyen eredmények 
után Bádenben ma már, ha valamely uj út építéséről 
van szó, nem is igen számitgatják, vájjon az erre a célra 

* „Amtliche Berichte über die Verhandlungen der Badischen 
Staendeversammlung“ 1908. évi 94. szám, 329. 1.

szükséges befektetések meghozzák-e a kívánt kamatot, 
mert ezt egészen természetesnek és feltétlenül bizonyos
nak tartják.

Az 5'3 millió márka befektetésből egy hektárra átla
gosan körülbelül 55 79 márka esett, ami kát. holdanként 
38’53 koronának felel meg. Képzeljük már most, hogy 
mi a 2’5 millió kát. holdnyi kincstári erdőnk úthálóza
tának a kiépítésére — nem számítva tehát az utak fenn
tartására szükséges összeget — húsz év alatt közel 
100 millió koronát fordítanánk!

Természetesen nagy összegeket fordítanak Bádenben 
az útak fenntartására is. így pl. az 1-907. évi tanulmány- 
utamról szóló .feljegyzéseim szerint a 3600 hektár kiter
jedésű st. blasieni erdőgondnokságban, ahol új utak épí
tésére az 1907 évet megelőző 10 év alatt 400,000 már
kát, vagyis hektáronként több mint 100 márkát áldoztak, 
az utak fenntartása (beleszámítva a vontató utak és kézi 
szánutak költségeit is) évente mintegy 16500 márkába 
kerül, amiből egy hektárra 4’58 márka (átszámítva egy 
kát. holdra 3 korona 18 fillér) esik. Ez annyit jelent, 
mintha mi valamely 10.000 kát. holdas erdőgondnok
ságnak 10 év alatt 3/t millió koronát építenénk be utakba, 
s ezek fenntartására azután évente 31800 koronát for
dítanánk 1

Vannak is ám kitűnő útjaik, amelyek sűrű hálózatban 
szelik át az erdőt. Széles hegyoldalokon a völgytől a 
a gerinc felé menve, úgyszólván minden 150—200 mé
ternyire egy-egy útra bukkanunk. Hogy mennyivel 
olcsóbbá teszik ezek a jó utak a fának a szállítását a 
nagyobb terhelés révén, mutatj-a az, hogy a köbméteren
kénti szállítási bérek, ugyanakkora távolságot véve alapul, 
kisebbek mint nálunk, pedig az ottani fuvarosok 2—3 szór 
akkora napi keresetre tartanak igényt, mint a mieink. 
Sohasem fogom elfeledni, hogy St. Blasien közelében 
egyik erdei utón milyen könnyedén vitt négy erős ló 
két egymásután kötött szekeret, összesen 24 ürméter 
cellulose fával megrakva. Eszembe jutottak a mi tót 
fuvarosaink a meredek rossz erdei utakon bukdácsoló 
gyenge lovaikkal, melyek folytonos ostorcsapásokkal biz
tatva is alig képesek vinni az P/2 ürméter bükk tűzi
fával megrakott nyikorgó szekeret.

(Folytatjuk.)
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A Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű 
Részvénytársaság erdőbirtokának 

ismertetése.
Összeállította Mitske Gusztáv. (3)

A vágások október havában kezdődnek s a 
következő év április haváig tartanak. A favágók 
a fűrészt, fejszét, hasító baltát és vas éket, a 
faragók a porcogót és a hosszunyelü bárdot 
használják. A favágatást a szomszédos községek 
lakosai végzik, s a legnagyobb kontigenst e 
tekintetben Klenóc nagyközsége adja, míg a 
legügyesebb faragók Telep községből kerülnek 
ki. Bár a favágók nem állandó munkások, de 
évről-évre biztosak, csupán az utóbbi években 
érezhető a munkáshiány az Amerikába való 
tömeges kivándorlás miatt.

A fatermésnek mintegy 20 %-a haszonfának, 
80 %-a tűzi, illetőleg szénfának lesz kitermelve. 
Mint haszonfa termeltetik 11—23 cm. felső át
mérőjű 110—400 cm. hosszú, gömbölyű bánya- 
támfa; különböző méretű faragottfák; I., II., III. 
és IV. rendű vasúti és bányatölgy talpfák; 
bányarovatfa 4/ie 115 és 120 cm.-es méretekkel; 
kevés rönkő -, fenyő-zsindely-, épületi és műszerfa, 
a rásztocsnói fűrészen pedig fenyődeszka és léc. 
A tűzifánál, illetőleg szénfánál 2 osztály van 
megállapítva, u. m. I-ső oszt, bükkhasábfa és
II. oszt, bükkhasáb-, dorong- és galyfa vegyesen.

Az erdőbirtokon kiterjedt szenítési üzem folyik, 
100-at meghaladó szénégetővel. Az állandó, 
ügyes szénégetők tót szenítési móddal évenként 
80,000 ürméter szénfát szenítenek föl, mely fa
szén a társulati nyustyai vasérc kohó évi 
290,000 hectoliter faszén szükségletét fedezi. A 
faszén átvétele a kohónál történik és ennek 
alapján a szénkihozatalok 1 ürméter szénfa után 
3’37—4T0 hectoliter szén között ingadoznak, 
átlag 3 612 hectoliter. A szenitésnél egy hecto
liter szén égetése után 14—24 fillért, átlag 17'35 
fillér égetési bért húz a szénégető.

Egy ürméter szénfa vagy tűzifa vágatásáért 
1’00, T10, 1'20 m. rakásolása mellett 50—85 
fillér, átlag 68 fillér lesz fizetve.
A tölgy faragottfa termelési ára folyóméterenként 40 f, m.s-ként 1529 f
» . talpfa , , . 30 , . 1070 ,
» „ bányafa „ 4 „ „ 125—167,
• „ rovatfa „ „ 1 darab 2 , 427 ,
fenyő bányafa , „ folyóméterenként 4 „ . 170,

> rovatfa „ „ 1 darab 2 , , 424,

Az összes fatermés zömét a társulat nyustyai 
vasolvasztója fogyasztja el, mint faszenet, a fa
termés . egy számottevő részét a társulati bányák 
és gyárak veszik igénybe bányatám-, iparvasuti 
talp-, rovat-, faragott- és különféle szerszámfa 
alakjában, míg csekély része a tiszti-, munkás- 
és szolgaszemélyzet tűzifa szükségletét fedezi. 
Az alárendeltebb faanyagok, mint nyirfarúd, 
vessző, abroncs, szárazfa stb. a vidék lakossága 
között, a fennálló árszabályok szerint, apró fa
eladás címén lesz értékesítve.

Az 1906. évi október hó 1-től érvényben lévő 
faeladási árszabály a következő. (Lásd a 190. 
oldalt.)

A szállítást szintén vidékbeli fuvarosok esz
közük, akik fogatok, zab- és takarmánybeszer
zésre tetemes összegeket kitevő, kamatmentes 
előlegekben részesülnek, bérük egy hectoliter 
faszén után a nyustyai kohóhoz a szenítő helyek 
távolsága szerint 22—44 fillér. A tölgy-, faragott-, 
talp-, bányatámfának fuvarbére a „Galambos“ 
vágásból a rimabányai vasúti állomásra fm.-ként 
24 fillér, m.3-ként 752—1200 fillér; a tölgy rovatfa 
fuvarbére 1 drb. után 3 06 fillér, m.3-ként 649 
fillér. A vasúti kezelési díj köbméterenként 70 
fillért tesz ki.

Az erdőbirtok összes évi tiszta jövedelme 
átlag holdanként 6 korona. Ezen jövedelem 
tetemes fokozása azonban már a közel jövőben 
remélhető, amennyiben tervbe van véve a szeni- 
tési üzem lehető redukálása, fenyőfürészanyag 
előállítása és Likéren bükkfatelítők felállításával a 
bükkfának a mostaninál előnyösebb értékesítése, 
mint telített bükkbányafa és talpfa.6. Felújítás.

Különös gond lesz fordítva az erdőmívelésre. 
Minden erdőgondnokság területén tölgy oszlopos, 
drót kerítésü és ápolt élő lúcfenyő sövénynyel 
övezett csemetekertek vannak 20,000 □-öí ki
terjedésben. Az évenként istálló- és műtrágyával 
megmunkált két nyomású csemetekertekben a 
2 éves magról kelt lúcfenyő csemeték 1 méter 
széles ágyakban 15 cm. sor- és 7—15 cm. 
csemetetávval lesznek zsinór és deszka mellett 
erre már begyakorlott női napszámosokkal át
iskolázva, a szükséghez képest mohával fedve,
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1
>

Fanem és méretek
Faárak

Jegyzetürköb- tömör- 
köbméter

2 fogatú 
szekér darab

K í • K f. K | f
K | f- |

rt Lúc és jegenyefenyő 10 cm. közép átmérőtől kezdve 20
cm. közép vastagságig ... ... 8

E Lúc és jegenyefenyő 20 cm. közép átmérőn felül — — 10 — — — — 1
Vörösfenyő 10 cm. közép átmérőtől kezdve 20 cm. közép Ö

vastagságig — — 10 — — — __
Vörösfenyő 20 cm. közép átmérőn felül_ — — 14 — — — — —

<D Erdei és feketefenyő 10 cm. közép átmérőtől kezdve 20
cm. közép vastagságig_  ... _  _ — — 7 — — — — —

Erdei és feketefenyő 20 cm. közép átmérőn felül — —■ 8 — '— — — —
Száraz, széltörött és rovarrágott vörösfenyő ... ._ — — 7 — — — — —

'<U » „ „ lúc- és jegenyefenyő_ c — — 6 — — — -F —
„ „ „ erdei és feketefenyő — CD — — 5 — — —■ :— —

>- Tölgy-, szil-, juhar- és kőrisfa a vágásokból 15 cm. 
közép átmérőig ... ... ... _° — — 10 — — — — —

N Tölgy-, szil-, juhar- és kőrisfa 16 cm. közép átmérőtőlw kezdve 20 cm. közép vastagságig — — 12 — — — — —O Tölgy-, szil-, juhar- és kőrisfa 21 cm. közép átmérőtől
E kezdve 30 cm. közép vastagságig m — — 16 ' — — — — — Aondnoks!ybaierd21

Tölgy-, szil-, juhar- és kőrisfa 30 cm. közép átmérőn -ni ?m?-t«Möl?élé'‘16-00
felül..................  . . — — 20 — — — —

Gyertyánfa ... ... __ _  . en — — 8 — — — í— —
Csertölgy ... __ __ .. __ . -ni ■— ■ — 7 — — — — —

o Bükkfa... ... . — — 6 — — — —
a Nyir-, nyár- és égerfa ... ... - ... ... _  _.l ... > - — 5 A rimabrézói erdő- . 

gondnokságban 6*00■ixj Mogyoró és erdei fűz ........................... 2 50

Bükk-, gyertyán- és cserhasábfa ... ... ... _ Hg 4«s „ „ csérhasáb-, dorong- és galyfa vegyesen Ifs 3 --
2 Szárazfa kiszáradt egyedekből készítve, tekintet nélkül a ' 3

egyelőre az eddigi
2-10 korona ár ha- 

1 gyandó meg.
fanemre _  __ ... .................... ... __ 3 2N Bükk-, gyertyán- és cser, széldöntésekből nyert 5

«3 tűzifa ... ... ... .................... .... .... .... — — — — 4 — — —
„ „ „ száraz -dorong tűzifa _  _ i _ _ _ 3 — A klenóci erdőgond-

F Hulladék és száraz galyfa, tekintet nélkül a fanemre_ ■> — — — — 2 — —
SS

részeiben 2-00 kor.
cd / Vegyes fanemekből. Elszámolási ár. A rimabrézói, vas- ’
C ) hegyi és salgó-vecseklői erdőgondnokságban .......... . - 1 50
N / Vegyes fanemekből. Elszámolási ár. A klenóci és rimócai 13

tn [ erdőgondnokságban . . ... '.......... . ............................ 1 20
as ( Vörösfenyő és tölgy 10 cm. alsó átmérőig .................... — — — ■ — — — — 50 Kiszáradt állapotban

- Lúc-, jegenyefenyő és gyertyán 10 cm. alsó átmérőig... —' — — — — — 40 Kiszáradt állapotban
Bükk-, nyár-, nyir- és erdei fűz 7—12 cm. alsó át <D

20 fillér.
fc.l mérőig 4 m. hosszban_  ...g ... _  __ ... __ - u 20

Nyir-, mogyoró-abroncs 2—6 cm.-ig _  _  _  ... - 04

1 Fonóvessző és seprőfa, nyir, mogyoró, éger és erdei
f fűzből .................       —__ ■_....  ............ en — — — — 3 — — —
'S Tölgykéreg fiatalabb törzsekről...  ... ................. . .... 2 50
° ■! ' „ idősebb „ _  __ .... > 1 20
1 Lúcfenyőkéreg haszonfa törzsekről _  ... _  _  ... , 1 50

& Kedvezményes tűzifa idegenek részére külön intéz- ) hasáb 2 füzfa^ívételévelmin"
e kedés föntartásávál .................... ..1 _  __ j vegyes 1 50 den egyéb műszerfa,
3 Tűzifa társulati alkalmazottak és tiszti nyugdíjazottak részére — 70 — — — — — — nemre^szálf^hos  sz-

ban és csakis a vágá
sokból adatik ki.
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beárnyolva és többször gyomlálva, úgy, hogy 
átlag évenként 20 igás, 3500 kézi napszám és 
5000—6000 korona költség fórdíttatik a csemete
kertekre. A csemetekertekben nevelt fanemek: 
kocsánytalan, kevés kocsányos és vörös tölgy, 
lúc-, fekete-, vörös-, kevés jegenyefenyő, 
alárendelt mennyiségben ákác-, eper-, hárs-, 
szil-, amerikai kőris- és dió-, valamint külföldi 
lomb- és tűlevelűek. A rimabrézói és salgói fa
iskolákban pedig gyümölcs- és sorfák neveltetnek.

Évenként átlag 250 kát. hold az üzemtervek 
alapján beerdősítendő évi vágásterületek, tisztá
sok és pótlandó hézagos fiatalosok területe.

A bükk- és tölgyállományok felújítása — 
fokozatos felújító vágás alkalmazásával — termé
szetes utón történik, oly középkorú állományok, 
melyeknek túlnyomó részét a nyír-, nyár alkotja, 
a tenyésztés tárgyát képező fanemekkel alá
telepíttetnek.

Az erdősítések nagyrészt 3—4 éves átiskolá
zott lúcfenyővel és visszametszett tölgycseme
tékkel lesznek március, április hónapokban keresz
tül víve, a talaj előzetes megmunkálása után 1 
négyzetméter nagyságú ültető tányérok mellett, 
kapával, gödörültetéssel (Cosesnic-féle módon) 
csupán a kövesebb helyeken, s leginkább a tölgy 
ültetésénéljön alkalmazásbaaButlár-féle ültetővas.

Tekintve egyrészt a gazdaság jelzett feladatát, 
másrészt az erdő termőhelyi s természeti viszo
nyait, főfanemnek a tölgy-, bükk- és lúcfenyő 
van választva. Alárendelt mennyiségben e fő- 
fanemek mellett a jegenye-, fekete és vörösfenyő, 
a salgó-vecseklői és nádasdi erdőrészekben 
pedig az ákác is.

A természetes felújítás lehető elősegítésére, a 
szálerdőüzemben kezelt erdőbirtok fokozatos 
felújító vágásokban lesz vezetve és miután a 
bükkállományok ez utón történő felujulása a 
társulati kohók faszénszükségletének fedezését 
biztosítja, a bányafa-termelés fokozásának szem
pontjából fősuly a tölgy tenyésztésére fektettetik, 
s ezen fanemet mindenütt, ahol azt a termőhelyi 
és éghajlati viszonyok megengedik, mesterséges 
utón is telepítik.

Tisztás helyek s a gyér zárlat kiegészítésére 
a magasabb helyeken a lúcfenyő; mészkőtalaj 
felett — talajjavító képessége folytán — a 

feketefenyő van választva. A hegyvidék megfelelő 
részeiben épület- s általában haszon- és bányafa 
nyerése szempontjából a vörösfehyő tenyésztetik. 
A salgó-vecseklői és nádasdi üzemosztályokban 
a rosszabb talajon és a vízmosások megköté
sénél ákác lesz alkalmazva.

A felújítási terv értelmében évenként kijaví
tandó s beerdősítendő területről a megelőző 
őszszel, erdőgondnokságonként, erdőmivelési elő
irányzatok készülnek s a favágatási előirányzattal 
együtt terjesztetnek fel jóváhagyás végett az 
igazgatósághoz.

Az erdősítések szorgos ápolásban részesülnek. 
Kiváló gonddal lesznek az ültetések tisztítva s 
amennyiben a kikerülő faanyag, mint rudak, 
nyelek, abroncs, seprő vessző stb. értékesítésé
vel a tisztítási költségek nem fedezhetők, a tete
mes készpénzkiadásokat a Társulat nagy áldozat
készséggel nyújtja.

Az összes erdősítési költségek átlag, évenként
— 8 korona igás- és 1 korona kézi napszám
bér mellett — 14,000 koronát tesznek ki, hol
danként 18—40 koronát.8. Vadászat és halászat.

A vadászatot a Társulat önmagának tartja fönn 
s évenként az erdőhivatal által medve, vadser
tés, vadmacska, nyest és rókára 2—3 hajtó
vadászatot rendeztet, míg szarvasbőgéskor cser
készetek tartatnak, melyekre a vármegye elő
kelőségei hivatalosak, de egyesek távolabbi 
vidékről, sőt külföldről is fölkeresik azokat.

A vendégek elhelyezésére 4 nagyobb vadász
lak szolgál ebédlőkkel és hálószobákkal, de 
vadász egyszerűséggel felszerelve. Ezeken kívül 
az erdőbirtok több pontján kisebb vadásztanya 
van fölállítva. A Társulat a kezelő erdőtisztek 
részére az egyes erdőgondnokságokat körülvevő 
községek vadászterületeit bérli és azokon az 
erdőtisztek a vadászatot; — a társulati erdőbir
tok vadászati érdekeinek szem előtt tartásával
— szabadon gyakorolhatják.

Az erdőbirtokon elejtett vadak lődíját az 1905. 
év junius hó 1-től érvényben lévő, alábbi táblá
zat tünteti fel.
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Sor
szám Az elejtett vadnem Lődij

K f

1 Hiuz (öreg) _  _ 30 __
2 „ (fiatal) _  ___ 20 —
3 Farkas _  __ __ __ 8 —
4 Vén róka __ _ __ 2 —
5 Kiásott v. fiatal róka — 60
6 Vadmacska _  _ __ 2 —
7 Nyest, nyuszi_  __ 2 —
8 Vidra __ __ _ 2 —
9 Borz_  __ __ _ 1 —

10 Görény ................. . — 50
11 Menyét _  _ __ — 30
12 Sas, nagy suhaly _ 1 —
13 ölyv, kánya, sólyom __ — 60
14 Vércse _  __ __ __ — 30
15 Varjú, szarka_  __ __ — 10
16 Kóbor eb.......... . .... __ 2 —
17 „ macska 1 —
18 Medve _  _  __ __ 10 —
19 Vadsertés (öreg) __ 4 —
20 „ (malac)_ 2 —
21 Szarvasbika _  __ 5 —
22 Szarvastehén _  __ 4 —
23 Őz ______ ______ ___ 1 40
24 Siketfaj d ................. .. __ 1 —
25 Nyírfajd .................... __ — 80
26 Nyúl, vadlúd, vadkacsa_ — 30
27 Császármadár_  _ — 20
28 Erdei szalonka 20
29 Fogoly ............ , __ __ — 10
30 Vadgalamb _  __ — — 10

Az erdészeti személyzetnek az 1—17. tétel 
számok alatt elősorolt kártékony vadak elpusz
títása lőfegyverrel, mérgezéssel és fogővassal 
engedélyezve van.

A 18—30. sorszámok alatt foglalt vadak le- 
lövése az Igazgatóságnak a vadászati jog s annak 
mikénti gyakorlása tárgyában kiadott intézkedése 
szerint mindenkire nézve szigorúan tilos.

A társulati vadászatokon elejtett vadak, vala
mint az időközben az erdőszemélyzet által el
pusztított kártékony vadak értékesítése a vadá
szati jog tulajdonost illeti.

A vadászat alárendelt szerepet játszván, a 
vadállomány fentartása és fejlődése tekintetében 
oda irányulnak a törekvések, hogy az ne tör
ténjék az erdőgazdaság rovására, főleg, hogy a 
szarvas és őzvad által a fiatalosok lerágásával 
okozott érzékenyebb károsítások lehetőleg ki

kerültessenek, azontúl a legmesszebb menő 
intézkedések foganatosíttatnak a vad ápolására 
és óvására. A szigorú telek és betegségek 
következtében megcsappant őzállomány helyre
állítása céljából az őzvad általában lelövési tila
lom alatt áll. A vad tartózkodási helyein etetők 
és sózók vannak felállítva, s a vad téli takar
mányozásáról mindenkor gondoskodva lesz. Az 
orvvadászat hathatós megfékezésére az erdő
birtok belsejében a veszélyeztettebb helyeken 6 
vadőri lakás épült és 6 vadőri állás szerveztetek.

A halászatra csak a legújabb időben fordíta
nak nagyobb gondot, s a hegyi patakokban 
különösen pisztrángot tenyésztenek mesterséges 
utón is, mint a klenóci erdőgondnokság Bórova 
patakját californiai költőedényekben tenyésztett 
ivadékokkal látják el. Haldús még a rimabrézói 
erdőgondnokság Szvarin patakja, s tervbe van 
véve a rimócai erdőgondnokságban a Drázsnó- 
pataknak egy 70,000 m.3 vizet felfogó tóba való 
bevezetése, valamint több kisebb tónak létesítése 
pisztráng tenyésztése céljából.9. Kísérletek.

Az erdőbirtok kezelésével megbízott erdőtisz
tek kivétel nélkül lelkes hívei a kisérlet-ügynek, 
s miután a Társulat e téren sem vonja meg 
hozzájárulását és áldozatkészségét, érdekében 
tevékeny munkásságot fejtenek ki.

így az erdei fatenyészet határainak megállapí
tásánál közreműködtek, részletesen és szabato
san megállapítva az előforduló összes fanemek 
vízszintes és magassági elterjedésének határait.

Beható kísérletek folynak vasérc- és kőszén
bányákban tölgy-, cser-, bükk-, fenyő-, nyár- és 
nyir-bányatámfák és rovatfákkal azok tartóssá
gára és szilárdságára nézve, úgyszintén a bükk
fának különféle sókkal és olajakkal való telítésével.

Megfigyelés alatt áll a vasérckohók kürtőiből 
kiömlő mérges gázok hatása a fatenyésztésre.

A csemetekertekben állandó kísérletek tárgyát 
képezi a külföldi lomb- és tűlevelűek nevelése. 
Eddig leginkább az amerikai kőris és donglas- 
fenyő felel meg a várakozásoknak, a mely két 
fanemből már vidoran tenyésző, nagyobb ki
terjedésű, összefüggő állományok létesültek.

Különféle műtrágyával és a dubovói csemete
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kertben a fenyőcsemete sorok közé helyezett 
bordás pléhcsatornákkal, úgynevezett gyomirtók
kal, folynak kísérletek.

Az erdőlések terén ugyancsak kiterjedt kísér
letek történnek különböző korú és fanemü állo
mányokban. így a Dubovón 628 m. a tenger 
színe felett 59’36 kát. hold kiterjedésű 35 éves, 
mesterségesen telepített lucfenyő-állomány 5 
táblára van beosztva más-más erősségű erdő
léssel. Minden táblán 1600 n-méter terjedelmű 
minta-tér van, a melyen az egyes törzsek 1’3 
méter magasságban olajfestékes vonallal és sor
számmal ellátvák. Minden év tavaszán és őszén 
milliméter pontossággal felvétetnek a számozott 
törzsek átmérői és magasságai s minden észlelt 
változás följegyeztetik. Bár ez utóbb említett 
kísérletek már 4 évre terjednek, s igen érdekes 
adatokat mutatnak fel, mégis csak évek hosszú 
sora után lesznek levonhatók a végkövetkez
tetések.

Tőke-vontatás.
Irta Cserzy Mihály (Homok).

Az öreg gróf még azokból a régi ívású magyar urak
ból való, akikkel ha érintkezik az ember, hát valóságos 
gyönyörűség ereszkedik a lelkére. Szelid és bájos érzés, 
mely az ilyen kedves öregek környezetében az estifényhez 
hasonló, mivelhogy bezománcozza a rezignáló hangulat, 
hogy im’, már alkonyodóban van lassankint minden, ami 
ma még elmosódva ragyog előttünk a régi szép magyar 
világból. Az eltűnő kornak köztünk járó fehér árnyai nem 
a gőgösségükkel tanúsították az igazi úri mivoltot, nem 
a tékozló fényűzéssel hímezték be a születési előkelő
séget és a családi nemességet, hanem a szívnek igazi 
jóságával és a mértéktartás nagy bölcseségével. Az élet 
útjait a józanság egyengette lenn is, fönt is . . . Ma, azt 
mondják, másként áll a dolog . . . Lehet . . . Sőt több: 
valószínű 1 . . . Legalább ezt érzik azok, akik az életnek 
elhasznált levegőjében élnek . . .

A méltóságos úr ezen becsületes tradícióknál fogva ma 
is csak Feri bácsinak hivatja magát az ösmerősei által. 
S aki ez ellen vét, azt egyszerűen leinti:

— Nem szeretem, ha csufolódnak — mondja. — A 
méltóságos cim különben is hazugság. Valamikor a fő
rendek is csak tekintetesek voltak . . . Feri bácsi, vagy 
urambátyám ! . . . Ez igen! . . .

És tudja Isten, ezek a lassú öreges szavak mintha 
megolvasztanának valamit a szivek körül, egyszerre köze
lebb jut az ember a nemes lélekhez, melynek tisztasága, 
mint két harmatcsepp, ragyog az öreg világoskék szemei
ben. És most már valamivel bátrabb is lesz, nem válogatja 
meg annyira a szavait sem, beszél erről is, amarról is, 
amit más hasonrangu ember talán meg se hallgatna. A 
felebaráti szeretetnek ünnepélyes hangulata lengi be 
ilyenkor a kedves környezetet és megkülönböztetett tisz
teletet követel a nemes egyszerűség és a kor iránt. De 
ilyen ő a cselédjeivel szemben is. Azoktól sem választja 
el magát holmi potemkin falakkal és bizony megesik nem 
egyszer, hogy közibűk megy éppen fölöstököm-idején, 
amikor egyrakáson fogyasztják a fehér szalonnát a rozs
kenyérrel s a civilizáció nagy gyönyörűségére egyik a 
másika után szidja az urakat csupa szórakozásból (vagy 
ki tudja, nem-e másból).

Ilyenkor csend támad. Valaki lassan elszólja magát:
— Gyün az öreg . . .
S a parasztok másik kezükbe adván át a bicskát, 

azon ültőhelyükben leemelik a kalapjukat, halkan mond
ván utána a „jó reggelt“-t.

— Izük ? — veti föl' Feri bácsi ilyenkor a kényes 
kérdést.

Mert hogy kényes, az szent igaz. A szalortna rozsos 
kenyérrel elsőrangú fölöstökömje a parasztnak, oda nem 
adná senki kávéjáért, vagy pláne teás löttyeért, mind
azonáltal nem lehetne tőle azt még kívánni sem, hogy 
megelégedettnek vallja magát. Különösen a gazdája előtt. 
A paraszti ember lelke bizalmatlan, az észjárása pedig 
furfangos. Ki tudja — gondolja magában — hátha azért 
adják föl neki az ilyen megcukrozott kérdést, hogy 
azután a konvencióját soványabbra vegyék. Ez okból 
vállvonogatva kerül elő a felelet:

— Nincs más, tekintetös urunk, izleni muszáj I . . .
Ezt is a legöregebb mondja, mert az ő hitük szerint, 

annak van legtöbb esze és legnagyobb jussa a válasz
adásra.

— No csak egyetek — bátorítja ilyenkor őket az öreg 
gróf, tisztában lévén persze az eszük járásával, mert 
példabeszéd szerint is, aki a lisztes-zsákok között for
golódik, az akarva, nem akarva, maga is lisztes lesz 
előbb-utóbb.

Azután meg a kasznár, vadász más eféle is szabadon 
érintkezhetik a méltóságos úrral. (Ezek a félvilágért nem 
szólítanák a közönséges „tekintetes“ címmel, mert attól 
félnek, hogy rászokik a nyelvük és nem lehet tudni, 
mikor melyik méltóságot sérthetnék meg halálra vele.) 
A jelentéseket ők maguk adják be személyesen. És akkor, 
amikor akarják. Feri bácsinál nincs semmiféle hivatalos 
óra, rapport, jelentkezés, sőt még a köszvény sem bántja 
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a lábait olyankor, amikor tudósítást akarnak adni az 
emberei a külső állapotokról. így azután tud is, lát is 
mindent, még a .vadállománynyal is tisztában van. Azt 
is tudja, hogy hány hullik el belőle időnkint és hogy a 
bőrükért mennyit fizetett a kereskedő.

Benn, az ősi domíniumban azonban már ő is előkelő 
magyar úr. Az aranycirádás termekben a vendégszeretet 
fénye von be mindent és lát el fejedelmi módon minden
kit, aki a kastély falain belül kerül. Igaz, hogy itt is 
oldalba rúgja néha az öreg a maga kényekedveért az 
illem ostoba szabályait és ha melege van, biz’ ő leveti 
magáról akár a kabátot is, ám azért az inasnak patyolat
fehér keztyüben kell fölszolgálni még avastag szivarhoz 
való gyujtófát is. És szent előtte minden, ami ebben a 
több száz éves főúri kúriában őrzi a régiek kegyeletes 
emlékét. Még a bútorok is régi divatuak; a függönyöket 
sem bírta meglebberiteni eddig a „modern“ kor szellője.

— Ez a szép, ez a kedves — hajtogatja aranyos 
szelídséggel Feri bácsi, valahányszor előveszik a famíliá
ban, hogy mégis csak újítani kellene már ezt is, amazt is ..

— Mert mit szól a világ 1
— A világ! ... Az nagy úr, antfak nem lehet be

tömni egykönnyen a böndőjét.
— De mégis . . . Ezt az unokája mondja, az ibolya

szemű Stefánia kisasszony, akinek fehér, puha kezecskéi 
olyanok, mint az angyaloké, ahová elér, ott elsimítja a 
legharagosabb borúlátót és megszelídíti a legdacosabb 
akaratot is.

A bársonyos kezecskék pedig gyakran megsimogatják 
a nagyapa élesnézésü szép arcát, melyen mint két kócsag
szárny fehérük a tömött magyaros bajusz. Legutóbb is 
azért kapott egy meleg, cuppanós puszit az orcájára, 
hogy vágassa ki a nagy hársfát a szalon ablakja alól.

— Tyüh, fékom teremtette a kívánságodnak — pattant 
föl Feri bácsi kedves zsörtölődéssel, — hát még mi nem 
jut eszedbe! . . .

— Csak ezt az egyet, nagyapa, úgy haragszom erre 
a csúnya fára.

— Aztán miért, te! ? . . .
— Mert besötétiti a szobát, nem látok zongorázni.
— Hát hiszen nem is kell azt látni, tudni kell.
— Igen ám, de a kottát mégis csak látni kell.
No, ez nagy dolog. Itt már megakad még a leg

öregebb tekintetes úr tudománya is. Inkább vigye el a 
kánya zongorástól együtt valamennyi kottát ^mi a vilá
gon van, de ezt a szép hársfát csak nem adjuk oda 
érte . . . Olyan dús és sötét a lombja, oiyan suttogó 
leveleinek a zenéje, hogy elandalodik tőle még a leg- 
éberebb szív is. Hát még az illata! . . . Bűbájos tavaszi 
estéken tele szórja a levegőt a legkéjesebb parfümmel s 
amig sátora alatt ül az ember, azt hiszi, hogy templom
ban van. Szinte imádkozni szeretne ... És a régi emlé
kek, amelyek fölrajzanak körülötte, mind oly kedvesek, 
oly hangulatosak, és felejthetlének . . . Minden levél tud 
valami szépet, valami édeset mondani á múltból. Abból 

az időből, amikor még tavasz pompázott az öreg szívben 
is ... És Feri bácsi, a szép szőke mágnásfiu, kitárta 
szivének titkos rejtelmeit a szénfekete hajú ifjú hitves 
előtt, aki azóta hajh, már elment a családi kripta fehér 
márványkövei közé aludni . . . Elment, itthagyta Feri 
bácsit az illatos hársfákkal együtt . . .

Ám azért nem esett olyan könnyedén túl, Stefánia 
kérésén az öreg gróf. Hónapokig zsongott a lelkében az 
ibolyaszemü kislány kérése, úgy, hogy még éjszakánkint 
is sokszor érezte a selymes kezek lágy simogatását a 
homloka körül., És hallotta a leányka akaratos, dacos 
kifakadását:

— Még ennyit se tesz meg nekem, nagyapa!
Persze, hogy nehezére esett az ellentmondás. Stefánia 

olyan volt a főúri családban, mint egy szép karcsú virág, 
amelynek gyökere az öreg szivéből táplálkozik. Ha 
könyezik, akkor a nagyapa szive is belefájdul . . .

És most már naponkint elnézegette a nagy, lombos 
hársfát. A földtől a hegyéig, onnan vissza poroszkált a 
tekintete, megnézett rajta minden levelet, mintha csak 
búcsúzott volna tőlük. Mert hiába, a szeretet olyan, mint 
a rabmadár, folyton nyugtalankodik, repdes, jelt ad magá
ról, s az ember akkor boldog, ha örömet szerez annak, 
akit a szive kamrájában rejteget.

A télen nagy dologra határozta el magát Feri bácsi. 
Búcsút vett az öreg hársfától. És hogy valamiképp meg 
ne másítsa, a gondolatát, hamarosan ki is adta a szigorú 
parancsot:

— Ki kell vágni a hársfát.
— Melyiket? — kérdezte megütközéssel a kasznár.
— Ezt ni — mutatta szomorúan és csak az Isten 

őrizte, hogy ki nem csordult rá a könyje.
— Kár lesz azért, méltóságos úram !
— Dehogy lesz . . . Miért lenne kár?
— Ilyen szép fa messze földön nincs több.
— Nem baj ... A szépnek is meg kell halni.
— Elcsúfítjuk a parkot.
Feri bácsi lemondóan intett a kezével, ami annyit 

jelentett, hogy kár minden szóért. Ki van rá mondva a 
halálos ítélet, végre kell hajtani. Punktum.

— Hát ha már így áll a dolog, méltóságos úram, — 
állapodott még később a régi szolga — akkor ne várjuk, 
míg kitavaszodik, hanem tároltassuk le mennél előbb.

—- Nono . . . Hát persze ... — válaszolt elfogódva 
a gróf.

— Mert a fa is érez, az is hullatja a könyjét, ha 
megvágják.

. Tudom — bólintotta meg csendesen a fejét Feri 
bácsi. És ennél egyebet nem is mondott. A többit csak 
hozzá gondolta: hogyne hullatná mikor a fa nemesebb, 
mint sok ember. A fának is van szive. A fa is beszél. 
Csak meg kell érteni a szavát. A fa épp’ úgy tud örülni, 
épp’ úgy tud sírni, mint az ember. Figyeljük csak meg 
az erdőt, ahol a fák beszédei erőteljesebben és egyszerre 
tömegesebb hangrezgésben jutnak kifejezésre, hogy milyen 
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lágy, rejtelmes, suttogásszerü zajt vernek a lombok, ha 
csendes idő van, ha napfény enyeleg a levelekkel s ha 
tétova szellő bujkál az illatos félhomályban. És micsoda 
panaszos nyögés, sirás, fájdalmas recsegés, búgás hallat
szik közüle, ha vihar tépázza a lombokat és fergeteg 
nyargal rajta keresztül . . . Valóságos csatazaj ez ilyenkor, 
a rémület különféle jajkiáltásával . . .

— Husvét után hazajönnek a lányomék Pestről, akkorra 
meglepetést akarok szerezni Stefinek.

— A fával?
— Igen . . . Hadd legyen meg az akarata.
És hát így is történt. Gyertyaszentelő után, mint meg

annyi pribék, előkerültek a kertészlegények, munkások, 
ki fürészszel, ki fejszével, és hozzáfogtak a kegyetlen 
munkához, a hársfa letárolásához. Előbb a vékonyán 
kezdték, a galyathordó ágakat fűrészelték le, amelyek 
mint összetépett fekete fátyoldarabok jöttek apró kopo
gással lefelé; majd a vastagabbakra került a sor, amelyek 
méltó robajjal és recsegéssel estek le a törzsről, mig 
végre a vastag faderék dőlt el a gyökerek fölött átfüré- 
szelt tuskóról, melytől megrengett az alvó, hideg föld is. 
Mintha csak egy hős bukott volna le, olyan szomorú volt 
az öreg hars elmúlása . . . S egy pillanat alatt szét- 
foszlott ezer édes emlék ... A múlt elmosódott a jelen
ben . . . Mert vájjon ki gondoljon ezután vissza rájok, ha 
nincs emlékeztetőjük, ha nincs szószólójuk, aki el-ellebbenti 
róluk a feledés fátyolét. . .

A zuhanás után összenézett a két ember. Nem tudtak 
szólni, csak egy-egy köny támadt föl a szemükben s 
ezzel temették el a szivlevelü, kéjes illatu, árnyaslombu 
vén fát.

A gyökere azonban ott maradt a földben, mint egy 
vastag, friss kereszt. De ennek is csak ideig-óráig volt 
itt a helye, mert a pribékek hamarosan nekivetették az 
éles fejszét, az ásót, a lapátot, és ástak, daraboltak utá
latos kéjjel és gyönyörűséggel. Harmadnapra szabadon 
állt a hatalmas tuskó . . .

— Ezt is vigyék el innen, mennél előbb, — rendel
kezett azután Feri bácsi. — Mert nem bírom nézni.

— Talán sajnálja, méltóságos uram? —-kérdezte 
résztvevőn a kasznár.

— Sajnálom.
— Én is . . . Jobban, mint akármit.
— Lássa, így lesz az emberből újra gyerek és így 

ismétli meg a régi bolondságokat.
— De ha már a Stefiké így kívánta.
— Erre is csak öreg embert lehet rávenni.
Nemsokára ide is érnek az 'igák. Két szép fehér ökör, 

melyekről messziről érzik az istálló-szag. Vasalt szekeret 
húznak. A szekér után csörögve húzódik a nehéz gyürü- 
lánc.

— Hajsz, hajsz! ... — szól rájuk a béreslegény.
— Cselőre hé, ne hajszra 1 — kerül vissza felelet 

gyanánt egy merész hang a tőke mellől.

— Emerre az oldalra kerülj te, — figyelmezteti a 
kasznár is.

Most nagyot csördit a legény a két erős állat nyaka 
közé, amitől szelidnézésü, nagy fekete szemük össze
hunyorog s abbahagyván a kérődzést, cselőre hajlanak. 
A szarvuk közben összeér és kopog, mint a száraz, 
kemény fagaly a zuzmarás földön.

—■ így, így . . . Ide faroltass egészen a tőke alá — 
igazgatja a kasznár.

Valamivel nehezebben megy most ez a dolog, mint 
máskor-, mert az „öreg“ itt nem hagyná őket szép szóért 
se. Itt akar maradni végig a temetésen.

— No emberek.......... Ide a rudakkal! . . . Emelni
kell ! . . .

— Elő, elő! . . . Csülökre hé ! . . .
Az emberek, mint a rajok, megmozdulnak, még azok 

is, akik eddig mint nézők ólálkodtak a munka körül, és 
kiveszik a két hátulsó kereket a szekérből, azután meg 
nagy hühajozással fölgurítják a tőkét az alcserényre.

— Úgy ... Jó van . . . mondja Feri bácsi is akarat
lanul. S ez olyan most, mint a bucsuzásnál az utolsó 
istenhozzád.

— Le kell kötni.
— Húzd el a láncot., hé! . . .
— Add erre a végit . . .
— No most! ... — mondják azután. — Vigyázz! . . . 

Egyszerre ! . . . Hó-rukk! . . .
— A kerekeket tették vissza a tengelyvasakra.
— No hála istennek — mosolyognak az emberek, mint 

akik örülnek azon, hogy a munkájukat rendben elvégez
ték. Egyik-másik nyúl is már a pipa után, mivelhogy a 
pipa olyan a parasztembernek, mint a szopósgyereknél 
az anyacsecs. Hol kiereszti, hol megint belekap. Leg
többször pedig a szájában tartja és szippantgatja.

A kasznár is meg van elégedve a tőkefölrakással, 
úgyszintén az öreg gróf is. Amaz azonban körülnéz előbb, 
hogy jó leláncolták-e, nehogy útközben lebillenjen s még 
valami szerencsétlenségnek legyen az okozója.

— Rendben van, — mondja, és rászól a béreslegényre: 
— Haladhatsz az ökrökkel! . . .

A béres úgy tesz most, mintha nem hallotta volna a 
szót. ÁH egy darabig, nézi az ökröket, amint ide-oda 
csapkodják a farkukat . . .

Baj van!... A gróf még mindig egy helyen állés várja 
az indulást. El nem mozdulna egy félvilágért . . . Pedig 
hát ez így nem megy . . . Ekkora terhet nem lehet csak 
úgy ostorlegyintésre elindítani . . . Szólni nem lehet. Az 
ökör pedig anélkül nem húz még Pontius Pilátusnak se. 
No mindegy. Azt mondja a legény:

— Hajsz Bimbó! . . .
Az ökrök megrángatják a jármot, recseg bele az egész 

készség.
— No Bimbó .... Hajsz! . . .
Megint indítanak . . . Nekifekszenek a járomfának, aztán 

visszafordítják a fejőket és néznek ... Az ökör is okos 
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állat néha. Várja, hogy mi lesz: hát ne huzzuk . . . Vagy 
másként beszélnek már velünk ezután 1. . .

A kasznár megvakarja a fületövét, látja már, hogy 
valóban baj van. Itt ugyan nem vontatja el a tőkét négy 
ökör se, amíg a méltóságos úr itt lesz.

— Mi ez, kérem? — kérdezi meglepődve Feri bácsi.
— Ilyen jó két ökör se bírja megindítani.

— Úgy látom magam is, méltóságos uram.
— Hogy lehet ez ? . . .
A kasznár nem felel. Tűnődik.
— Hiszen nem is teher. Alig egy-két métermázsa az 

egész.
Megint megindítja a béres. Azonban most sem halad 

többre. Mérgében már káromkodni is kezd, s amig az 
ökrök szarvát rángatja, cselőre-csákóra — dünnyögve 
szidja a „tekintetes“ urat, hogy mi a manónak nézi a 
szegény ember nyüglődését. Jobb lenne, ha bemenne a 
kastélyba pipálni.

— Csodálatos — szólt megint a gróf.
— Majd elindulnak ezek, méltóságos uram, csak tessék 

egy kicsit eljönni innen, — nógatja azután a kasznár 
Feri bácsit.

— Ohó, hát ez a dolog titka! . . . Lám! ... Mi min
dennek kieszelik az emberek a módját . . . Nohát menjünk, 
lássuk . . . Szó nélkül megindul az öreg, itthagyja a 
tőkét, ökröstől, emberestől. Égy darabon elkíséri a kasz
nár is, aztán visszajön.

— Indíthatod már, hé! — szól a legényhez.
A béres körültekint, megvillan a szeme, hogy nem 

látja a tekintetes urat, aztán belepercent egy hegyeset a 
markába és jól meghajigálván az ostorral az ökrök nyakát, 
megindítja őket:

— Bimbó te, cselő ne . . . Hej, erre, arra, a gazdád
nak azt a málészáju vén füzfánkopogóját 1... Ne te, ne 1. ..

Tessék . . . Egyszerre rendben van a dolog. A ki- 
Cifrázott, szép magyaros káromkodás után (amelybe a 
gazdát okvetlenül bele kell foglalni — ez még a jobbágy
ság idejéből maradt) olyan kedélyesen megindulnak az 
ökrök, hogy még a lovakat is lefőznék . . .

Az öreg gróf a kastély elől nézte a vontatást. Körül
belül tudta, hogy mi történt.

Jóizüt mosolygott . . .

Ritka vadász-szerencse.
A „Pesti Hírlap“ április hó 20-iki számának napihírek 

rovatában arról értesít, hogy Jankovich-Bésán Gyula 
Szlavónjában, egy 400 holdas kis erdőben, egyetlen dél
előtti cserkészeten 31 drb. őzbakot lőtt — és, hogy ezt 
a rekordot eddig még senki sem érte el.

Nem hagyhatjuk ezt a kicsiny, de nagyon szomorú 
hírt megjegyzés nélkül; mert Jankovich-Bésán urnák 
erre a cselekedetére sem a vadászszerencse, sem a 
rekord szó nem alkalmazható. Ezt a fegyvertényt 
egyedül a tömeggyilkolás, vagy a német „schieserei“ szó 
fejezi ki a legjobban. Erre a cserkészetre a nap hőse 
egyáltalán nem lehet büszke, maga a tény legkevésbbé 
sem tarthat a napilapokban való közzétételre számot. 
Nagyon kár, hogy a napilapok tájékozatlanságból az ilyen 
híreknek helyet adnak, s ezáltal félrevezetik az olvasó 
közönséget; mérhetetlen károkat okozva a hazai vad
állománynak, vadászgazdaságnak. A nem vérbeli vadász 
— ez szolgáltatja a legnagyobb contingenst — ha egy 
ilyen közleményt olvas, még elhiszi, hogy ez dicsőség. 
Természetes, hogy azután — ha módjában van —- követni 
is igyekszik. Már pedig ha minden vadászember a hol
nappal nem törődve, mindent lepuffantana, amit a tör
vény enged, híres nemzeti kincsünk: vadállományunk, 
egy-kettőre eltűnne a magyar földről s úgy néznénk ki 
vadászgazdaságunkkal, mint a köztársaságok, ahol szabad 
a vadászat. Ha pedig nincs vad, akkor az államkincs
tárnak egy nagyon-nagyon sok milliót hozó forrása apad 
ki, ami viszont az adó emelkedését jelenti.

Azt a bizonyos szlavóniai 400 holdat a mindenható 
egy ritka gazdag vadállománynyal áldotta meg, amely 
vadállomány - szakszerű kezeléssel többet jövedelmezett 
volna, mint egy 400 holdas közepes minőségű birtok. 
De jött Jankovich ur és egy délelőtt learatta a 6—7 évi 
termést s ugyanakkor talán mindörökre tönkre tette az 
egész állomáhyt, odadobva a rohamos degenerálódásnak. 
így mutat a kép a vadászgazdaság szemüvegén nézve. 
Ha feltesszük a vadászat szemüvegét, csak azt látjuk, 
hogy ezt a rekordot nem irigyli senki, de nem is igye
kezett eddig — hála az égnek — senki §em ilyen mó
don rekordot elérni. Pedig sok területen a kétszeresét is 
lehetne ejteni.

József főherceg, hazánk aranytollú első vadásza, 40,000 
holdon sem lő évente többet, ahol nem válogatva és 
nem gondolkozva, egy délelőtt 60—70 darabot is lőhetne! 
Igaz vadásznak nem a quantitás, hanem a qualitás hozza 
az örömet és termi a babért. 400 holdon alig lőhető 
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több 4—5 drbnál. Milyen szánalmas fiatal bakok lehet
nek azok a 31-et számláló áldozatok 400 holdról? — 
Vajon miként, mivel fogja párzás idején Jankovich úr 
pótolni a lelőtt bakokat ?

Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

Az 1911. évi tavaszi országos agancs
kiállításról.

Nagyobb szabású és gazdagabb kiállítás évek hosszú 
sora óta nem volt látható, mint az idei, különösen a 
szarvas-agancsok sokaságát, változatosságát és mesés 
méreteit tekintve. Hja 1 a vadászat kezdete óta a leg
kedveltebb vad a szarvas volt 1 Őseink épp oly szenve
déllyel vadászták az erdők királyát, mint a mostani 
ivadék; s rnig náluk főélvezet a kopózás volt, addig 
mi rigyetés alatt, bőgéskor, cserkészve lőjjük a bikákat. 
A szerelmi ömlengésekbe elmerülő basát belopni és 
leteríteni: így sem könnyű dolog ám 1 Hát bizony szep
tember elején, amikor sárgulni kezd az erdő, hullani 
kezd a makk, gyülekeznek a vadásztársaságok, előkerül
nek Novotny, Kimer és Fűkért remekei, Kárpátoktól le 
a Dráváig megélénkülnek a vadásztanyák, mert a néma 
éjszakákon hallatszik már egy-egy böffenés, a közeli 
bőgés előjele. Sajnos, hogy a magyar erdőtisztek csak 
nagyon kicsi százalékban vehetnek részt e férfias, testet- 
lelket nemesítő sportban, mert hát drága, ezrekbe kerülő, 
pénzarisztokratáknak való mulatság ez már ma, és az 
erdőmérnökök a megélhetésért, fizetésük rendezéséért 
kell, hogy esengjenek a kormánynál! No de nem erről 
akarok most szólani...

A szarvas-agancsok — szám szerint 102 drb. a nyílt 
területről — teljesen elfoglalták a Vigadó kis termét, két 
oldalt a fal mentén, három sorban voltak elhelyezve. A terem 
közepén állványokra volt szijazva a dijakkal kitüntetett 
és helyezett tiz darab legjobb agancs. Mesés látvány volt 
ez a tiz darab legkapitálísabb és legerősebb trophea 
egymás mellett! Bizonyitékai ezek a magyarországi 
fővad-állomány külföldön is elismert jó hírnevének és 
bizonyitékai annak, hogy a fővad nemcsak mennyiség, 
hanem minőség tekintetében is növekszik. Mert —• bár 
elismerem, hogy a tavalyi évjárat aránylag kedvező volt, 
— alapul véve azt az igazságot, hogy az agancs ki
válóságának legfőbb kritéruma, a súlya: úgy örömmel 
konstatálhatjuk az idei kiállítás díjazott agancsainak 
fejlődését.

Az 1904. évben díjazott 10 drb. agancs átlagsúlya 
7 52 klgr., az 1909. év kiválóan jó agancsainak átlagsulya 
8-21 klgr., az 1910. évben 7'76 klg. és az 1911. évben 8’68 
klgr. volt a helyezettek átlagsúlya. Az agancsok ezen 
átlagsúly-növekedése bizonyítja leginkább a fővad minő
ségének előhaladását, fejlődését, mert az agancsok ága
zatainak ‘száma nincs összefüggésben sem az agancs 
súlyával, sem pedig a szarvas testsúlyával.

Az ágazatok számát tekintve, az ez idei kiállítás nem 
áll mögötte az eddigieknek, mert Frigyes főherceg ő cs. 
és kir. fensége által a béllyei uradalomban terítékre hozott 
22-es mellett még négy 20-as, öt 18-as, tizenhét 16-os, 
harmincnégy 14-es stb. volt kiállítva.

Vadaskerti agancsokból négy lett kiállítva, köztük a 
tiz kilós, mesés -— bár kissé szűk — baranyasellyei 
tizennyolcágas és miután négy dij volt, valamennyi 
díjazva lett. A bírálati eredmény a következő:

Vadaskerti szarvas-agancsok.
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I. dij ezüst Draskovich Iván gróf Sellye, Baranyamegye 1910IX/10 18 10 116 115 28 24 18‘/2 16
II. , „ Károlyi Imre gróf Bályok, Biharmegye 1910X/5 14 7-30 92 95 26*/s 257s 17V, 16

ni. . „ Hunyady József gróf Mesztegnyő 1910IX/12 12 5 20 95 113 24 20 14 14
IV. „ bronz | Hunyady József gróf Mesztegnyő 1910IX/13 14 5-20 96 91 23 19 15*/. 14

A kiállított rendellenes, abnormis szarvas-agancsok 
közül mindakettő díjazva lett, úgy Tömöry Arthur berki, 
somogymegyei, mint Jankovich-Bésán Gyula agancsa.

A dámlapátokból tizennégy darab lett kiállítva, amelyek 
közül a két ezüst dijat Erdődy Rudolf gróf, a két bronz
dijat Károlyi Imre gróf, az ötödik dijat pedig Odescalchi 
Lóránd herceg nyerte el.

Nagyon szép volt a 146 darabból álló őzagancs- 
csoport is, egyik remekebb, kapitálisabb, mint a másik! 
Az első dijat Hunyadi László, gróf Nyitramegyében el

ejtett pompás tizes bakjának ítélte a bizottság. A második 
dijat Andrássy Sándor gróf agancsa kapta. A harmadik 
ezüst-dij nyertesét Fekete Antal Szilágy megyében ejtette 
el. A negyedik dijat Révay Simon báró egyik vadőre 
a barsmegyei Tajnán lőtte. Az ötödik dijat József fő
hercegnek, a hatodikat Bocsánci Lászlónak, a hetediket 
ifj. Wesselényi Miklós bárónak, a nyolcadikat Harkányi 
Sándor bárónak, a kilencediket, valamint a földmivelés- 
ügyi ministerium tiszteletdiját Terényi Sándornak, a 
remeteági kincstári területen terítékre hozott, végül a 
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tizedik dijat Károlyi Imre grófnak ítélték oda a kiállított 
őzagancsokért.

A szép számban levő abnormis őzagancsokból id. 
Wesselényi Miklós, Jankovich B. Gyula és Szapáry Ist
ván gróf bakjait díjazta a bizottság.

A kiállított tizenhárom darab hunyad- és fogarasmegyei 
zergekampó díszére vált volna Kaukázusnak is! Köztük 
a legjobb öt díjazva lett; első helyen Inkey Antal 
rétyezáti bakja, azután sorban Spiess Ágost, Gallotsik 
Vilmos, Nádler Herbert és Hunyadi László gróf kampói.

Nem hagyhatom említés nélkül Vojnits Oszkár kül
földi trophea-gyüjteményét, valamint Edelsheim-Gyulay 
Lipót grófok jegesmedve-kollekcióit sem, amelyek a ki
állítás külső képét nagyban emelték.

És bár a fentiekben sok volt elősorolni csak a díjazott 
tropheák számát is, a szép és változatos agancsokban 
gyönyörködni valóban nem volt unalmas! Órákig jártam 
a Vigadó kistermét és amikor a kiállítás utolsó darabját 
is megnéztem, nem resteltem élűiről kezdeni, mert hiszen 
meglehet-e unni azt, aminek ismételt látása örömmel, 
lelkesedéssel tölti el a vadászt ? 1

Az 1910-ik év vadász-zsákmányának szine-javát együtt 
látva, mindig valami újat, valami meglepőt, tanulságo
sat fedeztem fel az egyes agancsokon. És a szivet, lel
ket gyönyörködtető' kiállítás elsősorban a kiállítás elnö
kének, Széchenyi Béla grófnak áldozatkészségét, munkás 
ságát dicséri, aki lankadatlan buzgalommal fáradozik 
egy-egy vadászév eredményét az ország szivében, fő
városában összehozni, hogy a vadászember lelkesedését 
fokozza, tudnivágyását kielégítse és a laikust egyaránt
gyönyörködtesse.

Pauchly Rezső
püspökségi erdőmester.

* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister Aáron 
Oktavián uradalmi segéderdészt, az állami erdőtisztek összesített 
közös rangfokozati létszámába, a vinkovcei kir. főerdőhivatal kerü
letébe ideiglenes minőségű m. kir. erdőmérnökgyakornokká nevezte ki. 
— Früstök László m. kir. erdőmérnökjelöltet a lugosi erdőigazgató
ságtól a m?zőhegyesi ménesbirtok igazgatóságához helyezte át. — 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Janatka József kir. 
közalapítványi erdőmestert erdőtanácsossá, Tirts Rezső kir. közala
pítványi főerdészt főerdömérnökké, Kubicza István kir. közalapítványi 
erdészt erdőmérnökké és Zwarik Egyed kir. segéderdőmérnököt kir. 
közalapítványi segéderdőmérnökké nevezte ki.

* Halálozások. Április hó 17-én Shólc Ottó az árvái közbir- 
tokossági uradalom főerdőmestere, Krivanek Béla uradalmi főerdész 
életének 64. évében és Schmotzer János m. kir. segéderdőmérnök 
48 éves korában elhunytak. Béke hamvaikra I 

* A léghajózás kellemessége. A „Deutschland“ nevű Zeppelin
léghajó 9 főből álló szolgálati személyzetével 24 utassal szerencsésen 
megérkezvén Düsseldorfba, megkezdődött az utasokat szállító lég
hajózás idei szezonja. A tervbe vett utazásokról számos képpel ellá
tott kézikönyv jelent meg, melyet a Jamburg—Amerika Linie adott 
ki. Ez a nagy hajóstársaság, mely a forgalomnak bevált úttörője, a 
légi utazást is felkarolta és a menetjegyárusitásnak rendelkezésre 
bocsátotta messze elágazó organizációját. Az érdekes füzet többi 
közt néhány fejezetet a léghajózás kellemetessége leírásának szentel. 
Innen vesszük át: „A -legtöbben azt hiszik, hogy nagy bátorság 
kell, magát egy léghajó gondolájára bízni és a levegő határtalan 
birodalmában utazni. Körülbelül úgy tetszik, mintha arra a mester
ségre kellene vállalkozni, melyet a kötéltáncos vagy a cserépfödő 
űz, aki a templomtorony szélkakasának legmagasabb csúcsán hideg
vérrel dolgozni merészel. De aki már egyszer a Zeppelin léghajó 
kabinjában ült, az nem engedi át magát efféle fantasztikus képzelő
désnek : tudja, hogy különös merészség csak annyi kell a Zeppelin
utazáshoz, hogy a kezdőnek a felszállás előtt le kell győznie azt az 
alaptalan aggodalmát, hogy a magasságban fejét szédelgés fenyegeti. 
Ha már egyszer rálépett a gondolára, csakhamar észreveszi, hogy 
mindaz, amit a léghajózás tőle követel, nem egyéb, mint nyílt szív 
és nyílt szem. Alatta elfoszlanak aggodalmak és félelmek, mint a 
ködpára. Ma már nem szenvedhet kétséget, hogy a léghajó nemcsak 
mulatságos, hanem praktikus céloknak is szolgál, s minél többen 
fogják legyőzni alaptalan félelmüket a légi birodalom járatlan, de 
annál kényelmesebb útjaitól, annál hamarább lesz a léghajó a vasút 
és gőzhajó egyenrangú vetélytársa, sőt mint ideális közlekedési eszköz 
még túl is fogja szárnyalni őket. A vasút is gyermekéveiben inkább 
elriasztó, mint csábító hatással volt az emberekre, s aki a vasútnak 
a közönséghez való első közeledései alkalmával megjövendöli vala, 
hogy mennyire hozzászokunk, az ugyancsak kevés hívőre talált volna.

Öreg vadász. Pompás I Kérünk minden alkalomra mennél töb
bet. Most az elsőt elhagytuk, mert még készpénznek vennék.

Campolin. Semmi közünk hozzá. Mi a vadászatot érdeklő min
dennemű dolgokat ingyen szoktuk ismertetni. Hogy más lap nem 
ismerteti, csak ha hirdetést ad fel — ahhoz meg éppen semmi kö
zünk, mert az a lap nem a vadászok érdekére, hanem a saját zse
bére van tekintettel. Ez pedig ... az ő Ízlésének úgy látszik jól 
megfelel.

Kolozsvár. Az már régi dolog. Van vagy két hónapja. Aki el
hitte, az megvette 160 koronáért és eladta 40 koronáért.

Hangfogó. Egy fabatkát sem ér. Megtekintheti Budapesten 
Dotzauer puskaművesnél; az beugrott neki; rendelt két darabot, az 
egyiket egy „Flóbertre" szerelte fel, de az még nagyobbat durran 
azaz szól, mint rendesen, a másikra meg vár — amint ő mondta — 
egy bolondot, aki megvegye.

Ebkiállitás. Olyan cimü lapot nem ismerünk. „Kutya' elneve
zés címen indult volna meg, de a szerkesztőjéről egyik laptársunk olyan 
furcsán nyilatkozott, hogy az illető lemondott az irodalmi babérokról, 
sőt még az előfizetésekről is.
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1911. évi 3090. számhoz. 346/1911. sz.

Pályázati hirdetmény
A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság 

kerületében megüresedett 2 e.lsőosztályu, elő
léptetés esetén 2 másodosztályú altiszti állásra, 
továbbá 2 elsőosztályu és 1, illetve előléptetés 
esetén 3 másodosztályú erdőlegényi állásra, va
lamint 1 másodosztályú segéderdőőri állásra az 
állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.

Az I. oszt, altiszti állásokkal 800 K. fizetés 
és 200 K személyi pótlék, a II. oszt, altiszti 
állásokkal 600 K fizetés és 100 K személyi 
pótlék, továbbá természetbeni lakás vagy ennek 
hiányában a törvényszerű lakbér és egyéb rend
szeresített illetmények, az erdőlegényi állások
kal 700, illetve 600 K évi szegődménybér, ter
mészetbeni lakás vagy törvényszerű lakbér és 
egyéb rendszeresített illetmények-, a segéd
erdőőri állással pedig 600 K évi szegődmény
bér, természetbeni lakás vagy törvényszerű 
lakbér és egyéb rendszeresített illetmények él
vezete van egybekötve.

Fölhivatnak az ezen állásokra pályázók, hogy 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ban körülirt 
szakképzettséget, a m. kir. kincstári erdészet 
szolgálatába újonnan belépők ezen felül még 
ép és erős testalkatukat, különösen jó látó, be
szélő és halló-képességüket, kincstári erdészeti 
orvos, vármegyei főorvos, avagy honvéd törzs
orvos által kiállított bizonyítványnyal, valamint 
az életkorukról, illetőségükről, eddigi alkalmaz
tatásukról, nyelvismereteikről, katonai kötelezett
ségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényeiket 1911. évi junius 
hó 10-éig a besztercebányai m. kir. erdő
igazgatóságnál nyújtsák be

Besztercebánya, 1911. évi május hó 5-én.

M. kir. erdőigazgatóság.

Árverési hirdetmény.

Biharvármegye központi járásához tartozó 
Alkér (Nagykér) községi volt úrbéresek tulaj
donát képező erdőnek a nagyváradi m. kir. 
járási erdőgondnokság által kijelölt 3. és 4. 
osztagjain, mintegy 58 k. holdon található összes 
fatömeg, mely 2482 m3 tölgy műfa és 2483 
m3 tűzifának becsültetett, a nagyméltóságu
m. kir. földmivelésügyi minister urnák 1911. évi 
34281/1—A—2. és 2468/1911. kb. számú enge
dély alapján zárt írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános szóbeli árverés utján tövön fog 
eladatni.

Árverés tárgyát képező faállomány mintegy 
38000 (harmincnyolcezer) koronára volt hivata
losan értékelve ; az árverési ajánlatok elfogadása, 
vagy visszautasítása tárgyában hozandó szabály
szerű úrbéres közgyűlési határozat csak akkor 
válik végrehajthatóvá és a volt úrbéresekre 
nézve kötelezővé, ha azt a m. kir. földmivelés
ügyi minister ur jóváhagyja.

A szóbeli nyilvános árverés Alkér (Nagykér) 
községházánál 1911. évi junius hó 22-én d. e. 
9 órakor veszi kezdetét, mely időpontig a sza
bályszerűen kiállított és 10°/o-os bánatpénzzel 
ellátott zájt írásbeli ajánlatok az árverést vezető 
elnöknél benyújthatók. Későn érkező, hiányosan 
felszerelt, távirati vagy utóajánlatok nem vétet
nek figyelembe.

A részletes árverési szerződési feltételek a 
nagyváradi m. kir. állami Erdőhivatalnál és alája 
rendelt m. kir. járási erdőgondnokságnál, vala
mint a nagykéri úrbéres elnöknél hivatalos idő
ben megtekinthetők.

Nagyvárad, 1911. évi május hó 9-én.

M. kir. állami erdőhivatal.
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188/1911. SZ.

Pályázat erdőőri állásra.
A besztercebányai püspökség garamszent- 

kereszti uradalmában betöltendő, évi 600 korona 
fizetéssel, és 4 korona évi irodaátalánynyal, va
lamint 3 kát. hold kaszálóval, 2 drb. tehén és 
2 drb. növendékmarha tarthatásával, 2 drb. sertés 
makkoltathatásával, szabad lakással, illetve sza
bályszerű lakbérrel, szükség szerinti feküfával a 
tövön, végül az erdőkárok után szabályszerű 
jutalékkal és lődijjal javadalmazott erdőőri állásra 
pályázat hirdettetik.

Ezen állásra pályázhatnak 24 évet betöltött, 
de 40 évnél nem idősebb szakvizsgázott egyé
nek, kik a sajátkezüleg írandó kérvényhez szak- 
vizsgabizonyitványt, keresztlevelet, ép testi erőt 
és jó halló és látóképességet igazoló körorvosi 
bizonyítványt, továbbá helyhatósági erkölcsi bizo
nyítványt, és a már szolgálatban levők szolgálati 
bizonyítványt is' csatolni tartoznak.

A magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
teljes bírása feltétlenül, a tót nyelvnek pedig 
legalább szóban való bírása megkivántatik.

A pályázati határidő f. évi május hó 20-ig 
tart és az állás a kinevezendő által legkésőbben 
junius hó 1-én elfoglalandó.

Lutilla, u. p. Garamszentkereszt, 1911. évi 
május hó 1-én.

Püspöki uradalmi erdőhivatal.

310/1911. szám.

Árverési hirdetmény.
Sárosvármegye Kishárs községében, a m. kir. 

földmivelésügyi minister ur 1909. évi március 
hó 3-án kelt 2532. számú engedélyével a kis- 
hársi volt úrbéresek tulajdonát képező 167 
katasztr. hold erdőterületen kijelölt 2702 darab, 
mintegy 2912.20 tköbméter luc- s jegenyefenyő 
épület- és haszonfa, valamint 10—19 cm. vas
tag luc-jegenyefenyő 1292 darab rudfára becsült 
fenyőfa Kishárs község biró házában 1911. évi 

junius hó 8-án délután 1 órakor szó- és írás
beli nyilvános árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár: 18318 korona.
Bánatpénz 1832 korona.
Becsáron alul a fatömeg el nem adható; 

utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek.
Szabályszerűen kiállított Írásbeli ajánlatok a 

szóbeli árverés megkezdése előtt nyújtandók 
be az árverező bizottság kezeihez.

A részletes árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becsjegyzék az eperjesi m. kir. állami 
erdőhivatalnál és jár. erdőgondnokságnál tekint
hetők meg.

Kishárs, 1911. év május-hó 5-én.

Csanda Péter, 
úrbéri elnök.

árverési hirdetmény.

Fenyő fa-eladás.

A repenyemajdánkai v. úrbéresek Majdánkán 
(Máramaros megye) a községházán 1911. évi 
junius hó 15-én ö. e. 10 órakor tartandó zárt írás
beli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen eladják a „Kléva“, „Szmerek“ és 
„Borszuki“ dűlőben 307’90 k. holdon tövön 
található fenyőfa-készletet.

A fakészlet a hivatalos becslés szerint 17,984 
drb. törzs 11086 m3 tisztán kihozható tutajfa- 
tartalommal.

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított 
becsérték 67500 kor., bánatpénz 6750 kor.

A feltételektől eltérő vagy távirati és utóaján
latok figyelembe nem vétetnek s a fakészlet a 
becsértéken alul nem adatik el.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
megtudhatók a máramarosszigeti m. kir. állami 
erdőhivatalnál, az ökörmezői m. kir. járási erdő
gondnokságnál, az eladó v. úrbéresek álulirt 
elnökénél, valamint Majdánkán a községházán.

Ökörmező (Máramos m.), 1911. év május hó 
1-én.

Zombory Emil 
közbirtokossági elnök.
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MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván. 

+ 1909. augusztus 25.
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Báró Bánffy Dezső
1843—1911.

Hónapok óta aggódó és féltő figyelemmel 
szemlélte az egész ország a nagybeteg állam
férfiú tusáját, s most, mikor a halál diadalmas
kodott és báró Bánffy Dezső május hó 23-án 
éjjel örökre lehunyta szemeit, megdöbbenve és 
megilletődve állunk a nagy veszteség felett.

Nagy és súlyos veszteség érte az Országos 
Erdészeti Egyesületet, amely elvesztette 1898. 
augusztus 25-én Sepsi-Szentgyörgyön megvá
lasztott, szeretve tisztelt, nagyrabecsült elnökét, 
aki előzőleg már 15 évig volt nagyérdemű al- 
elnöke az egyesületnek.

Elvesztettük mi is azt a férfiút, aki lelkének 
egész melegével, törhetlen erejével őszinte és 
igaz támogatója volt a magyar erdészetnek. Az 
új Magyarország kiépítésénél munkakörébe vonta 
erdőgazdaságunk kifejlesztését is, s mint a ma
gyar erdők egyik legbuzgóbb védője, odaadó 
lelkesedéssel, lankadatlanul vezetett erdészeti 
szakunk üdvös fejlődésére.

Erdőgazdaságunk terén és az erdők gondo
zóinak érdekében elért elévülhetetlen sikereit, 
kiváló érdemeit mindannyian ismerjük, azok 
felsorolásával most nem bolygatjuk a sajgó 
fájdalmat, de szomorúságunkon biztató remény
sugárként mégis áttör ama bölcs előrelátása, 
amelylyel a vidéki erdészeti egyesületek eszmé
jét helyeselte, s azok megalakulását lehetőleg 
elősegítette.

Emlékét erdőgazdaságunk minden híve kegye
lettel fogja megőrizni örök időkön át!

*
Báró Bánffy Dezső 1843. október 28-án 

Kolozsváron született, ahol a gimnáziumot végezte 
és jogot hallgatott; majd az államtudományok
kal foglalkozván, Berlinbe és Lipcsébe utazott 
az egyetem látogatása céljából. 1864-ben na
gyobb külföldi útat tett.

1875-ben csatlakozott a fúzióhoz, követve 
Tisza Kálmánt, ki meghívta Belső-Szolnokmegye 
főispáni székébe, egyszersmind kinevezvén Kővár
vidéke főkapitányává. A megyének 1876-ban 
eszközölt kikerítésénél az egyesült Szolnok- 
Dobokamegye kormányzását vette át. Ugyan
csak 1875-ben megválasztották a főrendiház 
jegyzőjévé, mely tisztét a ház újjászervezéséig 
megtartotta. Ekkor választás útján lett a ház 
örökös tagjává.

1883-ban Beszterce-Naszód vármegye főis
pánjává nevezték ki. Főispáni működése alatt 
— 1879-ben — létrehozta a dési nagyszabású 
általános kiállítást. 1881-ben adta át a közforga
lomnak az általa megteremtett szamosvölgyi 
vasút apahida—dési vonalát. Désen nyomdát, 
lapot és sok egyesületet hozott létre. Főispán- 
ságának tízéves jubileuma alkalmából a király 
a Lipót-rend lovagkeresztjével, 1889-ben pedig 
a Szent István-rend kiskeresztjével tüntette ki. 
1890 végén a főispánságról lemondott. A vár
megyei politika színteréről, ahol munkásságának 
szép sikerei voltak, 1892-ben újra az országos 
politikai életbe tért vissza. A szilágysomlyói 
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kerület választotta képviselővé, a képviselőház 
többsége pedig az elnöki székbe ültette. Még 
ugyanaz évben valóságos belső titkos taná
csos lett.

AWekerle kormány lemondása után, 1895-ben 
miniszterelnökké neveztetvén ki, új kabinetet 
alakított, amely programmja szerint az akkor 
még függőben volt egyházpolitikai törvényjavas
latokat törvényerőre emelte és azok békés végre
hajtását biztosította. Az ezredéves ünnepségek 
kezdetén a király a Lipót-rend nagykeresztjével 
tüntette ki. A király zágrábi tartózkodása alkal
mával Zágráb díszpolgárává választották. Az 
orosz cár bécsi látogatása alkalmával az orosz, 
az aldunai Vaskapu ünnepies megnyitása alkal
mával a román és szerb uralkodók részéről 
magas rendjeleket kapott. 1896-iki általános vá
lasztások alkalmával a szilágysomlyói kerület 
újra képviselőjévé választotta.

1899-ben a király a Szent István-rend nagy
keresztjével tüntette ki. Képviselői mandátumá
ról ugyanaz évben mondott le, amikor mint 
kir. főudvarmester, az ország zászlósa lett. Ekkor 
egy ideig tartózkodott a politikai küzdelmektől. 
Eleinte a magyar nemzet megszilárdításáról szóló 
cikkeket irt, de csakhamar beleszólott az aktív 
politikába is. 1903 végén a főrendiházban éles 
támadást intézett a Széli-kormány ellen a horvát 
útlevelek nyelve miatt. 1902. március 8-án a 
Lipótvárosi Kaszinó elnökévé választotta. 1904. 
márciusában lemondott főudvarmesteri méltósá
gáról és ismét kiállott a politikai küzdőtérre, 
megalakítván az „Uj párt“-ot. 1904-ben, időközi 
választáson, Szeged város I. kerülete képviselővé 
választotta.

Mint a választói jog egyik legbuzgóbb harco
sát választották meg a Választójogi Liga elnö
kévé és legutóbb a Reform Klub elnökévé, 
amelynek alakuló ülésén tett nagyszabású és 
erőteljes nyilatkozatot az általános választói jog 
mellett. Szamosujvárnak díszpolgára volt, a 
besztercei ev. ref. egyházközség tiszteletbeli 
és az ev. ref. egyház erdélyrészi kerületének 
valóságos főgondnoka.

És ily sokoldalú s kimagasló politikai és társa
dalmi tevékenység közepette báró Bánffy Dezső 

mégis mindenkor szakított időt arra, hogy erdő
gazdaságunk fejlődésén, szakunk javára lanka
datlant, buzgón munkálkodjék.

Az erdőmérnök neveléséről.

Az erdőterményeknek az értékét azok hasz
nálhatósága, árát pedig az azok nevelésére ésL 
kitermelésére fordított költségek állapítják meg. 
Ez a megállapítás, összehasonlítva a piaci árak
kal, az előállítóra nézve akkor kedvező, ha 
terményének kihozatalára — másokhoz viszo
nyítva — kevesebb pénzt fordított. Ezeknek az 
úgynevezett termelési költségeknek a redukálása 
szaktudást tételez fel, aminek a segítségével a 
gyakorlatban már bevált tenyésztési, kitermelési 
és szállítási módozatokat a lehető legcélszerűb
ben képes kihasználni. Határozottan állíthatjuk, 
hogy a gazdaságok üzemének az eredménye 
tisztán az irányítás célszerűségétől függ. Ennek 
a célszerűségnek az elérésére az iskolában 
nyert oktatás nem elegendő, hanem szükséges, 
hogy ez az iskola padján túl is folytatódjék, mint 
gyakorlati nevelés, amivel a szaktudást a kívánt 
mértékben fejleszteni lehet.

A szaktudás elméleti részét kevés gyakorlati 
ismeretekkel a főiskola szolgáltatja. Ez az intéz
ményünk a reorganizáció után olyan magas 
fokra emelkedett, hogy aki akar, ott tanulhat, és 
szép, az' életben is hasznosítható tudást el
sajátíthat. Hogy főiskolánk nem képezhet ki 
kész embereket, az mindenki előtt természetes. 
Nincsen ez. másképpen a többi főiskolán sem.

Azonban a mostani viszonyok között igen 
áldásos lenne, ha a főiskolai oktatás az elmélet 
mellett a gyakorlati kiképzésre is nagyobb súlyt 
helyezhetne! Ennek a célnak az elérésére szük
séges, hogy a kisiblyei tanulmányi birtok meg- 
nagyobbittassék, ami a körülötte fekvő kincstári 
erdő egy részének a hozzácsatolásával keresztül
vihető lenne. Ez képezné a főiskola erdőgond
nokságát a főiskolához tartozó rendkívüli tanár 
kezelése alatt. Ezen a birtokon mindazok a gaz
dasági módok, üzemi berendezések, amik az 
előadás megértéséhez szükségesek — habár 
kicsinyben is — megvolnának. így azután az 
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előadásokkal párhuzamosan a kivitel is szemlél
tető módon a hallgatóságnak bemutattatnék. Az 
így nyert tudásnak előre meg nem becsülhető 
értékét látná különösen az állam, amely a vég
zett hallgatóknak több mint 50%-át szolgálatába 
fogadja.

Természetes dolog, hogy a tanulmányi birtok
nak ilyen módon való fentartása tetemes költ
séget igényelne, de busásan megtérülne az 
abban a nagyobb, gyakorlatibb tudásban, amit 
a fiatalság kiváló nevelők tanítása mellett az élet 
számára megszerez és a gyakorlatba magával 
visz.

Ez az intézkedés képezné az első lépést, 
amely a tanulmányát bevégzett fiatal embert 
mindjárt pályája kezdetén az önálló boldogulásra 
segíthetné. Azonban ennél még nem szabad 
megállani, a nevelést tovább kell folytatni ezután 
is. Azokat a finomabb megkülönböztetéseket, 
amik igen sokszor egyik módnak a másik felett 
a helyi körülményekhez mérten a megváltozta
tását teszik indokolttá, a kezdő csak nagy költ
séggel és fáradsággal képes elsajátítani, aminek 
mindig a birtokos vallja kárát. Különösen áll ez 
az erdőgazdaságra, ahol lényegteleneknek látszó 
eltérések, tetemes jövedelmet vagy pedig vesz
teséget vonhatnak magok után.

A most divó szokás — mert ezt másképpen 
nem lehet nevezni — valósággal a nevelés ellen 
tör. Mintha szándékosan oda törekednénk, hogy 
a fiatalság kiképzését megakadályozzuk. Kisérjük 
csak figyelemmel, mit csinál a gyakornok, a 
mérnökjelölt, sőt igen sokszor a segédmérnök 
is. A főiskola bevégzése után igen szép elmé
leti tudással felszerelve bekerül az erdőrendező
séghez. Ez a valóságos Nirvána elnyeli a fiatal
ság 80%-át, ahol bizony igen sok időn át a 
szellemet nem nagyon foglalkoztató minták ki
töltésével, térképrajzolással stb. van elfoglalva. 
Igen sokszor valósággal gépies munkát végez, 
mert nem akad, aki a munka lényegéről fel
világosítaná, és ezt folytatja — amit leírni is 
keserves — 6—8 esztendőn át. Mit várjunk 
ezek”után "attól az erdőgondnoktól, aki a gond
nokság vezetésének az átvételéig tisztán erdő
rendezéssel foglalkozott? megadom reá a fele
letet :

Egy pár kínlódás között eltöltött esztendőt, a 
minek mindig a birtokos fizeti meg az árát. Nem 
tagadom, jó, sőt szükséges is hogy, az erdő- 
rendezőségi irányelvekkel mindenki tisztában 
legyen, de ennek az elsajátításához szerintem 
elegendő 2 esztendő akkor, ha a beosztott kellő 
irányú foglalkoztatásáról gondoskodva van. Ezt 
az időt is inkább azután töltse el ott, amikor a 
gazdaság lényegével annyira-amennyire tisztában 
van, mert e nélkül jó erdőrendezőt elképzelni 
sem tudok.

Lássuk most már, mi történik azzal a 20%-kal, 
amely nem a rendezőséghez kerül, vagy a ren
dezőségtől már megszabadul. Egy része be lesz 
osztva a gondnokságokhoz, vagy az építés
vezetőséghez, vagy a központba. Ennél a be
osztásnál kevés főnököt vezeti tisztán az az 
ideális szempont, ami a nevelést tűzi ki célul, 
hanem inkább a szükség, mert az illető gond
noknak vagy építésvezetőnek szüksége van 
munkaerőre. Tehát anyagi érdekek irányítják 
ilyen esetekben is a fiatalok beosztását, tekintet 
nélkül arra, hogy az illetőnek alkalma nyilik-e 
új állomáshelyén jó, hasznos dolgokat tanulni 
avagy pedig nem. Ha a legjobb körülményeket 
tekintjük, nevezetesen: ha a főnököt a nevelés 
elősegítése irányította is alárendeltje beosztásá
nál, akkor is a legtöbbször hajótörést szenved 
intenciója, mert a legtöbb elöljáró nem foglalko
zik a beosztottal, saját elfoglaltsága mellett 
fáradságosnak találja a magyarázgatást, s így 
teljesen magára hagyva, első szárnypróbálkozá
sához az útbaigazítást nem egyszer az irodai 
altiszttől kapja. Hogy ennek micsoda szomorú, 
hátrányos következményei vannak, azt felesleges 
fejtegetnem.

Ezeknek az anomáliáknak az elkerülése végett 
a fiatalság nevelését rendeletileg szabályozni kel
lene. Nem szabad tisztán arra törekedni, hogy 
a fiatal ember mindjárt kezdetben hasznot hajt
son. Ez akkor még egy olyan tőke, amit gyara
pítani kell, hogy későbben a megkívánt, kamatot 
behozhassa. Ez alatt a gyarapítás alatt tisztán 
a nevelést értem, olyan emberek kezei között, 
akik biztosítékot nyújtanak arra, hogy a kezdő 
ember gondolkozását egészséges alapon meg
indítani képesek.
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Minden erdőhivatal rendelkezik olyan gond
nokságokkal, ahol a gazdálkodás mintaszerű, 
ahol csak szépet és tanulságosat láthat a kezdő 
ember. Az ilyen gondnokságokba kell meg
válogatni a vezetőket, akik hivatva vannak a 
fiatalság tanítására. Idősebbek támogatása mellett, 
az a sok életrevaló eszme, ami leginkább a 
fiatalság agyában születik meg, arra hivatott 
emberek által kiválogatva testet ölthetne és nem 
várt mértékben vinné a gazdálkodás célját a 
tökéletesítés felé.

A másik hathatós tényező, ami szintén ezen cél 
szolgálatára van hivatva, az ambíció felköltése. Az 
önérzetet kell fokozni, nem pedig annak teljes 
kiirtására törekedni. Ez az ambíció minden fiatal 
embernél meg van s olyan lelki motivum, ami
nek tapintatos felébresztése és fejlesztése által 
a leggyengébb embereknél is nem remélt hala
dást lehet tapasztalni. Nem alázatos szolgák 
nevelésére kell törekednünk, hanem önérzetes, 
független gondolkozásu utódokról kell gondos
kodnunk. A mostan divó osztrák mintához ha
sonló gyámkodási rendszerrel, ami a tisztviselőt 
vén koráig elkíséri, fel kell hagynunk, tanítsuk 
meg a fiatal embert a maga lábán járni. Taní
tás közben legyünk türelmesek. Feljebbvalójában 
ne hóhérát, hanem nevelőjét lássa a kezdő 
ember. Ha botlik, fel kell segíteni, nem pedig 
még lejebb nyomni. Az a bizonyos „dorong“, 
amit igen sok irányító helyen lévő tisztviselő 
szokott papírra tenni — és vele el is dicsekszik 
■— egy cseppet sem mozdítja elő a nevelést. 
Sőt sokszor a „ doronggal “ sújtott tisztviselő fel
veszi azt a bizonyos mezt, amiről a dorong le
pattan, ebből születik ama ne^n törődöm elve, 
„hogy bolond az, aki többet dolgozik, mint a 
mennyit kell.“

Ilyen gondolkozásra nem szabad kényszeríteni 
a tisztviselőt, mert ez a hiba már nem ő benne 
rejlett, hanem bizonyos körülmények között bele 
neveltük. Egy igazságtalannak vélt mellőzés a 
kinevezéseknél, vagy egy áthelyezés, vagy bármi 
más, kellőkép meg nem indokolt büntetés ilyen 
gondolkozásuvá teheti a tisztviselőt.

Kezdetben kell, hogy mindenki egyforma 
legyen, később úgy is megtörténik a kiválás. A 
kiváltak vannak azután hivatva az irányítás mun

kájának a végzésére, a kikben az önbizalmat 
jutalmazás vagy bárminemű kitüntetés által fo
kozni kell. Ha ezt megcsináltuk, nyugodtak lehe
tünk afelől, hogy Magyarország erdőgazdaságá
nak a jövője olyan kezekbe van letéve, ahol 
annak fejlődése és tökéletesítése biztosítva van.

T. A.

Teljesen osztjuk cikkírónak nagyon is meg
szívlelendő gondolatait.

Kiegészítjük azonban nehány megjegyzéssel.
Arról kívánunk szólni ugyanis, hová osztandó 

első sorban a fiatalember a gyakorlatban: az 
erdészet technikai, vagyis elméleti, vagy pedig 
az üzemi, másszóval, gyakorlati részéhez.

Nézetünk szerint első sorban is az erdőrende
zőséghez, miután az elmélet még friss emlékeze
tében van, midőn a főiskolát elhagyja. Ez az 
egyik ok. A másik, mely ezt hathatósan támo
gatja, az, hogy fiatalabb korban és kedélylyel 
alkalmasabb a külső munkák elvégzésére úgy 
fizikailag, mint lélektanilag. Az erdőrendezőség
nél azután addig kell alkalmazni, amíg először 
is az általa felvett részeket papirra nem teszi, 
amidőn is külső munkálatainak sikerét, értékét, 
az esetleg felmerülő hibákban, azok kijavításá
ban, egyéb felvételeiben sajátmaga megítélni és 
mérlegelni képes, azután pedig, míg teljesen 
tisztában nincsen egy üzembeosztás láncolatos 
összefüggésével. Ezt egy, legfeljebb két esztendő 
alatt, egy kis jóakarattal és buzgalommal könnyen 
elsajátíthatja. Itt van aztán a helye a fiatal ember
nek hóna alá nyúlni, s nem egyoldalú, mechani
kus munkát végeztetni vele, hanem a felmérések 
minél több neménél, s a becslésnél is alkal
mazni, főleg pedig önállóan működni hagyni 
egy különálló résznek teljes felvételében. Ami
dőn a fiatal ember a nyári felvételekből hazajő: 
dolgozza fel maga a felvételeit, illessze bele 
maga az üzemterv- keretébe, vagy szerkesszen 
róla egy önálló üzemtervet, ez már aztán a 
felvett terep nagyságától és minőségétől függ. 
Természetes, hogy ez némileg a munka előre
haladásának rovására megy; de hát ezt így 
kell tenni, ha azt akarjuk, hogy a munkának 
eredménye maradandó értékkel bírjon a fiatal 
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emberre nézve. Azt hisszük, így értelmezi azt 
cikkiró is.

Egy nyári munkaidő elegendő hosszú idő 
a fiatal embert különböző pagonyokkal meg
ismertetni, változatos munkával megbízni, me
lyek teljesítése közben látnia és tanulnia kell; 
hiszen az üzemnél alkalmazott tisztekkel ezalatt 
minduntalan összejön.' így, ha két esztendeig 
marad is a rendezőségnél, annyit láthat, tapasz
talhat és tanulhat a külső kezelésből, a mennyi 
gyakorlati ösmerettel bátran neki mehet az 
államvizsgának.

Ezen idő alatt egyrészt megösmerik a főnökei 
a fiatal ember képességét, kifejleszthetik s bizo
nyos irányítást adhatnak neki. Viszont a fiatal 
ember is teljesen tisztába jöhet hajlamaival, s 
annak a célnak szentelheti egész tehetségét, 
amelyhez leginkább van kedve.

A főnökök jóakaratához azonban feltétlenül 
szükséges az is, hogy a fiatal ember ezt méltá
nyolván, igyekezzék feladatának pontos és lelki- 
ösmeretes munkával megfelelni, nemcsak a 
kötelességének — annyira-amennyire — eleget 
tenni, hanem a főiskolán nyert alapot tovább 
építeni úgy a saját maga, mint választott szak
mája érdekében. Ez az érem másik oldala.

Ha az erdőrendezést elsajátította, biztosan ki
mehet a kezeléshez, mert a kezdő korában nyert 
benyomásai állandóan megmaradnak s nem fog 
zavarba jönni akkor sem, ha esetleg a kezelés
től ismét a központba helyezik vissza, sőt akkor 
változik a legjobb erdőrendezővé, ha az erdé
szetnek kezelési oldalával már tisztában van. 
Elvégre is akkor egész erdész az erdész, 
ha erdejét nem csak kihasználni és felújítani, 
hanem azt üzemtervileg berendezni is képes. 
Továbbá pedig, sohasem tudni, hová veti a 
sors. Kerülhet oly viszonyok közé is, ahol mind
két teendőt önmagának kell végeznie, s akkor 
bő hasznát élvezi sokoldalú tudásának.

Viszont, ha a fiatal ember előbb kerül a keze
léshez a tapasztalat igazolja, hogy vajmi ritkán 
van kedve a külső erdészeti szolgálatot az irodai 
belső munkával felcserélni, kivált, ha már tűz
helyet alapított, az erdőrendezők hányt-vetett 
életével a maga egy helyhez szokott s — mi 

tagadás benne — függetlenebb működési körét 
felcserélni.

Igaza van cikkírónak, jó erdőrendezőt nem 
lehet elképzelni a kezelésnek némi ösmerete 
nélkül, de viszont rossz erdőrendező volna az, 
aki, ha maga a kezelési ösmereteket nélkülözi, 
a kezelő tisztek meghallgatása nélkül, vagy pedig 
a kezeléshez tartozó viszonyok alapos tanulmá
nyozása és tekintetbe vétele nélkül, pusztán 
elméleti alapon rendezné be erdejét.

Türelemmel legyünk.
Irta Márton Sándor.

k földmivelésügyi tárcának költségvetését tárgyalta a 
Képviselőház. Serényi Béla gróf ő excellenciája meleg 
érdeklődéssel karolta fel státusrendezésünket, s a felszólaló 
képviselők közül több felemlítette ügyünket.

Őnagyméltósága Ígéretet tett, hogy jövő évben amit 
lehet megtesz az államerdőtisztek javára a státusrende
zés ügyében.

Lehet ezt az Ígéretet így vagy amúgy magyarázni. 
Én azonban csak egy, szerintem helyes értelmet tulaj
donítok kijelentésének, hogy erősen bízik abban, mi
szerint sikerülni fog kívánságunknak, — t. i. hogy 
egyenlő képesítésű többi államtisztviselő társainkkal 
égyenlő elbánás alá vonassunk —; teljesen eleget tenni.

Ne feledjük, hogy máris van javulás és hogy ez a 
második kormányigéret. Ezért legyünk türelemmel, mert 
ha már nagyon bántotta Őnagyméltóságát a. múlt ősz
szel (amint illetékes helyen többen hallottuk), hogy 
hivatali elődjének ígéretét nem válthatta be: saját ígé
retének biztosan s teljes mértékben ura leend.

Köszönettel s hálával fogadom s biztosan az összes 
erdőtiszteknek túlnyomó része, Őnagyméltóságának ígére
tét és a felszólaló képviselő uraknak jóakaratát.

Legyünk tehát türelemmel már azért is, mert remé
nyünk lehet arra, hogy azok a nagy ellentétek, amelyek 
a földmivelési ministeriumhoz tartozó tisztviselői ágazatok 
közt, a mellékilletmények tekintetében fenállanak, az 
eddigi s kényszer miatt legalább a volt állapot fentar- 
tására törekvő irányzat felszabadulása mellett, kellően s 
méltányosan el fognak oszlattatni.

Vegyük fel e tekintetben először a tűzifát. Az a körül
mény, hogy ki égeti el a tűzifát, semmi befolyással 
sincsen arra, hogy az a fa mennyi meleget fog adni.

Megilleti tehát egyformán úgy a kincstári gazdászati, 
mint az összes m. kir. erdészeti tisztviselőket ugyanolyan 
minőségű fa.

A tisztviselők viszont, nem tehetnek arról, ha olyan 
vidéken kell lakniok, ahol a tél hidegebb s hosszabb 
ideig tart.
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Az a fő, hogy meleg szobáik legyenek. Ne részesül
jön tehát több tűzifa-illetményben senki sem, mint ameny- 
nyire szüksége van.

E tekintetben hazánk három-négy részre osztható. 
Kevés tartozik a leghidegebbek közé. Például a Tátra 
vidéke s az országhatárnak több pontja. Második az ezen 
belől levők, mint Erdély és az északi s keleti hegyvidék 
úgy 300 m. magasságig. Harmadik kör a 300 méteren 
alól levők, amelyek esetleg ismét két részre oszthatók, 
úgy, hogy a negyedikbe esnék Báziás, Lugos, Arad, 
Szeged, Baja s a Duna közt délen eső rész, míg a többi 
alföldi rész a 3-ikba. A fa vagy természetben volna ki
szolgáltatva házhoz szállítva, vagy az ennek évenként 
vagy 3—5 évenként megfelelő piaci ár szerint a favált- 
ság kiutalva.

Másik ily mellékilletmény a föld.
Annyi bizonyos, hogy a föld is kevesebbet ér a hide

gebb vidéken, már a növénytenyészeti korlátok miatt is.
Határoz a föld minősége is. Lehet ezen sokat vitat

kozni, de ha sokfelé tekintünk, eltérünk a céltól.
A cél az, s ezen alapszik az egész, hogy a kint lakó 

tisztviselő termelhesse a szükséges konyhakerti növé
nyeket, a lótartás megkívánta szénát, zabot.

Ez bizonyos mennyiséget képvisel, amely megállapít
ható. Ennek helyi értéke is még a piaci áraktól függ.

Nem feladatom számszerű adatokat felhozni, de e 
tekintetben métermázsa alapul vétele mellett szerintem 
meg lehet határozni a mennyiséget és átlagban az ehez 
szükséges földet, beosztva éppúgy 3—4 osztályba, mint 
a fánál.

Ekkor is fognak ugyan különbségek fennállni, (egyik 
jobban tud kertészkedni mint a másik; harmadik jobban 
értékesíteni, ha van feleslege stb.), de nem oly nagyok 
azok, mint a maiak, a rnint az alábbi példa igazolja. És 
nem is szabad hajszálra való törekvésekkel a felsőbbsé- 
get terhelni, mert az ily szélsőségig egyenlőségre való 
törekvésben nincs is igazság, és amint nem találhatja 
fel az ember az igazságot mindenkinek kielégítésére, 
épúgy nem lehet az igazságot abban sem feltalálni, hogy 
miért kap ugyanannyi fizetést a szorgalmas és kevésbbé 
szorgalmas tisztviselő.

■ Ma sincs igazság s a jövőre sem lesz! Miért igyek
szünk tehát időről-időre az igazságosabbat megtalálni ? 
Azért, mert minden változik időnként, s ezért kell nekünk 
is arra törekednünk, hogy a fa- és földilletménynek ma 
már nagyon igazságtalan alapja úgy alakuljon át, hogy 
közelítse meg a mai viszonyoknak megfelelő igazságot.

Hogy a mai alap milyen kevéssé felel meg a mai 
viszonyoknak, elég erre egy példa az életből.

A kincstári gazdászatnál legalább is 6 hold földet kap 
a XI., X. díjosztályba tartozó tisztviselő, s ezt az illető 
helyen természetben nyervén, bérbe adhatja átlag 
660 koronáért.

Kap ugyanakkor 34 ürméter keményfát; de ezt nem 
kapja természetben, hanem kap helyette 414 K 80 f 

váltságot. Ezzel szemben ugyanott a VIII-ik dijosztályu 
erdőtiszt kap természetben 6 hold földet, de a többi 6 
hold után csak 60 korona váltságot.

Ha ennek az erdőtisztnek fája úgy lesz megváltva 
mint sokaké, t. i. ürméterenként 5 K val, akkor kapni 
fog 310 K-át.

Tessék az összehasonlítást megtenni.
Befejezésül felhozom még, hogy az igéretteljesítéshez 

pénz vagy legalább is anyag s alkalom kell.
Úgy gondolom, hogy fő a pénz. És hogy ha az erdő

tiszteknek módjukban van az erre való lehetősé
get előmozdítani: nem hiszem, hogy visszautasítás 
követné eljárásukat.

Hogy ezt a módot én, mily körülményeknek s viszo
nyoknak beállta mellett vélem lehetővé tenni s miként 
fogom az államnak a megfelelő jövedelem forrást jelezni: 
erről rövid időn belül be fogok számolni egy kis tanul
mánynyal.

Úthálózat és erdőrendezés *

A st. blasienivel szomszédos, 1800 hektár kiterjedés
sel biró todtmoosi erdőgondnokságban 3000 márkát, 
vagyis hektáronként 1’67 márkát (kát. holdanként 1 
korona 15 fillért), tehát már kevesebbet fordítanak az 
utak fenntartására. Ez azonban korántsem esik az 
utak mennyiségének és minőségének a rovására, hanem 
talán inkább a kedvezőbb helyi viszonyokban leli 
magyarázatát.

Az ugyancsak a bádeni Schwarzwaldban fekvő herren- 
wiesei erdőgondnokságban az utak fentartásával járó 
költségekből a 3500 hektárnyi terület egy hektárjára 5'14 
márka (kát. holdanként 3 K 54 fillér) jut. Két ló után itt 
7—10 m3 fenyő épületi fát, vagy 6 ürméter bükktüzifát 
raknak.

Az erdei utak építése és fentartása terén körülbelől 
Baden vezet az egész Németbirodalomban. De a fenn- 
tebb közölt kimutatás tanúsága szerint sokat áldoznak az 
erdei utakra a többi német államban is.

Nem sajnálják az áldozatokat az erdei utakra Ausz
triában sem. így a Felső-Ausztriában lévő kincstári erdő
gondnokságok közül az ebenseeiben (8000 hektár erdő
terület) 25—35,000 koronát, az attergauiban (6400 hektár 
erdőterület) 20—30,000 K-t fordítanak évente az utak 
fenntartására és uj utak építésére.

Amíg a külföld fejlettebb erdőgazdaságaiban ilyen 
nagy összegeket áldoznak az erdőknek jó utakkal való 
feltárására és az erdei utak fenntartására, addig mi erre 
a célra évenként és holdanként alig fordítunk néhány 
fillért. Állami költségvetéseinkben a 2'5 millió hold 
kincstári erdőnél az „üzleti épületek és szállítási eszkö

* Mutatvány Muzsnay Géza főiskolai rendes tanár most megjelent 
„Erdőrendezésünk fejlesztéséről“ című művéből.
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zök“ alrovaton évente mindössze néhány százezer K 
szokott előirányozva lenni. Nincsenek adataim arra nézve, 
hogy mennyi esik ezekből az üzleti épületekre, s mennyi 
a szállítási eszközökre, s ezek között is az erdei utakra, 
de valószínűnek tartom, hogy nagyobb részét ennek az 
összegnek az üzleti épületek és a vizi szállítási beren
dezések emésztik fel. Aránylag jelentéktelennek mondható 
az az összeg is, ami a „beruházások“ rovatán szokott 
szerepelni a kincstári erdők feltárása érdekében.

Az utak építésével járó nagyobb befektetésektől való 
idegenkedésnek tulajdonítható, hogy még ma is olyan 
nagy szerep jut erdeinkben a vizen való szállításnak, 
amelyeket pedig Németországban és Ausztriában már 
régóta kiküszöbölni igyekeznek, egyfelől mert nagy 
fapazarlásal jár, másfelől mivel a vágások összpontosítá
sát követeli meg s ezáltal a felújítás szempontjából oly
annyira hátrányos, nagy kiterjedésű tarvágásokhoz vezet.

Ugyancsak a befektetésektől való idegenkedésnek a 
következménye az az egészségtelen állapot is, hogy 
erdőbirtokosaink a szállítási eszközök létesítését a fa
vásárló vállalkozókra bizzák, a kik a nagyobb kiterjedésű 
erdőkben állandó utak avagy vasutak helyett ideiglenes 
jellegű iparvasutakat építenek, s erre csak azzal a fel
tétellel vállalkoznak, ha egész völgyeket tarolhatnak le 
rövid idő alatt. A vágásterületeknek ilyen módon való 
összpontosítása folytán, amíg a sorrend kedvéért sok, 
legjobb fejlődésben , levő középkorú és fiatal faállomány 
kerül fejsze alá, — addig más erdőrészekben, — viszont 
a vágásra érett, sőt túlkoros faállományok is évtizedekig 
várják, hogy reájuk kerüljön a kihasználás sora.

Nagy anyagi veszteséget jelent ez a birtokosra, aki 
tulajdonképen drágán fizeti meg a vállalkozó által tett 
beruházásokat, — persze nem a jelen, hanem a jövő 
számlájára.

Úgy a vizen való szállításnak nagyobb arányban való 
alkalmazása, valamint a favásárló vállalkozók által épített 
ideiglenes jellegű iparvasutak térfoglalása tehát éppen 
erdőrendezési szempontból súlyos kifogás alá esik a 
vágásterületek összpontosítása és a vágásszabályozásnál 
olyannyira szükséges szabadabb mozgásnak a megaka
dályozása folytán. Mindkettő odavezet, hogy ahelyett, 
hogy a rendszeres gazdálkodásnak az alapjait megvetnők, 
legalább a jövőre nézve, még a meglévő alapot is el
rontjuk, amennyiben a korosztályok elosztását a termé
szetben az eddiginél is kedvezőtlenebbé tesszük.

Ezeken az állapotokon csakis alapos rendszerváltozás
sal, nevezetesen pedig jó erdei úthálózatok létesítése 
után segíthetünk, ami mellett úgy a vizen való szállítás, 
valamint az erdei iparvasutak rendszere természetesen 
továbbra is fennmaradhat ott, ahol valóban heiyén van.

Korántsem gondolok arra, hogy egyszerre olyan nagy 
arányokban kezdjük meg az erdei utak hálózatának a 
kiépítését, amint az a külföldön, pl. Baden nagyherceg
ség államig erdeiben történt. De azt igenis szükségesnek 
és szegénységünk mellett is kivihetőnek tartanám, hogy 

az e célra eddig fordított összegeket megsokszorozzuk. 
Hogy pl. a kincstári erdőknél kát. holdanként átlagosan 
legalább egy, koronát fektessünk be évente új útakba. 
Hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy egy évtized alatt 
két vagy három kincstári erdőhatóság kerületében egy- 
egy iparvasút épül, hanem indítsuk meg az utak és a 
szükséghez képest az erdei iparvasútak építését egyszerre 
az egész vonalon.

Az erre szükséged tőkék előteremtése céljából szakíta
nunk kellene az eddigi rendszerrel, amely mellett aligha 
jutunk egyhamar célhoz. Ahelyett, hogy az állami költ
ségvetések utján úgyszólván esetről-esetre kelljen pénz
ről gondoskodni, tekintsünk minden erdőhatósági kerü
letet olyan önálló gazdasági egységnek, amely a maga 
jövedelméből köteles törleszteni az e fajta befektetési 
költségeket. Tegye lehetővé a törvényhozás a kincstári 
erdők, s ezek keretében minden egyes erdőhatóság ré
szére külön kölcsön felvételét, avagy adjon maga az 
állam kölcsönt, azzal a kötelezettséggel, hogy azt bizo
nyos számú év alatt törleszteni kell az utak építése 
révén elérendő jövedelemtöbbletből. Meg vagyok győ
ződve, hogy néhány évi átmenet után mindenik erdő
hatóság képes volna erre; sőt e mellett még nagy 
emelkedést is tudna felmutatni az évi tiszta jövedelemben.

A törlesztendő összegeket nem csupán erdőhatóságon
ként kellene kiróni, hanem erdőgondnokságok szerint is 
meg kellene állapítani. És gondoskodni kellene e mellett 
természetesen arról is, hogy ezek az összegek, mint kiadá
sok, az évi zárószámadásokba is felvétessenek, s ekkép 
a bevételek és kiadások között mutatkozó különbségben 
minden erdőgondnokságnál a valóságos évi tiszta jöve
delem jusson kifejezésre. (így történik ez külföldön sok 
helyen. Pl. a tescheni uradalomban az erdőgondnoksá
gok minden év végével mérleget készítenek, s ebben 
számolják el az utakra, épületekre, s egyéb beruházá
sokra fordított összegek amortizációját is.)

Az útak építésére fordítandó tőkéknek az állami erdők 
részére, ezek jövedelméből záros- határidő alatt törlesz
tendő külön kölcsön utján való fedezése Ausztriában már 
tervbe volt véve az 1895. évben, de azután feleslegessé 
vált, mivel az illető összeget az általános beruházások 
keretében biztosították az állami költségvetésben.

Az erdei úthálózatok kiépítésére vonatkozó pontos 
terveknek és költségvetéseknek az elkészítését természe
tesen számításoknak kell megelőzniük a befektetendő 
összegek nagysága és miképpen leendő törlesztése tekin
tetében. Ezekhez a számításokhoz adatokat szolgáltatni 
s a biztos alapot megadni elsősorban az erdőrendezés 
feladata. Sőt célszerű ezeket a számításokat magában a 
gazdasági tervben, illetőleg a revizionális munkálatokban 
tenni meg.

Mindenekelőtt, legalább megközelítő pontossággal meg 
kell állapítani az útvonalak elhelyezését és hosszúságát, 
figyelemmel arra, hogy azok segélyével könnyen hozzá 
lehessen férni az erdő minden részéhez, s ezáltal lehe
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tővé váljék a gyérítések foganatosítása is az erdő bár
mely részében. Hegyes vidéken ehez a vázlatos terve
zéshez nagyon természetesen olyan térképekre is szük
ségünk van, amelyeken a magassági vonalak (izohipszák) 
is fel vannak tüntetve. Éppen ezért nagyon kívánatos 
volna jövőben a felmérést ezekre is kiterjeszteni, s 
gazdasági térképeinket — a miként külföldön sok helyen 
történik — ennek megfelelőleg úgy készíteni, illetőleg 
úgy egészíteni ki, hogy a terepviszonyokra nézve is biz
tos tájékozást nyújtsanak. Addig is azonban jó hasznát 
lehet venni az 1 : 25000 mértékarányban készült katonai 
táborkari térképeknek.

(Folyt, köv.)

Faustmann—Heyer-féle eljárási tervezet.II. közlemény*
Irta bágyoni Szabó Endre, 

tanársegéd a m. kir. bány. és érd. főiskolán.

Minden kérdést kétféleképpen lehet megfogni: abszolüt- 
és relátiv-formában.

Szóbanforgó kérdésünk abszolút formájában így hang- 
zanék: a F—//.-féle értékelő-elmélet elemzéseiből le
származtatott eljárási tervezet alkalmas-e a terményérté
kesítés jogosan megkívánható feltételeinek megadására 
— vagy sem. A kérdés ebben az alakjában : jövedel
münk rentábilis, eloszlásának egész problémáját elénk 
tárja; — ennyit egy rövid cikkben természetesen nem 
markolhatok össze. Könnyebb végét fogom tehát, ha ebbe 
a relativ-formába öntöm át: vart-e ok, amiért az emlí
tett eljárási tervezetet a nyers terményfölöslegek 
értékesítéséhez fel ne használjuk ? Ez a határolt kér
dés már nem vág a jövedelem-elosztás társadalom
gazdasági kérdésébe, mivel ennek megoldása az erdő
gazdasági tudományágaknak egymáshoz való viszonyából 
is önkényt kiadódik ; erre tehát könnyebb lesz megfelelni.

Az egyes erdőgazdasági tudományágak tételei között 
csak azokat csoportosítom itt össze, melyek idézett kér
désünk tárgyilagos megoldásához elengedhetlenek.

Ezek között: a logikán és az analízisen kívül fekvők 
az alább következő (I. és II. számú) fejezetekben vannak 
röviden összefoglalva.

I. Az értékszámitástan kritikájának célja: az érté
kelő-elméleteknek megértését és megítélését a közönség 
számára megkönnyíteni; ezáltal feladatává vált: a 
kérdésbevett elméleteknek alapfokozatait1 először ma
gyarázni és másodszor értékelni.

* Az I. közlemény megjelent eze.n közlöny 1910. évi 19—22. 
számú füzeteiben : „A rentábilis jövedelemelosztás az erdőértékszá- 
mitástan fejezeteiben' cim alatt.

1 Az elméletek alapfokozatai: elemzés (analízis), összetétel (szin
tézis), általánosítás (asszociáció), eljárási tervezet (szisztéma) és 
módszer (methodus).,Ezek között a címben megnevezett:

Eljárási tervezet alatt kell értenünk: egy valamely tetszőlege-

Ezen kettős feladat egyik oldalát sem szabad elhanya
golnunk akkor, amikor kritikát gyakorolunk. Mert, ha 
csak magyarázunk és nem értékelünk is egyúttal: a 
mindent megbocsátás bűnébe esünk; ha pedig nem 
magyarázunk, csak értékelünk, akkor meg az önkény- 
kedö biró gyűlöletes, vagy nevetséges szerepét 
vállaljuk magunkra.

Vegyük a kritikai magyarázat és értékelés fontosságát 
közelebbről szemügyre.

1. A bíráló, amikor magyaráz, először a kérdéses 
elméletnek az önmagára gyakorolt hatását figyeli meg 
és írja le, óvatosan számbavevén a változó külső körül
ményeket és felfogó énjének állandó elfogultságát, hogy 
ezáltal az elmélet hatásának összegezéséből kivonni 
tudja az idegen elemek hatását, melyek csak zavarólag 
hatnak a tárgyilagos, értékelő ítélet lehozásakor.

Másodsorban : az elméletet veszi elemzés alá, részeire 
bontja, ezután a részek kapcsolatát vizsgálja, majd ezek 
alapján az elmélet újra felépíti, az eljárási tervezetből 
nyert szabályt általánosítja és végül a kínálkozó cél 
elérése érdekében megállapítja annak módszerét is.

Természetes, hogy az elemzés adta össztevőelemeket 
tisztán és hátározottan láthassuk, szükséges, hogy az 
értékszámitástan minden csínját-binját ismerjük; 
különösen el kell vetnünk minden előre készített 
szkémát, hogy kapcsolatot csak ott láthassunk, ahol 
az tényleg meg van, nehogy a fent említett újra
építésnél olyan torzot hozzunk létre, mely nem 
hasonlít az eredetijéhez.

Ily módon jutunk el a kritika első részének végcéljá
hoz : az értékelő törekvéseinek és céljának tárgyilagos 
magyarázatához. Itt az eddiginél fokozottabb óvatosságra 
van szükségünk, mert az értékelő szándékairól csak 
közvetve szerezhetünk tudomást; jelesen : csak követ
keztetésekkel férkőzhetünk a közelébe, már pedig hány
szor csalnak a következtetések ?

2. A kritika másik, éppen ily fontos feladata: az 
értékelés2, dacára annak, hogy ennek az alapja merő
ben egyéni, más szóval: szubjektív, és dacára annak, 
hogy a logika sokat fáradozott (de eredménytelenül) 

sen választott elmélet ama részét, amely hivatva van: az elmélet 
elemzése által nyert képzeteket egy egészszé egybekapcsolni, hogy 
ezáltal az elmélet, mint tervezett eljárás, eleve meghatározott célját 
elérhesse.

Lásd bővebben: Herbart „Paedagogia“, vagy Baumeister: 
„Praktischer Paedagogie“, továbbá dr. Frick, dr. Richter, dr. Wilk 

.E.: „Tanítási kísérletei“ (minta tanításai), ennek 5. sz. füzetében 
egy kidolgozott, kész példát találunk a kritikai tárgyalásra. Ezen so
rozatos munkát a nevezett pedagógusok az 1884. esztendőben indí
tották meg a középiskolai tanárok számára. Szerző.

2 Jodl szerint: „a kritika egész újabb fejlődése mind határozot
tabban az érték fogalmára tör, mivel éreznünk kell, hogy az érték 
fogalma milyen mértékben érezteti hatását ott, ahol értékeléssel van 
dolgunk“. Döring szavaival élve : „az érték fogalma mindenütt érez
teti hatását ott és akkor, ahol és amikor értékeléssel van dolgunk“, 
lásd: Döring „Philosophische Güterlehre“ (1888). Szerző, 
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objektív értékmérők megállapításán.3 De mert a szub
jektív nem egyértelmű az önkényessel s a céltévesztettel, 
ennélfogva a bíráló ítélete általános érvényű, abszolút 
értékmérő, azaz Schuppe szavaival élve : önértékűf is 
lehet. De csak akkor, ha kritikai értékelésének eljárását 
oly módon fejleszti, hogy mindjobban megszabadítsa 
magát önkényességeitől és a külső körülmények okozta 
szubjektivitástól, hogy ezáltal mentői pontosabban tudja 
megfigyelni, feljegyezni és mérni az elmélet értékjelző 
elemeit.

8 Lásd: Aristoteles: ,,«^ía“-ját, Kant: „Uj tudomány"-át, 
Döring „Güterlehre" Bentham: „Deontologia"-jít és mások 
(Jodi, Hartmann Ed., Meinong Alexius, Ehrenfeldt Chr, stb.) 
munkáit, le Roy, Vincent, Wilbois, Bergson dolgozatait, melyek a 
Revue de Métaphysique et de Morale 1900—1903. évfolyamai
ban jelentek meg.

4 Schuppe K greifswaldi tanár, „Grundzüge der Ethik und 
Rechtsphilosophie“ c. munkájában az abszolút értékest keresvén, 
elmélkedésében arra jutott, hogy:

a) abszolút értékes csak az lehet, amitől minden más nyeri.ér
tékét, b) az értékesség egyetemes feltétele nem lehet más, mint az 
öntudat, következésképpen c) az öntudatban megnyilatkozó intelli
gencia az, ami az emberre nézve abszolút értékes = önértékü.

Azt hiszem, Schuppe: Fichte „Theoretische und praktische 
Wissenschaftlehre“-jének hatása alatt irta meg fent emlitett elmé
letét, mindazonáltal Schuppe ezen alapelveit az értékelmélet terén 
felmerült gondolatok legmélyebbjeinek tekintem. Szerző.

(Folytatjuk.)

Országos magyar agancskiállitás.

József királyi herceg védnöksége és gróf Széchényi 
Béla elnöklete alatt április 23-án reggel nyílott meg 
Budapesten, a Vigadó kistermében az 1911. évi orszá
gos agancskiállitás. Fényes, nagyszabású kiállítás, amilyen 
még Magyarországon nem volt soha! Remekebbnél reme- 
kebb tropheák eddig nem tapasztalt számban vonultak 
fel az ország minden részéről erre az ünnepélyes ki
állításra, melynek egyik érdekes és megható nevezetes
ségét képezte az, hogy II. Vilmos német császár is beállott 
a kiállítók sorába. Még pedig nem csak a Frigyes királyi 
herceg bélyei uradalmában elejtett 9 darab kapitális 
magyar agancscsal, hanem az ő híres Rominben nevű 
40000 holdas vadászterületén zsákmányolt olyan gyö
nyörű 2 német agancscsal: amelyek derekasan meg
állják a helyüket a legerősebb magyar agancsok között 

is. Sőt ha Ő Felsége nem versenyen kivül állítja ki ezt 
a két kedves vendéget: az egyiknek fel kellett volna 
akasztani szép fehér koponya-csontjára a 4-ik dijat.

Általános örömet s büszkeséget keltett II. Vilmos 
császárnak ez az elhatározása s minden magyar vadász 
őszinte szívvel óhajtja, hogy a jövőben is szerencséltesse 
és emelje a fényét agancskiállításunknak.

Ebből a dicséretes, nemes példából talán Hochenlohe 
herceg is levonja a jövőre nézve a consequentiákat s be 
fogja látni, hogy nem képez sem bűnt, sem hazaárulást, 
ha egy német herceg a magyar agancskiállításon részt 
vesz — sőt hogy a magyar területen lőtt agancsokat 
bemutatni egyenesen kötelesség is. Hochenlohe herceg, 
aki magyár birtokos is és több helyen vadászbérlő, min
den évben ejt egy pár hatalmas agancsot és következe
tesen úgy elkerüli velők a kiállítást, mint az ördög á 
tömjénillatot.

Az idén is ő lőtte az egész országban a legerősebb 
bikát, mesebeli 11 és fél kilós sulyiyal, zalamegyei bér
területén s még azt az elégtételt sem nyújtja a magyar 
vadászközönségnek, hogy megnézhesse, megcsodálhassa 
hazája gyönyörű termékét. A második legerősebb agan
csot, — amely herceg Eszterházy birtokában van, — a 
„híres 26 os“-t is nélkülöztük e kiállításon. Talán azért 
nem állította ki a herceg, mert nem ő lőtte, hanem egy 
paraszt ember, az uradalmával határos Szentmihályfa 
községe vadászati bérlője? Ez bizony nem elegendő ok! 
Hány hatalmas, elsődijnyertes trophea került már a ki
állításra, amit nem a vadász-úr, hanem a vadorzó lőtt! 
Magyarország ebben — fájdalom — speciálitás; itt 
számolni kell a vadorzó urakkal, mert hiszen ők 10-szer 
annyian vannak, mint a jogos vadászok, és 10-szer 
annyit is lőnek a birtokos vagy vadászbérlő területén, 
mint maga a tulajdonos. Végtelen szomorú és érthetet
len állapot, de tűrnünk kell a vadászgazdaságnak ezeket 
a rettentő gyorsan szaporodó parasitáit, mert a törvény 
nem nyújt módot kiirtásukra.

Évtizedek óta van már rendszeres agancskiállításunk, 
de ezek a kiállítások, ha minőség tekintetében elsőran- 
guak voltak is, a kiállított tropheák számát tekintve, 
nagyon szűk korlátok között mozogtak, a burjánzó rész
vétlenség miatt. Nem ragadt reánk a külföldi jó példa; 
magyaros nemtörődömséggel tértünk mindig napirendre 
felette, mi, akik gazdag fővadállományunkkal a világ 
legszebb agancskíállításait rendezhettük volna. Széchényi 
Béla grófnak, a kiállítás elnökének az érdeme, hogy 
1909-ben egy, az eddigiekhez mérten gazdag, fényes 
kiállítás nyílott meg Budapesten. Az ő fáradtságot és 
áldozatot nem kímélő buzgalma teremtette meg a mos
tani páratlan szép és gazdag kiállítást is, amelyen immár 
kifejezésre jut Magyarország vadbősége és vadállományá
nak qualitása is. Büszkeséggel és csodálattal telt meg 
minden vadászember szive, mikor átlépte ennek a ki
állításnak a küszöbét s önkéntelenül is hálával adózik 
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a kiállítás toborzójának, megteremtőjének: Széchényi 
Béla grófnak.

Kíváncsiságtól dobogó szívvel sietünk a vigadó díszes 
lépcsőházában felfelé s alig várjuk, hogy meglássuk a 
kiállítást. Sűrű agancserdő fogadja, s kellemes, a bőgés 
feledhetlen, édes emlékeit felelevenítő pézsmaillat része
gíti meg a belépőt, amit a szarvasagancsok terjesztenek. 
Ettől az illattól minden vadászember megittasul s kábul- 
tan, szórakozottan lépdel végig a nagy teremben, mig 
csak meg nem állítják a félkörben felállított díjazott 
agancsok. Itt felocsúdik s idegesen keresi a kiállítás, 
az elmúlt év országos hősét, bajnokát, az I-ső díjnyertes 
agancsot. Amint megtalálja: mohón szemléli és remegő 
kézzel mércsikéli, fogdossa a vastag, gyöngyös agancs- 
szárt I Az idén van mit szemlélni, csodálni, akár reggel
től estig — s ha az ember a végére jutott, ismét elől 
kezdheti, mert szinte beleszédült a sok látnivalóba, s nem 
tud választani, eligazodni a sok hatalmas trophea között. 
Volt is az idén dolga a biráló-bizottságnak, mire ki tudták 
válogatni, hogy melyiknek jusson és milyen díj jusson. 
Két napig fáradoztak, mire elkészültek a bírálattal. Nagy 
és nehéz munka volt. Trautenberg Frigyes báró elnöklete 
alatt, Eszterházy Béla gróf, lnkey Antal, Heinrich Ferenc, 
Róth Loránd, Teleki Tibor gróf és Zichy Kázsmér gróf 
végezték a nehéz tisztet.

102 darab nyiltterületi, 4 vadaskerti szarvasagancs, 
14 darab dámlapát, 146 drb. őzagancs, 13 zergekampó, 
egy muflonszarv és 2 vaddisznóagyar díszítik a kiállítást. 
És ezek — a Vilmos császár 2 rominteni agancsát ki
véve — mind a magyar szentkorona országaiban ejtettek 
el. Van azután még egy gyönyörű külföldi trophea-gyüj- 
temény, mit magyar vadászok zsákmányoltak tropicus és 
arcticus földön.

Az óriás terem két oldalán sűrűn egymás mellett és 
3 sorban egymás felett vannak elhelyezve a szarvas
agancsok és a középen félkörben külön állványokon áll 
a 14 drb díjazott agancs. Tiz nyiltterületről és 4 vadas
kertből. A szarvasagancsok átlaga elsőrangú; egytől-egyig 
mind kapitális darab s a legtöbbje 7—8 kiló súly között 
váltakozik — habár a kiváló darabok súlya kevesebb, 
mint hajdan, mikor az első díjas 11 —12 kilót nyomott.

A kiállítás érdekességét az is emeli, hogy az idén sok 
oly vármegye és vidék vonult be, ahonnan még eddig 
egyáltalán nem, vagy legalább is nagyon régen nem 
láttunk jó agancsokat. Beszterce-Naszód megye 2 igen jó 
agancscsal, Sáros megye szintén 1 jó agancscsal mutat
kozott be először. Mindkét vármegye vadállományának ■— 
ha csak nagyon hozzá nem látnak a bikalövéshez és 
kíméletet nem szavaznak a teheneknek — szép jövője 
van. Ezekkel a megyékkel még sokszor fogunk a jövőben 
találkozni. Hasonlókép most mutatkozott be először a 
szlavóniai gróf Normann-uradalom is és mindjárt el is 
vitte a Il-ik dijat. Jól esett látnunk egy Nógrád megyei 
erős agancsot is a vilkei uradalomból; szinte el is feled
tük, hogy Nógrádban van szarvas, oly régen nem halla
tott magáról semmit. Általános meglepetést keltettek a 
gömörmegyei Rozsnyó vidéki szép agancsok. Eddig csak 
Koháry-Coburg hercegtől láttunk Gömör megyei agancso
kat s most egyszerre itt terem Rozsnyó és olyan gyönyörű 
agancsokkal mutatkozik be, hogy csak úgy csodálja az 
ember. Sornogymegye is kitett magáért egy egész gar
mada szebbnél-szebb agancsot állítva ki, Örömmel láttuk 
az oly hirtelen lehanyatlott 2 híres vármegyét, az egész 
világon ösmert Máramarost és Ungmegyét. Talán még 
egyszer a jó Isten kegyelméből — más úgy sem segít 
rajtuk — ezek is életre kelnek.

Mielőtt reátérnék a díjazott agancsokra, meg kell még 
említenünk a kiállítás egy szomorú érdekességét. Érdekes, 
mert a kiállítás leghatalmasabb agancsa fekszik előttünk, 
és szomorú, mert ez a hatalmas gyönyörű ősagancs, 
amely érett állapotban meghaladta volna a 12 kilót, még 
mohos, fejletlen állapotban esett zsákmányul. így is 9’75 
kgmot nyom. Ez is Somogymegyéből (Simonfa) ered, ahol 
Berger Miklós birtokos csősze lőtte le julius 1-én éjjel a 
földeken. Nagyon kevesen tudtak erről az agancsról s 
csak egervári Egerváry Gyula orsz. vadászati főfelügye
lőnek köszönhető, hogy a kiállításon látható volt; mert ő 
járt és fáradozott benne, mig reá tudta venni a vonakodó 
tulajdonost,' hogy kiállítsa. Amiért kiállította, köszönetét 
mondunk neki, hanem amiért egy ilyen mesés őzagan
csot — amilyen évtizedenként 1—2 drb terem — mond
hatnék virágjában elhagyott pusztítani: azért megérde
melné, hogy a vadászat szent itélőszéke elé állítsák — 
már t. i. ha volna. Feltesszük, hogy a csősz az ő tudta 
nélkül követte el ezt a „gyilkosságot“ és méltó bünte
tését elnyerte.

A bíráló bizottság az első díjat, valamint József kir. 
herceg tiszteletdiját és gróf Széchényi Béla tiszteletdiját 
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a II. Vilmos német császár által lőtt és Frigyes kir. 
herceg által kiállított remek bélyei 16 ágasnak Ítélte oda. 
Ez a kiállítás legszebb gyöngyös agancsa, csak a koro
nája nem elég szépen fejlett az erősséghez képest. Hossza 
114 cm., vastagsága a középág alatt 20, a középág 
felett 19 cm., súlya 10 kgrm. A második dijat a már 
említett s gróf Normann Rudolf által Szlavóniában ejtett 
18-as kapta. Szép vaskos agancs, 116 cm. agancsszárral 
és 9.90 kgr. sulylyal. Vastagsága a középág alatt 19, 
felett 16 cm. Ha a középág felett is olyan vastag maradt 
volna, mint amilyennek indult: meghaladta volna a 11 
kilót. A III. díjat a Frigyes kir. herceg által lőtt és ki
állított 18 ágas vitte el. Hossza 117, vastagsága a 
középág alatt: 19*/2 — felett: 15x/a cm., súlya: 8.30 
kgrm. Nem is kell mondanunk, hogy szép agancs, hiszen 
Bélyéről csakis szép erős agancsok jönnek. A IV-ik dijat 
gróf Keglevich Miklós Beszterce-Naszód megyében a 
borgóprundi vadásztársaság területén lőtt 16 ágas nyerte. 
Ez a kiállítás leghosszabb és legnagyobb agancstávolságu 
tropheája. Hossza 125 cm., vastagsága 16 és 17 cm., 
távolsága 156 cm., súlya 9 kgr. Az V-ik dijat Pallavicini 
György gróf somogymegyei 20 ágasa kapta. Hossza 
107 cm., vastagsága a középág alatt és felett 17 cm., 
súlya 8.80 krgm. A Vl-ik dijat Pauchly Rezső a rozs- 
nyói püspök területén lőtt 16 ágas vítte.i el. Szép, erős, 
gyönyörűen ívelt agancs, mint az összes rozsnyói 
agancsok. Hasonló az idén kimaradt biharmegyei agancs- 
typushoz. Hossza 103 cm., vastagsága 17 és 16 cm., 
súlya 8.90 kgr. A VII. dijat Eszterházy László gróf már- 
marosi 16 ágasa kapta. Ez már jóval gyengébb az 
előbbieknél, de „mármarosi". Bízunk a feltámadásban. 
Hossza 102 cm., vastagsága 15’/2 és I6V2, súlya 8.65 
kgr. A VIII. dij ismét egy somogymegyei agancsnak 
jutott: a Széchényi Bertalan gróf által lőtt 14 ágasnak. 
Hossza 109 cm. vastagsága^ I6V2 és 16 cm., súlya 7.90 
kgrm. A IX-ik dijat Pálffy József gróf mármarosi agancsa 
nyerte. Hossza 108 cm., vastagsága alul felül löVscm., 
súlya 7.40 kgrm: A X-ik dij Rákosi Levente dr. rozsnyói 
(Gömör m. gyönyörűen iveit szép formás, erős) 12 ága
sának’ jutott, bízvást megérdemelte volna a Vlll-ik dijat. 
Hossza 105 cm., vastagsága 17 és 16 cm., súlya 8 kgr.

A nem díjazott agancsok közül említésre méltók még 
mint kiváló erős agancsok: a Tömöry Arthur sárosmegyei 
szép magas 14 ágasa gyönyörű koronával; a gróf Hunyadi 
Károly aradmegyei 2 agancsa: egy 12-es, a második 
leghosszabb agancs szép lapátos koronával és egy zömök, 
erős, gyöngyös 10-es; pongyelöki Róth Loránd liptó- 
megyei erős, gyöngyös, szép 12-ese, melynek ha a 
koronája arányosan fejlődik: okvetlen helyet kér magá
nak a 10 első között Az ösmeretlen és lekicsinylett 
Nógrádmegyéből Jankovich Bésan Gyula egy olyan szép 
erős 12-est küldött, amely egyszeriben tiszteletet szerzett 
a megyéjének. Szép gyöngyös, erős agancs, csak a 
koronája gyenge. Ez a kiállítás legsötétebb agancsa. 
Olyan fekete, mint a szurok. Egytől-egyig kapitális agancs 

a Frigyes királyi herceg által kiállított 13 darab bélyei 
agancs, köztük 9 darab Vilmos császár zsákmánya. 
Szándékosan utoljára hagytam, mint nevezetességet 3 
agancsot. Ebből kettő a már említett s II. Vilmos császár 
által kegyesen ideküldött rominteni agancs. Magyarorszá
gon a németországi agancsokról mindég olyan kicsinylő- 
leg nyilatkoztak. Vilmos császár most bebizonyította az 
ellenkezőt, mert a küldött 2 agancs mindegyike gyönyörű, 
elsőrangú trophea. A 16-os egy oiyan hatalmas kifogás
talan erős darab, hogy Bélyén sem teremnek szebbek. 
Csak a magyar szarvasénál jóval rövidebb és keskenyebb 
kis koponya árulja el, hogy nem hazai példány. De ez a 
körülmény csak növeli az agancs értékét, mert még 
nagyobb dicsőség, ha egy kis testű német bika épp oly 
erős agancsot tud produkálni, mint a mi nagy magyar 
bikáink szine-java. A második agancs már a német szarvas 
testéhez jobban illő rövid agancs. Hanem a koronája 
olyan ennek a 20 ágú szarvasnak, hogy ilyen nálunk is 
csak minden 1/t században akad. Egy gyönyörű, erős, 
tölcsér formájú korona, szép, szabályosan fejlődött 7 
ággal.

A második nevezetesség a József kir. herceg által Bars 
megyei uradalmában lőtt 14-es. Ez egy rövid, zömök 
agancs olyan vastagsággal, ami egy mégegyszer olyan 
hosszú agancsnak is becsületére válna. Különösen hat 
az emberre ez a vastag tömzsi agancs s önkénytelenül 
is arra gondol, hogy micsoda hatalmas ütlegeket oszto
gathatott ez a bika súlyos fegyverével. Mióta vis.szatudok 
emlékezni, csak egy ilyen zömök, túlvastag agancs volt
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a kiállításon, valami 12 évvel ezelőtt; amelylyel Koháry- 
Coburg herceg nyerte akkor az első dijat.

A nyiltterületi szárvasagancsokon kívül még 4 drb 
vadaskerti is lett kiállítva. Mind a négy szép erős darab 
s mindegyik kapott is 1—1 dijat. Az elsőt gróf Drasko- 
vich Iván 18 ágasa nyerte a Baranya-Selye-i vadasból. 
Nagyon szép erős agancs és a súlya is tiszteletre méltó, 
mert ép annyi, mint a nyílt területi első díjasé: 10 kgrm. 
A II. dij a 7‘30 kilós és gróf Károlyi Imre biharmegyei 
vadasából származó szép 14 ágasé lett. A III. és IV. 
dijat Hunyady József gróf kapta 5'20 kgrmos 12-es és 
14-esével.

A rendellenes szarvasagancsok 2 diját Tömöry Arthur 
és Jankovich Bésan Gyula vitték el egy-egy monstrosus 
agancscsal.

Elhagyva a szarvasagancsok csoportját, a dámlapátok- 
hoz jutunk. Az eddigi 5—6 drb lapát helyett 14 drb 
gyönyörű lapátra esik a tekintetünk. Egyik szebb a 
másiknál; olyan hatalmas darabok, hogy szinte nem 
érti az ember, miként bir egy olyan kisebb állat, mint a 
dámvad, ekkora hatalmas fejdiszt növeszteni és viselni. 
Az első díjnyertes olyan, mint egy cervus-giganteus 
lapátja. 83 cm. hosszú, 21 Va cm. széles lapáttal. Az I. 
és II. dijat Erdődy Rudolf gróf nyerte remek 2 lapátjá
val. A III. és IV. dijat Károlyi Imre gróf bályoki lapátja 
s az V-ik dijat Odescalchi Livio stomfai lapátja nyerte. 
Nagyon érdekes a Mocsonyi Antal által kiállított krassó- 
megyei lapát. Inkább hasonlít egy jávorszarvas fejdiszé- 
hez mint dámvadéhoz, mert a lapát nem felfelé terjed 

és előre hajlik, hanem széliében, egy háromszöget alkotva, 
melynek leghosszabb oldala fent van s vízszintes irány
ban fekszik. Ág meg annyi van rajta, hogy meg se 
tudja az, ember számolni. Az idén Koháry-Coburg herceg 
is állított ki 1 lapátot. Jó lapát, de még mindég nem a 
régi. Úgy látszik, kifogytak már ott is az erősek. Jó volna 
pár évig pihentetni ezt a szép nyílt területet és kizárólag 
a tehenek lövésére szorítkozni — de a nyársasokat is 
kiméivé 1

Egy külön, oszlopoktól elválasztott helyiségben vannak 
elhelyezve az őzagancsok. Bátran elmondhatjuk, hogy 
ilyen gazdag és ilyen szép gyűjtemény soha nem díszí
tette még a kiállítást s talán egyhamar nem is fogja. 
De ha lesz is valamikor ennyi őzagancs együtt, az már 
egyszer egészen bizonyos, hogy erősebb agancsok nem 
lesznek, mert már ezeknél erősebb agancs Európában 
nem teremhet. Ilyeneket még a berlini agancskiáliítás 
sem látott, pedig őzagancsokban Németország magasan 
felettünk állott. Ott gondozzák, ápolják az őzállományt, 
míg minálunk nem törődik velők senki. Magyarországon 
az őz olyan mostoha gyermek, általában kevésre becsülik. 
Hej, pedig ha egy kis tudással gondoznák az őzállomá
nyunkat, micsoda mesés tropheakat lehetne termelni. De 
hogy is törődne velők valaki, mikor még a szarvasokkal 
sem gondol igazában más, mint a jó Isten.

Az idén kiállított őzagancsok között van valami 8—10 
drb. olyan, amilyent még eddig Európa nem mutatott be 
kiállításon. Egyenesen csodás agancsok, s az embernek 
meg kell sorba kopogtatni, hogy elhigyje, miszerint nem 
valami szobrász gyártotta gipszből. Leírni, róluk hű képet 
adni nem lehet, ezeket látni kell 1 Nem annyira magas
ságban tűnnek ki ezek az agancsok, mint rettenetes 
vastagságukkal. A rózsa és az első ág között 12— 12J/2 
cm. vastagok, akár csak egy közepes 12-es bika. Mondha
tom, az ember nem tud tőlük megválni, olyan hatalmasak. 
Az első díjnyertes, Hunyadi László gróf által lőtt 10-es 
őzagancs, egyenesen a természet remeke — hanem a 
gróf Pejacevich Márk által versenyen kívül kiállított s 
Szlavóniában Kovacican elhullva talált őzagancs felül múl 
minden képzeletet. Szerencse, hogy ezt az agancsot úgy 
találták, mert félős, hogy az elejtője örömében ' meg
hibbant volna.

Mint collectió említésre méltó: József kir. herceg 12 
őzagancsa, gróf Wenkheim igen erős 7 agancsa és gróf 
Hunyadi Károly 14 drb. őzagancsa. Ez az utóbbi 14 drb. 
erősebb lehetne, mert jó vidékről származik, s erősebb 
is volna, díjat is kapna, ha a gróf úr évente megelégedne 
60—70 drb. helyett 14-el. A kitűzött 10 díjat a követ
kezők nyerték: I. díj gróf Hunyadi László, Il-ik gróf 
Andrássy Sándor, IH-ik Fekete Antal, IV-ik báró Révay 
Simon, V-ik József kir. herceg, Vl-ik Bocsánczi László, 
VII. ifj. Wesselényi Miklós báró, VIII. Harkányi Sándor 
báró, IX. Terényi Sándor, X. Károlyi Imre gróf.

Az abnormis őzagancsokra kitűzött 3. dijat id. Wesse-
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lényi Miklós báró, Jankovich Bésan Gyula és Szapáry 
István gróf nyerték meg.

A zergekampók csoportjáról szintén csak azt mond
hatjuk, amit az őzekéről. A beküldött 13 drb mindegyik 
kabinéit példány. Magasságuk 26 és 29 cm. között vál
takozik, s olyan vastagok, amiről más országban a vadá
szoknak fogalma sem lehet. Az első díjnyertes 10 cm. 
vastag. Ami ezeknél a kampóknál jobb ; az már nem is 
lehet zerge-, hanem antilopp-szarv.

Itt is — mint az idén minden trophea-csoportnál — 
meglepetés várja a szemlélőt. Eddig u. i. a retyezáti 
zerge mindég leverte a versenytársait. Az idén is az 
első dijat Inkey Antal retyezáti zergéje vitte el, de a 
második, negyedik és 5-ik dij az egy idő óta lemaradt 
fogarasi zergéknek jutott. A III. dijat pedig egy mostan 
bemutatkozó hegyvidék a Pazeng kapta.

Mielőtt búcsút vennénk a kiállítástól, meg kell még 
említeni Vojnics Oszkár gyönyörű afrikai gyűjteményét, 
gróf Edelsheim Gyulai Lipót 8 jegesmedvéjét, 1 fókáját 
és Baich Milán báró szép jegesmedvebőrét — mint a 
melyek nagyban hozzájárultak a kiállítás fényéhez, 
sikeréhez.

Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

III. dij.
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A szegedi Fehértó és madárfaunája.
Irta Lakatos Károly.

Midőn a hagyományos őszi esőzések beállanak, hir* 
télén megváltozik az egész tóság. A sziksó-rónák eltűn
nek s kezdetét veszi ismét az átalakulásnak az a már 
említett sajátságos folyamata, mely a szincserében oly 
meglepően nyilvánul. Lassan-lassan az egyik szinszélső- 
ségből: a fehérből, a pygment átvált a másikba: a 
feketébe. Ismét tintafoltszerü habarcsok képződnek, egyes 
kisebb-nagyobb vizes foltok, locsogók, erecskék, stb. ; 
végre a csapadékok fölszaporodtával a folytonossági 
hiányok kitöltetvén, támad a tóaljon egy összefüggő, 
egyöntetű síkviz (itt-ott fövényszigetekkel, gerinces nyúl
ványokkal s egyéb kimagasodásokkal tarkázva), mely 
azonban a tavaszi rengeteg kiterjedésű tónak csak 
miniatűr képét mutatja.

Most már az őszi nap kevésbbé intenzív ereje nem 
képes párává változtatni a meggyülemlett csapadékok 
özönét; a szívós, kemény tóalj pedig egy cseppet sem 
szivacstermészetü. Azon ugyan át nem hatol egy csepp 
esővíz sem, hanem megáll rajta rendületlenül, a jövő 
nyár kánikulai napjáig.

A madárféle csak erre vár. Megindul a „húzás“ s a 
tó napról-napra mind népesebb lesz.

Elsőnek csakhamar beköszönt a „szépszavu“ „nagy
orrú“ szélkiáltó madár (Numenius arquatus) szelet, esőt 
jövendölni a székháti gazdának; aztán a nagyság min
den változatában cifra fütyölésü „sneff" rokonai is elő
kerülnék rendre. Hanem előbb csak egyesek jönnek. 
Ezekta szállás-csinálók. Ezeket követik a 3—4 tagból 
álló kis kompániák; majd csapatokat is látni, végre 
egész sűrű falkákban jelentgetik magukat a tó körén, 
mindig több és több, még a közeli juhlegelőket is el
lepve, felhőszerü rajaikkal és alanti, zsizszsenő rebbe- 
nésükkel, neki-nekiirányítják a legelésző nyájat, fölingerlik 
a bátor „pulit“, mely mérges nyaffintással ugrik fel 
utánuk.

Ilyenkor a tóköri tarlókon is nagy a madárjárás. Ki
száll a sok falkás sneff oda is élelmet keresni, boga
rászni, elkószálni egy kissé a néptelenné vált pusztákon, 
ahol már most nem igen fenyegeti őket veszély, mert 
messzire el lehet látni. Hanem az öles kukoricások, azok 
mindig gyanús helyek előttük. Hirtelen nagyot csava
rodnak, ha megzörren bennük valami s a másik 
pillanatban már úgy szerterebben a megriadt madár- 
sokadalom, mintha karvaly csapott volna közibük.

Igen ám, mert a ravasz csőszbácsi ily helyeken 
szokott hűsölni, ha nagyon „tűz a nap", no meg mellé
kesén vigyázódni a falkás „gyepicsirkék“ (galambsneffek) 
járására is. Hallani is nem ritkán a kukoricások irányá
ból egy-egy veszekedett nagy brum-ot és látni rá nyom
ban a távol messzeségben akkora füstfelhőt, mintha leg
alább is egy kazal gyulladt volna ki; — de figyelmesebb 
körültekintésre látni még egy nagy falka madarat is, 

melyből im, épp most is kipottyan egy halálra sebzett 
„gyepicsirke“, mely a ravasz csőszbácsi rozsdás bumber- 
dójának esett áldozatul.

Odalenn a tómelléken is nagy a madármozgalom, kivált 
éjszaka.

Szünet nélküli roppant madárkoncertbe folyik össze itt 
az ezer meg ezer madártorok muzsikája napkeltéig foly
tonosan. „Rimánkodik“ a rekedt lócsér (Larus ridibundus 
et Carrus); kacag a lilik (Anser albi frons); gágog, 
zajong, hupog, csobog az ezernyi vadlud; cséreg, krekeg, 
csörög a csörgő-kacsa; dalol roppant álhatatossággal 
„vékony“ és „vastag“ hangokon a csodások szélkiáltó 
(gojzer), szünetnélküli roppant zajongásukkal felülkere
kedve a többi más ezer s ezernyi madárféle sablónszerü 
nyelvelésén, a sneffek csodacifra hangmodulációin s 
mindén más hangzagyvalékon, ami csak madártól szár
mazik.

Hanem olykor-olykor, holdvilágos éjszakákon, meg lesz 
zavarva ez a rikkanó muzsikális jókedve a tollasok 
sokadalmának. Hirtelen csak felvillan egy fényesen ki- 
gyuló lángnyelv a távol sötétjében, pillanatra megvillanó 
fénycsikot festve a tó síkjára, mintha villámfény cikázna 
rajta, aztán nyomban rá egy óriási dörrenés goromba 
moraja rázkódtatja meg a levegőeget, mire a megzavart 
szárnyasok kelésének távoli menydörgésszerű robaja 
felel . . .

A székháti lesipuskás munkája ez, aki roppant tel- 
hetetlenségében éjszaka évadán se hagy nyugtot a sze
gény pihenőre tért szárnyasoknak.

(Folyt, köv.)

Vadászat és vadkereskedelem.
Rovatvezető Gyulai Gy. Károly.

A május hó bekövetkeztéig állandóan kedvező szalonka
húzások eredményeként a budapesti, berlini, wieni és 
hamburgi szárnyas-vad-piac mindezideig elegendően el 
volt látva erdei szalonkával. London és Páris vadpiacára 
már csekélyebb készletek jutottak csak. A szalonka 
május elejével a budapesti piacon 3 00—3 20 korona, a 
berlini piacon 2'00—2’25 márka, a hamburgi piacon 
3'00—3'20 márka árakon kelt.

Egyéb vadból a budapesti piacon az őz klgrammon- 
ként 1’80—1'80 korona, a vaddisznó klgrammonként 
0 80—0’80 korona árakon talált némi vevőközönségre.

A még rendelkezésre álló szárnyasvad alig talált a 
külföldi piacokon is vevőre, úgy, hogy az erdei szalon
kán kívül legfeljebb a bibictojás érdemel még némi 
említést, amelyért a külföldi piacokon darabonként mint
egy 20—30 fillért fizettek mostanában. Szőrmésvadból 
egyes piacokon keresett különlegességként szerepelt a 
rénszarvas húsa is. Egyéb vadféléből az irányadó berlini 
vadpiac árai legutóbb a következők voltak: 
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dámvad klgrammonként 1'20—1 40 márka,
őz „ 1-20—1-40
sörtevad „ 0’80—1'00
üregi nyúl darabonként 0 80—1'80 „
fácánkakas , 1-70—2'25 ,
fácántyúk „ 1*10—1’50 „
hótyuk „ 0-50—0'70
nyírfajd , 1’20—1'60
Hamburg vadpiacán a fenti árukon kivül nagy mennyi

ségű oroszországi eredetű császármadár is szerepelt, 
darabonként 1’25—1'30 márka árban. Hamburg vad
piacának jelentékeny készlete átkerül Londonba is, minél
fogva a hamburgi vadpiac árai rendszerint néhány 
százalékkal kedvezőbbek a berlininél, a wieninél s a 
miénknél is.

A londoni és leipzigi legutóbbi két nagy prémvásáron 
csupán két prémfaj drágult meg nagyobb arányban; 
nevezetesen a közkedvelt Chinchilla és a coboly. A 
Chinchilla drágulásának oka Délamerika szigorúbb tilalmi 
intézkedéseiben találja magyarázatát. A berni és a chilei 
kormány ugyanis szigorú korlátok közé szabta a chinchil- 
lák végpusztulását siettető ottani vadászatokat; minek 
következtében a kereslet és kinálat aránytalansága foly
tán a Chinchilla prém is ez idén 30 %-kal drágult a 
tavalyi árakhoz képest. Ugyanennyivel emelkedett az 
orosz coboly ára is. A szibériai és északoroszországi 
cobolyok száma, a szakadatlan pusztítás következtében 
olyannyira megapadt, hogy előbb-utóbb a legmagasabb 
árakon még a felső tízezrek sem lesznek képesek valódi 
orosz cobolyprémet vásárolni. A tavaly annyira kedvelt 
skunksz legalább is 25—30 %-kal olcsóbbá lett. A 
prémdivat az idén a skunkszot a némileg divatját múló 
alaskai rókával együtt egyelőre háttérbe szorította. Jó 
árakon kelt az ausztráliai fiahordó prémje is, mint amely
nek szőrméje kiváló Chinchilla utánzatokat szolgáltat. A 
becsesebb prémek sorában azért még mindig a kék róka 
ás az ezüst róka a legértékesebbek. Egy-egy szebb ilyen 
rókagerezna darabjáért a legutóbbi londoni prémpiacon 
®—10 ezer korona árt is fizettek.

Madárvédelem szempontjából meg kell még emlékez
nünk a kócsagtollpiacról. Hazánk egykor oly hires kócsag
állományából hírmondónak is alig maradt fenn valami a 
balatoni Nagyberekben. Ezzel a tolipiacon ma már, 
Sajnos, nem szerepelhetünk. A kócsagdivat jelenben oly 
általános, hogy évente legalább is több ezer klgramm 
súlyú kócsagtollra volna szükség. Évenként azonban alig 
100 klgr. mennyiséget tudnak valódi anyagként piacra 
bozni. Ez a sulymennyiség is rendkívül nagyszámú 
kócsag pusztítását előfeltételezi; hiszen a madárnak 
csupán a hátáról alásimuló néhány remek dísztollát lehet 
a divat céljaira felhasználni; az alig grammnyi súlyú 
toliakból pedig rengeteg mennyiség képvisel egy klgram- 
J110*- A kócsagok védelmét mai még megmaradt hazá
jukban, nevezetesen Északamerikában és Keletázsiában 
minden módon biztosítani iparkodnak, mindamellett a 

divattal és a kapzsisággal szemben, a kócsagok költőie- 
sen szép alakja, a vadász-humanizmussal együtt, immár a 
vesztesfél maradt.

* Személyi hírek. Őfelsége Havas József ministeri tanácsosi 
címmel és jelleggel felruházott erdőigazgatót ministeri tanácsossá, 
Párnái Attila erdőtanácsost főerdőtanácsossá kinevezte.

* Kitüntetések. A király a földmivelésügyi magyar minister 
előterjesztésére az erdőfelügyelőségi szolgálatnál Krajcsovits Béla és 
Rochlitz Dezső főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott erdő
felügyelőket ; a községi erdők kezelésénél Kiss Ferenc, Kondor 
Vilmos, Ercsényi Béla és Rappensberger Andor erdőtanácsosokat; 
az erdőőri szakiskolánál Benkő Rezső erdőtanácsost; a magyaror
szági kincstári erdők kezelésénél Csipkay János főerdömestert, va
lamint Bodor Jenő és Kuzma Gyula erdőtanácsosokat főerdőtaná- 
csosokká kinevezte, továbbá az erdőfelügyelőségi szolgálatnál Na- 
pholtz Jenő alerdőfelügyelőnek az erdőfelügyelői cimet és jelleget; a 
községi erdők kezelésénél Kallivoda Andor és Almássy István főerdő- 
mérnököknek az erdötanácsosi cimet és jelleget díjmentesen, Köllő 
Pál erdőmérnöknek pedig a főerdőmérnöki cimet és jelleget; a ma
gyarországi kincstári erdők kezelésénél Murányi Károly, Rajtsán 
János, Gründl Gyula, Kovács Aladár, Pálka Gyula, Pajer István, 
Martián Livius, Szabó Ferenc, Balogh Ernő és Térfi Béla főerdö- 
mérnöknek az erdőtanácsosi cimet és jelleget díjmentesen, Kolozs 
József, Ressel István és Biró Zoltán erdőmérnököknek pedig a fő
erdőmérnöki cimet és jelleget s végül a horvát-szlavonországi kincs
tári erdők kezelésénél Lehoczky György főerdőmérnöknek az erdő
tanácsosi cimet és jelleget díjmentesen adományozta.

* Gyászhir. A besztercei m. kir. erdőigazgatóság, a melléren
delt m. kir. erdőszámvevőség és a besztercei m. kir. állami erdő
hivatal tisztikara mély fájdalommal tudatja, hogy Szeretett tiszttársa 
Tóth Lajos m. kir. föerdőszámtanácsos, számvevőségi főnök, Besz- 
terce-Naszód vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, folyó 
hó 18-án életének 67-ik, érdemdús állami szolgálatának 41-ik évé
ben Besztercén hosszas szenvedés után meghalt. Béke poraira!

* Az országos gazdakongresszus május hó 6—8. napjain 
tartatott meg Budapesten. A bennünket is közelebbről érdeklő két 
határozati javaslatot alább közöljük:

Az érdekképviselet.
Előadó: Szilassy Zoltán.

I.
A IX. Országos Gazdakongresszus a mezőgazdasági érdekképvise

let-törvényes rendezését elodázhatatlanul sürgősnek mondja ki és 
felkéri a kormányt, hogy a mezőgazdasági érdekképviselet szervezé
sét a GEOSz. 1909. április 25-én megtartott nagygyűlésén hozott 
határozat, értelmében törvényhozási utón alkossa meg. A hivatkozott 
GEOSz. nagygyűlés határozatai értelmében az érdekképviselet szer
vezésére a következő elvek megvalósítását tartja szükségesnek:

1. A földmivelési kamarák törvényhatőságonkint állíttassanak fel. 
Oly törvény hatóságok, melyek az anyagi eszközök elégtelensége 
vagy egyéb okokból erre nem alkalmasak, a földmivelésügyi minis
tér által csoportosíttassanak, illetve más törvényhatóságokkal egye- 
sittessenek. Ily ssoportositásnál a törvényhatósági egyesületek kíván
ságukra kamarai teendők végrehajtásával megbízhatók.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



216 MAGYAR ERDÉSZ 11. szám.

2. A kamara kényszertársulás utján létesüljön és az önmegadóz
tatás jogával ruháztassék fel.

3. A kamarai illeték rendszerint a kataszteri tiszta jövedelem 
’/s’/o-át meg nem haladhatja. Rendkívüli szükségletek esetére ezen 
illeték az országos kamara meghallgatásával és a földmivelésügyi 
minister hozzájárulásával átmenetileg még 1/4t°/0-al emelhető. A ha
szonbérlők és gazdasági tisztviselőknél a jövedelemadó 1%-a képezi 
a kamarai illetéket. Az öt holdon aluli birtokosok kamarai illetéket 
nem fizetnek.

4. A szavazati jog a kamarai illetéket fizető földbirtokosnál az 
érdekeltség aránya szerint gyakorlandó, miért is meg kell határozni 
a kataszteri holdak alapján az érdekeltség azon legkisebb fokát, a 
mely egy szavazatra jogosít. Az érdekeltség ezen legkisebb fokát 
első Ízben a földmivelésügyi minister, később pedig a kamara álla
pítja meg. Ezen legkisebb foknál kevesebbel érdekeltek megfelelő 
csoportokba összeállhatnak és megbízottjuk által annyi szavazatot 
gyakorolhatnak, a hány szavazategység foglaltatik a reájuk eső hoz
zájárulási arányban. Megbízott csakis a kamarai illetéket fizető föld
birtokosok sorából választható.

Az esetre, ha a legkisebb foknál kevesebbel érdekeltek önként 
nem csoportosulnak, a községi elöljáróság által a fentebbi módon 
képviseltetnek. A választókerület összes szavazatainak felénél több 
szavazatot egy érdekelt sem gyakorolhat. Haszonbérlők és gazdasági 
tisztviselők egy szavazatnál többet nem gyakorolhatnak.

Kamarai beltagokul a földbirtokosok sorából oly földbirtok tulajdo
nosai, haszonélvezői, javadalmasai választhatók csak, a kiknek föld
birtoka megüti az érdekeltség legkisebb fokát.

5. A kamarák állandó állami hozzájárulásban részesitendök. A 
mennyiben a kamara hatósági teendőkkel vagy oly intézmények 
fenntartásával bízatnék meg, a melyekről eddig az állam gondos
kodott, vagy gondoskodni feladata volna, ezen célra még külön 
állami hozzájárulásban részesüljön.

6. A kamara támogatására az állami szakközegek közreműködése 
biztosittassék.

7. A törvényhatósági gazdasági egyesületek kívánságukra a kama
rával szerves kapcsolatba hozandók, a mennyiben azonban a kamara 
megalakulásával a törvényhatósági gazdasági egyesületek a kama
rába beolvadni óhajtanak, erre mód adassék.

8. A kamarák feljogositandók alsóbbfoku érdekképviseleti szerveik 
fokozatos kiépítésére, mig a közigazgatással kapcsolatos szervek lé
tesítésénél a kamarák közreműködése biztosittassék.

9. Az országos kamarát alkotják s/4 részben a vidéki kamarák, */4 
részben pedig az országos gazdatestületek kiküldöttjei. A földmive
lésügyi minister köteles legyen minden általa készített törvényjavas
lat benyújtása vagy törvényerejű rendelet kibocsátása előtt az orszá
gos kamara véleményét kikérni.

II.
Kimondja egyúttal a kongresszus, hogy a gazdasági egyesületek 

állami támogatására nézve szükségesnek tartja a földmivelésügyi 
miniszter nyilvánosságra jutott azon helyes tervének mielőbbi meg
valósítását, hogy a gazdasági egyesületek adminisztratív költségei az 
állami költségvetésben legalább tiz évre előre megállapított összeg
ben biztosíttassanak, hogy igy a gazdasági egyesületek a reájuk há
ramló érdekképviseleti feladataiknak akadály nélkül eleget tehessenek.

Közlegelőink javítása.
Előadó: Thaisz Lajos.

k gazdakongresszus kimondja, hogy :
1. Az 1894-ik évi XII. t.-c. megalkotása előtt történt korlátlan 

legelöfelosztások és feltörések az ország állattenyésztésének fejlődé
sére nézve káros hatással voltak, mert igen sok községnek kevés, 
vagy éppen semmi legelőterülete sem maradt.

2. Helyesli a gazdakongresszus:
a) hogy a földmivelésügyi minister az 1908-ik évi XLIII. t.-c. 

alapján újabb legelőterületek szerzését anyagilag is támogatja, a meg
lévő közlegelők feljavítását segélyezi;

b) hogy azon közlegelők fentartását tartja szükségesnek, a melyek 
az adott talaj- és éghajlati viszonyok között az állattenyésztés érde
keire való figyelemmel leggazdaságosabban mint legelőterületek 
használhatók;

c) a legelő javításának a földmivelésügyi ministerium által irá
nyított azon egyszerű és olcsó gyakorlati módját, a mely ennélfogva 
a községek és közbirtokosságok által is könnyen követhető ;

d) végül azon törekvését, mely szerint az esetleg felosztás alá ke
rülő legelőterületek a jövőben a mesterséges takarmánytermesztés 
céljaira legyenek fordítandók s az esetleges jövedelmek legelőszer
zési vagy állattenyésztési alapok létesítésére fordítandók.

3. Kívánatosnak tartja a kongresszus, hogy a legelőjavitások súly
pontja valóban a községek lakosainak és közbirtokosságok tagjainak 
tevékenységére legyen helyezve, mely célból szükségesnek lálja, hogy 
intézményesen, törvényhozási vagy szabályrendeleti utón történjék 
gondoskodás az - iránt, hogy a közlegelők fenntartásának pénzügyi 
oldala is biztosítva legyen a községek és közbirtokosságok részéről.

4. Felkérendők végül az összes gazdatársadalmi testületek, hogy a 
közlegelök karbantartása érdekében tett állami intézkedések, főként 
pedig a legelörendtartások szigorú és mentői szélesebb körben való 
végrehajtása érdekében a maguk részéről is kellő tevékenységet 
fejtsenek ki.* Helyreigazítás. A 10-ik számban a 186-ik oldalon 
bal hasáb, felülről 7-ik sorban :

x2—2rs x2—2rs
+ ~ helyett a helyes r + ———

Jobb hasáb alulról 5-ik sorban :
Ml'312-0+2-6) r2 helyett 

a helyes t=(r3+2,0+2'6) r2

Továbbá 187-ik oldalon balhasábban a 15—23. sorok
ban levő szorzás következőleg helyes :

4715x07777
__________77

33005
33005

33005
33005
33005
33005

3703'1610

VADÁSZOK!
Aki szereti a nagy természetet s tud gyönyör
ködni annak változataiban, az rendelje meg

Szokondi vadászíró könyvét 
melyben 25 természeti és vadászleirás van, 
melyek mindegyikéből az iró rajongó lel

kének sugarai tükröződnek vissza.
A mű ára fűzve 3, kötve 5 korona s kapható 
a szerzőnél Újbányán (Bars megyében), vagy 

\ Székely és Illés könyvkereskedésében Ungvár. /
-----------------------------------------------------
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Helyes jog az erdőgazdaságban.

A haladó kor logikai kényszerűséggel állítja 
be társadalmi intézményeink és berendezéseink 
megváltoztatásának szükségét és mint minden 
gazdaság, az erdőgazdaság is alá van vetve a 
fejlődés új eszméket, irányokat, igazságokat ter
melő törvényeinek. Erdőtörvényeinknek is némely 
prononcirozott jogelve sem a kor gyakorlati köve
telményeinek, sem a helyes jogfelfogásnak nem 
felel meg többé. Igazolják ezt a feltétlen erdőtalaju 
erdők fentartásának biztosítékait kereső újabb 
és újabb kormányrendeletek. (F. M.
-irx^Ts. ) Igazolják az egyre hangosabban szi
gorúbb és szigorúbb törvényes intézményeket 
követelő sajtó-cikkek. De végleges megoldást 
sem új rendeletektől, sem új hézagpótló intéz
kedésektől nem várhatunk. A rendszernek, a 
régi irányelveknek, jogfelfogásoknak kell meg- 
változniok. A jogviszonyok ugyanis az élet 
gazdasági feltételeiből alakulnak ki. „Társadalmi 
alakulat soha sem pusztul el, amig ki nem fej
lődött minden, benne megférő termelőerő; s új, 
magasabbrendü termelési viszonyok sem lépnek 
helyébe, mielőtt a régi társadalomban magában 
nem nőttek ki létezésük anyagi életföltételei. 
Innen van, hogy az emberiség mindig csak 
olyan feladatokat szab ki magának, amelyeket 
nieg is oldhat, mert ha jól szemügyre veszi az 
ember, meglátja^ hogy a feladat is csak akkor 
bukkan föl, amikor megoldásának anyagi föl
tételei már kialakultak, vagy kialakulóban van
nak. A társadalom gazdasági kialakulásának 
egymásra következő korszakaiul nagyjában a 

következőket lehet megnevezni: a termelésnek 
ázsiai, ókori, hűbéri és modern polgári módját."*

Az ókor a maga kezdetleges gazdálkodásá
val a tulajdonjog fogalmát még nem ismerte, 
ebben az időszakban a nyers erőszak uralkodik.

A középkorban a győztes nép lefoglalva min
den földet, a leigázottakat terhes feltételek alatt 
szorítja a föld megművelésére. Ezen gazdálko
dási rendszer szüli azon jogfelfogást, mely a 
társadalmat előjogos és jogtalanokra osztja. Ez 
a zsarnokuralmak korszaka, a gazdasági terme
lés hűbéri módja.

Az újkorban megszaporodik a lakosság, 
részleteződik a földtulajdon, általánossá válik a 
földművelés, nyomán lábra kap és jogelismerés
ben részesül az ipar és kereskedelem. Az ab
szolutizmus korszaka után az egyén gazdasági 
tevékenységét kell biztosítani, körülbástyázni. E 
kor jogfelfogása tehát az egyéni gazdálkodás 
körvonalozásában, a magánjogok folytonos ki
terjesztésében csúcsosodik ki. Ez az individua
lizmus korszaka, mely belenyúl a XX. századba. 
E korszak és jogfelfogása jegyében születik leg
több törvényünk, az erdőtörvény is. Igen termé
szetes, hogy minden vonatkozásában a féltett 
magánjog legmesszebbmenő figyelembe vételé
ben merül ki addig, míg a magánjog túltengése 
fejlődésgátlóvá nem lesz, mert „a társadalom 
fejlődése a mindenkori tudás fokához képest 
lehetőleg teljes és folyvást nagyobb szabályozás 
felé tendál. A szabályozás tehát egyre gyara

* Szabó Ervin: Marx és Engels válogatott művei. II. kötet, 158 
1. Budapest, 1909.
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podik és ezenkívül még folyvást változik is a 
mindenkori ismeretek szerint. A jogfejlődésnek 
tehát alaptörvénye a mindenkori ismeretekhez 
való alkalmazkodás. “ **

A XX. század igényeit a régi gazdálkodási 
rendszerek többé nem elégíthetik ki. Általánossá 
lett a törekvés és beállott immár a szüksége 
a természettudományos alapon álló, belterjes 
gazdálkodásnak. Megváltozott közgazdasági fel
fogásaink és ismereteinknél fogva a tegnapi jog, 
mint merő jogtalanság áll előttünk. A legbelter- 
jesebb gazdálkodás biztosításának és minden 
egyénre való kiterjesztésének szüksége, ennek 
föltétien igazságos volta köztudattá válik és a 
társadalmakat a szocializáló irányzat felé hajtja. A 
fejlődésnek mai iránya a magánérdekeknek, azaz 
a magánjognak a közérdekkel szemben való 
háttérbe szorítása lett.

Ezen fejlődési processusnak erdőgazdaságunk
ban, erdőtörvényeinkben is érvényre kell emel
kednie. „Hol oly fontos közérdekek forognak 
szóban, mint a hegyvidéki és magas hegységi 
erdőgazdaság érdekei“, mondja Dombrovszki, 
„ott habozás nélkül kell az egyéni érdekeket a 
közgazdasági érdekeknek alárendelni.“

Oly pár exellence gazdasági törvényt, mint 
az erdőtörvény, tehát csakis szigorú közgazda
sági szempontoknak szabad uralniok és az erdő
gazdaságban alkalmazandó helyes jogelveket 
tisztán és csakis az erdők gazdasági szerepéből 
és természetbeli rendeltetésökből szabad és lehet 
meghatároznunk és megítélnünk, mert minden 
más kiindulási pont helytelen és téves, vagy 
hiányos következtetésekre vezet.

Elsősorban tehát az erdőgazdaság lényegeit 
kell tisztáznunk. Mi az erdő- és mi a mező
gazdasági talaj ? Mik az erdő- és mezőgazdaság 
közötti eltérések alapokai?

A mezőgazdasági talaj pusztán gazdasági célt 
szolgál. Talaját ki lehet zsarolni, tönkre lehet 
tenni, mindez rövidesen helyrehozható és környe
zetére lényegesebb, érezhető hatást nem gyako
rol. Rendeltetése kizárólag és egyesegyedül gaz
dasági termelés.

Nem így az erdőtalaj! A valódi erdőtalaj 
** Állami beavatkozás és individualizmus. Somló Bódog. Buda

pest. 1905. 175. 1.

elterméketlenedése, elkopárosodása messze kör
nyezetére rombolólag hat és csak igen hosszú 
idő múlva és csak igen nehezen reparálható. 
Az erdőtalajnak tehát gazdasági és természet
beli szerepe van, melyek egymással a legszer
vesebb összefüggésben állanak. E két rendel
tetése egymástól el nem választható. Egyik a 
másiknak feltétele, folyománya, függvénye, miért 
is az erdőgazdaságnak, ellentétben a mezőgazda
sággal, kettős hivatása van. Ezért nem lehet a 
mezőgazdaságot és erdőgazdaságot egy kalap 
alá venni, ezért kell különbözniök a mezőgazda
sági és erdőgazdasági jogszabályoknak.

Ezen kettős rendeltetésük alapján az erdőket 
három csoportra különítjük: véderdők, feltétlen 
erdőtalajon álló (ide sorozzuk a futóhomokon 
álló erdőket is) és feltételes talajú erdőkre.

E három csoporton, mint hármas gazdasági 
alapzaton kell nyugodnia erdőtörvényeink egész 
felépítményének.

Lássuk már most, hogy mai erdőtörvényeink 
mily alapokra vannak fektetve?

Vannak véderdőink, melyeket a fenálló erdő
törvények állami kezelés és rendszeres gazda
sági üzemtervek kötelezettsége alá helyezik. 
Másoknak csak használatát határozza meg a 
legfőbb felügyeleti hatóság.

Vannak állami kezelés és rendszeres gazda
sági üzemtervek kötelezettsége alatt álló feltétlen 
erdőtalaj a erdeink és vannak olyanok, melyek 
fa-, gyökér-, és tuskóírtási tilalom mellett csak 
beerdősítési kötelezettség alatt állanak.

Vannak állami kezelés és rendszeres gazda
sági üzemterv kötelezettsége alatt álló feltételes 
erdőtalaja erdők, másokkal a birtokos tetszése 
szerint rendelkezik.

Ezen eltérések okát személyi megkülönböz
tetések képezik. Erdőtörvényeinkben ezen sze
mélyi megkülönböztetések kiváló szerephez 
jutnak, noha ez a jogegyenlőség elveivel a leg
merevebb ellentétben áll.

Birtokminőség szerint ugyanis az 1879 : XXXI. 
t.-c. (2—8., 165. és 174. §§.) csak a követ
kező használati korlátozásokat tartalmazza.

Tarvágás-, tilos a véderdőkben.
Irtás-, feltétlenül tiltatik a véderdőkben, fútó- 

homokon és feltétlen erdőtalajokon.
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Tuskó és gyökérirtás-, feltétlenül tilos a véd
erdőkben, futóhomokon és feltétlen erdőtalajon.

Alomszedés: tilos a véderdőkben és futó
homokon.

Legeltetés -, korlátolt a feltétlen erdőtalajon és 
hatósági engedélyhez van kötve a véderdőkben 
és futóhomokon.

Erdösitendők: a véderdők, futóhomokon, 
feltétlen erdőtalajon álló erdők, közveszélyes 
kopárok és vízmosások.

Megállapított használati mód szerint keze
lendők : a véderdők.

Kedvezményeket tartalmaznak: az 1875 : VII. 
t.-c. (6. §. c. pont) és az 1879 : XXXI. t.-c. (2., 
16., 175—177. §§).

Adókedvezményben részesülnek: a véderdők, 
rendszeres üzemterv szerint kezelt erdők, be
erdősített kopárok.

Állami segélyben és jutalomban részesül
hetnek-. az erdősítendő, illetvebeerdősítettkopárok.

Feltételes kisajátítási joguk van: a jogelőd 
visszaváltási jogának fentartása mellett a beerdő- 
sítési társulatoknak.

Ezen az erdők összeségére kiterjedő birtokminő
ségi korlátozások szerény határok közt mozogva 
hiányosak és annyira elégtelenek, hogy még a 
legelemibb közgazdasági követeléseket sem elé
gíthetik ki, bár látni fogjuk, hogy az erdőbirtokok 
használati korlátozásait egyesegyedül gazdasági 
minemüségükből lehet megindokolni és hogy a 
birtokos személye és az erdők közgazdasági 
rendeltetése között semminemű összefüggés nem 
található fel.

Ezekkel ellentétben a birtokos személyek 
szerinti korlátozások bár az erdők szűkebb te
rére szóróinak, sokkal intenzívebbek és meg
határozott, szoros keretek közé szorítják a gazdál
kodás mikéntjét.

Ilyen korlátozásokat és kötelezettségeket tar
talmaznak az 1871: Lili. t.-c. (32. §.), az
1879 : XXXI. t.-c. (17., 21. és 22. §§.), vala
mint az 1898: XIX. t.-c. (1—4. §§).

Rendszeres üzemterv szerint kezelendők: 
az 1879: XXXI. t.-c. 17. §-ábanés az 1898: XIX. 
t.-c. 3. §-ában felsorolt birtokosok erdei.

Feltétlen állami kezelés kötelezettsége alatt 
állanak-, a volt úrbéresek, a kis- és nagy

községek, az 1873 : XXX. t.-c. 2. §-ában em
lített vagyonközségek véderdői, futóhomokon és 
feltétlen erdőtalajon álló erdei, legelői, kopárai, 
továbbá törvényhatóságok, törvényhatósági jog
gal felruházott és rendezett tanácsú városok, egy
házi testületek és személyek beerdősítésre ki
jelölt és a beerdősítési társúlatok kopárai.

Feltételes állami kezelés kötelezettsége alatt 
állanak-, a törvényhatóságok, városok, egy
házi személyek, testületek, alapítványok, hitbizo- 
mányok, közbirtokosságok és részvénytársulatok 
feltétlen erdőtalajon álló erdei és kopárai.

Kérelmezhetik az állami kezelést -, véderde- 
ikre és kopáraikra a magánbirtokosok.

Fel nem oszthatók -, a volt úrbéresek erdő
illetőségei.

Quod erat demontsrandum! erdőtörvényeink
nek minden sora, minden betűje a jogegység 
és jogegyenlőség elveibe ütközik. Nélkülözik a 
minden helyes jogszabály feltételeit képező alap
elveket. Hol pedig ezek a jogkellékek hiány
zanak, igazságos törvényről szólani nem lehet, 
mert világos, hogy hiányuk nem egyéb, mint a 
magánérdekek érvényesülése a közérdek rovására.

És itt van az ütköző pont! Erdőtörvényeink 
alapszerkezetét kell megváltoztatni, hogy azokat 
a modern termelés keretébe beilleszthessük és 
hogy azok a mai termelési igényeknek és a 
gyakorlati életkövetelményeinekmegfelelhessenek.

A kifejlés kétséges nem lehet. A fejlődés az 
individuális irányzatból csak a szocializáló irány
zat felé tarthat. Elérkezett az ideje, hogy a he
lyes jog fogalma erdőtörvényeinkben meghatá- 
roztassék és bennök a csoportérdekek érvényesü
lésének gát vettessék.

A különböző erdőcsoportok helyes gazdasági 
irányelveinek megállapítása csak az erdők gaz
dasági minőségén alapulhat, ezért elsősorban e 
csoportok karakterisztikonjait kell meghatároz
nunk és e csoportok egymástól való eltérései
nek mibenlétét kell kimutatnunk.

Mi tehát a véderdő?
Azon erdő, melynek közvetlen gazdasági 

rendeltetése közvetett természetbeli hivatásá
val szemben eltörpül, minimális: véderdő.

Ezt elsőrendű természetbeli hivatása miatt kell 
fenntartanunk, tehát nem egyéni érdekből, hanem 
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közgazdasági szükségszerűségből, kényszerűség
ből, .még akkor is, ha fentartása a legnagyobb 
gazdasági áldozattal jár. önként következik ebből, 
hogy ezen áldozatok viselésére egyeseket kény
szeríteni nem lehet. Gazdasági áldozattal járó 
használati korlátozásuk a köz érdekében történik, 
igazságos álláspont csak az lehet, ha az áldo
zatokat is maga a köz viseli.*

Helyes, fejlődött jogfelfogás szerint ezen erdő
ket magának az államnak kell megszereznie. A 
véderdőkre vonatkozó közgazdasági követelések 
minimuma, hogy azok kötelezően rendszeres 
üzemtervek szerint kezeltessenek és magán
tulajdonban csak akkor hagyhatók, ha haszná
lati korlátozásukkal járó áldozatokat a birtokos 
önként viseli, vagy ha azt territoriális, vagy 
más különleges birtokviszonyok indokolnák, de 
ekkor is csak úgy, ha a birtokos a véderdők 
fentartása és rendszeres kezelése tekintetében 
kellő garanciát nyújthat. Ellenkező esetben a véd
erdőket a birtokos akarata ellenére is ki kell 
sajátítani az államnak.

Többé-kevésbé megközelítőleg ezen álláspontra 
helyezkedtek a francia, orosz és svájci törvény
hozások.

Franciaországban az 1882. évi ápr. 4-iki erdő
törvény (lói relative á la Restauration et ä la 
Conservation des Terrains en Montagnes) meg
adja az államnak a jogot, hogy az állami költ
ségen beerdősített véderdőtalajokat kisajátítsa.

Svájcban az 1903. évi ápr. hó 1-én életbe 
lépett erdőtörvény 38. §-a szerint a beerdősí
tendő erdőterületeket a kantonok, községek és 
nyilvános testületek kisajátíthatják.

Oroszországban az 1888. évi ápr. 4-iki véd
erdőtörvény szerint az állam a véderdőket ki
sajátíthatja.

Olaszországban az 1877. évi jun. 20-iki erdő
törvény megadja az államnak, tartományoknak 
és községeknek a kisajátítási jogot azon kijelölt 
erdőterületekre, melyeket birtokosaik beerdősíteni 
vonakodnak.

Az erdők második, legkiterjedtebb csoportját 
képezik a feltétlen erdőtalajon álló erdők.

*„Ki viselje a kártalanítás költségeit? Elméletileg az, ki a 
birtok használati korlátozásának és az ezt célzó intézkedéseknek 
hasznát látja.“ (Dr. Endres. Forstpolitik. 300 1.)
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Azon erdő, melynek közvetlen gazdasági 
rendeltetése, hasznosítása és közvetett termé
szeti hivatása között olyan viszony van, 
hogy ezen kettős cél biztosítása csak a leg- 
belterjesebb erdőkezelés által eszközölhető. 
feltétlen erdőtalajon álló erdő. Az ilyen talaj 
termőképessége más mívelési mód mellett idővel 
csökken, és tartósan, legjövedelmezőbben kizá
rólag erdőgazdaságilag hasznosítható. A feltétlen 
erdőtalajon álló erdők képezik erdeink zömét, 
erdőgazdaságunk gerincét és gazdasági állapotuk 
alakítja az erdőgazdasági politika helyzetét.

Már ezen fogalmazásokból kitűnik, hogy az 
erdők helyes használati jogkorlátozásait csakis 
az erdők gazdasági rendeltetésének és természeti 
hivatásának teljes ismeretéből vonhatjuk le. Ha 
helyesek a felállított fogalom-meghatározások, 
helyeseknek kell lenniök az azokból levont kö
vetkeztetéseknek is, ami az, hogy a feltétlen 
erdőtalajon álló erdők birtokosaitól nemcsak azt 
követelhetjük meg jogosan, hogy erdeiket fen- 
tartsák, hanem ép oly jogosan azt is, hogy 
azokat legbelterjesebben, más szóval legjövedel
mezőbben hasznosítsák. Ekként bárkinek gazda
sági érdekeit megvédve egyéni szabadságát nem 
sértjük, ellenkezőleg a feltétlen erdőtalaj okszerű 
hasznosítása jól felfogott köz- és magánérdekből 
egyenesen megköveteli ezen védelmet, mert 
esetleges romlásának gazdasági és természeti 
káros kihatásai egyaránt évtizedek hosszú soráig 
tarthatnak, egyaránt sutjhatják a birtokos magán
érdekeit, valamint a közérdekeket és csak év
tizedek nehéz, költséges munkáival hozhatók 
helyre. Itt tehát elsőrendű közérdekek forognak 
szóban és ha valakinek akarata ellenére is meg
óvjuk gazdasági érdekeit, ezzel legfeljebb leg
ridegebb egyéni szabadosságának vetünk véget 
és emelünk korlátokat. A „mások jogainak épen- 
tartása“ itten csak ürügy lehet az egyéni jogo
sulatlan érdekeknek a közérdekkel szemben való 
érvényesülésére. Az individualizmus korszaká
ból fenmaradt rideg magánjogok dogmája.

Mivel tehát a feltétlen erdőtalajokon álló erdők 
természetbeli hivatását és legnagyobb gazdasági 
haszonhajtását csakis a legbelterjesebb erdő
kezeléssel lehet tartósan biztosítani, a tudás mai 
fpkához mért helyes jogfelfogás csak az lehet, 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



12. szám. MAGYAR ERDÉSZ 221

ha az ilyen erdők föltétien fentartásával ezek 
rendszeres gazdasági üzemtervek szerinti kezelé
sének, mint a belterjes gazdálkodás feltétlen biz
tosítékának és előfeltételeinek kötelezettsége mon
datik ki.

A személyi megkülönböztetéseket ezen elvek 
szigorú keresztülvitele eleve kizárják. Mai erdő
törvényeink nélkülözvén az ilyen disztinkciókat, 
nem korlátozzák egyenlően a feltétlen erdő
talajok használatát, minek sajnos utókövetkezé
sei oly erdőpusztítások lettek, melyek megaka
dályozása nem állott az államnak módjában, és 
úgy a köznek, mint az egyes birtokosoknak kit, 
számíthatatlan gazdasági károsodását vonta maga 
után.

Az üzemtervek betartásának gondoskodói az 
állami kezelés alatt álló erdőknél az állami 
erdőhivatalok, egyéb erdőknél a kir. erdőfel
ügyelőségek közegei lehetnek.

Legkifejezettebben az olasz erdőtörvények 
követik ezen irányelveket és Olaszország erdei
nek 707%-a áll állami felügyelet és üzemtervi 
kezelés alatt. (Dr. Endres: Forstpolitik 345. 1.) 
Németország nem rendelkezik egységes erdő
törvénynyel, ott az erdők fentartása közbevetett 
erdőrendészeti intézkedések által biztosíttatik.

Harmadsorban jönnek a feltételes erdőtalajon 
álló erdők.

Feltételes erdőtalajon álló erdők azok, me
lyek természetbeli hivatása függetlenül a műve
lési mód változásától elenyésző, indifferens. 
Fenállásuk, esetleges helyi érdekektől eltekintve, 
úgyszólván csak egyéni érdekeket képez s arra 
egyedül az egyéni elhatározás lehet mérvadó. 
Fentartásuk nem gazdasági szükségszerűség, 
nem közérdek többé, átmenetet képeznek a 
mezőgazdasági talajokra és esetről-esetre ily 
szempontból birálandók el. (Olaszország ilyen 
erdők kezelésébe egyáltalában nem avatkozik.) 
Ezen íogalommeghatározás nem zárja ki eset
leg teljesen sik, lapályos területeken álló erdők 
fentartásának szükségét. Lehetnek ott is feltét
lenül fentartandó erdők, lehetnek ott is erdők, 
melyek fentartása tisztán erdőgazdasági szem
pontból megokolt. Mindezen következtetések egye
nes folyományai a belterjes gazdálkodás feltéte
lének. Az erdőtörvényeket, mint kimondottan 

gazdasági törvényeket, csakis a belterjes gazdál
kodás biztosításának elvei uralhatják és a haté
konyabb állami beavatkozás egyre a belterjesebb 
gazdálkodás felé visz. Ez a társadalmi fejlődés 
alaptörvénye: a gazdasági haladásnak más me
nete nem lehet.

Ez tömör összefoglalása az erdőgazdasági 
politika fő, alapvető irányelveinek.

Ezen kereteken belül azonban még külön
leges erdőgazdasági szempontok is vannak, me
lyek a jogszabályozásnak nem kevésbé fontos 
tárgyai és melyek főleg közigazgatási és tech
nikai érdekekből nyomulnak előtérbe.

Ilyen technikai szempontok: az erdők hosszú 
érése, kiterjedt fekvésök és üzemük, nehéz 
hozzáférhetésök, az erdőkihasználás igényelte 
költséges befektetések, az eredményes állami 
felügyelet lehetővé tétele és megkönnyítése, az 
erdők gazdaságos kihasználása, — mind oly 
mozzanatok, melyek bizonyos nagyságú gazda
sági egységet tételeznek fel. Az erdők kifejezet
ten a nagygazdaságok kultúrája. Kis erdőbirtok 
sem gazdaságosan, sem belterjesen nem kezel
hető, miért is a belterjes erdőgazdálkodás bizo
nyos erdőminimum megállapítását tételezi föl. 
Magától értetődik, hogy ezen minimumon alóli 
erdőbirtokok kisajátítására úgy az államnak, mint 
a községeknek meg kell adni a jogot, (Svájc), 
hol pedig ez sem az államnak, sem a község
nek nem állana érdekében, a nagyobb erdő
birtokosoknak kell a szerzési előnyt biztosítani.

Mondottuk, hogy a személyi megkülönbözte
tések, mint a jogegyenlőség elveibe ütközők, ki
küszöbölendők erdőtörvényeinkből. Közigazgatási 
tekintetek azonban egyes jogi személyek, mint 
a városok, községek, volt úrbéresek, közbirtokos
ságok, egyházi testületek stb. ügykezelésébe 
hatékonyabb állami beavatkozást igényelhetnek 
és fenálló törvényeinknek rendelkezései, melyek 
ezeknek erdőbirtokait állami kezelés kötelezett
sége alá helyezik, megállapított irányelveinkkel 
ellentétben nincsenek: nemcsak fentartandók, 
hanem következetesen kiterjesztendők. Ezen jogi 
személyeknél főleg az egyéni gazdálkodás kere
tei és a gazdasági ügyvitel mikéntje rögzítendők 
és a mennyire elvetettük és fejlődésellenesnek 
kell tartanunk a közgazdasági érdekekkel szem
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ben a „mások jogainak épentartása" elvét, oly
annyira helyénvalónak látjuk itt az egyéni gazdál
kodás biztosításánál és a közös gazdasági ügy
vitel megállapításánál annak érvényesülését. Ezen 
üdvös eszmének alapjai vannak lefektetve az 
1898: XIX. t.-c.-ben. Hibája azonban, hogy nem 
számol a gyakorlati élettel, nem alkalmazkodik 
a különféle helyi gazdasági viszonyokhoz és nem 
biztosítja a kezelés egyszerűsítését és végre
hajtását. Élő, valóságos törvény csak akkor lesz 
belőle, ha a gazdasági élet ezen követelményei
hez fog és tud hozzásimulni.

Csak ha tisztába hoztuk a helyes erdőtörvény 
irányelveit, építhetjük fel ezekre, mint alap
kövekre az egységes erdőtörvényt. Csak ily 
látószögből oldhatók meg helyesen a részlet
kérdések, mert a tulajdonjogi, birtokvédelmi, 
biztonsági, rendészeti stb. intézkedéseknek is a 
gazdálkodás belterjességéhez kell alkalmazkod- 
niok és azzal fokozódniok.

Feladatomnak célja tisztán elvek tisztázása 
volt. Részletkérdések tárgyalása e keretet meg
haladná, de felállított tételeim következetes folyo
mánya, hogy erdőtörvényeink kihágási részét és 
adminisztrációját is meg kell változtatni.

Erdőtörvényeink megalkotása óta számtalan 
azokkal összefüggő törvényeink változtak meg ; 
a törvényhozás, sajtó és az élet egyaránt követe
lik és sürgetik, hogy erdőtörvényeinket is végre 
az uj keretbe összhangzatosan beillesszük.

Polgárdi Béla.

Faustmann—Heyer-féle eljárási tervezet.
Irta bágyoni Szabó Endre, 

tanársegéd a m. kir. bány. és érd. főiskolán.

(Folytatás.)

II. A kritikai értékelés célja és feladata leszármaz
tatható az anyag, az érték és a haszon fogalmának ma
gyarázataiból.

Gondolkodásunk két oszlopát az anyag és az érték 
fogalma képezi. Mert az anyag az a fixpont, melyhez 
a tünemények változó tulajdonságait kötjük5 és az érték 
fogalma az, melyből cselekvésünknek minden egyes 
formája indítását és szabályozását kapja.6

Ezeket tudva, minden további bizonyítás nélkül nyil
vánvaló, hogy:

Hasznos dolognak (például: nyerstermény-fölöslegünk- 
nek) mindaddig nincs haszna és így értéke sem lehet, 
mig az általunk kitűzött célját el nem éri. Ebből követ
kezik, hogy a kérdéses tárgy, dolog, avagy fogalom csak 
addig ad hasznot, amig célját tényleg szolgálja. És 
mivel a megvalósított célok egymástól is különbözhetnek 
a haszon tekintetében, ennélfogva értékelésünk csak 
akkor vezethet megnyugvásra, ha az értékelés súly
pontját az elért cél minőségébe, azaz ezt a minősé
get mérő haszonba helyezzük.

A mondottak számbavételével tegyük már most 
magyarázat és értékelés tárgyává ezt a kérdést:

Van-e ok, amiért a F.—//.-féle eljárási tervezet ered
ményeit a nyers terményfölöslegek értékesítésénél fel ne
használjuk ?

Be fogom bizonyítani, hogy egynél több ok van, mert:
III. A F.-H.-féle eljárási tervezet magyarázata 

— röviden véve — a következőkből áll.

különbsége azonos a valamennyi álló fatömeg gazdasági 
(Ag), illetve befektetési (Ab) értékével; azaz:

Vf-f.ö —c _ _ . ...---------------------- ?.Tg:- Ag Ab-vel azonos,
Oop

ha Ab értéket (II.) segítségével fejezem ki:

6 Lásd bővebben: Kant „Metaphisik der Natur", mely szerint 
az anyag fogalmának magyarázatához tartoznak: a valóság fogalom
körei, nevezetesen a térnek, az időnek okviszonyai; a lényegnek, az 
erőnek problémái.

6 Lásd: Kant „Metaphisik der Sitten“, ahol az érték fogalom
köréhez csatoltattak: a kellő (Solt és Müssen) fogalomkörei, még 
pedig az akaratnak, a célnak, a kellnek, az értéknek problémái.

Szerző.
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Hogy mivel a vágható korú (f éves) korfok befekte
tési értéke

Vf = (Tgf + (lop*  - 1) + C. l-opf,. . . (III.)
\ 0-op/ 

ennélfogva az i = 0 — (f— 1) éves korfokok befektetési 
értékeinek összege :

2 vi = 2 (Tgf+^°op) U’OP1—0 + C. Top1- Ab

kell hogy legyen.
Mert például: legyen egy szigoruan tartamos fűz- 

sarj-erdőgazdaság7 vágásfordulójának időtartama '.f —5 él), 
összes területe : F = 10 ha,
avághatókoruak adta jövedelem ha-ént: Vf= 150'— kor., 
az örökös évi kiadás Aa-ént: ö = 14'— kor., 
az évi felújítás költsége Aa-ént: c = 10 — kor.

Akkor: 

Tgs
150— 10. 1035

1.035 — 1
------= 402-5 kor/ha,
003

egyetlen egy korfok elfoglalta : — = — 
f 5 

talaj gazdasági értéke tehát:

2 há.-nyi Tgmax =

és gazdasági osztályunk összes talajának gazdasági értéke:

f. Tg) = 805 X 5 = 4,025 kor.

Továbbá erdőnk gazdasági értéke : 

Eg T- Vf-4Qö+ 0 300-(10.14 + 20)

0'op 0'03

Ezekből valamennyi álló fatömegünk gazdasági, illetve 
befektetési értéke :
Vf__ f n___ r

_ — p X Tg = 4667 — 4025 = 642 kor.-val 
0-op

kell, hogy azonos legyen, mert a

2 Vi - v í-TSf + T0-^ (l’op*  — 1) + C. 1 *op*
i=0 i=0 \ Oop/

f tagú összeg kifejtve a következőképpen alakul :

Vi

’ Ezt a példát használta fel a F.—//.-féle értékelőelmélet magya
rázásához Schiff él A. is. Megjelent: „Oesterr. Forst- u. Jagd
zeitung“ 1908. évi 1305. sz. füzetében, ahol a talajjáradék kamat- 
lábja p = 3%-nak lett választva. Szerző.

I. számú táblázat.

í =
0-

(f-1)

(Tgs+^)x

(l-op1 — 1)
c. l’op'

(TS!+^)X

(1 op’-l) + 
+ C. l'op1 Je

gy
ze

t |

0 (805 + 933) X 0 20 X 1 03° 20 kor.
1 1738X(l‘031-l) 20 X 1-031 73 „
2 1738X0061 20X1-061 128 „
3 1738X0 093 20X1-093 183 „ II
4 1738X0-125 20X1-125 238 „

Összesen 642 kor.

Q. d. e.

Mindezekből következik, hogy

Agmax = Abmax= v ^Tgmax+ — \ 
t^oX O’op/

(l*op*  — 1) + c. l op*,
illetve ebből

Vf — c. 1 -opf — JL (l'opf— 1)

1 -opf — 1
feltétel

kielégítése lenne jövedelmünk rentábilis eloszlásának 
egyedüli feltétele.

Azaz: erdőgazdaságunk csak abban az esetben képes 
rentábilis jövedelem-eloszláshoz juttatni: „ha talajunk, 
mint egyedüli fekvőtőkénk, lehető megóvása mellett — 
másik fekvőtőkénk : valamennyi álló fatömegünk képzése 
érdekében — befektetéseket eszközölvén, a várható 
pozitív és negativ bevételek jelenlegi értékeinek összege 
megüti a jogosan megkívánható mércéket.

Úthálózat és erdőrendezés.*

Az úthálózat tervezése szoros kapcsolatban kell, hogy 
legyen az erdő gazdasági beosztásával, amennyiben az 
erdei utakat vagy legalább azoknak egy részét a gazda
sági beosztásnál határvonalakul szoktuk felhasználni. Sőt 
célszerű többé-kevésbbé a faállományviszonyokhoz (t. i. 
a faállománybeli különbségekhez, s különösen a kor
különbségekhez) is alkalmazkodni, mert ekkép nagyon 
megkönnyíthetjük vele a vágásszabályozást, illetőleg a 
vágássorrendnek a helyes megállapítását.

Nagyon jó volna természetesen, ha az úthálózat ter
vezetét egész terjedelmében mindjárt az erdőrendezési 
munkák során, s nevezetesen a gazdasági beosztással 
kapcsolatosan, pontos helyszíni felvételek alapján, egé
szen pontosan lehetne elkészíteni. Ez a munka sok 
esetben nagyobb nehézségek nélkül keresztül is vihető 

* Mutatvány Muzsnay Géza „Erdőrendezősünk fejlesztéséről“ című 
művéből.
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volna. Nagyon sok esetben azonban le kell mondanunk 
róla már csak azért is, mert aligha lehetne ily nagy
szabású tervet úgy elkészíteni, hogy azon később a ki
vitel alkalmával lényegesebb változásokat tenni ne kell
jen. De az ilyen esetekben is arra kell törekednünk, 
hogy gondosan állapítsuk meg és jelöljük ki az utak 
irányát legalább ott, ahol az összeesik a gazdasági be
osztás valamely határvonalával.

A szóban lévő vázlatos terv kellő alapot fog nyújtani 
arra, hogy kiszámítsuk belőle az építendő útvonalaknak 
összes hosszúságát, s ebből átlagos tapasztalati adatok 
alapján, megközelítő pontossággal megtudjuk, mekkora 
összeget kell az uj utakba befektetnünk. Az ekkép ki
számított összeghez természetesen hozzászámítandók még 
a már meglevő utak jókarbahozásával, illetőleg helyen
ként való áthelyezésével járó költségek is.

A befektetendő tőkét a clolog természeténél fogva az 
évi tiszta jövedelemnek az utak kiépítése révén elérendő 
emelkedéséből kell majd törleszteni. Ennek a jövedelem
többletnek a megállapítása nagy körültekintést kíván, s 
a helyi viszonyok gondos mérlegelését követeli meg. Az 
erre vonatkozó számításoknál figyelembe kell, hogy 
jöjjön nézetem szerint:

1. az a megtakarítás, amit az eddigi szállítási beren
dezések mellett is kihasználható és (bármily csekély 
áron) értékesíthető fatömegeknek az erdőből való kiszál
lításánál előreláthatólag évente el lehet érni azon a réven, 
hogy a jó utakon a szállítás sokkal könnyebb és gyor
sabb lesz, mint eddig volt, s ehhez képest a fuvaros 
egyszerre sokkal több fát lesz képes elszállítani, s naponta 
nagyobb utat lesz képes megtenni, mint eddig ;

2. az úthálózat létesítése után elérhető tőértéke a gaz
dasági tervek szerint évente kihasználható olyan fa
tömegeknek (pl. gyérítési fatömegeknek), amelyek az 
eddigi szállítási berendezések mellett a közeljövőben 
egyáltalában nem volnának haszonnal értékesíthetők;

3. esetleg annak a famennyiségnek a tőértéke, amely 
az eddigi szállítási rendszer mellett (pl. vizen való szál
lítás esetén) mint apadék, évente veszendőbe menne.

Ennek a három tételnek az összege együttvéve adja 
azt a tiszta jövedelembeli többletet, amely egészben vagy 
részben mint évi járadék törleszteni lesz hivatva a be
fektetések összes költségeit.

Tulajdonképpen számításba veendő volna még ezen
kívül az a közvetett haszon is, amely a gyérítések foko
zottabb mértékben való végrehajtása révén a faállomá
nyok értékgyarapodásának nagyobbodásában fog jelent
kezni, ezt azonban megállapítani nagyon nehéz volna, s 
ezért inkább mellőzzük.

A számításnál az erdőértékszámítástanból ismert követ
kező képletből indulhatunk ki:

1. op"-1
T = j ----------- -----------J O. op X 1. op"

vagyis: a befektetendő tőke (T) egyenlő egy olyan idő

leges évi járadék (j) kezdő értékével, amely járadék 
mostantól számítva n éven át évente ismétlődik.

Már most vagy azt akarjuk tudni, hogy a tiszta jöve
delembeli többlet mint évi járadék hány év alatt fogja 
törleszteni a befektetett tőkét, vagy pedig azt kutatjuk, 
hogy meghatározott törlesztési időtartamot véve fel, 
mekkora összeget kell évente a törlesztésre fordítani, s 
ez az összeg (j) mennyivel lesz kisebb vagy nagyobb az 
évi tiszta jövedelemnél remélhető többletnél. Előbbi eset
ben ismeretes T (a befektetendő tőke) és j (a tiszta 
jövedelembeli többlet), s meghatározandó n, vagy logarit
musok segélyével, vagy pedig ami sokkal egyszerűbb, 
oly módon, hogy.

T _ 1. op"-1
j 0. op X 1. op"

kifejezést véve alapul, kiszámítjuk
y értékét, s azután a járadék kezdő értékére vonatkozó 
táblázatban (lásd az Erdészeti Zsebnaptár 1911. év
folyamának 284. lapján) megnézzük, hogy ennek az 
értéknek a felvett kamatláb mellett hány év felel meg. 
Utóbbi esetben pedig T és n ismeretes és j-t kell meg
határoznunk. Az első, képletből

k °Pn~1
1. op" X 0. op.

Ezt az értéket könnyen kiszámíthatjuk az „Erdészeti 
Zsebnaptár“ segítségével, amelynek „a járadék kezdő 
vagy tőke értéke“ cimü táblázatából a nevező értékét 
közvetlenül ki lehet olvasni.*

Ezek a számítási eljárások arra a feltevésre vannak 
alapítva, hogy az utak kiépítése egyszerre fog megtörténni. 
Ettől eltérő esetekben tehát némileg módosítandók. Hogy 
miképpen, arra kiterjeszkedni feleslegesnek tartom, s 
különben is messze vezetne célomtól.

Az évi tiszta jövedelemben remélhető többletnek a ki
számításánál különösen nagy szerep jut a gyérítési fa
tömegeknek. Ezeknek a reális megbecslésére (közönsé
ges próbakörök segélyével stb.) ennélfogva különösen 
nagy súly fektetendő. A pontos becslések mindenesetre 
nagyobb fatömegekhez vezetnek, mint amennyinek a ki
használását gazdasági terveinkben gyérítés címén eddig 
elő szoktuk irányozni.

Reális gyérítési fatömegekkel számítva, meglepő ered
ményhez fogunk jutni sok helyen. Nagyon sok esetben 
fogjuk tapasztalni, hogy a gyérítésekből nyerhető közvet
len haszon, illetőleg jövedelemtöbblet magában véve is 
teljesen fedezni képes a jó úthálózat létesítésének 
költségeit.

Amíg a mi gazdasági terveinkben legfeljebb általános

* L. Kolossy Imre:' „Törlesztés-számítás az Erdészeti Zsebnaptár 
kamatos kamattábláinak segélyével“ c. cikket is az Erdészeti Lapok 
1907. évfolyamában (542. lap).
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Ságban szoktuk hangoztatni az erdei utak építésének 
szükséges voltát, addig Ausztriában az állami és az állam 
által kezelt alapítványi erdőkre vonatkozó gazdasági ter
vek készítésénél, kapcsolatban az erdő gazdasági be
osztásával, az erdők feltárása céljából szükséges útháló
zat vázlatos tervezésére is kiterjeszkednek. A gazdasági 
tervben megállapítják, hogy a tervezett úthálózat mennyi 
idő alatt, s milyen sorrendben lesz kiépítendő. És a 
gazdasági tervek megvizsgálása alkalmával az úthálózat 
tervezete is megbírálás alá kerül, úgy, hogy a gazdasági 
tervek jóváhagyásával elvileg eldöntöttnek tekintik az út
hálózat kiépítésének a kérdését is. Az utak fokozatos 
kiépítése azután a gazdasági tervben megállapított Pro
gramm szerint történik, az építést megelőzőleg elkészí
tendő és jóváhagyás végett felsőbb helyre felterjesztendő 
részletes építési tervek és költségvetések alapján.

Hasonlóképpen felöleli a gazdasági terv a létesítendő 
úthálózat tervezését Bajorországban is, hol a gazdasági 
terv mellékletei közé tartozik a legközelebbi 10 évre 
szóló „útépítési terv“ is, amelyben megközelítőleg az 
építési költségeket is kimutatják.

Rendelkezéseket tartalmaznak az erdei úthálózat ki
építésére, illetőleg fejlesztésére nézve a gazdasági tervek 
Baden nagyhercegségben, Elsasz-Lotharingiában és Német
ország más államaiban is.

Mindenesetre helyénvaló volna, hogy az erdőgazdaság 
szabályozásának .■ a keretében a gazdasági tervek és 
revizionális munkálatok készítése alkalmával, kapcsolat
ban az erdő gazdasági beosztásával és a vágatás szabá
lyozásával, mi is kiterjesszük figyelmünket a szállítási 
berendezések, s elsősorban az erdők feltárásához szük
séges úthálózat tervezésére, illetve a meglevő utak és 
egyéb szállítási eszközök fejlesztésére. Hogy azokról leg
alább megközelítő pontossággal terveket készítsünk és 
szakszerű számításokat tegyünk arra nézve, hogy ezek 
a berendezések milyen költséggel volnának létesíthetők, 
s a költségeket mennyiben fedeznék, illetőleg mennyi 
idő alatt törlesztenék a fának belterjesebb kihasználásából 
és az olcsóbb szállításból remélhető előnyök. Hogy ehez 
képest megállapítsuk, hogy a szállítási berendezések 
hálózata milyen sorrendben, mennyi idő alatt volna léte
sítendő, illetőleg kiegészítendő.

Borsod - Gömör - Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesületének közgyűlése.

Az egyesület közgyűlését junius hó 2-án d. u. 3 órakor 
tartotta meg Rimaszombatban, a vármegyeház dísztermé
ben, Gesztes Lajos elnöklete alatt.

Jelen voltak: Áronffy Ernő társ, főerdész, Bornemisza 
László főispán, Borhy György udv. tanácsos, alelnök, 
Bobok Tivadar társ, erdőmester, Bánik György m. kir. 
főerdőmérnök, Bradofka Károly hgi erdőmester, Badinyi 
Gyula főkapitány, Baliga Kálmán főmérnök, Csaszkócy 
Károly hgi erdőmester, Csorna Gusztáv hgi erdőmester, 
Fábián Béla m. kir. erdőmérnök, Dr. Fornet Gyula vm. 
főjegyző, Fay Barna vm. aljegyző, Fábry Zoltán kapitány, 
Gesztes Lajos érs. erdőmester, elnök, Glózer László társ, 
erdőgondnok, Hering Samu hgi erdőmester, alelnök, 
Hensch Emil hgi erdőmester, Hagen József társ, erdő
gyakornok, Komáromy István tb. főjegyző, Kostenszky 
Pál urad, főerdész, Dr. Kovács László polgármester, 
Kolbenheyer Gyula hgi erdőmester, ifj. Keller Viktor vsi 
erdőmester, Kirinyi Béla közb. igazgató, Lengyel Iván 
árv. ülnök, Lackner Lajos m. kir. erdőmérnök, Máriássy 
István árv. ülnök, Mayer Géza urad, erdőmester, Mölcer 
Gyula vsi főerdész, Mányay Imre urad, főerdész, Mitske 
Gusztáv társ, erdőgondnok, titkár, Okolicsányi Lajos hgi 
erdőmester, Pékh József m. kir. erdőtanácsos, Pataky 
József m. kir. főerdőmérnök, Pauchly Rezső püsp. erdő
mester, Dr. Soldos Béla vnx aljegyző, Stecher Xavér 
urad, főerdész, Sándor Imre magkereskedő, Szakáll Vince 
árv. ülnök, Szepesházy Kálmán hgi erdőmester, Szénássy 
Béla hgi erdőrendező, pénztáros, Sztudnicky József igaz
gató, Tornay Gyula fkpt. erdőmester, Tóth Béla építész
mérnök, Velancsics István hgi főerdész, Wisnyovszky 
Ferenc m. kir. erdőgyakornok, Zachár István kir. erdő
felügyelő.

Hölgyek: Bobok Tivadarné, Fábián Béláné, Csaszkócy 
Károlyné, Gál Emilné, Hering Samuné leányaikkal és 
rokonaikkal mintegy 15-en, valamint Szepesházy Kálmán 
két leánya.

Gesztes Lajos elnök megnyitván az ülést, meleg szavak
kal üdvözölte a megjelenteket és Bornemisza László 
főispánt.

Napirend előtt Dr. Fornet Gyula helyettes alispán 
üdvözölte a vármegye nevében szép szavakkal az egye
sületet, amely a közigazgatással karöltve munkálja a 
hazánk közgazdasági viszonyaira és fejlesztésére nagy 
horderővel kiható erdészeti ügyeket. Lukács Géza al
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ispánnak Karlsbadból küldött meleghangú levelére üdvözlő 
távirattal válaszolt a közgyűlés.

Majd a titkár bejelentette, hogy a nm. földmivelésügyi 
Minister urat: Zachár István kir. erdőfelügyelő; — Gömör 
és Kishont vármegye törvényhatóságát: Dr. Fornée Gyula 
helyettes alispán; — a „Baranya-Somogy-Tolnamegyei 
Erdészeti és Vadászati Egyesületet“: Zachár István kir. 
erdőfelügyelő; — a „Szepesvármegyei Erdészeti Egye
sületet“ : Halmi László Lőcse város főerdőmérnöke és 
Zimann Ede m. kir. erdőmérnök; — az „Arad-Temes- 
Déva-Lugos-vidéki Erdészeti Egyesületet": Mitske Gusz
táv; — Rimaszombat r. t. várost: Dr. Kovács László 
polgármester: — Dobsina r. t. várost: Kellner Viktor 
vsi erdőmester képviselik.

Gesztes Lajos elnök üdvözölvén a kiküldött képviselő
ket, szívből eredő meleg és magasan szárnyaló szavak
ban parentálta el báró Bánffy Dezsőt, az Országos Erdé
szeti Egyesület nagyérdemű elnökét. A megható szava
kat a közgyűlés állva hallgatta végig, s elhatározta, hogy 
losonci báró Bánffy Dezső érdemeit és elhunyta felett 
érzett igaz részvétét jegyzőkönyvben örökíti meg, továbbá, 
hogy e szomorú alkalomból az Országos. Erdészeti Egye
sülethez részvétíratot intéz.

A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása után — 
amelyet Bobok Tivadar és Mayer Géza hitelesítettek — 
a titkár beszámolt az egyesület működéséről a követ
kezőkben :

Minden téren a jó munkához, a kötelesség telje
sítésén felül még buzgalom és lelkesedés is kell és 
azt a rátermett emberben a feladat nagysága váltja ki.

Egyesületünk előtt oly nagy feladatok állanak, ame
lyeknek megoldásához sokaknak buzgalma, lelkesedése, 
vállvetett munkálkodása szükséges. Mindenikünknek 
tehát a nehéz munkából neki jútott osztályrészt teljes 
odaadással kell vállalnia, mert csak így érhetünk el 
sikert, közelíthetjük meg a kitűzött célt, amely a jelen
tőségében mindinkább kidomborodó, hova-tovább na
gyobb méltánylásban részesülő erdőgazdaságunk javára 
szolgál.

Céljaink elseje a három vármegye erdőbirtokosai
nak egyesítése, s itt még sok a kívánni való, sok a 
teendő, miért is tisztelettel felkérjük egyesületünk min
den tagját, hogy adandó alkalomkor irányítsák az 
erdőbirtokosok figyelmét egyesületünk üdvös működé
sére, s szólítsák fel őket a csatlakozásra.

Jelenleg 20 erdőbirtokos tagja egyesületünknek, 
amely összesen 130 tagot számlál, akik közül 16 ala
pító és 114 rendes tag.

A múlt közgyűlés óta alapító tagokúi beléptek: 
Szénássy Béla és Mitske Gusztáv. Rendes tagokúi 
beválasztattak: Lakner Lajos m. kir. erdőmérnök, 
Hágen József társ, erdőgyakornok, Wisnyovszky Ferenc 
m. kir. erdőmérnök-gyakornok, Molitórisz Zoltán fő
szolgabíró és Sándor Imre magkereskedő.

A tagok sorából töröltettek: Frank Adolf, Pálfi 
Alajos és Skolka József.

A múlt közgyűlés határozatait foganatosítottuk ; jele
sen a nm. földmivelésügyi minister úrhoz felterjesz
tettük módosított alapszabályainkat, s azok bemutatási 
záradékkal ellátva visszatértek, s jelenleg már az i. t. 
egyesületi tagok birtokában vannak. Ugyancsak a nm. 
földmivelésügyi minister úrhoz felterjesztettük Láng 
Lajos erdőmérnök-hallgató „Erdei szintező" és „A fény
képezés az erdészeti földmérés szolgálatában“, valamint 
Sessler János erdőmérnök-hallgató „Erdei vasútak“ 
című, dicséretet nyert pályamunkáit, kérve a szerzők 
megjutalmazását, eddig azonban kérvényünk elintézést 
még nem nyert. „A kései tölgy ismertetése“ című 
pályamunka szerzőjének, Földes Tibor erdőmérnök
hallgatónak, a pályadíjat pénztárunk kiútalta.

A választmány a folyóügyek letárgyalása és elin
tézésén kívül behatóan foglalkozott a Dobsinán fel
állítandó erdőőri szakiskola tervével, s azon megálla
podásra jútott, hogy bár a kezdő lépéseket nem teszi 
meg, de a Dobsina város által megindítandó mozga
lomnak teljes erkölcsi támogatását fogja az i. t. köz
gyűlésnek javasolni, ha e tekintetben a város képvi
selőtestülete az egyesülethez átír, s az erdőőri szak
iskola felállítása gyakorlati nevelés alapján terveztetnék.

Tanúlmány tárgyává tette a választmány azon felve
tett eszmét is, hogy egyesületünk az „Általános Gömör- 
megyei Tanítóegyesület“ által már a közel jövőben 
felállítandó internátus létesítésében közreműködjék, 
illetőleg az említett i. t. egyesülethez ez ügyben csatla
kozzék, sajnos azonban, a szép és üdvös. eszme meg
valósításáról— tekintettel egyesületünk szerény anyagi 
helyzetére — le kellett mondani, s az internátus kér
dését egyelőre levenni a napirendről.

Egyben van szerencsém itt az i. t. közgyűlés figyel
mét felhívni a Selmecbányái főiskolánkon létesült 
„Mensa academica“-ra, amely a kezdet nehézségeivel 
és anyagi zavarokkal küzd, méltóztassék a nemes 
célt szolgáló intézményt pártfogásba venni és anyagi 
támogatásban részesíteni.

A földmivelésügyi Minister úr őnagyméltósága Radi- 
sics György minist, tanácsos útján meleghangú köszö
netének adott kifejezést a „Magyar Erdész“ szaklapunk
X. évfolyama bekötött példányának a Mezőgazdasági 
Múzeum részére való megküldéséért. Egyben jelentem, 
hogy szaklapunk az 1910. évi wieni nemzetközi vadá
szati kiállításon az állami ezüst éremmel lett kitüntetve.

Végűi fájdalommal jelentem, hogy nagy és súlyos 
veszteség érte az Országos Erdészeti Egyesületet, sze
retve tisztelt, nagyérdemű elnökének: losonci Bánffy 
Dezső bárónak f. évi május hó 24-én történt gyászos 
elhunytával. Súlyos veszteség érte a magyar erdő
gazdaságot a megboldogúlt vezető bölcs munkásságá
nak elvesztésével. Egyesületünk tagjainak sorából pedig 
f. évi április hó 14-én Farkas György hgi főerdészt 
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ragadta el a könyörtelen halál. Méltóztassék a nagy 
veszteségek felett érzett igaz részvétünknek jegyző
könyvben kifejezést adni.
A titkári jelentés tudomásul vétele mellett a közgyűlés 

a Selmecbányái főiskolán létesített „Mensa academica“- 
nak 100 korona segélyt szavazott meg.

Ezután Hensch Emil hgi erdőmester terjesztette elő a 
számvizsgáló bizottság jelentését, melynek alapján Szé- 
nássy Béla pénztárosnak a felmentvény megadatott. Úgy 
a jelentést, mint a pénztáros előterjesztéseit legközelebb 
egész terjedelmében közöljük.

Az egyesület tisztikara és választmánya megbízatásáról 
lemondván, Csaszkócy Károly, mint korelnök elrendelte 
a szavazást, s a szavazócédulák egybegyűjtésére Hering 
Samu hgi erdőmester elnöklete alatt Tornay Gyula fkpt. 
erdőmester és Áronffy Ernő társ, főerdészből álló bizott
ságot küldte ki.

A szavazás eredménye a következő: Elnök: Gesztes 
Lajos. Alelnök: I. Borhy György, II. Hering Samu. 
Titkár: Mitske Gusztáv; Segédtitkár: Fábián Béla. Pénz
táros: Szénássy Béla. Választmány: 1. Bobok Tivadar,
2. Csaszkócy Károly, 3. Dénes Géza, 4. Ferenczy Ede, 
5. Mayer Géza, 6. Pékh József, 7. Tornay Gyula, 
8. Zachár István, 9. Okolicsányi Lajos, 10. ifj. Kellner 
Viktor, 11. Koibenheyer Gyula, 12. Vadas Jenő, 13. 
Pauchly Rezső, 14. Kostenszky Pál, 15. Fischl József. 
Pénztárt vizsgáló bizottság : 1. Tindiy József, 2. Csorna 
Gusztáv, 3. Hensch Emil.

Az eredmény kihirdetése után Csaszkócy Károly me
legen üdvözölte az uj elnököt és tisztikart, amelyre Gesz
tes Lajos emelkedett szép szavakban köszönte meg a 
megtisztelő bizalmat az egész tisztikar nevében ígérve, 
hogy erejüktől telhetőleg fogják meghálálni a bizalmat és 
az egyesület érdekeit teljes odaadással szolgálni.

A „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület“ átiratát, 
melyben az Országos Erdészeti Egyesülettel, s a többi 
vidéki egyesülettel való szoros kapcsolatba lépésre hívja 
fel az egyesületet, a közgyűlés szem előtt tartván az 
erdőgazdaságunk fellendítése érdekében tett életrevaló 
javaslatot, ahoz — teljes autonómiájának fentartása mel
lett — hozzájárult és magáévá tette.

Az irodalmi pályázat kitűzésénél elfogadtatott Tornay 
Gyula indítványa, mely szerint több évi értékösszeg „Az 
erdészeti szolgálat szervezését“-t tárgyaló mű díjazására 
gyűjtessék, mig a titkár előterjesztésere 200 K p^lyadíj 
tűzetett ki „A bükkfa értékesítése“ cim alatt megírandó 
értekezésre és 100 K a Selmecbányái erdőmérnök hall
gatók által az erdőgazdaság és vadászat köréből szabadon 
választható pályamunka megírására.

A jövő évi közgyűlés helyének és idejének megállapí
tása a választmányra bízatott.

Koibenheyer Gyula hgi erdőmester a vadászati törvény 
revíziója érdekében nyújtott be még indítványt, amelyet 
legközelebb egész terjedelmében közlünk.

Végül nagy lelkesedéssel megválasztották Gróf Serényi 
Béla földmivelésügyi ministert és Gróf Károlyi Mihály, az 
Országos Gazdasági Egyesület elnökét védnökké, s Gróf 
Serényi Béla földmivelésügyi ministert és Podhradszky 
András hgi erdőigazgatót táviratilag üdvözölték.

Az impozáns keretben, nagy érdeklődés mellett lefolyt 
közgyűlés berekesztése után az egyesült protestáns fő
gimnázium tornacsarnokában szép számú és intelligens 
közönség előtt Mitske Gusztáv felolvasta Bund Károly- 
nak 72 vetített képpel kisért „Az erdő, művelése és 
haszonvétele" című népszerű ismertetését. A felolvasás 
és a szép képek az egész idő alatt lekötve tartották 
a közönséget és annak végeztével a felolvasást lelkesen 
megéljenezték és megtapsolták. A vetítő készüléknél 
Gál Bandi és Eisele Gyula gimnáziumi hallgatók működ
tek közre ügyesen.

Felolvasás után körülbelül 70-en a Széchenyi-kertbe 
vonultak közös vacsorára, a hol a jelenvolt hölgyeket 
Mitske Gusztáv köszöntötte fel és Kovács László polgár
mester mondott ügyes és szellemes felköszöntőt a kedves 
idegen vendégek egészségére, majd pedig a társaság egy 
része táncba ugrott és hajnalig ropták a hires gömöri 
csárdást.

Június hó 3-án 26-an vettek részt a kiránduláson, a 
hol a Rimamurány-Salgótarjáni vasmű Részvénytársaság
nak voltak szívesen látott vendégei. A tölgy csemete
kertek, fás legelő, vetővágások és kiterjedt tisztítások 
megtekintése után a szinyei vadászháznál eltöltött nehány 
kedves óra mihamar elröppent és napnyugtakor felejthe
tetlen kellemes emlékekkel oszlott el a társaság.

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet.
Irta Remetei Köváry János.

Ha figyelemmel kísérjük hazai vadászati viszonyaink 
fejlődését és összehasonlításokat teszünk a külföld vadá
szati viszonyaival, akkor csakhamar arra a meggyőződésre 
jutunk, hogy a mi, fejlődésnek indult vadászati viszo
nyaink szemkápráztató tükre közönséges optikai csalódás
ban rejlik.

A vadászat lényege iránt nálunk most is behatóan 
csak az a tradicionális osztály érdeklődik, akiknek a vadá
szat már a régi időkben is kiváltságos jogai közé tar
tozott, jóformán mesterségük volt. A vadászok nagy 
tömege, zöme, teljesen távol tartja magát minden olyan 
mozgalomtól, ami a vadászattal szoros összefüggésben 
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lenne. Úgy teszik magukat, mintha nem látnának, nem 
hallanának semmit. Látszólag az egész világuk egy ócska 
Lancaster-puska és a "hozzá való töltények szűk határai 
között mozog. Ezzel meg- vagy lelövik a különféle körül
mények behatása alatt előirányzandó vadmennyiséget és 
akkor . .. vége mindennek, elég van téve a vadászatnak, 
sőt a vadászat eszméjének is.

Ezt a nagy nemtörődömséget vagy nembánomságot 
talán a tradicionális osztály ellensúlyozza?

Dehogy!
Még ők is csak úgy tudják egymás között valahogy a 

közérdeklődést fenntartani, hogy mindig kerül közöttük 
egy vagy kettő, aki magyarán mondva: benyúl a zsebébe 
és kivágja azokat az obulusokat, amelyeket a mélyen 
tisztelt vadászati közérdeklődésnek kellene Diana isten
asszonyának oltára előtt lógó perzselybe a legnagyobb 
discretióval —- becsusztatni.

Most már csak azzal nem vagyok tisztában, hogy: 
igazán olyan koldusok vagyunk-e mi, amilyennek lát
szunk? vagy pedig csak a nembánomság jóleső és kár
örvendő érzete késztet megszokott álláspontunk fenn
tartására. Mert az igazat megvallva: a tradicionális 
osztályban is igen kevesen adják le az obulusokat. Mi 
lehet ennek az oka?

Vagy nekik sincs elegendő, vagy ... ők is be vannak 
oltva a nembánomság salvarsanjával ? .. .

Ezek a gondolatok nagyon alkalomszerűek, mert mos
tanában tartották meg Berlinben a XVII. német agancs - 
kiállítást és a megnyitás napján 5 márkás, a többi 
napokra pedig 2 márkás, az idényre pedig 10 márkás 
belépőjegyeket bocsátottak forgalomba. A kiállítás nagy
szerűségétől eltekintve, áttérhetünk a mi most megtartott 
országos .agancskiállításunkra.

Egy koronás belépővel szerénykedett a mi viszonyaink
nak megfelelően.

A magyarok annyira érdeklődnek ezen kiállítás iránt, 
hogy ha nem került volna abból a bizonyos osztályból 
egy „maecenás“, —• hát bizony ez alig sikerült volna.

Ez pecsételi meg a mi sorsunkat. Ez a nagy érdek
lődés. Egy 30 éves múlttal a háta mögött lévő egyesü
let csak úgy rendezhet egy közérdekű (vadászokat 
érdeklő) kiállítást, ha valaki (?) a sajátjából adja vagy 
előlegezi rá a költségeket. Mert az eddigi érdeklődésből 
leszűrt tapasztalatok azt igazolják, még pedig a számtani 
művelet csalhatatlan tantételei szerint, hogy a bevétel 
semmi esetre sem fedezhetné a kiadás egyenlegét.

Ha már most figyelembe vesszük a kiállítók névsorát, 
biz’ csakhamar rájövünk, hogy úri passzió ez az egész, 
a kiállítók vadász-szerencséjét mutatja be szemléltetőleg, 
még pedig azt a vadász-szerencsét, amelyhez a szeren
csés vadászt a jómód és a mi magyar vadászati tör
vényeink hiányossága — elég szomorúan — juttatja.

Ez tehát látványosság, de mindenesetre olyan látvá
nyosság, amelynek a szemlélete még a nem olyan 
szerencsés nimródoknak is megérne — egy koronát.

De ha már csakugyan ráfizetnek és a bevétel a ki
adást nem fedezi és maecenás is kerül, akkor igazán 
joggal kérdezheti mindenki, minek még az az egy korona 
belépő is ?

Az önmulatság is jobban sikerül, ha teljesen zártkörű, 
minek a „népet“ becsődíteni, amikor úgy sem érdekli. 
Ha pedig maecenás van, akkor legyen igazán az és 
járja újra a jelszó: panem et circenses!

Azt a nagy nembánomságot így nem lehet eloszlatni. 
Itt valahol hiba van. Még pedig nagy. A magyar orszá
gos vadászati védegylet szeret hivatkozni önmagára, most 
pedig 30 éves múltjára. Szép idő. Ez alatt sokat lehetett 
volna cselekedni, Ka igazán akartak volna. Lehet, hogy 
akartak is, csak nem tudtak. A harmincéves múlt lassan
ként már annyira megérett, hogy önmaguk is belátják 
a nagy igazságot:

múltadban nincs öröm, 
jövödben nincs remény ...

és ezt már ők is hirdetik. Hirdetik saját lapjukban.
„A magyar vadászok egy részének közönye a véd

egylet és így a saját érdekei iránt kétségtelen dolog, 
amit nem szívesen igazolunk statisztikával, keresvén, 
hogy a magyar vadászoknak milyen százaléka tagja 
a védegyletnek. A sajnálatos tény nem tagadható; 
orvoslásáról gondoskodni, ez a feladat és erre kell 
nekünk fő figyelmünket fordítanunk."

Hát, ez szépen hangzik. Mi azonban megmondjuk az 
okát is neki, sőt ha kérdeztek volna, még hamarább is 
megmondhattuk volna. A védegylet megalapítása alkal
mával az alapítók előtt egy nemes cél lebegett és hogy 
ezt el ne felejtsék, még jelszavat is választottak maguknak.

„Az legyen a vadász nemes törekvése: 
Hogy a vadat óvja, kímélje és védje, 
Vadászsza, mint törvény és szokás kívánja 
S teremtményeiben a Teremtőt áldja.“

A jelszó megmaradt, az eszme elposványosodott. 
Vadásztak mint a törvény és szokás kívánta.

A törvény a szokásnak mindig felette áll. Aki pedig 
30 éven keresztül a törvény értelmében vadászott, — 
az nagyon rosszul cselekedett. Mert a vadászati törvény 
értelmében való vadászat már nem vadászat, hanem 
vadpusztítás. A szokás meg nem lehet irányadó a tömeg
nek. Mit ér az, ha egy pár száz ember az észszerüség 
alapján vadászik és 40—50,000 vadász meg a vadászati 
törvény alapján gyakorolja a vadászati jogát.

A magyar országos vadászati védegylet tagjai között 
ott vannak az ősrégi családok tagjai, ministerek, törvény
hozók. Jóakaratu befolyásuk minden irányban érvényesül
hetett volna 30 év alatt. És ez alatt a hosszú idő alatt 
megjutalmaztak egynéhány vadőrt, rendeztek egy-, nem 
tudom hány agancskiállítást. Támogatták — talán — egy 
könyvnek a kiadását. Felterjesztősdit játszottak holmi 
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törvényjavaslatokkal és legutoljára megtörtént a nagy 
kudarc, — kezükbe vették a gödöllői király-szobor 
ügyét is.

Mondom: harminc év alatt történt mindez. Ides-tova 
30 év óta van érvényben a vadászati törvényünk is, az 
a törvény, amely mindennek jó lehet, csak vadászatnak 
nem.

Ennyi idő alatt nem tudták ezek az úgynevezett: nagy 
emberek — keresztülvinni, kijárni, követelni a vadászati 
törvény megváltoztatását, uj alapokra való fektetését úgy, 
hogy az a modernebb, ok- és célszerű vadászati viszo
nyoknak megfelelően alapját képezhesse a vadászat köz
gazdasági jelentőségének is.

A közérdekű magyar vadászati dolgokra harminc év 
alatt rá sem hederítettek. Nem pártolták a szakirodalmat, 
nem a magyar ipart, sem a magyar kereskedelmet. 
Hanem ezek helyett rajongtak az idegenért, a külföldi 
portékákért s az üres jelszavakért.

Az amink van, az ami keletkezett, szakirodalmunk, 
iparunk és kereskedelmünk, az egyedül annak a tömeg
nek köszönhető, amely a statisztika szerint is távol tartja 
magát a védegylettől és akiket a védegylet — ha 
továbbra is a megkezdett utón fog haladni — soha sem 
fogja tudni magához édesgetni.

Elég volt a jelszóból! Nem szavakat, hanem tetteket 
akarunk látni! Mutasson fel egyszer már a Védegylet egy 
igazán olyan cselekedetet, — de nem holmi felsallango- 
zott üres smoncákat, — amelynek áldásos és közérdekű 
hasznát az egész magyar vadászat megérezné, akkor 
biztosíthatjuk a Védegyletet, hogy a magyar vadászok 
elveszett hite is visszatérni fog és ők is mindnyájan a 
kibontott zászló alá fognak sorakozni, amelyen ne csak 
„jelszó“, hanem — cselekedet is legyen.

A harmincéves évforduló küszöbén azonban meg kell 
hajtani a Védegylet előtt is az elismerés lobogóját. Nem 
a cselekedetéért, hanem a szívósságáért. Csodálkozni 
lehet rajta, hogy a természet örök törvényeinek logikája 
ellenére még most is, úgy, ahogy — fennáll. Egy 
egyesületnek, — amely a magyar vadászat ügyét minden
ben istápolja és előbbre vigye, — igen nagy hivatása és 
létjogosultsága lenne. Az ilyen egyesülethez sorakozni, 
annak szolgálatába állni, minden igaz, jó magyar vadász
nak elsőrendű kötelessége lenne és ahogy mi ismerjük 
a magyar vadászokat, tudjuk jól, hogy ennek a köteles
ségüknek szívesen meg is felelnének, ha az ő érdekük 
is megfelelő istápolásban részesülne.

De így, ahogy most van és ahogy most működik az 
Országos Magyar Vadászati Védegylet, — egyeseknek jó 
és megfelelő lehet, de a közre nézve ■— létjogosultsága 
nincsen.

A szegedi Fehértó és madárfaunája.
Irta Lakatos Károly.

(Folytatás.)

Hogy mennyi mindenféle vadjószág óriási sokadalma 
lepi meg őszi éjszakákon a Fehértó világát, arról a víz
ből kimaradt nedves földcsíkok, porondosok felületeinek 
hieroglifszerű rajzolatai némi fogalmat nyújtanak. Renge
teg az ily helyeken a madárnyom s ezek mindenféle 
alakú és nagyságú lenyomatainak variációja, melyek szinte 
hálószerű sűrűségben cifrázzák ki a talajt, de sőt a se- 
kélyes helyek iszapját is, mi a vékony vízrétegen tisztán 
szemlélhetőleg keresztül látszik, mintha üvegen át néznők.

Tavaszszal, kivált havas tél után, midőn a hóvíz fel
szaporítja, de a mindenfelől összefutó csapadékvíz táplá
lása folytán is mind több és több vizet kap: a Fehértó 
valóban egy beláthatatlan tengerré növi ki magát.

Alsó felén ilyenkor a magyar államvasútak töltésvonala 
szabja meg határát; azon túl, a szemhatár végpontján, 
a dorozsmai templom tornya látszik; egész nyugati part
körét föl északig, a szatymazi szőlőskertek zöld oázisa 
övezi, míg keleti partjain a „székhalmi“ magaslatok part
vonala szab gátat piszkos vizének. Északon az a szeren
csétlen sártöltés fekszik előtte, mely felnyúlik egész 
Sándorfalva községig, mely az árvíz után keletkezett s 
Pallavicini Sándor őrgrófnak köszöni létét.

Ilyenkor bátran járható halászcsolnakkal is minden 
irányban, mert még a legemelkedettebb apró, szigetszerü 
kidomborodásai felett is elcsap a víz.

A vadászati és ornithologiai szempontból igen érdekes 
u. n. kerek-sziget, továbbá a szamár-sziget (félsziget) 
és a szőri-sziget (a tó északnyugati partján), mely a 
tavi madárhúzás fővonalába esik, víz alá kerül ilyenkor 
úgy, hogy a serkedő fűnek, giznek-gaznak csak a hegye 
látszik ki szélcsöndes időben a víz alól. Szóval egész 
tenger lesz a Fehértó, olyanforma, mint hajdanta a „régi 
jó időkben“ vala, midőn a töltésezés találmánya (mely 
egykor nagyon meg fogja bosszúlni magát) még nem 
állta útját a Tisza vizének, hogy dél és észak felől bele- 
ömlessze dús szőke árját, halját, csíkját, no meg a halászt 
kanyarintó hálójával és minden más különös eszközeivel, 
melyekkel mázsaszámra hozta felszínre a virgonc hal
állatot, úgy, hogy az ezerliku „bárkán“ kívül jútott a 
kutyának, macskának, de még a disznónak is belőle 
elegendő 1

Persze manapság már a haldús évek minél ritkábbak, 
de ha nedves, esős év van s ennek folytán a renge
teg vízmennyiség a legmelegebb időjárás mellett is nem 
hogy fogyna, kiszáradna, de sőt inkább folyvást növek
szik: akkor jelentgeti magát az ezüstös keszeg, kárász, 
csuka, potyka, s szélcsöndes alkonyokon meg-megtapsi- 
kolják a víztükrét hirtelen szökkenésükkel.

A kacsa és más vízimadár elhordja a halikrát a tollán, 
ürülékében, mert nehéz emésztetü lévén, megemészteni 
nem képesek, minthogy különben gyors emésztési tulaj
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donságuknál fogva arra nincs is idejük. így kerül a Fehér
tóba a halféle, de mindig oly években, midőn a halnak 
igen korai ivása van, s állandóan szép, meleg időjárás 
uralkodik.

A hallal együtt kap aztán a Fehértó a régi, ritka 
madárvendégekből is özönével. Ellát ide a hatyil is ilyen
kor (C. musicus), a kárakatona (Craculus carbo) és sok 
más úszó és halászó fajta szárnyas, kanalasgém és egyéb 
gémféle madár is hulladozva, sőt néha egész ármádiája 
a gödényeknek (Pelecanus onocrotalis), a halászság nem 
nagy örömére, mivel ezek roppant kártékony és igen 
praktikus „halcsiszárok“. Már a módjuk is, amely sze
rint halászni szoktak, elárulja nem közönséges halász
mesteri képességüket. Nagy félkört képeznek a vizen, 
s az annak két végén levő vezérhajtók gyorsan úsznak 
előre, szárnyaikkal csapkodva a vizet, hogy ekként kis 
térre hajtsák össze a menekülő halakat, s ott aztán a 
hihetetlenségig kitátott csőrüket a vízbe dugva, roppant 
zacskójukat zsákháló gyanánt használják.

(Mellesleg legyen megemlítve, a gödény pergament- 
szerű nyúlékony állzsákjából pompás vadász-dohányzacs- 
kók készülnek.)

Eltekintve a főleg hallal táplálkozó, épp azért a Fehér
tón csak kivételesen megjelenő úszó madaraktól (a lúd és 
kacsaféléktől), a Fehértó főleg és kiválóan a sneffeknek 
képezi találkozási helyét, még pedig oly találkozási he
lyét, nyugpontját, ahol csaknem az összes kontinentális 
fajok a legközönségesebbektől a legritkábbakig megfor
dulnak őszi, de legfőkép tavaszi vonúlásuk alkalmával, 
miért is e tó valóban 'egy páratlanúl álló különlegessé
get képez hazánkban.

Megjegyzendő, hogy nem egyes példányokban, álta
lában valami csekély számban történő áthúzódásokról, 
hanem némelyik fajnál éppen tömeges, nagy mennyi
ségben történő átvonulásukról van szó; ami minden 
kétséget kizáró bizonyítékot képez arra nézve, hogy e 
hely az illető fajok húzási vonalába teljesen bele esvén, 
egy fővonúlási útvonal által kereszteztetik.

Egyébként, hogy a Tisza vonala az Alföldre nézve 
valóságos légi országúját képezi a le- és felvonúló vízi 
szárnyasoknak, főként az apróbb gázlók képzeletet meg
haladó sokaságának, azt évtizedek óta folytatott megfigye
léseim alapján állíthatom. De állíthatom emellett több 
madárfajra vonatkozólag még azt is, hogy őszi és tavaszi 
mozgalmuk alkalmával egyik fő húzásvonalukat az or
szágra nézve, a Tisza mente irányítja és szabja meg 
(természetesen nem szigorúan a partvonal szűk határai 
között).

A Tisza-völgyben különösen tekintetbe jönnek a kanya- 
rúlatok elkerülésével a természetes öblözetek, mint az 
útirány által mindig keresztezett átváltó helyek, s ezzel 
kapcsolatban az irányos tósorozatok és pedig a Tisza 
jobbparti tósorozata s kivált őszszel a Gsongrád—bácskai, 
illetve délvidéki sziksó-sorozat kiágazó köre, mely a 

folyó közel vidékében, láncolatszerűen — egy nagy varga
betű képében a delta felé — visszalép. Épp azért öm- 
lenek belé — mint kitérő s tán útrövídítő, a létfentartás 
igényeinek sokkal megfelelőbb mellékútra — az útirá
nyukra nézve a Tisza vonalához alkalmazkodó gázló 
fajok rajai.

A tósor láncolata fölfelé, a Fehértónál, mint termé
szetes folyó-öblözetben, találja meg kapcsolatát az ere
deti (fő) útvonallal, azzal egyesülvén, mely útvonal aztán 
tovább vezető légi madárországútat képez.

Innét van az, hogy a Fehértó területét a vándorfajok 
oly tömegesen látogatják; amennyiben átváltó helyet képez
vén, természetes nyugpontúl, pihenőállomásúl szolgál, a 
fajgazdagságnak s a ritkább fajok dús feltűnésének is 
ez a körülmény adja meg a magyarázatát.

Az itt átvonuló gázló-fajokat név szerint említve, első 
hely illeti meg a szélkiáltókat (Numerrius). E nemből a 
nagy és kis faj (N. arquatus et phacepus) le és felvonu
lásakor oly óriási mennyiségben fordul elő e tavon né
mely évben, hogy szinte a csodával határos. A vadá
szattal üzletszerűen foglalkozó parasztpuskáspk százakra 
menő sokaságot lőnek itt össze s szállítanak be a szegedi 
vadkereskedőkhöz ; ezenkívül úrvadászok által is elejtetik 
belőlük éven át egy igen jelentékeny mennyiség.

Roppant, még a szélkiáltókat is fölülmúló számban 
fordul elő itt a galambsneff (Philomachus pugnax) is, 
melyből szinte csodás mennyiséget lehet aggatóra, fűzni 
tavaszi húzások alkalmával.

Egyedekben nem oly számos, de egészen közönséges 
s aránylag nagy mennyiségben átvonuló sneffaj még itt 
a „nagy piroslábu“ vagy „fekete sneff“ (Totanus fuscus) 
is ; így a „réti“ („szalagos szárnyú“) vagy „kis piroslábu 
sneff“ (Totanus calidris), mely azonban a kaszálók 
madara lévén, csak őszi húzásakor látogat el ide nagyobb 
számmal s általában a Szeged-vidéki székes vizekre, 
még pedig a legtöbbször minden más igen gyakori és 
egyedekben gazdag fajokkal párhuzamos mennyiségben. 
Különben ez költő faj az alföldi félreeső, nagyobb terje
delmű mocsáros kaszálókon.

A ritka fajnak tartott „feketehasu“ vagy „szőkesneff“ 
(Tringa alpina vagy variabilis), mely állítólag havasi 
madár, — már kora tavaszszal (mindjárt a sneffhúzás 
kezdetén) húzni kezd s bár úgy látszik, hogy egyedekben 
nem tartozik a gazdag fajok közé, mégis soknak mond
ható azok száma, melyek itt következetesen apró csapa
tokban átvonulnak.

E fajhoz oly közel álló „paprika-sneff“ (Tringa subar- 
quata), mely csak későn, többnyire május elején meg
jelenő vándor, egyike itt a legközönségesebb s egyedek
ben egyik Jegdúsabb sneffajoknak. Tavaszi húzáskor nap
nap mellett igen sokat lőhetni; nyárvégi mozgalma azon
ban kevésbbé egyeddús, holott a „szőke“ fajnak ilyenkor 
is egyeddús vonulása észlelhető a Szeged-vidéki szék
háti vizeken mindenütt.
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Március elsejétől kb. április utolsó harniadáig 100—150 
darabra becsülhető nagy tálkákban, de emellett kisebb 
társaságokban s egyes-kettesben is húzva, nagy mennyi
ségben vonul át a Fehértón a tekintélyes nagyságú 
„lotyósnyeff“ (Limosa aegocephala vagy melanura) is.

Gyakori szinte, ámbár egyedekben nem igen gazdag a 
többnyire csak kettesével, hármasával, legfeljebb öt-hatá- 
val mutatkozó „szürkesneff“ (Tringa canutus vagy cinerea).

(Folyt, köv.)

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

* Kinevezések. Ő Felsége Egerváry Gyula országos vadászati 
felügyelőt a VI. fizetési osztályba kinevezte. — Am. kir. földmive
lésügyi minister kinevezte Lengyel Viktor uradalmi főerdészt a 
magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába, a 
besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületébe Benesházára m. 
kir. erdőmérnökké. ,

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister áthelyezte 
lszapi Gyula m. kir. erdőmérnököt Kőrösmezőről Vichodnára (erdő
gondnoknak), Kacsó András m. kir. segéderdőmérnököt Havasmező- 
röl Kőrösmezőre (kévéiéi erdögondnoknak), Salix Gyula m. kir. 
segéderdőmérnököt pedig Besztercebányáról Havasmezőre (erdő
gondnoknak). Török Béla m. kir. segéderdőmérnököt az orsovai 
m. kir. erdőhivatal kerületébe, Szilvay József m. kir. erdömérnök- 
jelöltet a besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületéből az 
orsovai erdőhivatal kerületébe s előbbit a királymezői felső erdő
gondnokság vezetésével, Figuli Lajos m. kir. erdömérnököt pedig a 
királymezői felső erdőgondnokság vezetésétől való egyidejű felmen
tése mellett az ugyanottani királymezői alsó erdőgondnokség vezeté
sével bizta meg.

* Az 1911. évi tavaszi erdészeti államvizsga f. évi május 
hó 1-től kezdődőleg május 8-ig tartott. Az államvizsga bizottsága 
Horváth Sándor ministeri tanácsos elnöklete alatt, Tomcsányi 
Gyula min. tanácsos, Bund Károly, az Orsz. Érd. Egyes, titkára és 
Krippel Móric főiskolai r. tanár tagokból állott. — A vizsga ered
ménye a következő volt: Erdőmérnöki oklevelet kaptak, mint fő
iskolai végzettségűek: Barabási József, Bárány Károly, Krause 
Ágoston és Tarcsányi Kálmán. Régi szövegű (erdészi) oklevelet 
szereztek: Barsi Nándor, Bydlo Hubert, Fail Ernő, Holman Jenő, 
Lorge Emil, Schvanczer Gusztáv, Steíány Gyula és Szathmáry Lajos. 
Oklevelet nem ért el 2 jelölt.

* Erdőgondnoksági székhely-változás. A m. kir. földmi
velésügyi minister a szovátai m. kir. járási erdőgondnokság székhelyét 
Nyárádszeredára helyezte át.

A szerkesztő ur kutyái.

Jó napot kívánok. Már rég nem volt szerencsém. Már 
mint nekem. Azóta nagyot fordult a világ szekere. „Kőu 
uram szerint is minősítve lettem mindenféle ünnepi és 
egészségügyi vadászati kategóriába. Csak az a baj, hogy 
a qualificatiomnak most vehetem legnagyobb hasznát, 
mert ez az átkozott köszvény úgy elővesz néha-néha 
napján, hogy bizony a gyakorlati vadászatot muszáj egy 
kis theoriával is felváltanom.

Kutya mesterségre adtam fejem. Ebidomító, ebtenyésztő, 
ebkiállitó és ebszakértő szeretnék lenni. Ezért aztán 
össze-vissza tanulmányozok mindenféle kutyahistóriát, 
így került kezembe az Állatvilág is. Olvasgatom, néze
getem, látom, hogy Gyöngyöshalászi Takách Gyula 
uram kefélgeti a kopaszokat — tagadhatlanul ügyes 
érvekkel, De ott olvasom Áo'.-nek is egy közleményét, 
amelyben egy modern fegyver-szakértőnek magyarázza 
az álmoskönyv különféle §§ ait, amelyeket betartani 
igen célirányosnak véleményez az ő megszokott humo
rával.

De hát olvastam én mást is abban a lapban, hadd 
olvassa más is. Ide iktatom egész terjedelmében :

A kölönc. Az 1883. évi XX. t.-c. méretekben leírja, 
hogy ház- és nyájőrző ebeinket minő koloncokkal lássuk 
el. Ha ezt megtesszük, minden rendben van. A kutya 
nem fogja többé pusztítani a nyúlat.

Nos, hát ez nagy tévedés !
Olyan helyen lakom, hol köröskörül meglehetős szá

mos nyúl van. Van házőrző ebem is. Kölönc nélkül. 
Sokszor elnézem, hogy viselkednek az én házőrzőim a 
nyálakkal szemben.

Rendkívüli okosan. Azt már kitapasztalták, hogy a 
nyúlat, ha egészséges és futni tud, meg nem foghatják. 
Rövid iramodás után futni engedik. Úgy látszik, ebeim 
egyebet is tapasztaltak, ha felvernek valahol egy nyúlat, 
március óta egész máskép viselkednek. Az öreg nyúl 
után már nem is futnak, hanem pontosan szemügyre 
veszik azon helyet, honnan a nyúl felkelt. Ezt kutatják 
alaposan ki. Néhány pillanat után látom, hogy szépen 
hasra feküsznek és rágnak valamit. Kis nyálakat. Ezek 
kétségtelenül izletesebb falatok, könnyebben összeszed- 
hetők és megszerzésüknél még a kölönc sem akadályoz.

Tapasztalatlan, bolond kutya az, mely kolonccal vagy 
anélkül üldözi, hajszolja a nyúlat. Úgy sem tudja meg
fogni. A tapasztalt kutya máskép tesz, úgy mint az 
enyém. Felkeresi a nyúlfészket. Ő már szintúgy tudja 
is, hol lehet nyúlfészek. És az én ebeim nemcsak az én 
területemen szedik össze a kis nyálakat. Szívesen 
csatlakoznak a gazdasági- fogathoz. Elmennek evvel 
10'—12 kilóméternyire, bevadászva jobbról-balról a nyúlás 
területeket. A kölönc tehát semmi. Akár van, akár nincs, 
nem határoz. Csak egy dolog segít. Egyetlen kutyát sem 
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volna szabad a mezőn megtűrni. — Mig ezen irányban 
nem intézkedünk, a többi védekezés mind illuzóriussá
válik. Parthay.

Közleményemnek címéül azért választottam „A szer
kesztő ur kutyáiu-t — mert Parthay ur a Vadászat és 
Állatvilágnak a szerkesztője.

Tudom én azt nagyon jól, hogy a jó pap holtig 
tanul ... de hát ö. m. a. f. a szerkesztő ur kutyáit, ha 
csak azokon lehet megtanulni az ok és célszerű vad
tenyésztést.

Azt vagyok bátor kérdezni Gyöngyöshalászi Takách 
Gyula úrtól, hogy mondja meg nekem, nem-e inkább 
jobban dukálna 27 grm. sörét a szerkesztő ur kutyáinak, 
mint holmi rossz kopókutyának? Mert arról a fenti köz
leményben egy árva szó sincs, hogy mi történt ezekkel 
a bestiákkal. Mert az még nem elég büntetés nekik, 
hogy ki lettek szerkesztve.

Ha erre a kérdésemre őszinte feléletet kapok, akkor 
továbbra is illő tisztelettel és szeretettel fog személye
iránt viseltetni . . . az öreg vadász.

Felhívás
az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését se
gélyező alapból az 1911—1912. tanévben kiosztható segé

lyek ügyében.

A m kir. földművelésügyi ministerium szolgálati 
ügyköréhez tartozó állami erdészeti tisztviselők 
gyermekeinek nevelését segélyező alapból, az 
1911—1912. 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 
részesülhetnek az állami erdészetnél (kincstári 
erdőknél, állami kezelésbe vett községi stb. 
erdőknél, erdőfelügyelőségeknél, a Selmecbányái 
erdészeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál 
és erdészeti kísérleti állomásoknál) alkalmazott 
tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott és el
halt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdé
szeti tanároknak, erdészeti mérnököknek, kincs
tári erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi 
tisztviselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli 
gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt 
belföldi intézetek valamelyikének rendes tanulói 
közé az 1911—1912. tanévre felvétetnek, továbbá 
amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak 

volna, ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizo
nyítványaikban kitüntetett összes osztályzatok leg
alább fele kitűnő, jeles, igen jó, vagy jó.

Elégtelen osztályzat e segélyezést kizárja.
Tornából, énekből, valamint az egyes nem 

kötelező tantárgyakból nyert osztályzat az igény
jogosultság megállapításánál számításba nem 
vétetik.

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói 
a szabályzat 18. §-a szerint segélyben részesít
hetők, a következők:

A) fiúgyermekek részére:

1. az erdészeti főiskola,
2. gymnasiumok,
3. reáliskolák,
4. a felső kereskedelmi iskolák,
5. felső ipariskolák és
6. polgári iskolák.

B) leánygyermekek részére:

1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők,
2. női kereskedelmi tanfolyamok,
3. felső leányiskolák és
4. polgári leányiskolák.

C) mindkét nembeli gyermekek részére:

1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy 
a fiúgyermekek és az I—IV. osztályba járó 
leánygyermekek segélyben csak akkor részesül
hetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet hiányá
ban másutt kénytelenek tanulni.

2. a siketnémák, vakok stb. oktatására szol
gáló gyógypaedagógiai tanintézetek és pedig te
kintet nélkül a gyermekek életkorára és elő
képzettségére.

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt 
tanintézetek rendkívül-, vendég- és magántanulói, 
nemkülönben a különböző időszaki (téli, esti 
stb.) tanfolyamok hallgatói a segélyben nem 
részesíthetők.

A segélyek adományozása a folyamodó tiszt
viselő, illetve árva vagyoni viszonyainak számba
vételével történik. Egyenlő igényjogosultság mel
lett előnyben részesülnek az árvák s azok a 
tisztviselők, kiknek többb elláttatlan gyermekük 
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van, vagy akiknek hivatali székhelyén megfelelő 
tanintézet nincs.

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége 
is figyelembe vétetik.

A 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 része
sülő a következő tanévben is részesülhet segély
ben, de csak kérvény alapján.

A segélyek minden év szeptember havától 
kezdve tiz egyenlő havi részletben szolgáltatnak 
ki, de csak abban az esetben, ha a gyermek 
tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyiké
ben tanul, illetőleg az első részlet akkor, ha a 
gyermek az illető tanintézetbe felvétetett.

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő 
a folyamodó elláttatlan gyermekeinek száma, s 
kora, az általuk látogatott tanintézet, az esetleg 
élvezett ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó 
segély összege s a kérvényhez a gyermek, ille
tőleg a gyermekek legutolsó iskolai bizonyítvá
nyai, nemkülönben a szülők vagyoni állásáról 
szóló hatósági bizonyítvány, illetve atyátlan árvák
nál az árvaszék igazolványa csatolandók.

Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivat
nak, hogy az alapból nyerhető segélyek iránti 
kérvényüket szabályszerű bélyeggel ellátva leg
később folyó évi julius hó 8-ig „Az államerdé
szeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segé
lyező alap intéző bizottságához“ (Budapest, V. 
Zoltán-utca 16. sz.) beküldjék. Az ezen határ
időn túl beérkező vagy kellőleg fel nem szerelt 
kérvények figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1911. május hó 17-én.

M. kir. földmivelésügyi minister.

55/1911. képv. t. szám.

Pályázati hirdetmény.
Jolsva r. t. városnál lemondás folytán meg

üresedett

erdőmérnöki
állásra pályázat nyittatik.

Javadalmazás 2500 korona törzsfizetés, 600 
korona lakbér, 300 korona faeladási jutalék, 
mely a törzsfizetéshez, a nyugdíjba be lesz 
számítva, ötször 200 korona ötödéves korpótlék 
a törzsfizetés emeléséhez, 50 ürméter kemény 
tűzifa befuvarozással és szegődményi föld hasz
nálata.

Nyugdíj a törzsfizetés után biztosítva.
Ezen állást elnyerni óhajtók az 1879. évi 

XXXI. t.-c. 36. §-ában meghatározott képesí
tést és eddigi szolgálati alkalmazásukat igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényüket folyó évi 
augusztus bó 14g Jolsva város polgármesteri 
hivatalához nyújtsák be.

Erdőrendezési gyakorlattal bírók előnyben 
részesülnek.

Az erdőtiszt szolgálati szabályzata az érdek
lődőknek rendelkezésükre áll. Szabad idejében 
az erdőtisztnek a mérnöki gyakorlat megenged
tetik. — Az állás f. é. szeptember bó 15=íg 
betöltendő.

Kelt Jolsván, 1911. junius hó 10-én.

Polgármester.
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Sz.: 470—911. mj.

Faeladási hirdetmény.
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága 

ezennel közhírré teszi, hogy Csikszentmárton 
község közigazgatási határában fekvő, Csikvár
megye közönsége magántulajdonát képező „Uz“ 
és „Veresvizvölgyi" erdőségeiben:

1. Magy. kir. Földmivelésügyi minister Úrnak 
24.332/903. számú rendeletével megadott enge
dély s a vármegye magánjavai igazgatótanácsá
nak 415—909. mj. sz. a. kelt határozata alap
ján 3203 04 k. holdon megbecsült 380.723 m3 
gömbölyű lucfenyő, 75.913 m3 gömbölyű je
genyefenyő, 11.133 m3 gömbölyű erdei fenyő 
haszonfa, valamint 252.194 m3 gömbölyű bükk 
haszonfa és tűzifa 2,820.000 korona, azaz 
kettőmillió nyolcszáz húszezer korona;

továbbá ugyancsak Csikszentmárton község 
közigazgatási határában fekvő s Csikvármegye 
közönsége magántulajdonát képező „Csobányos 
völgyi“ erdőségeiben:

2. Magy. kir. Földmivelésügyi minister Úrnak 
1381/906. számú rendeletével megadott enge
dély alapján a „Keresztes“ havasnak Sulcza- 
völgyére hajló részén 393’55 kát. holdon meg
becsült 41.888 m3 gömbölyű lucfenyő haszonfa 
és' 24.134 m3 gömbölyű bükkmű és tűzifa 
221.507 kor., azaz kettőszáz huszonegyezer 
ötszázhét korona.

3. Magy. kir. Földmivelésügyi minister Urnák 
50.665/900. számú rendeletével jóváhagyott 
rendszeres gazdasági üzemterv szerint kihasz
nálásra esedékes, a Csobányos völgyére hajló 
„Bogársarok“ nevű erdőrész 47’25 k. holdon 
megbecsült 7187 m3 gömbölyű lucfenyő ha
szonfa és 2835 m3 gömbölyű bükkmű és tűzifa 
37.069 kor., azaz harminchétezer hatvankilenc 
korona;

4. Magy. kir. Földmivelésügyi minister Úrnak 
84.972—903. számú engedélye alapján a Csik
vármegye magánjavaihoz tartozó Gyergyó-Felső- 
tölgyes I-ső határrészében fekvő , Baraszóvölgyi“ 
erdőrészben mintegy 1996’80 kát. holdon ösz- 
szesen 95.333 tm3 luc és jegenyefenyő haszonfa 
valamint 800 tm3 bükkfára becsült fatömeg 
477.000 kor. azaz négyszázhetvenhétezer kor. 
kikiáltási árban folyó 1911. évi augusztus hó 
10-én délelőtt 9 órakor a megyei magánjavak 
igazgatóságának irodájában — Csíkszereda, vár
megyeház — megtartandó nyilvános árverésen, 
szó és zárt írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet 
ígérőnek el fog adatni.

Az 1—4. alatti erdőrészek fatömege külön- 
külön fog a hirdetményben megjelölt sorrend
ben árverés alá bocsáttatni, de írásbeli ajánlat 
az egészre együttesen, az ajánlati ár külön- 
külön való megtétele mellett is benyújtható.

A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzképpen az 
árverés megkezdése előtt az árverési bizottság 
kezeihez leteendő. A szabályszerű bélyeggel 
ellátott írásbeli zárt ajánlatok szintén 10% bá
natpénzzel, vagy megfelelő óvadékképes érték
papírral látandók el és tartalmazniok kell egy
úttal azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri s ma
gát azoknak aláveti.

Elkésett s utóajánlatok nem fogadtatnak el, 
valamint a hirdetményben megjelölt erdőrészek 
fatömegei kikiáltási áron alul eladatni nem fognak.

Az árverési általános és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó közelebbi adatok 
mind a négy erdőrész fatömegére külön-külön 
Csikvármegye magánjavainak igazgatóságánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.
Csíkszereda, 1911. évi május hó 27-én.

Az igazgatóság.

Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
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KITÜNTETÉSEK
BRÜNN 1894. * TROPPAU 1895.

Fenyőfa-eladási hirdetmény.
A kalotaszentkirályi volt úrbéresek és kisbir

tokosok erdejében 73,341—1909. sz. ministeri 
rendelettel engedélyezett 109'9 k. hold rendkívüli 
fahasználati területen található és 6200 m3 je- 
genyefenyőrönk és épületfára becsült fakészlet 
1911. évi junius hó 18-án a kalotaszentkirályi 
községháza hivatalos helyiségében nyilvános 
szóbeli árverésen el fog adatni.

Becsérték, illetve kikiáltási ár 400,000 korona. 
Bánatpénz 4000 korona. Eladás becsértéken alól 
nem történik. Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az erdőterület az épülőfélben levő Kalotaszent
királyi vasúti állomástól 3 kilométernyire, a 
bánffyhunyadi vasúti állomástól 9 kilométernyire 
fekszik.

Árverési feltételek a bánffyhunyadi m. kir. 
járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Kalotaszentkirály, 1911. május 27.

Gere András 
volt úrbéres elnök.

VADÁSZOK!
Aki szereti a nagy természetet s tud gyönyör
ködni annak változataiban, az rendelje meg

Szokondi vadászíró könyvét 
melyben 25 természeti és vadászleirás van, 
melyek mindegyikéből az iró rajongó lel

kének sugarai tükröződnek vissza.
A mű ára fűzve 3, kötve 5 korona s kapható 
a szerzőnél Újbányán (Bars megyében), vagy 

\ Székely és Illés könyvkereskedésében Ungvár. 
I.Sr- - ............ ........ .

JCeider V. és fia
Jenő főherceg udvari szállítója

freuöenthal (Osztr. Szilézia^

Vadászati .... 
ékszerkülönlegességek

(Hubertus-Schmuck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí- 
.......................... fásban.............................  Ékszerek, arany- és ezüstárúk, Chinaezüst-cikkek és műöntvény-tárgyak gyára és .................raktára.........................  
Képes árjegyzéket kívánatra ingyen 

és bérmenve küldünk.
A cím pontos megadását kérjük. 

Szarvas- és rőkafogak előzetes bekül
dés mellett a legmagasabb árakban 

megvétetnek.

Roessemann
és

Kühnemann
mezei és helyi érdekű vasutak, villanyos 
zzzz és sodrony-kötélpályák gyára —z 

a világhírű LÜBECKI KOTRÓGÉPGYÁR 
vezérképviselete Magyarország és

Ausztria részére.
SZARAZ és VIZIKOTRÓK vételre és bérbe 

BUDAPEST VI., Váci-ut 113/115. 
Elvállalja erdei vasutak nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz

nált vasutak bérbe adatnak.
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5)Értesítem t. vevőimet, hogy a

JURA-FEGYVEROLAJ
laboratóriumot A B O N Y - ba 
(Pest megye) helyeztem át.

„Jura-Fegyverolaj
Hírneves vadászok és szaktekintélyek által is 
elismert legjobb fegyvertisztító és fegyverkonzer- 

váló olaj, továbbá

ii„Jura-Foncsorozó
a beólmosodott fegyvercsövek legjobb tisztító 
szere. Kaphatók: Budapesten: Huzella M., Zubek 
Bertalan és tsa, Skaba és Plökl. Kassán : Quirsfeld 
János. Kolozsváron: Schuster Emil. Debrecen-* 
ben : Tóth Gyula, Antalffy Testvérek. Miskolcon : 
Huska Vilmos. Nyíregyházán: Ruzsonyi Pál. 
Szatmáron: Koós Gábor. Deésen: Brugovitz Jó
zsef. Eperjesen: Theisz Ármin. Nagyvárad és 
Pécs: Ladányi József uraknál és a „Jura-fegyver- 
olaj“ laboratóriumban: Abony, Pest megye. 
Ára egy kis (100 gr.-os) üveg fegyverolaj
nak 1 K, nagy (300 gr.-os) üveg 2 K 50 f.

Egy tégely foncsorozó kenőcsnek 1 K.

Második kiadásban megjelent az

Erdei Kihágások
cimü munka. Irta dr. Felszeghy Béla
□□□□E1IQE1E1QEI tb. főszolgabíró.

A munka tartalmazza a törvényt ma

gyarázatokkal, az összes érvénynyel 

biró elvi határozatokat és döntvényeket.

Ára 1 korona 60 fillér.

Kapható a kiadóknál Székely és Illés

h könyvkereskedésében Ungvár. □ I10
Élismert megbízható minőségű, 

szavatolt csiraképességü

Stainer Gyula
es. és kir. üde. szállító

Tűlevelű’ j « í saját s a legmodernebb 
Lomblevelű- í J gépekkcl Rendezett 

„ \ 05 / magpergeto=gyaram=
Gyümölcs- ' E ( bán kipergetve

magyar magpergető 
gyárai

KÖRMEND
(Vas-m.)

fűmagkeveréket ( szavatolt utolsó termés, 
fű- és gazdasági < Minden talajnak meg- 

magvakat / felelően állittatik össze.

Exotikus tűlevelű
„ lomblevelű

í csakis kipróbált 
=>< megbízható mi» 
s f nőségben.

Ajánl:

Továbbá mindennemű 

díszfák és cserjék magvait 
szinte szavatolt utolsó termésű s fel» 

tétlen sikert biztositó minőségben.

Tű- és lomblevelű 
: facsemetéket : 

minden fajban, korban 
és nagyságban, csakis 
válogatott, jó gyökér» 
zettel biró példányok» 

bán.
Továbbá 

gyümölcsvaöoncot, 
Disz-, sor-, gyümölcs- 

és rózsafákat 
kifogástalan minőség» 

ben és 
díszcserjéket,

Dísznövényeket, 
öiszfenyőket és 

cserjéket 
az elképzelhető leg» 

szebb formában.
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Hátralékos előfizetők névsora
az előfizetések lejártának és a bátrálékoknak kimutatásával 1911 julius bó bén.

Előfizető neve
Előfizetése lejárt Hátrálék

Előfizető neve
Előfizetése lejárt Hátri

év nap K f év nap K

Aczél Károly 1907 XII/31 49 Imre Dénes 1908 111/31 1 45
Allender Frigyes 1910 7 — Jolsvai Casinó 1909 XII/31 : 2i
Ambrózy Román 1911 III/3I 3 50 Joós Elek 1908 ; 35

Juron Bernát 1911 III/31 3
Bacsák Béla 1911 3 50
Balogh Károly 1908 XII/31 28 — Kayser Sándor 1909 XII/31 21
Bálint Imre 1910 7 — Kárász István 1910 » 7
Bécsi Dezső 1910 VI/30 14 ■ A— Kellner Viktor 1910 7
Békefi Miklós 1911 III/31 3 50 Kenyeres János 1909 21
Benczko József 1910 XII/31 7 — Király Emil 1910 i 7
Bilovszky Béla 1910 IX/30 10 50 Kirinyi Béla 1911 III/31 3
Binder Béla 1911 111/31 3 50 Kolozsváry Andor 1910 XII/31 7
Biók Zoltán 1908 XII/31 35 — Klinkó Gyula | 1909 » i 21
Bocz Géza 1910 7 — Körmöczy Illés 1910 4
K. Bogdán Géza 1910 7 Kovács Gusztáv 1909

IIÍ/31
21

Burdács János 1910 7 — Krausz Ernő 1911 3
Karsay Károly 1911 n 3

Cornidesz György 1909 21 — Krist Ferenc ; 1910 XII/31 7
Cseh Pál 1910 VI/30 14 —
Csupor István 1910 XII/31 7 —. Lászlóffy Gábor 1910 XII/31 7

Lestyán István 1910 4
Dambsberg Rezső 1911 III/31 3 50 Löw Jenő 1909 » 21
Dohnányi Pál 1910 XII/31 7 — Lukácsffy Elek 1908 VI/30 42
Dömötör Tihamér 1909 » 21 — Lőcse sz. kir. város 1910 XII/31 7

Endresz Frigyes 1909 111/31 25 54 M. kir. erdőőri segély
Erdélyi erdőipar r. t. 1909 VI/30 ; 28 — egylet Sárkány 1909 21
Erdélyrészi magyar Máriássy Gyula i 1911 III./31 3

nemzeti társ. 1907 XII/31 49 — Mayer Géza | 1910 XII/31 7
Erdődy György 1910 7 — Mihalik Pál 1910 7
Érseki urad, erdőhiva Mihalusz Sándor 1911 111/31 3

tal Kalocsa 1911 111/31 3 50 Mirtse János 1909 VI/30 1 28
Miklós Lajos 1911 111/31 3

Fábián Béla 1911 3 50 Miskolczy János | 1907 59
Fás Géza 1909 VI/30 27 — Molnár Károly 1910 IX/30 10
Fáy Gyula 1910 14 — Mölczer Gyula 1910 XII/31 7Ferszter Ede 1910 XII/31 7 —
Fischl József 1910 7 — Nagy Pál 1907 52
Flóra Károly 1909 12 — Nagy Imre I 1909 21
Fritz Rezső 1910 7 Nagy Samu 1 1910 » 7
Füzy Zoltán 1911 III/31 3 50 Nagy Sándor 1910 7

Nemes Károly 1910 » 7
Gálffy István 1908 45 08 Nyitray Ottó 1907 VI/30 53
Gál György 1908 XII/31 35 — Nyúl Sándor 1911 III/31 3
Gál Lajos 1910

IIÍ/31
7 —

Gere Antal 1909 31 — Orosz Antal 1910 XII/31 | 7
Glezinger üzletvezetős. 1911

XII/31
3 50 Orsz. nemz, vadász

Guary Kálmán 1910 8 — társaság 1908 » 35
Goró Ferencz 1910 M 7 —

Pajer István 1909 VI/30 i 28
Hanzély István 1911 111/31 3 50 Pasku Viktor 1910 XII/31 7
Harvich Ernő 1910 XII/31 7 — Paragh Béla 1911 III/31 3
Heim Károly 1910 IX/30 10 50 Párnay Attila 1910 XII/31 7
Hercegi erdőhivatal Partos Vilmos 1911 111/31 3

Malacka 1909 VI/30 29 — Pauer Jenő 1910 XII/31 7
Dr. Hoffmann Gyula 1910 III/31 16 50 Peiszerle Pál 1910 VI/30 | 14
Horváth József 1908 VI/30 38 50 Petényi Keresztély 1909 28

Piller Ede 1909 III/31 27
Jakab József 1909 III/31 i 31 50 Piltz Ottó 1910 XII/31 7
Jákói Géza 1910 XII/31 7 — Puhreiner Henrik 1911 111/31 || 3
Jancsó Gyula 1910 7 Porubszky Gyula 1910 XII/31 7
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Előfizető neve
Előfizetése lejárt Hátrálék

Előfizető neve
Előfizetése lejárt Hátrálék

K | fév nap K f év j nap

Rainis István 1910 XII/31 7 Urbán Gyula 1911 III/31 7
Regenhardt Pál 1910 7 — Urad, erdőhiv. Szent-
Ressel István 1910 7 péterfa 1910 XII/31 7 —
Ronchetti Gáspár 1910 7 Urbantsek Ignác

Urad, erdőmest. hiv.
1910 7

Sándor Elek 1910 7 .— Keszthely 1910 7 —
Schmidt Vilmos 1910 Vl/30 14 — •
Schuster József 1908 XII/31 35 — ‘ Vadas Jenő 1910 n 7 —
Sebők Ernő 1910 111/31 17 — Vargha Endre 1909 21 —
Sipos János 1911

XIÍ/31
2 — Városi erdőhivatal

Singer Gyula 1907 49 — Brassó 1910 7 —
Simonek Gotthard jl 1909 VI/30 28 ■ — Városi erdőhivatal
Spitzer Fülöp 1909 28 Dobsina " 1910 7 —
Steller Ede 1909

XIÍ/31
21 —.: Városi erdőhivatal

Svärda Antal 1909 i 21 —; Jólsva 1909 III/31 31 50
Szabó Ferenc 1910 VI/30 14 — Vilkei uradalom 1910 XII/31 7 —
Szalánczy László 1911 111/31 3 50
Szathmáry Sándor 1908 XII/31 20 1— ■ Zachár Jakab 1910

1X/30 1
7 —

Szentimrey Dániel 1910 111/31 17 50 Zágrábi érsekség érd. 1910 10 50
Sziklay Emil . 1910 XII/31 7 — ' Zai Ádám 1910 XII/31 . 7 —
Sárközy uradalom : 1910 7 — Zankó Emil 1907

VÍ/30
49 —

Záreczky Pál 1910 14 __
Tindly József 1909 III/31 31 50 Zimay János 1909

XIÍ/31 !
; 28 —

Török László 1908 XII/31 35 Zwikkelsdorfer János 1910 7 —
Tóth András 1909 21 —

Összesen 2170 94

Kelt Jolsván, 1911. év junius hó 24-én.
Szénássy Béla

a kiadóhivatal vezetője.
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XI. évfolyam. Rimabánya, 1911. julius 1. 13. szám.
MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvl IMEGS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hővé a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs : 
Remetei KŐVÁRY JÁNOS 

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.................... 1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
lfj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Olvasóinkhoz I

Kérjük t. előfizetőinket, kiknek előfizetésük 
lejárt, szíveskedjenek azt megújítani, főleg pedig 
a hátralékokat beküldeni.

A jelen számhoz a hátralékos előfizetők név
sora van mellékelve, az előfizetések lejártával 
és a hátralékok kimutatásával; kérjük az össze
geket a laphoz csatolt postautalvány felhaszná
lásával beküldeni.

Azon t. előfizetőinktől, akik huzamosabb idő 
óta vannak hátralékban, a hátralékot, be nem 
küldés esetében, julius hó folyamán postai 
megbízás utján leszünk kénytelenek beszedni, 
miután a lapot fel nem mondották, hanem 
állandóan járatják.

Cim- és lakhely-változások közvetlenül a kiadó
hivatallal Jólsvára közlendők, tévedések ki
kerülése végett

ÍX kiadóhivatal.

Szélfodrok az erdőn.

(CsgJ Ha kérdés merül fel az iránt, hogy 
kisebb vagy nagyobb körzőnyilással kell-e meg
alkotni vidéki erdészeti egyesületeinket, szüksé
ges helyzetünket több irányból megvilágítani, 
hogy a puszta keretek megalkotása után a fel
adatok lényégére fordíthassuk a figyelmet.

Az erdőmérnöknek, hogy hivatását betöltse, 
lelkében nagy kört kell átölelve tartania térben 
és időben. Térben, mert nagy területeket kell 

gondoznia, időben, mert úgy kell berendezkednie, 
hogy a jövő nemzedékek boldogulását is biz
tosítsa.

Ilyen irányú működést csak a szakunk iránti 
lelkesedés képes kifejteni, mely oly magas állás
pontra helyez, hová a nemtelen szenvedélyek 
hangja elmosódva érkezik, mert a nemzet nagy 
érdekeit szem előtt tartó gondoskodás szavától 
belsőnk hangosabb. Ez a hang a mellett szól, 
hogy bármily jogi természetű az az erdő, mely
nek kezelése ránk van bízva, végső elemzésben 
a nemzet nagy céljait is szolgáljuk általa.

Az erdőmérnök már az alma mater falai között 
bontogatja szárnyait azon nagy arányokhoz, me
lyekkel szemben találja magát az életben s mert 
szinte megszokja a nagy körben való mozgást, 
lelkén nyomást érez, ha kicsi körre szorul. Az 
erdőgazdaságban oly változatos viszonyok között 
folyik a munka, hogy minden erdőgondnokság 
egy-egy kis világnak mondható; — lelkünk ki
emelkedik megszokott munkaköréből s felfrissül, 
midőn az egyesületi életben módjában van más 
erdőgazdaságok viszonyait tanulmányozni. Az 
egyesületi élet azonban kicsi körökkel nem 
felel meg rendeltetésének, mert hiányzik belőle 
az az erőtényező, mely az egymásra való 
hatásban tényleg létezik ott, ahol számbelileg is 
sokan igyekszenek egy közös, magasabb cél 
felé. Az az isteni szikra ugyanis, mely az emberi 
kebelben él, csak saját porával csiszolható. Ha 
egy-egy nagyobb körben csak néhány tag lelké
ben is erősebb lánggal ég az az isteni szikra, 
ez jótékony hatással van az egészre.
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238 MAGYAR ERDÉSZ 13. szám.

És váljon szükség van-e arra a csiszoló porra 
más irányban?

*

A „Budapesti Hírlap“ közgazdasági rovatában 
nem régen a következők voltak olvashatók: „ A 
fakartel túlkapásai. Még vagy másfél évvel ez
előtt a fenyőfaüzletben oly kedvezőtlen árviszo
nyok uralkodtak, hogy az erdélyi puhafatermelők 
és kereskedők az árak további ellanyhulásának 
azzal tudtak csak gátat vetni, hogy áregyezményt 
kötöttek, melynek meghatározott árain alul nem 
adták el a faárukat. Ez az egyezmény igen jól 
bevált, mert ehhez az egyezményhez nemsokára 
a felsőmagyarországi termelők is csatlakoztak s 
így csak egy további lépésre volt még szükség, 
hogy a puhafakartel megalakuljon. A kartel létre
jötte után a termelőknek első dolguk az volt, 
hogy a másodrendű áruknak az árát jelentéke
nyen fölemeljék, mert a kartelt megelőzőleg 
éppen ennek az árunak a nagy verseny követ
keztében legjobban szállott le az ára. Az álta
lános áremelés után azonban a másodrangu 
árunak kelendősége lett a legnagyobb, mert a 
drága árak mellett a fogyasztók a legolcsóbb 
árút keresték, s így a készletek hamarosan el
fogytak, de ezzel szemben a kereslet az épít
kezés állandó élénksége miatt továbbra is tartós 
nak ígérkezik. Ennek a keresletnek kedvező ki
aknázására a fakartell 15 százalékos áremelést 
vitt keresztül, melylyel igen megkárosította az 
épületasztalosokat, kik a korábbi árak alapján 
vállaltak el építkezési munkálatokat. A kartel 
azonban még ezzel sem elégedett meg, s most 
újabb áremelést tervez, a mit az állandó keres
lettel szemben a csekélyebb hozatallal magyaráz. 
A faiparosok azonban a helyzet kiaknázását lát
ják e folytonos áremelésben, mert egy-két hónap 
múlva a fűrésztelepek újból el lesznek látva 
elegendő nyersanyaggal, s készleteik újból jelen
tékenyen fognak megnagyobbodni. Ha a kartel 
most újabb áremelésre határozná el magát, nem 
lehetetlen, hogy a fafeldolgozó ipar erre munka
beszüntetéssel fog felelni, mig az árak újból nor
málisak nem lesznek. A munkabeszüntetésnek 
ezúttal nagy kárát vallhatják az építkezők, kik a 
fővárosban amúgy is késedelemben vannak.“

És mi erdészek — szerte a hazában — gon
dolkozunk a fölött, hogy az Orsz. Érd. Egyesület 
mellett van-e létjogosultságuk vidéki erdészeti 
egyesületeinknek?! Hiszen utóbbiak vannak hi
vatva az őrszem szerepére: Figyelemmel kisérni, 
mi történik a szomszédban s szükség esetére meg
teremteni az erdőbirtokosok szervezkedését érde
keik megvédésére. És itt a költői magaslatokról 
az élet prózájába kell lehozni azt a csiszoló port, 
mely a nemzet jövője érdekét szem elől tévesz
teni nem engedi. Ezt a feladatot azonban kicsi 
körökkel megoldani nem lehet.

*

Olyan kincstári helyről, honnan a szó messzire 
hangzik, elitélő nyilatkozatot lehetett hallani azon 
házilagos erdőgazdálkodásról, hol a birtokos saját 
kezelésben termeli a fürészárút s ezt adja el
3—5 évre versenytárgyalások utján.

Mit is mondott Károlyi Mihály gróf a leg
utóbbi, kilencedik gazdakongresszust megnyitó 
beszédében: „Nincs nagyobb nehézsége a modern 
gazdának annál, mint közvetlenül érintkezésbe 
lépni a fogyasztóval, vagyis megkerülésével 
annak a sok közvetítőnek, akik útját állják annak, 
hogy a termelő terményéért megkapja azon árt, 
mely mellett haszonnal dolgozhatik és ebben a 
termelő érdekei találkoznak a fogyasztóéval, aki 
ugyanazon oknál fogva kénytelen drágán vásá
rolni, mint a milyen oknál fogva a termelő kény
telen olcsóbban eladni. A közvetítő láncolata és 
a spekuláció játéka a legnagyobb ellenségei mind 
a termelőnek, mind a fogyasztónak. Ezek ellen 
az orvosszer a termelők és fogyasztók szervez
kedése stb. “

Ott, hol a fűrészek nincsenek bérbeadva, úgy-e 
szabadabb a kéz az értékesítés tekintetében?! 
így mozgékonyabb az erdőbirtokos s egy lépéssel 
közelebb van azon ideális állapothoz, hogy a
fogyasztókkal, közvetlenül is fölveheti az össze
köttetést, ha akarja.
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13. szám. MAGYAR ERDÉSZ 239

Faustmann—Heyer-féle eljárási tervezet.
Irta bágyoni Szabó Endre, 

tanársegéd a m. kir. bány. és érd. főiskolán.

(Folytatás.)

Kérdés: mitől függ a mondott feltétel kielégítése?

Ab, illetve Ag függvénye: Tgf-nek,

= (5-nek és, C-nek, o-op

Tgf pedig: Vf-en, C és Ö-n kívül p nek és /-nek is 
függvénye.

Vf, C és Ö értéke megadott állandónak vehető, mivel 
a F,—//.-féle eljárási tervezet a szigorúan tartamos 
gazdaságok céljainak megvalósításáról szól, ahol — 
tudvalevőleg — a fekvő-, beruházási és forgótőkék értéke, 
vagyis haszna csak annyi lehet, amennyit az őstermelés- 
ipar-kereskedelem viszonylatai, a talaj fekvése és minő
sége és a többik megvalósítani megengedtek. Ez okon egye
düli független változónk: p és f. Ez okon vegyük köze-

A) A kamatlábnak a valamennyi álló fatömeg és a 
talaj gazdasági értékére gyakorolt hatása meghatározható :

feltétegyenletek elemzéséből, ha p-t változónak és f-t 
állandónak irányozzuk elő.

Például először legyen:
f = 100 év és p — 1, 2, 2'5, . . 5°/o; továbbá az évi
vágásterületnek felújítása őrzéssel együtt igényeljen 
kh.-ént: c = 12 kor.-t, az évi örökös kiadás legyen 
kh.-ént: ö — 3 kor., végül erdőgazdaságunk összterülete: 
F = 12,000 kh., mely f - 100 éves vágásfordulóban
kezeltetvén, a vághatókoruak nyersterményfölöslegének 
értéke: VIOÚ — 1634 30 kor.-nak bizonyult, *, minél
fogva az évi tiszta jövedelem nem lehet más, mint:

F
I=y. (Vf — c) — F.ö= 196, 116-37440- 158,676 kor. 

Következésképpen: (lásd II. számú táblázatunkat.) Már

1, Példa. II. számú táblázat.

Hogy
• ha

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
akkor:

P
I

Eg =-------O’Op
1634-30—12.1-op100 3

rop‘“-i “ o-«p F. Tg Ag =Ab = 
Eg-F. Tg.

% koronákban

1 + 15,867,600 4 636-77 +7,641,240 8,226,360

2 + 7,933,800 4 97-59 +1,171,080 6,752,720

2'5 4 6,347,040 4 14-33 4 171,960 6,175,080

3 + 5,289,200 - 29-82 + 357,840 5,647,040

4 4 3,966,900 - 54-43 + 653,160 4,620,060

5 + 3,173,520 - 59-44 + 713,280 3,886,800

lebbről szemügyre azt a viszonyt, mely egybelől Ab (Ag) 
és Tgf, másfelől Tgf és p f között fennál :

most a megfelelők összehasonlításakor ezeket találjuk, 
hogy: (lásd III. számú táblázatunkat)

Fekvőtöké alatt értvén vagyonkészletünk ama részét, melyből 
csak a kamatok mennek át a nyers terményfölöslegekbe, a forgó
tőke a maga egészében átmegy a termelvényekbe, a beruházási 
tőkénk a fekvőtőkék gyámolítására lettek a vagyonba fektetve. 
(Fekete „Erdőértékszámítástan“ 11—13. oldal.) Lásd az 1. közleményben foglalt I. és II. számú táblázatokat.
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240 MAGYAR ERDÉSZ 13. szám.

III. számú táblázat 1. Összehasonlítás.

Hogyha akkor:

f p Eg : F. Tg Eg : Ag

év °/0 hány adós

1
+15,867-60
+ 7,641-24 = 207

+15,867-60
+ 8,226-36 = 1 92

§ 2
+ 7,933-80
+ 1,171-80 = 677

+ 7,933-80
---------------=1-17
+ 6,752.72

*o XJ
2-5

+ 6,347-04
+ 171-96 -369°

+ 6,347-04
+• 6,175-08 == 0973

XÚ 3
+ 5,289-20
— 357-84 = °°

+ 5,289-20
+ 5.64704 - 0936

4
+ 3,966-90
- 653-16 : °°

+ 3,966'90
+ 4,620-00 0-858

Azaz : a vágásforduló időtartamát állandónak tételezvén 
fel, minél nagyobbnak választottuk a kamatláb értékét, 
— a talaj gazdasági értéke annál kisebb és valamennyi 
álló fatömeg gazdasági értéke annál nagyobb lett, még 
pedig az erdő gazdasági értékéhez mérten és ez utóbbi
nak rovására.

Figyeljük meg ezt a törvényszerűséget még egy másik 
példában is.

Legyen például egy gazdasági osztály: örökös évi ki- * 
adása ö = 14 kor. ä ha., egy évi vágásterületének 
felújítási költsége c = 80'— kor., összterülete F. = 100 | 

ha., mely állandóan f = 100 éves fordulóban lévén 
kezelve, az évi tiszta jövedelem: I = Vioo—f. ő — c = 
9000 — 1400 — 80 = 7520 kor* Ezeknek megfelelőleg 
és p-t: 1, 1'5, 2, ... , 4‘5°/o-nak választván, gazdasági 
osztályunknak Eg, Tg és Ag értékei a következőképpen 
alakulnak: (lásd IV. számú táblázatunkat.)

A IV. számú táblázat megfelelő adatainak összehason
lítása (lásd V. számú táblázatunkat) azt bizonyítja, hogy 
az eredmény a jelen esetben ugyanolyan, mint amilyen 
az előbbi példánál volt. Q. d. e.

* Ezeket a gazdasági állandókat a „Centralblatt für das gesammte 
Forstwesen“ 1908. évi 3. számú füzetéből vettem át. Szerző.

V. számú táblázat. 2. Összehasonlítás.

Hogyha a k k o r :

f p Eg: F. Tg Eg : Ag

év ■ % hány adós

1- 2 — 2 —
1-5 3-17 1-46
2- 5-81 1-21

§ 2’5 16-3 1-07
3- oo 0'98

II 3-5 — „ — 0-93

I 4- 0-88

3 4-5 “ * — 0-86

2. Példa. IV. számú táblázat.
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a) Ezért egyetemleges érvényű szabályképpen kimond
hatjuk, hogy a F.-H.-féle eljárási tervezet szerint, 
ha a vágásforduló változatlan: a kamatlábnak a talaj 
és az álló fatömeg gazáasági értékére gyakorolt 
hatása ellentét értelmű.

***** ***

A jegenyefenyő nyári döntéséről.Viszonválasz Divald Béla válaszára.
Irta Koller János.

Az irhatnámság viszketegsége sohasem nyugtalanított, 
s bevallom, nem szívesen kezelem a tollat, mióta a leg
gyakorlatibb erdészpályán hektoszámra fogyasztom — a 
tintát. De hát párbajról van szó, szellemi párbajról, me
lyet végig kell vívni egészen a harcképtelenségig, vagy 
addig, amig arra nem kerül a sor, hogy én ütöm a 
Divald zsidaját, ő meg az enyémet.

Nagyon könnyen végezhetnék a dolgaimmal, mert 
csak három levél facsimile-jét kellene itt bemutatnom, 
amelyeket a fenti kérdésben a legilletékesebb magyar 
erdésztől s azután az erdészeti szakirodalom focusaiban 
tartózkodó egyénektől kaptam a múltkori cikkem meg
jelenése után — de nem volna gavalléros dolog, ha 
ellenfelem válaszával még most érdemileg nem foglal
koznám és a rám öntött vizet csak kutyamódra ráznám 
le magamról.

Előre bocsátom azt, hogy az egész kérdésnek lényege 
abban állott, hogy vájjon a meghagyott csúp a szárító 
hatás dolgában mindenható e vagy nem és vájjon telje
sen kérgezzünk-e tavaszszal, vagy nem.

Gyerünk sorban. Csodálkozom a Diváld-féle második 
közlemény 7-ik bekezdésében foglaltakon, melyekben 
Divald most már kijelenti azt, hogy a fenyőcsúpnak 
meghagyását nem tartja mindenhatónak, hanem csak 
szükségesnek; egyrészt, hogy a legutolsó fapalástokat 
kiszárítsa, másrészt hogy a legfiatalabb fapalástok a 
Iehámozás után a földdel közvetlenül ne érintkezzenek, 
hanem hogy a műfának meghagyott rész két ponton, a 
korona ágcsonkain és a váglapon nyugodván, a levegő 
és nap szárító hatásának teljesen ki legyen téve. Ez 
világosabb beszéd, de nem is fedi az első cikket s más
nak kellett a nyulat kiugratni a bokorból. Én evvel az 
eredményével is megelégszem első cikkemnek.

Ha Divald első cikkének a csúpra vonatkozó része az 
imént idézett szavakból állott volna, tán meg se táma
dom, legfölebb csak amaz állítása ellen védekeztem 
volna, hogy a tavaszszal való lecsúpozás elvetendő és a 
kérgezésre vonatkozó véleményét körvonaloztattam volna 
vele határozottabban.

Határozatlan t. i. a kérgezés kérdése is az első cikkben. 
Az első cikk az őszi munkát igy írja le: „ez alkalom
mal a fenyőket megforgatjuk, hogy az esetleg vissza

maradt kérget letakarítsuk.“ Ebből azt lehet ugyan 
érteni, hogy Divald legalább is elrendeli a teljes kérge- 
zést tavaszszal és csak az esetleg visszamaradt kérget 
tisztítja le őszszel. Igen ám 1 de ismerjük a gyakorlatban 
ennek az esetleg visszamaradt kéregnek a mennyiségét, 
mely az egész kéregnek jó %-ada, sőt fele is szokott 
lenni és pedig Díváidnál épúgy, mint másutt. Mit tudom 
én, mit gondol Divald a kérgezésről, ha a teóriája nem 
egyezik a praxisával ? Ha tavaszszal az összes kérget 
leszedeti s ezt az elvét a gyakorlatban is keresztül 
viszi, úgy semmit se írtam volna, mert én főleg a kéreg 
meghagyása ellen harcolok és a csápnak csak a szárítás 
tekintetében való mindenhatóságát tagadom.

Itt kitérek Divald abbeli fontos distinctiojára is, hogy 
a kérgezést nyári döntésnél hámozásnak nevezik. Tiszte
lem a terminus technikusokat, ha jók, de a jelen eset
ben úgy gondolkozom, hogy a fának nem hámja van, 
hanem kérge és ez a kéreg télen is kéreg, meg nyáron 
is, és így akár télen huzom le azt a fáról, akár nyáron, 
mindig csak kérgezési műveletet végzek. Dunántúl a 
krumplit hámozzák.

A vörös csikoltságról, redvesedésről, megfökedésről, 
mint a módszerem okozatairól mondottak fantasia szüle
ményei s Díváidnak nem lett volna szabad felülnie 
akkor, mikor a prochockai vágásom alatt elment s ott 
15—20% tűzifa hulladékot és holmi csikókat vélt 
láthatni. Felült és pedig alaposan 1 mert a látszat által 
elvakítva felületesen válogatta ki az ellenem egyedül 
sorompóba állítható argumentumokat. Az én módszerem 
ellen u. i. egyik hatásos argumentum az lett volna, 
ha az iménti 15—20% tűzifa valóban léteznék és ha 
létezése az én kérgezési módomnak, illetve a fa tavaszi 
lecsúpozásának volna a következménye. A másik hatásos 
argumentum az lett volna, ha Divald a kunyhóépí
tésre való fürészárút az én fámból kapta volna.

Megállapítom azonban ezekkel szemben azt, hogy a 
Divald által a Prochocka nevű vágásomban látott 
hulladék nem a csúsztatásnak eredménye, hanem onnan 
származott, hogy én a tarolásra előirt fenyővágásaim
ban minden törzset — tehát a selejteseket, betegeket 
is — ledöntetek, úgy gondolkozván, hogy a szerződés
szerű 3-8 m. hosszú darabokat a vállalkozó köteles 
átvenni, ilyen darab pedig kevés kivétellel — min
den fenyőből kivágható, s ha nem így volna is egészen 
a dolog, sokkal okosabb egyszerre kivétel nélkül min
den darabot levágni, a vágást egyszerre véglegesen 
tisztába hozni, mint a beteges törzsekért, a selejtes 
holmiért még egyszer oda fáradni, ebből 40—50 ürmé
ter, 5—10 fillér tőárt hajtó tűzifát termelni s eme mun
kálat által a fiatalost és a talajt a favágó és igavonó 
állat zaklatásainak, károsításainak újból kitenni. Ezeket 
az eredetileg beteges, selejtes törzsekből kifiirészelt 
hulladékokat nézte Divald csusztatási apddéknak!

Bizony az ilyen meredek helyen fekvő, háromszor 
vágás és kezelés által alaposan megkínzott erdőrészlet, 
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melynek oldaláról néha 6—8 ms-es szikladarabok is 
rohantak le, végigsimítva az álló fák oldalait, — nem 
igen nyújthat a negyedik vágásnál teljesen egészséges 
anyagot. Ha Divald jobban körülnéz, láthatta volna, 
hogy ott még 8—10 m. h., 50—60 cm. átmérős rönkök 
is hevertek, melyeket nem a lecsúszás tett tönkre, hanem 
magukban véve korhadtak, fagyöngyösek, szóval betegek 
voltak még álló korukban. Az óriási, vén törzsek alja 
majd kivétel nélkül korhadt volt már a döntéskor s így 
expediálás előtt az út mentén ki kellett azokat fűrészelni. 
Az ilyen selejtfa mindenféle kikezelési mód mellett 
selejtía marad. Tudom, mert illetékes helyen hallottam, 
hogy Díváidnál is volt hulladékértékesítési ügy ; tán azt 
is az én módszerem okozta?

Megállapítom azt is, hogy a Divald által emlegetett 
sok hulladék a vágás legmeredekebb (legalább is 35° 
lejtésű) oldala alatt volt és éppen itt a tavaszi döntés
kor arra törekedtünk, hogy a csúszós, nedves törzsek le 
ne szaladjanak, hanem lehetőleg oldalt dőljenek. Ezeket 
a törzseket, — tehát a le nem szaladt és már a nyár 
folyamán kiszáradt törzseket ez év tavaszának kezdetén 
eregettük le végleg és a csúszási hulladékból bizony 
nagy percent irható eme művelet terhére. Ezt a körül
ményt tudja az erdőhivatalnak itt többször megfordult 
egyik-másik alkalmazottja is. Ezek a törzsek — bár már 
a Divald-féle állapotban voltak, — tettek legtöbb kárt 
önmagokban és társaikban. De — hála az Égnek 1 — 
ez a hulladék se jelentékeny.

A prochockai vágásom különben nagyobb hulladék 
által se riasztott volna meg, ha a Máramarosban 
látottakra gondolok. Uram Istenem 1 itt rendszeresen, 
szakszerűen épített szálfacsusztatókon eregették a fenyő
törzseket olyan munkások, akik ezt a tudományt és az 
evvel járó monoton csusztatódalt az anyatejjel szívták 
magukba, s bizony elégszer láttam azt, hogy a garma
dákon átsikamló szálfák por, füst és hangtünemények 
kíséretében tépődtek forgácscsá. Hát éppen csak az én 
módszerem volna hulladékmentes, vagy tán a Divald-é ?

Ha valaki azt állítja, hogy a prochockai vágásomból 
a fát — hacsak csigát, vitlát, aviatikát igénybe nem 
vesz — bármely más módszerrel, tehát a Divald-félével 
is, kevesebb hulladékkal hozza ki, mint ahogy én ki
hoztam, annak egyszerűen a szemébe nevetek.

És a garamrévi erdőgondnoksággal szomszédos, 5—10° 
lejtésű vágásaimban nem nézte meg Divald a hulladé
kot? Persze nem igen találhatott volna, pedig hát ez is 
úgy volt kezelve, mint a prochockai. S mert a Prochoc- 
kában mutatkozott hulladék mutatkozott volna Divald 
rendszere mellett is, ez az ellenargumentum megsemmisül 
és fentarthatom azt, hogy az önközelítés potya volt és 
nem drágább a Divald által a türelmes papiroson kiszá
mított 70 fillérrel.

A száraz fenyőt Divald szerint „a legmeredekebb 
oldalakon is a közelítést eszközlő fuvaros kénytelen
kelletlen követni, mert a száraz galy és kéreghalmazban 

bizony magától nem bir megfutamodni és csak egy-két 
földcsusztatóban kénytelen azokat leeregetni, tehát sem 
ujulatban, sem a talajban olyan károkat nem okoz, mint 
a nedves fa.“ No! ha ezt a módot a Prochocka vágás
ban is alkalmazhatónak tartja Divald, akkor nem vehetem 
őt komolyan. Ki jönne ily meredek vágásban arra az 
absurd gondolatra, hogy a törzseket a meredek lejtőn, 
ahol gyalog is a legnagyobb kínnal tudtam magamat 
egyensúlyban tartani, horizontalis vagy lejtős irányban a 
földcsusztatóig vonszolja! Ember és barom a halál fia 
lenne 1 Mire a törzsek a csusztatóba verődnének össze, 
már lent is vannak. A prochockai vágás u. i. T33 kilo
méter hosszú és a pataktól a gerincig való szélessége 
38—260 m. közt váltakozik. Most volt benne a negye
dik (utolsó) vágás, tehát a törzsek nagy távolban feküd
tek egymástól úgy, hogy tán minden 10. darabnak külön 
földcsusztató kellett volna. Bizony e helyett mi a meredek 
részen minden törzset a rhaga útjára eresztettünk s hála 
Istennek, a fa is lejött, hulladékunk se sok, ezt is fel
dolgoztuk zsindelynek s részben tűzifának s részben 
műfa gyanánt is eladok belőle, be is van erdősítve tel
jesen, az erdőrészlet talaja se szaladt el, — hát melyik 
erdésztitánnak lehet itt kritizálni valója ? 1

A szálfáknak külön csusztatókon való közelítése nem 
az egyedül üdvözítő tanok közé tartozik, ahogy ezt a 
máramarosi kiküldetésemről adott jelentésemben is ki
emeltem. Máramarosban egyetlen egy vágással szedik ki 
az erdőből azt a fatömegmennyiséget, amit mi ugyan
arról a területről 3—4 vágással kezelünk ki, a mi terület
egységünk fája tehát ott Vs—Vi-nyi területegységen van 
összehalmozva s így kevesebb csusztatóval boldogulnak. 
Az általam látott máramarosi vágások típusa: csekély 
terület, tarolva nagy fatömegekkel. Itt lehet csúsztatásról 
beszélni, de az 1 33 kilométer hosszú Prochocka vágás
ban, ahol az eredeti fatömegnek már csak Ví-e van 
meg, a törzsek tehát szétszórva vannak, különleges 
csusztatóberendezésről ábrándozni is nevetséges.

Megjegyzem itt azt is, hogy mikor az első cikkemben 
az utóbb leeregetett törzsek károsításáról beszéltem, ott 
világosan s termelési apadékról volt szó, nem pedig 3 
fiatalosban történt károkról s igy holmi rügyfakadásról 
ennek kapcsán nem lehetett beszélni. A fiatalos károsí
tására különben az a megjegyzésem, hogy akár tavasz
szal, akár télen sértsük meg az ujulatot, bizony sorvad 
és elpusztul az. Akárhány régi alátelepítés felett folyt 
téli vágás igazolja ezt főleg a jegenyefenyőnél. És 
Írhatunk mi szerződéseinkbe regulákat, statarialis vinculu- 
mokat a fiatalosok kíméléséről, magunk se kerülhetjük 
ezt ki ama kénytelen helyzetnél fogva, hogy az erege- 
tőnek vagy az ökrös fuvarosnak minden törzshöz oda 
kell mennie otromba apparátusával és el kell tűrnünk, 
hogy minden törzs a fuvarosnak legkényelmesebb mó
don jöjjön ki több esetben, mint a hányszor a mi gusz
tusunk szerint történik az.

És én azt gondolnám, hogy az akadályokon könnyen 
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átsikló nedves fa nem csinál akkora kárt, mint a száraz 
törzs, melyet folyton noszogatni, rudakkal, emelőkkel 
piszkálgatni s körülötte minden stációnál tipródni kell. 
Valljuk be szépen, hogy ez is csak kárral jár.

Annak a bizonyos kunyhónak építésére kiadott fűrész
árú eredetéről a következőket mondhatom. Az erdőhivatal 
alantosabb célokra több waggon selejtes deszkát kapott 
Besztercebányáról, melynek érkezésekor az én deszkáim 
javarésze be volt már szállítva ugyanabba a raktárba. 
A raktárkezelőség anyagkiszolgáltatójának könyvéből 
megállapítottam azt, hogy a kunyhóépítésre Díváidnak 
kiadott deszkák a besztercebányai küldeményből voltak, 
a látott vörös csikók tehát nem irhatok terhemre. Meg
jegyzem különben, hogy én nem éppen a legegészsége
sebb anyagot fűrészeltem fel, hanem az oly rönkök 
egészséges részét is, melyek féloldala beteges volt. Ha 
tehát a beteges rész határán történt a vágás, ott elválto
zás is lehetséges volna.

Amily megbízhatatlannak és. értéktelennek bizonyult 
eme két legfontosabb argumentuma Díváidnak, épúgy 
fantasia szüleménye ez a sokszor emlegetett vörös esik, 
redvesedés, nedvrőkönyödés is. Másokkal is jártam. 
Garam partján, figyelmesen kerestük a Divald-féle 
csikókat, de biz nem találtunk olyasmiket, ellenben 
láttuk azt, hogy a bródi fa minden oldalon egyforma 
volt, ellenben a garamrévi fa őszszel levett kérge alatt 
csalhatatlanul mutatkozott a faanyag bomlása.

Ha volt elváltozás, egészen más okból származott az. 
Ez az ok a penészgomba, mely 3—4 milliméteres réte
gekben is rárakódik a frissen hántott törzsekre esős idő 
után, amikor is ezek teljesen mégfeketednek, foltosak 
lesznek, mert a penész szigetelő réteg gyanánt gátolja 
kiszáradásukat. Ez az eset pedig ha eső volt, vagy meg
késtünk a munkával, akkor is nagyon gyakori volt, mikor 
a Divald módjára dolgoztam.

Nem érdektelen az az eset, mikor a Garamparton 
Divald bizonyítékait kerestem s a geletneki erdőgondnok
ság fájához értem. Mivel úgy tudtam, hogy az én fenyő
termelési módomat Senki se alkalmazza kerületünkben 
csak én, nagyon megijesztett az a körülmény, hogy'a 
geletneki fa is köröskörül egyforma volt és elváltozáso
kat nem mutatott. Önbizalmam kezdett roskadozni, míg 
végre a geletneki kollegámmal találkoztam, aki örömömre 
avval a hirrel lepett meg, hogy '■— tőlem függetlenül p- 
ugyatiúgy és ugyanakkor dolgoztatja ki a fenyőit, ahogy 
és amikor én. Vollnhofer kollegánk huzamosabb ideig 
járt külföldön, tárgyakat hallgatott itt is, ott is, közvetle
nül érintkezett a tudomány és gyakorlat legnagyobb 
alakjaival, — kénytelen vagyok tehát azonos eljárását a 
javamra argumentumul kizsákmányolni.

Érdekes körülmény a következő is. Már régóta hallok 
körülöttem suttogást, légmozgásszerű morgást a miatt, 
hogy nehéz a bródi fa. Ezt mondogatták a garampárti 
hengerítők és ezt vágta szemembe egyik fuvarosom, 

akinek „fiskál" a csúfneve, nem okossága — hanem 
akadékoskodása miatt. A hengerítők nem panaszolták 
fel a geletneki fa nehézségét, pedig íme ez is tavasz- 
szal lett teljesen kidolgozva. Ennek a kis csalafinta
ságnak nem kerestem az okát. A „fiskál“ úrnak pedig 
megmagyaráztam azt, hogy azért nem tud 4—5 m8-es 
darabokat szállítani, hanem csak 2—3. m3-eseket, mert 
marhája 4 hónapig száj- és körömfájásban szen
vedett ; nem a bródi fa lett tehát nehezebb, hanem 
a marhája erőtlenedett le.

Az ilyenféle parasztdocenseket különben én — hivat
kozva záradékolt indexemre — nem meghallgatni szok
tam az irodámban, hanem onnan kikergetni.

A Vadas előtt történt epizódra csak az a megjegyzé
sem, hogy ahogy én leírtam akkor neki a fenyőkezelési 
módunkat, úgy is volt az gyakorlatban: Garamréven 
úgy, mint Geletneken, Bródon, Újbányán és. Selmec 
városánál, mert az itteni garammenti favágók égy gyár
ból valók, az itt grasszált zsidó vállalkozók iskolájából 
kerültek ki. Ezt a módot Vadas nagyon jól ismerte s 
erre jött a mosoly, nem éppen az, én kissé kiszínezett 
leírásomra. Én tudom és állítom, hogy Garamrév sem 
Volt e tekintetben kivétel. Hiába Írja most már Divald, 
hogy „ezért lesz itt tavaszszal a törzs egészen lehántva“, 
mert a gyakorlat és a tények messze vannak az egészen 
léhántástól.

Divald tudósokat vonultat fel módszere védelmére, ám 
de a Kaán Károlytól vett eszmék vagy általános érvé
nyűek, vagy nálam a tények mást mutatván, ellenem nem 
bizonyítanak. Például az a kitétel, hogy „nem a fadön
tés ideje mint olyan, de a fával való elbánás módja a 
döntés után annak fölhasználásáig van legtöbb fanem
nél, de legfőképpen a tűlevelűeknél döntő befolyással 
azok tartósságára“ általános és szent igazság, de ilyen 
a 2X2 = 4 is és még se bizonyít a Divald fenyőhántási 
módszere mellett. A másik idézet, mely szerint „nemcsak 
az élő fát támadja meg a gomba, hanem a döntés ide
jén teljesen egészséges épület- és műszerfát is inficiál- 
nak a gombák spórái, különösen akkor, ha a fatörzsek 
kérgezett állapotban hevernek hosszabb ideig a nyirkos 
talajon“, igaz lehet, de ellenem nem bizonyít, mert hiába 
mondja ezt Kaán, vagy bárki, ha a gombák spórái az 
én, kérgezett állapotban, a nyirkos erdőtalajon heverő 
törzseimet tényleg egyszer se támadták meg 1 Azt a 
tényt, azt a létező valóságot, hogy a Garamparton 
levő fatermésemen az elváltozásnak nyoma se látható, 
csak látó, szagló, izlő tanú igazolhatja, nem pedig tudó
soktól beszerzett idézetek. Hogy különben a csúcs meg
hagyásával sikerülne a fenyőszálfáknak mintegy négykéz- 
lábon állva a levegőben maradni a nélkül, hogy a törzs 
kisebb-nagyobb része a földdel érintkeznék, az a gályák
nak a döntés közben való összetörése folytán ép oly 
kévés esetben valószínű, mint viszont legtöbb esetben 
sikerül az én kérgezett fenyőimnek a levagdalt galyakra 
és kéregrészekre átfordulni s így nem közvetlen a föl-
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dön, hanem mintegy galyterítőn, ágyazaton feküsznek. 
Tehát „est modus in rebus“.

Az idézetekkel óvatosan kell bánni, plane ha azok 
„ab ovo Ledae“ vannak véve, az égből a földre rántva. 
Nagyon alapos a gyanúm, hogy Kaán Károly, aki a 
külföldön eleget járt és e tárgykört tanulmányozta, ha 
jól megszorongatnók őt, nem a Divald pártjára állana, 
mert hallomás szerint a külföldön már nem is igen 
ismerik a garammenti faktorok módszerét.

Abba a kifejezésembe, hogy „a tavaszszal keresztill- 
kasul egymásra döntött fenyők felül fekvő oldalát meg 
lehetett ugyan tavaszszal kérgezni stb.“, élvezettel kapasz
kodik bele Divald és azt gondolja, hogy ez az állapot 
nálam rendszer. Mintha bizony ő nála — hogy egyik 
kollegánk szavaival éljek — diszszázad pontosságával 
feküdnének egymás mellett a fenyők a vágásban. Talán 
nála a vető s a többi részleges vágás alkalmával se 
történik meg az, hogy a törzsek egymásra feküsznek? 
Ugyan ne izéljen 1 Nálam bizony — bevallom — meg
történt ez és megtörténik, de nem az én parancsom s 
rendszerem folytán, hanem a favágó élhetetlensége és 
kényelmessége folytán. Éppen azért ezt az állapotot, mely 
mellett sok törzset hiányosan kérgeztek, megszüntetni és 
az eseteket a legkisebbre leszállítani kellett. Ezt elértem 
a mai eljárásommal, mert most a favágó az egymás 
mellett álló törzsekből le sem dönti addig a következőt, 
mig az előbb döntött törzs teljesen „adjusztálva" 
nincsen.

Megnéztem a tutajok sülyedését is és pedig többször 
a Garamparton. A sülyedés a legnagyobb rendszertelen
séget mutatta: láttam a súlyos bródi fából a viz színén 
lebegő tutajt, ugyanilyet láttam a könnyű garamrévi 
fából is; majd feltűnt — jobban mondva eltűnt — a 
viz alatt egy-egy könnyüvérű garamrévi tutaj és ugyan
így tett egy-egy súlyos bródi fából készült tutaj is ; sőt 
láttam a garamrévi és bródi tutajok között azt az esetet 
is, hogy egyik szálfa a viz alatt volt, a másik a viz 
színén lebegett ugyanegy tutajban! Szeretném látni azt 
a német statisztikust, aki ezekből az összevissza lebe
gési tüneményekből az alámerülés törvényének elfogad
ható grafikumát megcsinálni tudná.

A vállalkozónk dicséretével mindketten felsültünk: 
mert nekem is fütyült, Díváidnak is. Ám — mivel az 
egyenlő, de ellentétes jelű mennyiségek egymást meg
semmisítik — azért előttem ez a vállalkozó úr is örökre 
megsemmisült.

Fölemlíti Divald az én módszerem ellen Horn-nak a 
szénásfalusi hid mellett fölmáglyázott fáját is, mely szintén 
tavaszszal volt csúpozva, s úgy látszik, valami csúnya holmi 
lehetett. Hogy lehet ez esettel ellenem argumentálni ? A 
Divald logikája ez: Horn a Koller módszerét követi, Horn
nak fája csúnya, a Koller-é nem — tehát a módszer helyte
len. Az én logikám ezzel szemben ezt diktálja: Horn a 
Koller módszerét követi, Horn fája csúnya, a Koller-é 

nem — tehát Horn-nak valami olyasmit kellett elkövetnie 
a módszer ellen, vagy elhagynia abból, ami miatt a 
kedvezőtlen eredmény bekövetkezett. S ez valószínű, 
mert láttam Hornnak a selmeci erdőből a Divald mód
szere szerint kikezelt fenyőit is, ezek épp oly elretten
tők voltak, mint azok a szénásfalusiak. Horn különben 
az itteni garamparti régi rendszerű fenyőkezelésnek a 
mestere, tehát nem az én mesterem.

A szentírás szerint a drágakövek a malacok között se 
piszkolódnak be, de ebből nem következik az, hogy vala
mely mód vagy eljárás egymástól — tán elegendő — 
távolságra álló emberek kezében ugyanazt az eredményt 
szülje.

A vasúti és vízi szállítás összehasonlítására felhozott 
számításokra csak azt felelem, hogy ha Kövesden vagy 
Párkánynánán kétséget kizárólag be lehetne igazolni 
valamely fenyőműfa-szállítmányról azt, hogy vasúton és 
nem vizen érkezett oda, úgy ezért biztosan többet fizet
nének annyival, mint a mivel a szállítása többe került.

Most pedig legyen szabad nekem is idézettel végez
nem cikkemet, mely különben a következő pont folytán 
és amiatt, mert ha magamat nem is érzem kimerült
nek, de tárgyamat kimerítettem és a párbaj szabályai
nak is megfeleltem — ez ügyben utolsó.

Ezt írta nekem Vadas ministeri tanácsos úr a cikkem 
megjelenése után nyílt levelező lapon (ezért merem fel
használni itt) : „Nagy örömmel és élvezettel olvastam leg
utóbbi cikkét a M. E.-ben; örömmel, mert az igazság 
fegyverével sújtotta le erdőgazdaságunk egyik előítéletes 
elvét, — élvezettel, mert stb. stb.“

Eme szavak után igazán nem vagyok kiváncsi, hogy 
milyen volt — a Horn fája.
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Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesületének pénztárába történt befize
tések 1911 március hó 15-től junius hó 15-ig.

Jólsván, 1911 junius hó 15-én.

Kelet Név
A befizetés 
mely évre 

szól?
Összeg

hó nap K

márc. 22 Pauks László _  ...__ 1911 6
22 Sulyovszky István ___ 1910-11 12
31 Ferster Ede ___ . . .......... 1910 6
31 Király Emil ................ ... 1910 6
31 Endersz Frigyes.........  ... 1909—10 12
31 Lányi Aladár... ... ... ... 1911 6

ápr. 2 Bradofka Károly ... ... ... 1911 6
3 Hering Samu. . _ 1911 6
3 Benczkó József.........  ... 1910 6
3 Zemanek Adolf ... ... 1910 6
3 Neógrády Kálmán .......... 1910 6
3 Regenhardt Pál ________ 1909—10 12
3 Szepesházy Kálmán ... ... 1909—10 12
3 Plenczner Rezső ... ... ... 1909-10 12
3 Wolfrám Sándor... ... _ 1909- 10 12

14 Terray Gyula ..._ ... 1911-12 10
20 Dienes Barna ... ... ... 1910-11 12
22 Gyöngyös r. t. város 1909-11 18
25 Enyedi János... ................ 1911 6

máj. 2 Lakner Lajos......... 1911 6
10 Baranya-Somogy-Tolnám.

Erdészeti Egyesülete ... 1911 6
14 Mölczer Gyula ... ... ... 1911 6

jun. 4 Glózer László _  ..._ 1911 6
Összesen : 196

Szénássy Béla
pénztárnok.

A „Baranya-Somogy-Tolna vármegyei 
Erdészeti és Vadászati Egyesület"

1911 julius hó 2-án Pécsett, a városháza gazdasági 
tanácstermében tartja rendes közgyűlését, amelynek sor
rendje a következő.

A közgyűlés julius 2-án d. e. 10 órakor veszi kezdetét. 
Tárgy sorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése.
3. Titkári jelentés az egyesület múlt évi működéséről.
4. Pénztárt vizsgálóbizottság jelentése.

5. A jövő évi költségvetés megállapítása.
6. Indítványok.
7. A közgyűlés berekesztése.
Utána fél egy órakor közös ebéd a Gambrinus sör

csarnok kerti helyiségében.
Fél három órakor kezdődik az Abbázia-sörcsarnok mel

letti réten az Egyesület által rendezendő galamblövő 
verseny. A verseny befejeztével ugyanott közös vacsora.

Julius 3-án a báró Guttmann-féle beliscei faipartelep-, 
tannin- és acetongyárak megtekintése.

Tisztelt Közgyűlés !*
Egyesületünk választmánya t. alólirottakat megbízta 

azzal, hogy egyesületünk múlt évi pénztári számadását 
vizsgáljuk át s a vizsgálat eredményéről a legközelebbi 
közgyűjésen tegyünk jelentést.

Ezen megbízatásunkban eljárván, van szerencsénk a 
számvizsgálat eredményét következőkben ismertetni.

Az egyesület bevételei 1910. évben következők voltak :
1. Tagsági dijakból befolyt.......................... 586’— K
2. A „Magyar Erdész“ szaklap jövedelméből

befolyt az irodalmi-alap javára .... 336'34 K
3. Különféle kamatokból befolyt .... 199'59 K

Összes bevétel 1121'93 K
Ezzel szemben a kiadások következők :

1. Fizetések és tiszteletdijak..................... 400'— K
2. Idegen egyleti tagdijak, előfizetések és

könyvtári kiadások................................... 64'05 K
3. Köz- és választmányi ülések költségei . 210'10 K
4. Irodaszükségletek, nyomtatványok . . . 26'72 K
5. Posta-költségek ..................................... 16'01 K
6. Pályadij az irodalmi alapból . . . . 100'— K

Összes kiadás 816'88 K
Ezt levonva a bevételből, kitűnik, hogy egyesületünk 

múlt évi pénztári számadása 305'05 korona maradvány
nyal zárult, mely összeggel egyesületünk vagyona 6287'48 
koronáról 6592'53 koronára emelkedett, mely vagyon 
következő értékekből áll :
1. Egyesületi Alapítványok a Pesti Magyar

Kereskedelmi Bankban 54802. sz, betét
könyvecskére elhelyezve.......................... 4980'85 K

2. Alapítványok az „Erdészek házára“ a Pesti
Magyar Kereskedelmi Bankban 54803. sz. 
betétkönyvecskére elhelyezve..................... 673'54 K

3. Irodalmi alap, Jolsvai Takarékpénztárban
3420. sz. betétkönyvecskére elhelyezve . 844'51 K

4. Készpénzben és Jolsvai Takarékpénztárban
2034. sz. betétkönyvecskére elhelyezve . 93'63 K

Összesen mint fent 6592'53 K

* Előadta Hensch Emil hgi. erdőmester Borsod-Gömör-Heves
megyék erdészeti egyesületének junius hó 2-án Rimaszombatban 
megtartott közgyűlésén.
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Mindezen értékek létezéséről a betétkönyvecskék tüze
tes felülvizsgálása által személyesen meggyőződést szerez
tünk s a kitüntetett pénztári zárlatot mindenben helyes
nek s a tényleges állapotnak megfelelőnek találtuk, miért 
is tisztelettel indítványozzuk, hogy a pénztárnok úrnak 
az 1910. évi egyesületi pénztári számadásra nézve a 
felmentvényt megadni s a számadás pontos és lelkiisme
retes vezetéséért az egyesület köszönetét mai gyűlésünk 
jegyzőkönyvében kifejezésre juttatni méltóztassék. ,

Kelt Jolsván, 1911 május hó 31-én.

Teljes tisztelettel:

Hensch Emil. Csorna Gusztáv.
Tindly József.

A Balaton madárvilága hajdan és most.

Irta Horváth István, 
a „Balatoni Kalauz“ szerkesztője.

Egy felvidéki ember, aki még soha sem járt a kis 
magyar tenger, a Balaton partján vagy annak vidékén, 
el sem tudja képzelni, hogy ez a mesés nagyságú és 
kiterjedésű, szeszélyes víztükör mennyi állatnak ad tanyát, 
pihenőt, nyugvóhelyet.

Igaz, ma már híre sincs annak a régi jó világnak, 
amikor a végtelennek látszó, csillogó víztükör fölött felhő
ként lebegtek a madárvilág milliói; amikor a víz maga 
is hemzsegett a pompásnál pompásabb, kövér, fehérhúsu 
halaktól. Hol van, hej, hol van ez a régi szép, jó idő?.. . 
Bizony elment az is nagyapáinkkal a fundamentumok 
birodalmába . . .

Pillantsunk csak vissza a múltra, a rég elmúltra és 
nézzük meg, hogy mit mutat, mit ad a jelen és mit ígér 
és kínál a jövő. Mutat-e valamit — ha csak árnyékát 
is — a régiből és megközeliti-e ígéreteivel az elmúlt 
bőséges, gazdag, patriarchális időket. Mert ha meg akarjuk 
érteni a mai viszonyokat, föltétlenül szükséges, hogy az 
elmúlt idők viszonyaival is némileg megismerkedjünk. 
Éppen ezen oknál fogva röviden vázolni fogom a régmúlt 
idők állatvilágát, amely a Balaton partján szinte mese
szerű volt.

ABalaton „fölfedezése" nem régi keletű. Különben amióta 
a magyarság a Balatont ismeri, majdnem kizárólag mint 

fürdőt és klimatikus helyet veszi számításba. Halászati 
és vadászati szempontból azonban már évszázadok óta 

•fontos és nagyjelentőségű hely volt az egész Balaton- 
mente — az ottani megyék főurai részére. Távolabbi 
helyekről nagy ritkán vetődött arra egy-egy vadásztársa
ság. Már csak annál a fontos körülménynél fogva sem 
volt alkalma távolabbi megyék vadászainak ott vadász- 
gatni, lévén akkor az egyetlen közlekedési alkalmatosság 
a delisance, amely Pesttől Balatonfüredig járt — heten- 
kint egyszer. Azonkívül lehetett utazni hintón vagy 
parasztszekéren.

Vasútnak akkor még híre sem volt azon a vidéken. 
Arra, ahol most a déli-vasút gyorsvonatai száguldanak, 
a régi jó időkben beláthatatlan nagyságú mocsár terpesz
kedett, szállást, pihenőt adva a levegő szárnyas élő
lényeinek.

De egyrészt a vasút építése végett, másrészt pedig 
földmivelési érdekekből szükséges lett a mocsarak le- 
csapolása. Természetes, hogy a mocsarak, lápok lecsa- 
polásával eltűntek a szárnyasok lakóhelyei, költőhelyei és 
kénytelénségből más vidékekre költöztek.

Igaz ugyan, hogy azért még rengeteg sokaságú és 
kiterjedésű mocsár maradt meg, ami még a mai nap is 
régi ős-állapotában van, de bizony ez már csak halvány 
árnyéka a régi jó idők gazdagságának, bőségének.

De ne gondoljuk, hogy a lecsapolások és új szántó
földek létesítésének munkája akár csak egy napra is 
szünetelne. Nem. Ez úgyszólva egy oly folyamat, amely 
addig nem fog megszűnni, amig az utolsó mocsár helyén 
is sárga kalásztengert nem ringat a szellő. Búzaföldet akar
nak mindenütt a kövér, ingoványos talajból elővarázsolni, 
mert ez állítólag gazdaságosabb. De, hogy tényleg gazda
ságosabb-e, az más kérdés tárgyát is képezhetné. Mert a 
mocsár, az ingovány, a nádas is szépen; fizet, ha azt 
okszerűen ki tudják használni. Csakhogy az ember a 
modernség bélyegzőjével igen sok vandalizmust is szentesit!

Egy jelentékeny nagyságú mocsár még a mai nap is 
létezik, csakhogy már ezt is kikezdte az idő, meg az 
emberek. Ez az úgynevezett „Nagyberek", amely Szőllős- 
györök és Kéthely községek között terül el, körülbelül 
tizennyolcezer katasztrális hold kiterjedéssel. Ezt a 
mocsarat már évek óta csapolják, illetve ennyi ideje 
tartanak a lecsapolási földmunkálatok és nem sok idő 
múlva tökéletesen be is fejezik. És ezzel aztán el is 
tűnik a föld színéről a régi Balaton és vidéke minden 
szép és jó tradíciójával, hogy megszülessen a modern, 
korszerű és külföldi mintájú comforttal berendezett fürdő
hely. Eltűnik minden, eltűnnek a híres-nevezetes vad
állományok és eltűnik még az emléke is azoknak a híres, 
kedves vadászatoknak, amiket a környékbeli magyar fő
urak szoktak itt rendezni.

A somogymegyei oldalon még egy másik mocsarat is 
csapolnak. Ez az Orda és Balatoncsehi községek között, 
Balatonboglár község mellett elterülő, körülbelül hatszáz 
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katasztrális hold kiterjedésű, feneketlen, bűzös mocsár. 
Ezt is azért csapolják le, hogy a miazmás pocsolyák és 
süppedő zsombékok helyét mielőbb aranykalászt termő 
búzaföldekké és kövér legelőkké varázsolják át. Az ordai 
mocsarak Jankovics Tivadar gróf tulajdonát képezik s 
így a lecsapolás százezrekre rugó költségeit is a gróf fogja 
viselni. A lecsapolási munkálatokat a pécsi kir. kultúr
mérnöki hivatal vezeti.

Ebben a „kis“ mocsárban évekkel ezelőtt igen kedves 
napokat töltöttem. Kisebb vadásztársasággal napokig 
vadászgattunk itt vadrucára, vadlúdra, meg egyéb apróbb 
vadszárnyasra. Oly bőséget vadszárnyasban, mint ami
lyen itt volt, nem láttam még sehol egyebütt az ország
ban. És most már ennek is vége. Ez is már csak a 
múlté. Hát minden csak a múlté? Semmi sem a jelené? 
Hja, a jelené csak a munka. Kedves emlékek elevened
nek meg lelkemben szomorú variációkká válva e mocsár 
lecsapolása hírének hallatára.

A Balaton régi madárvilága mindjobban pusztul s ma 
már úgy áll a dolog, hogy nincs számottevő mennyiségű 
madár a Balaton partján. Szó sincs róla: temérdek szár
nyas népesíti be a levegőt most is, de ez már elenyésző 
csekély még a 15—20 évvel ezelőttihez képest is.

Ahol valamikor a madarak milliói laktak: a mocsarak 
helyén ma többé-kevésbbé már kövér termőföldek húzód
nak, vagy szemet-lelket gyönyörködtető villák, nyaralók 
sorakoznak.

Évről-évre megszámlálhatatlan azon madarak száma, 
melyeket vásott, rakoncátlan gyermekek fogdosnak össze 
még kis korukban, vagy a madarak tojásaitól fosztják 
meg a költőhelyeket. Bár ezen pusztítások bármely nemét 
törvényeink szigorúan üldözik, ennek dacára is vannak 
lelketlen emberek, akik a Balaton amúgy is púsztulásnak 
indult mesés szép madárvilágát pusztítják.

Magyarországon a Sárvíz és az ecsedi-láp lecsapolásával, 
illetve szabályozásával majdnem teljesen kivesztek a vízi 
és mocsári madarak. Elenyészően csekély már azoknak 
a madaraknak a száma is, melyek a dunai mocsarakban, 
továbbá a kopácsi, palicsi, velencei stb. tavakban ütöttek 
tanyát.

Az az egy bizonyos, hogy a Balaton hajdani mesés 
madárvilága végpusztulásnak indult. Menteni már lehe
tetlenség 1 Vadászember előtt ismeretes az, hogy a nemes 
kócsag valóságos rajokban kereste föl évről-évre a Bala
tont — hajdan. És most már ez sincs. Az utolsó kócsag
család 1905-ben telepedett le Fonyód mellett; költöttek is, de 
a következő éyben elmaradtak és azóta teljesen nyomuk ve
szett. Tudtommal Magyarországon ez idő szerint egyetlen 
példány kócsag sem él már. Egyedül a sirály hűséges 
még a Balatonhoz. A vadlud, vadkacsa, gólya stb. évről- 
évre fogy. Kevés jön tavaszszal belőlük és kevés is megy 
el őszszel, mert a java része még kis korában elpusz
tul, lelövik stb.

Hej, hol van az a hires-neves régi „jó idő ?“ Hol van 

az az idő, amikor egy-egy puskadurranás valóságos 
madárfelhőt varázsolt az égboltra, tikkasztó forróságú nyári 
napokon? Ennek már mindnek vége; az az idő már soha 
vissza nem- jön. Pedig kár, mert olyan madárbőség, 
amilyen a régi időkben a Balatonon volt, ebben az 
országban soha többé nem lesz.

A tápmész jelentősége a vadállomány 
fejlődésénél és gyarapodásánál.

Irta Gyulai Gy. Károly.

A legváltozatosabb lombnemüek, takarmányfélék, mag
termékek, gondos téli tápadagolás és táppótlás mellett 
sem elegendő néhol a bőségesen szedett tápanyag ahhoz, 
hogy a vadnál a szervezet elsőrangú gyarapodását bizto
sítsa az esetben, ha az elősorolt közismert tápszerfélék 
az állati szervezet fölépítésénél és gyarapodásánál oly 
mellőzhetlen meszet nélkülözni kénytelenek. Áll ez kivált 
a mészben szegényebb talajnemek termékeinél. Agancs
képződményben, csont- és erőalkatban elsőrangú minő
séget a vad csak akkor fog szolgáltatni, ha az legkivált 
növekedése, vemhessége, ellése szakában bőségesen 
elegendő rnészanyaghoz juthat. A megfelelő mennyiségű 
mész utján a csontképződés folyamata, az anyaállatban 
pedig csontképződésével együtt maga a méhmagzat is, 
mulhatlanul megköveteli azt a mészmennyiséget, amelyre 
gyarapodása során, a szervezetnek mellőzhetlenül szük
sége is van.

A vegytudomány tökéletesbedésével ma már több 
helytt előállítják a vadállomány ellátásának kiegészítéséül 
szolgáló tiszta tápmeszet, amelyet legcélszerűbben a 
nyalaték anyagának kiegészítéséül alkalmaznak, a vad
állomány egyedeinek nagysága és korához mérten évente 
4—12 klgrm súlymennyiségben.

A ma forgalomba kerülő tápmészkészítmények sorá
ból az olyan tiszta tápmészanyagnak kell itt előnyt 
adnunk, amelyet az ilyenek előállításával és forgalomba- 
hozatalával foglalkozó vállalatok szavatoltan tiszta álla
potban hoznak piacra. Az ilyen termékek sorából a 
40—42 %-os precipitált tiszta tápmeszet a gyomorsav is 
könnyen oldja, így tehát azt a vad szervezete feldolgozni 
és hasznosítani is képes.

Az eddigelé bevált tápmészanyagokat általában kétféle 
alakban állítják elő; úgymint égetett és a már említett 
precipitált mész alakjában. Az égetett tápmész a vágó
hidakról és a fogyasztó piacról kikerülő egészséges álla
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tok csontjának zsírtalanított és enyvtelenített őrleménye, 
amelyet megfelelően magas hőfok mellett pörkölnek, 
égetnek, őrölnek és szitálnak át tápmész-anyaggá. Semmi
féle idegen anyagot ehhez hozzá nem adnak, úgy hogy 
az ilyen mésztermék, a .csont szervetlen összes alkat
részeit abban az összetételben tartalmazza, amint azt az 
előrelátó anyatermészet az állati szervben fölépítette és 
beraktározta.

A precipitált mésznél a közvetlen ásványi eredetű 
mészanyag is szerepel, még pedig mésztej alakjában. A 
zselatin gyártás foszforsavas melléktermékeit szokták e 
célból mésztejjel precipitálni, hogy aztán az így kezelt 
pépnemű anyagot gondosan megmossák, szárítsák és 
átszitálják. Ez a vegytermék, citrátoldható foszforsavtar- 
talmának fokához képest különböző árakon kerül forga
lomba. A meszet és foszforsavat egyaránt tartalmazó, 
megfelelően precipitált, tehát jóminőségü tápmész hó
fehér szagtalan pornem, amelyben semminemű ártalmas 
alkatrész elő nem fordul. Az ebbeli gyártmányok foszfor
sav tartalma 38—42 °/0 közt váltakozik. A foszforsavnak 
mintegy 85—95 °/o-a citrátoldható anyag. 1 °/o nyi sósav
mennyiség hozzáadása teljesen oldhatóvá teszi ezt az 
anyagot, amelyet a vadnál, kivált a téli takarmánypótlé
kok nyújtásánál csak úgy mint a nyálatoknál, egyaránt 
előnyösen tudunk fölhasználni. Miután a vad ebbeli napi 
szükséglete legfeljebb 3—4 dekagrammra tehető, az ilyen 
tiszta tápmész 100 klgrmja pedig alig több 20 koroná
nál, a tápmész alkalmazása a vadnál valóban nem minő
síthető költséges vállalkozásnak.

A foszforsavas mész az állati szervezetnek egyik fő
alkatrésze, mint ilyen a vadnál is az össz-szervezetben 
az anorganikus anyagoknak mintegy 4/-ét képviseli. 
Legtöbb a foszforsavas mész a csontokban, hiszen a 
teljesen kifejlett, erőteljes állatok csontjából égetett liszt
ben, a foszforsavas mész legalább is 80 % mennyiséggel 
szerepel.

Képződésénél és felépítése összetételeiben az állatok 
csontja a meszet nem nélkülözheti. Érthető tehát, ha 
a zsenge, növekedésben levő vad, ugyancsak előnyösen 
tudja a foszforsavas mész anyagát kihasználni. Ha a 
gyarapodásra utalt vadállomány és annak ivadéka mész- 
ben és foszforsavban szűkölködik, sőt azt éppen nélkü
lözni kénytelen, úgy a fiatalabbja elmarad a növekedés
ben, a fejlettebbje pedig hátramarad a gyarapodásban, 
hogy így a foszforsavas mész bizonyos mennyiségének 
hiányában súlyosabb természetű csontbajok is sújtsák; 
ami egyértelmű az állomány előbb-utóbb bekövetkező 
degenerálódásával. Ugyanis a mészben és foszforsavban 
szükséget szenvedő állatok csontja porlékonynyá, töré- 
kenynyé válik ; az Ízület gyöngébb, a fogazat apróbb és 
laza, a hátgerinc és általában az egyes csontok elgörbű- 
lése gyakori tünetek közé tartoznak. Az ilyen fogya
tékosságokban szenvedő vad hamar fárad, gyöngül s így 
a ragadozók prédájává válik előbb-utóbb; trófea-képző
désében pedig, akár agancsosról, akár pedig agyarasról 

legyen is szó, mindenkép a legsilányabb minőségeket 
szolgáltatja.

A kellő mennyiségű meszet és foszforsavat nélkülözni 
kénytelen fiatalabb vadállománynál csakhamar csont
lágyulás tünetei jelentkeznek. Sajnos, egyes szigorúbb 
telek és egyben takarmányszük esztendők idején, téli 
ellátása során a vadnak is kevés jut. Ilyenkora nagyobb 
uradalmak is kénytelenek voltak vadállományunkat eddigelé 
olyan téli tápneművel ellátni, amelyben a mész és a 
foszforsav mennyiségének jelenléte elégtelen volt; sőt 
legtöbb esetben a tápanyagnemű természetes összetételei
ből is hiányzott. Az ilyeneket kiegészíteni hivatott anyag
ként szerepel a precipitált tápmész. A vadállömányuk 
fentartására hivatottak mulhatlanul gondoskodni tartoznak 
arról, hogy elegendő foszforsavas meszet juttassanak a 
vadnak, a sovány, tápszegény takarmányféle pótlásául. 
Táplálkozása során mészben szűkölködő anyaállatok teje 
mészben szegényebb, aminek következményeként az utó
nemzedék gyöngébb csontképződése, silányabb agancs, 
kampó és agyaralakulata is nyilvánvaló.

A közismert1 Soxleth-féle kísérletek tanulságos ered
ményei igazolják azt, hogy az anyaállatok tejében jelen
levő anorganikus anyagok, nevezetesen : a mész, a 
foszforsav, a káli, a nátrium, a magnézium, a klór és a 
vasoxid sorából, csupán a mész és a foszforsav az, 
amelyet az emésztő szervek, majdnem teljes egészükben 
feldolgozni és kihasználni' képesek. A mészből ugyanis 
az állat szervezete 97 %, a foszforsavból pedig 72 5 
°/o-nyit képes teljesen kihasználni és értékesíteni. Érthető 
ezek utánj hogy a mész és a foszforsav hiányát a tel
jesen kifejlett állat megsínyli, amennyiben csontépítménye 
időnek előtte porlékonnyá, likacsossá, törékennyé válik. 
Legkivált megsínyli a mészhiányt a vad egyes túlkemény 
telek táptakarmány-szük és egyes túlszáraz évek általá
ban tápszegényebb időszaka alkalmával.

Hogy a mész és a foszforsav mennyire jelentős alkat
része a tejnek, azt az a 18 gramnyi mészmennyiség és 
15 gramnyi foszforsavtartalom is igazolja, amelynek 
normális körülmények közt a vadnál is az anyaállat tejé
ben mulhatlanul jelen kell lennie, hogy a vad életképes 
és életerős ivadékot tudjon fölnevelni.

A vadfentartás elsőrangú követelménye ezek után első 
sorban odairányúlni hivatott, hogy a vad téli megfelelő 
ellátásán kívül a vadállományát fentartó területei olyan 
termékekben bővelkedjenek, amelyek meszet és foszfor
savat elegendő mennyiségben tartalmaznak. így a kövér 
rétek, herefélékkel, továbbá pillangós virágú takarmány
növényekkel bevetett területek bőségesen mész és foszfor- 
savtartalmuak. Viszont a vadnak télen adagolt burgonya, 
répa és szalma csekély mészmennyiséget tartalmaz. 
Foszforban bővelkedő tápot ad a szemeseléségféíe, a 
korpa, az olajtartalmú növények.

A finom anyaggá őrlött, minden idegen alkatrészből 
szavátoltan mentes tiszta mész-táppótlékot a szárnyasvad 
is haszonnal fogyaszthatja kivált tél szakában, ha szemes- 
eíeség közé kevergetjük azt.
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A szegedi Fehértó és madárfaunája.
Irta Lakatos Károly.

(Vége.)

A rendes átvonulókhoz tartozik a nagy „zöldlábú sneff“ 
(Totanus glotis); hanem ez többnyire egyesével vagy 
párban húz. Általában nem sok akad belőle. A „kéklábú 
sneff“-ből (Totanus stagnatilis) hasonlólag. Utóbbi azon
ban néha csapatostól is mutatkozik s ha az ily csapat 
leszáll, hirtelen, mintegy váratlanul történik az, s egyik 
madár a másik után libasorban helyezkedik el.

A Tisza mentén néhol „cigány“- vagy „molnársneff“- 
nek, de „fecskesneff“-nek is nevezett fehérfarktövű sneff 
(Totanus ochropus), mely fűzbokrokon vagy annak tövé
ben szokott fészkelni; a Fehértón, általában a síkvizeken 
ritkán mutatja magát, noha a tiszamenti kubikgödrökön 
májustól kezdve hideg őszig gyakori előfordulású állat. 
(Nyaranta az erdei tócsáknál is látni.)

A fövényes helyeket kedvelő, Szeged vidékén „tiszai- 
sneff“-nek nevezett kis sneff-faj (Tryngoides hypolentus) 
csak ritka vendég a székháti vizeken. Ez inkább folyá
sok környékét, kubikgödröket kedvelő élénk madárka, 
mely mozgás közben farkát folyton billegetni szokta, mint 
a barázdabillegető.

Ha a tavaszi esőzések folytán a tó északkeleti részén 
itt-ott létező silány kaszálókon nedves helyek, apró tócsák 
képződnek; szóval abban az időben, midőn már a fű jól 
fölverte a tómelléket: nem csekély számban fordul elő 
rajtuk az egyedekben igen dús „tyütyüke“ vagy „tarhonya- 
sneff“ (mivel fehér pettyesek) (Totanus glareola) is. •

Tavászi húzáskor rendes vendég a Fehértón a „guli- 
pánsneff“ (Recurvirostra avoceta), hanem csak kevés pél
dány mutatja magát s többnyire párostul jelentkeznek.

A „székiszarka“ (gólyasneff) (Himantopus autumualis) 
ritka jelenség itt.

A „háromújju-sneff“ (Calidris avenaria) többnyire egye
sével előforduló elég ritka vendége e tónak, valamint 
a „nagy tengörisneff" (Haematopus ostrolegus) is, mely 
különben egyike a legritkább madaraknak. Legutób Zsó- 
tér László ejtett itt e fajból egy pompás példányt, mely 
jelenleg a városi muzeum madárgyüjteményét díszíti.

A „csirkesneffek“ (lilék) (Charadrius) egyedekben sze
gény fajainak húzásvonala úgylátszik másfelé vezet, mert 
itt úgy a kis, mint a nagy, jelentékeny fajok is kevés 
számban s inkább csak őszszel fordulnak elő; a kis fajok 
(az u. n. „juhászkák“) azonban állandó tartózkodásuak 
és a tó körén (füves, zsombékos helyeken) költenek is.

Végül megemlítem még a „törpe szélkiáltót“ (Nume- 
nus tenuirostris), mely több ízben lövetett már e tóságon.

Mint említém, a vadászat a Fehértón már kora tavasz
szal kezdetét veszi. Mihelyt az enyhülő idővel a tó meg
szabadul jégpáncéljától, már megindul a szárnyas ván
dorok húzása s érkeznek nap-nap mellett mind tömege
sebben.

Természetesen első jelentkezők a kacsák és pedig a 

„trifkók“ (Querquedula) és a „jegesek“ (Glaucion elan- 
gula.) Ezeket követik a „vetési lúd, a kis és nagy lilik“ 
s végre a nagy vadlúd (A. Cinereus).

Március és április hónapok képezik a sneffek tavaszi 
mozgalmának idejét, mely belenyúlik a májusba, utóbbi 
hónapban azonban inkább csak locális jelleggel bir az.

Legkorábbi beköszöntők a gázlók, vagy mint a régiek 
igen helyesen nevezték: parti madarak s ezek közül a 
nagy szélkiáltó, mely február 25-ére, tehát Mátyás nap
jára rendesen be szokott állítani egyes példányokban. A 
szélkiáltót követik a juhászkák és egyik legkorábbi be
köszöntő vándor: a „szőkesneff", mely azonnal észre
vétel magát kis csoportokban történő sebes rebbenése 
által, miközben majdnem a viz tükrét érinti húzó csapata.

Ezeket követőleg rövid idő múlva a lotyósneff óriási 
rajai is jelentkezni kezdenek. E faj érkezése különben 
március közepetája körül történik, sőt ha folytonos lanyha 
időjárás mellett mintegy rohamos kitavaszodás áll be, már 
említett hó elején is.

Ugyan e hóban tűnnek fel itt a feketesneff (T. fuscus) 
egyes példányai is s ezekkel együtt a többi sneffek közül 
a száláscsinálók (elővonulás); úgy e hó végefelé a ga- 
lambsneff előcsapatai, mint a későbbi óriási falkák elő- 
póstái is.

A kisebb piroslábusneff (T. calidris) szinte már március
ban beköszönt.

A főhúzás, illetve a tömeges felvonulások idejét a 
kisebb gázlók nagyobb részére nézve azonban, április 
hava képezi, csak a paprikasneff felvonulása esik május 
kezdetére.

A kis szélkiáltó (N. phaeopus) aránylag szintén korán 
beköszöntő vándor, amennyiben elővonulása csak április 
20—24-ike körül veszi kezdetét (e hó közepe előtt soha), 
míg fővonulásának megindulta jóval későbbre esik, ren
desen e hó utolsó harmadára, midőn a nagy faj utóvonu
lása már-már a végső stádiumba jut.

Az áthúzó sneff-félék vonulási rendjét illetőleg leg
érdekesebb a galambsneffeké, de egyszersmint, mint 
ilyen, kivételes is az. Közel 30 év óta kisérem figyelem
mel tavaszi mozgalmukat, de hogy az öreg hímek jelen
nének meg először, mint némely madarász a vonulás sor
rendjére vonatkozólag állítja, egyetlen esetben sem ész
leltem, hanem igenis, az ellenkezőt. Ugyanis a március
ban előkerülő előcsapatok közé puskázva, bár hány esik 
is belőlük, azok egytől-egyig mind vén nőstényeknek 
bizonyulnak. Fiatal him és nőstény példány, vagy pláne 
kinőtt him, sohase fordul elő közöttük. Azonban az élő
csapatokat pár nap múlva követő tálkákból már fiatal 
madarak is esnek és pedig vén nőstények mellett csakis 
fiatalok (mindkét nemből kb. egyenlő arányban); vén 
hímnek azonban mutatója se akad. Általában április 
20-ika tájáig csakis a vén nőstények fiaikkal szoktak 
húzni; hanem ilyenkortájt némelyik falkából már egy- 
egy vörösödő fejű öregebb him is ki-kipottyan, de ez 
ritkaság. Végre április vége felé kisebb csapatokban be
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állítanak az öreg himek is, melyek közé lőve, valóságos 
gyűjteménye potyog ki azokból a dísztollazat fejlődési 
stádiumban levő (a hímeket jelölő örves nyakdísz külön
böző fejlődési fokát mutató) példányoknak; hanem azért 
teljes díszben levőt egyetlen egyet sem találni köztük. Az 
ilyenek még később jelentgetik magukat.

Említett, félig-meddig kitollazott himek mellett azonban 
találkozunk olyan példányokkal is, melyek pelyhes és 
tokos fejüek, nyakuak és begyüek — és az ilyenek 
mindig külön csapatokban kerülnek elő (vedlésben levő 
himek).

Teljesen kifejlett, dísztollazatban pompázó példányok 
csakis májusban, a párosodási időszak beálltával s ele
inte többnyire csak egyes példányokban ötlenek szem 
elébe. Ugyanekkor észlelhetni nálok a bajvívási produk
ciókat is, melyekben csakis kitollazott himek vesznek 
részt, nyakörvüket védőpajzs gyanánt használván.

A him ivaru galambsneffek nászruhája igen változatos 
(ami az örvezet színét illeti). Vannak ércfény barnák, 
fehértarkák, tisztafehérek stb. Nagyság tekintetében is 
nagy az eltérés az egyedek között mindkét ivarnál. 
Ugyanis a majdnem pacsirtányitól kezdve a skálaszerüen 
fölfelé haladó fokozatos nagyságig: a testnagyság min
den különbözetével találkozunk.

A húzás folyamatának tárgyalására visszatérve — 
sajátságos, hogy a tömegesen húzó sneffek csalhangot 
sohasem adnak, vagy csak igen kivételes esetben; más
felől történő hívásokra se felelnek, azonban mindig ügyet 
vetnek a csalira, amennyiben fajabelükhöz ösztönszerü 
vonzódással viseltetvén, a társas együttlét iránti szerete- 
tük természetükben gyökerezik.

Máskép van ez (a hívást illetőleg) akkor, ha néhány 
példányból álló kis társaságok, vagy magánosán kóborló 
egyedekről van szó. Az ilyenek ugyanis szüntelen faja- 
beli társak után keresgélve, hivószavukat gyakran hallat
ják és készséggel felelnek is a hívásra. A sneffek ezen 
tulajdonságára van alapítva vadászati módjuk is, mely 
abból áll, hogy a „csalókul“ használt maszkok mellett 
hivószavuk természethű utánzása által csalogattatnak 
lövésre. Fütytyel való csalogatás nélkül — csupán a 
maszkokra számítva — az eredmény mindig kétséges, 
amennyiben hívás nélkül legfeljebb csak a magányosan 
kóborló példányok, vagy néhány tagból álló kis társasá
gok húznak be.

A szélkiáltókat illetőleg hívás nélkül, kivált a vonúlás 
kezdetleges stádiumában, midőn a maszk iránt még nem 
igen érdeklődnek: ezeknél abszolúte nem boldogulhatni; 
valamivel később azonban, midőn a szerelmi élet ébre
dése hatást kezd rájok gyakorolni, minden hívás nélkül 
is lejönnek a vélt kisasszonyokhoz.

Hogy a párzás alkalmával beállott izgatottság és kéj
vágy mennyire képes egy oly rendkívül óvatos szárnyast 
is, mihő a szélkiáltó, úgyszólván butává tenni, mutatja 
az, hogy maszkok hiányában a szélkiáltó testének és 
nagyságának megfelelő alakra sárból formált s megfelelő 

hosszúságú fűzvesszőből készült, „csőrrel" ellátott csuda
krampuszokhoz is minden tartózkodás nélkül leereszked
nek. Midőn pedig a hirtelenül felmelegült idő vérüket 
még hevesebb izgalomba hozza, akkor meg éppen oly 
óvatatlanokká lesznek, hogy a maszkok láttára minden 
elővigyázatról teljesen megfeledkezve, szinte vakon rohan
nak a veszedelembe.

Erős húzások alkalmával gyakran megtörténik, hogy 
falka falka után oly tömegesen torlódnak össze, hogy 
valósággal ellepik a csalikat, semmit, vagy igen keveset 
törődve a folytonos lövöldözéssel s a mindenfelé fetrengő 
lelőtt példányok vergődésével.

A többi sneff-félék szerelmi izgatottsága ugyan soha sem 
emelkedik arra a magas fokra, ahol már az egyéni biz
tonság majdnem teljesen figyelmen kívül hagyásával az 
ez iránt való közöny s ezzel együtt egy neme a buta
ságnak kezdődik, — hanem azért, ha a szerelmi élet- 
felébred náluk, a hívásra szinte teljesen gondatlanul, — 
há nem is vakon, mint a szélkiáltók, — mindig bele
rohannak a veszedelembe.

Csodával határos az, mily távolokból lehet különösen 
a magányosan kóborló példányokat leszállásra bírni, hívó 
szavuk élethű utánzása által és még oly távolokból is, 
melyekből a madár ki sem vehető 1 És sajátságos az, 
hogy a galambsneff „tyütyü, tyütyütyü“-ként hangzó 
hívó szavára valamennyi sneff-faj reagál és behúz, ám
bár csalhangja fajonként mindegyiknek más és más. 
Például a kendermagsneff „csiu“-kol, a piroslábúsneff 
pedig egészen busongó énekeket produkál a „tyhü- 
tyühühü“-szerüen hangzó füttyében, mely néha az elején 
elnyújtott s a végén elharapott “tyhü-a“-ban végez. 
Jodlirozni húzás közben nem szokott, csak ha rálőnek, 
vagy megrettenik valamitől, általában ha meglepetés éri, 
vagy fészke körületét megháborgatják, amikor is rágyújt 
a „tük tük-tük“-öt követő roppant unalmas „dlidilidilidi...“ 
nótájára, mellyel képes az embert idegessé tenni.

Legkülönösebben beszél valamennyi sneff között a 
a lotyó, kivált ha a maszkokat szerelmes kisasszonyok
nak vélvén, leszállani készül, üdvözölvén őket a „lotyó, 
lotyó“-ként hangzó udvarias (?) megszólítással, mely 
egyszersmint szerelmi szózatát képezi, mely oly ábrán
dos dallamossággal és negédes vontatottsággal tolmá
csolja szive érzelmeit, hogy hallatára önkénytelenül is 
elneveti magát az ember.

A szélkiáltók hívogató füttyje, mely oly pompás fuvola
hangként csendül a rendkívül dallamos „pul-pul“ és „pulid
ban, — zeneszerü szépség tekintetében nem hasonlít
ható össze semmi más sneff-féle madár hivó szavával. 
Ugyancsak említett kéttagú füttyének utánzása által lehet 
lövésre is csalni.

Hanem mint minden sneff-félének, úgy a szélkiáltók
nak is van egy különös jodlirozó szavuk; van még ezen
kívül a nagy fajnak egy valóságos kacagó hangja is, 
melylyel a lesen ülő figyelmetlen vadászt szokta a szó 
betüszerinti értelmében kikacagni.
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Midőn a szélkiáltó kacagását hallja a vadász, már 
biztos benne, hogy egy praktikus, rá nem szedhető vén 
madár által lett felfedezve, mely rendesen hátul szokott 
észrevétlenül elvonulni és azután biztos távolságból kaca
gásával hírt adni magáról.

Iveket tölthetnék meg, ha a madártani megfigyelések 
ötletéből aprólékos részletességgel mindazon dolgokra 
kiterjeszkedni akarnék, amelyek a sneff-fajok kevésbé 
ismert szokásai és természeti tulajdonságaira vonatkoznak.

A mosolygó laikusnak távoli fogalma se lehet ama 
lelki gyönyörről, melyet még a legjelentéktelenebbnek 
látszó mozzanatok tanulmányozás is a természetbúvárnak 
okoz. Igen, mert hisz az ily apróságok is közelebb visz
nek a tudás titkának szent forrásához.. .

tekzdt.ik'kík

A szerkesztő úr kutyái.
(Válasz az „Öreg vadászinak.)

A „Magyar Erdész“ június 15-iki számában az „Öreg 
vadász“ tollából a fenti cim alatt egy közlemény jelent 
meg, amelyben méltatlankodásának ad kifejezést Parthay 
Géza úr, a „Vadászat és Állatvilág" főszerkesztőjének, 
magyaros Őszinteséggel megírt és szóról-szóra idézett „A 
kölönc“ cimű cikke, illetve az ebben szereplő kutyái 
miatt. A közlemény végén pedig, egy kérdést intéz cse
kélységemhez, őszinte feleletet várva reá. Sietek tehát 
óhajtásának eleget tenni s őszintén felelni a feltett kér
désre ; mert nálam bizony sokszor hiányosan felöltözte
tett és talán sántikáló, de mindég igaz meggyőződésből 
fakadt őszinte szó, állandóan kapható.

Mikor „A kölönc" cikket olvastam : mi tűrés-tagadás — 
bizony én is rögtön kötélre Ítéltem a nyúlászó kutyákat,
— s amúgy is benne lévén a kopók feletti ítélkezésben, 
kimondottam, hogy: a kútágasra velük 1 Azt hiszem min
den igaz vadász így gondolkozott.

Nem tettem akkor különbséget a kérdéses kutyák és 
a kopók között, teljesen egyformán érdemesnek tartván 
mindegyiket a kötélre. Most azonban distingválnom kell. 
Az „Öreg vadász“ ugyanis a kérdést olyanformán tette 
fel, hogy kénytelen vagyok a bűnösök vétkeit mérlegelve, 
valamelyik dögfajtát bünösebbnek Ítélni, mint a másikat 
s kimondani, hogy melyik érdemelné jobban meg a söré
tet. Hát én a következőkép cselekednék: ha reám jönne 
egy kopó, meg a kérdéses nyúlkuvaszokból egy példány 
s dupla puska van a kezemben : ledupláznám mind a 
kettőt. Ha azonban csak egycsövű fegyver van vélem és 
csak egy patrón, akkor a kopót lőném le. Ez a feleletem.

Lehet, hogy ha apróvad-vadász, nyúlászember volnék, 
a kuvasznak adnám az elsőséget, mert hiszen : „minden 
szentnek maga felé hajlik a keze“, de így, nagyvad-bolond 
létemre gondolkozás nélkül a kopótói tisztítanám meg a te
rületet. És talán nemcsak mint érdekelt fél cselekednék így,
— fegyverem csövét nem csak a részrehajlás ördöge emelné 
célzásra, hanem alapos megfontolás után is így ítélkez

nék. Minden kutyafajnak meg van a maga karaktere, 
ami benne van a vérében. A vizslának az állás, lapulás, 
a kopó, tacskóban a csaholva hajtás, a vérebben a némán 
hajtás, állítás. Agár, foxi, bulldog, mind-mind -más tulaj
donnal bírnak. Mindezen kutyafajok között a kopót tartom 
karaktere miatt, a legkártékonyabbnak. Ha a házőrző 
kuvasz ki' megy a területre: rendesen a gyomra hajtja. 
A tavaszi hónapokban a leírt módon megzabál — 
nagyság szerint — 1—2 nyúlfiat s duzzadó bendő- 
vel, kielégített vágyakkal haza kullog s elfekszik vala
hol a padka alatt. A kuvaszt nem a szenvedély viszi 
s ha az vinné is, nem. tudna sok kárt tenni, mert 
nem valami híres a gyaloglása s inkább a szeme, 
mint az orra útán fut. No meg azután, ha kedve szottyan 
passziózni, sportolni, — melyik kutyának ne volna erre 
kedve, — hangos nyafogással utána iramodik lomha, 
futásra nem termett testével, hosszú, meleg bundájával 
a nyuszinak, de pár száz lépés után földig lógó nyelvvel 
tér vissza s bújik az ágy alá pihenni, hüsülni. A kuvasz
nak a házőrzés, éberség, ugatás a reszortja, kitűnő füllel, 
szemmel lévén megáldva. A kopónak mesés az orra 
fáradhatatlanok a lábai s rendeltetése* szakmája a hajtás. 
Bizony a kopó is épp úgy megcsemegézi a nyúlfiókákat, 
mint a kuvasz, azzal a különbséggel, hogy igen gyak
ran az öreget, sőt az őzet is elfogja, halálra üldözi ki
tartó futásával, nyomot nem tévesztő szimatjával. Amit 
lefülelni nem tud; azt úgy meghajtja 3—4 határon 
keresztül, hogy az a vad soha többet arra a területre 
vissza nem mer jönni s ha kutyaugatást hall, ijedtében 
— nemi különbség nélkül — rögtön megfiadzik, A 
kopó ki tetvész a környéken minden vadat s vagy ki
hajtja, vagy megeszi. Egy kopó több kárt tesz, mint az 
egész falu házőrző kuvasza. Ezért gyűlölöm én úgy a 
kopót, ezért adom neki mindenek felett az elsőséget: 
ha serétről van szó. Ami pedig a Parthay úr kutyáit 
illeti, bizonyos vagyok benne, hogy azok nem esznek 
több nyúlhust, mert ha másként nem, hát eladja a 
kutyáit. Fájdalom, sok megyéje van az országnak, ahol 
nyúlhus még a főurak asztalára is ritkán kerül, nemhogy 
egy kuvasznak jutna! Parthay főszerkesztő úr csak 
próbára tette a kutyáit, tapasztalatokat akart gyűjteni, 
hogy mit ér a kölönc, és hogy mennyire lehet bízni a 
kuvaszban. Közleményével csak fel akarta hívni a vad
tenyésztők figyelmét ezekre akuvaszbűnökre, leadván őszin
tén az e téren szerzett szomorú tapasztalatait. Az ő 
kutyái kísérleti kutyák, amelyek a közokulás érdekében 
felfaltak pár kísérleti nyúlfiókot. Le is vonja Parthay a 
tanulságot s kimondja cikke végén, hogy nem szabad a 
mezőn semmiféle kutyát megtűrni, vagyis más szavak
kal : serétet nekik 1 Parthay úrnak a vadászközönség 
csak köszönettel adózhat, hogy tapasztalatait olyan őszin
tén közreadta, amiből okulni ez egyszer nem a magunk, 
hanem az ő nyúljai kárán tanulni lehet.

Gyöngyöshaldszi Takách Gyula.
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* Kitüntetés. Őfelsége, Kaufmann Béla és Sugár Károly fő- 
erdőmérnököknek szolgálati érdemeik elismeréséül a Ferenc József- 
rend lovagkeresztjét adományozta.

* Áthelyezés. A m. kir. földmivelésügyi minister Zachár Gyula 
m. kir. főerdőmémököt a tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületéből a 
besztercebányai m. kir. erdőigazgatósághoz helyezte át és a pénz
tárosi teendők ellátásával bizta meg. Bauer Miklós m. kir. erdő- 
mérnökjelöltnek állami szolgálatáról történt lemondását elfogadta. 
Dr. Terray Lajós m. kir. kincstári erdészeti főorvost saját kérel-' 
mére állandó nyugalomba helyezte.

* Kicsinyes dolgok, a mik az állam jövedelmét fokoz
zák. A szőke Tisza mentén fekvő egyik kincstári hatóság mellé 
rendelt erdőszámvevőségnél nagy porozás lévén, az ennél alkalma
zott hivatalszolga porszívója egy porlepte csomagról lehúzta az 
1883. év óta a kályha mellett fekvő „Pénzügyi Közlöny“ 3. számá
ról a szénport és amint a tisztogató szolga a tiszta közlönyt az 
utasítások, szabályok és törvények szigorú betartására ellenőrködő 
tisztnek átadta, ez fejéhez kapva, középső ujjával az asztalra ütött, 
leült és honmentő módjára egy előterjesztést fogalmazott, hogy 
minő nagy kár okoztatik az erdőkincstárnak, hogy á természetbeni 
lakást élvezők füstcsöveit (kürtőit) a kincstár fizette és e votumot 
azzal nyújtja át az ottani hivatalfőnöknek, hogy indítványozza, hogy 
a természetbeni lakjárandósággal biró alkalmazottak laképületeinek, 
kéményeinek, úgyszintén az összes kincstári épületek kályhái, taka
réktűzhelyeinek, füstcsöveinek (kürtőinek) tisztítása költségeinek 
viselése a lakást használók kötelessége, mert a kincstár csak a ké
ményeket tisztíttatja 1

Lett erre nagy riadalom a kincstári bérházak, illetményesek és 
papjai között és majdnem bojkott állott volna be,, mint Budapesten 
ama bizonyos lakás-uzsorás világban, — csakhogy nem volt össze
tartás, mert egy-egy nagyhatalmú úr, aki palotában lakik, nem értett 
egyet az elégedetlenkedők táblájára írt jelmondással, hogy le a ké
ményseprési díjjal!

Ezzel szemben azután összetartottak a kegyuraság plébánosai. 
Ezek nagy súlylyal kongregációra gyűltek össze és határozták, hogy 
ők bizony nem fizetik a kéménysepretési dijakat, mert eddig sem 
fizették a 3—4 koronát a kéményseprőnek.

Felmentek deputációval a földmivelési palota elé, ott teljes feke
tébe öltözve, tüntető felvonulást rendeztek.

Amint a nemes gróf a tüntető táblára pillantott, felhivatta a por
tással a kis köpcös, jól táplált papot és megkérdezte, hogy miért ez 
a felvonulás, miért ez a tüntetés?

— Kegyelmes Uram ! — Mondta a 400 korona évi fizetéssel dí
jazott köpcös pap, — minket megakarnak nyomorítani, azt kívánják 
ott lent a szőke Tisza mellett, hogy mi takaríttassuk a rozoga épü
letek kürtőit 1

Lett erre hajsza, lett erre felfordulás a palotában. A nemes gróf 
visszavonta a poros akták alól előkerült rendeletet a kegyúri épü
letekre nézve.

Nekünk pedig hűségesen húzzák le a koronákat, mert hisz nincs 
köztünk összetartás.

De apellálunk a nemes gróf igazságszeretetére és kérjük, hogy 
szüntesse be a mi amúgy is kicsi és túlterhelt fizetéseinkre irányuló 
és nem az ő fenhatósága alól kikerülő kicsinyes 28 éves rendeletet.

* „Válóperbeli eljárás az új perrendtartás szerint.“ Ilyen 
címen igen praktikus, nélkülözhetlen népies jogi munka jelént meg 

a Jogi Népkönyvtár kiadásában. A könyv az új polgári perrendtartás 
szerinti összes házassági (váló, bontó, megtámadási, semmiségi) pe
res eljárásokat tárgyalja könnyen érthető módon úgy, hogy ezt nem
csak a jogászvilág és valamennyi igazságügyi s közigazgatási hatóság, 
hanem a laikus közönség is nagy haszonnal forgathatja. A könyv 
szerzője dr. Gerö Ernő, budapesti ügyvéd. A könyv ára egy korona 
és megrendelhető minden könyvkereskedésben, vagy lapunk kiadó
hivatala utján, valamint a Jogi Népkönyvtárnál is, Budapest, VÍII., 
Reviczky-tér 5:

* A „Balatoni Kalauz“ 2-ik kiadása most jelent meg Horváth 
István szerkesztésében és Szalai Ferenc kiadásában Kaposváron. A 
kalauz részletesen és vonzó leírásban tárgyalja az összes balaton- 
melléki faluk és fürdölielyek leírását és rövid történetét adja a Ba
laton és vidékének múltjából, úgy, hogy aki azt átolvassa, teljes tá
jékozódást nyer a balatoni nyári fürdő- és üdülőhelyekről. A „Ba
latoni Kalauz“ a legelsőrendü útmutatók közt foglal helyet, amely 
amellett, hogy megbízható útmutatásokat közöl, még kellemes olvas
mányokkal is szolgál a balatoni fürdőhelyeket fölkereső közönségnek. 
E kitűnő és rendkívül praktikus útmutató most megjelent második 
kiadása tökéletesen át lett dolgozva, át lett javítva, úgyannyira, hogy 
összehasonlíthatatlanul gazdagabb tartalmú, mint az első kiadás volt. A 
mű a Balaton-környékbeli összes községekről és nyaralótelepekről 
is élénk képeket tár az olvasó elé, ismertetve az egyes helyeknek 
történelmi, művészeti és ipari nevezetességeit. Hogy az összes ed
digi balatoni útmutatókat fölülmúlja tájékozódás, bő leírés és egyéb 
szükséges tudnivalók tekintetében, — arról fölöslegesnek tartjuk be
szélni s ha még megjegyezzük, hogy a „Balatoni Kalauz“ olcsóság 
tekintetében is fölülmúlja valamennyi hasoncélu könyvet, nagy és 
biztos jövőt jósolhatunk neki. A könyv az elmúlt nyárról minden 
tapasztalatot és mozzanatot felölelt. A mű mindössze csak’egy ko
ronába kerül. A balatonmelléki fürdőket fölkereső olvasóinknak me
legen ajánljuk ezt a minden izében érdekes olvasmányokkal is szol
gáló úti kalauzt. Ajánlatos volna különben ennek folytán, hogy ezt 
a könyvet lehetőleg minden, a Balaton mellett nyaralni szándékozó 
familia olvassa. A „Balatoni Kalauz“ kapható a magyarországi 
összes könyvkereskedésekben, a balatonmenti összes vasúti és gőz
hajóállomásokon, dohánytőzsdékben ; valamint a kiadó, Szalai Ferenc 
könyvkereskedésében Kaposvár, Fő-utca 24.

* Bóra-rendszerű szab, asztallapos és hosszfa-szállító 
kocsi és csoportfék rendszere. Gyakorlati tények alapján be
bizonyult, hogy azon iparvasuti alvázas kocsi-rendszerek, melyeknél 
az ütközők és fékező-állványok az alvázakra vannak szerelve, a 
legéletveszélyesebb és legdrágább üzemet nyújtják. Az ily kocsikkal 
lebonyolított üzemnél, a felelőssé tett üzémtulajdonos vagy üzem
vezető sohasem tudhatja, mély pillanatban fordulhat elő halálos ki
menetelű baleset, amiért a törvény a rossz ■ kocsirendszer helyett őt 
teszi felelőssé.

Iparvásutaknál eddig a különféle üzemigények folytán, ezen el
avult, torzrendszerü kocsikat nem tudták elkerülni. Mig most már a 
Bóra-féle Európaszerte ismert és alkalmazásban levő, mindenütt ki
tünően bevált alvázas kocsi- és fékrendszerekkel, azok az összes 
üzemágaknál kiküszöbölhetők.

Minden üzemtulajdonos érdeke azt kívánja, hogy a már meglévő 
régi és rosszrendszerü kocsijait Bóra-rendszerre alakíttassa át. Uj 
kocsik beszerzésénél pedig a régi rendszerűt még ingyen se fogadja 
el, mert azok drága üzemük folytán, úgyis többszörösen megfizettet
nék magukat.

A régi rendszerűeknek Bóra-rendszerűvé való átalakítási költsége 
1 év alatt, a teljesen új kocsik beszerzési ára pedig 3—4 év alatt, 
— az üzemnél elért megtakarításokból — amortizálódik.

Aki a régi rendszerek hátrányát kikerülni s a Bóra-rendszerek elő
nyeit üzeménél kihasználni akarja, olvassa el ismertető, leírásomat, 
melyet kívánatra küldök, hogy megismerhessék azon körülményeket, 
melyektől személyzetük életbiztonsága és üzemük anyagi eredménye 
függ. Bóra Elemér, Gurahonc, Aradmegye.
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Pályázat ösztöndíjakra.
Az Országos Erdészeti Egyesület a „Bedő 

Albert“ alapítványból két egyenkint 800 koronás 
ösztöndíjra hirdet pályázatot az egyesület tagsági 
kötelékében álló magyar erdőtisztek és erdészeti 
altisztek olyan szegénysorsu, szorgalmas, jó elő
menetelő fiai számára, kik az erdészeti pályára 
készülnek s szaktanulmányaikat a Selmecbányái 
erdészeti főiskolán szándékoznak végezni.

Részleteket illetőleg bővebb felvilágosítással 
készségesen szolgál az egyesület titkári hivatala 
(Budapest, V. Alkotmány-utca 6.)

36582/1911. szám.

Pályázat erdősítési jutalmakra.
Az erdőtörvény (1879. XXXI. t.-cikk) 165. 

§-ában körülirt kopár-, vízmosásos- és futóho
mokterületeken ez évben létesítendő, közgazda
sági jelentőséggel biró erdősítések megjutalma- 
zására az országos erdei alapból tizenegy (11) 
nagy jutalmat, tiz (10) elsőrendű és kilenc (9) 
másodrendű elismerő jutalmat tűzök ki, u. m.: 

három egyenként 1000 koronás nagy jutal
mat, (kettőt készpénzben, egyet dísztárgyban), 

négy egyenként 800 koronás nagy jutal
mat, (kettőt készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

négy egyenként 600 koronás nagy jutalmat, 
(kettőt készpénzben, kettőt dísztárgyban),

öt egyenként 500 koronás elsőrendű elis
merő jutalmat, (hármat készpénzben, kettőt 
dísztárgyban),

öt egyenként 400 koronás elsőrendű elis
merő jutalmat, (hármat készpénzben, kettőt 
dísztárgyban),

öt egyenként 300 koronás másodrendű 
elismerő jutalmat, (hármat készpénzben, kettőt 
dísztárgyban),

és négy egyenként 200 koronás másod
rendű elismerő jutalmat, (hármat készpénz
ben, egyet dísztárgyban).
Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) 

azon erdősítéseikkel versenyezhetnek, a melye
ket az 1879. évi XXXI. t.-c. 165. §-ában körül

irt kopár-, vízmosásos, vagy futóhomokterülete
ken, állami pénzsegély igénybevétele nélkül a 
folyó év tavaszán vagy őszén foganatosítottak.

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 legyenek.

A pályázó birtokos a versenyre bocsátott er
dősítést az első munkálatoktól kezdve a jutalom 
odaítélésének idejéig gondozni, a szükséges pót
lásokat foganatosítani s a létrejövő erdőt az 
1879. évi XXXI. t.-c. 2., illetve 4. §-ai szerint 
erdőként íentartani és kezelni tartozik.

A versenyre bocsátott erdősítések az 1916-ik 
évben fognak a helyszínén megbiráltatni. A ju
talmak kiosztásánál az erdősítések sikere és 
közgazdasági jelentősége, az erdősítésnél fel
merült nehézségek és az erdősítésre fordított 
költségek fognak irányadóul szolgálni, de a 
pénzjutalmak kiosztásánál figyelelembe vétetnek 
ezek mellett a birtokos vagyoni viszonyai is.

A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor 
tarthat igényt, ha a versenyre bocsátott és a 
jutalomra érdemesnek ítélt erdősítés a jutalom 
odaítélésének idejében is birtokában lesz.

Az odaítélt pénzjutalom egy harmadrésze az 
erdősítést teljesítő kezelő erdőtisztet (gazdatisz
tet vagy bérlőt) fogja illetni. A dísztárgyat nyert 
birtokosok azon alkalmazottai pedig, — kik a 
jutalmazott erdősítések teljesítése körül kiváló 
érdemet szereztek, — érdemük szerint külön 
pénzjutalomban fognak részesülni.

A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket 
legkésőbb folyó évi julius hó végéig, a folyó év 
őszén teljesített erdősítéseket pedig legkésőbb 
folyó évi december hó 25-ig kell a birtokosnak 
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a közigazgatási erdészeti bizottságnál vagy a 
kir. erdőfelügyelőségnél pályázatra bejelenteni.

Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősíté
sekkel az erdősítést teljesítő erdő- vagy gazda
tiszt, 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 
versenyre bocsátott erdősítést az 1879. évi 
XXXI. t.-c. 2. vagy 4. §-aiban meghatározott 
feltételek szerint állandóan erdőként fogja fen- 
tartani és kezelni.

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét 
(község, dűlő, helyrajzi szám), kiterjedését és 
az erdősítésre használt fanemeket pontosan meg 
kell jelölni.

Budapest, 1911. évi május hó.

M. kir. földmivelésügyi minister.

Felhívás
az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését se
gélyező alapból az 1911—1912. tanévben kiosztható segé

lyek ügyében.

A m. kir. földmivelésügyi ministerium szolgálati 
ügyköréhez tartozó állami erdészeti tisztviselők 
gyermekeinek nevelését segélyező alapból, az 
1911—1912. 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 
részesülhetnek az állami erdészetnél (kincstári 
erdőknél, állami kezelésbe vett községi stb. 
erdőknél, erdőfelügyelőségeknél, a Selmecbányái 
erdészeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál 
és erdészeti kísérleti állomásoknál) alkalmazott 
tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott és el
halt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdé
szeti tanároknak, erdészeti mérnököknek, kincs
tári erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi 
tisztviselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli 
gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt 
belföldi intézetek valamelyikének rendes tanulói 
közé az 1911—1912. tanévre felvétetnek, továbbá 

amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak 
volna, ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizo
nyítványaikban kitüntetett összes osztályzatok leg
alább fele kitűnő, jeles, igen jó, vagy jó.

Elégtelen osztályzat e segélyezést kizárja.
Tornából, énekből, valamint az egyes nem 

kötelező tantárgyakból nyert osztályzat az igény
jogosultság megállapításánál számításba nem 
vétetik.

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói 
a szabályzat 18. §-a szerint segélyben részesít
hetők, a következők:

A) fiúgyermekek részére:

1. az erdészeti főiskola,
2. gymnasiumok,
3. reáliskolák,
4. a felső kereskedelmi iskolák,
5. felső ipariskolák és
6. polgári iskolák.

B) leánygyermekek részére:

1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők,
2. női kereskedelmi tanfolyamok,
3. felső leányiskolák és
4. polgári leányiskolák.

C) mindkét nembeli gyermekek részére-.

1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy 
a fiúgyermekek és az I—IV. osztályba járó 
leánygyermekek segélyben csak akkor részesül
hetnek,, ha megfelelő helybeli tanintézet hiányá
ban másutt kénytelenek tanulni.

2. a siketnémák, vakok stb. oktatására szol
gáló gyógypaedagógiai tanintézetek és pedig te
kintet nélkül a gyermekek életkorára és elő
képzettségére.

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt 
tanintézetek rendkívül-, vendég- és magántanulói, 
nemkülönben a különböző időszaki (téli, esti 
stb.) tanfolyamok hallgatói a segélyben nem 
részesíthetők.

A segélyek adományozása a folyamodó tiszt
viselő, illetve árva vagyoni viszonyainak számba
vételével történik. Egyenlő igényjogosultság mel
lett előnyben részesülnek az árvák s azok a 
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tisztviselők, kiknek többb elláttatlan gyermekük 
van, vagy akiknek hivatali székhelyén megfelelő 
tanintézet nincs.

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége 
is figyelembe vétetik.

A 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 része
sülő a következő tanévben is részesülhet segély
ben, de csak kérvény alapján.

A segélyek minden év szeptember havától 
kezdve tiz egyenlő havi részletben szolgáltatnak 
ki, de csak abban az esetben, ha a gyermek 
tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyiké
ben tanul, illetőleg az első részlet akkor, ha a 
gyermek az illető tanintézetbe felvétetett.

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő 
a folyamodó elláttatlan gyermekeinek száma, s 
kora, az általuk látogatott tanintézet, az esetleg 
élvezett ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó 
segély összege s a kérvényhez a gyermek, ille
tőleg a gyermekek legutolsó iskolai bizonyítvá
nyai, nemkülönben a szülők vagyoni állásáról 
szóló hatósági bizonyítvány, illetve atyátlan árvák
nál az árvaszék igazolványa csatolandók.

Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivat
nak, hogy az alapból nyerhető segélyek iránti 
kérvényüket szabályszerű bélyeggel ellátva leg
később folyó évi julius hó 8-ig „Az államerdé
szeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segé
lyező alap intéző bizottságához“ (Budapest, V. 
Zoltán-utca 16. sz.) beküldjék. Az ezen határ
időn túl beérkező vagy kellőleg fel nem szerelt 
kérvények figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1911. május hó 17-én.

M. kir. földmivelésügyi minister.

55/1911. képv. t. szám.

Pályázati hirdetmény.
Jolsva r. t. városnál lemondás folytán meg

üresedett

erdőmérnöki
állásra pályázat nyittatik.

Javadalmazás 2500 korona törzsfizetés, 600 
korona lakbér, 300 korona faeladási jutalék, 
mely a törzsfizetéshez, a nyugdíjba be lesz 
számítva, ötször 200 korona ötödéves korpótlék 
a törzsfizetés emeléséhez, 50 ürméter kemény 
tűzifa befuvarozással és szegődményi föld hasz
nálata.

Nyugdíj a törzsfizetés után biztosítva.
Ezen állást elnyerni óhajtók az 1879. évi 

XXXI. t.-c. 36. §-ában meghatározott képesí
tést és eddigi szolgálati alkalmazásukat igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényüket folyó évi 
augusztus bó big Jolsva város polgármesteri 
hivatalához nyújtsák be.

Erdprendezési gyakorlattal bírók előnyben 
részesülnek.

Az erdőtiszt szolgálati szabályzata az érdek
lődőknek rendelkezésükre áll. Szabad idejében 
az erdőtisztnek a mérnöki gyakorlat megenged
tetik. — Az állás f. é. szeptember bó 15=ig 
betöltendő.

Kelt Jolsván, 1911. junius hó 10-én.

Polgármester.
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Vízakna város Tanácsától.

Szám: 2148/1911.

Hirdetmény.
Vízakna város tanácsa a város tulajdonát 

képező, a vízaknai vasúti állomástól 10 kilomé
ternyire fekvő erdejében idei téli vágású 150 
darab, kéreg nélkül mérve 205 köbméterre be
csült tölgyszálfáját, melyből mintegy 110 köb
méter kádárfára alkalmas, 1911. évi julius hó 
27-én a városház tanácstermében délelőtt 10 
órakor kezdődő nyilvános szó és írásbeli aján
latok utján a legtöbbet Ígérőnek eladja.

Kikiáltási ár: 4500 korona.
Bánatpénz: 450 korona.
Utó, valamint a becsáron alóli ajánlatok nem 

fogadtatnak el.
Részletes árverési feltételek a hivatalos órák 

alatt Vízaknán, a városi tanácsnál megtekint
hetők. '

A fák hossza legnagyobb részt 6—9 méter 
között, középvastagsága 41—60 cméter között van.

Vízaknán, 1911. évi junius hó 17-én.
A városi tanács.

Ambrus Károly
polgármester.

Újdonság! Újdonság!

FAKADÓ VIZEK
ELBESZÉLÉSEK.

IRTA DOMINGO.
(HORVÁTH ISTVÁN.)

Pályázati hirdetmény.
Egy nagyobb nyugatmagyarországi hitb. uradalom 

pályázatot hirdet furészvezetői állásra.
A pályázótól megk'ivántatik néhány évi gyakorlat a 

fűrész kezelésénél, hogy az illető a fűrészüzem minden 
ágában jártas legyen, továbbá a német, magyar és a 
tót nyelv tökéletes bírása.

Természetbeni lakáson kívül javadalmazása évi 2400 
kor. törzsfizetés, mely minden 3-ik évben 2%-al emel
kedik. Az állás nyugdijképes.

Szakképzett erdészek előnyben részesülnek.
A pályázatok a „Magyar Erdész“ kiadóhivatalához 

intézendők.

Szám: 154—911.

Faeladási hirdetmény.
Halmágy község (Nagyküküllő vármegye) a 

földmivelésügyi m. kir Ministeriumnak. 86982— 
910. szám alatt kelt engedélye alapján zárt 
írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverés utján 1911. évi julius bó 31«ik nap
ján d. e. 10 órakor eladja a „Mikla-mezeje" 
és „túl a szelep-patakon“ nevű erdőterületen 
található, folyószámokkal megjelölt 6565 darab 
tölgy törzsfa-tömeget, mely szakértői becslés 
szerint 3882 tm2 3 műfa és 5935 tm3 tűzifa anya
got tartalmaz.

Kikiáltási ára 78000 korona, melyen alól a 
fatömeg eladatni nem fog. Bánatpénz a kikiál
tási árnak 10%-a, mely összeget ajánlattevő 
készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban 
ajánlatához mellékelni tartozik.

Az árverezési feltételek és becslési adatok 
Halmágy község irodájában a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Halmágy, 1911. évi junius hó 20-án.
A község elöljárósága.

Bedő Mózes Lukács Samu
jegyző. biró.

2 KOR. 40 FILLÉRÉRT KAPHATÓ RÉNYI K.
BUDAPESTI BIZOMÁNYOS UTJÁN MINDEN 

HAZAI KÖNYVKERESKEDÉSBEN.
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Tölgyfa-eladási hirdetmény.
Gróf Andrássy Dénes krasznahorkaváraljai 

uradalmi erdőhivatala zárt írásbeli ajánlatok 
utján eladja

a gömörmegyei Krasznahorkaváralja, Andrási, 
Dernő, Kiskovácsvágása, Várhosszurét és Jólész 
községek határában fekvő uradalmi erdőkben 
(összesen 9 különálló vágásterületen) eladó ura
dalom által az 1911. évben már kitermelt, 
valamint ugyanott az 1912. és 1913. években 
kitermelendő és vevőnek a vágásban, döntött 
állapotban felmérve átadandó összes tölgyszál
fát, melynek évi fatömege mintegy 3000—3500 
köbméterre tehető és melyből mintegy 35% 
10—20 cm., 50% 21—30 cm., 12% 31—40 
cm. és 3% 40 cm-en felüli középátmérőjü.

Kikiáltási árak:

a 10—20 cm. középátmérőjü szálfáért köbméterenként 10 korona,
a 21—30 „ „ „ „ 15 „
a 31—40 „ „ „ „ 22 „
a 40 cm-en felüli „ „ „26 „

mely árakon felül az átvett szálfák után tényleg 
felmerült termelési költségek is vevő által meg
térítendők.

Az írásbeli ajánlatok, — melyekben a vétel
árak a fenti vastagsági osztályok szerint köb
méterekben ajánlandók fel, — 3000 (Három
ezer) korona bánatpénzzel ellátva, legkésőbb 
1911. évi julius hó 10-én délelőtt 10 óráig az 
uradalmi erdőhivatalnál Krasznahorkaváralján 
(Gömörmegye) benyújtandók.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
ugyanezen erdőhivatalnál megtekinthetők.

Krasznahorkaváralja, 1911. évi junius hó 17.

Gróf Andrássy Dénes 
uradalmi erdőhivatala.

62/911. sz.

Pályázat erdőőri állásra.
A szepesi püspökség és kápt. kisidai (Abauj- 

torna vármegye) erdőgondnokságának kisidai 
védkerületében egy II. oszt.

erdőőri állás
töltendő be.

Ezen állás illetményei a következők:
Nyugdíjba beszámítandó 540 kor. fizetés, 1 

kát. hold szántóföld, 14 ürm. házhoz szállított 
tűzifa, 3 drb. szarvasmarhatartás, szabad lakás 
kerttel.

Az állás azonnal elfoglalható.
Pályázni kívánók felhivatnak, hogy az 1879. 

évi XXXI. t.-c. 37. §-ának megfelelően felsze
relt kérvényeiket fenti erdőgondnoksághoz folyó 
évi julius hó végéig nyújtsák be.

Megjegyeztetik, hogy az első év próbaszolgá
latnak fog tekintetni s megfelelő viselet mellett 
illető előléptetésre számíthat.

Előnyben részesül, ki a tót nyelvben is jára
tos s ki a szolgálatát előbb elfoglalhatja.

Kisida, 1911. junius 20.

Nagy József
püsp. főerdész.

' VADÁSZOK!
Aki szereti a nagy természetet s tud gyönyör
ködni annak változataiban, az rendelje meg

Szokondi vadászíró könyvét 
melyben 25 természeti és vadászleirás van, 
melyek mindegyikéből az iró rajongó lel

kének sugarai tükröződnek vissza.
A mű ára fűzve 3, kötve 5 korona s kapható 
a szerzőnél Újbányán (Bars megyében), vagy 
Székely és Illés könyvkereskedésében Üngvár.
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Sz.: 470—911. mj.

Faeladási hirdetmény.
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága 

ezennel közhírré teszi, hogy Csikszentmárton 
község közigazgatási határában fekvő, Csikvár
megye közönsége magántulajdonát képező „Uz“ 
és „Veresvizvölgyi“ erdőségeiben:

1. Magy. kir. Földmivelésügyi minister Úrnak 
24.332/903. számú rendeletével megadott enge
dély s a vármegye magánjavai igazgatótanácsá
nak 415—909. mj. sz. a. kelt határozata alap
ján 3203 04 k. holdon megbecsült 380.723 m3 
gömbölyű lucfenyő, 75.913 m3 gömbölyű je
genyefenyő, 11.133 m3 gömbölyű erdei fenyő 
haszonfa, valamint 252.194 m3 gömbölyű bükk 
haszonfa és tűzifa 2,820.000 korona, azaz 
kettőmillió nyolcszáz húszezer korona;

továbbá ugyancsak Csikszentmárton község 
közigazgatási határában fekvő s Csikvármegye 
közönsége magántulajdonát képező „Csobányos 
völgyi“ erdőségeiben:

2. Magy. kir. Földmivelésügyi minister Úrnak 
1381/906. számú rendeletével megadott enge
dély alapján a „Keresztes“ havasnak Sulcza- 
völgyére hajló részén 393'55 kát. holdon meg
becsült 41.888 m3 gömbölyű lucfenyő haszonfa 
és 24.134 m3 gömbölyű bükkmű és tűzifa 
221.507 kor., azaz kettőszáz huszonegyezer 
ötszázhét korona.

3. Magy. kir. Földmivelésügyi minister Urnák 
50.665/900. számú rendeletével jóváhagyott 
rendszeres gazdasági üzemterv szerint kihasz
nálásra esedékes, a Csobányos völgyére hajló 
,,Bogársarok“ nevű erdőrész 47'25 k. holdon 
megbecsült 7187 m3 gömbölyű lucfenyő ha
szonfa és 2835 m3 gömbölyű bükkmű és tűzifa 
37.069 kor., azaz harminchétezer hatvankilenc 
korona;

4. Magy. kir. Földmivelésügyi minister Úrnak 
84.972—903. számú engedélye alapján a Csik
vármegye magánjavaihoz tartozó Gyergyó-Felső- 
tölgyes I-ső határrészében fekvő „ Baraszóvölgyi“ 
erdőrészben mintegy 1996'80 kát. holdon ösz- 
szesen 95.333 tm3 luc és jegenyefenyő haszonfa 
valamint 800 tm3 bükkfára becsült fatömeg 
477.000 kor. azaz négyszázhetvenhétezer kor. 
kikiáltási árban folyó 1911. évi augusztus hó 
10-én délelőtt 9 órakor a megyei magánjavak 
igazgatóságának irodájában — Csíkszereda, vár
megyeház — megtartandó nyilvános árverésen, 
szó és zárt írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet 
ígérőnek el fog adatni.

Az 1—4. alatti erdőrészek fatömege külön- 
külön fog a hirdetményben megjelölt sorrend
ben árverés alá bocsáttatni, de írásbeli ajánlat 
az egészre együttesen, az ajánlati ár külön- 
külön való megtétele mellett is benyújtható.

A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzképpen az 
árverés megkezdése előtt az árverési bizottság 
kezeihez leteendő. A szabályszerű bélyeggel 
ellátott írásbeli zárt ajánlatok szintén 10% bá
natpénzzel, vagy megfelelő óvadékképes érték
papírral látandók el és tartalmazniok kell egy
úttal azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri s ma
gát azoknak aláveti.

Elkésett s utóajánlatok nem fogadtatnak el, 
valamint a hirdetményben megjelölt erdőrészek 
fatömegei kikiáltási áron alul eladatni nem fognak.

Az árverési általános és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó közelebbi adatok 
mind a négy erdőrész fatömegére külön-külön 
Csikvármegye magánjavainak igazgatóságánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.
Csíkszereda, 1911. évi május hó 27-én.

Az igazgatóság.

Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
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Fenyőfá=eladási hirdetmény.
Gróf Andrássy Dénes krasznahorkaváraljai uradalmi erdőhivatala zárt írásbeli ajánlatok ut

ján eladja
1. a gömörvármegyei SZABADOS (Feketelehota) község határában fekvő „Humenec“ 

nevű uradalmi erdőben az 1911., 1912. és 1913. években kihasználás alá kerülő évi 6'52 
kát. holdnyi vágásterületen vevő által kitermelendő jegenye- és lúcfenyő-szálfát. Az évi át
lagos szálfatermés 2000 köbméterre becsülhető, melyből mintegy 4% 10—15 cm., 30% 16—28 
cm. és 66% 28 cm.-en felüli középátmérőjü. Az összes faállománynak mintegy 75%-a je
genye- és 25%-a lúcfenyő.

Kikiáltási árak: a vágásban, döntött állapotban felmérendő 10—15 cm. középátmérőjü 
szálfákért köbméterenként 4' — korona, 16—28 cm. középátmérőjü szálfákért köbméterenként 
7'— korona, 28 cm.-en felüli középátmérőjü szálfákért köbméterenként 8'— korona.

A zárt írásbeli ajánlatokhoz 1000’— korona, azaz Egyezer korona bánatpénz csatolandó.
2. Fentnevezett uradalmi erdőhivatal ugyancsak zárt írásbeli ajánlatok utján áruba bocsátja 
a gömörvármegyei DÉNES (Uhorna) község határában fekvő „Zelenákó“ nevű uradalmi

erdőben az 1911., 1912. és 1913. években kihasználás alá kerülő évi 10'77 kát. holdnyi vá
gásterületeken vevő által kitermelendő jegenye és lúcfenyő-szálfát. Az évi átlagos fatermés 
1500 köbméterre becsülhető. Az összes faállománynak mintegy 95%-a jegenye- és 5%-a 
lúcfenyő, melyekből mintegy 20% 10—15 cm., 70% 16—28 cm. és 10% 28 cm.-en felüli 
középátmérőjü.

Kikiáltási árak: a vágásban döntött állapotban felmérendő 10 — 15. cm. középátmérőjü 
szálfákért köbméterenként 5'— korona, 16—28 cm. átmérőjű szálfákért köbméterenként 8-— 
korona, 28 cm.-en felüli középátmérőjü szálfákért köbméterenként 10 — korona.

A zárt írásbeli ajánlatokhoz 700 (Hétszáz) korona bánatpénz csatolandó.
Az 1. és 2. alatti fahozamok külön-külön adatnak el; miért is azokra külön-külön aján

latok adandók be. Mindkét fára szóló ajánlatok, — amennyiben a vételárak a fenti vastagsági 
osztályok szerint köbméterenként ajánlandók fel, — legkésőbb 1911. évi julius hó 10-én 
délelőtt 10 Óráig alulirt uradalmi erdőhivatalhoz Krasznahorkaváralján (posta helyben, vas
úti állomás: Rozsnyó, Gömörmegye) benyújtandók.

A részletes árverési és szerződési feltételek alulirt uradalmi erdőhivatalnál Krasznahorka
váralján és ezen kívül a szabadosi fára vonatkozólag az uradalmi erdőgondnokságnál Cset- 
neken, a dénesi fára vonatkozólag pedig az uradalmi erdőőrnél Dénes-en (vasúti állomás: 
Szomolnokhuta) megtekinthetők.

Krasznahorkaváralja, 1911. évi junius hó 17.

Gróf Andrássy Dénes uradalmi erdőhivatala.
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1 Második kiadásban megjelent az

Erdei Kihágások
Ajánlom

a Bóra-féle szabadalmazott

I 
J

cimü munka. Irta dr. Felszeghy Béla
□BE1E10I00E13Q tb. főszolgabíró.

A munka tartalmazza a törvényt ma

gyarázatokkal, az összes érvénynyel 

biró elvi határozatokat és döntvényeket.

Ára 1 korona 60 fillér.

Kapható a kiadóknál Székely és Illés 

ei könyvkereskedésében Ungvár. ei

KITÜNTETÉSEK
BRÜNN 1894. * TROPPÄÜ 1895.

jtóiler V. és fia
Jenő főherceg udvari szállítója

freuöenthal (Osztr. Szilézia)

Vadászati .... 
ékszerkülönkgességek 

(Hubertus-SchmHCk) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí- 
.......................... tásban.............................  Ékszerek, arany- és ezüstárúk, Chinaezüst-cikkek és műöntvény-tárgyak gyára és .................raktára.........................  
Képes árjegyzéket kívánatra ingyen 

és bérmenve küldünk.
A cím pontos megadását kérjük.

Szarvas- és rókafogak előzetes bekül
dés mellett a legmagasabb árakban 

megvétetnek.

iparvasúti kocsi- és fékrendszereimet, melyek 
l| ezen a téren korszakot alkotók. Rendsze

reim a legelsőbbrendü erdő- és bányaüzemek
nél 5O°/o üzemi költség-megtakaritást értek el 
a régi rendszerekkel szemben; beszerzési 

n áruk nem drágább, a régi rendszerek át
alakíthatok. Közelebbi felvilágosítást nyújt: 

BÓRFi ELEMÉR 
l| szabadalom-tulajdonos, az arad—csanád- 

megyei egyesült vasutak művezetője.

HONCZTÓ, HRHDMEGYE.
I • J

Értesítem t. vevőimet, hogy a

JURA-FEGYVEROLAJ 
laboratóriumot ABONY-ba 
(Pest megye) helyeztem át.

„Jura-Fegyverolaj.“
Hírneves vadászok és szaktekintélyek által is 
elismert legjobb fegyvertisztító és fegyverkonzer- 

váló olaj, továbbá

„Jura-Foncsorozó“
a beólmosodott fegyvercsövek legjobb tisztító 
szere. Kaphatók: Budapesten: Huzella M., Zubek 
Bertalan és tsa, Skaba és Plökl. Kassán : Quirsfeld 
János. Kolozsváron: Schuster Emil. Debrecen
ben : Tóth Gyula, Antalffy Testvérek. Miskolcon : 
Huska Vilmos. Nyíregyházán: Ruzsonyi Pál. 
Szatmáron: Koós Gábor. Deésen: Brugovitz Jó
zsef. Eperjesen: Theisz Ármin. Nagyvárad és 
Pécs: Ladányi József uraknál és a „Jura-fegyver- 
olaj“ laboratóriumban: Abony, Pest megye. 
Ára egy kis (100 gr.-os) üveg fegyverolaj
nak 1 K, nagy (300 gr.-os) üveg 2 K 50 f.

I ••• Egy tégely foncsorozó kenőcsnek 1 K.

I 
l

^0
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MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

A tölgy-lisztharmat és a hernyórágás 
együttes pusztítása.

Irta Ferencsik Ödön, nagyváradi 1. sz. püsp. urad, főerdész.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs :
Remetei KÖVÄRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jolsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K. 
Egyes szám ára.....................1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Alig van talán szakember, aki az erdők eme 
két ellenségének egyikét vagy másikát a jelent
kezés és pusztítás mérve szerint ne ösmerné.

A hernyók okozta erdőrongálások szinte köz
napiakká lettek, mert nincsen az országnak 
olyan része, ahol kisebb-nagyobb mértékben 
észlelhetők ne volnának. Tömeges fellépésük 
esetében az ellenük való védekezés csak kí
sérlet, de nem elfogadható eredmény. Ilyen 
esetben már csak a természet pártfogására szá
mítunk, mely őket elszaporodásukkal arányos 
életföltételeiktől megfosztja s megsemmisíti.

A tölgyeket pusztító lisztharmat vagy gomba, 
egy új, nem várt, nem kívánt s hozzá még 
nagy ellensége is tölgyeseinknek, melynek szapo
rodási viszonyairól, károsításairól eddig nem 
sokat tudunk.

A múlt év folyamán az „Erdészeti Lapok“- 
bán jelent meg róla egy rövidke ösmertetés, 
mely olybá tünteti fel, hogy veszélyes voltáról, 
illetőleg pusztításaitól csak a fiatal ültetvényeket 
s csemete-kerteket kell óvnunk.

E kijelentés méltán megnyugtathatta mind
azokat, akik e növényi élősködők nagymérvű 
elterjedésével szemben aggodalmaskodtak a fá
radtsággal és pénzáldozattal létesített ama erdeik 
jövője iránt, melyek attól bárha meg is támad- 
tattak, de túl vannak a fiatal ültetvény korán.

Sajnos, hogy e vigasz, ha ugyan annak mond
ható, rövid életűnek bizonyult, mert alábbiak

ban egy oly erdőpusztulásról számolok be, mely 
úgy nagyságára, mint terjedelmére nézve felül
múl minden más hasonló károsítást.

Biharmegyében, a Fehér- és Fekete-Kőrös 
között fekvő s a nagyváradi latin szertartásu 
püspökség javaihoz tartozó béli uradalmának 
sík fekvésű, mesterségesen telepített tölgyesei 
azok, melyeknek jelentékeny része a jelzett két 
ellenség együttes közrehatásával máris elpusz
tultak s részben pusztuló félben vannak.

Ezen erdőkben a lisztharmat fellépése 1908 
év tavaszán észleltetett először; lehet, sőt való
színű, hogy már előbb is megvolt, de ki sem 
tulajdonított néki fontosságot, s olyan múló baj
nak tekintették, mely kártékony lehet ugyan, 
de vészt, vagy pusztulást hozó, nem.

A rá következő év tavaszán már feltűnővé 
vált, hogy a 18—20 év közötti rudas erdő 
egyes tölgyfaegyedeinek ágai minden különösebb 
ok nélkül elszáradtak s a fa koronája a töme
ges friss hajtásoktól szinte elseprüsödött s a fa 
sinylődés jellegét mutatta. Ekkor is mindenki a 
talajra, illetőleg a humusz szegénységére s nem 
a lisztharmatra gondolt.

A nyár derekán azonban a lisztharmat a sík 
vidéki tölgyesek jelentékeny részét már ellepte, 
oly annyira, hogy a 6—7 éves kultúrák úgy 
néztek ki, mintha mészporral lettek volna be
hintve.

A legcsekélyebb légáramlatnál pedig egész 
spóra-porfelhők keletkeztek felettök.

A megtámadott tölgyfaegyedek leveleinek le- 
száradása a csúcson és az ágak végén, tehát 
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a legzsengésebb részeken vette kezdetét s úgy 
haladt előre az ágak töve felé.

Az ily levelek csekély ellenállás után össze
zsugorodtak s zöldjében száradtak le; a vas
tagabb — fejlődöttebbek — bizonyos átalaku
lást mutattak, mely a levél-rostoknak foltokban 
való elhalását jelezte.

Mentői zsengébb levélzetü volt a megtáma
dott tölgy-erdő, annál nagyobb volt a pusztu
lás képe.

Maga e körülmény teszi magyarázhatóvá azt, 
hogy egy hernyójárás, mint ahogy ez itt meg 
volt, a lisztharmat társulásával s együttes fellé
pésével megpecsételte erdeink sorsát.

Különben is ezen erdők évek óta nem vol
tak mentesek a közönséges és a sárgafaru gya- 
poncok hernyóitól; mindig maradt belőlük annyi, 
hogy kisebb-nagyobb mértékben feltűnhettek.

1909-ben a bélkárolyi, kalácsai és hévviz- 
kórondi határokhoz tartozó mintegy 3000 kát. 
hold tölgyeseinek összes levélzetét felfalták, de 
ugyanekkor a pusztításhoz, még pedig a veszé
lyesebbhez, hozzájárult a lisztharmat-gomba is. 
A hernyórágás után az alig fakadó leveleket 
junius havában már teljesen hatalmába kerí
tette s állandóan az ősz beálltáig tartott is úgy, 
hogy egy éven át a különben erőteljes fiatal 
fák levélhez nem juthattak; s így nem is lehe
tett annak más következménye, minthogy az 
ily állapotba jutott fa az egészséges gyökértől 
szállított nedvében megfulladt, elannyira, hogy 
még a sarjadzó képességét is teljesen elveszítette.

Hogy a teljes kiszáradás, mely a fent emlí
tett három község határában 6—22 éves tölgy- 
állabokból már is mintegy 1600 kát. holdra terjed, 
tisztán a hernyórágás és a lisztharmat-gomba 
együttes fellépésének tulajdonítható, e mellett 
szól a látszat is, mert oly egyedeket, melyek a 
hernyórágástól meglettek kiméivé, a lisztharmat 
sem tehette annyira tönkre, hogy élet ne ma
radt volna bennök.

Nincs azonban az sem kizárva, hogy egy 
harmadik, vagy még több tényező nem járult 
hozzá a pusztítás e gyors munkájához, mert 
meg kell jegyeznem, hogy eme elpusztult sík
vidéki erdők szívós agyagtalaja a vízlevezetések 
által némi változáson ment át.

Hogy a könnyen felismerhető ellenségeken 
kívül, melyek — ha ugyan vannak — a rej
tettebbek, azokat a nagyváradi kir. erdőfelügye
lőség bejelentésére a földmivelésügyi m. kir. 
ministerium kiküldendő szakközegei fogják meg
állapítani.

Egy nagy hibára, mely ezen erdők telepítésé
nél elkövettetett — intő példa gyanánt —■ kö
telességem azonban már már mostan rámutatni, 
ez pedig nem egyéb, mint a tölgynek elegyetlen 
nevelése.

A nagy részben szép növekedésnek indult s 
részben már elpusztult eme kocsányos tölgye
seink 3—4 mtr. között váltakozó soros barázdás 
vetéssel lettek telepítve, még pedig úgy, hogy 
a szántás-vetésre különben alkalmas, de eléggé 
sovány erdőtalaj előzőleg legalább is két évig 
mezőgazdasági előhasználat alatt állott, utóbb a 
makk elvetése után a sorközök még vagy 3 
évig szántva-vetve lettek s végre kaszálva.

A hiba tehát nemcsak abban áll, hogy a kü
lönben — termőképességében — gyenge talaj 
alaposan ki lett zsarolva, hanem leginkább ab
ban, hogy a régi erdőtalajon észrevétlenül meg
maradt, talajt védő és javító fanemek és cserjék 
a folytonos szántás-vetéssel és fűkaszálással 
végképpen ki lettek pusztítva. Ilyen sors érte a 
kőris-, szil-, gyertyán- és cserfát, melyek annak 
előtte e talajon az erdőt alkották.

Kérdem ezek után, hogy van-e tudás, vagy 
emberi erő, mely az ilyen nagy területeken te
lepített tiszta tölgyesekben annak rovarvilágbeli 
ellenségeit végleg megsemmisítse, vagy legalább 
is észrevehetőleg korlátozza? Én azt hiszem, 
hogy nem, mert próbálkoztunk vele. — 1908-ban 
amikor a közönséges gyaponc petéi tömege
sebben voltak láthatók, az uradalom nagy ösz- 
szegeket szánt és fordított is azok gyűjtésére 
és megsemmisítésére s dacára annak, hogy 
100—140 hektoliter ilyen pete lett összegyűjtve 
s elpusztítva, mégis a nyár derekán tölgyeseink 
itt-ott már levél nélkül állottak, mert csak egy 
pár visszahagyott petefészek elegendő volt arra, 
hogy az abból származó hernyó jó táplálkozás 
és fejlődés mellett biztosítsa a következő év 
nemzedékét.

Az ugyanekkor kis mértékben észlelt Porthesia 
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chrisorea, még jobb körülmények közé került, 
mert annak észrevétlen petefészkeit ki sem há
borgatta. De meg is volt a látszata, mert a 
3000 kát. hold tiszta tölgyes a levelétől egy
kettőre le lett vetkőztetve.

De mi is állhatta útját e hernyóözönnek? ta
lán valamely nem kedvelt fanem, hiszen mind
egyik egyforma volt, mohó étvágyát kielégít
hette bármelyiken.

S ugyan ez áll a lisztharmat-gombára is, 
mely tölgyön kívül, ideértve a csertölgyet is, 
tapasztalatom szerint más fanem levelein nem 
tenyészik vagy legalább is azt nem pusztítja.

Egy tiszta tölgyesben, mint a minő az itt leírt, 
elegendő egy inficiált foltocska, hogy a követ
kező évben — különösen hernyókkal együtt — 
romboló hatását bemutassa. Szembetűnő pél
dája volt e gomba terjedésének a hévvízkórondi 
erdő, mely nyiladékokkal egyforma táblákra van 
beosztva. A 20 és 6 éves állabokat elválasztó 

nyiladékok magasabb fái a csúcstól véges-végig 
— az állandó szél irányában — bevoltak po- 
rozódva a gomba spóráitól, a belsők kevésbé 
és így tovább.

Egy szóval, az e gombától keletkezett kár is 
a tölgyek elegyetlen voltára vezethető vissza, 
mert nem volt közte oly felfogó fanem, mely 
tovaterjedésének útját állta volna.

Az ellenségek azonban megint itt vannak, 
megszaporodva a cserebogárral s számíthatunk 
arra, hogy most már végleg végeznek a 3000 
kát. hold tölgyessel.

E válságos pillanatban, a mikor arról van 
szó, hogy mentsünk annyit, a mennyit és a 
hogy lehet, nem áll más rendelkezésünkre, 
mint a megtámadott fiatalost tőre vágni s fel
égetni ; — e drasztikus eljárással bizonyára meg
mentettük a létesítendő uj erdő fő-fanemének 
sarjadzó képességét; és ez is jobb a semminél.

Faustmann—Heyer-féle eljárási tervezet.
Irta bágyoni Szabó Endre, 

tanársegéd a m. kir. bány. és érd. főiskolán.
(Folytatás.)

B) A vágásforduló megváltoztatásának a valamennyi 
állófatömeg és a talaj gazdasági értékére gyakorolt hatása
szintén az

Vf — c. 1 -opf ő 
popf — i 0-op

feltétegyenletek elemzéséből határozható meg, ha /-t 
változónak és p-t állandónak irányozzuk elő.

Eszerint a már egyszer elemzett és F = 12,000 kh.-as 
lúcfenyő — szálerdő — gazdaságunkban legyen: p = 
állandó ~ 3 oF f = 70, 80, 90,.., 120 év.

Az eredményeket a VI. számú táblázatunkba foglaltuk 
össze.

Vf — (f. ő + c)
0-op F. Tg

VI. számú táblázat. 1. Példa.
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70 171-4 1074-60 484,218-67 38,076-16 4,871,563-13 95-04 + 37-14 4-445,684 4,425,879

80 150— 1324-50 198,675— 37,800— 5,361,963-75 127-68 8 4- 19-68 4- 236,160 5,125,804

90 133-3 151380 201,789-54 37,600— 5,472,43917 171-60 II + 7-37 4- 88,438 5,384,001 ii

100 120— 1634 30 196,116— 37,440— 5,288,671-08 230-64 § 29-82 + 357,840 5,646,311

110 109-1 1738-50 189,670-35 87,309-08 5,078,709— 309-96 42-86 -P 514,363 5,593,072

120 100— 1824-26 182,476-- 37,200- 4,842,049-08 416-52 57-72 4-692,640 5,534,689
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Vagy például: F—10 hektárnyi sarjerdőgazdaságunk- 
ban, ahol:*

az évi vágásterület felújításának költsége c —- 10"—; 
az örökös évi kiadás, őrzéssel együtt. . . ö = 14'—;
A 1 éves korfok nyerstermény-fölöslegének eladási

értéke Vi ?== 35"—,
a 2 éves korfok nyérstermény-fölöslegének eladási

értéke Vá — 60—,
a 3 éves korfok nyerstermény-fölöslegének eladási

értéke Vs = 90—,
a 4 éves korfok nyerstermény-fölöslégének eladási

értéke 14 = 110—,

a 5 éves korfok nyerstermény-fölöslegének eladási 
értéke Vs = 150'—,

a 6 éves korfok nyerstermény-fölöslegének eladási 
értéke Ve = 180'—,

a 7 éves korfok nyerstermény-fölöslegének eladási 
értéke Vi = 200'— koronának bizonyult hektáronként;

legyen: p = állandó = 3 %
és f = változó = 1, 2, 3, ... 7 év.

Ezeknek a gazdasági állandóknak megfelelőleg, — 
melyeket a „Centralblatt für das gesammte Forstwesen“- 
bői vettem át*,  — a talaj, a valamennyi álló fatömeg 
és az erdő gazdasági értékei a következők: (Lásd VII. 
számú táblázatunkat.)

VII. számú táblázat. 2. Példa.
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1 35 10-3 823-3 356-6 3,566 350 100-- 110-- 3,666 100 o=

2 60 10-6 811-1 5 344-4 3,444 300 50-— 110'- 3,666 222
||

3 90 109 8530 386-3 3,863 300 33-3 II ' 126-7 4,223 360

4 110 11-3 786-4 1 1 319-7 3,197 275 25- no-— 3.666 469

5 150 11-6 868-9 402-2 4,022 300 20-— + 140-— 4,667 645

6 180 11'9 866-2
8

399-5 3,995 300 16- 143-3 4,777 782
II

7 200 12-3 816-5 349-8 3,498 287 14-3 132'7 4,423 925

Már most a VI. és VII. számú táblázatokban össze
foglaltak megfelelő értékeit egymással összehasonlítván, 
azt találjuk: (Lásd VIII. számú táblázatunkat.) 
VIII. számú táblázat. 3. Összehasonlítás.
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Azaz:
1. az első példában: a vágásforduló időtartamának 

növelésével a talaj gazdasági értéke kisebbedett és a 
valamennyi álló fatömeg értéke nagyobbodott; dacára 
annak, hogy az évi tiszta jövedelem: Eg X 0"op = 1 
(5362 X 0.03 = 161 és 5472 X 0 03 = 164) aránylag 
véve változatlan maradt. A második példában is meg
változott a talaj és a faállomány gazdasági értéke; jelesen 
a vágásforduló nagyobbodásával mindkettőnek értéke is 
nagyobbodott, dacára annak, hogy a talajjáradék kamat- 
lábját eleve állandónak irányoztuk, elő.

ß. Következésképen: általános érvényű szabály
képpen kimondhatjuk, hogy p - állandó esetében a 
talajnak és az állófatömegnek (F.—H-féle) gazdasági 
értéke a vágásforduló időtartamának fiiggőváltozója.

Már most:
IV. A F.-H.-féle eljárási tervezetnek értékét: az 

a) és ß) alattiak gyakorlati hasznával mérhetjük fel — a 
II. alatt mondottak értelmében.

*) Lásd ennek 1908. évi március havi füzetét.
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Jelesen:
Az a) alatt idézett törvényszerűségnek, mely szerint: 

„f“ állandó esetében, egyedül p megváltoztatása a talaj 
és az állófatömeg gazdasági értékére nem, megegyező, 
hanem ellentett értelmű hatást gyakorol — semminemű 
hasznát nem vehetjük.

Mert szigorúan tartamos gazdaságban, ha f = állandó, 
akkor a nyers terményfölöslegek mennyiségében és minő
ségében nem észlelünk változást. Ha mutatkozik ilyen 
változás, az sem a talaj gazdasági értékének rovására 
jöhetett létre.

Ez természetes: Hiszen.a valamennyi álló fatömeget 
éppen olyan fekvőtőkének kell tekintenünk, mint a talajt, 
miután mindkettőjükből csak a kamatok mennek át a 
nyerstermény-fölöslegekbe.

ß) Ha pedig p t állandónak és /-t változónak irányoz
zuk elő, akkor a talaj gazdasági értéke állandó kell, 
hogy maradjon és nem megfordítva. Mert 7^-nek /-tői 
való függése még elméleti szempontból sem állhatja meg 
a helyét, miután — mint tudvalevő — az értékszámítás 
van hivatva: az erdő, a talaj, az állófatömeg értékeit 
megadni és ha ezek egyszer p, v, illetve p, I megadása 
által adatokká váltak, akkor már többé meg nem 
változhatnak.

>^.^¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥^¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

A műtrágyázás az erdőgazdaságban.
ni.

A szakadatlan tápkihasználás következtében idővel az 
erdők talaja is kimerül. A mesterséges trágyaszerek arra 
hivatottak, hogy megfelelő alkalmazásukkal kellő időben, 
tehát előrelátóan gondoskodjunk arról, hogy az ilyen ter
mékek alkalmazása és segítségül vétele utján a teljes 
tápkihasználásnak elejét vegyük. Az erdőgazdaság ma már 
kulturvilágszerte rátér a külterjes gazdálkodás útjairól a 
belterjesre. Ebbéli tovafejlődésének egyik számottevő fo
kozata a mesterséges trágyaszerek bevezetése az erdő
gazdaságba, vagyis a lehetősége és módja annak, hogy 
a műtrágyaféléket miként kelljen az erdőgazdaságok kere
tében is minél előnyösebben kihasználni. Csemetekertek
ben e téren eddigelé felmutatott számottevő eredmények 
meggyőzhetnek bennünket arról az igazságról, hogy a 
mesterséges trágyaszerek alkalmazásának az erdőgazda
ságban nemcsak jövője, hanem számottevő kiindulási ala
pot képviselő jelene is van. Hogy azonban a jelen 
eredményeiből a biztató jövőt is bealapozhassuk és 
megépíthessük, ahhoz múlhatatlanul szükséges az 
eddigelé folytatott idevágó kísérleteket a kezdet stá
diumából kiemelni és az eddigieknél sokkalta szé
lesebbre fektetett gyakorlati alapokon folytatni és 
továbbfejleszteni.

Csemetekertekben alkalmazott műtrágyázások ered
ménytelenségének okát, kizárólag a nem helyesen alkal

mazott trágyázásnak kell tulajdonítani. Csemetekertek, úgy 
általában egyes erdőkerületek műtrágyázásánál ugyanaz 
a főkövetelmény nyomul előtérbe, amelyet az egyes 
mezőgazdasági kultúrnövények talajának műtrágyázásánál 
is megállapíthatunk ; ez pedig nem egyéb, mint az illető 
talaj absolut trágyaszükségletének megállapításán kívül 
tüzetesen kiszámítani és meghatározni azt, hogy melyek 
azok a tápanyagok, amelyekben az illető talaj szűköl
ködik. Ez utóbbiaknak pótlásáról tehát mulhatlanul gon
doskodni kell azzal, hogy tisztába hozzuk elsőbben is 
azt, minő alakban és mekkora mennyiségadagokban 
igényli és hasznosítja ez a talaj, illetőleg növényzete, a 
neki megadott műtrágyatermékeket. Itt pedig kiváló figye
lemmel kell lenni arra a körülményre, hogy a növényzet 
az ásványi eredetü'tápanyagoknak legfeljebb 30—35o/o-át 
képes égaljunk és csapadékviszonyaink mellett évente az 
adott mesterséges trágyaszerből fölvenni és a maga javára 
hasznosítani. Ebből mintegy önként következik az, hogy 
mindenesetre valamivel több műtrágyát kell adnunk annál 
a mennyiségnél, amennyi a növényzet ebbeli szükség
leteit valóságban fedezni képes. Azzal a takarékoskodó 
eljárással, hogy a növénynek elégtelen mennyiségű trágya
szert adunk, úgyszólván velejár a trágyázás eredmény
telensége, amely aztán a további trágyázás kísérletezései
től az illetőket rendszerint vissza is tartja.

Az a tagadhatlanul kedvező körülmény, hogy egyik-

Trágyázatlan 0,40 m. magas 
csemete.

Thomassalakkal műtrágyázott 
0,50 m. magas, előbbivel egy

korú csemete.
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másik televényesebb talaj, bárminemű növénykultúránk
nak javára és hasznára válik, korántsem jelentheti azt, 
hogy a televényes földnek semmiféle javításra szüksége 
nincs. A kimerülés, sőt kizsarolás veszedelme a televé
nyes földet is fenyegeti, úgy hogy a televényföld egykor 
dús foszforsav, mész, káli és nitrogéntartalma is végleges 
apadásához juthat. Ennek egyszerűen elejét vesszük a 
megfelelő műtrágyázással, mielőtt még az apadás vesze
delmes utóhatásai szembeötlőkké válhatnának.

Ha mérhetlen hasznára is van a növénynek a meg
felelően bőséges műtrágyázás, viszont az oktalanul pazar 
trágyázás valósággal végveszedelmet hozhat egy-egy nö
vénykultúrára. Egyik, kezdetlegesebb eszközökkel dolgozó 
kísérleti telepen 3 éves erőteljes fenyőcsemetéket kíván
tak egyízben műtrágyával dúsabb gyarapodásra hozni s 
e végből minden egyes csemete 2 rész kainitból és 1 

a fát, nagyobb kálimennyiségekkel kizárólagosan mű
trágyázni. Éppen ilyen helytelen dolog volna a műtrágyát 
kizárólag a talaj-alkatrészek vegyi elemzése alapján al
kalmazni. Amint arra már az imént is ráutaltunk, a talaj 
egyes főbb tápadó alkatrészeinek hiánya mindenesetre 
mértékadó a műtrágyázás miveleteinél; ámde ez egy
magában még meg nem állapítja a műtrágyázás mérveit. 
Ehhez a növény tápszükségleti sajátságai, az égalj és a 
csapadékviszonyoknak elméleti tudománya és gyakorlati 
ismeretére egyaránt szükség van; a technikái bemunká- 
lás megfelelő miveleteinek eszközeiről nem is szólva.

Ahol a műtrágyázás az erdőgazdaságok keretében eddi
gelé eredményeket tudott felmutatni, azt egyedül és ki
zárólag annak köszönhette, hogy megszámlálhatlan kísér
letek során mindenkor szakszerűen alkalmazták a mű
trágyát.

Trágyázatlan 6 éves csemeték. Műtrágyázott 4 éves csemeték. (300 kg. Thomas- 
salakkal, 150 kg. Kainittal és 75 kg. chilisalétrommal.)

rész Thomassalakból álló műtrágyakeveréket kapott. Ehhez | 
a keverékhez elmulasztották a szokásos fürészport, tőzeg
port vagy egyéb könnyű földnemüt megfelelő bőségben 
hozzáadni, minek következtében a hatásában túlerős, köz
vetlenül is maró műtrágya, a helyett, hogy rendeltetésé
hez képest okkal-móddal javíthatott volna a fenyőkön, 
azoknak tetemes százalékát rövid pár hét múltán tönkre
tette. A finom gyökérzethez túlerős állapotában hozzá
kerülő műtrágyatermék, a zsenge gyökérzet megsemmi
sítésével, magát a csemetét is pusztulás elé vitte. Azért, 
mivel az erdő fáinak növénybiologiailag beigazoltan nagy 
szüksége van a bőséges mennyiségű kálira, végzetes 
tévedés, sőt egyenes veszedelem volna a csemetét vagy 

Elzász-Lotaringia egyik erdészeti szaktekintélye, Hall
bauer, közel két évtizede a kincstári és egyes magán
területeken erdő-műtrágyázási gyakorlati kísérleteket foly
tatott, amikről a külföldi idevágó szakirodalomban rész
letesen és ismételten is beszámolt. Tapasztalatai szerint 
a műtrágyázásnál néhol észlelt kedvezőtlen eredmények 
majdnem kizárólag az egyes műtrágyafélék helytelen al
kalmazásában lelik magyarázatukat.

Elszász-Lotaringia műtrágyázott erdőségeinél hektáron
ként 400—600 kg. Thomassalakot alkalmaztak. Ahol 
a talaj nitrogénban szegényebb volt, ott hektáronként 
100—150 kg. kénsavas ammóniák egyidejű alkalmazá
sával segítettek a hiányon. A műtrágyát részint komposzt- 
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tál, részint pedig zöldtrágyaszerrel, nevezetesen csillag
fürttel vagy bükkönynyel vegyítetten alkalmazzák. A zöld
trágyákat ElszászLotaringia csak ritka, kivételes ese
tekben alkalmazza, miután ez úton egyes területek kerek 
egy esztendő időtartamára le vannak kötve. Mindamellett 
ahol sovány talajnemek gyöngén, sőt éppen nem termő, 
homokos talajnemek javításáról van szó, itt a zöldtrá
gyázás hozzávétele a műtrágyáknak kétségtelenül fölötte 
alkalmas kiegészítéséül szerepeltethető.

(Folytatjuk.)

Az erdei kihágások célszerű kezelése.
Irta Tokodi Joáchim.

Az erdei kihágások gyors és helyes elintézése mindig 
a feljelentő erdőőr vallomásától függvén, érdekünk, hogy 
az erdőőrnek határozott vallomások tételére mindenben 
módot nyújtsunk.

Az erdei kihágásokat tudjuk, hogy az erdőőr kihágási 
naplójába feljegyzi, s átadja a kezelő erdőtisztnek. Az 
erdőtiszt, ha a vonatkozó utasításokhoz ragaszkodik, a 
kihágások mellé azon napot jegyzi, amelyen az erdőőr 
naplóját előmutatta és a kihágások átvételét aláírásával 
igazolja.

Tudjuk azt, hogy ott, ahol a kihágások gyakoriak, 
egy-egy esetben 30—50 kihágást ad az erdőőr át és hogy 
a kihágások között nagyon sok a hasonló nevű, sőt 
ugyanazon kihágónak egy napon kétféle kihágása is le
het. A bejegyzett házszámok megkülönböztetik ugyan a 
kihágókat, de hányszor mondják be hibásan a házszá
mokat, különösen ott, ahol a jelzés tört jegyű is.

A tárgyalásra illetékes hatóság a kihágásokat átveszi 
a kezelő erdőtiszttől, kitűzi a tárgyalási határnapokat, 
beidézi a terheltet, a panaszlót, a feljelentő erdőőrt és 
az esetleges tanukat. De gyakran előfordul, hogy a tárgya
lás idejekor a kihágó, vagy valamelyik tanú a községből 
eltávozott és legtöbbnyire emiatt, de egyéb körülmény 
miatt is, a tárgyalást sokszor csak hónapok múlva lehet 
megtartani.

Az ilyen elkésve tárgyalt kihágások ítéletét kedvezőt
lenül befolyásolják az erdőőrök ingatag vallomásai. Az 
erdőőr magával viszi kihágási naplóját, mert csakis ennek 
segélyével képes a kihágást emlékébe idézni. Csakhogy 
rendesen zavaros a dolog. Maga a név nem elegendő a 
kihágás meghatározására, mert sok a hasonló nevű ki
hágó és ugyanazon kihágónak több kihágása is lehet, a 
házszám alapján sem tud kellőleg tájékozódni. A kihágás 
átadásának napja sem határozza meg közelebbről a ki
hágást, mert egyszerre 30—50 esetet ad át. Az erdőőr 
zavarba jön, nem emlékszik a tényekre és ingatag vallo
mása árán megszabadul a kihágó.

A hiba ott lévén, hogy az erdőőr hamarjában nem 
tud tájékozódni, azon nagyon egyszerűen segíthet a 
kezelő erdőtiszt úgy, hogy a kihágási naplóba, a kihá

gások átvételekor a kihágási főkönyv tételeit feljegyzi, 
így a tárgyaláson az erdőőr nyomban megtalálhatja a 
kihágást, vagy a mi még egyszerűbb, gyorsabb és bizto
sabb, ha a kihágási főnaplóba az erdőőr kihágási napló
jának tételszámát is bejegyzi és a főnaplóból ezen szá
mot a feljelentés nyomtatványára is átviszi.

Ezen ugyancsak kevés munkával megszabadul a fel
jelentő erdőőr sokszor kínos vallomásoktól és sok kihágás 
tárgyalását segítjük elő.

Indítvány a vadászati törvény mielőbbi 
revíziója érdekében.

Benyújtotta Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti egyesülete 1911. 
junius hó 2-án Rimaszombatban megtartott közgyűlésén :

Koibenheyer Gyula, hercegi erdőmester.

A magyarhoni erdészet az őstermelés egyik fontos 
ágazatának az erdőnek, s az ezzel kapcsolatos és szervi 
leszármazójának a vadászatnak is mindenkor hathatós 
támogatója és mívelője volt. Erre való rátermettségünket 
a közelmúltban a wieni vadászati kiállításon fényesen 
beigazoltuk, s a kultúrállamokkal e tekintetben nemcsak 
hogy nem versenyeztünk, de azokat sok tekintetben felül 
is múltúk.

A kor, amelyben élünk, a gyors fejlődés és a rohamos 
evolutio kora. A technika csodákkal lep meg minket 
nap-nap után, s a mi még ma a fantaszták regényes 
álma, az holnap már maga a valóság.

De nemcsak a technika terén, hanem az élet min
den vonatkozásában azt tapasztaljuk, hogy a haladás 
rohamos, s ha nem is egyformán gyors minden téren, 
de meg van mindenütt.

A törvény is körülbelül olyan az államok életében, 
mint rajtunk a ruhadarab, mondjuk a kabát; míg új és 
ki nem próbáltuk, tetszik nekünk, de ha már hosszabb 
ideig viseljük és benne járunk, napról-napra újabb és 
újabb hibákat fedezünk föl rajta, hol a derékban szűk, 
hol a hónalj alatt feszes, a hasban bő, az ujjban túl- 
hosszú vagy rövid, s olyankor szidjuk a szabót.

A mi vadászati törvényünk is közel 30 év előtt lépett 
életbe, s már-már olyan sok hibája van, hogy hasonlít 
a zeherjei ember ütött-kopott kankójához, vagy a pádári 
paraszt lyukas ködmönéhez.

Az utóbbi időben minden országos törvényünkön 
többé kevésbbé javítottak a törvényhozók, csupán a vadá
szati törvény maradt a régiben, mintha csak antimodernista 
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esküt tettünk volna arra: hogy a korral haladni nem 
akarunk. Pár év előtt történtek ugyan egyes foltozgatá- 
sok a lyukas kabáton, s a puskapor elárúsítása, s a 
fegyvertartás korlátozásával egy két lyukat bevarrt azon a 
szabó, de azért a törvény mégis a régi ruhadarab 
maradt.

A vad az erdő dísze, a vadász büszkesége.
Mit érne az erdő vadállomány nélkül? Sahara oázis 

nélkül. Az erdőbe menni, s vadat nem látni annyi, 
mintha operába megyünk és zenét nem hallunk.

Az ember természetéből mintegy önként következik, 
hogy a léleknek minden hullámzása, s minden érzelem 
múlandó. A bánat, a harag, a gyász, a fájdalom, az 
önzés, a szeretet, csak egy nem, a vadászati szenvedély ; 
aki ezt egykor megszokta, attól szabadulni úgyszólván 
alig tud.

Magyarország vadállománya kincseket ér, s a vadászat 
mint fontos közgazdasági tényező nagyon is méltó a 
pártfogásra. Az állam háztartásában a vad éppen olyan 
jogos polgára az állattenyésztésnek, akár a szarvas
marha, sertés vagy ló, de még azokkal a kitűnő elő
nyökkel is rendelkezik, hogy a szaporítását, nevelését és 
ápolását maga a hatalmas természet irányítja, az ember 
csak némileg járulhat hozzá a természet szülte erők 
összmüködéséhez. Már most ezen kis hozzájárulást 
megvonni a szegény, magát igazán védeni nem tudó 
vadtól, s nem tenni meg mindent annak védelme és 
fejlesztése érdekében, ellentmond minden humánus gon
dolkodásnak 1

A vadászati törvény átdolgozásánál egyik legvitálisabb 
és legeminensebb érdek az lenne, hogy analóg az 
erdészettel:

1. Vadászati felügyelőségek kreáltatnának országosan, 
a vármegyéknél vadászati albizottságok, s minden járás
ban egy vadászati felügyelői állás szerveztetnék.

Ezen állások mind — nobile officium — utján lenné
nek betöltendők.

Ezen új állások felállításával a vadászat ügye jóval 
előbbre kerülne, mert például a járási felügyelők hatás
köre kiterjedne, s a járási közigazgatás vezetőjével 
közreműködne, a vadászati jegyek megváltásánál véle
ményező joggal bírna, a fegyvertartás, a lőpor-elárúsitást 
hivatalból ellenőrizné, a bérleti szerződések megkötésé
nél a vad gondozását, ápolását és elárúsítását ellen
őrizné, a vad-eladást, illetve a feladást úgy a vasúti, 
mint az illető postahivatalokban felügyeleti jogánál fogva 
bármikor megtekinthetné s közreműködhetne a vadkárok 
felülbecslésénél is az illető fél megkeresésére.

Vadászati szakkérdésekben a járás első tisztviselőjével 
egyenlő jogkörrel ruháztatnék fel, s összeütközés esetén 
joga legyen a megyei vadászati albizottsághoz, esetleg a 
vadászati felügyelőséghez felebbeznie.

2. Második eminens kérdés az lenne ; hogy a büntető

jog szempontjából az orvvadászat, mint vadászati kihá
gás maradna a jövőre nézve is, vagy a büntető törvény
könyv 333. §. szerint minősült, és a 334. §. szerint 
büntetendő cselekmény gyanánt legyen-é a jövőben az 
orvvadászat szigorítandó, amely §§-ok a lopás vétségét 
állapítják meg ?* E felett sokat gondolkoztam, s még 
most sem vagyok tisztában azzal: hogy az igazság 
serpenyője merre billen.

Kétségtelen igaz, s a tapasztalat eléggé igazolta, hogy 
az orvvadászra, a kihágás gyanánt kiszabott büntetés, 
— mely vagyontalanság esetén elzárással van egybe
kötve — elégtelen, s egyáltalán nem bír a kellő hatással, 
előnye azonban az : hogy egy tanúval is beigazolható.

A fent jelzett §-ok már jobban felelnének meg a 
gyakorlatban, különösen visszaesőknél, de mint lopás 
vétségei a kir. bíróságok hatáskörébe tartoznak, azok 
beigazolására 2 tanú szükséges, s kérdés, mikor kerül 
az erdőn járó személyzet abba a helyzetbe, hogy a 
tettenérés alkalmával ketten legyenek együtt, vagyis 
sokkal nehezebben igazolható be, tehát többen fognak 
ép bőrrel menekülni.

És még egy más fontos körülmény lebeg szemeim 
előtt, t. i. az: hogy ha szigorúbban fogja a törvény az 
orvvadászt sújtani, nem-e lesz gyakrabban tragikus vége, 
s mindinkább ismétlődni fognak olyan esetek, hogy az 
erdész és vadászati személyzet áldozatul esik az otv- 
vadászok golyóinak és sokaknak válhatik koporsójává az 
egyszerű hangya-zsombék, s az illetőknek a megsiratója 
a hulló falevél, mely suttogva beszél 1 ?

A wieni vadászati kiállításon az osztrák pavillon egy 
mellékfülkéjében a „Wild Dieb“-et ábrázoló teremben 
egy hosszú lista a 10 év óta az orvvadászok által agyon
lőtt hivatásos vadászoknak szomorú névsorát tüntette fel, 
s vájjon megérdemli-e a törvény szigorítása által véde
lemben részesített vad ezt a nagy áldozatot, kockázatot ?

Én még mindig az eddigi gyakorlat, illetve az orv
vadászatnak továbbra is mint kihágásnak való minősí
tése mellett szavaznék azzal a módosítással, hogy a 
kiszabott büntetésnek 20°,o-át készpénzben, a ßO’/o-ät, ha 
vagyontalan, elzárással sújtsa a törvény, s az illetők 
büntetésök pénzértékét valamely községi vagy megyei 
útépítésnél vagy kavicstörésnél megfelelő csendőrfedezet 
mellett leróni kényszerítve legyenek.

3. A fegyvertartás korlátozása, vadászati jegyek kiadá
sának megszorítása.

Tapasztalatból tudjuk, hogy minden parasztpuskás, 
aki fegyvert tart, azt nem önvédelmi célból, hanem az 
orvvadászat kedvéért tartja. Az ilyen ember munkakerülő

* Az 1878. évi V. t.-c. XXVI. fej'. A lopás.
333. §. Aki idegen ingó dolgot másnak birtokából vagy bírlatá- 

ból, annak beleegyezése nélkül azon célból vesz el, hogy azt jogta
lanul eltulajdonítsa: lopást követ el.

334. §. Ha a lopott dolog értéke nem nagyobb ötven forintnál, 
a lopás vétséget, ellenkező esetben pedig bűntettet képez. A lopott 
do’og értékének az veendő, melylyel az a lopás idején bírt. 
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lesz, a családját elhanyagolja, s a társadalom számára 
elveszett individiummá fajul; nem lehet tehát célja a 
törvényhozásnak a mai korban az, hogy olyan törvényt 
alkosson, amely a társadalom inproduktiv elemeit 
szaporítsa.

A vadászati jegyek kiadását szintén bizonyos föltéte
lekhez kellene kötni, mert a vadat nemcsak lőni, hanem 
ápolni és gondozni is kell tudni, tehát azt csupán olyan 
egyének szerezhessék meg a jövőben, akik elég anyagi 
eszközökkel bírnak a vadtenyésztésre és elegendő 
intelligenciával bírnak a vadászat gyakorlására, illetve a 
vadászatot annak magasztos hivatása szerint gyakorolni 
képesek; e mellett a parasztpuskások és a munkakerülő 
iparos indigénák egész serege elesne attól a jogtól, hogy 
vadászati engedélyt kaphasson.

4. A puskapor elárúsítása a mainál sokkalta szigo
rúbb föltételek mellett a kir. pénzügyőrség hatáskörébe 
lenne utalandó. Az elárúsító úgy a vett, mint az eladott 
pormennyiségről hivatalos könyvet tartozna vezetni s 
puskaport csak az kaphatna, akinek arra a járási vadá
szati felügyelő Írásbeli igazolványt adna, amely engedély 
elkönyvelendő és legalább 2 évig megőrzendő lenne.

5. Korlátozandó lenne az agancs és vadbőrök eladása. 
Közismert dolog, hogy a lengyel zsidók minden iparen
gedély nélkül jönnek be, s az orvvadászoktól közvetle
nül, vagy a vidéki szatócsok közbenjárása mellett gyak
ran ezreket érő szarvas- és őzagancsot vásárolnak meg, 
hogy azt külföldön értékesítsék. A jövőre nézve ilyen 
csomagok csak az illető posta vagy vasúti feladó hivatal 
körzetéhez tartozó vadászati bérlő engedélye alapján 
lennének szállíthatók, ellenesetben azok a büntető tör
vénykönyv 365., 367., 368. §§ ai**  szerint lennének el- 
birálandók, valamivel szelidebb definíciója mellett a 
jelzett törvénynek; mondjuk, aki nem jogos úton szer
zett agancsot vagy vadbőrt elad, azt 50—60 koronára 
kellene elmarasztalni.

Éppen úgy kihágásnak kellene minősíteni az olyan 
egyént, aki elhullott szarvast, őzet, vaddisznót, medvét 
talál, s azt a községi elöljáróságnak be nem jelenti, 
hanem saját céljaira értékesíti vagy eladja.

** XXIX. fejezet. A jogtalan elsajátítás.
365. §. Aki idegen dolgot talál és azt nyolc nap alatt a hatóság

nak vagy annak, aki elvesztette, át nem adja: a talált dolog jogtalan 
elsajátításának vétségét követi el és három hónapig terjedő fogházzal, 
valamint ötszáz forintig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő.

367. §. Vétséget követ el és hat hónapig terjedhető fogházzal 
büntetendő: aki másnak tulajdonát képező ingó dolgot, ha véletlen- 
ségből vagy tévedésből bírlatába jutott, jogtalanúl elsajátítja.

368. §. Vétséget követ el és hat hónapig terjedő fogházzal, vala
mint 1000 forintig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő: aki saját, 
vagy a tulajdonos beleegyezésével, vagy annak szavára más ingó 
dolgot a haszonélvezőtől, zálogbirtokostól, vagy attól, aki a dologra 
nézve használati vagy megtartási joggal bír, jogtalanul elveszi.

Küszöbön állván vadászati törvényünk revíziója, be
nyújtom indítványomat azon tiszteletteljes kérelem kap
csán, hogy ezt megvitatás tárgyává téve, kihámozzuk 
belőle a jót, célszerűt és hasznosat, azután ültessük el 
a kis magot, hogy hatalmas és terebélyes fává nőjjön 
bölcs tapasztalatokon nyugvó bírálatuk után.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesületének védője.

Junius hó 2-án Rimaszombatban tartott köz
gyűlésünk — mint megírtuk — gróf Serényi 
Béla földmivelésügyi minister úr őnagyméltósá- 
gát Egyesületünk védőjéül választotta.

Örömmel közölhetjük, hogy őnagyméltósága 
a védőséget elfogadta.

Ezen tény nyugvó pont Egyesületünk életé
ben, mert bizonyítéka annak, hogy önzetlen 
törekvésünket — mint az a múltban oly sok
szor történt — félre nem ismerik, s ezen ered
mény további lankadatlan munkálkodásunkban 
nemes bátorítónk lesz.

Őnagyméltóságának elnökségünkhöz intézett 
levele a következő:

*
Budapest, 1911 junius 24.

Hagytekintetü Elnökség /
Folyó hó 10-én 204. szám, alatt kelt iratá

ból őszinte köszönettel értesültem a Borsod- 
Gömör-.Hevesvármegyei Erdészeti Egyesület 
azon megtisztelő elhatározásáról, hogy engem 
folyó évi közgyűlésén az egyesület védőjéül 
megválasztani szives volt.

Midőn a Nagytekintetü Elnökséget e díszes 
tisztség elfogadásáról értesíteni szerencsém 
van, tisztelettel kérem egyúttal, hogy meg
tisztelő elhatározásukért őszinte köszönetemet 
alkalmilag az egyesület előtt is azzal tolmá
csolni szíveskedjék, hogy mindenkor kiváló 
örömömre fog szolgálni, ha az egyesület 
által is szem előtt tartott hazafias célokat 
támogatni és a jövőben is előmozdítani al
kalmam leend.

Hazafias üdvözlettel:
Gróf Serényi s. k.
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Tisztelt közgyűlés!*
A pénztárvizsgáló-bizottság jelentéséhez, az alapsza

bályok értelmében, egyesületünknek az 1911. évre szóló 
költségvetését bátorkodom előterjeszteni.

Megelőzőleg azonban visszapillantván megalakulásunk 
óta letelt öt évre, tagjaink száma, egyletünk ügye iránt 
tanúsított és tapasztalt érdeklődés irányában kívánom 
néhány szóban a tisztelt közgyűlés figyelmét igénybe 
venni.

Megalakításunk óta az alapító tagok száma 16-ra, a ren
des tagoké 86-ról 116-ra emelkedett; ez utóbbiak zömét 
túlsúlyban szakemberek képezik, a mi helyes is, mert az 
egyesülésnek egyik alapfeltétele és főcélja épen a három 
vármegye szaktársainak egyesítése volt. Ez irányban öröm
mel nevezhetjük az elért eredményt szép sikernek, mert 
a kerületünkben működő szaktársainkat majdnem kivétel 
nélkül üdvözölhetjük az egyesület kötelékében. Ellenben 
igen csekély számban látjuk magánerdöbirtokosainkat 
képviselve, kiknek érdeklődését ez ideig nem sikerült 
kielégítően egyesületünk iránt felkölteni.

így Hevesmegyében a magánerdőbirtokosokat csak egy 
tag képviseli, s ez borhii Borchy György, igen tisztelt 
alelnökünk.

Borsodmegyéből egy sincs.
Gömörmegyéből három van : Knöpfler Károly (alapitó 

tag), ifj. Hevessy László tornaijai és Nagy Elemér rozsnyói 
főszolgabirák.

Az érdeklődés tehát a magánerdőbirtokosok részéről 
— kivéve igen tisztelt és buzgó alelnökünket, kinek az 
egyesület érdekében kifejtett lelkes működését el nem 
mulaszthatom ez alkalommal is hangsúlyozni — általában 
nem mondható kielégítőnek.

És nem mulaszthatom el azért — titkár-tagtársunk 
által is már előadott s figyelembe venni kért — tagtár
sainkhoz ama kérelmet intézni, hassanak oda, hogy a 
magánerdőbirtokosok a jövő ciklus végén . minél tekin
télyesebb számban foglaljanak helyet a tagok létszámában.

Nem önző anyagi érdekekből kívánunk ez irányban tért 
hódítani — hiszen az egyesület önzetlen működése az 
eddig tapasztaltakból mindenki előtt tisztán áll — s nem 
akarjuk az egyesületünkbe való belépést senkire sem 
ráerőszakolni, de éppen az erdőbirtokosoknak saját érde
kükben — reávezetni és meggyőzni őket az erdőgazda
ságnak reájuk nézve mind fontosabbá váló gazdasági 
fejlődéséről. A magánerdőknek mindenütt észlelhető foko
zatos pusztulása, emellett teljesen idegen elemeknek 
nyerészkedése a szakembert bizalmatlanul mellőző erdő
birtokos rovására, a letarolt erdők nyomán feltárúlt szo
morú kép sivársága — anyagi és erkölcsi tekintetben — 
elegendő ok arra, hogy igyekezetünket mindenki indo
koltnak lássa.

* Előadta Szénássy Béla pénztáros, Borsod-Gömör-Heves megyék 
Erdészeti Egyesületének junius hé 2-án Rimaszombatban megtartott 
közgyűlésén.

Nem akarunk a szélsőségekbe átcsapni sem, és búza
földeken is erdőt telepíteni, de megakadályozni a feltét
len erdőtalajon álló erdők kiirtását, egy rövid ideig tartó, 
úgyszólván pillanatnyi haszonért — legyen az akár lege
lővé, akár búzafölddé való átalakítás — mely néhány 
év múlva az elkopárosodásra vezet, s később félszázados 
ernyedetlen fáradsággal sem helyrehozható, számtalan 
példával igazolt következményre, ahol aztán sem erdő, 
sem legelő, sem szántóföld többé nincsen.

A városok közül alapító tagjaink sorában üdvözölhetjük 
Rimaszombat r. t. várost, rendes tagjaink között pedig 
Dobsina, Rozsnyó, Nagyrőce és Jolsva, Hevesmegyében 
pedig Gyöngyös r. t. városok szerepelnek.

Számokban kifejezve az egyesületünk anyagi helyzetét, 
az előttem szóló tisztelt tagtársam kifejtette; a tőkéink 
kezelésére vonatkozólag azonban megjegyzem, hogy az 
egyesületünk javára tett alapítványoknak csak kamatait 
— ezt is csak részben —• használjuk fel; az „Erdészek 
háza“ című alapítvány kamatait is tőkésítjük. Ez utóbbi 
két alapítvány — utóbbinak 100 koronával való emel
kedését kivéve — sajnos, az utolsó két év alatt nem 
gyarapodott.

A harmadik alapítvány az 1908-ban létesített „Irodalmi 
alap“, melynek célja kitűzött pályamunkák jutalmazása, 
s ezáltal szakirodalmunk fejlesztése, főleg az ifjúság köré
ben, mely áldozatunk, amint a „Magyar Erdész“ szak
lapunkból megméltóztatott győződni, már tavaly dicsé
retre méltó, örömteljes, bíztató eredményt szült. Ez ala
punk két év alatt 844 K 51 fillérre gyarapodott a tavaly 
kifizetett 100 korona pályadíjon kívül.

Ezeket előrebocsátván, az 1911-ik évre szóló költség
vetésem a következő:

I. Bevétel.
1. Alapítványi és egyéb kamatok elhelye

zett tőkék után........................................... 211 K 59 f
2. Rendes tagsági díjakból..................... 684 K — f
3. A „Magyar Erdész" szaklap tiszta jöve

delméből 4 évi átlag szerint .... 210 K — f
Összesen 1105 K 59 f

II. Kiadás.
1. Fizetések és tiszteletdíjak..................... 400 K — f
2. Tagsági dijak, irodalmi kiadások ... 75 K —- f
3. Köz- ' és választmányi ülések költségei

(5 évi átlag)...............................................193 K 60 f
4. Irodai szükségletek, nyomtatványok, röp-

íratok stb......................................................... 100 K — f
5. Postaköltségek................................................ 28 K — f

Összesen 796 K 60 f
Levonván az előirányzott bevételekből a kiadásokat, 

adja a valószínű vagyongyarapodást az 1911. évre:
I. Bevétel.....................................1105 K 59 f

II. Kiadás............................... 796 K 60 f
Vagyongyarapodás 308 K 99 f
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Megjegyzem, miszerint a kiadásokban a szakbeli érte
kezésekre kitűzendő pályadíjak nincsenek felvéve, ez az 
irodalmi alap 800 koronát meghaladó tőkéjéből nyer 
fedezetet.

Ezekben voltam bátor jelentésemet előadni, s köszö- 
netemet fejezvén ki a tisztelt közgyűlésnek irántam 
eddig tanúsított bizalmáért, kérem ennek szives tudo
másul vételét.

Nyári sneffezés.
Ha'a vízi madárélet mozgalmait kevésbé'ismerő vadász 

azt hinné, hogy a midőn a kvákogó hosszúcsőrű erdei 
vendég sárlakó rokonaival együtt utat vesz magának 
északibb hazája felé s a kacsák és egyéb úszómadarak 
is a nádak és sások titkaiba vonulnak el családi ottho
nuk megalkotása végett: akkor már a lápok, tavak és 
más vadasvizek régiója többé jó hosszú ideig éppen semmi 
tárgyat nem szolgáltathat kedvenc kedvtelése számára, 
— hát akkor nagy tévedésnek esnék áldozatúl. — Ellen
ben aki figyelemmel kiséri a vizi és mocsári madarak 
úgyszólván sohase szünetelő mozgalmait — az jól tudja, 
hogy éppen midőn a lokális madárság családalapítással 
van elfoglalva, avagy ivadékait neveli: beáll egy szapora 
jövés-menése a szárnyasoknak, mely idegen lakókkal 
szórja tele vizeinket, mocsarainkat, avagy pedig olyanok
kal, melyek vagy fiatalságuk, vagy tenyészképtelen, el
aggott voltuknál fogva, avagy végre feleség hiányában a 
fajszaporítás törvényének hódolni képtelenek lévén, a cél
talan sivár lét unalmai s e körülményből folyó ösztönzet 
kényszere folytán s talán még valami névnélküli vágy, 
avagy reménytől is űzetve: folytonos helyváltoztatásra 
kényszerülvék; minek folytán az apró, jelentéktelenebb 
vadászsportokban is gyönyörködni képes vadászat hívei
nek igen kedves apró vadász-szórakozást nyújthatnak. S 
ezek közül különösen a sneffszerű gázlók állnak első he
lyen s érdemelnek leginkább figyelmet.

Oly helyeken, a hol a tavaszi vadvizeket, a folyók ár
tereit a nyári meleg elpárologtató ereje potyogós, apadá- 
sos, madárláb által gázolható helyekké változtatta által 
s a közelben nagyobb tavak, lápok s esetleg folyók van
nak, avagy a megállt csapadékvizek alkotnak ingoványos 
helyeken nagyobb terjedelmű tócsás helyeket, — éppen a 
vizimadarak költési idejében és az azt követő időszakban 
a kisebb-nagyobb, különféle sneffszerű gázlómadarak egész 
seregei szokták meglepni, a reggeli és késő délutáni órák
ban valóságos húzási mozgalmat támasztva sűrű jövés

menésükkel, mely alkalmakkor igen sikeres és felette 
szórakoztató lesvadászatra nyújtanak alkalmat. A többi 
aztán attól függ, mennyire ügyes a puskás azon nem 
éppen könnyű mesterségben, hogy a leshely körül és 
felette elhúzó, a legtöbbször azonban inkább csak át
villanó kisebb-nagyobb gázlókat apró seréttel ellője.

Hanem mielőtt valaki nappali snefflesre elülne, előbb 
jól nézze ki, mely pontján a vadásztérnek húznak át a 
sneffek, illetőleg a „járásuk“ levegővonalát kell kipuha
tolni s jól megjegyezvén, az alatt foglalni helyet.

Legcélszerűbb az oly leshely, honnét a minden irány
ban való szabad kilátást sem fa, sem nagyobb bokor, avagy 
nádas nem akadályozza. Ha a húzási vonalon fűzbokrok 
vannak, azok között húzza meg magát a lövész, azon
ban mindig úgy kell elhelyezkednie, hogy minden irányba 
akadálytalanul, kényelmesen kiláthasson, hogy már messzi
ről észrevegye a közeledő szárnyasokat; mert a hirtelen, 
mintegy váratlanul megjelenő sebes röptű vadra lehetet
len biztos lövést tenni a nagy sietségszűlte kapkodás 
miatt.

Az ily snefflesekre legjobb a csöndes, napos idő ; sze
les idővel nem tanácsolom senkinek is a lesvadászatot. 
Az időpontot illetőleg, a hajnali lesek (hajói húz a sneff, 
reggel 9—10 óráig) a legháládatosabbak; délután külö
nösen az u. n uzsonna-időtájt (napnyugtáig) kell fel
használni.

Lesre csak vakengedelmes, higgadt kutyát szokás ki
vinni ; engedelmetlen, szüntelen a leshely körül ténferegni 
szerető s a lövésre — esett le bár vad, vagy sem — 
sziláján nyargalászó eb csak kárt és bosszúságot okoz; 
azért az ilyet legjobb otthon hagyni.

A leshely felé közeledő sneffet tanácsos már messzi
ről célba venni, hogy lőtávolba érkeztekor azonnal rá 
lehessen tüzelni; esetleg azonban, ha a közeledő sneff
csapat leszállási hajlamot mutat, addig nem kell rálőni, 
mig le nem ereszkednek s össze nem szaladnak a sáron, 
amidőn ugyanis többet el lehet ejteni egy jól célzott lövés
sel. Egyes, igen aprófajta sneffszerű madárra, kivált ha 
még távol is van, nem érdemes lőni, se röptében, se a 
földön, mert vajmi könnyen kimarad a sörét közt.

A szárnyalt sneffet nyomban lelövetése után el kell 
hozni, mert az ilyen hamar ellábal, aztán nehéz meg
találni a gaz között; ha pedig mélyes vízre kalimpál le 
a sneff, ugyancsak gyorsan kell utána menni az ilyen
nek is, mert minden snefféle madár szükség esetén 
kitűnő úszó s nagyobbrészt a bukásban is ügyes lévén, 
rögtön úszásra veszi a dolgot, ha szárnyon vagy lábon 
nem menekülhet s könnyen eltéved a szem elől. Általá
ban mindig jól meg kell jegyezni, hol esett le a sneff s 
addig le nem venni róla a szemet, mig biztos helyre, a 
tarisznyazsinórra nem került, mert szemelől tévesztve, a 
tollazatával hasonló színű mocsártalajon nem egykönnyen 
lehet ráakadni.

A nyári sneffleseken épp úgy, mint az őszi és tavaszi 
húzások alkalmával, nagyon elősegíti a vadászat sikerét, 
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ha a vadász a szállingoló különféle sneffek hivó szavát, 
vagyis csalogató füttyét, ha nem is teljes élethűséggel, de 
legalább is félreismerhetlen hasonlósággal utánozni képes, 
mert a gázló madarak társaságkedvelő, egymásiránt ösz- 
tönszerüleg szíttó madarak lévén, fajbelijük szólására 
mindig ügyet vetnek s így rendesen beszállnak a hívásra.

Lakatos K-

N súlyosabb és a könnyebb természetű 
lősebek a vadnál.

Irta Gyulai Gy. Károly.

A lőfegyverrel megsebesített vadnál a löveg romboló 
erejének veszedelme abban összpontosul, hogy a löveg 
az állat véredényeit és idegrendszerét roncsolja szét és 
akasztja meg további természetes élettani tevékenységük 
teljesítésében. A régi jó idők vadászembere vágás, szúrás, 
ütés útján igyekezett a vad életét kioltani. A kimúlás 
ez esetekben rendszerint azáltal következett be, hogy a 
vad teljesen elvérzett; vagy pedig egyes testrészek elvál
tak egymástól. A jelenkor csodálatos szerkezetű lőfegyve
reinek lövegei, akár a különböző golyók, akár pedig 
serétekről legyen is szó, a vadnak egyes szerveiben a 
véredényeket és idegsejteket, egyszóval a sejtrendszer 
bizonyos fontos részeit roncsolják szét, zúzzák, tépdesik 
össze s akasztják meg ez útakon az életfolyamat szokott 
működését. Akár a vadölés kezdetleges, régi módjairól, 
akár pedig a jelenkor modern vadászfegyvereinek löve- 
geivel eszközölt vadlelövésről legyen is szó, az erőművi 
külső beavatkozás következtében nemcsak a belső egyes 
nemesebb szervek szétrombolása eredményezi és sietteti 
a vadnál a kimúlás bekövetkeztét, hanem egyben az 
a körülmény is hozzájárúl a kimúlás mielőbbi bekövet
keztéhez, hogy a vadon ejtett s annak okozott sebnyílás 
mily arányban sietteti a külső, esetleg belső elvérzést. 
Minél nagyobb fokú az erőművi útakon szenvedett be
avatkozás okozta élvérzés és ez által keletkező gyöngü
lés és szervi bénúlás, annál rohamosabban fog a teljes 
elgyöngülés nyomán a kimúlás is bekövetkezni.

Vágások, szúrások útján ejtett hatalmasabb sebeknél 
is előfordúl esetenként az a tünet, hogy a tág sebnyílás 
körül a véredények gyorsabban összehúzódnak; hiszen 
az úgynevezett vérzékenység az állatnál is különböző 
fokú, csak úgy, mint az embernél. A gyprsan alvadó 
vér is elzárja olykor a sebnyílást. Ilyen esetben nem 
egyszer gyógyúlás is következett be a vadnál. Viszont 
volt rá eset, hogy a véredények külső roncsolt részei 
összehúzódnak ugyan s a vérzés látszóleg elállóit, de 
belső nemesebb részeket öntött el a befelé omló vér és 
semmisítette meg utóbb az életfolyamatot.

A lövegek legtöbbje, ellentétben az egyes szúró- és 
vágóeszközök borotvaélességével, tompa felületben éri és 
zúzza a belső szerveket, tehát a sejtszövetekben határo
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zottan nagyobb arányú roncsolásokat idéz elő, mint a 
vadászkés, a dákos, a dárda stb. régibb és újabb keletű 
szúró-vágó egyéb'vadászeszközök. Mindamellett a tompán 
és nem élben metsző lövegek roncsolása az elvérzés 
esélyeit csökkentik, amennyiben a löveg által szétrombolt 
véredények könnyebben összezsugorodnak s így önkén
telenül is a véredények falainál befelé göngyölődnek, 
ellentétben a szúrás és vágás okozta sebeknél, ahol a 
véredények önvédekezésszerü összehúzódásának lehető
sége sokkal csekélyebb fokú, mint a véredényeket és 
idegsejteket csupán tompán roncsoló lövegek behatolása 
eseteiben. Hogy mégis a lövegek által okozott behatolás 
veszedelme a vad szempontjából végzetesebb, a vadász 
szempontjából pedig eredményesebb kimenetelű a szúrás 
avagy a vágás által okozott sebeknél, azt az ólomgolyós 
lövegek sajátosságában, illetőleg a lőtechnika tökéletes- 
bedésében is kell keresnünk. A lövegek, amint tudjuk, 
bizonyos alakváltozáson mennek keresztül a kilövés pilla
natától kezdve a végmegállapodás mozzanatáig. A cső
ből eleinte forgó helyzetben tovasüvöliő golyó, mihelyt 
áldozata, a vád testébe hatol, folyton szélesbedik; ebbeli 
térfogat emelkedése közben pedig folyton több és több 
területet üt át, hogy az átütött szervek anyagát így az
tán formálisan maga előtt előbbre tolja s ezzel az anyag
gal, úgy részben saját térfogatával is, az útjába eső 
térrészeket részben átszakítja, részben pedig kitöltse. 
Minél tovább hatol a löveg a vad testébe, annál több 
tért töltenek be s több nemes szervrészt szorítanak ki 
helyükből a löveg által előretolt sebzett sejtrészek s így 
annál nagyobb lesz az a nyomás, amit ezek a részek, 
egyéb belső nemesebb szervekben előidéznek. A nyomás 
ereje megbénítja aztán a szervezet normális összműkö- 
dését úgy, hogy a mai lövegek mellett sokkalta inkább 
a szervek bénulása, semmint a löveg által okozott roncso
lások nyomán keletkéző vérzés az, amely a vad élet
működésének előbb-utóbb végét veti. A sebesülésnek 
ez a módja az úgynevezett chok-sebesülés; aminek jel
zése chok-furataink révén amúgy is közismertes a vadász
ember előtt.

Közvetlen közelből úgy a nagy kaliberű löveg, mint a 
serét is a lőtt vad testének sejtszövetében aránylag na
gyobb felületen hat rombolólag; így tehát a lövedékek 
nagyobb mennyiségű sejtrészecskéket is tolnak tova ez 
esetben maguk előtt s gyakorolnak ez úton folyton nagyob
bodó veszedelmes nyomást és feszültséget a szervezet 
egyes részeire. Minél távolabbról hatol aztán a löveg a 
vad testének sejtszövetei közé, annál kisebb nyomás ere
jével fog abban tovarombolni; sőt a sejtfalak természetes 
rugalmassága a távolabbról érkező löveg erejével szem
ben bizonyos fokig védekezni is képes, sokkalta inkább, 
mint a közvetlen közelből behatoló lövegek nyomasztó 
erejével szemben. Hogy mégis különbségeket észlelünk 
a távolabbról érkező lövegek hatásánál is, azt pl. egyazon 
távolság mellett, a löveg eiőrészének kisebb-nagyobb fokú 
tompaélüségében, a lövedékanyag keménységi fokában, 
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serétnél pedig a serétek nagyobb számában is kell keres
nünk. Ezek szerint a távolságnak és a löveg súlyának 
és alakjának, serétnél pedig a lövedék serétszámainak 
egyaránt jelentős szerepe jút a lőseb által okozott pusztí
tás előidézésénél.

A modern fegyvertechnika bizonyos humánus követel
ményekkel is összhangban, ma már mellőzhetetlennek 
tartja a vaddal szemben is, a lőtávolokhoz szabott olyan 
lövegek alkalmazását, amelyeknek közrehatása lehetőleg 
rögtöni kimúlást okoz. Az ilyen, mondjuk eszményi töké
letességű lövegeknek az a rendeltetésük, hogy egyrészt 
oly nagymennyiségű sejtszövetet tudjanak a vad belső 
szerveiben szétrombolni, amely elegendő ahoz, hogy a 
belső rombolások közben keletkező nyomás ereje az 
össz-szervezet tevékenységét a végsőkig bénítsa és meg
akassza, másrészt pedig ezzel a bénítással a legneme
sebb központi szervek működését képesek legyenek füs
tén megakasztani, aminek aztán természetszerűleg beálló 
következménye a vad mielőbbi gyors kimúlása.

Volt rá eset, hogy a vad átlőtt szívvel a vadász előtt 
legtökéletesebbnek tudott löveggel is 100 lépésnél tovább 
is elvánszorgott; így tehát aránylag huzamosabb ideig 
volt kénytelen elgyötrődni, viszont ha a löveg ott érte a 
vadat, ahol a fő véredények a szívbe torkolnak, a ki
múlás pillanata a löveg behatolásával egyidejűleg nyom
ban bekövetkezik esetenként akkor is, ha a löveg a 
nemesebb belső szerveket egyáltalán nem is érinti, ha
nem ehelyett a gerincagyba halad, avagy a hátgerinc 
egyes, a központi idegrendszerrel közvetlenebb össze
köttetésben álló részeit rombolja szét. Utóbbi esetben 
akárhányszor csak a bénulás következik be s a gerin
cében megsebzett vad tehetetlenül roskad össze, 
anélkül, hogy tovavánszorogni, avagy éppen tova
menekülni képes volna. A vadat altestén érő lövések 
ereje is rombolólag hathat a vese, a máj, a gyomor- és 
a bélszervekre, ez utón pedig sokkalta gyorsabb kimúlást 
okozhat esetenként, mint az olyan lövés, amely a bordák 
közt áthaladva a tüdőszárnyakat csak könnyebben sebzi 
meg. Úgy a tüdő, mint a koponya és agyrészek kisebb 
arányú sebesülései esetén akárhányszor a vad elmenekül 
s huzamosb időkön át elgyötrődik sebével, mígnem végül 
a sebcsatorna elgennyesedése, elmérgesedése megváltja 
a további hosszadalmas szenvedésektől.

Hasonló eset szokott bekövetkezni akkor is, ha a 
vadat távolabbról érő löveg az emésztő szerveket avagy 
veséket érte. Gyulladások, belső gennyedések, az emésztő 
szervek egyikének-másikának bénúló, fogyatékos tevé
kenységi folyamata járulnak ez esetben előbb-utóbb- a 
biztos és kínos elpusztulás lassú bekövetkeztéhez. Külső 
könnyebb sebek is, a melyek úgyszólván csak a test
felületet ért löveg nyomán keletkeznek, esetenként geny- 
nyesedés, élősdiek befészkelődése s ez utón támadó vér
mérgezés utján eredményezik nem egy esetben a meg
sebzett és elmenekülő vad rendkívül gyötrelmes és 
hosszadalmas kimenetelű elpusztulását. Akárhány eset

ben azért maga a gondos természet a vadnál is csodá
kat mivel, úgy hogy kivált a légző- és emésztő szervei
ben súlyosabban sebzett vad is idővel teljesen kiheverte 
a lövés veszedelmes utókövetkezményeit.

Magyarország kiveszett és kivesző félben 
levő madarai.

Irta ifjabb Kasparek Károly.

Az utolsó évtizedekben mindjobban és jobban tapasz
taljuk, hogy madárvilágunk egyre gyérül és ma-holnap 
oda jutunk, hogy a Kárpátok regényes fenyveseiben és 
az Alföld délibábos rónáin nem cseng a madárdal, 
puszta, néma lesz minden.

Már több esztendeje figyelemmel kisérem a madarak 
életét. Működésemről az „Ornithologische Beobachter“- 
ben és a m. kir. Ornithologiai Központ-nak beszámolok; 
azonban jelen cikkemet szükségesnek véltem a „Magyar 
Erdész“-ben közreadni; mert az bizonyára nemcsak a 
vadászt, hanem az erdészt is érdekli, másrészt becses 
lapunk a leghivatottabb orgánum, hogy cikkemet a ma
gyar vadászok között (mert minden erdész, vadász) 
terjessze.

A madárpusztulást legelőbb a fecskéken tapasztaltam.
Úgy a házi fecske, mint közeli rokona, a lappantyú, 

(Caprimulgus europeus L.) egyre gyérül. A fecskék ezen 
gyérülését már mások is tapasztalták és a „Nyugat
magyarországi Napló“ is megemlíti, hogy Nyitramegyében 
mennyire tapasztalható a fecskék pusztulása. Hogy mi 
oka ennek? Sejtem. Nem a romániai madárkereskedelem, 
sem a tengeri vihar, hanem a szúnyog- és légyhadak 
fogytában keresendő. A mocsarak rendezésével sok „lég
zenész“ fajnak elvágták életfonalát. Mi, állatélet-búvárok, 
tudjuk a legjobban, hogy mily kedvenc fiadzó-helye a 
szúnyogoknak az álló viz. A levegő másik muzsikusának, 
a sokat bosszantó légynek — pedig a modern építkezés 
és a sok légyölő- és fogószer okozta vesztét, ámbár még 
faluhelyeken, — különösen ahol az istállók az emberi 
lakokhoz közelebb fekszenek, — van még bőven, és 
városban is akadt mindig nehány, amely a csendben 
szundikáló ember orrát piszkálja; de azért még sincs 
annyi, mint a múlt évtizedekben.

A fecskék pusztulása e rovarok pusztulásával párhuza
mosan tart. A pusztulás oly rohamos, hogy nem mondok 
sok időt; de 100 év múlva a „levegő villanyosaidban 
már csak a természetrajzi múzeumokban gyönyörködünk.*  

* E helyen szükségesnek találom megemlíteni, hogy: 1909. év telén, 
a kéményben, egy házifecske hulláját találtam. A „Vadászat- és Állat
világ “-bán, valamint az „Állatvédelem“-ben tudakozódtam az ily ese
tek után és számtalan ily módon elpusztult madárról vettem tudomást. 
A madarak, — különösen borús időben, — felkeresik a kémény 
körül csoportosuló legyeket, s a kémény torkába repülve, ott el
pusztulnak. Nem volna jó a kéményeket az úgynevezett szikrafogó
vaj ellátni ?
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Az Alduna oly híres madara, a gödény, (Pelecanus 
onocrotalus) is kiveszőben van. A múlt században, még 
csoportosan fészkelt az Alduna menti megyékben ; most 
alig egy-két példány kerül a preparatoriumokba. Ámbár 
e szép madár kiveszéseért nem kár, mert a hová csak 
egy pár is befészkeli magát, ott a halállományt meg
tizedeli. Ugylátszik, hogy az Aldunától délebbre Kis- 
ázsiába, Turkesztánba vonult.

Még a XVI. századbeli őseink jól ismerték a tar-varjút, 
(Geronticus eremita) s mint Hanusz említi; hogy a hideg 
éghajlati viszonyok folytán költözött el Kisázsiába. Azt 
hiszem, hogy az aldunai részeken előfordulhat még forró, 
száraz nyarakon. Mivel azonban elejtése nehéz, — mert 
mint minden varjúféle, nagyon óvatos madár, — az or- 
nithologiai tudomány nem vehet megjelenéséről tudo
mást. Ha pedig valaki azt mondja: „Láttam tar-varjút." 
Azt mindenki kineveti. E madarat most már bátran so
rozhatjuk a kiveszett madarak közé. Emlékét már csak 
a Tar-család fogja fentartani nemesi címerében.

A remek túzok, (Otistetrax) a Délvidék e híres madara 
is pusztulófélben van. A teljes kiveszéstől őt csak szigo
rúbb vadásztörvénynyel lehetne megmenteni.

Nálunk nagyon ritka, sőt félig-meddig kiveszett madár
nak tekinthető a bütykös, vagy : néma hattyú, (Cygnus 
olor.) A múlt század irói még sokat foglalkoztak vele, de 
a jelen században alig 1—2 példány kerül évente lövésre. 
Közeli rokona, az éneklő hattyú (Cygnus musicus Bechst) 
már valamivel gyakoribb.

A félig kiveszett madarak csoportjába kell soroznom a 
király sast. (Aquila imperialis Bechst.) Ez a nagy sas 
valamikor nálunk fészkelt, most már csak nagy ritkán. 
Pedig erdély sziklás hegyei nagyon jó fészkelési helyet 
adnának neki.

Valamikor gyakori lakója volt hazánknak a sarki bú
vár (Colymbus septentrionalis L.) most már nagyon 
ritka.

A gyászos cinke (Parus lugubris Temm.) főleg a dél
vidék erdeinek a rovarvilágát tizedelte, de most úgy lát
szik, hogy ez is pusztul, mert már csak elvétve fordul 
elő a gyümölcsösökkel határos erdőszéleken.

Mig a zoológusok megfejtik, hogy a kígyász sas (Cir- 
caétus gallicus) a kányák, vagy a sasok közé sorolandó ? 
Addig a kigyász sasnak még emléke sem marad meg 
hazánkban. Pedig —■ nem is olyan régen, — boldog 
emlékezetű trónörökösünk, Rudolf, vadászott rá az Al- 
dunánál.

Noha nem nagy számban, de mégis gyérül az örvös 
galamb (Columba palumbus). Még csak 10 évvel ezelőtt, 
ezer- és ezernyi csoportokban volt látható, ma már alig 
500—600 főből álló csapatokban fordul elő. E madár 
gyérüléséről általános a panasz úgy a vadász, mint az 
ornithologusok körében; de ha a vadászati törvény e 
madarat is venné a tilalom alá, talán még elszaporodna.

A szalagos keresztcsőrü-t (Loxia bifasciata Brhm) is 
a fehérhollók csoportjába oszthatjuk hazánkban.

Nagyon ritka madár — és bátran mondhatom, ha 
500 vadász és ornithologus közt egy is ismeri, — a 
lazúr cinke (Paruscyanus Pali.). Igaz, hogy elszaporodása 
nem járna nagy haszonnal, mert őkelme bizony szeret 
az olajos és az erdei famagvakkal csemegézni és ilyen
kor bizony lepke- vagy bogárnak kegyelmet ad.

Szép tollazatának lett áldozatává a jeges búvár (Gavia 
arcticus), de nem kár érte, ha teljesen ki is vész; mert a 
halászok sírva tekintenek az olyan vízre, a hová be
fészkelte magát.

A Pteroclurus exusustus Tem. pedig hazánkban oly 
ritka madár, hogy az utolsó 50 évi feljegyzések csak egy 
esetet sorolnak fel, hogy Sopron megyében (a hely isme
retlen) el lett ejtve.

A szivárvány minden színében pompázó jégmadár 
(Alcedo ispida L.) is nagyon ritka, már csak elvétve itt- 
ott feltűnik, hogy aztán örökre eltűnjön. Bár kipusztulása 
a halászok szemében örvendetes, azonban a természet
barátok szomorúan értesülnek a „levegő ékszerének" a 
kiveszéséről.

Hazánknak kiváló nevezetessége, a szakálas keselyű 
(Gypaétus barbatus L.) is kiveszőiéiben van. Pedig vala
mikor a délkeleti kárpátokban (Retyezát, Negoj, Bucsecs) 
nagyon is el volt terjedve.

Azelőtt gyakori téli vendége volt hazánknak a csont
tollú madár (Ampelis garrulus L.), de most már csak 
elvétve kóborol le hozzánk, a lószőrtőrvetők nagy örömére.

A homoki tyuk (Pterocles arenarius Pall.) is teljesen 
kipusztult madárnak tekinthető hazánkban, már ezelőtt 
80—100 évvel is ritka volt hazánk déli részeiben. Közeli 
rokonára a puszták tyúkjára (Syrrhaptes paradoxus Pali.) 
is ugyanaz mondható. Már csak elvétve fordul elő né
mely nyáron e fogoly nagyságú, villásfarkú madár. Utol
jára 1888-ban kereste fel hazánkat, a mikor Ipoly nyéken 
egy 40 főből álló csapat mutatkozott, amelyből 6 dara
bot el is ejtettek.

A fekete-barna, bibor- és aranyos-zöld színben ragyogó 
fekete gólya (Ciconia nigra) száma is apad és ma
holnap a teljesen kiveszett madarak közé lesz sorozva.

A kisebbfajta lúd nagyságú dunna réce (Somateria 
mollisima L.) is igen nagy ritkaság hazánkban. Még 
Chernél is csak az „Aves Hungariae“-ben említett egyet
len példányról tud, melyet 1871. évi május hő 2-án az 
Árva folyón, Árva vármegyében ejtettek el. 1909. nov. 
10-én Vác tájékán ejtettek egy öreg, kiszínezett gácsért, 
ugyanazon év december 21-én pedig a régi Temes med
rében láttak egyet.

A daru (Grus virgo) már nem csak nálunk, de egész 
Európában nagy ritkaság. Valamikor szép számban élt 
Magyarország mocsaras rónáin. Sok népdal örökíti emlékét.

A fehérhátu fakopács, (Dendrocopus leuconotus, 
Bechst.) a harkályok közül is kiveszőfélben van. Frivaldszki 
említi a Szitnya erdeiből.

A szent Íbisz (Ibis religiosa), mely nyaranta oly gyak-
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ran a Tisza partvidékeit is felkereste, most oly erősen 
ritkúl, hogy évente alig 2—3 drb. esik a puskacső alá.

Hazánk rendes téli látogatója az uráli bagoly, (Syr- 
nium uralense Pali.) is egyre gyérül. Úgylátszik, hogy ez 
a madár csak az ország keleti részét szokta meglá
togatni.

A rózsaszínű seregély vagy pásztor-madár (Pastor 
roseus Temm.) is csak némely években — rendszerint 
sáskajárás idején és mind gyérebben — mutatkozik 
hazánkban. Utoljára 1907-ben látták.

A vöcsök-félék között csak egy példány él hazánkban, 
mely ritkaságszámba vehető s ez a: füles vöcsök, 
(Podiceps aurithus Lath.), melynek egy példányát Ocsárd 
Károly lőtte 1884-ben Hegybányán.

Legjobban tapasztalható a nemes kócsag (Ardea alba) 
pusztúlása. Ez a szép, fehér tollazatú madár hazánkban 
már oly ritka, hogy csodaszámba megy egynek is az 
elejtése. Pedig valamikor ő volt az Alföld híres madara 
és nem is ment legényszámba az, kit kócsagtoll nem 
díszített. Most szomorúan kell néznünk a legnemesebb 
madár végpusztúlását, őt már a legnagyobb kímélet sem 
tartja meg az utókornak és már csak az elavúlt, régi 
könyvek fogják dicsérni e madár szépségét s kecses 
magatartását. Jelenlétét már messziről elárúlja s ez okozá 
talán vesztét. Messzire elfehérlik makulátlan fénylő toll- 
ruhájá, mely oly ragyogó és tiszta, mint a hó, mintha 
napsugárból volna egész lénye. Vadászok 1 Ne fogjatok 
fegyvert e madárra, kegyelmezzetek életének.

Jelen közleményemmel azonban koránt sincs ismertetve 
a madárpusztúlás szomorú sorozata. Van számtalap 
madárfaj, mely figyelmemet elkerülte. Miért is kérem e 
becses lapok olvasóit, hogy engem az ily esetekről érte
sítsenek, vagy ha lövés által teljesen összeroncsolt rit
kább madárnak jútnak a birtokába, mely kitömésre nem 
érdemes, szíveskedjék azt címemre, Miava (Nyitramegye) 
küldeni, hogy faját megállapíthassam és ezekkel az ada
tokkal kibővítve fejezhessem be szomorú munkámat, a 
madárvilág pusztúlását hazánkban.

* Kitüntetések. Őfelsége a király Tomcsányi Gyula földmivelés
ügyi ministeriumi ministeri tanácsosnak nyugalomba helyezése alkal
mából Lipót-rendje lovagkeresztjét díjmentesen adományozta. — 
— Földi János főérdötanácsost ministeri tanácsossá kinevezte, 
továbbá Téglás Károly főerdötanácsosnak a ministeri tanácsosi címet 
és jelleget, Csik Imre főerdötanácsosnak pedig a ministeri tanácsosi 
címet díjmentesen adományozta.

* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister Téglás Károly 
ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdő- 
tanácsast megbízta a vezetése alatt álló ministerium erdészeti (1/B.) 
főosztályának a vezetésével. — Az állami erdőtisztek összesített 
közös rangsorozati létszámában Blickhardt József, Seemayer Bódog, 
Kellényi Armand és Bárány Károly erdőmérnökgyakornokokat erdő- 
mérnökjelöltekké kinevezte. — Csatay Gyula végzett erdészeti fő
iskolai hallgatót, az állami erdötisztek összesített közös rangsorozati 
létszámába, a balassagyarmati m. kir. állami erdőhivatal kerületéhez 
tartozó egri m. kir. járási erdőgondnoksághóz ideiglenes minőségű 
m. kir. erdömérnökgyakornokká nevezte ki.

* Cim- és fizetésrendezés a Coburg hercegi erdészeti 
tisztviselői karnál. A Coburg hercegi erdészeti tisztviselői karban 
a következő címzések léptek életbe ez év julius hó 1-től:

erdőgyakornok címe ezután erdőmérnökgyakornok ;
erdőhivatali segédtiszt — erdőmérnökjelölt;
erdész — segéderdőmérnök, II. o. főerdész — II. o. erdőmémők, 

I. o. főerdész — I. o. erdőmérnök, II. o. kezelő erdömester — fő- 
erdőmérnök;

I. o. erdőmester, mint hivatali főnök, — erdőmester marad.
Uj cim és rang gyanánt három erdőtanácsosi állás van szervezve.
Az összes erdészeti tisztikar főnöke az erdőigazgató.
Fizetés tekintetében az erdőtisztek javadalmazása meghaladja a 

kincstári tisztviselőkét; különös tekintettel volt az uradalom a fiatal
ságra, a mennyiben a segéderdőmérnöki állás — az államvizsga 
letételének feltétele mellett - • már négy év alatt, — a főiskola el
végzése után — elérhető.

Az előmenetel 5—5 évenként van biztosítva, a nyugdíj, özvegyek 
és árvák ellátása hasonlóképen megfelelőleg van rendezve.

* Magyarország a wieni nemzetközi vadászati kiállításon 
cim alatt a m. kir. földmivelésügyi minister kiadásában egy díszmű 
jelent meg, amely 40 műlapon felejthetetlen, nagy feltűnést keltett 
gazdag vadászati kiállításunkat örökíti meg gyönyörű felvételek után 
készült remek reprodukciókban. A mű felöleli Frigyes kir. herceg és 
herceg Hohenlohe—Oehringen Kraft Keresztély külön vadászházait 
és az azokban elhelyezett kiállítást.

* A Balaton partján létesítendő villamos-mű. A Balatoni 
Szövetség azzal a korszakos tervvel foglalkozik, hogy az 
összes balatonparti fürdőhelyeket közös érdekeltségbe tömöríti s a 
villamos világítást akként akarja megoldani, hogy a somogymegyei 
Szántód községben központi villamtelepet létesít, amely valamennyi 
balatonparti fürdőhelyet ellátja majd a szükséges elektromos áram
mal. A nagyszabású terv műszaki részének megoldására a Szövetség 
Hoov Tempis Mór dr. budapesti műegyetemi tanárt kérte föl aki a 
balatoni központi villamos mű terveit már el is készítette. A mozga
lom még csak alig egy éves, de máris 150 ezer korona értékű évi 
villam-fogyasztást jelentettek be a partvidékről. Ez az összeg azon
ban hova-tovább meg fogja haladni az 5—600.000 koronát is. — A 
szántódi villamos mű költségei két-három millió koronára fognak rúgni.
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* Felhívás hazánk ifjúságához. Nem kell senkinek bővebben 
magyarázni, hogy azok a praktikus ismeretek, amelyeket a gyakor
lati életben ki lehet használni.

A praktikus ismeretekre a mai ifjúságnak annyival inkább szük
sége lesz, mert abban a korban fognak élni, midőn a technika cso
dás vívmányai megszüntetik a távolságokat. Országok, világrészek 
csak néhány órai járásra lesznek egymástól. Az emberi gondolat 
pedig pillanatok alatt száll át rengeteg Óceánokon.

Lehetetlenség még csak elképzelni is, hogy abban a korban to
vább tűrje az emberiség azt a tagoltságot, azt a nehézkes érintkezést, 
amit a sokféle nemzeti nyelvek okoznak.

Már is megtalálták az összekötő hidat, melyen át minden nem
zetbeli egyaránt érintkezhetik művelt embertársaival, bármilyen anya
nyelvűek legyenek is. Ez az összekötő hid az „Esperanto" nyelv.

Az Esperanto nem elnyomója a nemzeti nyelveknek, csak kise
gítő eszköz a sok százféle nemzeti nyelvek közötti bábeli zavarban.

Ilyen jelentőséget tulajdonítva az Esperantonak, csodálnunk sem 
lehet, hogy világszerte térjed ez a nyelv a tanulók között is.

Hazánk ifjúsága nem maradhat el e téren sem, hiszen már is a 
maradiság vádjával illették őket, mert eddig nem vettek részt az 
esperanto mozgalomban olyan arányban, mint elvárni lehetne.

Ne feledjük hát: a jövő az ifjúságé, melylyel szemben köte
lességei vannak. Legelső és legfőbb kötelesség : haladni a korral!

Az „Esperanto" a kor legcsodásabb vívmánya, mert lehet-e 
valami felemelőbb egy művelt emberre nézve, mintha tud beszélni, 
tud érintkezni minden művelt embertársával.

Az „Esperanto“ megtanulása tehát már maisa műveltség egyik 
feltétele.

Ezt a nyelvet a nagyszünidő alatt minden tanuló elsajátíthatja 
annyira, hogy bármely nemzetbeli esperantistával érintkezhetik szó
ban és Írásban.

Kéthónapi csekély munkáért ne tűrje hazánk ifjúsága a 
maradiság bélyegét.

Az „Esperanto“ megtanulásából már a tanulói évek alatt hasz
not lehet meríteni, mert aki elsajátította ezt a könnyű, logikus, kivé
teleket nem tűrő nyelvet, az a nehéz nemzeti nyelveket is köny- 
nyebben tanulja.

Az „Esperanto“-t már több millió ember beszéli szanaszét a 
világban. Irodalma is gazdag. Több ezerre menő mű jelent meg már 
ezen a nyelven. E nyelv segélyével be lehet utazni az egész föld
tekét, mert már minden művelt állam nagyobb és kisebb városai
ban lehet találni esperantistákat.

Ifjak! Akik olvassátok e sorokat, gondoljatok jövőtökre. Gondol
jatok arra, hogy az életben nemcsak azt kell tudnotok, amit az isko
lában tanultatok. A praktikus, a gyakorlati ismereteket az iskolán 
kívül, privát szorgalommal kell megszereznetek.

Minden körülmények között szükségetek lesz a kisegítő nyelvre, 
az „Esperanto"-ra. Tanuljátok meg hát anélkül, hogy iskolai sza
bályokkal kényszerítsenek erre.

A legkönnyebben és a legkevesebb költséggel hozzájuthattok a 
„Hungara Studento“ utján. Ez a kis lap a hazai ifjúságé. Ez a 
kis lap védelmezte meg a hazai ifjúságot, midőn a külföld . előtt a 
maradiság bélyegét reá akarták nyomni.

A „Hungara Studento“ első évfolyama könnyű leckékben 
dolgozza fel.az „Esperanto“ nyelvet, azonkívül közli külföldi espe- 
rantistáknak a címeit, akikkel levelezést lehet kezdeni.

Esperanto levelezéssel barátokat szerezhetünk hazánknak, 
nemzetünknek.

A tanuláshoz szerezze be mindenki, aki csak elolvasta e soro
kat, a „Hungara Studento“ első évfolyamát, (ára 1-50 K.j, a kis 
„magy ar-esperanto"-szótM, (ára 20 fill.) és az esperanto-kulcsot, 
(ára 5 fill.)

Részletesebb és a tanulásra is alkalmasabb a Medgyesi; „Nyelv- 
gyakorló-Olvasókönyv és Szótár“ — (200 oldal). - Ára 3 K.

Beszerezhetők a „Hungara Studento“ kiadóhivatalában, 
Budapest, VJI., Alpár-u. 8.

ERDÉSZ

2493/1911. évi szám.

Pályázat
famesteri és egy, esetleg kettő főerdőőri stb. 

állásra.
Alólírt erdőhivatalnál megüresedett egy fames

teri (I. oszt, altiszt), valamint egy, esetleg 
kettő főerdőőri (I. oszt, altiszt), előléptetés 
esetén kettő erdőőri (II. oszt, altiszt), kettő 
erdőlegényi, esetleg segéderdőőri állásra az 
állományszerü illetményekkel pályázatot hirdetek.

. A famesteri állásra pályázók okmányilag iga
zolni tartoznak az építészet, rajzolás és költség
vetés szerkesztés körül szerzett gyakorlati 
jártasságukat.

A főerdőőri stb. állásra pályázók az erdő
törvény 37. §-ában körülírt szakképzettséget, az 
állami erdészet szolgálatába újonnan belépni 
kívánók ezen felül még ép és erős testalkatukat, 
különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességü
ket kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, 
avagy honvédtörzsorvos által kiállított bizonyít
ványnyal tartoznak igazolni, valamint életkoruk
ról és illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, 
nyelvismereteikről, katonai kötelezettségükről 
szóló bizonyítványokat tartoznak kérvényükhöz 
csatolni.

A sajátkezüleg írt kérvények alólírt m. kir. 
erdőhivatalhoz 1911. évi augusztus hó 20-áig 
nyújtandók be.

Szászsebesen, 1911. évi július hó 1-én.

M. kir. erdőhivatal.

Nagyarányú faszenesítéstvállal
szabadalmazott kemencéivel

Szentpéterfán, posta Monyorókerék

Gogl Adolf,
erdőmérnök.
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■ MAGYAR -------

FAIPAR ÉS FAKERESKEDELEM
MAGYARORSZÁG FATERMELÖ1NEK ÉS FAKERESKEDŐINEK LEGELTERJEDTEBB

SZAKLAPJA

Fakereskedőknek szánt 
faárverési és erdőel
adási hirdetmények köz
zétételére a legalkalma- 
:: sabb organum. ::

Szerkesztőség s kiadóhivatal

BUDAPEST,
VI., Podmaniczky-utca 71. 

Mutatványszámmal szi- 
:: vesen szolgálunk. ::

Sz. 602—911. m. j.

Faeladási hirdetmény.
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága 

közhírré teszi, hogy a Csikvármegye tulajdonát 
képező Felsőtölgyes I. határrészében fekvő 
„Balázs“ nevű erdőrészben az 1908. évben ki
használt 11218 kát. holdnyi széldöntéses vágás
területen visszamaradt s kijelölt 17,916 darab 
10,225 tm.3-re becsült gömbölyű

lúcfenyő baszonfa 
folyó évi augusztus hó 10-én délelőtt 10 órakor 
CsikszeredábanTa megyei magánjavak igazgató
ságának irodájában (vármegyeház) megtartandó 
nyilvános szóbeli és írásbeli versenytárgyaláson 
58,985 i(ötvennyolcezerkilencszáznyolcvanöt) K 
kikiáltási áron a legtöbbet ígérőnek el fog adatni.

A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzül az árverés 
megkezdése előtt az árverező bizottság elnökének 
kezéhez leteendő.

A szóbeli árverés megkezdése előtt benyuj- 

tandó és szabályszerű bélyeggel ellátott Írásbeli 
zárt ajánlatok a megajánlott vételár tiz (10) 
°/o-át kitevő bánatpénzzel vagy megfelelő óvadék
képes értékpapírral látandók el és tartalmazniok 
kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket ismeri s 
magát azoknak aláveti.

Elkésetten érkező és utóajánlatok nem fogad
tatnak el.

A fatömeg kikiáltási áron alul eladatni nem fog.
A kihasználási határidő a jogerős szerződés 

kézbesítését követő 14 naptól számítandó egy év.
A kihasználandó vágásterület a gyergyótölgyesi 

tutajrakparttól és fapiactól 5 (öt) km. távolságra 
fekszik.

Az árverési és szerződési feltételek, valamint 
a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a kezelő 
m. kir. járási erdőgondnokságnál Gyergyótölgye- 
sen és alulírott igazgatóságnál (vármegyeház) 
tekinthetők meg.

Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.

Csíkszereda, 1911. évi junius hó 24-én.

Az igazgatóság.

Újdonság! Újdonság!

FHKHDÓ VIZEK
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Pályázati hirdetmény.

Egy nagyobb nyugatmagyarországi hitb. uradalom 
pályázatot hirdet fiirészvezetői állásra.

A pályázótól megkivántatik néhány évi gyakorlat a 
fűrész kezelésénél, hogy az illető a fűrészüzem minden 
ágában jártas legyen, továbbá a német, magyar és a 
tót nyelv tökéletes bírása.

Természetbeni lakáson kívül javadalmazása évi 2400 
kor. törzsfizetés, mely minden 3-ik évben 2%-al emel
kedik. Az állás nyugdijképes.

Szakképzett erdészek előnyben részesülnek.
A pályázatok a „Magyar Erdész“ kiadóhivatalához 

intézendők.

Székely és 31lés
... Ungvárott.. •

4880—1911 erdőig, számhoz.

Tölgyfa eladási hirdetés.

ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját

A rónaszéki m. kir. erdőgondnoksághoz tar
tozó: I. A máramarosi sóvasut vonala mellett 
fekvő „Szenes“ „Kálvária“ nevű rakhelyekre 
kiszállított és ott felmáglyázott 592 drb külön
féle méretű 497.75 m3-re becsült tölgy épület
fára 15877 kor. 79 fillér kikiáltási ár mellett 
1911. évi augusztus hó 1-én d. e. 10 
órakor az erdőigazgatóság hivatalos helyiségé
ben árverés fog tartatni.

Árverelni lehet szóval és írásbeli ajánlatokkal. 
Bánatpénz gyanánt a kikiáltási árak 10%-a 
teendő le az árverést vezető bizottság kezeihez 
készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban.

Az árverési és szerződési feltételek a mára- 
marosszigeti erdőigazgatóságnál, valamint az 
erdőigazgatósághoz tartozó valamennyi erdő
gondnokságnál a hivatalos órák alatt megte
kinthetők.

Máramarosszigeten, 1911. évi julius hó 5.

mindennemű nyomdai munkák 

pontos és csinos elkészítésére 

.. a legolcsóbb árak mellett..

M. kir. erdőigazgatóság. Erdészeti nyomtatványraktár.
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Második kiadásban megjelent az

ErdeiKihágások
cimii munka. Irta dr. Felszeghy Béla
□ □00BIE10QI3E1 tb. főszolgabíró.

A munka tartalmazza a törvényt ma

gyarázatokkal, az összes érvénynyel 

biró elvi határozatokat és döntvényeket.

Ára 1 korona 60 fillér.

Kapható a kiadóknál Székely és Illés 

H könyvkereskedésében Ungvár. ei

ö I=^ö

Faeladási hirdetmény.
A borgói felső m. kir. erdőgondnokság iro

dájában Borgóprundon, 1911. évi augusztus 
hó 10-én d. e. 11 órakor tartandó írásbeli aján
lattétellel egybekötött nyilvános szóbeli verseny
tárgyaláson eladóvá tétetik 2823 m3 lucfenyő 
és 773 m3 jegenyefenyő, együtt: 3596 m3 
fenyőhaszonfa, mely Borgóprund község lakos
ságának közvetlen használatára kihasított erdők 
„Korka“ nevű „D“ g. o. 50. számú erdőrész
letből termelendő ki.

Nevezett erdőrész a Tihuca, bukovinai állami 

főút mentén, 23 kim. távolságban fekszik „Borgó“ 
vasúti állomástól.

Kikiáltási ár 23268 korona, bánatpénz 2326 
korona.

A zárt írásbeli, ívenként 1 (egy) koronás 
bélyeggel ellátott és a jelzett összegű bánat
pénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben a meg
ajánlott vételár szóval és számjegyekkel is 
kiírandó és amelyekben ajánlattevő határozottan 
kijelenti, hogy az árverési és szerződési rész
letes feltételeket ismeri s azoknak magát alá
veti, a szóbeli árverés megkezdésének idejéig 
a versenytárgyalás helyén adandók be.

Oly ajánlatok, melyek a feltételeknek nem 
felelnek meg, elkésve nyújtatnak be, vagy pe
dig a megállapított árverési és szerződési fel
tételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, nem 
vétetnek figyelembe.

Az eladó besztercei m. kir. erdőigazgatóság 
fenntartja magának a jogot, hogy a községi 
vagyonfelügyeleti hatóságával egyetértőén szaba
don választhassa az ajánlatok közül elfogadásra 
azt, melyet, tekintet nélkül az ajánlati ár magas
ságára, saját belátása szerint legmegfelelőbbnek 
talál, vagy, hogy az összes ajánlatokat is vissza
utasíthassa.

Az árverési és részletes szerződési feltételek 
a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál és a 
borgói felső m. kir. erdőgondnokságnál a hiva
talos órák alatt megtekinthetők.

Beszterczén, 1911. évi július hó 11-én.

M. kir. erdőigazgatóság.

Hirdetések felvétetnek 
e lap kiadóhivatalában.
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Roessemann
és

Kühnemann

Hirdetmény.
Az egri érseki papnöveldéi uradalomnál egy

erdőmérnök-gyakornoki

mezei és helyi érdekű vasutak, villanyos 
—~ és sodrony-kötélpályák gyára =z 

a világhírű LÜBECKI KOTRÓGÉPGYÁR 
vezérképviselete Magyarország és

Ausztria részére.
SZARAZ és VIZIKOTRÓK vételre és bérbe 

BUDAPEST VI., Váci-ut 113/115. 
Elvállalja erdei vasutak nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz

nált vasutak bérbe adatnak.

állás betöltendő.
Javadalmazás: 1000 korona készpénz, 24 

ürm. hasábfa, természetbeni lakás kerttel, egy 
tehén tartása, 2 sertés legeltetése, egy urad, ló 
használata, egy szolga-tartás.

Okleveles pályázók előnyben részesülnek.
Kérvények keresztlevéllel és index-másolattal 

felszerelve a papnöveldéi uradalom kormányzó
ságához címezve, a sajóvárkonyi erdőhivatalhoz 
(Borsodm.) küldendők.

Sajóvárkony, 1911. július hó.

Tornay Gyula.

Pályázat.
A nagyváradi lat. szert. Nagyprépostsági uradalomban egy erdőgyakornoki állás üre

sedett meg, mely 1600 kor. évi fizetéssel és egy évi próbaszolgálat után bekövetkező végle
gesítés esetén nyugdíjjogosultsággal van egybekötve.

Jelentkezők tartoznak a Nagyméltóságu dr. Belopotoczky Kálmán v. b. t. t. Nagyprépost 
úrhoz címzett kérvényeiket legkésőbben a f. évi augusztus hó 7-ig alólirotthoz beküldeni. A 
kérvényhez keresztlevél, a Selmecbányái m. kir. erdészeti főiskola teljes elvégzését bizonyító 
leckekönyv, ép, erős testalkatot igazoló orvosi bizonyítvány és ha az illető pályázó már szol-

(Utánnyomás nem dijaztatik.)

gálatban van, — szolgálati és erkölcsi bizonyítvány melléklendő. 
Kelt Nagyváradon, 1911. évi junius 17-én.

Török László s. k. 
prépostsági erdőmester.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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XI. évfolyam. Rimabánya, 1911. augusztus 1. 15. szám.
MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

f 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs :
Remetei KÖVÄRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
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Négy kitüntetés.
Közöltük már, hogy Őfelsége a király, Tom- 

csányi Gyula ministeri tanácsosnak nyugalomba 
vonulása alkalmával a Lipót-rend lovagkereszt
jét, — Téglás Károly főerdőtanácsosnak a mi
nisteri tanácsosi címet és jelleget, — Csík Imre 
főerdőtanácsosnak a ministeri tanácsosi címet díj
mentesen adományozta és Földi János főerdő- 
tanácsost ministeri tanácsossá kinevezte.

Nem elégedhetünk meg ezen legmagasabb 
kitüntetések egyszerű közlésével már csak azért 
sem, mert hisz a magyar kincstári erdők négy 
kiváló vezetőemberének jól megérdemlett ki
tüntetéséről van szó.

Lapunk, mint hű krónikása a magyar erdészet
nek, kötelességének tartja reá mutatni arra, hogy 
e kitüntetések egyrészt a távozónak méltó el
ismerést nyújtottak a magyar erdészet alapvető 
munkájáért; az emberekkel való tapintatos bánás
módért; a tisztviselői pályán való ügybuzgal
máért és mély szaktudásáért; másrészt buzdí
tás azokra nézve, akiket a magyar kincstári er
dészet vezetői sorába állítanak, hogy a jól meg
alapozott magyar erdészet ügyét a haza javára 
tovább fejlesszék.

Amidőn az 1868. junius 7-én szolgálatba lé
pett, tehát 43 évet az erdőkincstár szolgálatá
ban töltött Tomcsányi Gyula m. kir. ministeri 
tanácsos, a kincstári erdészet vezérférfiai közül 
távozik, meg kell emlékeznünk a majdnem fél
százados munkásságáról.

Tomcsányi Gyula született Osván Abauj- 
vármegyében, ahol apja kir. közalapítványi 

erdőbiró volt. A Selmecbányái akadémiát 1866- 
ban végezte, az államvizsgát 1868-ban tette le. 
1867—69-ben a közalapítványnál, 1870—74-ben 
a gödöllői korona-uradalomban, 1875—82-ben 
az ungvári uradalomban mint erdész, fogal
mazó és főerdész; 1882—91-ben Zsarnócán 
mint erdőmester; 1891—1906-ig Besztercebá
nyán az erdőigazgatóság; 1906-tól mostanáig a 
földmivelésügyi m. kir. ministeriumban az I/B. 
főosztály főnöke volt.

Tomcsányi Gyula az erdőgazdaság terén szer
zett érdemeinek elismeréséül 1890-ben Őfelsé
gétől a főerdőmesteri címet kapta, 1893-ban 
erdőtanácsos, 1894-ben erdőigazgató, 1905-ben 
ministeri tanácsos lett.

Mint zsarnócai hivatalfőnöknek első dolga 
volt, hogy csöndes, de kitartó munkásságával 
a kerületet a modern erdőgazdaságok mintá
jára szervezze. 408 lapra terjedő utasítást dol
gozott ki az erdőhivatal ügybeosztásáról, a ke
zelőtisztek, altisztek ' és szolgák részére. Szűk
markú hitellel az erdőtisztek és altisztek laká
sait hozza rendbe, útakat épít. Ott, hol a hitel 
nem volt elég, vicinális útakat építtet a kincs
tári érdekeltséggel és ez utak műszaki vezetőiül 
az erdőgondnokokat alkalmazza, hogy egyrészt 
a kincstári erdők föltárva megközelíthetők legye
nek, de másrészt a fuvarerő jókarban tartásával 
a munkás és fuvaros népnek keresetet szerezzen.

Mint hivatalfőnök tisztviselő-társainak jópéldával 
előljárva, tanítómestere volt.

A hozzá kinevezett fiatal szaktársakat nem- 
csák hogy tanította, hanem bevezette egyrészt 
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a hivataloskodás titkaiba, másrészt bevezette az 
erdők mélyébe is, megmutatva, hogy okszerű 
erdőgazdaság mellett minő értékeket rejt magá
ban az erdő.

Ami valamire épített fontos kezelési-, vicinális 
út van a zsarnócai erdőhivatal kerületében, az 
mind Tomcsányi nevéhez fűződik.

Talán modora kissé ridegnek volt mondható, 
de hogy szive van, amellett legjobban bizonyít 
az a körülmény, hogy mindig keresett és talált 
módot, hogy a mellé rendelt szűkölködő erdé
szeti tisztviselőknek, a nyomorgó altiszteknek 
észrevétlenül segítségére legyen.

Mindig szigorú volt, de soha sem büntetett.
Tomcsányi nevéhez fűződik a főiskola zsarnó

cai erdőtenyésztési gyakorlatok életbeléptetése. 
Az erdősítés és csemetenevelés terén sok újítást 
hozott be. 1884. évben felállítja a zsarnócai, 
1891. évben a mihálytelki magpergetőket. Ettől 
az időtől fogva többé külföldről sem, luc-, sem 
jegenyefenyő magot nem vásárol a hatóság, 
hanem annál nagyobb mennyiségben látja el a 
többi hatóságokat és a magkereskedőket.

Nem csekély tevékenységet fejt ki az erdé
szeti irodalom terén. Cikkei az „Erdészeti Lapok“ 
hasábjain láttak napvilágot. Egy külön füzetben 
megírta „A garammenti kincstári erdőkben 
alkalmazott szállítási rendszer ismertetését. “

Ezen testestől, lelkestől erdész és igaz ember 
még most sem szűnik meg működni, tettvágya 
a nyugalomban is kielégítést fog nyerni, mert a 
földmivelési minister a kincstári erdőőri interná- 
tusok*főfelügyeletével bízta meg.

Tomcsányi örökébe lép Téglás Károly minis
téri tanácsos.

Téglás Károly a Selmecbányái akadémiát 1885. 
évben befejezvén, hadkötelezettségének eleget 
téve, 1886. évben mint erdőgyakornok szolgá
latát a zsarnócai m. kir. erdőhivatal erdőrende
zőségénél kezdte meg. Az államvizsgát 1888. 
évben jeles eredménynyel tette le és ez után a 
szinevérpolyanai erdőgondnokság vezetésével 
bízatott meg. 1890. évben nevezték ki az erdő
akadémia erdőtenyésztési tanszékéhez tanár
segéddé, 1893-ban kinevezték topánfalvi erdő
gondnokká, 1903. évben az Erdőhasználattan 
tanára, 1907. évben már a földmivelési minis

terium kincstári erdők osztály  vezetőjéül látjuk.
Előszeretettel foglalkozott mindig a szakiroda

lommal s azt behatóan művelte is, amit számos 
értekezése, nagyobb munkái bizonyítanak, egy 
időben lapunk is dicsekedhetett fényes tollával.

Mint kiváló, tetterős szakférfiútól elvárjuk, 
hogy a fontos gazdasági ágazat élén, azt a 
csemetét, amit az elődje fává növesztett, ápolja, 
gondozza, viharedzetté téve, gyümölcsöt hozóvá 
teszi. Gyümölcsöt hozóvá, amely hazánk peri
fériáira kitett, a kultúra áldásait nélkülöző kincs
tári magyar erdészek között megnyugvást teremt
sen, gyümölcsöt hozóvá, amely a kincstári erdő
gazdaságot a művelt nyugat államaival verseny
képessé, jövedelmezővé tegye.

Reméljük, hogy az ő bölcs vezetése alatt a 
kincstári erdőkben rejlő sok kincset, ami az 
érett faállományban van felhalmozva, értékesítik, 
hogy azután a fiatal faállományok a nemzeti 
vagyon gyarapodását öregbítsék. De hogy a ki
használás olcsó és céltudatos lehessen, tervez
tet út- és vasút-hálózatokat és ezek közül a 
legsürgősebbeket kiépítteti. Talál útat és módot, 
hogy a sok fáradság és sok költséggel felnevelt 
fiatalosok kellő ápolásban részesüljenek. Talál 
módot, hogy a kincstári természetbeni lakások 
kellő rendbe hozassanak, mert némelyike bizony 
derűt állapotban van.

Bizonyára a perifériákra kihelyezett erdőtisz
teket a kincstári gazdaság érdekében kellő hatás
körrel látja el. Ő alatta a kincstári tiszti és al
tiszti személyzet szervezése bizonyára nyugvó
pontra jút, mert egy sorsával elégedetlen és 
sokszor nyomorral küzdő személyzettel a kincs
tár érdekeit előre vinni nem lehet.

Földi János m. kir. főerdőtanácsost, akit a 
király ministeri tanácsossá nevezett ki, többször 
ért kitüntetés az erdészeti kiállítások rendezé
sénél szerzett kiváló érdemeiért. Földi János 
volt az, aki az erdészetet és vadászatot a nagy
közönség előtt szemlélhetővé, vonzóvá is tette 
s vadászatunkat a világhír szárnyaira emelte 
az 1910. évi wieni nemzetközi vadászati kiállí
táson. Földi János a F. J.-r., kor. ar. é. k., a
III. oszt, orosz Szent Anna-r., a IV. o. japáni 
felkelőnap r. lovagja, jelenleg a turini kiállításon 
képviseli a magyar erdészetet.
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Csik Imre főerdőtanácsos, akit Őfelsége minis
teri tanácsossá nevezett ki, hosszú ideig a 
budapesti erdőfelügyelőségnél volt alkalmazva, 
azután a liptóujvári főerdőhivatal vezetésével 
bízatott meg, míg 1910. évben a földmivelésügyi 
m. kir. ministeriumba rendeltetett be és az 1/B. fő
osztály 2. ügyosztály vezetésével bízatott meg.

Csik Imre szerepkört fog változtatni, mert a 
kincstári fürdők kormánybiztosa lesz.

Kívánjuk, hogy e minőségében, amihez előkelő 
megjelenése és szeretetreméltóságával reátermett, 
a magyar erdészetnek díszére váljon.

Faustmann—Heyer-féle eljárási tervezet.
Irta bágyoni Szabó Endre, 

tanársegéd a m. kir. bány. és érd. főiskolán.

(Vége.)

Ezen rendellenességek egyik oka nem lehet más, mint 
az, hogy a F.-/7.-féle eljárási tervezet szellemi irányzata 
a szigoruan tartamos gazdaságok valamennyi álló 
fatömegét nem, csak talaját tekinti fekvőtökének, 
minek megfelelőleg p-nek említett ellentett értelmű hatása 
és Tg’-nek /-tői való rendellenes függése a számításokban 
azáltal jut érvényre, hogy:

A talaj gazdasági értékét túl kicsinynek, — viszont 
az álló faállomány, illetve az erdő értékét sokkal 
nagyobbnak kapjuk eredményül, semhogy ez utóbbit 
gyakorlatilag megvalósítani is lehetne.

Mert például: az előzőkben ismerteit F= 12000 khol- 
das és f - 100 éves vágásfordulóban kezelt lucfenyő- 
szálerdő-gazdaságunk egyáltalán megvalósítható kamat- 
lábját 2°/o usque 3%-nak választván, azt találjuk, hogy 
p = 2‘5°lo esetében :

FXTg=- 171,960 kor., 
Eg = 6.347,040 ,
Ag = 6.175,080 „ lenne;

azaz a valamennyi állófatömeg eladásakor, dacára annak, 
hogy p csak 2’5%-nak és Tg kat.-holdanként 1433 
kor.-nak találtuk, Ag ellenértéke mintegy 36 F X Tg 
kellene, hogy legyen.

Ekkora aránytalan értékek meg nem valósíthatók — 
az természetes.

A másik ok abból áll, hogy a szigoruan tartamos 
gazdaság talajjáradékának, valamint forgó- és be
ruházási tökéinek kamatlábját: eleve és szubjektive, 
valamint f évre szóló érvénynyel kell előirányoznunk; 

■■— holott a kamatláb ingadozásoknak van alávetve.
A kamatláb ingadozásai tőlünk függetlenek és arány

lag véve sokkal gyorsabbak, semhogy azokhoz a talaj 
és az álló fatömeg értékeinek nagyobbításával, avagy 

kisebbítésével alkalmazkodni tudnánk. De ha a kamatláb 
állandó lenne, még akkor is értéktelen lenne ránk nézve 
az említett eljárási tervezet eredményeinek a betartása, 
mivel — mint az tudvalevő — a nyers terményfölös
legek évenként ismétlődő mennyiségéért, vagy minőségé
ért előre felelősséget nem vállalhatunk.

Mindezeknek megfelelőleg 7^-nek /-tői való függése 
nem lehet elegendő még a pénzügyi vágásforduló meg
adásához sem. Mert például az, hogy valamely lucfenyő
erdőgazdaság pénzügyileg legelőnyösebb vágásfordulója 
Fekete S. adatai szerint*:  ,
p = 2'5 °/o esetében f = 100 é.-nek és Tgmax = 298 K-nak, 
p = 3'—% „ f 90 „ „ Tgmax =156 „
p = 4'—% » f= 80 „ „ Tgmax = 76 „
bizonyult, mindezek összesége csak arra enged következ
tetni, hogy az előre választott kamatláb esetében az a 
vágásforduló a legelőnyösebb, melyben Tg delel. De arra 
az égető kérdésre, hogy mekkora az elérhető és jogosan 
megkívánható kamatláb, feleletet nem adhat. Mert bár
mely töke értékét a kamatláb és a jövedelem viszonya 
szabja meg és igy valamely T tőke pr rentábilis kamat
lábának mérőszáma kifejezhető avval a hányadossal, 
melynek számlálója az elérhető legmagasabb jövedelem 
(Imax) és nevezője a tőke értéke, nevezetesen ha a tőke 
jövedelme / éves, időszaki járadék, akkor

, . Imax . ,
1 -oprf = -y— + 1

és ha Imax évi járadék, akkor

„ Imax0opr = ——

Következésképpen : a F.-H.-féle eljárási tervezet az
által, hogy a kamatláb értékét eleve és szubjektive 
választja meg, — a jövedelemeloszlás rentábilitásá- 
nak kérdését előre megoldhatlanná tette.

Az erdőértékszámítástan ezen körültekintései között, ha 
az előzőkben vázolt értéktelen rendellenességek kiküszö
bölésére a meglevőnél valamivel jobbat akarunk, 
akkor ezt mindenesetre a F.-H.-féle eljárási tervezet 
keretein kívül kell keresnünk. Erre engednek követ
keztetni a fentieken kívül: dr. Martin tanár, Schiff el A. 
főerdőtanácsos v. Guttenberg tanár és mások érte mezései 
is,**  melyek szerint a jövedelemeloszlás rentábilis voltának 
alapformulájául az

Imax Imax—=— - 0op, ihletve Eg = ——- Eg a 0-op
egyenlőség tekintessék.

Ezáltal természetesen a valamennyi álló fatömeg 
újraértékelése, valamint a talaj járadéknak az erdő

* Lásd: Fekete „Erdőértékszámítástan“ (1892) 223-227. ó.
** Vesdössze: A Vili, nemzetközi gazdasági kongresszus kiadványai

nak IV. sz. kötetében: a „Neue Ziele u. Methoden in der Forst
einrichtung“ cim alatt mondottakat (Referate Sektion Vili—Xi).
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járadékkal való helyettesítése vált szükségessé, me
lyek módozatairól más alkalommal fogunk beszámolni.

Itt még csak a következőket akarjuk megjegyezni, 
hogy az elmondottak ma már a tudniillikek közé tartoz
nak. Tudniillik, ma már a laikusnak is illik mindezeket 
tudni; a kötelességszerű szakembereknek an fait kell 
lenniök ezekkel az elemi igazságokkal. Annál is inkább, 
mert például nekem, kinek nem hivatása az erdőérték- 
számitástan kötelességszerű művelése, ez a tudásom 
csak magamnak haszon, tehát mintegy úri kedvtelés, 
tiszteletreméltó amatőrködés tőlem. Ellenben a hiva
tásos művelőknek nem nobile officilima ez, hanem, 
hogy egy másik szép latin kifejezéssel éljek: kutya
kötelessége. Mert amit mi laikusok csak a magunk úri 
passziójának kielégítésére tudunk, annak tudásáért a hozzá
értőknek szép fizetés jár. Értve szép fizetés alatt azt a 
fizetést, ami nem fizikai munkával érdemlődik meg, ha
nem uj gondolat termelésével, a tömeg orránál való 
előbbrelátással, a megértésnek intellektuális fejlődöttsé- 
gével. Az amerikai trösztigazgátó nem azért kapott éven
ként legalább egy millió dollárt, mert mindennap előbb 
volt ott a hivatalos szobájában, — nem is azért, mert 
tudta még másnál is jobban, hogy mi a különbség az 
akác, a mellingtonia, meg a douglász fája között, — 
hanem azért, mert előre megértette, hogy mi lesz az 
adott pillanatban, az adott, vagy kínálkozó alkalmak közül 
a leghasznosabb a gondjaira bízott jövedelem eloszlás 
rentábilitásának biztosítása érdekében.

A műtrágyázás az erdőgazdaságban.
ív.

Nem egy helyt meggyökeresedett téves felfogás az, 
hogy a facsemetét ne növesszük tápdúsabb, táperősebb 
talajban, mint a minő az a talaj, a melybe ezt a cseme
tét idővel átültetni szándékozunk. A csemete éppen növe
kedési első zsenge korában leginkább reá van utalva 
arra, hogy minél táperősebb talajból táplálkozhasson. 
Ártalmára inkább csak az fog válni, ha viszonylag enyhe 
égalj vidékeiről zordabb tájak talajába ültetjük. Ezt két
ségtelenül és végzetesen meg is fogja sinyleni. Az erő
teljesebb csemete, kellően trágyázott talajban kifejlődött 
dús gyökérzetével még gyöngébb talajminőségben is 
sokkalta kedvezőbb gyarapodást fog mutatni, mipt a 
folytonos nélkülözések között nevekedő silány gyökér- 
zetü, hitvány csemete.

Magyarország, Ausztria és Németország területein több 
nagyobb kiterjedésű uradalom fölött rendelkező Fürstenberg 
hercegi család egyik erdőgazdaságában a fenyőcseme
tékkel sehogy sem boldogultak. Különböző műtrágyázási 
kísérleteik is eredménytelenek maradtak, mígnem aztán 
pár év előtt a fenyőcsemeték részére a műtrágyát zöld
trágyázással kombináltan kezdték a kísérletek során al

kalmazásba venni. A területet elsőben is kainittal és 
Thomassalakliszttel igyekeztek javítani s az így bekapált 
talajba bükkönyt vetettek. A sűrűn elvetett és buján 
díszlő bükkönyt nyár végén, a midőn hüvelyei teljesen 
kifejlődtek, zöld állapotban betrágyázták a talajba; 
következő tavasszal pedig az egész területet 2 éves fenyő
csemetékkel ültették be. A csemeték gyarapodása szem- 
melláthatóan gyors és erőteljes volt. Két év múltán a 
csemeték 45 cm. magasságig fejlődtek; az új hajtások 
hossza pedig 15—28 cm. közt váltakozott.

A facsemeték szükségletei során rendkívül / jelentős 
szerepe jút a nitrogénnek. A csemeték ebbeli nagyarányú 
szükséglete mellett első sorban is arról kell gondoskodni, 
hogy ezt a növényi életre oly fontos és nélkülözhetetlen 
tápanyagot elegendő mennyiségben biztosítsuk a cseme
téknek. Hazánkszerte akad több olyan, igazán szépen 
díszlő csemetekert és faiskola, a hol a növényegyedek 
kisebb-nagyobb mennyiségben, az adott viszonyokhoz 
képest elegendő nitrogénhez júthatnak. Sajnos, túlbőven 
sehol sem részesülnek azért ebben a fontos tápanyag
ban, miért is nitrogénszükségletük bőségesebb fedezésé-, 
vei mindenkép előnyös szolgálatukra sietünk. A növény, 
kivált fiatal, zsenge korában mindenkor hálával és haszon
nal veszi a nitrogént. A nitrogén jelentősége a növény 
gyarapodásánál mindenkép első helyen áll, mindamel
lett korántsem lehet az kizárólagos tápszerszolgáltató. Ahol 
valósággal pazarúl is bántak a nitrogénnel, emellett pedig 
a növény egyéb szükségleteit kevésbé jelentőseknek vették, 
avagy éppen mellőzték, csak annyi kárt okoztak a cseme
téknek, mintha nitrogénben azt egyáltalán nem része
sítették volna. A nitrogén hatékonysága akkor válik a 
gyakorlatban is valósággal értékessé, ha egyéb megfe
lelő trágyaszerrel kapcsolatban alkalmazzuk azt kiegé
szítő tápanyagként.

A gazdaságilag mivelés alatt álló talajok nitrogéntar
talma 10—15%-nyira becsülhető. Ez is csak a felső, 
mintegy 25 cm. átmérőjű talajrétegben található. Az 
aránymennyiség tehát elég kedvező; mindamellett a 
mezőgazdaság egyes termékei előnyösen képesek a 
fenti számnál magasabb százaléknyi nitrogént is kihasz
nálni. Ramm számításai szerint az erdők talajában alig 
3—5%-nyira tehető a nitrogén, a miből önként követ
keztethető, hogy az erdő termékei itt-ott oly becses 
humuszrétegük értékes alkatrészei dacára is sokkalta in
kább nélkülözik a nitrogént, mint a mezőgazdaság talaj
nemei.

Az erdők fáinak, illetőleg a csemeték nitrogénszükség
letének pótlására, fedezésére alkalmas műtrágyaszerekként 
a chilisalétrom, a kénsavas ammorliák és a vérliszt a 
legismertebbek és leghasználatosabbak. A nem mester
séges trágyaszerek sorából pedig maga az istállótrágya 
és a komposzt biztosítanak a fák részére is bőséges 
nitrogént. Ezekhez járul újabban a már ismételten em
lített zöldtrágyázás, amit az úgynevezett nitrogén gyűjtő 
növények elvetésével szoktunk eszközölni. Az ilyen nitro- 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



15. szám. MAGYAR ERDÉSZ 285

géngyűjtő növények, nevezetesen a pillangós viráguak, 
ezek sorából pedig legkivált a csillagfürt, a herefélék, 
bükköny, a lucerna stb. előnye és hasznavehetősége abban 
nyilvánul, hogy ezek a növények nemcsak a légkör 
nitrogénjét képesek fölvenni, földolgozni s a fölvett 
nitrogénkészletet részben a talajba is átvinni, utóbbit 
pedig ez úton nitrogénben dússá változtatni, hanem egy
ben arra is képesítettek, hogy szokatlanul mélyreható 
erőteljes gyökérzetükkel, a talaj mélyében található egyéb 
tápanyagokhoz is hozzáférkőzzenek; ez által pedig ezeket 
a tápanyagokat nemcsak a maguk, hanem az utánuk 
következő, vagyis utóbb velük zöldtrágyázott növények
nek, nevezetesen pedig a jelen esetben az erdők gyara- 

felelő mennyiségű tápanyagokban bővelkedő talajmélynek 
meg van egyben az az előnye is, hogy a gyökérrészek 
fentartásához és gyarapodásához mellőzhetetlenül szük
séges nyirkosság, nedvesség fölött is rendelkezik, amely 
körülmény mindenesetre összefüggésben áll azoknak a 
tápanyagoknak létezésével is, amelyek a talaj bizonyos 
mélységében magának a talajjal és a talajból táplálkozó 
növényvilágnak a létfeltételeit biztosítani hivatottak. A 
talajnak bizonyos tápanyagokkal való gazdagodását végül 
kiegészíti az erdőkben elsősorban is maga a humusz, amely
nek szerves anyagai az erdők növényzetének fentartásá- 
nál és gyarapodásánál mindenkép mellőzhetetlen szerepre 
hivatottak.

Trágyázatlan csemete. 600 kg. Thomassalakkal és 1000 kg. I 600 kg. Thomassalakkal, 1000 kg. Kai- 
Kainittal (hektáronként) műtrágyázott, nittal és csillagfürttel (hektáronként) 

előbbivel egykorú csemete. trágyázott, előbbiekkel egyidős csemete.
40 cm. talajmegmunkálással. | 40 cm. talajmegmunkálással.40 cm. talajmegmunkálással.

pítására hivatott csemetéknek is hozzáférhetővé, feldol- 
gozhatóvá és eredménynyel használhatóvá tegyék. A zöld- 
trágyaszerül szolgáló növényzetet követő növényvilág 
a zöldtrágyával előkészített útakon maga is szokatlanul 
mélyre hatolhat gyökereivel a talajba, ahol a zöldtrágya- 
szerül szolgált anyag által nyújtott tápszereken kívül 
egyéb, a növénygyarapodást előmozdító tápanyagokra, 
nevezetesen a talaj egyes növénytáplálásra hivatott táp
sóira, úgy egyben á különféle trágyaszerek útján a talajba 
hatoló tápanyagokra is könnyen reá fog találni. A meg- 

Homokos, de sőt legsilányabb összetételű kavicsos 
talajnemek javításánál is, zöldtrágyázó-szérként legered
ményesebben alkalmazzák ma a csilJagfürtöt. Nitrogén
szolgáltató képesség tekintetében a csillagfürtök sorában 
sorrend szerint következnek a kék, a vegyes tarka, a fehér 
és a sárga csillagfürt. Utóbbinak nitrogénszolgáltató képes
sége mintegy 20—25°/o-al csekélyebb az előbb elősorolt 
rokonfajoknál. Idevágó kísérletek egész sorozata tanús
kodik arról, hogy a zöldtrágyáz óul felhasznált csillag
fürt helyén a talajba hatoló növény gyökereiben sokkalta 
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erőteljesebb, felső növényi részeiben hasonlíthatatlanul 
izmosabb, mint az egyazon talajba hasonló létfeltételek 
közt, ámde zöldtrágyaszer elővetése nélkül elvetett vagy 
elültetett növényzet.

Ahol a természet előrelátása maga gondoskodott meg
felelő mennyiségű és minőségű humuszképződésről, ott 
kivált az erdőnél és termékeinél nélkülözhetővé válik 
ugyan a zöldtrágyázás éppen nem jelentéktelen költség
kiadása, mindamellett a talaj egyes hiányai, fogyatékos
ságai, főként pedig az egyes csemeték és fák igényeihez 
alkalmazott mesterséges trágyaszerek segítségül vételével 
ez esetben is mindenkép csak javára sietünk az erre 
ráutalt növényzet gyarapodásának.

(Folytatjuk.)

Egy kis vadászat.
Irta Domingo.

Sajnos, hogy kis vadászat volt, mert nagy akart lenni, 
de hát sors uram csupán csak a vadászat hírét titulálta 
„nagy“-nak, maga a vadászat maradt csak „kicsi.“

De hát hogy az elején kezdjem és ne mindjárt a 
végén, ez mindenesetre célszerűbb, mert ha mindjárt a 
végén kezdem, ki fogja megtudni, hogy mit akartam 
mondani az elején ? Hát úgy vagy nyolc hosszú eszten
dőkkel ezelőtt történt az eset, az a bizonyos kis vadá
szat. Tán mondanom sem kell, hogy olyan „pesti vadá
szok“ mintájára tervezett vasárnapi puskázásról volt 
akkor és van most szó.

Somogyország fő- és székvárosából indult ki az öttagú 
vadászkompánia. Persze az én nem kevésbbé b. szemé
lyem is az ötök közé számítandó. A hatodik volt maga 
a vadászterület boldog tulajdonosa : Maurer Imre bácsi, 
aki — szegény — már néhány év óta nem lövöldöz 
sem a gágogó vadludakra, sem a vadrucákra, de még 
csak a sirályokra sem, mert most már semmise 
bosszantja őt, lévén a temető csendes lakója. Csupa- 
sziv, jókedélyű, mókás öreg úr volt Imre bácsi.

Nagyon szeretett bennünket: szárazföldi vadászterületű 
halandókat ő, a vízi vadász. Mert mi legjobb esetben 
lőttünk 2—3 nyúlat, vagy — verebet, de ő nap-nap után 
egy két tucat puha-húsu, kövér vadlibával tért haza, 
jobban mondva vele a csónakja.

Fonyódon lakott Imre bácsi télen-nyáron. Ott volt szép 
birtoka, szőlője, meg valamivel odébb a bérelt vadász
területe, a Balaton partján. Öreg napjaira az volt minden 

öröme és boldogsága, ha vadászgathatott. Beevezett kis 
csónakén az ingoványos vízre a nád, sás, káka közé és 
ott nagy buzgón lesett.

De a mint mindenféle szerelemnek egyszer csak vége 
szakad és hogy nincs tökéletes boldogság ezen a sáros 
világon, — azonképen az ő jókedvének és kedvenc 
szórakozásának is volt egy hátránya: — a társaság 
hiánya. Mert bizony nem minden embernek adatott meg 
az, hogy dolog nélkül élhesse át az életét, mint teszem 
Imre bácsi.

Imre bácsi ugyanis az emberről azt a megállapítást 
vallotta,, hogy „az ember tollatlan, kétlábú élőlény, 
amely társaságban él,- hússal és — borral táplálkozik.“ 
Apropos : bor. Imre bácsi a bort is szerette. Mindent és 
mindenkit szeretett. Szerette az embereket, a jó harapni- 
valót, a bort, a vadászkutyáját a puskáját és — minket 
ötőnket.

De hát itt is baj volt. Itt meg az volt a baj, hogy 
szives vendégszeretetét nem igen vehettük igénybe, mert 
ráérő időnk csak vasár- és ünnepnapokon volt, de akkor 
se mindig. És ha valamennyien nem mehettünk, akkor 
rendszerint egyik se ment nagyobb útra. Kettőnket 
hétköznapokon lekötött a redakció, a többit meg az iroda. 
Vasárnap pedig vagy valami pártértekezletet vagy ban
kettet hozott az ördög a nyakunkra és igy mindig fuccs 
volt a vasárnapi kirándulásnak, mert azokon az értekez
leteken figyelni kellett minden szóra, s hogy a lapból 
valahogy ki ne maradjon X. Y. hentesmester ragyogóan 
ékesszólású és tudományos alapokon nyugvó előadása 
az argentinjai hús ehetetlenségéről.

Pedig szombat reggelre mindig pontosan megérkezett 
Imre bácsi barátságos meghívása, a vasárnapi és fonyódi 
vadászatra. Egyszer aztán nem törődve a „saját, külön 
kiküldött tudósítónk“ cím és jellegével, összeesküdtünk, 
hogy holnap, azaz vasárnap a reggeli vonat indulása 
előtt Somogyország fő- és székvárosának pályaudvarán 
találkozni fog az öttagú társaság.

Találkozott is, pedig nekem egy nagy feminista nép
gyűlésen kellett volna lapomat képviselni. Vigye a manó 
az egész feminizmust, mikor én ma a Balatonon fogok 
vadászni.

Valami nagyszerű flegmával helyeztük el a polcon a 
legutolsó divat szerint készült háti-zsákainkat, meg fé
nyesre kisubickolt puskáinkat. (Úgy zárjelközt megjegy
zem, hogy az én puskám nem volt az én puskám, hanem 
kölcsönkért jószág, mert nekem sohasem volt „saját, 
külön“ puskám, elsütni sem mertem volna.) A hátizsák 
tartalma mesés volt. Telve különféle ennivalóval, jó 
borral, cognaccal, szivarral. (Még az olcsóból.) Volt fejen
ként vagy öt kiló töltény is.

Vicinális vonat lévén az a bizonyos’fonyódi, hát meg
lehetős lassan nyikorgóit. Harminc kilométeres utat 
reggel 8-tól 11-ig tett meg. Persze szidtuk a máv.-ot, 
mint a bokrot. (Én nem mertem szidni, mert nekem —- 
potyajegyem volt — boldog idők.) De hát azért odaér' 
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tünk. Mi meggyarapodva, a hátizsákok pedig megfogyva 
tartalom dolgában.

Az állomásnál Imre bácsi szaladt elénk nagy öröm
mel és újságolta, hogy annyi a vadliba, hogy csuda. 
Nagy nehezen fölkecmeregtünk kocsijába és megindult 
a jókedvű vadászkompánia a viziháborura — akarom 
mondani: vadászatra.

No, — előbb odaértünk a vadászterülethez, mint 
hazulról ide, Fonyódra, de nem sokkal. De odaértünk.

Egy sem volt közölünk vadász, Imre bácsit sem szá
mítva annak — gondolom, a vadlibák mennyire nevet
hettek magukban. Arpint a kocsiról leszálltunk, kezdetét 
vette a készülődés és átpakkolás a kocsiról.a csónakba. 
Ez is hamar ment. Két parasztfiu ült már a csónakban 
a lapátoknál. Ők fogják a csónakot a vizen hajtani és a 
lelőtt vadat úszva behozni.

Alig lépek be a csónakba, a fejem fölött nagy vadlúd- 
gágogást hallok. Odanézek nagy hirtelen, hát szinte 
megijedtem, oly nagy csapat vadlúd úszott át fölöttem a 
levegőben. Nagy ijedten odaszólok Imre bácsinak:

— Jaj, Imre bácsi, nézze, mennyi vadlúd röpül a 
fejünk fölött. Nem bántanak ezek minket? . . .

Az oldalát kezdte tapogatni nagy nevettében az öreg 
és kacagva szólt naiv kérdésemre:

— Ne félj, öcsém, azok félnek mitőlünk. Ott van a 
válladon az a puska, lőjj közéjük, hadd látom mit tudsz.

— Az ám — gondolom magamban és nagy bátran 
lekapom a puskát, célzok és durr, azaz hogy nem volt 
durr,------- —

— No, — mondja az öreg, — ez csütörtök volt.
— Nem volt ez csütörtök, hanem üres, mert meg 

se volt töltve — szóltam nagy mérgesen. De majd 
mindjárt megtöltöm, aztán lehozok egy ebédre valót 
belőlük.

Azzal kezdem zsebről-zsebre keresni a töltényeket, de 
akkor jut eszembe, hogy hiszen azok a hátizsákban 
vannak elhelyezve. No, hát keressük meg a hátizsákot. 
Szerencsére azt is megtaláltam. Kivettem belőle egy jó 
zsebre valót és egyet a kezembe véve, kezdtem azt a 
csőbe begyömöszölni. De sehogy se akart bemenni. 
Mondom az öregnek:

— Imre bácsi, én nem tudom hogyan kell ezt a puskát 
megtölteni. Mutassa meg. Maga már úgyis régi vadász.

Persze az egész társaság óriási nevetésbe tört ki, hogy 
én a töltényt elől, a csőnél akartam belehelyezni a 
fegyverbe. Mikor aztán vége volt a nevetésnek, szégyen
kezve adtam át a puskát Imre bácsinak, hogy töltse meg.

Egy-két csattantás, pattantás után jelezte az öreg úr, 
hogy töltve van, lehet már lőni. Elveszem tőle a puskát 
és nagy ügygyel-bajjal bekecmergem a csónakba, annak 
is a túlsó Orrára és mikor oda fölállok, keresem a vad- 
lúdakat. No, hiszen azokat kereshettem már. Valószínű
leg Badacsony fölött gágogtak.

Elment a kedvem mindjárt az egész vadászattól. 
De Imre bácsi biztatott, hogy lesz még elég, csak 

legyek türelemmel. Azzal az egész társaság kezdett 
kászolódni és helyet foglalni a csónakban. Le is ültünk 
mindnyájan és el is indult a csónak. Kievezett velünk 
a két parasztfiu a sík vízre és ott uszkáltattak bennün
ket egy darabig. Aztán befordultunk egy nádasba és 
annak a sűrűjében megállapodott velünk a csónak. Ott 
meglapulva hallgatóztunk, figyeltünk. A jöttünk zajára 
eszeveszetten menekülő félénk madarak lassan lassan 
visszatértek fészkeikbe, anélkül, hogy bennünket észre
vették volna.

Mikor már jól kipihentük magunkat és meguzsonáz- 
tunk, Imre bácsi jelezte, hogy kezdődhet a vadászat. 
Nos, hát elkezdődött. De hogy hogyan, azon még most 
is igen jóizüt tudok nevetni, ha eszembe jut.

Nekem töltve volt a fegyverem, hát én akartam az 
első lenni. Imre bácsi a madarak föllármázása céljából 
belelőtt a nádasba két hatalmas pukkanást. Nosza, lett 
erre olyan fülsiketítő lárma, hogy azt hittem, itt okvet
len meg kell bolondulni. De nem kellett megbolondulni, 
hanem nézni és csodálkozni. . Engem annyira meglepett 
a rengeteg sokaságu viziszárnyas, amint- felhőként elta
karták szemeink elől a napot, meg az égboltot, hogy 
elfeledkeztem a vadászatról, a kompániáról, sőt még a 
puskáról is és csak bámultam.

Imre bácsit bosszanthatta az én — szerinte — érthetet
len ácsorgásom, hogy rámszólt.

— Lőjj ■ már, az ebadtát, mert megint elmennek, aztán 
megint üldögélhetünk.

Megjegyzendő, hogy a társaság többi tagja sem volt 
képes lőni, annyira lekötötte valamennyink figyelmét a 
levegőben úszó rengeteg sokaságú madár tarka egyve
lege. De Imre bácsi biztatására mindnyájan fölugráltunk 
és lövésre kész állásba helyezkedtünk. Imre bácsi lőtt 
először. Jól lőtt, mert nyomban bukfencezni kezdett egy 
szép vadlúd és nem messze tőlünk belepottyant a vizbe.

— Hurrá 1 — kiabáltunk összevissza. Én nagy örö
mömben fölugrottam a csónak orrára, céloztam és lőttem. 
De a fegyver tusa olyan erővel vágott vállon, hogy meg
szédültem az amúgy is ingó csónakon, hátratántorodva, 
ráestem egyik vadásztársamta, aki véletlenül a csónak 
szélén ült. Pillanat műve volt az egész. Ráestem a tár
samra és együttes erővel belepottyantunk a bársonyos 
Balatonba, szépen fölborítva a csónakot is.

No, hiszen, volt ott jajgatás, segitségkiabálás, károm
kodás és miegyéb. Szerencse volt a szerencsétlenség
ben, hogy valamennyien jól tudtunk úszni, mert külön
ben a mulatságos esetből könnyen siralmas dolog is 
történhetett volna.

Vagy egy félórai keserves kecmergés után kiértünk a 
különben sekélyes vízből a partra. Telve voltunk piszok
kal, sárral, hínárral. Zsebünkben szerencsére elázott 
minden szivar és így a Balatonmente híres szúnyogjai 
egész hidegvérrel lákmároztak rajtunk. Csupa viz volt 
mindenünk. Azonkívül a legutolsó divat szerint készült 
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hátizsákaink tartalmának is kampec. A puskák is egészen 
szépen néztek ki.

Szóval meglehettünk elégedve a vadászatunk mai 
„eredményével“. Imre bácsi volt a legmérgesebb. Meg
ígérte, hogy többé soha sem invitál bennünket vadá
szatra. Nem is bántuk.

Jó sokára megjött a csónakot kivontató és helyreállító 
két parasztfiu. Elhozták az egyetlen lelőtt vadlibát. Tüzet 
raktak hamarosan és megsütötték. Jóllaktunk valamennyien 
és egész vígan, fütyörészve indultunk estefelé a vicinális 
állomása felé . . .

Hát így volt. Ezért lett a „nagy“ vadászatból „kicsi“ ...

Fehértói puskások.
Irta Lakatos Károly.

Az észak- és délamerikai nagy szigetes tavakon épp 
oly nagy sneff-, kacsa- és vadhúzások vannak a tavaszi 
és őszi hónapokban (a madárvonulás idejében), mint — 
kisebb arányokban bár —■ a mi, óriási vadbőségéről or
szágszerte nevezetes Fehértavunkon — és a vadászati 
módok is azonosak: kitömött, mindenféle mocsári- és 
vízimadár (u. n. maskok) segélyével, lesgödörből törté
nik és a húzási szezon alatt a farmer-vadászok és a 
műkedvelő lesipuskások is rengeteg szárnyas vadat hoz
nak „terítékre“, melyekből még Párisba is jut; többnyire 
azonban a tavak körüli városokban kerül eladásra a lőtt 
vad, mert kivált melegebb időjáráskor hamar romlásnak 
indulva, a távolabb való szállításra alkalmatlanokká vál
nak. Nálunk Szegeden, hetivásáros napokon, a piacot 
és vadasboltokat árasztották el a Fehér-tón lőtt vaddal 
a helybeli tavi-puskások és potom áron vesztegették 
azokat.

Ma már persze, a vízcsapolászati okvetetlenkedés óta, 
megfógytak a tó madarai és a gojzervadászok is vég
eltűnőben vannak s ma-holnap hír se szól róluk, hogy 
léteztek volna valaha. Pedig érdekes nép volt ez, épp 
oly jellemzetes szegedi néprajzi alakok valának, mint 
akár a pákász hajdanában és a híres galambcsíszárok, 
vagy a madarászó emberek. De hát fait mindennek 
ami régi, ami avult, ami lejárta magát az idők sorján ...

A vadászat a Fehértón kora tavaszszal, vagyis inkább 
már a tél végével kezdetét vette. Mátyás napja táján 
már ^készülődtek a tavi puskások, mert e tájban a „nagy 
szélkiáltó“ előőrsei már „mutatózni“ kezdenek; azon
képpen némely sneffaj, kacsa, lúd.

Különben alig hogy átcikkázni kezd egy vidorabb su
gár a haldokló téli szürke légköri borongáson; alig hogy 
szivacsszerű, lyukacsos, piszkos tömeggé kezde válni a 
tó jegén lomhán megfekvő hólepel a tavaszi napsugár 
hatása alatt s a tó jégkeble is szakadozni, megtörni 
kezdett a kikelet lanyha fuvalmának engesztelő simo- 
gatására: a nyilt helyeken már tömegesen jelentkeztek 
(s, jelentkeznek ma is) téli és tavaszi madárvendégeink 
tarka népségei. Majd nap-nap mellett mind számosabban 
lepik el a tó rohamosan fejlődő tükrét.

A tavi puskás szive már ekkor megdobbant az öröm
érzettől, habár az igazi madárhúzásnak még kissé 
odábbat van az ideje. Szerencsét próbálni azonban már 
kora kikeletkor is lehet.

Jó korán előkerültek tehát a „farán tőtődő“ ütött-kopott 
ferlachi disznólábak, a kimustrált kapszlis „perpassiósok“, 
meg a vérmarta, kérges vászon-zsákok és tarisznyák 
emellett, melyekbe évek óta a lesen lőtt madarak haza- 
cipelés végett „rakodnak“. Majd a többi mellőzhetlen 
kellékek is előkerültek a dugaszhelyekről, nevezetesen 
elsősorban is a „gólyák", melyek tulajdonképpen nem 
egyebek voltak, aszalt szélkiáltóknál, melyek vadászatok 
alkáliméval „csalikul“ használtattak, amennyiben ilyenek 
nélkül a Fehértón minden lövészeti igyekezet kárba 
veszett fáradalmak közé volt számítható. Tehát mind igen 
fontos tényezőre, nagy gond volt a gólya museomra 
fordítva. Féltették is nagyon, mint az aranymarhát, aki
nek van. Kölcsönben a világért sem adták volna, már 
azért se, mert ha nincs, szerezni nehéz; másrészt mert 
preparálásuk nagy nehézséggel volt összekötve — és 
mert a gazdaasszony-féle görbe szemmel nézte a „gyalá
zatos jószágokkal való disznókodást“, mivel hogy e 
művelet a kenyérsütő kemencében történt akképpen, 
hogy a frissiben lőtt gajmos orrú madarakat a búbosban 
helyezték el s ott addig aszaltaták, mig csontkeményre 
ki nem száradtak. Aztán kapott mindegyik a hasába egy 
jó hosszú és hegyes „lábat“, melynek segélyével ki 
lettek állítva a lesen — s ezzel a „gólyákénak keresz
telt csodakrampusok használatra készen álltak.

Ha még miegymás előkészületek is megtörténtének, 
összejöttek valahol Bartók uraimék, Nosza uraimék, 
Bicók uraimék, Cirok uraimék — és tudná is a jó 
Isten még miféle csudálatos nevű uraimék a tavi pus
kások ármádiájából és megbeszélték az első kirándulás 
dolgát.

A kirándulás napja megállapíttatván, együtt indultak 
ki a sokat ígérő excursióra, persze az első fecskecsicser- 
gésre, vagy hajnali kuvaszszóra már talpon voltak.

Csodálatos karaván 1 Csodálatos felszerelés 1 . . .
Ütött-kopott tökfödő alá rejtett vihartépte, torzonborz 

arcok. A ringyes-rongyos ruha csak úgy ligett-lógott 
rajtok, mintha a kisbéres vasvillával hajigálta volna rájok. 
Csupa folt hátán folt az egész. A szinét már sok évvel 
ezelőtt kimarta a széki latyak, a tó lúgos vize, meg 
az idő.
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Még a hátuk közepe is sárfoltos volt 1 Legfelül a 
tavalyi maszat képviselő az elmúlt idők patináját, azon 
alul pedig az évenkénti rétegek skálája rakodott . . . Hja, 
a kefe nem viszi le, bicskával kapargatni pedig hossza
dalmas, unalmas munka a barátságos tapadványokat, 
kivált ha az érkező szélkiáltók és sneffállatok füttyentése 
behallatszik már a tanyaudvarba a „székekéről . . .

Ilyenkor „mörini köll sebösen“, mert különben a jól 
dressirozott lüvőeszköz magától is elsülne a szögön.

De még most csak a próbálkozás van soron. „Nem 
köll hát lóhalálában igyeközni kifelé!“ S ennélfogva 
némi nemű „kitapasztalás“-ra is lehet sort keríteni, pél
dául, hogy van-e még bibicláb fagyasztó temperaturája 
a totyogósoknak, melyben mezítláb szokták az apostolok 
lovát serkenetes továbbításra alkalmazni; meg aztán — 
eltekintve az egészségi és „kiáztatási“ szempontoktól — 
a Fehértó pocsolya országában luxus is a lábtyű-féle, 
mert mihamarább tönkretenné a sziksós lé . . . Kár 
volna érte 1

Különben „jól fest“ az öldöklésre hivatott sereglet. 
Senki nem mondaná úgy felületes láttatra, hogy nem-e 
valami mamuth korabeli cölöphajléklakók ők! Csakhogy 
a „fegyverzetük" körülményesebb talán, mint azoknak 
volt vala.

A nyakukban lógott a kurta disznóláb egyfelől, rozsdá
val lehetőleg vastagon emalirozva és sárgadrót-gyűrüze- 
tekkel megerősítve, a szétpukkanás ellen védekezendő. 
A másik oldalon az ebadtá nagy, vadvértől kérges 
vadásztarisznya fityegett, munitióval, elemózsiával, miegy
mással pukkadásig megtömve. Elől a tarisznyaszíjhoz 
volt kötözve a csodálatos madármúzeom: 10—12, vagy 
még több „gólya“ és ugyanannyi sneffnek a tarka-barka 
collectiója. Hátul a „pöckölök'1 lógtak, amolyan kútágas 
forma, kétarasznyi hosszú villás fűzágacskák, melyek 
segélyével a lőtt madarak : a „csalók" kiállítva lettek.

Kiegészítő a csodálatos fölszerelést egy vállravetett 
véres, sármocskos zsák, szalmával félig megtömve és 
egy igen fontos „szörszám“ ; az ásó, mely azonban kis 
alakú, kurta nyelű készség vala, a lesgödör elkészítésé
nél nélkülözhetetlen . . .

így néztek ki nagyjában a Fehértó lesipuskásai, melyek
től a gyerökfélék s miegymás tapasztalatlan lelkek pokol
egyházáig iramodénak ijedtükben és „räubert“ kiáltott 
még a kószáló fütyürüs zsidó is, ha váratlanul elébe 
toppant egy-egy díszpéldánya az odúlakó jágereknek.

A merre csak elhaladtak, a tanyabeli kuvaszok hátán 
fölborzadt a szőr az irtozattól s órajárásnyira is elkísérték 
rémítő csaholások közben a furcsa karavánt. Hanem „a 
kutya ugat, a karaván halad“ ejti az arab közmondás. 
Megszokták már a kutyaribiliót. A göndör kuvaszok, 
recte: komondorok ellen azonban védekezni kellett, mert 
e kánis fajták nemcsak hogy leszedték a lóról a perse- 
cútort, hanem a féltett „gólyákat" is leráncigálták az 
ijesztő alakokról. De volt is ilyenkor olyan átkozódás, 

miatyánkozás eredeti szögedi stylusban, hogy aki hallotta 
is, elkárhozott tülle a mélységes poklok fenekére.

... — De csakhamar ismét megbékültenek a két és négy 
lábon járó mérges alanyzatok. Persze, mert az ilyen 
kritikus események után búfelejtőnek isméden és ismét- 
len is előkerültének a hűvös helyekről, a jóféle nyak
olajjal telített kortyantó edények, mely functióhoz az él
tető zenét a szép szavú snyeffek és szélkiáltók szolgál
tatták, kiabálódzva, hogy széllösz, széllösz, miket hallani 
nagyon szép és érdekes azoknak, akik értik a madarak 
nyelveléseit! . . .

A tóhoz érve, széjjel oszoltak az impresszióval magú-, 
kát már jól teleszedett gójzerjágerek. Ki-ki ment felke
resni tavalyi lesgödrét s hozzálátott annak rendbehozá
sához. Kimerte belőle a vizet, kihányta a sarat és aztán 
kiszalmázta, szóval akként kászolította el, hogy minél 
kényelmesebben s kellemesebben lehessen benne „lakni". 
A gödör falazatába faszögeket is vertek és jó mély „vendég
odúkat“ kapartanak jó mélyen befelé, melyek az élés
tárat és miegymás rakodóhélyeket voltak hivatva helyette
síteni ; ugyancsak odarakták kézügyben a muníciót is s a 
bicskát, sót, paprikát s a dohányzacskót.

Ha netán alacsonyabb vízállás mellett a vizen valami 
kis szigetféle ütötte ki magát •— bár akkora csak, mint 
egy nagyobb hordófenék — annak rögtön akad gazdája 
és nyomban a „les“ megásásához fogott az okupátor. 
Az ilyen szigetkék ugyanis a legjobb leshelyeket adják, 
mert a húzó madárságnak eszeágában sincs, hogy a kis 
kimaradt földfolton rejtőznék valami ellenség. Persze, 
mert a gödörről fogalma sincs a vadjószágnak; a partok 
mentén azonban már gyanakodóbbak s igencsak fölve
szik magukat, ha gyanúsat sejdítenek.

Hogy a viz szivárogna föl az ilyen kis szigetkéken 
ásott lesgödrökben, attól nincs mit tartani. A Fehértó 
talajának ugyanis oly szívós, vizáthatlan természete van, 
hogy a lesgödör, ha csak az esővíz be nem áztatja, vagy 
a hullámverés meg nem nedvesíti — ami ellen a fel
töltés használ, — bár egészen körül legyen is vízzel 
véve, a fakadó víztől mindig ment marad.

Ha sziget seholsem látszik ki, akkor a lesgödört köz
vetlen a viz szélén ássák és pedig oly mélyre, hogy a 
bennülőnek csak a fél feje látszik ki belőle; hanem a 
kilátás el lesz maszkírozva felrakott sárral meg göröngy- 
gyűrüzettel, melyen lőréseket (látó lyukakat) vájtak; a ki
ásott fölösleges földet azonban az utolsó morzsáig a vízbe 
hányták, nehogy gyanút keltsen némely óvatosabban körül
tekintő madárnál.

Minthogy pedig a lésipuskás már eleve jól kitanulmá
nyozta a húzó madarak „járását“, leshelyeket csakis a tó
északi és északkeleti vagy északnyugati vonalán készített 
magának, hogy szembe kaphassa a fölvonuló vándorokat.
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Részesítsük védelemben a madarakat.

Néhány év óta feltűnően tapasztalható, hogy Magyar
ország híres madarai mindinkább fogynak és már híre 
sincs annak a régi madárbőségnek, ami pedig itt vala
mikor meseszerü volt.

Ennek okát sokféle körülményben keresik s ha meg 
is találják az igazi és valódi okot, azon bizony most 
már lehetetlenség volna segíteni, mert akkor meg kel
lene állítani a világ folyását, a kultúrát stb. Egyedüli, 
amivel ideig-óráig még segíthetünk valamelyest a kiveszni 
készülő madárvilágon, — a vadásztörvénynek végtelen 
szigorú alapokra való fektetése.

Téves és elhibázott okoskodás az, amely abban igyek
szik a madárvilág pusztúlását magyarázni és valódi okát 
megtalálni, hogy a vadásztörvény igen lanyha és elnéző 
voltánál fogva derűre-borúra pusztíttattak és kizárólag 
ezen oktalan pusztítás következtében csappant meg a 
régi híres szárnyas-állomány.

Kétségtelen és magam sem állítom, hogy nem járult 
hozzá az enyhe vadásztörvény a szárnyas-állomány nagy
mérvű pusztításához. Ezt nem vonom és nem is vontam 
soha sem kétségbe. De itt meg az az igazság dombo
rodik ki, hogy az intézkedéseiben enyhe vadásztörvény 
hozzájárult ugyan a szárnyas-állomány minőségében és 
mennyiségében való hanyatlásához, de azt egyenesen és 
egyedül csupán, elő nem, iáézte!

Más tehát az ok, ami ezt a sajnálatos és soha ez 
életben vissza nem csinálható körülményt előidézte.

Vadászember előtt ismeretes az a körülmény, hogy a 
mióta Magyarország több nagyobb mocsarát lecsapolták, 
azóta roppant föltűnő módon kezdtek fogyni, elmaradni 
és pusztúlni a mocsári szárnyasok. A lecsapolás meg
fosztotta őket elsősorban lakó- és költőhelyeiktől, másod
sorban pedig élelmüktől.

A legtöbb madár vagy közvetlenül a tóból, mocsárból 
vagy pedig annak mellékéről szerzi be mindennapi táp
lálékát. No, már most, ha a tavat vagy mocsarat lecsa
polják és eke alá fogják annak medrét, talaját, — egyet
len csapásra eltüntették és elvették annak a mocsári 
szárnyasnak a lakását és táplálékát is. Lakás és táplálék 
nélkül pedig nemcsak az ember földönfutó, hanem a 
madár is.

Egy-egy ilyen lecsapolás több százféle madárnak 
veszi el a lakását és élelmét és mivel az a több száz
féle szárnyas voltaképen több ezer tagból áll, —- óriási 
tehát és nyomban észrevehető ez a hiány, mihelyt egy- 
egy ilyen lecsapolásj munkálat kezdetét vette. Hát még 
azután 1

Itt van tehát a hiba és itt is kellene annak orvoslá
sát és orvosságát keresni, de ezen az oldalon, az ügy 
ezen részén: már késő a segítséghez vézető útat-módot 
keresni. Nos, mert a mocsarak lecsapolásának dolgát 
visszacsinálni nem lehet!

Már pedig tudvalevő dolog, hogy Magyarországon a 
madárvilág túlnyomó részét mocsári, illetve vizi madarak 
képezték és ezek adtak „színt és tartalmat“ az egész 
madárvilágnak is.

Sokan azt állítják, hogy csupán Magyarországot kerülik 
el ezek a madarak, mivel kizárólag itt folytatják a lecsa- 
polási munkálatokat olyan különös dühvei. Hát ez, a 
milyen naiv állítás, épen olyan tudatos, — vagy tudat
lan — ferdítés is. Az egész európai kontinensen, tehát 
minden kultúrországban azt a nézetet vallják, hogy min
den talpalatnyi kis földecskét is ki kell használni és 
különösen az eddig „haszontalanul" helyt foglaló mocsa
rakat kell minél előbb lecsapolni, hogy nyomán megte
remjen az a bizonyos mindennapi kenyér.

A keleten és délen, ahonnan a legtöbb vándormadár 
jött el hozzánk nyaranta, — beláthatatlan nagyságú, 
óriási mocsarak voltak, de a mióta az angolok, németek 
és franciák mindjobban fokozódó mérvben foglalják el 
— úgyszólva — lépésről-lépésre ezeket a területeket, a 
mocsarakat is igyekeznek minél használhatóbb terüle
tekké tenni. Tehát itt is, nálunk is, meg egyéb európai 
államokban is szakadatlanéi tartanak ezek a lecsapolási 
folyamatok s mivel ezek a szegény madarak sehol sem 
találhatnak otthonra, s mivel a természetes szaporodás 
alapfeltétele is el van tőlük véve, így a tökéletes pusz
tulásuk immár befejezett tény.

Igaz, sok időbe telik, mire ezek a vándoréletü mocsári 
madarak teljesen kivesznek, de a rájuk közvetve kimon
dott halálos ítélet végrehajtása megkezdődött és addig 
be sem fejeződik, amig az utolsó „mohikán" is, be nem 
adja a derekát.

Tehát láthatjuk, a vadásztörvényt ezen az oldalon 
okolni semmiképen sem logikus, sem indokolt. Mert a 
vadásztörvény hatásköre nem terjedhet ki a mocsarak 
lecsapolási munkálatainak megakadályozására. De hiszen 
nem is ezért szidják a vadásztörvényt. Hanem azért, 
mert a büntetések kiszabásánál igen enyhén jár el és 
intézkedik, — és hogy egyes vadakra vonatkozólag a 
vadászati tilalom körül sem teljesen megfelelő.

Emberies érzésű, igazi vadász soha sem nézi a vadász
naptárt. Tudja kívülről, hogy mikor milyen vadra lehet 
vadászni. — De hiszen a becsületes vadász ellen soha 
sem volt senkinek sem kifogása, hanem az orvvadászok 
ellen. Mert ezeknek hiába van vadásztörvény, hiába a 
vadásznaptár, ezek, amikor vérre (meg pénzre) szom
jaznak, akkor mennek „vadászni“, legyen bár a legszi
gorúbb vadászati tilalmi idő is.

Ezek ellen kell a legközelebb reform alá kerülő vadász
törvényben a legkérlelhetetlenebb szigorúsággal intéz
kedni, mert ha sikerül a vadásztörvény revíziójánál 
ezekre vonatkozólag több szigorító rendelkezést behozni, 
akkor ki lehetne ugyan tolni a madárvilág pusztulásának 
idejét néhány esztendővel későbbre, de a régi jó idők 
híres bőségét még százféle új és Drákói szigorúságu 
törvény sem volna képes visszahozni, visszavarázsolni. 
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Az erdei és egyéb madaraknak a pusztulása is körül
belül ilyen okokra vezethető le. Az országban igen sok 
és nagy kiterjedésű erdő van még ugyan, ÍJe az idősebb 
erdők bizony napról-napra fogynak, megeszi őket a roha
mosan fejlődő ipar, meg az építkezés. Az újabb, mester
séges ültetés utján keletkezett erdőkben már nem olyan 
otthonos a madár. Aztán a nagy városok zaja, gyárak, 
vonatok füstje sem nekik való; szóval nem érzik már jól 
magukat ebben a modern, rohanó korban.

Egyes fajok s#tnyulnak, el-elmaradoznak tőlünk. És 
tavaszszal szomorúan tapasztaljuk, hogy „nini: az idén 
még ezt a madárfajt sem láttam, pedig eddig mindig 
el szokott jönni“. A gazdaságot érdeklő földmivelésügyi 
ministeri rendeletek is már kiveszik a betevő falatot a 
madarak csőréből. Mert most már nem bízzák a hernyó
irtást a madarakra, hanem elvégzi azt maga a gazda is, 
— igaz nem nagy örömmel, de elvégzi. (Vannak azon
ban még jólelkü falusi gazdaemberek, akik sajnálják az 
éhező madarakat és csupa jószívűségből nem pusztítják 
a hernyókat. Lehet azonban, hogy lustaságból, vagy Pató 
Páloskodásból történik ez, mindenesetre az okokat nem 
kutatom.)

Aztán ott vannak azok a kis-puskásoknak való falusi 
vadászterületek. Az ezeket bérlő vadász nem a vadászat
ért magáért bérli azt a kis földet, hanem csupán nye
részkedési szempontból. Kiszámítja, hogy mennyibe kerül 
a bérlet, a vadászadó, ebadó, fegyvertartás, vadászföl
szerelés, stb. stb. Aztán ezen felül haszon is kell, külön
ben miért szaladt, fáradt annyit a vadak után! No, már 
most elképzelhető az a vandalizmus, amit egy ilyen 
„vadász“ elkövet csupán azért, hogy pénzhez jusson, 
hogy pénzre tegyen szert.
’ Erről sokat lehetne beszélni, de nem jó, mért ökölbe 
szorul az ember keze. És bizony olyan fölösleges indu- 
latoskodni I Csupán azt óhajtom még megjegyezni, hogy 
a vadásztörvény legközelebbi revíziójánál ezekre is rájuk 
kellene húzni egy kissé szigorúbb §-t. Mert hát mentsünk 
addig és azt, amit még lehet.

Végül még az igazi és becsületes vadászokhoz volna 
nehány szavam. Ne bízzák teljesen a vadásztörvényre a 
madárvédelmet. Kiki a saját maga lelkiismeretére hall
gasson, amikor nyakába akasztja a tarisznyát, meg a 
puskát. Ne lövöldözzön senki sem ok nélkül és fölös
legesen az erdő és mező szabad madaraira, hanem jobbik 
érzésükre hallgatva, részesítsék a legmesszebbmenő 
védelemben a madarakat!. . .

Horváth István.

Csodabogár.
A kezünkbe került egy „vadászati szakiroda" levele. 

Igen érdekes, különösen azért, mert úttörő a maga nemé
ben és a mi a fő, közvetíti a vadászati szakirodalom 
összes megjelent — bel- és külföldi — neves termé

keit. Ki hogy kívánja. A nyomtatott levélpapiros sze
rint: engros és detail!

Az iroda székhelye: Lugos (Ungarn). A teljes címe ez: 
Marsófalvai és Jablonóvi

Marsovszky Elemér 
vadászati szakirodája — Jagdbüró.

Ez a „jagdbüró11 nagyon misztikus kifejezés. Nem 
tudjuk elképzelni, hogy milyen nyelven is van ez nyom
tatva és kiknek a kedvéért lett ez így megrendelve. 
Mert aki nem tud arabusul, az ne beszéljen arabusul. 
Már pedig a papír türelmének is van határa, különösen 
ha azon m&g neves szakirodalmi termékeket is aján
lanak.

Az ilyen nyomtatott szarvashiba szegénységi bizonyít
vány, diszkreáitálja az irodát és az egész Jagdbürót, 
azonkívül még ha külföldi embernek a kezébe kerül, az 
egész ország szégyenére válik, mert egyúttal a műveltség 
fokmérőjének is tekinthető.

Aki ezt irta, az hallhatott valamit harangozni a 
fonetikus írásról. Ennek helye is van ott, ahol szöveg
ben fordul elő és mesteri kéz vezeti a tollat. De érthe
tetlen körmondatokban és címekben helye soha sem lehet.

Minket azért bánt ez a helytelen és rosszul írt cím, 
mert ez a vadászati szakiroda a sok különféle ígérge
tésein kívül üzletkörébe a bel- és kölföldi szakirodalmat 
is felvette. Már pedig bocsánatot kérünk mindenkitől, 
aki esetleg sértve érezheti magát, annyit csak mégis 
joggal elvárhatunk mindenkitől, aki irodalommal foglal
kozik, hogy legalább üzleti levélpapirosának címében a 
magyar nyelvet engedje érvényesülni akkor, amikor az 
idegent úgy sem érti.

Ez annyival is inkább elvárható, mert §z a felhívás 
magyar embernek, magyar nyelven szólt és mint látható 
(Ungarn) Magyarországon kelt. Mi szükség van erre a 
két idegen szóra, még hozzá, ha az egyiket rosszul is írják?

Levél a szerkesztőhöz.

Kedves Barátom!
Tudod, hogy a gárdának én is hű katonája vagyok; 

valamikor már a káplárságig is felvittem s ámbár vén- 
hedt, kopasz fejemmel most csak a póttartalékot állom, 
de vonzalmam irántatok a régi, nagyrabecsülésem lapunk, 
zászlónk iránt változatlan. Éppen azért kötelességet telje
sítek, midőn közvetlen meggyőződésem segítségével kor
rigálom egy, — különben tiszteletreméltó — munka
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társunk tévedését, melylyel mint szemlélő kritikus vonta 
magára figyelmemet.

Nem régen olvastam b. lapodban, hogy Jankovich 
Bésán Gyula ur felett pálcát törnek egyes vadász urak, 
mert képes volt egy rövid délelőtt folyamán 31 db. őz
bakot lőni, csekély, alig 500 k. hold terjedelmű vadász
területén.

Tömeggyilkosnak deklarálják őt, s e tényét mint a 
vadászmesterség szégyenfoltját tüntetik fel.

Ha tudnám, hogy a nevezett vadász úr valaha olvasni 
fogja e sorokat, hidd el: nem Írnám; nem pedig csupán 
azért, mert szégyenleném, hogy az országnak egyik leg- 
dúsabb kezű maecenását védjem igénytelen felszólalásom
mal. De végtelenül bántja a vád elfogulatlan meggyőző
désemet, s az igazság érzete nem hagy féken, nem 
engedi elhallgatnom, hogy a mit lapodban róla olvastam, 
az a tájékozatlanság bűnös szüleménye, egy elvetett sulyok, 
melynek szégyenítő ütésére legkevésbbé érdemes éppen 
az, a kinek szánva volt.

Igen, Jankovich Bésán Gyula ez év tavaszán, slavóniai 
500 k. holdas erdejében tényleg 31 db őzbakot lőtt egy. 
rövid délelőtt folyamán. Ez tény, mégtörtént valóság. De 
ezen csak azok Csodálkoznak, akik nem ismerik az ő 
vadászterületeit. Mi, akik naponkint közvetlen szemlélői 
vagyunk a dolgoknak, azon* csodálkoztunk volna, ha nem 
annyit lő; valaminthogy csodálkoztunk is, mert ha szokása 
■szerint egész nap cserkészett volna, akkor nem 31-et, 
hanem minden bizonynyal legalább 50 db. hatos bakot 
ejtett volna el. Mert ugyanis abban a szép kis Eldorádó- 
ban e vadászata után számon vétetett még 21 db. élő 
hatos bak és más egyéb őz mintegy 300 db 1 Midőn 
pedig majd októberben ugyancsak ott hajtóvadászatot fog 
tartani, akkor terítékre kerül legkevesebb 300 fácánkakas 
és 300 nyúl is. Ilyen vadászterülete van Jankovich Bésán 
Gyula úrnak., És ez nem kerített vadas, hanem a mező
gazdasági birtok közepén fekvő szabad erdőtest.

Ezek után pedig kérdem minden hozzáértő vadásztól, 
van-e fogalmuk arról, mily áldozat szükséges egy ilyen 
kincsesbánya létesítéséhez, aminő másnak, — fejedelmek
nek sincs! ?

És mert van egy bőkezű úr, aki számolátlan ezresek 
árán képzeletünk fölé szárnyal nemes szenvedélyével, — 
csupán azért, mert nem bírjuk megérteni páratlan sike
reit ; doronggal megyünk ellene, kiközösítjük őt abból a 
dicső vadásztársadalomból, melynek célját, feladatát éppen 
ez az egyetlen ember érte, valósította meg oly mérték
ben, mint rajta kívül eddig még senki ■ más F

Csak hagyják a kritikusok Jankovich Bésán Gyula urat 
a maga utján' tovább’ így haladni; mert mig egyrészt 
meg van az a jó tulajdonsága is, hogy legkevésbbé sem 
zavartatja magát, másrészt nagyon kívánatos, hogy azok, 
akik vadász-uraknak képzelik magukat, mindenben őt 
kövessék mintakép gyanánt.

Szívélyes üdvözlettel híved : 
Stark, fő.erdész.

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
a besztercei erdőigazgatóság kerületében Bodó Károly 
m. kir. főerdőmérnököt áthelyezte Borgóprundra s meg
bízta a borgói felső erdőgondnokság vezetésével; Puskás 
Károly m. kir. segéderdőmérnököt áthelyezte Dombhátra 
s megbízta a szamosvölgyi alsó erdőgondnokság vezeté
sével; Bálint Mihály m. kir. erdőmérnö.köt állomáshelyén 
való meghagyása mellett egyszersmind megbízta á borgói 
alsó erdőgondnokság vezetésével is; Paczner Károly 
m. kir. erdőmérnökjelöltet áthelyezte Borgóprundra az 
ottani borgói alsó és a dornavőlgyi erdőgondnokságokhoz, 
végül Vagács Sándor m. kir. segéderdőmérnököt szol
gálattételre beosztotta a besztercei m. kir. állami erdő
hivatalhoz. — Am. kir. földmivelésügyi minister Szmik 
Gábor m. kir. főerdőmérnököt saját kérelmére állandó 
nyugalomba helyezte, továbbá áthelyezte Bodor Zoltán 
m. kir. főerdőmérnököt Kassára erdőgondnoknak és Juron 
Bernát m. kir. segéderdőmérnököt Désre erdőgondnoknak.* Kinevezések a Coburg hercegi erdészeti tisztikarnál. A f. évi július hó 1-én életbeléptetett új fizetés- 
és létszámrendezés értelmében Fülöp Szász Coburg Gothai 
herceg Csaszkóczy Károly, Héring Samu és Pilz Ottó 
erdőmestereket erdőtanácsosokká, Szathmáry Lajos erdő-

, mérnökjelöltet s. erdőmérnökké, Holman Jenő erdő- 
mérnökgyakornokot erdőmérnökjelöltté nevezte ki, jelen
legi állomáshelyeiknek megtartásával.* Körrendelet A földmivelési minister körrendeletét 
küldött valamennyi kebelbeli fő- és ügyosztálynak, a m. 
kir. országos vízépítési igazgatóságnak, a k.ebelbeli szám
vevőségnek és a segédhivataloknak, amelyben Tomcsányi 
Gyula ministeri tanácsosnak saját kérelmére történt nyug
díjaztatása, továbbá Földi János és Csik Imre ministeri 
tanácsosoknak más .irányú megbízatása folytán az I/B. 
főosztály főnöki teendőivel Téglás Károly ministeri taná
csost, a főnökhelyettesi teendőkkel pedig Nagy Vince 
erdőigazgatót bízza meg és Schmidt Károly főerdőtaná- 
csost a fakereskedelmi, faipari és erdőgazdasági vám- és 
tarifaügyek, valamint a kincstári erdészet hozzájárulásával 
létesült és létesülő vasutak ügyeinek ellátására ügyosztály
vezetői hatáskörrel, szolgálattételre az osztályfőnök mellé 
osztja be. — Egyúttal Téglás Károly ministeri tanácsost 
az 1. (kincstári erdők) ügyosztály vezetésével ideiglene
sen továbbra is megbízza, a 2. (kincstári erdők) ügy
osztály vezetésével pedig Kozma István erdőtanácsost és 
á 4. (kincstári erdőrendezés és építkezés) ügyosztály ve
zetésével Kovács Gábor erdőtanácsost bizza meg.* Felhívás. Az államvizsgáló bizottság elnöke a folyó 
év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozókat fel
hívja, hogy az ehhez szükséges engedélyért benyújtandó 
kérvényeiket kellően felszerelve legkésőbb folyó évi aug. 
hó végéig az erdészeti államvizsgáló bizottság elnökének 
címére (Budapest, V., Zoltán u. 16. szám) bérmentve 
küldjék be.* Jubiláris kiállítás. Szatmárvármegye Gazdasági 
Egyesülete fönnállásának 50 éves évfordulója alkalmából 
Szatmárnémetiben, 1911. szeptember 21-től október 2-ig 
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tartó időközben jubiláns kiállítást rendez. A vármegye 
erdészeti és vadászati viszonyai külön csarnokban lesz
nek bemutatva, amely célból az erdészet-vadászati cso
port Teleki Pál gróf elnöklete alatt megalakult.* A kecskemétieknek. Andrássy Dénes gróf, az 
ismert bőkezű főur, a földrengéstől sújtott kecskemétiek
nek, Sulyovszky István kir. tanácsos, uradalmi kormányzó 
előterjesztésére tiz kettős-waggon épületi tölgy szálfát ado
mányozott. A nagyértékü építkezési anyag Kecskeméten 
nagy örömet keltett.* Óriási erdőégés pusztított — mint a napilapok is 
hírül adták — Hodrusbánya mellett az állam tulajdonát 
képező hodrusi erdőben. Emberéletben nem esett kár. Az 
anyagi kár azonban igen jelentékeny.* Medve által pártfogolt leány. 1843. év tavaszán, 
Hibe (Turócz m.) község lakosai észlelték, hogy egy tel
jesen elvadult gyermek jár a Vághoz vizet inni, —■ még 
pedig medvével. Sikerült is a gyermeket elfogni és a 
községbe szállítani. Teste csupa szőr- és szurok volt, 
emberek láttára egész lényében remegett és „be-, be-, be-, 
be-“ szavakat hallatott. Az elfogásnál a kis leánykán 
ruha nem volt s 14—15 évesnek látszott. Hibe község a 
kis leányt egy parasztasszony gondjaira bízta. — 1890-ben 
tudakozódtam Hibén jártamban a kisleány felől és azon 
felvilágosítást nyertem, hogy a kisleány megugrott koszt
adójától, talán vissza pártfogójához. — Érdekes jelenség, 
hogy a gyermek rendesen lábain járt, — kissé előrehajlott 
testtel, — de ha veszély fenyegette, négy-kézláb mene
kült. Közli: Ifj. Kasparek Károly.

Gurahonc, Aradmegye.T. C.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy a Bóra-féle 

szabadalmazott iparvasuti kocsi- és fékrendszer ki
zárólagos gyártási jogát Magyarország, Bosznia és 
Hercegovina részére a következő magyar waggongyárak, 
miután azok gyakorlati előnyeiről meggyőződtek, átvették : 
Ganz és Társa vasöntöde és gépgyár r. t. Budapest, 
Magyar-Belga fémipargyár r. t. Budapest, Magyar 
waggon- és gépgyár r. t. Győr, Roesemann és Kühne- 
mann Budapest, Orenstein és Koppel Budapest, Schlick- 
féle vasöntöde és gépgyár r. t. Budapest, Weitzer János 
gép-, waggongyár és vasöntöde r. t. Arad, Budapest.

Uj kocsikat, régi kocsik átalakítását ezután csakis a 
fenti gyáraknál lehet készíttetni, míg a rendszereimre vonat
kozó összes műszaki kérdésekben készségesen és díjta
lanul szolgálok a megrendelést tenni óhajtó feleknek ki
merítő és szakszerű felvilágosítással.

Kifejezett kívánságra a már üzemben levő, avagy 
berendezendő iparvasútak helyszínén való megtekintése 
végett odaútazni és a célszerű átalakításhoz vagy uj be
rendezésekhez szakszerű tanácscsal, a helyi viszonyokra 
való tekintettel szükséglendő beszerzések és átalakítá
sokra nézve is készségesen szolgálok. Tájékozásul van 
szerencsém alantabb a többi közül néhány nyilatkozattal 
szolgálni, melyek kocsijaim és fékrendszereim célszerű
ségét kellően megvilágítják.

Teljes tisztelettelBóra Elemér.

Kőrösbánya, 1910. IX. 
TekintetesBóra Elemér urnák Gurahonc, Aradmegye.

Hegyi lóüzemü iparvasúti pályánkon a Bóra-féle szaba
dalmazott kocsi- és fékrendszer kifogástalanul. bevált. Az 
Ön által írt ismertető leírásban felsorolt összes előnyök
ről üzemünknél meggyőződtünk, a miért is a már meg
lévő régi rendszerű kocsijainkat az Ön szab, rendszerű 
vaskocsíaival cseréltük fel, melyeknél a régi rendszerek
kel szemben 5O°/o személyzet, 20% lómegtakarítást, 
legalább 30% munkatöbbletet és 80% javítási és anyag
pótlási költséget, továbbá teljes mérvű személybiztonságot 
értünk el.

Teljes tisztelettélMilkó Vilmos és fia
erdőkezelősége.Stern Gyula, s. k.

Gurahonc, 1910. IX.
TekintetesBóra Elemér urnák Gurahonc.
Annak felemlítése mellett, hogy kőbányai üzemünknél 

l1/2 év óta Bóra-féle rendszerű kocsik és Bóra féle rend
szerű fékek vannak alkalmazásban, az 1 '/9 év óta szerzett 
tapasztalatainkat a következőkben soroljuk fel:

Egy vonatban 20 kocsi közlekedik, melyek egyenként 
2 tonna súlynak és 8—9 tonna szállítóképességüek.- így 
a húsz kocsin 40—50%o emelkedésű pályán mintegy 
200 tonnát szállítunk. Míg a régi rendszerű kocsiknál, 
minden kocsinál egy fékező volt alkalmazásban, most 20 
kocsinál összesen 3 fékező szükséges és bár egy fékes 
egyszerre 8—32 kerék fékezését végzi, a legközönsége
sebb munkás ezen munkát jól és biztosan elvégezni 
tudja, miután a fék kezelése egyszerű.

1% évi használat óta a kocsik javításra nem szorúltak, 
kerekei ki nem gödröződtek, nyomkarikáin a legkisebb 
kopás sem tapasztalható, kisiklás, üzemzavar elő nem 
fordúlt és így ezen kocsikon való közlekedésnél az élet
biztonság nagyobb, mint az előzőleg használt régi rend
szerű kocsiknál, üzemköltségeink pedig jelentékenyen 
mérséklődtek.

Teljes tisztelettelAradi és Csanádi Egyesült Vasútak Gurahonci cementgyára Bleier Ármin igazgató, s. k.

Nagyhalmágy, Erdőiparvállalat, 1910. VIII.
TekintetesBóra Elemér urnák Gurahonc.
Hegyi gőzüzemű iparvasúti pályámon, melynél 

70—80%o-os lejtviszonyok vannak, üzememet Bóra-féle 
szabadalmazott tűzifa- és Bóra-féle szabadalmazott szálfa
szállító kocsikkal és azok szabadalmazott fékrendszerével 
bonyolítom le.

Ezen rendszerek a kishalmágyi üzemnél a legteljesebb 
mérvben minden igénynek megfelelnek, a régi kocsi- és 
fékrendszerekkel szemben sokkal gazdaságosabb kihasz
nálást és teljes személybiztonsági üzemet nyújtanak.

Az ezen rendszerű kocsiknál megbecsülhetetlen, hogy 
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az ütközők a tűzifa szállító kocsiknál az asztallapokon, 
(pőréken), a szálfa-szállító kocsiknál pedig az alvázak 
helyett a forgózsámolyokra vannak a tűzifa-szállító kocsik 
ütközőivel egy magasságban helyezve, ami által a két
féle üzemnek megfelelő kocsik vegyesen egy vonatba 
sorozhatók, egyenlően vontathatók vagy tolhatok, a gőz
mozdony vonó- vagy tolóképességének teljes kihasználása 
mellett is, teljes személybiztonsággal.

Rendkívüli előny az is, hogy azon esetben, ha a kocsik 
külön-külön fékezve használtatnak, a fékező személyzet 
50°/o-át, ha pedig két-két kocsi fékjét összekötjük, a 
személyzet 75%-át megtakaríthatom.

Mindkét kocsirendszernél javítási és anyagpótlási költ
ségeim a régi rendszeriekkel szemben minimálisak, a 
fékek működései utólérhetetfeh előnyei mellett egyszerű 
kezelést igényelnek és jó működésük mindig biztos, a 
kerekeket nem gödrözik, a nyomkarimákat és a sinkoro- 
nákat nem koptatják; a kocsik vontatása a régi rend
szereknél könnyebb, a nagy emelkedés dacára külön 
görkacsik alkalmazását mellőzhetem, amivel a kétszeres 
átrakodási költségek megtakaríttatnak.

A szálfa-szállító rakonca kikapcsoló rendszere kitünően 
bevált, a felrakás munkája egészen meg van könnyítve, 
a lerakodás teljes személybiztonság mellett elképzelhe
tetlenül könnyű és mindamellett nagyon egyszerű, anyag 
rongálódása vagy a kocsi sérülése ki van zárva.

Az ez irányban Önnél érdeklődőket szívesen világosí
tom fel ipartelepemen s üzemben bármikor, bárkinek 
megmutatom. Általában véve erdőüzemtulajdonos isme
rőseimnek bátran ajánlani merem és fogom.

Maradtam őszinte tisztelőjeHőnigesz Nándor, s. k.
Erdőiparvállalata Kishalmágy, 

Arad m.

Újdonság! Újdonság!

FHKfíDÓ VIZEK
ELBESZÉLÉSEK.

Pályázati hirdetmény.
Az árvái közbirtokossági uradalom erdőhivata

lánál két másodosztályú

erdőgyakornoki állás 
lévén betöltendő, a két állásra ezennel pályázat 
nyittatik.

Az állással 1200 korona évi készpénzfizetés, 
300 korona pótlék, külső munkálatoknál 3 ko
rona napidij és a fuvarköltség megtérítése jár, 
ezen kívül pedig egy-egy szobából álló szabad
lakás és fűtés.

A pályázók kérvényeikhez a Selmecbányái 
erdészeti főiskola sikeres elvégzéséről szóló bi
zonyítványon kívül, magyar honpolgársági, er
kölcsi és egészségi bizonyítványokat is mellékelni 
tartoznak.

A szabályszerűen felbélyegzett folyamodványok 
legkésőbb folyó évi szeptember hó 1-ig az alól- 
irott igazgatósághoz intézendők.

Árva-Váralján, 1911. julius hó 15-én.

Az árvái közbirtokossági uradalom 
igazgatósága.

^líSlíSira í^lí^líSlíStíSl

IRTA DOMINGO.
(HORVÁTH ISTVÁN.)

2 KOR. 40 FILLÉRÉRT KHPHHTÓ RÉNYI K. 
BUDHPESTI BIZOMÁNYOS UTJÁN MINDEN 

HHZHI KÖNYVKERESKEDÉSBEN.

Erdővéd vagy vadőr,
ki jó dúvad-irtó, az őz- és fácán-gondozást érti, Gróf 
Szapdry Istvánná Öméltósága borosjenöi (Arad m.) 
uradalmába mielőbbi belépéssel felvétetik.

Fizetése: évi 400 korona pénz, 1200 q. búza vagy 
kétszeres, 4.00 q. árpa vagy tengeri, 50 kg. szalonna, 
40 klgramm só, 3300 □-öl szántó, 550 □-öl kertföld. 
Ló-, szarvasmarha- és sertéstartás; lakás, szabad tüzelő, 
szokásos lőpénz és ölfapénz. Pályázók ajánlatukat fenti 
cím gazd. intézőségének küldjék.
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Sz. 602—911. m. j.

Faeladási hirdetmény.
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága 

közhírré teszi, hogy a Csikvármegye tulajdonát 
képező Felsőtölgyes I. határrészében fekvő 
„Balázs“ nevű erdőrészben az 1908. évben ki
használt 112'18 kát. holdnyi széldöntéses vágás
területen visszamaradt s kijelölt 17,916 darab 
10,225 tm.3-re becsült gömbölyű 

lúcfenyő baszonfa 
folyó évi augusztus hó 10-én délelőtt 10 órakor 
Csíkszeredában a megyei magánjavak igazgató
ságának irodájában (vármegyeház) megtartandó 
nyilvános szóbeli és írásbeli versenytárgyaláson 
58,985 (ötvennyolcezerkilencszáznyolcvanöt) K 
kikiáltási áron a legtöbbet ígérőnek el fog adatni.

A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzül az árverés 
megkezdése előtt az árverező bizottság elnökének 
kezéhez leteendő.

A szóbeli árverés megkezdése előtt benyúj
tandó és szabályszerű bélyeggel ellátott Írásbeli 
zárt ajánlatok a megajánlott vételár tiz (10) 
%-át kitevő bánatpénzzel vagy megfelelő óvadék
képes értékpapírral látandók el és tartalmazniok 
kell egyúttal azt a'kijelentést is, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket ismeri s 
magát azoknak aláveti.

Elkésetten érkező és utóajánlatok nem fogad
tatnak el.

A fatömeg kikiáltási áron alul eladatni nem fog.
A kihasználási határidő a jogerős szerződés 

kézbesítését követő 14 naptól számítandó egy év.
A kihasználandó vágásterület a gyergyótölgyesi 

tutaj rakparttól és fapiactól 5 (öt) km. távolságra 
fekszik.

Az árverési és szerződési feltételek, valamint 
a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a kezelő 

m. kir. járási erdőgondnokságnál Gyergyótölgye- 
sen és alulírott igazgatóságnál (vármegyeház) 
tekinthetők meg.

Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.
Csíkszereda, 1911. évi junius hó 24-én.

Az igazgatóság.

Pályázat.
Az esztergomi érsekségi uradalomban, Eszter

gom központban szervezett

erdőmérnöki állásra
pályázat hirdettetik.

Javadalmazás: 2400 korona fizetés, természet
beni lakás, 48 ürméter hasáb-tűzifa, 4 hl. asztali 
bor, a hivatalos kiszállások alkalmával szabály
zatiig megállapított költség-felszámítás.

Pályázhatnak róm. kath. vallásuak, kik hite
lesen igazolják, hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 
36. §-ban előírt minősítéssel, — erdőrendezési 
és műszaki munkák elvégzésére kellő gyakorlat
tal bírnak; ép, erős és egészséges testalkatuak.

Az állás f. év október elsején foglalandó el. 
A véglegesítésre az Érsekség egy évi próbaidőt 
köt ki.

Sajátkezűig írt, Ó Eminentiája Vaszary Kolos 
bibornok, hercegprímás Úrhoz intézett folyamod
ványok folyó év szeptember hó 1-ig az alul
írott hivatalhoz nyújtandók be.

Esztergom, 1911. évi julius hó U-én.

Az érsekségi urad, főerdőhivatala.
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Székely és 3llés
... Ungvárott...

ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját

BE

1 Második kiadásban megjelent az

Erdei Kihágások
cimü munka. Irta dr. Felszeghy Béla
00000100000 tb. főszolgabíró.

A munka tartalmazza a törvényt ma

gyarázatokkal, az összes érvénynyel 

biró elvi határozatokat és döntvényeket.

Ára 1 korona 60 fillér.

Kapható a kiadóknál Székely és Illés 

s könyvkereskedésében Ungvár. 0 I
=^[□1

mindennemű nyomdai munkák 

pontos és csinos elkészítésére 

.. a legolcsóbb árak mellett..

Erdészeti nyomtatványraktár.

VADÁSZOK!
Aki szereti a nagy természetet s tud gyönyör
ködni annak változataiban, az rendelje meg

Szokondi vadászíró könyvét 
melyben 25 természeti és vadászleirás van, 
melyek mindegyikéből az iró rajongó lel

kének sugarai tükröződnek vissza. -
A mű ára fűzve 3, kötve 5 korona s kapható 
a szerzőnél Újbányán (Bars megyében), vagy 

\ Székely és Illés könyvkereskedésében Ungvár. J 
iS-.----------------- - —...... —

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR ERDESZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván. 

+ 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs :
Remetei KŐVÁRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Mennyi köbtartalomgyarapodást 
mutat a szálfa, — ha az fürésztön- 

kökre lesz feldolgozva?

Régóta ösmeretes azok előtt, akik a magas 
hegységi fenyvesek belterjes kihasználásán fá
radoznak, hogy a szálfa, ha tönkökre feldolgoz
zák, bizonyos százalék köbtartalomgyarapodást 
mutat.

Legtöbb esetben a vágások fatermését a fű
részekre egész hosszfa alakjában szállítják s a 
tönkökre való feldolgozást a fűrész rakhelyén 
eszközük s az ebből keletkező fatömeg, illetve 
köbtartalomgyarapodás fűrész-üzemi titkot' ké
pez, amelyről a ’pagonykezélő rendesen soha
sem bir a kellő tudomással; ha idegeneknél 
lett a szálfa értékesítve, illetőleg a kitermelt 
haszonfa eladva, tehát ahol más a termelő s 
más a fűrészkezelő — ott különösen örök ho
mály fedi a különben nem megvetendő köb
tartalomgyarapodást, amely a szálfának tönkökre 
való feldolgozásából keletkezik.

Megengedem azt, hogy a fenyő-haszonfának 
kizárólag tönkökben való kiszállítása a fűrész
telepekre a 'gyakorlatban sok nehézséggel jár, 
mert a hosszfának tengelyen való elfuvarozása 
könnyebb, s hacsak valami más rendkívüli aka
dály nincsen, úgy az mindenkor szálfa alakjá
ban történik; a vízen való szállítás csak ritkán 
és kevés pagonyból eszközölhető, mert hiány
zanak ehez a vízben eléggé gazdag patakok, 
a megfelelő gátak és csuszornya-berendezések ; 
a vasúton való szállítás is ritka, mert kevés 

ama pagony, amelynek haszonfája valamely 
állomási rakhely felé gravitál.

Miután nálunk a házikezelésnél ezen utóbbi, 
tehát a haszonfának vasúton való szállítása egy 
üzemosztályból évről-évre kizárólag kész fűrész
rönkök alakjában történik, nem leend talán 
érdektelen, ha e téren szerzett tapasztalataim
ból egyet-mást a nyilvánosság elé hozok azok 
számára, akik hasonló körülmények között van- 
vak, vagy lesznek hivatva a házikezelés szol
gálatában állani.

Maga a kérdés eléggé naivnak látszik első 
pillanatra, de a gyakorlati erdőgazdaságban, 
ahol a legkisebb tétel néha ezrekre növekszik 
fel, amint az az alábbiakból kitűnik, elég fontos 
körülmény a haszonfa értékesítésénél, továbbá 
a fűrészek kihozatalának kiszámításánál, a ki
termelés és szállításnál. Végűi megeshetik, hogy 
az erdőtiszt bírósági szakértő és eskü alatt 
kénytelen fontos vallomást tenni arra, hogy 
hány százalék tömeggyarapodást tapasztalt, ha 
a szálfa tönkfára dolgoztatik fel?

A szakértők legnagyobb része tagadó választ 
fog adni a feltett kérdésre, mert a köbtartalom- 
gyarapodásról egyáltalán gyakorlati tudomása 
nem volt, egy másik 10—15 %-ra fog jóhisze- 
műleg esküt tenni, s a pert — ezáltal téves 
irányba terelvén az eljáró bírót — éppen az 
fogja elveszíteni, akinek igaza volt.

Mielőtt azonban e kérdéssel bővebben fog
lalkoznék, bemutatom a helyszínén fölvett szálfa 
és földolgozott tönkfa köbtartalom-kimutatását 
úgy, amint azt a rakhelyen felvettem, illetve a
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szerződésileg lekötött 18 fuvarosnak, midőn az 
erdőből jöttek, egymásután a rakományát szálfa 
alakjában átvettem s azt tönkökre feldolgozva 
s újból megköbözve, a rovatos kimutatásba be
vezettem.

A számtalan és sok felmérésből, amelyet 
úgyszólván naponta végzek, a rakhely szűk volta 
miatt csak 25 drb szálfának (18 fuvarosnak 
egyszeri fordulata) az eredményét közlöm; de 
ebből is világosan kivehető a két fátömeg kö
zötti különbség.

Az adatok tisztán használható fára vonatkoz
nak, a hulladékfa a felvételnél számba nem 
vétetett.

T

Fo
ly

ó sz
ám

A törzs Köbtartalom

hossza közép 
átm. szálfa tönkfa

méter cm. köb rri é t e r

1 27 37 2.90 3.02
2 23 35 2.21 2.32
3 16.40 44 2.48 2.58
4 19.20 36 1.94 2.08
5 10.55 52 2.23 2.32
6 22.80 32 1.83 2.21
7 28.80 29 1.90 2.03
8 30.60 40 3.85 4.07
9 11.40 24 0.52 0.59

10 24.90 26 1.32 1.40
11 22 24 1.00 1.12
12 19.40' 38 2.37 2.46
13 23 27 1.32 1.45
14 26 32 2.09 2.24
15 21 38 2.38 2.61
16 11.40 39 1.36 1.44
17 25 32 2.01 2.19
18 25 35 2.41 2.59
19 28.80 34 2.61 2.76
20 11.40 31 0.86 0.95
21 22.20 33 1.89 2.13
22 27 43 3.92 4.23
23 22 38 2.50 2.58
24 27 28 1.66 1.84
25 21 27 1.20 1.34

25 ■drb. törzs. 50.76 54.55

A 25 drb. szálfa köbtartalma 5076 m3 volt 
s tönkfára feldolgozya 54'55 m3-t adott, tehát 

a tömeggyarapodás 7 %. Ebből a következő, a 
gyakorlati erdőgazdaságra nézve fontos körül
mény nyer beigazolást:

1. A haszonfát, ha idegeneknek adjuk el, az 
mindig kész tönkökben és nem szálfában 
volna eladandó.

Ha egy 18—20 kát. holdnyi vágásterületen 
a fatömeg 5000—6000 tömör méter szálfaalak
ban, az, ha tönkökben lesz eladva 5350, illetve 
6420 köbmétert teszen. Ha a kész tönkfának 
köbméterjét 12 koronával számítjuk, az elsőnél 
4200 kor., a második esetben 5040 kor. ár
emelkedést mutat.

Ezen 7 °/o tehát egy olyan tömeges eladásnál 
mint az pl. a kincstárnál ez idő szerint gya
korlatban van, ahol egy-egy rakhelyen 15—20 
ezer köbméter szálfa adatik el, jelentékeny kü
lönbséget’ képez, s korántsem áll arányban azon 
kis fatömegveszteséggel, ami hulladék gyanánt 
elesik s. amelyet a vevő szenved az által, hogy 
a szálfát tönkökre maga dolgoztatja fel. Mert 
hiszen minden szálfánál az átmérő 1 cm.-rel 
kevesebbnek méretik a valódinál, ami darabon
ként 0.04—0.08 m3-nyi különbözeiét eredmé
nyezhet.

20000 m3 fánál ez 800—1600 m3 teszén s 
ebből az állítólagos hulladék bőven van kár
pótolva.

A fentieket példákkal fogom' megvilágítani.
Egy 15 méter hosszú és 30 cm. középát- 

mérőjü szálfa köbtartalma 1.06 m3, holott ez 
csak 29 cm.-rel lesz a vevőnek átadva, illetve 
0.99 m3-rel beszámítva; vevő nyer 0.07 m3-t.

Ha egy 26 méter hosszú és 33 cm. vastag 
szálfát, a melynek 2.22 m3 a köbtartalma, 32 
cm. átmérővel adunk át, akkor a fa köbtar
talma 2.09 m3-t mutat, illetve ezen nagyobb 
szálfánál már 0.13 m3-t ajándékozunk a vevőnek.

Ezen két példából világosan kitetszik, hogy a 
szálfának tönkökre való feldolgozása ellen fel
hozott s annyira hangoztatott hulladékért, — a 
mit különben a jelenlegi viszonyok mellett min
denkor szintén jól lehet használni, illetve érté
kesíteni, sokszor még cellulose fának is, — 
bőven nyerünk kárpótlást az átadáskor.

2. Megnyilatkozik ezen 7% többlet a fűrész
üzemeknél.
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Tudjuk azt, hogy a fűrészek a haszonfát 
hosszfában kapják s az a fürészrakhelyen lesz 
tönkökre feldolgozva.

Ha egy fűrész-üzem évente 30,000 m3 ha
szonfát kap s ebből 16.000 m3 tiszta fűrészárut 
produkál, akkor azt mondjuk, hogy a kihozatal 
53.33% volt, holott ez nem egészen így van, 
mert tényleg nem 30.000, hanem 32.100 köb
méter fával rendelkezett tönkök alakjában s a 
16.000 m3 tiszta fűrészáru ebből került ki, 
illetve 49.9% volt csak a tiszta kihozatal.

Megengedem, hogy a szálfának tönkökre való 
feldolgozása a rakhelyen nagy kólóval jár — 
de a fürészkezelőnek erre már az átvételkor 
van bonificátiója, mert minden szálfa-átvételnél 
1 cm-rel kisebb átmérő vétetik alapul a való
dinál. Azon kívül az átlaló állandó hibája is 
legalább 1 cm-t mutat, tehát tulajdonképen minden 
szálfánál 2 cm. bonificátiója van a fűrészkeze
lőnek, illetve a fentjelzett anyagfelesleg két
szeresen mutatkozik, mint azt az 1. pontban 
jeleztem. Azért tehát a hulladékfára is bőven 
nyert kárpótlást.

A fűrészeken az átvételeknél használni szo
kott átlalók, bármilyen erősen legyenek is szer
kesztve, egy bizonyos idő múlva mégis meg
lazulnak és mindenkor az átadó rovására — és 
soha előnyére — kikopnak. Én még soha sem 
láttam olyan átlalót, lett légyen az bár acélból, 
amely a 90 fokú derékszögtől befelé és ne 
kifelé hajlott volna; tehát a valódinál legalább 
is 1 cm.-rel kisebb átmérőt jelez.

A fűrészáru tiszta kihozatalának a százalékát 
csak úgy lehetne biztos mathematikai pontos
sággal meghatározni, ha minden hónapban leg
alább egyszer próbafürészelések eszközöltetné
nek, p. o. akként, hogy kiolvastatnék pontosan 
100 m3 tönkfa s az abból kikerült fürészárú, 
léc, stb. különböztetnék s ezen 12 hónapi ered
ményből állapíttatnék meg a valódi és a körül
ményeknek megfelelő tiszta árúkihozatal, mert 
a fűrészek — különösen a házikezelésnél — 
sokkalta nagyobb készletekkel rendelkeznek, 
mint amennyivel az erdőgondnokságok által 
számadásilag megvannak terhelve.

A fentiek tárgyalásával korántsem volt célom 
a fűrészkezelő urak szakavatottságát kétségbe 

vonni, sőt ellenkezőleg, jártasságukat s szak- 
szeretetüket mindenkor tudom méltányolni s 
őket nagyra becsülöm — a belterjes kihaszná
lás magasztos eszméjéért velők karöltve szíve
sen közreműködöm; közleményemmel csupán 
az őstermelés öreg házának modern kiépítésé
hez legalább egy homokszemmel kívántam 
hozzájárulni.

Accipiter.

A tölgy-lisztharmat.
Irta Fogassy Gyula.

Ferencsik Ödön barátomnak e tárgyról irt cikke adja 
kezembe a tollat, hogy elmondjam e veszedelmes, éppen 
nem kicsinyelhető bajról megfigyelésemet.

A kezelésem alatti erdőbirtok, bár Aradmegyében fek
szik, szomszédos a nagyváradi 1. szertartásu püspökség 
béli uradalmának jelentékeny részével, s azért természe
tes, hogy a liszt-harmatot képező gombák spórái gyorsan 
útat találtak hozzánk.

Egy évvel előbb észlelteiéit úgyan a nagyváradi püspök
ség említett erdeiben; de 1909-ben szórványosan már 
a borossebesi uradalom területén is fellépett.

Az említett évben csak a határokon észleltetett. S 
mert itt fiatalosai az uradalomnak nincsenek, öreg tölgye
ken lépett fel, s a megtámadott egyedeket alulról a 
csúcsig ellepte.

1910. évben már megállapíttatott terjedése; s nemcsak 
a püspökségi uradalommal határos pagonyban terjedt el 
nagy területen, — s ellepte az ezen pagonyban létesített 
faiskolában lévő tölgy-csemetéket is, hanem tért foglalt 
már egy másik pagonyban, melyet az előbbitől nagy ki
terjedésű mezőgazdasági terület választ el.

Akkor kezdettem megfigyelni, s a faiskolában szep
tember elején permetezést alkalmaztam zöldgálic- és 
mészoldattal, olyan arányban, mint azt a szőlők pero- 
nosporája elleni védekezésnél használják.

Ez év tavaszán azonban a permetezést már a levelek 
kifeslése után alkalmaztató; de kénmáj- és zöldgálic- 
oldattal, még pedig úgy, hogy 100 liter vízre % kgr. 
kénmájat és 10 deka zöldgálicot használtam, külön-külön 
oldva és a permetezés előtt összekeverve.

Az eredmény látszólag jó volt; a csemeték szépen 
fejlődtek, s egyesek erőteljes hajtásokat képeztek. Liszt
harmatnak junius végéig nyoma sem volt, bár a fa
iskolát állandó megfigyelés alatt tartottam.

Julius 1-ső napjáiban azonban nagy meglepetésemre 
már találtam egyes leveleket, amelyeken a lisztharmat 
ismét fellépett. Most már nyomban elrendeltem a perme
tezést; de már az előbb említett szerek kétszeresét hasz
náltam 100 1. vízre. Hogy milyen lesz az eredmény, 
arról még az év folyamán fogok beszámolni.
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Ha ez a permetező-anyag sikerhez vezet, akkor is 
figyelmeztetni kell szaktársaimat arra, hogy az oldatot 
folyton keverni kell, nemcsak az összekeverésre használt 
edényben, hanem időről-időre a permetezőgépben is; 
mert egyébként a fiatal hajtásokat és leveleket meg
perzseli.

Egyet azonban már is megállapítok; s ez az; hogy a 
védekezést már a rügyfakadás előtt, a csemeték lombta
lan állapotában kell megkezdeni, hogy a bajt csirájában 
öljük meg. Mert a lisztharmat nemcsak a leveleket, ha
nem a növény fás részeit, tehát annak szárát, gályáit is 
elfoglalja. Ha tehát a védekezést permetezéssel csak a 
lombosodás után kezdjük meg, a lombozat miatt a gályák 
s a törzshöz már nem férünk hozzá, s a lisztharmat 
spórái ott tovább tenyésznek.

Mink a nagyváradi püspökségéhez hasonló károsításról 
még nem beszélhetünk; de hogy a fiatalabb tölgyekre 
káros sőt végzetes lehet, az szinte bizonyosnak látszik.

Van egy 15 év körüli, teljesen záródott, soros vetés
ből származó erdősítésünk, mely mély, televényes üde 
talajon remekül fejlődött s a lisztharmat fellépte óta 
állandó megfigyelés tárgyát képezi.

Itt a hossznövekvés jóformán megakadt. A lisztharmat 
által megtámadott gályákról a lombozat lepereg, a fiatal 
hajtások meg nem fásulnák, télen megfagynak, s a 
következő tavaszszal elszáradnak.

A leszáradt gályák és főleg a csúcshajtások tövénél 
„bábaseprőhöz“ hasonló elváltozás észlelhető. Bizonyos 
tehát már is, hogyha a természet valami csudát nem 
művel, fiatal tölgyeseinket pusztulás fenyegeti ; de el- 
vitázhatatlan az is, hogy öregebb tölgyeseinknek sincsen 
javára.

A lisztharmat a kezelésem alatt álló székudvari hitb. 
erdők fiatal kultúráiban is fellépett a múlt évben, élet- 
tanilag úgyanazzal a hatással.

Nevezett erdőbirtok Aradmegye síkságán, Békésmegye 
határán teljesen elszigetelve fekszik; a spórákat oda tehát 
a szél távolabb vidékekről szállította.

A csertölgyet ez évig nálunk nem támadta meg még 
ott sem, ahol az az uralkodó fanem, s a kocsányos, 
kocsánytalan tölgy mérsékelt elegyben, vagy éppen csak 
szórványosan fordul elő. Ez évben azonban már csertölgyön 
is észleltetett. S miután eddigi tapasztalatom ez, nem 
•is ringatom magamat ama reményben, hogy elegyítéssel 
lehessen a bajon segíteni. Mert különféle fanemek ele- 
gyéből álló fiatalosokban, ahol szép fejlődésü középkorú 
tölgyek maradtak vissza, az ilyen különálló töjgyek mind 
eJ vannak lepve. Az elegyítés tehát eddigi tapasztalataim 
szerint csak a vegyes fanemü állabok általánosan ismert 
és elismert előnyeit nyújtja és csak annyi befolyással 
lehet, hogy a tölgyek esetleges elpusztulásával a 
területen mégis marná erdő, s a reményekre jogo
sító fiatalost nem váltja fel a — pusztaság.

Hogy az elegyítés — eltekintve ezen bajtól — minden 
erdőtelepítés vagy felújításra csak hasznos, s mindenkor 

ajánlatos, azt bővebben indokolni felesleges. A gyengébb 
talajon álló sik területű tölgyesekre nézve pedig kitűnő 
talajjavító pl. a gyertyán, ha az csoportokban telepíttetik 
meg egyidejűleg a tölgygyei vagy alávetéssel későbben. 
Hatása talajjavítása és talajvédelen? tekintetében kitűnő, 
s a-fák árnyékában s védelme alatt, bárhol megtele
píthető.

Szerény véleményem szerint gyengébb talajú tölgye
sekben a talajjavítás és védelem a fő s teljesen mellé
kes, hogy az alátelepített fanem használható, értékesebb 
anyagot fog-e szolgáltatni vágy nem !

Én a gyertyánt sík vidéki, száraz, laza, homokos talajú 
erdőkben is jó eredménynyel alkalmaztam, talajvédelem 
szempontjából hézagos tölgy- és cser-állabokban.

Igaz, hogy a gyertyán ritka esetben mutatott nagyobb 
hossznövekvést, s inkább cserjévé törpült.

A fatermés házilagos előkészítésének 
kérdése.

Kaán Károlytól az E. L. ez évi VII. füzetében Házi
kezelés címen értekezést olvasunk, amelyben többek 
között azt mondja, hogy örvendetes megnyugtatásunkra 
szolgálhat, hogy maga Serényi Béla gróf földmivelésügyi 
minister kijelentette, hogy nagyon szereti az erdőt és 
Mezőssy Béla volt földmivelésügyi államtitkár, országos 
képviselő kérdésére odanyilatkozott, hogy a kincstári 
erdőgazdaságokban a házilagos termelést fokozatosan 
bevezetni szándékozik. Továbbá örvendetes tudomásul 
hozza Kaán a szakközönségnek, hogy a földmivelési 
kormány a belügyivel egyetértésben, a házilagos anyag
termelésnek olyan városok tulajdonát képező birtokon 
való bevezetését propagálja, amelyek eddig attól bizo
nyára föl nem ismert imminens érdekeik ellenére ide
genkedtek.

A fának házilagos előkészítése vagy házikezelése nem
csak a gazdaság belterjességét és ezzel a jövedelem 
fokozását, valamint bizonyos szociális szempontok szol
gálatát, hanem a használatra kerülő állományok termé
szetes felújítási érdekét is szolgálja.

A jelzett nagy célokat azonban csak akkor lesz képes 
a magyar erdőtiszti kar végrehajtani, ha bizonyos visz- 
szásságok, amik a bérleti rendszer mellett helyt állot
tak, de a házikezelésnél tarthatatlanok, megszűnnek.

Ilyen visszás állapot a mostani erdőkincstári altiszti, 
illetve erdőöri személyzet szervezete, amely sürgős 
reformálást igényel.

Az egész országra egységes alapra fektetett altiszti 
személyzetet kell szervezni; mert amint a hadseregnek 
nagy gondot okoz az altiszti kar és a hadvezetőség, 
minden módot és alkalmat felhasznál arra nézve, hogy 
a közkatonával, a tömeggel közvetlen érintkező altiszte
ket helyes alapon kiképezze, hogy döntő pillanatban 
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vállvetve biztos győzelemre vezesse seregét, úgy a 
magyar erdőtisztikarnak is vállvetve oda kell törekednie, 
hogy a fent érintett, a haza boldogulását célzó törekvé
seket megvalósítsa. Megvalósítsa egy fegyelmezett, min
den ízében megbízható magyar erdőaltiszti karral. Ezen 
munkában elől kell járnia a m. kir. erdőkincstárnak, 
akinek birtokai részben nemzetiségi vidékeken vannak. 
Mert itt az erdőaltisztnek nemcsak jó szakembernek, 
hanem elsősorban is jó hazafinak kell lennie, aki csen
des munkásságával a nyerstömegre hatni tud. Tapintatá
val, lángoló hazaszeretetével, szikla szilárdan kell ki
magasodnia, amely sziklán megtörik minden gyanú, min
den kisértés.

De hogy az altiszti karban ezen tulajdonságok kifeje
zésre jussanak, szükséges, hogy azokat az erdőkincstár 
szervezze olyképen, hogy a házikezelés követelte mun
kálatok végzésére hivatott nagyobb képesítésű, négy 
közép- és szakiskolát végző egyéneket, az úgynevezett 
altiszteket az egész országra nézve egy egységes státusba 
foglalja; míg azokat, akik csak a védelemmel vannak 
megbízva és az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-a 1-ső és 
2. p., továbbá szakismeretek dolgában az előirt „Erdő
őr“ és „Vadőr“ cimü könyvből vizsgázottakat, megint 
egy külön státusba szervezve egyesítse.

Az erdőaltisztek azután akár a kincstári bányászat, 
akár a vasúti altisztek javadalmazásában részesüljenek; 
míg a tulajdonképeni erdőőrök természetbeni járandósá
guk mellett egy minimális megélhetés határáig menő 
bérrel lennének dotálva. Ezen állások lennének fentartva 
a hadsereget kiszolgált és a fegyelemhez már hozzá
szokott altiszti személyzetnek.

A mostani állapot tarthatatlan, mert hogy az erdő
altiszt, akinek 1200—3000 k. h. védkérület mellett a 
mindinkább előtérbe nyomuló fokozatos felújító vágás 
rendszerében kezelt erdőkben előirt 5—6 vágás fa
anyagának kikezelésénél 3—4 hónapon át nap-nap után 
jelen kell lennie, a 10—12 e. r. erdősítésénél 1—2 
hónapot kell eltöltenie, a fiatalosok 5—6 erdőr^szében 
1—2 hónapig foglalatoskodik, az erdőgondnok által a 
jövő vágások jelölésénél néhány hétig segédkezik, hogy 
az a védelemnél alkalmazható legyen, az ki van zárva, 
sőt nagyobb erdei kihágások elkövetésének esetén felelős
ségre sem vonható.

Ezért ha a házikezelést az egész vonalon keresztül 
akarjuk vezetni, ezeken a bajokon segíteni kell, mert 
azt csak nem követelhetjük, hogy az az erdőaltiszt, aki 
egész napokon a felvételnél, az erdősítésnél, a jelölésnél 
napkeltétől napnyugtáig el van foglalva, az még védel
met is teljesítsen és a károkért anyagi felelősségre 
vonható legyen.

Ha azonban a kezelő erdőaltisztet csak a műszaki teen
dők végzésével bízzuk meg és a védelem gondjaitól 
megszabadítjuk,, helyes munkabeosztás mellett a mostani 
több védkerűlet összes vágását, anyagának kikezelését, 
erdősítését és egyéb munkálatát bízhatjuk reá. Viszont a 

védelemmel megbízott tulajdonképeni erdőőr több véd- 
kerületet is elláthat.

Végeredményében helyes munkabeosztás mellett a 
házikezeléssel megszaporodott munkálatot kevesebb sze
mélyzettel, tehát pénzbeli megtakarítással végezhetjük 
el, ami az erdőaltisztek mostani nehéz megélhetési 
viszonyain nagyot lendítene ; mert ellenségei vagyunk a 
munkaadó rovására irányuló minden személyszaporítás
nak, de viszont hívei vagyunk azon elvnek, hogy min
denki töltse be egy egész ember hivatását. Munkaképes
sége teljes egészében használtassék ki, hogy szolgálatá
ban érvényesüljön, de adjuk meg neki is a magáét.

Az erdőaltiszti és erdőőri státusnak az egész országra 
leendő kiterjesztését már azért is kívánatosnak tartjuk, 
mert eddig az egyik nemzetiségi vidékről származó és 
más nemzetiségi vidéken alkalmazott erdőaltisztek telje
sen megállották helyüket, amíg az odavalósiak már 
részrehajlóbbak voltak, mert hát senki a maga hazájában 
próféta nem lehet; de kívánatos is az ismeretek szer
zése és azok érvényesítése okából is, hogy az altisztek 
egyik vidékről a másikra, nemcsak büntetésből, hanem 
a szolgálat érdekében érdemből áthelyeztessenek, mert a 
mostani rendszer mellett ott, hol képzett és jóravaló 
altisztek vannak, ott a fiatal erő amazok miatt élete 
deléig is erdőlegényi minőségben szolgál, elernyed és 
miután mint falun lakó embernek meg kell nősülnie, 
ezzel megkezdődnek a családalapítással járó gondok, a 
fizetés meg nem futja és vagy hozzányúl a tiltott dol
gokhoz és kenyerét veszti, vagy hozzányúl a minden 
nyomort csillapító pálinkáspohárhoz, amihez azután 
hozzáláncolja a szesz élvezetének ördöge. Éhező és 
didergő gyermekének sírását a mindenható szeszszel 
csillapítja, addig, amíg a halál angyala a földi kínoktól 
meg nem szabadítja és a család el nem züllik.

Reávilágítottunk ezen körülményekre is, nehogy a 
házikezelés fontos kérdése a fenti okokból fejlesztésében 
némileg is megakadályoztassék és a hazának sok hasz
nos polgára a züllés útjára lépni kényszeríttessék.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



302 MAGYAR ERDÉSZ 16. szám.

A jegenyefenyő nyári döntéséről.
Irta Divald Béla.

Miután Koller János a jegenyefenyő nyári döntésére 
vonatkozó és a M. E. 13. számában megjelent cikkének 
második bekezdésében azt állítja, hogy „Nagyon köny- 
nyen végezhetnék dolgaimmal, mert csak három levél 
facsimiléjét kellene itt bemutatnom, amelyeket a fenti 
kérdésben a legilletékesebb magyar erdésztől s azután 
az erdészeti szakirodalom focusaiban tartózkodó egyé
nektől kaptam a múltkori cikkem megjelenése után —- 
de stb. stb.“, ezen kijelentéséből azt a következtetést 
kell levonnom, hogy sem a legilletékesebb magyar er
dész, sem a szakirodalom focusaiban tartózkodó egyé
nek az általam a fenti tárgyban írt cikkemmel egyet" 
nem értenek és hogy Koller János „az igazság fegy
verével sújtotta le erdőgazdaságunk egyik előitéletés 
elvét."

Koller Jánosnak ezen kijelentése oly súlylyal neheze
dik reám, hogy azt válasz nélkül nem hagyhatom. Ha 
a kijelentések Koller János irályára, tréfás megjegyzé
seire vonatkoznak, akkor azokat én is eredetieknek 
találom; de ha e kijelentések a dolog érdemére vonat
koznak, akkor azokkal szembe állok.

Szembe állok addig, amíg állításaimnak tarthatatlan
ságáról, akár Koller, akár a legilletékesebb magyar er
dész, akár a szakirodalom focusaiban tartózkodó egyé
nek, — akár gyakorlati, akár tudományos alapon meg- 
nem győznek, illetve erdőgazdaságunknak egyik előíté
letes elvét, ha az akár a jegenyefenyőfa döntésének 
módozatára vagy kikezelésére vonatkoznak, elfogadható 
érvekkel meg nem semmisítik.

„Gyerünk sorban.“ Koller János határozatlannak tartja 
azon állításomat, hogy őszszel a fenyőket megforgatjuk 
— az esetleg visszamaradt kérget letakarítjuk, mert 
abból azt lehet következtetnie, hogy elrendelem a teljes 
kérgezést "tavaszszal és csak az esetleg visszamaradt 
kérget tisztíttatom le őszszel.

Nemcsak hogy úgy rendelem el, hanem tényleg úgy 
is végeztetem a hántolási munkát. Nem szabad — de 
nem is hagyják meg maguk' a munkások sem Vä-ät, de 
annál kevésbé az ‘/a-ét a kéregnek, mert a megmaradt 
kéreg őszig úgy oda szárad a törzshöz, hogy annak le
tisztítása kétszeres munkát vesz igénybe, mint a hánto- 
lásnál, hanem csak annyi marad meg és csak annyit 
hagynak meg, amennyit a tavaszi munkánál lehántani 
egyáltalán nem képesek. Hogy ez tényleg így is tör
ténik, még azzal is igazolom, hogy a döntés és hámo
zásnak befejezte után a kialkudott bérnek 2/s-át a csu- 
pozásnál, az őszi takarításnál csak l/s át fizetem ki, 
Ha a kéreg J/3-a vagy V2-e maradna meg, akkor bi?ony 
az '/3 bérért nem csinálnák meg az őszi nehezebb 
munkát.

Koller János ama kijelentésére, hogy a kérgezést a 
nyári döntésnél hántásnak és nem kérgezésnek nevez

zük, mert nálunk Dunántúl a krumplit hámozzák, — 
hivatkozom az „Erdőhasználattan“ kézikönyv 207. lap 
5. pontjára, amiben a szerző azt mondja, hogy a „feny
vesekben a szál- és tönkfa kérgét rendesen le szokás 
hántani.“ Hivatkozom továbbá az „Érd. Zsebnaptár“ 232. 
lapjának eme kitételére: „1. Épület-, műszer és tűzifa- 
hántás.“ De nemcsak a magyar nevezi a tavaszi kéreg- 
telenítési munkát hántásnak, a téli döntésnél kérgezés
nek, hanem a német is azt mondja az elsőre hogy 
Schälen és utóbbira Rinden; de még a tót is a tavaszi 
munkánál a „Bielit“ és a téli döntésnél „Skrabat" 
kifejezéseket használja. Koller János azon állításával szem
ben, hogy én a „Prochocka“ vágásának megszemlélésé
nél a látszat által elvakitva felületesen válogattam 
ki az ellene egyedüli sorompóba állítható argumentu
mokat, mert az ő módszere ellen u. i. egyik hatásos 
argumentum az lett volna, ha az iménti 15—20 % tűzifa 
valóban léteznék és ha az ő kérgezési módja, illetve a 
fa tavaszi lecsupozásának volna következménye, — le
gyen szabad megjegyeznem, hogy én nem ültem fel 
még abban az esetben sem, ha a prochockai vágást 
amint Koller J. első cikkében az ő módszerének helyessége 
mellett mint mintavágást állít az olvasó közönség elé, 
céltudatosan megszemléltem volna, de egy véletlen 
magánutam vezetett a vágás mellett el és csak amidőn 
a fahulladék-torlaszokra, amik Koller J. önmegfutamo- 
dási módszere mellett keletkeztek, kellett egy társaság 
közvetítésével a kocsit átemelnünk, jutott eszembe,, hogy 
hisz ez az a bizonyos „prochockai“ vágás, amire szom
szédom oly büszke. No, ha ez az, akkor a sok kocsi
emelésért kárpótlásul meg kell azt alaposan néznem. 
És láttam, hogy a Koller módja mellett és az „Isten 
segítségével“ a hegytetőről lefutamodott törzseknek minő 
vehemenciával kellett leszaladniok, hogy azokat a szikla
darabokat legurították, hogy azután a földbe fúródva 
vastagabb végökkel az égnek meredve Koller önmegfu- 
tamodási metódusát, erdőgazdaságunk ez új kezelési 
módszerét égnek emelt váglappal hirdessék.

Nem válogattam ki az új kezelési rendszer ellen 
felületes argumentumot, mert erre Koller J. maga hivott 
fel a „M. E.“ 7. számában megjelent cikkében, hanem 
be kell ismernem, hogy a 15—20. számú tűzifa és 
hulladék-százalék megválasztásában szerénykedtem, ha az 
eredetileg beteges, selejtes törzsekből kifürészelt hulladé
kot nem számítottam volna be. — De hogy Koller J. 
az eredetileg beteges és selejtes törzseket a végvágásnál 
használja ki, az megint egy ütköző pont a régi és új 
kezelési rendszer között és talán előítéletes is, mért a 
régi rendszer mellett Vadas „Erdőtenyésztéstan“-a 517. 
lapján a) Az előkészítő időszak cim tizenegyedik sorá
ban azt mondja: „Ezért legelőször az elnyomott hibás 
fákat szedjük ki, . . . stb.“ — itt és elsősorban a hibás 
törzseket szedjük ki és a végvágáshoz csak egészséges 
és magot termő törzseket hagyunk meg. Innen van az, 
hogy a régi rendszerben kezelt fokozatos felújító vágás 
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elsejénél — a tűzifa °/o 10—12, a végvágásnál már csak 
2—5 %, de nem is tűzifa, amiért Koller J. állítása sze
rint 5—10 fillér tőárt adtak, hanem selejtes műfa, ami
nek m3-eért 300—730 fillért kaptunk.

Jól láttam a vénfák aljáról lefűrészelt törzsrészeket, a 
fagyöngyös rönköket. Ezekről nem is állítom, hogy be
tudtam az önmegfutamodási rendszer okozta apadék- 
nak, mert illetékes helyen egészen helyesen jegyezték 
meg, hogy nálam is történt hulladék-értékesítés, még 
pedig a bródi m. kir. erdőgondnokság határa melletti 
I. vs. 2. tag 15. e. r. 850 m3 fenyőfájából 20 m3 volt 
a selejtes fa.

Tovább menve, Koller J. cikkében azt állítja, hogy a 
tavaszi döntésnél oda törekedve, hogy a csúszós, redves 
törzsek le ne szaladjanak, oldalt döntette! Tehát még
sem kár, hogy azok mind le nem szaladtak az út mellé, 
amint azt első cikkében az Isten segedelmével kérte? 
Hogy ezen oldalt döntött és őszszel lebocsájtott törzsek
ből több a hulladék, mint a csúszós, redves törzsekből 
keletkezett, ez egy tarthatatlan állítás, amelynek tartha
tatlanságát bizonyítja a Máramarosban szerzett és a M. 
E. 7. számában általa leírt mód. Koller J. azt 
állítja, hogy annak szemébe nevet, aki a prochockai 
vágásból kevesebb hulladékkal kezeli ki a fát, mint az. 
ő rendszerével — hacsak csigát, vitlát, aviatikát igénybe 
nem vesz — tehát az én módszeremmel sem. Meg
jegyzem, hogy az nem az én módszerem, az a régi 
módszer— de hogy ezzel kevesebb az apadék, ellen- 
őrizhetés céljából utalok üzem-nyilvántartási könyvem 
egy lapjára, amiben látható, hogy a II. vs. 10. tag 37. 
e. r., amely 37° lejttel — tehát nagyobbal mint a pro
chockai vágás — bír, az 1907. évi előkészítő vágásból ki
került 798 m3 fenyőből 75 m3, az 1909. évi vágásból 
kikerült 1039 m3-ből 85 m3 volt a tűzifa, beleszámítva 
a selejtes törzseket, fagyöngyöt stb.

Ha Koller J. azt az állításomat, hogy őszszel a száraz
fát a legmeredekebb hegyoldalakon a közelítést eszközlő 
fuvaros kénytelen-kelletlen követni, kétségbe vonja, hát 
akkor miért döntette oldalt a fenyőket a 35° lejttel biró 
Prochockában ? Ellenmondás bizony ez különösen ak-: 
kor, amidőn azt állítja, hogy a hulladékból már zsin
delyt és tűzifát termelt, amidőn ezen munkához csak 
hozzá fogott és .vájjon lehet azután az ilyen selejtes fa
anyagból kikerült zsindelyt kincstári építkezésre hasz
nálni? És ha igen, akkor ez az építőanyag nem lesz-e 
ép olyan, mint ama bizonyos deszkák ?

Ellentmondás van Koller cikkének ama részében is, 
amiben azt mondja, hogy az erdőrészlet talaja nem. 
szaladt le, de ugyanezen cikk egy másik passzusában 
meg azt állítja, hogy az erdőrészlet alaposan meg lett 
kínozva, melynek oldaláról 6—8 m3-es szikladarabok 
is rohantak le?!

Koller J. tagadja, hogy a selejtes deszka tőle került 
volna ki, de ugyanezen bekezdésben elismeri, hogy ő 
nem éppen a legegészségesebb rönköket fürészeltette fel 

és az abból kikerülő anyag elváltozást is mutathatott. 
Cikkében azt állítja, hogy a bródi fa, a mi a Garampartra 
jött, minden oldalról egyforma, míg a garamrévi nem. 
Ezt nem vettem, tagadásba, sőt jelzem, hogy ez az 
ismertető jele a régi rendszerben kezelt fenyőfának, 
amelyet tudtommal nemcsak itt, hanem máshol is alkal
maznak.

Koller J. cikkében felhozza, hogy Volnhoffer kollegánk, 
aki huzamosabb ideig járt a külföldön, tárgyakat hallga
tott itt is, ott is — közvetlenül érintkezett a tudomány 
és gyakorlat legnagyobb alakjaival — ugyan úgy dol
goztatja ki a fenyőket mint ő, tehát ezen azonos eljárást 
javára írja. Hozzáteszem, hogy fültanuja voltam a garami 
rakodón, amidőn Volnholfer az állította, hogy az én 
állításom túlhaladott álláspont és ha jól hallottam és 
tudom ő csak részben, gyengébb lejteken alkalmazza a 
lecsúpozást, de ha mindenütt is alkalmazza, az ellen
vélemény előtt meghajlok, de be nem adom derekamat, 
amíg a régi módszer tarthatatlanságát bebizonyítva nem 
látom.

Hogy Koller a paraszt docenseket, hivatkozva indexé
nek záradékolt részére, nem szokta meghallgatni, hanem 
kikergeti az irodából, az arra vall, hogy boldog állapotok 
lehetnek Bródon akkor, amidőn valaki igazát keresi, 
akkor, amidőn beakarja bizonyítani, hogy a lefutamodott 
fa tavaszszal a prochockai patakba szaladva 6—7 hó
napig a vizet szívja magába, 6—7 hónapig garmadák
ban a nap szárító sugaraitól el van zárva, — tehát 
súlyosabb lett, — az önkénytelen megfutamodási rend
szerébe lesz az irodából kitessékelve?!

Kollernek Kaán K. cikkére vonatkozó megjegyzésére 
csak az a válaszom, amit eljárása helyességének bizonyí
tásául Volnhofferre mondott, hogy külföldön járva tár
gyakat hallgatott stb., de hogy Kaán K. az önmegfuta
modási rendszert a fának 6 hónapon a patakbani itatását 
látta volna és ezt helyesnek tartja, kizártnak tartom!

Hogy fenyőim nem fekszenek egy disz-század pontos
ságával, — amint azt egyik kollégánk állította, — az 
természetes, mert hisz ez igen sok körülménynél fogva 
ki nem vihető, csak keresztill-kasul ne legyenek dö'ntve, 
mert akkor sok a törés.

Hogy az előbbi cikkemben Horn B. fájára hivatkoz
tam, annak az az egyedüli oka, hogy különösnek tartom 
a bródi m. kir. erdőgondnokságból a Glesinger cég 
szerződéseinek lejárta alkalmával leszállított fenyőrönkökre 
való utalást, amikről ugyan nem tudom, hogy le lettek-e 
csúpozva vagy sem, de azt tudom, hogy éppen úgy mint 
a Horné, sokáig hevertettek a vágásban, mert bizony a 
garami rakodón sok tűzifát termeltek belőlök, hogy csak 
jó rönkfát csináljanak azokból, de azért bizony azok 
revesek, nedvrökönyödésben szenvedők maradtak, amíg 
csak onnan, úgy tudom felfűrészelés céljából, elszállítva 
nem lettek.

Ezekután bevallhatom, hogy nemcsak a Horn B. 
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fenyőfája kezeléséből tanultam, hanem tanultam a bródi 
esetből is; még pedig azt, hogy a fenyőműfa tartósságára 
nem a fadöntés ideje, mint olyan, de a fával való 
bánásmód a döntés után annak feldolgozásáig van 
döntő befolyással.

Jutalmazás.

A földmivelésügyi m. kir. minister ur a Borsod-Gömör- 
Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete által megdicsért pálya
munkák szerzőit jutalomban részesítette az alábbi 
számú rendeletében foglaltak szerint:

Folyó évi 43. szám alatt tett felterjesztésére érte
sítem a tek. Elnökséget, hogy Lángos Lajos és Sessler 
János erdészeti főiskolai erdőmérnökhallgatókat, di
csérettel kitüntetett szakmunkáikkal tanúsított elisme- 
résreméltó ténykedésükért és a jövőre való buzdítás
képen megjutalmazni óhajtván, áz egri m. kir. adó
hivatalhoz a jelen szám alatt intézett rendeletemmel 
nevezettek közt egyenlő arányban leendő kiosztás 
céljából 100 (Egyszáz) korona jutalmat utalványoz
tam azzal, hogy az adóhivatal ez összeget a tek. 
Elnökségnek bélyegtelen nyugtára fizesse ki.

A tek. • Egyesület Elnökségét felkérem, hogy ezen 
jutalmakat nevezetteknek a Selmecbányái m. kir. 
bányászati és erdészeti főiskola útján megküldeni 
szíveskedjék.

Félterjesztésének mellékleteit idecsatolva vissza
küldöm,

Budapest, 1911. évi julius hó 22-én.
A minister megbízásából: 

Horváth s. k. 
ministeri tanácsos.

Pályázat.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1910. 
évi julius hó 2-án Rimaszombatban tartott rendes köz
gyűlésének határozatából zárt pályázatot hirdet az erdő
gazdaság vagy vadászat köréből szabadon választható 
tárgyról, egy nyomtatott ív terjedelmű értekezés meg
írására.

A pályadíj: 100 korona az egyesület irodalmi alapjá
ból. A pályadíjat és dicséretet nyert pályamunkák a 

„Magyar Erdész“ szaklapban fognak közöltetni s szer
zőik nyomtatott ívenként 64 kor. írói díjban is részesülnek.

Csupán a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti 
főiskola erdőmérnök-hallgatói pályázhatnak.

Bíráló bizottság az egyesület választmánya.
A pályamunkák 1912. évi január hó 1-ig jeligével 

ellátva, az író nevét rejtő jeligés levél kíséretében, 
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete titkári 
hivatalához Rimóca, u. p. Rimabánya, Gömörmegye 
küldendők.

Rimóca, 1911. augusztus hó 3.
A titkári hivatal.

A vadászat szervezetének történeti 
kialakulása.

i.
A történeti kialakulás a vadászat szervezetében egy

idejű a régi római birodalom köztársaságának császársággá 
való átalakulásával. Úgyszólván minden átmenet nélkül 
nyert a vadászat ügye Augusztus római császár idejében, 
tehát keresztény időszámításunk szerint az első évszázad
ban, bizonyos szervezeti formákat, amelyeket később, a 
megszűnt római imperiümot átvett német-római császár
ság is némi változtatásokkal, javításokkal átvett és az 
általában vadászatkedvelő későbbi német-római császárok 
intézményei utján tovább fejlesztetett. Legkivált Szent 
István királyunk mintaképe Nagy Károly német-római 
császár intézményei voltak azok, amelyek jogi formájuk
ban mindenképp helyt állottak és maradandóknak is 
bizonyultak. Midőn aztán az Árpád, az Anjou, a Hunyady 
és Jagelló házak kihaltával, a német-római császárok egy
ben Magyarország királyaiként is szerepelnek, a vadászat 
szervezetére vonatkozó intézményeik nemcsak a német
római birodalomban és Magyarországon, hanem a kül
föld egyéb kultUrállamaiban is, bizonyos közös jelleg és 
keretek közt maradtak 1789. és 1848. évek korszak
átalakító időpontjáig. Ami nálunk és a német-római 
birodalomban érvényes volt e tekintetben, azt lényegileg 
követték a britt, a francia és a spanyol királyságok 
területén és egyes apróbb többi államokban is. Azért Francia
ország, mint a német-római császárság állandó vetély- 
társa, egyik-másik nevesebb királya, nevezetesen I. 
Ferenc, IV. Henrik és XIV. Lajos, idején maga is igye
kezett fejleszteni mindazokat az intézményeket, amelyek 
a vadászat szervezetére és tovafejlesztésére vonatkoztak.
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Hogy minő utak és intézmények során fejlődött ez a 
szervezet közel 2000 éves múltjával a mai jogállamok 
Vadászatának rendezéséig, arról a rendelkezésünkre álló 
régibb adatok szűk kerete dacára is, kitelhető részletes
séggel igyekszünk megemlékezni.

Augusztus, Róma első császára (31 —14 Kr. u.) ren
dezte és szabályozta birodalma rengeteg területein a családi 
élet jogkörét is s ennek, a ma is „familia“ néven fennmaradt 
állapotnak szervezési körében helyet adott a vadászatnak 
és a vadászoknak. Família név alatt a római császárság- 
nemcsak a névszerinti és a házasságkötés utján létesült 
közösségi kapcsolatot értette, hanem az egész háztartást, 
valamennyi alkalmazottja és alárendeltjével együtt. A 
vagyonosabb rómaiak famíliája, a polgárság anyagi mód
jához mérten, néha több száz, sőt több ezer tagból állott 
s így mintegy mintaképet, szolgáltatott a későbbi hű
béresek, sőt a mai kor főúri udvartartásai számára is. 
A rómaiak e „familiáris“ udvartartásában aztán előkelő 
rész jutott a vadászok számára is. A vadászkedvtelés 
gyakorlása, a római császárság első századában, tehát 
Róma fénykorában a legelőkelőbb sportok sorába tarto
zott, de legalább is volt olyan tekintélye, mint a jelenkor 
nagyobb szabású fejedelmi és, főúri vadászatainak.

A római császár famíliáinak szervezett vadászalkalma
zottjai 4 osztályba csoportosultak. A legelőkelőbbek ma
guk a vadászok, a „pressores"-ek voltak, akik közvet
lenül részt vettek uruk és parancsolójuk mellett a vad 
elejtésében is. A második osztályt a tőr- és hálókészítők 
az „indigatores"-ek képviselték, akiknek feladata volt a 
vad megejtéséről gondoskodni. A harmadik osztály alkal
mazottai a vadászebek gondozói és idomítói a „vesti
gatores“ -ek voltak; míg sorrendben az utolsó helyen 
szerepeltek a hajtok az „alatores“-ek, csak úgy, mint 
mai sorrendjük szerint is.

Az Augusztus császár által megállapított szervezet 
kereteit Diocletianus császár (284—305. Kr. u.) kibőví
tette és tovább fejlesztette, amennyiben a császári biro
dalmi hivatalok keretében önálló külön vadászati igaz
gatóságot is szervezett, amelynek élén kerületi főnöki 
ranggal a Comes sacrarum largitionum állott. 
Diocletianus nemcsak az anyaországot Itáliával, hanem 
az összes provinciákat is egységesen kormányzott vadász
területté jelölte ki, s ezt a területet, az egyes tartomá
nyok és fekvésük szerint külön vadászkerületekké 
„Cynegiá“ kká. alakította. Egy-egy vadászterület élén a 
prQCUrator állott. Katonailag szervezett hivatásos alá
rendeltjeiként szerepeltek aztán maguk a vadászok 
„venatores“ és az ijjászok „saggittarii".

Vadbőségénél és vadászobjektumainak változatosságé-- 
nál, sőt vadminőségénél fogva is, legkiválóbb vadász
területként szerepelt Róma fénykorában a Gallia és 
Germania meghódítása utján Róma hatalma alá került az 
a rész, amely a mai Belgiumot, Rajnavidékét, Bajor
országot, Würtenberget, Elzás.z-Lotharingiát és Északkeleti 
Franciaországot foglalja magában; így tehát a Jura

hegység, az Árdennek rengetegei s a Rajna-Duna közé
nek ma is kiváló vadászterületei. E területen összesen 4 
vadász „cynegia“ intézte a vadászat ügyeit Metz, Trier( 
Rheims és Tournay ősrégi- városok székhelyeivel. Ezek 
a ma is virágzó városok, már a rómaiak idejében is 
tekintélyes tartományi fővárosokként szerepeltek.

Az Árdennek területe Hubertus-nak, a vadászat ké
sőbbi védnökének elsőrangú, vadászterülete, minőségének 
megkülönböztetéséül, már á rómaiak idejében is teljesen 
külön szervezett vadász-cynegiát alkotott, kiváltságos 
jogokkal és hatáskörrel fölruházva. Az Árdennek vidéké
nek „Praepositus“ cimmel fölruházott főnöke Chiny városá
ban székelt s közvetlenül a római császári belügyek 
főnökének a „Praefectus rerum privatarum“-nak tar
tozott felelősséggel.

A nyugatrómai császárságtól átvett állami és udvari 
méltóságokat, a cim- és pompakedvelő keletrómai biro
dalom még bővítette és fejlesztette s az alapszervezet 
megtartásával, összes cynegáit a császári udvari fő
vadászmester hatásköre alá helyezte, Bizánc székhelylyel.

Ez a szervezet lényegében megmaradt Bizáncnak a 
törökök által való meghódításáig; megszűnte tehát egybe
eső a Hunyadyak’ korával.

A nyugatrómai birodalom fényét és hatalmát ujjáal- 
kotó Nagy Károly első német-római császár (763—814. 
Kr. u.) mindenben a római közigazgatás kipróbált mintáit 
vette alapul; emellett a vadászat tekintélyének emelé
sére külön újabb méltóságokat is alkotott. A vadászat 
ügye a Karoling-családból származó császárok alatt a 
császári ház és a császári udvartartás ministerének, az 
úgynevezett „sénéchal“-nak (franknyelven „sénéchal“, 
németül „Truchsess“) volt alárendelve. A ministerium két 
legfőbb méltóságúként szerepelt a sénéchalnak úgy
szólván mellérendelt császári fővadászmester és császári 
fősólyommester személye.

(Folytatjuk.)

Fehértói puskások.
Irta Lakatos Károly.

(Folytatás.)

A leshely rendbehozatala után következett a „gólyák“ 
kiállításának fontos művelete. Tizenöt-husz lépésnyire a 
lesgödörtől szurkálták le azokat akként elrendezve, mintha 
égy szedegetés végett leterelt és elszélledt csapatot ké
peznének ; a snyeffeket azonban külön csoportban, néha 
hosszvonal alakjában — madarat csekély közökkel madár 
után sorakoztatva (gensemarsban) állították ki, mindig 
szem előtt tartva a különböző fajok sorakozási szokását.

Szokták a maszkokat még abba a csatárláncszerü vonal
ban is elrendezni, melyben feltartott fejjel figyelve, a szél
kiáltók és sneffek — siestájukal tartani szokták. Szeles 
időben azonban a csalók kiállítása módosulást szenvedett. 
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A széL irányának tekintetbevételével ugyanis úgy lettek 
leszurdalva, hogy mindenik „orral“ a szélnek szembe 
fordult helyzetet foglaljon, hogy a tollúk föl ne borzolód- 
jék s ennek következtében el ne riadjanak a húzó szár
nyasok.

A csalik kitűzdelésének befejeztével a lesipuskás el
foglalta helyét a maga sáros odvábán s ez napságtól fogva 
a madárhúzás megszakadtéig, majdnem állandó lakása 
lett a lesipuskásoknak.

A hasadó hajnal már kint találta őket. Lesen gubbasz
tottak aztán az egész napon át mindaddig, mig csak az 
est csillagsátora rá nem borult az ég kékségére. Mikor 
aztán a „csikmák szűrő“ kipettyegtette a kék baldacint, 
(így mondták) s az alkonyaiból csillagsugáros éjszaka 
lett, s nem húzott sémmi madár sem már: fölszedték a 
gólyákat, nekicihelődtek s láboltak kifelé a száraznak. 
Sokszor azonban az éjét is a lesgödprben töltötték át, ki
vált olyankor, midőn hirtelen valami nagyon erős és korai 
„madárjárás“ állt be; a mi különben kivételes eset szo
kott lenni, amennyiben a kacsát, ludat és szélkiáltót ki
véve, a sneff-féle a kora reggeli órákban nem szokott 
tömegesen „mozogni“, sem a szokott rendes idő előtt 
húzni. Rendszerint jóval napfeljötte után, midőn a reggeli 
hűvösség már felenyhült, kezdenek jelentkezni, vagyis 
vadászkitétel szerint: „megindúlni“ a húzó csapatok.

Hogy régebben mennyi vadat elpusztítottak a Fehértó 
lesipuskásai, arról ma már a körülményekkel és helyi 
viszonyokkal kevésbbé ismerős vadászati érdeklődők még 
csak halvány fogalmat sem alkothatnak maguknak. Csak 
egy embernél is százakra ment ama szélkiáltók és snef- 
feknek a száma (a kacsák és ludak különféle fajairól 
nem is szólva), melyeket éven át terítékre hoztak, s annak 
dacára, hogy vadjukat potom árért vesztegették, mégis a 
legtöbb közülök egész népes családot tartott fönn keser
ves lesipuskáskodásának anyagi eredményéből.

Persze, ha elkövetkezett a nyári aszály ideje s a 
vizpárolgató hőség a madarakat, elriasztó dangubázó 
helyeikről: akkor vége szakadt egyidőre (az őszi esőzése
kig) a kalandos élet gyönyörteljes napjainak, mert termé
szetesen, a vizek fogytával nem volt mire fogyasztani a 
puskaport; így a vízzel együtt elfogyott a madárság is. 
Akkor aztán a rozsdás disznóláb dugaszba került ismét; 
a gólya-museumot padlásra hordták és minden rekvizi- 
tum a sarokba került. A tavi emberek pedig széjjel men
tek, ki erre, ki arra: egyik csősznek, a másik pásztor
félének, szőlőkapásnak, ki meg másnak, ki milyen fog
lalkozást kaphatott a kénytelen munka után való meg
élhetésre. Mihelyst azonban a puskázásra ismét alkalom 
kínálkozott, hátat fordítottak minden más foglalkozásnak, 
még ha aranyakat kereshettek volna is. Sőt az idősebb 
tavi puskásoknak egyáltalában derogált is minden más 
foglalkozás, a mely a vadászaton kívül esett, legfeljebb 
halászkodni jártak a Tiszára, vagy ha városi lakosok 
voltak: a „Hét fejedelembe“ vagy a „Fekete sasba“ 
lopták a meleg napokat, avagy pedig megszaporíták a j 

sarki „köpködők“ „lacibetyár" ármádiáját és neadj Isten, 
hogy szegedi szokás szerint bármily angária fejében is 
kaphatók lettek volna bármily csekély munkára is. Ön
érzetükkel nem fért össze semmiféle tevékenyk^dés gojzer 
nélkül, inkább ki se mozdultak otthonukból; asszonyaik
nak azonban nagyobbrészt „kufálkodás“ lévén a mester
ségük, kereskedtek mindenfélével; sőt egyik-másik úri 
házakhoz is eljárogatott munkára.

Különben pedig szegény branch volt nagyoh az odú- 
bujó fehértói puskásnép s a legcsekélyebb mérvben sem 
volt ideálista egy sem közülök, mint például az egykori 
„nádlacik“ (pákászok) valának, no meg a vérbeli háló
vetők is. Háztájuk az első tekintetre eláruló a „vadószos“ 
individiumot s különösen a speciei tóvadószt. Énlrégebben 
sokat ismertem közülök s gyakran megfordultam a ház
tájukon nézelődés végett, különösen a régi, híres 
Hegedűsöknél (ezek voltak hajdan a legnevezetesebb 
tóvadászok), meg a Csoze Bögre Gyurkánál, a fehér
tói puskások egykori dójenjánál.

Érdekes, hogy mind a kettőnek egész állatsereglete 
volt élő madarakból.

Mikor Csoze Bögre Gyurkánál először tettem tisztelete
met, csak elámúltam a temérdek szárnyas-különlegességen, 
.melyek még a lába alá is kerültek az embernek, ha 
nem vigyázott rá, hogy hova teszi a toppancsát. Én is 
úgy jártam.

Mindjárt a beköszöntéskor eljajgatta magát valami a 
talpam alatt, mondván : nyáu !

Én mondok sicc! a döbbenet és részint a hessentés 
okából, miközben, ha jól emlékszem, egy veszekedett 
nagy rúgást is eszközlék, nemkülönben szinte magas 
levegő-ugrást is követék el a döbbenet miatt, mert ugyanis 
az a rossz szokásom van, ha valami puhára és mozgó 
tárgyra teszem a lábamat, mindjárt „khényóra“ vagy 
macska farkára gondolok, egyéb kártékony férgezeteket 
is tekintetbe véve s üldözési mániába esek.

Ezúttal azonban tárgytalan volt a döbbenet, mert mikor 
jól szemügyre vevén a hangadó lábatlankodót, akkor lá
tom csak, hogy egy roppant nagy csonka szárnyú gojzer 
madár fickándozik a lábam alatt. De volt ott több is; 
azonképpen kócsag, vadlúd és darvak, melyek ugyancsak 
hátbateremtették hegyes orrukkal az embert, ha el nem 
hessenté a közeléből.

Ezek az élő vadállatok pedig nem cifraságból, hanem 
nagyon is praktikus okból gyűjtetének rakásra, t. i.csalizás 
végett, mert hogy a levegőt járó vadállat! seregieteket 
sokkal könnyebben lehet lüvésre csalizni élőkkel, mint 
aszalt csalimadarakkal.

Volt baromfi is fölös számmal: de volt malac is; csak 
macska nem volt, nehogy az élő madarakban csináljon 
galibát és szörnyen tilos fircangolásokat. Persze a puli 
sem hiányzott, mely egyéb komedencia híján egy nagy 
gojzer-fej rágicskálásával ölte az unalmas napfolyást.

Bent a szobában gojzerek, sneffek miegymás aszalt
vadak fityegtek a falazaton csoportokba kötve és nagy 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



16. szám. MAGYAR ERDÉSZ 307

madárszárnyak: sasok, vadlúdak trófeumai ékesítették a 
falakat.

Az ablakdeszkán gém- és gólyaorrok voltak sorjába 
kirakva pipaszurkálás céljára, való használás Végett.

A sarokban hosszú fűz-botok támaszkodtak különös 
bemetélésekkel kitarkázva, melyekből, a kinek volt sejtése 
a hieroglifek magyarázásához, kiolvashatta: hány gojzert, 
ilyen vagy amolyan snefíállatot, lódat, kacsát hozott 
terítékre az év folyamán a puskás gazduram brumberdója. 
Szóval házi naplók : rovás-botok voltak azok, egyben 
kutya- és gyerekverő eszközök is, miket egyébiránt a 
házi nyelvelészet nagymestereinek — asszonyi részről — 
is volt okuk megvető tekintettel méregetni ... le a 
sárgaföldig . . .

Azután leszámítva néhány családi leképelési arkitek- 
túrát, melyeket valamelyik u. n. gyorsfényképész követett 
el az alsóvárosi havibúcsú alkalmával, — piás szemet 
érdeklő tárgyazat az egész házban nem adta elő magát — 
még a „kutyafán“ kívül azonban, mely asszonyi nyelve
lések alkalmával történő sűrű célbadobások miatt — egész 
alakra történőleg — kissé viseltes mibenlétről árulkodók, 
amennyiben szarva és búbozatai töredezettek, részint pedig 
ingatagok is valának, mint a viseltes fogazat.

Ezeknek elmondása után most már el is búcsúzhatunk 
Csoze Bögre Gyurka uram felettébbvalólag lakályos 
belső assiliumátul s csak úgy általánosságban jegyzem 
meg, hogy nem csak Csoze uram, hanem kenyeres
pajtásai is a legérdekesebb néprajzi alakok közé tartoztak.

Vadászat és vadkereskedelem.
Rovatvezető Gyulai Gy. Károly.

Vadászati törvényünk értelmében július havában a 
szarvasbika, a dámbika, légióként pedig az őz szerepel 
a sorozatban az első helyen, egyben pedig a vizivadá- 
szat is megkezdhető. Ilymódon szarvas, dámvad és. 
őzhúson kívül kivált vadkacsa szép számban került már 
eddigelé is a nevesebb bel- és külföldi vadpiacokra. 
Sajnos, ezeken a piacokon a kereslet a vad iránt a leg
csekélyebb fokra szállott, dacára annak, hogy a hűtő- 
házilag beraktározott vadhús minőségéhez szó alig fér
het. A jobbmódu fogyasztó közönségnek az a része, a 
mely mint fogyasztó, csakugyan számot is tesz, üdülő, 
nyaraló, fürdő stb. telepekre utazott s így a nagyváro
sok vadkészletei folyton csak gyarapodnak a hűtőkben, 
anélkül, hogy kellően értékesíthetők volnának s túlhal- 
mozottság következtében pl. a berlini vadpiac is július 
hó elején kénytelen volt fogyasztók hiányában, egyéb
ként kifogástalan minőségű fácánkészleteit ezer számra 
valósággal potom árakon elvesztegetni.

Honi vadpiacainkon eddigelé az őzön s a vadkacsán 
kívül más vad július hó folyamán nem szerepelt. Az 

őznél kgrmonként úgy nálunk, mint a szomszédos osztrák 
piacokon legfeljebb 1.40—1.60 korona árakat lehetett 
elérni. A beérkezett készletek vajmi nehezen voltak ér
tékesíthetők; ez érthető is a zöldségnemüek és gyü
mölcsfélék jelen főidényszakában.

A berlini és a párisi vadpiac már valamivel változa
tosabb volt július hó folyamán, mint a magyar és az 
osztrák, úgy hogy a lentebb elősorolt vadféléknél a kö
vetkező átlagárakat lehetett elérni:

Öz kgrmonként 1.20—1.80 kor.
Szarvas „ 1.00—1.60 „
Dámvad „ 1.00—1.50 „
Sörtevad „ 0.80—1.20 „
Vadkacsa drbonként 2.50—3.00 „

A londoni tolipiacon a vadmadár-tollakért ma igen 
rnagas árakat fizetnek, föltéve, hogy a szárnyas koppasz- 
tásánál a szállító betartja a tollkereskedő által megadott 
utasításokat. Az effajta tollakat a nőidivat céljaira hasz
nálják, a miért is. azoknak kezelése és osztályozása ki
váló gondot igényel.

A vadszárnyasok toll-árai a világhírű londoni piacon
ma a következők:

Vadkacsa gácsértoll 45 dekánként 1.20 kor.
tojótoll „ „ 0.60 „

, vegyestoll „ 0.60 „
Kékvégü vadkacsatoll 144 drbonként 0.60 „
Fehérvégü „ 0.60 „
Fácánkakastoll „ „ 0.80 „

A vadmadarak szárnyaiért 100 drbonként 1.80—3.00 
koronát fizetnek; valamivel alacsonyabb a fogoly- és a 
császármadár-toliak ára.

Legmagasabb ára van ma a fácánkakasok kifogásta
lanul szép farktollainak, a melyekért a londoni tolikeres
kedők ma 45 dekánként 25.20 korona összeget, sőt 
ennél is többet fizetnek.
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* Kinevezés. A m. kir. földmivelésügyi minister Elek 
István m. kir. főerdőmérnököt az orsovai erdőhivatal 
központi szolgálatától való egyidejű felmentése mellett az 
újonnan szervezett orsovai m. kir. erdőgondnokság veze
tésével bízta meg.* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Kelecsényi Ferenc kir. erdőfelügyelőt Ungvárról Turóc- 
szentmártonba, Jausz Sándor kir. erdőfelügyelőt Turóc- 
szentmártonbólBudapestre, a földmivelésügyi ministeriumba 
helyezte át, az ungvári kir. erdőfelügyelőség vezetésével 
pedig ideiglenesen Napholtz Jenő erdőfelügyelői címmel 
és jelleggel felruházott kir. alerdőfelügyelőt bízta meg. — 
Balaton Antal m. kir. főerdőmérnököt a liptóujvári fa- 
raktárgondnokságtól a liptóujvári főerdőhivatal központi 
szolgálatához helyezte át s a pénztár-ellenőri teendők 
végzésével bízta meg; Vaitzik Emil m. kir. erdőmér
nököt pedig a pénztár-ellenőri teendők ellátásától való 
egyidejű felmentése mellett a liptóujvári főerdőhivatal 
központi szolgálatához osztotta be s egyszersmind meg
bízta a faraktárgondnoki ügyek végzésével is. — Qriindl 
Gyula erdőtanácsosi címmel, és jelleggel felruházott m. kir. 
főerdőmérnököt Tótsóvárról Miskolcra helyezte át s az 
ellenőrködői teendők végzésével bízta meg. — Áthelyezte 
Bárdos József m. kir. főerdőmérnököt Budapestre a 
földmivelésügyi ministerium I/A. főosztályához és Deák 
János m. kir. főerdőmérnököt Désre s megbízta a nagy- 
ilondai járási erdőgondnokság vezetésével. — Danielisz 
Elek m. kir. segéderdőmérnököt Zsarnócáról a szászsebesi 
erdőhivatal kerületébe Kőrösbányára (erdőgondnoknak), 
Debreczeny András m. kir. erdőmérnökjelöltet pedig 
Ungvárról Zsarnócára helyezte át.* Nyugalmazás. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Boksay Gusztáv m. kir. főerdőmérnököt ideiglenesen 
nyugalomba helyezte.* Az 1910. évi wieni nemzetközi vadászati ki állítás. A múlt évi nagy vadászati kiállításról a végleges 
leszámolás eredménye előttünk fekszik. Jelentőségében 
oly kivételesen kedvező az és kiállításoknál oly szokatlan, 
hogy mint ilyen elérhetetlen példa gyanánt fog szolgálni 
a jövőben rendezendő hasonló kiállításoknak. Dacára a 
különböző kedvezőtlen körülményeknek, főleg a rossz 
időjárásnak, mely a nyereséget nagyon kérdésessé tette, 
a végeredmény mégis 827.610 36 korona, melyből levonva 
az állam és Wien város részére a subventio visszatéríté
seket 142.738'82 koronát, a végnyereség: 684.871'54 K. 
Ezt a mindenesetre örvendetes eredményt a kiállítás fő
biztosa J-luher császári tanácsos múlt hó 15-én a „Föld

hitelintézet“ helyiségében Herz Gyula helyettes kormányzó 
elnöklete alatt és a kiállítás elnöke, továbbá az elnökség 
többi tagjai, az érdekelt ministeriumok és Wien város 
képviselői és még számos érdekeltek jelenlétében hirdette 
ki. — Megemlítjük még, hogy a fenmaradt, az érdekelt 
ministeriumok és Wien város által átvizsgált és helyes
nek talált .összegfölösleg a császár, mint a vadászati ki
állítás védőjének kívánsága szerint egy a hivatásos vadá
szok gyermekei részére létesítendő nevelőintézetre lesz 
fordítva, mely intézet a „Kaiser Franz Josefs Jugend
heimstiftung Hubertus“ nevet fogja viselni.* A Magyar Gazdaszövetség 1911. julius 12-én 
tartott igazgató választmányi üléséből Darányi Ignác elnök 
és Bernát István igazgató feliratot intéztek a montenegrói 
szerződés ücjyében a Képviselőházhoz, a melyben rész
letesen megokolják, miért kelt bennük aggodalmakat ez 
a szerződés, a mely a monarchia területére élőállatok 
behozatalát kontemplálja.* A közös vámterület külkereskedelmi forgalma 
1910 ben, a most megjelent osztrák' statisztika végleges 
megállapítása szerint, 434'3 millió korona passzív egyen
leget mutat (1909-ben 427.4 millió K). — A behozatal 
nagymérvű megnövekedésében legtekintélyesebb tényező
ként szerepeltek: a kávé (+13.8 millió K), a déli gyü
mölcs (+ 7.9), az állati termékek (+ 20.5), zsiradékok 
(+ 7.8), esztergályos anyagok (+ 5.4), gummi és gyanta 
(+ 5'2), gyapotfonál (.+ 13.1), gyapotáruk (+ 5 8), selyem 
és selyemáruk (+ 14.9), szalma-, nád- stb. áruk (+ 3,.O), 
papír és papíráruk (+ 3.7), nyers kaucsuk és guttapercha 
(+ 15'7), pneumatik (4-4'5), bőr- és bőráru (+ 10.5), 
faáruk (+ 4 7), nem nemes fémek és ebből való áruk 
(+7.0), gépek (+14.6), villamos gépek (+5.4), jár
művek,(+4.0), műszerek és áruk (+2.9), kencék 
(+ 4.5) millió koronával. De másrészt némely behozatali 
cikknél az áruk drágultak meg lényegesen és ez is okozta 
a behozatali érték nagy többletét. A származási orszá
gokat tekintve, első helyen sorakozik a Németbirodalom 
1152'9 millió K-val (+85'5), azutá.n az Északamerikai 
Unió 236.9 millió K-val (+5-8), Nagybritánnia 228.5 
(+ 9.9) millió K-val, Keletindia 214 millió K-val (+ 40.5), 
Oroszország 167.2 millió K-val (— 14.2), Olaszország 
131 millió K-val (+6.9), Franciaország 112.4 millió 
K-val (+15). — A kivitelben a sorrend ez: ■ Német
birodalom 968.7 (+ 16.7) millió K, Olaszország 229'4 
(— 4.0), Nagybritannia 224 4 (t— 16.9), Törökország 128.8 
(+36.4), Svájc 104.9 (+,9.8), Románia 102.9 (+11.1) 
millió K. — A mérleg ekként alakult: behozatal 2852.9 
millió K, kivitel 2418 6 millió K, passzívum tehát 434.3 
millió K. A behozatal értéke 106.6 millió K-val, a ki
vitelé 99,7 millió K-val volt nagyobb, mint 1909-ben, 
úgy hogy az összforgalom 1910-ben ismét 206.3 millió 
koronával megnövekedett.. .* Sándor Imre székesfehérvári (erdészeti) magkeres
kedő és csemetenagykereskedő cég termésjelentése.
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1. Fenyőmagvak: Az erdei és vörös jó termést, a 
Inc és fekete kevésbbé jó toboztermést mutatnak, mindazon
által megfelelő magmennyiséget érett állabokból bizto
sítottam ; exotikus magvakban külföldi ügynökeim meg
felelő termést jelentenek, különösen Bankófenyö 
nagyobb mennyiséget biztosítottam Amerikában.

2. Lombfamagvak: Tölgymakk szép termést ígér, 
félős azonban, hogy az állandó nagy szárazság utóhatás
sal fog járni, miért is ajánlom az előrelátható nagy keres
let irányában idejekorán intézkedni; ezen magnemben 
direkte az erdőtulajdonosokkal vagyok összeköttetésben 
és előreláthatólag jutányos árak várhatók.

(Uradalmi felesleges makk-készletet azonnali készfizetés 
mellett átveszek és kérek errevonatkozó ajánlatokat.)

Akác, juhar, kőris, gyertyán bő termést ad.
3. Gyümölcsmagvak: Szedőim meglehetős sok magot 

gyűjtenek és szállítanak; előreláthatólag jó magvakjutányos 
árak mellett lesznek szállíthatók.

4. Vadetetés: Csiacoka és Helionthis kísérleteim nagyon 
beváltak, ezek gumói tavaszszal olcsók lesznek.

Mindennemű felvilágosítással készséggel szolgál a cég 
főnöke, ki minden lehetőt elkövet, hogy a magyar erdé
szetnek jó szolgálatot tehessen.

Kerestetik megvételre nagyobb 
kiterjedésű, vágásra érett =

esetleg talajjal együtt, 2—3 
millió korona értékig is. = 

Ajánlatokat kér Ajtay Sándor erdőmérnöki 
irodája. (Arad, Hasszinger-utca 5.) = . =

ELŐJEGYZÉSEKET
elsőrendű minőségű fajtiszta kocsá
nyos- és kocsánytalan tölgymakk és 
csermakk, valamint elsőrendű minő
ségű jegenyefenyőmag és vadetetésre 
alkalmas vadgesztenye őszszel való 

szállítására elfogad

STAINER GYULA
cs. és kir. udv. szállító, magyar magpergetőgyára

KÖRMEND.

u h u
Ruszinák Emilnél, Garamfö.

(Gömörmegye.)

617/1911. szám.

Árverési hirdetmény.
Biharvármegye élesdi járásában fekvő Serges 

község volt úrbéreseinek tulajdonát képező er
dőben a m. kir. földmivelésügyi Minister úr 
18352/1910. ■ és 34727/1911 számú rendeletéi
vel kihasználásra engedélyezett 23.4 khold te
rületén található, hivatalos becslés szerint mint
egy 1475 m3 tölgy műfa és 2009 m3 különféle 
tüzifatömege egészben tövön 1911. évi augusz
tus hó 29-én d. e. 11 órakor Serges község 
házánál zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános árverésen becsáron felül el fog adatni.

A hivatalosán megállapított becsérték, mint 
kikiáltási ár 17460 korona (tizenhétezernégy- 
százhatvan korona), bánatpénz 1746.

Szabályszerüleg kiállított és 10% bánatpénz
zel felszerelt zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli 
árverés kezdete előtt az árverelő bizottsághoz 
nyújtandók be, — ellenben szabálytalan és 
hiányosan felszerelt, utó és távirati, nemkülön
ben becsáron alóli ajánlatok visszautasíttatnak.

Az árverési feltételek és részletes becslési 
adatok a nagyváradi m. kir. járási erdőgond
nokságnál és a nagyváradi m. kir. állami erdő
hivatalnál (Kórház-utca 6. szám) valamint ille
tékes községi elöljáróságnál a hivatalos órákban 
megtekinthetők.

Nagyvárad, 1911. évi augusztus hó 1-én.

M. kir. állami erdó'hivatal.
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r

ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját

mindennemű nyomdai munkák

pontos és csinos elkészítésére

.. a legolcsóbb árak mellett..

Erdészeti nyomtatványraktár.

Második kiadásban megjelent az

ErdeiKihágások
cimü munka. Irta dr. Felszeghy Béla
00000IEHEQH főszolgabíró.

A munka tartalmazza a törvényt ma

gyarázatokkal, az összes érvénynyel 

biró elvi határozatokat és döntvényeket.

Ára 1 korona 60 fillér.

Kapható a kiadóknál Székely és Illés
| 0 könyvkereskedésében Ungváirár. 0

is

Erdővéd vagy vadőr,
ki jó dúvad-irtó, az őz- és fácán-gondozást érti, Gróf 
Szapáry Istvánná Öméltósága borosjenöi (Arad m.) 
uradalmába mielőbbi belépéssel felvétetik.

Fizetése: évi 400 korona pénz, 12’00 q. búza vagy 
kétszeres, 4.00 q. árpa vagy tengeri, 50 kg. szalonna, 
40 klgramm só, 3300 □•öl szántó, 550 □-öl kertföld. 
Ló-, szarvasmarha- és sertéstartás; lakás, szabad tüzelő, 
szokásos lőpénz és ölfapénz. Pályázók ajánlatukat fenti 
cím gazd. intézőségének küldjék.

— MAGYAR -------:

FAIPAR ÉS FAKERESKEDELEM
MAGYARORSZÁG FATERMELÖINEK ÉS FAKERESKEDÖINEK LEGELTERJEDTEBB

---------------------------- 1 SZAKLAPJA |----------------------------

VFakereskedőknek szánt 
faárverési és erdőél- 
adási hirdetmények köz
zétételére a legalkalma- 
:: sabb organum. ::

Szerkesztőség s kiadóhivatal

BUDAPEST,
VI., Podmaniczky-utca 71. 

Mutatványszámmal szi- 
:: vesen szolgálunk. ::
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Roessemann
és

Kühnemann
mezei és helyi érdekű vasutak, villanyos 
zzz és sodrony-kötélpályák gyára = 

a világhírű LÜBECKI KOTRÚGÉPGYÁR 
vezérképviselete Magyarország és

Ausztria részére.
SZARAZ és VIZIKOTRÓK vételre és bérbe 

BUDAPEST VI., Váci-ut 113/115. 
Elvállalja erdei vasutak nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz

nált vasutak bérbe adatnak.

Értesítem t. vevőimet, hogy a

JURA-FEGYVEROLAJ 
laboratóriumot A B O N Y - ba 
(Pest megye) helyeztem át.

„Jura-Fegyverolaj.“
Hírneves vadászok és szaktekintélyek által is 
elismert legjobb fegyvertisztító és fegyverkonzer- 

váló olaj, továbbá •*?

„Jura-Foncsorozó“
a beólmosodott fegyvercsövek legjobb tisztító 
szere. Kaphatók: Budapesten: Huzella M., Zubek 
Bertalan és tsa, Skaba és Plökl. Ka’ssán : Quirsfeld 
János. Kolozsváron: Schuster Emil. Debrecen
ben : Tóth Gyula, Antalffy Testvérek. Miskolcon : 
Huska Vilmos. Nyíregyházán: Ruzsonyi Pál. 
Szatmáron: Koós Gábor. Deésen: Brugovitz Jó
zsef. Eperjesen: Theisz Ármin. Nagyvárad és 
Pécs: Ladányi József uraknál és a „Jura-fegyver
olaj“ laboratóriumban: Abony, Pest megye.

Ára egy kis (100 gr.-os) üveg fegyverolaj
nak 1 K, nagy (300 gr.-os) üveg 2 K 50 f.

Egy tégely foncsorozó kenőcsnek 1 K. V

KITÜNTETÉSEK
BRÜNN 1894. * TROPPAU 1895.

Jteiöer V. és fia
Jenő főherceg udvari szállítója

freilöenthal (Osztr. Szilézia)

Vadászati .... 
ékszerkülönlegességek

(Hubertus-Schmuck) szarvas- és 
rókafogakből, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí- 
.......................... fásban.............................  Ékszerek, arany- és ezüstárúk, Chinaezüst-cikkek és műöntvény-tárgyak gyára és .................raktára.........................  
Képes árjegyzéket kívánatra ingyen 

és bérmenve küldünk.
A cim pontos megadását kérjük. 

Szarvas- és rókafogak előzetes bekül
dés mellett a legmagasabb árakban 

megvétetnek.

„Korona fegyver“ MÄ

zár2. Kivülfekvő gyúszögek ennélfogva ki van zárva a gázok visszatolu- 
lása áltál okozott rozsdásodás.

3. Külöi :n szabadalmazott önműködő tölténykivető,
mely ellenke ivetővel sohasinc ' „ hanem csak akkor
húzódik fel i töltény ki jva korlátlan tar
tósággal bir.

dalmazva, elös-
Ugkitüngöbbbví- 
dÄÄyyI.er; ko
rona fegyvernek a 
következők :

1. Kivülfekvő, 
minden vadász által 
könnyen kezelhető.

ként felhuzód- 
nak és rögzítődnek, 
melyek azonban tet
szés szerint kézzel 
is felhúzhatók és le- 
ereszthetők.

lsörangu anyag 
b lövési eredmé

csővü fegyver 
fegyverről ki-

integy lecsava
fegyver min 

szállítható.
Részletes árjegyzéket

góját^ rögzítő biz- 

legjobb acélból, a kép
kidolgozás.
inleges szabadalmazott 

szabadon fekvésükben is meg 
ülönösen füstnél-

F’íiLpvt Í-t cs- és hír. udv. fegyvergyáros 
L UrUCll vJ. WEIPERT (Erzgebirge.)
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|| || Munkatársainknak szives tudomásul!
Szerkesztőségünk a „Magyar Erdész“ irányával és 

elveivel megegyező minden erdészeti és vadászati 
tartalmú közleményt elfogad és közöl.„Minden közleményért fizetünk irói dijat és 
pedig:

Átdolgozást nem igénylő eredeti értekezésért, egy

nyomtatott ívnyi terjedelemben (8 oldal) 64 koronát ; 
átdolgozást igénylő cikkekért, szabad fordításokért 32 
koronát.

Az irói dijakat az év végével számoljuk el és küld
jük szét, de kívánatra az irói dij azonnal a cikk meg-* 
jelenése után' is fizethető.

íl 11 |] f] HIRDETÉSEK. (] n n n
A hirdetések vagy a kiadóhivatalnak Jolsva (Gömör- 

megye) küldendők, vagy Székely és Illés könyvnyom
dájának Ungvárra.

Hogy a hirdetések idejében megjelenhessenek,, föl
tétlenül szükséges azokat a lap megjelenése előtt 3—4 
nappal beküldeni.

A beküldés legalább három nappal minden hó 1-e 
és 15-e, azaz a lap megjelenési ideje előtt történjék, > 
nehogy a hirdetés lemaradjon.

Hirdetési dijak:
Egész oldal . . 40 K Negyedoldal . . 10 K
Fél oldal ... 20 K Nyolcadoldal. . 5 K

Táblázatos kimutatások dija, a nyomdászatnál divó 
szokás szerint, kétszeres.

Kishirdetések dija minden szóért 8 fillér.
Többszörös és állandó hirdetőknek megfelelő ked- 

, vezményt adunk.

A SIMMERINGI GÉP- ÉS WAGGON-GYÁR R.-T.

grünn-Xönigsfelöi gépgyáraBudapest, VI. kér., Izabella-utca 84. szám.
für ész és famegmunkáló gépberendezések 
BRUNAIDEAL keretfürészek

egyedüli gyártója. Utólérhetetlen pontosság és stabilitás.
Kettős hasitókeretfűrész

legújabb minta. Svéd rendszerű

nagy gyalugépek Óriási teljesítménynyel. 

Teljes fűrésztelep-, asztalos-műhely-, fa- 
árúgyár- és favágótelep-berendezések. 

gőzgépek, gőzkazánok, szivattyúk, benzin-, 
pelrolin és szívógráxmotorok. 
Árjegyzékkel, és felvilágosításokkal szívesen szolgálunk

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs :
Remetei KÖVÄRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K 
Egyes szám ára.....................1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NÄGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

A szlavóniai tölgyekről.
Közli Kuzma Gyula.

Az osztrák birodalmi erdészeti egyesület ötven 
tagja szeptember hó folyamán Magyarországon 
fog tartózkodni, hogy a magyar Alföld speciális 
erdészeti viszonyait megismerje és megtekintse 
a szlavóniai tölgyeket.

Mi magyar erdészek, Jciknek tevékenysége és 
erdészetünk haladásáról a legközelebbi szom
szédaink is vajmi keveset tudnak, örömmel fo
gadjuk az osztrák Reichsforstverein látogatását, 
mert bizton reméljük, hogy iparkodásunkat, tö
rekvéseinket méltányolni fogják.

A mig mi ismerjük és sokszor merítünk is az 
erdészeti téren előbbre haladt nyugati államok 
erdészeti irodalmából, addig a külföld erdészei 
irodalmunk révén, szaklapjaink és a magyar 
nyelv szűkre szabott határai miatt, rólunk tulaj
donképen nem is vehetnek tudomást. Ép ezért 
örvendetes jelenségnek tekintjük, hogy az osztrák 
szomszédaink, a kikkel politikailag rokonságot 
tartunk, megtörve az idegenkedést, közénk ér
keznek és hogy e réven reményünk nyílik arra, 
hogy erdőgazdaságunkat oly tekintélyes erdé
szeti egyesület tagjai, mint a milyen az osztrák 
Reichsforstverein is, megismerik. E címen a 
legszivélyesebben üdvözöljük a hozzánk most 
érkező szaktársainkat. Sajnáljuk csupán azt, 
hogy a legsívárabb vidék, az Alföld erdészetét 
tanulmányozzák, mert a Kárpátokban már fej
lett erdőgazdaságot mutathatnánk.

Most, mikor az osztrák bajtársaink ama szla
vóniai tölgyeseket is megszemlélik, melyekkel 

mint a természet remekművével az én lelkem 
is összeforrt, akinek a jó végzete megengedte, 
hogy több, mint egy fél életöltőn át az örökszép 
természetet azokon a kiváló helyeken figyel
hettem meg, a hol a növényzet legnemesebb
jének a vezére, a Száva folyó áradványos sík
jain nagy foltokban fajtisztán honos kocsános 
tölgy terem, a hol nem csapatokban, de remete 
életet élő szarvas tanyáz, szóval a hol az ős
alkotás ütere nagyobbakat dobban, mint másutt, 
a hol a természet nagyszerűségét figyelő ember 
ellensúlyozhatja az élet kicsinyes zsörtölődései- 
vel kapcsolatos idegbontó munkát; — hivatott
nak érzem magam és időszerűnek tartom, hogy 
a szlavóniai erdőt megismertessem azokkal, a 
kik azt még nem látták, oda eljutni még nem 
volt alkalmuk.

A Száva folyó Zágráb közelében már sík 
területre jut és ilyenen folyik számos csavaro
dással egészen Belgrádig, a hol a Dunával 
egyesül. A Sziszektől lejebb fekvő síkságot 
évente egyszer, de gyakran többször is elönti 
és ez a körülmény teszi az ottani területet fel
tétlen erdőtalajjá. Ezen a területen keletkezett 
ama mintegy 300 éves szil, kőris, gyertyánnal 
vegyes tölgyerdö, melyet igen gyakran mint 
őserdőt emlegetnek.

A határvidéket délfelől a Száva folyó hatá
rolja, ennek terjedelmes síkjain keletkezett az a 
koros tölgyerdő, melynek legszebbje már el van 
adva s melynek gyengébb maradványai pár év 
alatt teljesen eltűnnek.

Hogy a most tarolás alatt levő szlavóniai 
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tölgyesek nem őserdő jellegűek, arra legelsőb- 
ben is rávall az a körülmény, hogy ezen hosszú 
életű fanemből a Zágrábtól Zimonyig terjedő 
Szávasík mentén 400 éves vagy ennél idősebb 
tölgyfa még csak elvétve sem található. Nyil
vánvaló tehát, hogy a szlavóniai tölgyes a török 
pusztítás után századokig lakatlan, vagy csak 
gyéren benépesített területeken önvetényülés ut
ján keletkezett és az évi növedék elfogyaszt
ható nem lévén, egészen a múlt század köze
péig rengeteg fakészletek halmozódtak fel a 
némileg ősjelleget öltött, de csak 300 éves 
állabokban.

A szlavóniai tölgyes 300 évvel különben is 
eléri életkora határát. A sekély televény talaj 
vizet át nem bocsátó, teljesen terméketlen agyag
talajon terül el. A tölgy itt szívgyökeret nem 
fejleszthet, sűrű állásánál fogva oldalgyökérzete 
is silány. Az évenként bekövetkező árvíz fel
lazítja a vékonyrétegü televény talajt, az árvíz 
okozta gyökszilárdságban szél által megbontott 
egyedek csúcsaszályodását elősegíti és ez a 
szlavóniai tölgyekre sorvadásszerüleg elharapód
zott beteges állapot meggátolja, hogy azok a 
300 éves kort tetemesen meghaladhassák. Ez 
a jelenség erdőgazdaságilag bajnak annál ke
vésbbé tekinthető, mert hisz a kultúra haladá
sával a mindenben siető ember ma talán még 
esetleg 150 éves forduló megállapítására kap
ható, de az utódaink bizonyára azt is meg 
fogják rövidíteni és semmiképen sem fognak 
temetni csúcsaszályban végelgyengült állabo- 
kat, mint a hogy ezt mi tesszük, mentve a 
megmenthetőt.

Vinkovce vidékén, a hol legkiterjedtebb koros 
tölgyesek állottak, azok szine-java a kincstár 
tulajdonában maradt és egy tagban mintegy 
64000 holdon 81—85 méter tenger feletti ma
gasságban, — tehát absolut síkságon — feküsz- 
nek. Nagy árvízkor e területnek mintegy 9O°/o-a 
viz alá kerül, némely években azonban csak a 
mélyedések telnek meg.

Az alább közlendőkben leginkább ezen jelleg
zetes szlavóniai erdőt fogom szem előtt tartani.

Hogy a Vinkovce—Brcska közt elterülő 
Száva folyó és Bosut patak által határolt mély 
síkon, sőt az egész Száva mentén nagyobb, 

magasabb volt a miveltségi fok az ókorban, 
mint a későbbi időben, abból a Siscia, Cybalis 
és Sirmium — jelenlegi Sziszek, Vinkovce és 
Mitrovica — városokban ma is található jelek
ből kétségtelenül lehet következtetni. Sziszek és 
Mitrovica a római uralom idejében ivóvízveze
tékkel voltak ellátva, Mitrovicán kis’ vízállásnál 
az egykori Szávahid kőpillérjei látszanak. Vin- 
kovcén római erődítmény sáncai jól kivehetők 
és ma is jól olvasható feliratú légiót és határt 
jelző oszlopok láthatók. A rómaiak korából eredő 
pénz itt még mindig található. Az erdő belse
jében elvonuló mélyedéseket és vizereket1 a 
rómaiak tették* hajózhatókká és azok magasabb 
vízállásnál ma is gőzhajókat ringathatnak hul
lámaikon.

A mohácsi vész után a törökök előnyomulá
sát nagy mérvben a Száva folyó segítette elő. 
A Száva-Dráva közön a népvándorláskor ott 
rekedt népességet a török invázió semmisítette 
meg. A lakosság egy része a tűzhely védelmé
ben esett el s azok pedig, kik a rabszíjtól me
nekültek, Horvát, Krajna és Steierországok 
hegységeiben kerestek és találtak menedéket. 
Az osztrák kormány természetesen arra igye
kezett, hogy ezen török elleni gyűlölettel amúgy 
is túltelített népből szervezze meg a határőrsé
get. így keletkezett a Szerbiából menekülőkből 
1538-ban a kaproncai, a körösi és az ivanicsi 
kapitányság s ugyanakkor a Boszniából mene
külők (Uskokok) mintegy hatszázan a Károly- 
várostól nyugotra fekvő hegységben települtek 
meg. A határőrvidék többi részeiben az uj meg
település mérvéhez képest fokozatosan fejlesz
tetek a határőrség kelet felé úgy, hogy a Sze
rénység és Bánát legutoljára csak a 18-ik század 
legelején lett katonailag szervezve.

A határőrvidék tehát két évszázadon át alakult 
ki. Ezen időre tehető ama szlavóniai koros 
tölgyerdők keletkezése is, melyeknek kivitel 
céljából való kihasználása mintegy 50 év előtt 
kezdődött és a melyeknek legszebb, egyúttal 
érintetlen része 1910. év őszén el lett adva, a 
mint arról az „Erdészeti Lapok" m. é. XXII-ik 
füzetében röviden már megemlékeztem.

A múlt évben leszállított becslés nemcsak
1 Bosut, Studva, Spacsva folyók. 
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azokat vonzotta Szlavóniába, kiknek bizonyos 
célokra különleges fára volt szükségük, de azo
kat is, a kik ezen olcsón ajánlott utolsó szép 
fából biztos nyereségre való kilátással minél 
többet megszerezni óhajtottak. Minthogy az 
utolsó években bekövetkezett ipari, különösen 
pedig építkezési fellendülés és ezzel kapcso
latosan az erdei termények jobb értékesítése 
tavaly, de még ez évben sem érte el a tető
pontját. a kiváló szlavóniai faanyag.. vásárlói, 
igen okosan tövön hagyták állva a megvásárolt 
fatömeget, jól tudva azt, hogy a befektetett vé
telárból eredő kamatveszteség a fapiac fellen
dülése következtében ugyancsak búsásan meg 
fog térülni.

A fakereskedők ezen gondoskodása tette le
hetővé, hogy az osztrák „Reichsforstverein“ 
kirándulói szeptember 13-án még tövön állva 
találják ama 10—20 méter hosszban teljesen 
ág- és göcstelen, egyenes, finomrostu tölgy
óriásokat, a milyenek az év végével letűnnek 
a föld kerekségéről. Sőt az osztrák szaktár
saink Szlavóniából még szebb képet visznek 
emlékül, mintha csak egy év előtt is jöttek 
volna, mert az ezen törzseket megvásárló fake
reskedők a bródi vagyonközségnél dívó szokást 
utánozva a hibás egyedeket tömeg- és érték
veszteség meggátlása végett már eltávolították s 
a visszamaradt állab ma oly koros erdő képét 
adja, mintha az még sokáig fenntartható volna.

A Vinkovcéről Brcska felé kellő lassúsággal 
haladó vonaton utazók egészen kényelmesen és 
elég közelről szemlélhetik ezeket a kiváló szép 
törzseket a nélkül, hogy a látott kép különös 
figyelmüket felkeltené. Sőt a szakember, aki 
tudja, hogy a tölgytörzsek átlagosan közel 500 
koronával keltek el, nem talál kellő okozati 
összefüggést ezen ár és a látottak közt. Az 
ilyen erdőt persze közelről kell szemügyre venni, 
hogy ezt megértsük. Épen az a célom, hogy 
azoknak, akik a szlavóniai tölgyet a helyszínén 
nem tanulmányozhatják, egy 100 holdas terü
letre vonatkoztatott vágás becslési adatainak 
puszta felsorolásával a szlavóniai koros állabok 
képét elővarázsoljam.

Egy ilyen vágásterület becsjegyzékéből a jövő 
számára a következő számadatokat jegyzem ki:

I. Törzsszám szerint találtatott 100 holdon.
1. A tölgyfából.

2 6 n/0 — 40 darab 36 cm. átlagátmérővel
132 „ = 200 „ 57 »
23'6 . = 358 „ 74 „
41 5 . = 630 „ 92 „
165 . = 250 „ 114 „

aszonc 26 „ = 40 „ 87 „
Összesen : 1518 darab tölgyfa.

2. Egyéb janemekböl (Fehérfa).
2 5 % = 122 darab 60 cm. átlagátmérőjű.kőris

26 2 „ = 1264 „ 70 „ „ szil
71'3 „ = 3442 „ 45 „ . egyéb fanem.
Összesen : 4828 darab fehérfatörzs, mely faanyag a tölgyfa

letárolását megelőző évben használtatott ki.
Hogy ezen állab nagyon is ritka volt, 

kitűnik abból, hogy csupán 15 tölgy, 1 kőris, 
15 szil és 34 egyéb fa, összesen tehát csak 
63 törzs állott holdanként.II. A vágás fatömege.

1. Tölgy.

Hasított áiúra alkalmas műfa 3918 m/3 0.
Fűrészelt „ » „ 6018 „ 0
Tűzifa = Tanninfa . . . 3796 „ 28%

Összesen tölgyfa: 13732 m/3

2. Fehérfa.
Haszonfának alkalmas . . 3816 m/3 31 °/0
Tűzifa..........................  . 8396 „ ,69 °/0

Összesen : 12212 m/3
Tölgy és fehérfa összesen : 25944 m/3III. A vágás faanyagának értéke.

1. Kát. holdankint
tölgyhaszonfa becsértéke 4153 K, 
tölgy tűzifa „ 108 K,
fehérfa 609 K,

Összesen 4870 K.

eladási értéke 6540 K
108 K

„ .. 1335 K
Összesen 7983 K

2. Tömbök méterenként
tölgyhaszonfa becsértéke 45 K,- eladási értéke 66 K 
tölgy tűzifa „ 3 K, „ , 3 K
fehérfa . 5 K, , 12 K

3. Törzsenként
tölgyhaszonfa .becsértéke 274 K, eladási értéke 430 K 
tölgy tűzifa „ 7 K, , » 7 K
fehérfa „ 13 K, . , 28 K
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Ezen számadatokból az a következtetés von
ható le, hogy a szávamenti erdőkben:

1. a tölgytörzsek sokkalta nagyobbak — majd
nem négyszer akkorák — mint a fehérfatörzsek ;

2. hogy a haszonfa és tűzifa közti arány a 
tölgynél kedvezőbb (72%: 28%) mint a fehér
fánál (31%: 69%);

3. hogyha pedig a tölgyfának az értékét a 
fehérfa értékével egybevetjük, úgy látjuk, hogy

a) a törzsszám szerint túlnyomó fehérfa,
b) fatömeg szerint a tölgygyei majdnem 

egyenlő,
c) érték szerint azonban majdnem elenyésző 

csekély, mert míg a tölgyfa becsára 426122 K, 
addig a fehérfa csak 60898 K-ra volt felbe
csülve és ez a körülmény magyarázza meg 
azt, hogy a .szlavóniai erdőkről szólva, elősze
retettel csupán tölgyerdőről beszélünk.

Nem lesz érdektelen felemlíteni, hogy a fa
kereskedő hogyan értékesítette az általa meg
vásárolt, a most vázolt terület tölgyfaanyagát, 
akinek fatömeg becslése a hivatalos becslésével 
különben egyezett, de aki jóval nagyobb tő
árakkal számított.

A vágásterület első felén állott tölgytörzsek
ből kikerülő haszonfát rönkő formába kiké
szítve a vállalkozó minőség szerint 80—105 K 
tömköbméterenkénti árral adta el egy fakeres
kedőnek'; a vágás másik felén található törzsek
ből eredő haszonfa anyagot pedig az első el
adás eredményeiből következtetve, tövön. állva 
adta el, számítva törzsenként 5 m3 haszonfát 
és 105 K egységárat azon további kikötés mel
lett, hogy a fakereskedő a törzsenkénti 5 m3 fa
anyagot akkor is kénytelen átvenni, ha azt a 
tövön álló törzsekből ki sem termelhetné, ha 
azonban ezen mennyiségnél többet termelhetne, 
úgy a fölös faanyagot külön 80 koronájával 
kénytelen átvenni. Azt tartom, hogy a leszá
molás lezártával a törzsenkénti vállalkozói nye
reség 40—50 K lehetett.

Egy ilyen átadásnál véletlenül jelen lévén, 
három szép törzs kötötte le figyelmemet, melyek 
számadatai a következők:
a 46. sz. tölgy 25'7 m. h. 70 cm. v. = 9.891 m8 á 105 = 1038'55 K 
a 147. sz. tölgy 18'4 m. h. 80 cm. v. = 9.249 ,m8 ä 105 = 980'75 K 
a 230. sz. tölgy három rönköt adott és pedig

9 0 m 114 cm.
8 9 „ 99 „ 1
5.0 (( 79 18.488 m3 = 1941'25 K

22'9 m

Hogy a szlavóniai tölgyfa értékében mily ro
hamosan emelkedik és esik, erre vonatkozólag 
szolgáljanak az 1907. évi pénzpiac zavarai ál
tal az 1903—1910. évi faeladásoknál észlelt 
és a holdankénti átlagvételárban visszatükröződő 
árhullámzás.

A vinkovcei főerdőhivatal által kezelt kincs
tári és beruházásalapbeli erdőkből a következő 
évi vágásterületek fatömege adatott el.

Vágás 
terület Becsérték Eladási ár

Holdan
kénti 

vételár
H K<u kát. hold fa 0 rónákba)

1903 1848 3 201.805 4.195.274 2270
1904 1875 4.371.587 5.934.341 3165
1905 1690 4.303.332 7.053 052 4173
1906 1607 6.245.478 8.898.655 5537
1909 1149 • 2.864.118 4.068.973 3563
1910 1232 3.747 018 5.369,046 4558

Igaz ugyan, hogy a helyzet javul, de ez a 
beruházási alapon már nem segít. A kincstár 
még vagy 10 évig fogja értékesíteni nézetem 
szerint 15 millió korona értékre becsülhető 
ama közel 3500 holdnyi koros tölgyeseit, me
lyek apadó sorban megállapított vágásterüle
tekkel kerülnek letárolásra, hogy a jövedelem
ben bekövetkező apály lehetőleg lassan vo
nuljon el.

A brodi vagyonközség még vagy 20 évig fog 
igen jó minőségű — de nem oly kiváló fa
anyagot mint a kincstári vagy a beruházási 
alapbeli volt — értékesíteni. Addig az eddigi 
faeladásokból mintegy 14 millió koronára be
csülhető apaszthatlan tőkét 1934-ig további terv
szerű eladások foganatosításával 30 millió ko
ronára fogja felemelni. Ennek a kamatjaiból 
addig is, amíg erdei újból elérik a vágható kort, 
vásárlás útján szerzi be az igényjogosultjainak 
ingyen kiszolgáltatandó tűzi- és épületfát.

Mielőtt áttérnék a letarolt koros állabok helyén 
keletkezett új állapot vázolására, ki kell még 
hogy térjek a határőrvidéki erdők kezelésének 
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és a határőrvidéki beruházási alapnak rövid 
ismertetésére.

A volt határőrvidék adminisztrációja katonai 
volt, s így az erdők kezelését is a határőrvidék 
feloszlatásáig a katonai kormány látta el.

A határőrvidéki erdészeti kezelés az egész ha
tárőrvidékre1 vonatkozólag Őfelségének 1860 feb
ruár 3-án kelt legfelsőbb parancsával egysége
sen szerveztetek. Ez időben adatott ki a határ
őrvidéki erdőtörvény, amely kevés éltéréssel 
azonos az 1852. évi december 3-án kelt pá
tenssel kiadott és 1857-től kezdve az 1879-iki 
erdőtörvény megalkotásáig Magyarországon is 
érvényes erdőtörvén\nyel. Ekkor adatott ki az 
erdők felmérése, becslése és územtervek ké
szítésére vonatkozó terjedelmes utasítás és a 
részletes szolgálati szabályzat, melyen ki-ki, az 
erdőigazgatótól az utolsó erdőőrig, megtalálja az 
ő hatáskörét, kötelességeit és jogait. Ezen szol
gálati utasítás felölelte az erdőkár-árszabály 
összeállítására vonatkozó rendeletet, a szolgalmi 
jogok is ez alkalommal lettek utolsó ízben sza
bályozva, és 10 évre rá irigylésre méltó katonai 
pontossággal és gyorsasággal megváltva.

A volt határőrvidék úrbéri rendezése ugyanis 
abból a feltevésből indult ki, hogy a hadúr 
egyúttal tulajdonosa is a határőrvidéknek. Ez 
alapon Őfelsége a legfelsőbb parancsában el
rendelte, hogy a határőrvidéki erdőbirtok annak 
értéke szerint felosztandó és határőrezredenként 
egy-egy közbirtokossággá alakított vagyonközség- 
nek az erdők azon része adassák át, mely a 
községekhez közelebb esik, míglen a közsé
gektől távol eső helyeken lehetőleg összefüggő 
nagy területeken álló erdő szolgalommentesen 
maradjon a kincstár birtokában.

Ezért van az, hogy a kincstár még ma is minden
hol jobb erdőkkel rendelkezik mint a vagyon- 
községek. A felosztás alkalmával a kincstár tu
lajdonában maradt erdőkben töméntelen fakész
let volt felhalmozva. Ez a készlet-fölösleg adta 
meg az impulzust a határőrvidéki beruházás
alap létesítésére.

A kincstár a brodi és a péterváradi határőr
ezredek kerületében 40 év előtt 64000 hold 

1 8 horvát, 3 szlavón, 3 bánáti határőrezredre és a titeli zászló-

túlkoros állabot tartott vissza, melyből jelenleg 
ott még maximálisan 900 hold áll tövön, míg
len a többi erdő mind fiatalos. Ezen kincstári 
erdőben 40 év előtt oly fakészlet-felesleg hal
mozódott fel, mely 30000 holdnyi terület vég
használati fatömegével egyenlő. Ezt a fakész
letet Őfelsége 1871. évi junius 8-án kelt parancs
leiratával a volt horvát-szlavon határőröknek 
ajándékozta, hogy azt értékesítve, annak jöve
delméből kulturális és közgazdasági intézmé
nyeket létesítsenek.

A kihasított 30000 holdnak utolsó 516 hold
nyi részlete az elmúlt évben árvereztetett el, s 
azt tartom, hogy ezzel a beruházási alap mintegy 
90 millió koronát vételezett be, melyből a hor
vát határőrvidéki lakosság oly kulturális intéz
mények birtokába jutott, melyek ezt az évszá
zadokon át elmaradt népet a polgárosított 
horvát-szlavonországi lakossággal egyenlő fokra 
emelte, s ma már nem is észlelhető kettő kö
zött bármily irányban is különbség. Sőt a ma
radi katonaszellemben felnevelt generáció ki
halván, a jelenlegi már más szellemben — pol
gári jogok szabad gyakorlásában — nevelke
dett s ma már politikai kérdéseknél csak úgy 
foglal állást, mint a vármegyei rendszerbeliek.

Az 1860-ban a határőrvidéki erdők kezelésére 
szervezett erdőigazgatóság az erdőelkülönítés 
befejeztével továbbra is a főhadparancsnokság 
kebelében felállított erdészeti ügyosztálylyá ved
lett át, míglen a külső szolgálatot a volt határ
őrezredek székhelyein meghagyott cs. k. erdő
hivatalok a hozzájuk beosztott erdőgondnoksá
gokkal látták el.

Az 1881-ben julius 15-én Ischlben kelt leg
felsőbb parancscsal a horvát határőrvidék lakos
sága polgárosittatván, területe a horvát-szlavon 
országokkal egyesített és ezzel a magyar korona 
országaihoz kapcsoltatott. Ez alkalommal az 
erdészeti ügyek vezetését a földmivelés-, ipar-, 
és kereskedelemügyi m. kir. minister vette át a 
határőrvidéki igazgatás erdészeti osztálya pedig 
m. k. erdőigazgatósággá alakíttatott és a volt 
határőrvidéki erdőhivatalokon kívül oda csatol- 
tattak a pénzügyministeriumhoz tartozó Fuzinén 
és Belováron székelő erdőhivatalok is.

1885. évben a horvátországi erdőkezelés is 
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a magyarországi államerdőkkel egyöntetűen szer- 
veztetett, a lika-krbavamegyei erdők kezelése 
az otocáci kir. erdőhivatalra, a többi horvát
országi erdők a zágrábi kir. erdőigazgatóságra, 
a szlavóniai erdők pedig a vinkovcei kir. főerdő- 
hivatalra bízattak.

Ama szlavóniai erdő, melynek maradványai 
most tároltatnak, igen nagy területeken egykorú. 
Minthogy előbbi időkben nagy területeken való 

tarolások feltétele ki van zárva, úgy lehetséges, 
hogy egy nagyobb erdőégés, vagy vihar, vagy 
valamely más elemi csapás semmisíthette meg 
az akkor is nagyon koros állabokat, melyek 
helyén' a jelenleg tarolt 300 éves állabok teljes 
záródásban keletkeztek. A sűrű zárlatnak tudjuk 
be a törzsek ágmentességét és a fának egy
öntetű finom szerkezetét, melyért az asztalos, 
de különösen a faragó annyira rajong. (Folytatjuk.)

A szlavóniai tölgyesek kihasználása.

Hernyójárás és tölgylisztharmat.

Csak a nagy természetben van igazság! Ott nincs 
személyválogatás, nincs protekció; egyformán mérnek 
mindennek, mindenkinek.

Ma, úgy látszik: a sírás-rívás korát éljük. Az 
emberiség nyög a megélhetés terhei alatt és gyötrődik 
állatjaival együtt megszámlálhatatlan betegségektől. A 
növényzet sem különben. Lehetne-e hát kivétel a mi 
gyönyörűségünk, a szépséges erdő! ? Sajnos, bíz’ az 
sem ment a csapások újabb és újabb szenvedéseitől.

Eddig sok más kisebb-nagyobb veszedelmek között, 
főleg a hernyójárás okozott nekünk gondot, de amint 
látom, ez iránt ma már általános megállapodásban va
gyunk ; véleményeink ama tapasztalatokban egyesülnek, 
hogy a hernyó ellen az emberileg kieszelt hókusz-pókusz 
mind csak meddő erőlködés ott, ahol ezer holdakra ter
jedő erdőtestek megmentéséről van szó. Ellenben a 
végtelen hatalmú nagy természet az évekig dühöngve 
pusztító veszedelmet egyetlen nap képes elenyésztem, 
megszüntetni.

Két év előtt írtam e lapokban ama hihetetlen mérvű 
hernyóinvázióról, mely éveken át sanyargatta Verőce 
megye erdeit és gyümölcsöseit. Hiába volt ellene minden 
erőlködés; de a negyedik évben jött egy májusi fagy, 
mely a gyenge falevélzetet teljesen lepörkölte s e homeo- 
patikus csapás folytán a hernyók milliárdjai néhány nap 
alatt mind éhen pusztultak el.

Szaklapjainkban többször olvastam, hogy a hernyóktól 
más vidékek is ilyen és hasonló égisegedelmekkel szaba
dultak meg. Ezzel tehát utcunque tisztában volnánk 
legalább is annyira, hogy újabb esetek alkalmával a 
meddő befektetésektől, óvakodunk s nem tetézzük a bajt 
és a kárt holmi reklámízü kenőcsökkel.

De lám, alig hogy vigasztalódunk e szerencsés bal
siker felett, már is egy uj veszedelem kelt figyelmet 
erdőségeinkben. Fiatal tölgyeinket lepi a lisztharmat 
nevű gomba-betegség, mely alighanem több siralmat 
hoz, mint amennyit a hernyóktól elszenvedni már-már 
megszoktunk.

E lapokban olvastam nemrég, hogy Erdélyben is 
pusztít a tölgylisztharmat. Két év előtt már panaszoltam 
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róla egy közleményemben, de most megismétlem azt, 
hogy az erdélyi jelenségekkel némi párhuzamot vonjak 
és a szaktárs következtetéseit kissé megvilágítsam.

A verőcemegyei fiatal tölgyesekben (kocsányos tölgy) 
már 5—6 év óta tapasztalom a lisztharmat jelenlétét. 
Mindig július hóban lép fel és fokozottan terjed és élén
kül, míg az őszi hűvös idők be nem állanak.

Jelensége abban nyilvánul, hogy a tölgyfák levélzetét 
fehér, lisztszerü harmat lepi meg, mely alatt az sorva- 
dozni kezd, majd összezsugorodik, megbámul és teljesen 
elszárad.

Eddigi tapasztalataim szerint a betegség főleg a fiatal 
tölgyeket támadja meg és pedig a legnagyobb mérvben, 
az uj sarjhajtások leveleit és a nyílt állásban levőket, 
úgy, hogy nálam pl. minél korosabb a tölgy és minél 
sűrűbb a záródása, annál kevésbbé szenved a liszt
harmattól.

Van egy 130 k. hold kiterjedésű, elegyetlen kocsányos 
tölgyesünk, mely korfokozatban 15—25 éves; 100 m. 
tengerszínfeletti magasságban, homokos agyagtalajon áll, 
közepes növekvésben, teljes záródásban, de sűrűn meg- 
szakgatva vadászléniák által. Ezen erdő most 6—10 mé
ter magas, egyszer volt áterdőlve.

Egész terjedelmében ellepte már a lisztharmat, de míg 
a léniák szélein oly élénk fehér a levélzet, hogy e külö
nös jelenség már messziről szembetűnik, s míg e helye
ken már elszáradt, teljesen kipüsztult faegyedek is talál
hatók, addig a zárt, sötét erdőtest csak alig észrevehetően 
szenved e betegségtől, s ott, valamint a 20 évesnél idő
sebb állományban a levélzetnek is csak mintegy 25-L3OQ/o-je 
van megtámadva és e betegség következtében elszáradt 
egyedek ott egyáltalán nincsenek.

Pontosan megállapítható, hogy a betegség ereje és 
kártételei a tölgyfa korával, törzsmagasságával és záródá
sának fokával határozottan fordított viszonyban vannak; 
grafikus kifejezésben szinte milliméternyire.

Közel az említett tölgyfiataloshoz van egy még fiatalabb 
tölgyesünk, mely teljesen egyező talaj- és klímaviszonyok 
között, de a legideálisabb elegyítésben áll; kiterjedése 
mintegy 150 k. hold. Ebben a korfokozat 5—15 év. A 
tölgy között elszórtan és foltokban kőris-, szil-, nyár-, fűz-, 
amerikai diófa- és ákác, de sőt néhány holdas darabok
ban állandó kukorica-táblák is vannak (illetményföldek). 
E részen más fákon a lisztharmatnak nyoma sem talál
ható, de magát a fiatal tölgyest épp úgy lepi, mint odaát 
az elegyetlen állományban ; semmi különbség közöttük.

Tapasztalataimból ezek után a következőket vélem meg
állapíthatni :

A tölgylisztharmat a szél szárnyán járó gombamicéliu- 
mok által fertőző levélbetegség, mely teljes kifejlődésé
ben (t. i. midőn a levélzeten fegészen fehérszinü és sűrű 
bevonatot képez) a kocsányos tölgyet előbb lombozatától, 
majd növedékétől, végre egész életerejétől fosztja meg, 
s képes nagy állományokat is tönkre tenni; ami azonban 

ez idő szerint csak több évi fokozott fellépése után 
következik be.

A betegség ellen védekezni, illetve annak elejét venni 
talán lehet, de azt megszüntetni csak úgy bírnánk, ha, 
miként a szőlőnél: a beteg tölgyeseket is hasonlóképpen 
permetezni és porolni képesek lennénk, mert hiszen a 
közönséges lisztharmatnak sem ismerjük egyéb orvosságát.

Erdélyi szaktärsunk a-fiatal tölgyesek ez újabb vesze
delmének okául az elegyítés nélkül való kultiválást említi.

Lehet, hogy ha az ideális elegyítés az ország egész 
területén már a telepítés alkalmával mindenütt megtörtént 
volna, s ma csakis ilyen tölgyesek léteznének, akkor ez 
a veszedelem talán nem lépett volna fel. De hogy a 
részleges elegyítés nem képez mentséget, arra bizonyíték 
a kezelésem alatt álló fiatalos. Legvalószínűbbnek tartorti 
azt, hogy ez egy krónikus fabetegség, mely miként a 
hernyójárás, a száj- és körömfájás, egérinvázió, sáska- 
özön és más egyéb tüneményes nyavalyák: időközönként 
megjelenik, kidühöngi magát a neki termékeny talajon 
és majd el is tűnik észrevétlen, csak sajnos emlékei 
maradnak fenn.

Mint hivatásos szakembereknek mégis kötelességünk 
felőle nemcsak értekezni, de próbálkozni is az iránt, 
hogy ha emberi erővel egyáltalán lehetséges, útját álljuk, 
megfékezzük, vagy legalább a jövendőnek alkotandó töl
gyeseinket megmentsük hasonló pusztulástól.

E tekintetben szerény véleményemet a következőkben 
fejtem ki.

Ha ez a lisztharmat-betegség hazánkban és a társ
országokban is általánossá válik és következményeiben 
sem találunk szembetűnő különbözeteket, akkor olyan
formán állunk vele szemben, miként fentebb mondám, 
hogy t. i. tehetetlen szemlélettel kell bevárnunk elmúltát, 
amiben minden bizonynyal ismét csak a bölcs természet 
lesz segítségünkre.

Nem lehetetlen azonban, hogy a veszedelem csak egyes 
vidékek tölgyeseiben fog jelentkezni, s lesznek olyan 
fiatal kocsányos tölgyesek, melyekben a lisztharmat-beteg
ség most és mindenkor ismeretlen marad. Ha így tör
ténnék, akkor a bajnak mi magunk volnánk az okai, 
előidézői, mert e jelenségből kétségtelenül következtethető 
volna az, hogy a megtámadott tölgyesek a kultiválásuk
ban megnyilvánuló emberi hibák és tévedések által jutot
tak e betegség befogadására alkalmasokká, fogékonnyá, 
illetve ama hibák és tévedések által veszítették el vele 
szemben ellenálló képességüket. És ez nem is olyan 
lehetetlen, mint első pillanatban gondolnók.

Ugyanis be kell ismernünk, hogy erdészetünk az utolsó 
évtizedek alatt valóságos tölgytelepítő mániában szenved. 
Tölgyerdőt óhajt és tölgyerdőt követel derüre-borúra a 
nélkül, hogy legalább csak minden tizedik ilyen óhajtás
nak és követelésnek okos, szakszerű meggondolás és 
tárgyilagos észszerüség képezné alapját.

Persze, jól esnék mindenkinek, ha azt a legdrágább, 
legkeresettebb fanemet tehetné örökkön adózó fejőstehenévé 
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és pedig mindenütt, még ott is, a hol a kecske sem lak
hatnék jól kedvére!

Végtelen sok hibát követtünk el a tölgyesek helytelen 
telepítése által, mely hibákért még nagyon sok vezeklés 
vár ránk és utódainkra.

Hányán, de hányán siratják a temérdek pénz- és idő
veszteséget, melyet a tölgyerdők sikertelen telepítésével 
elvesztegettek! És mégis talán ezek a szerencsésebbek, 
mintsem azok, a kik csalóka sikereiket is porba hullani, 
megsemmisülni látják, a kiknek erőszakos munkája foly
tán gyökeret vert ugyan a tölgy a neki kelletlen földben 
is, de örömtelen élete mihamarabb pusztulásba vész.

Hányán csodálkoznak azon, hogy ámbár csak ott akar
tak tölgyest létesíteni, hol azelőtt százados tölgyekből 
rengeteg erdők állottak és még sem sikerült célt érniök! 
Ezek még legkevésbbé vétkesek, csupán egy nagy téve
désben leledzenek, a minek felismerésére busás tandijat 
kell fizetniök szomorú csalódásaikban. Mert ott, a hol 
egykor százados tölgyfákból rengeteg erdőségek állottak, 
ott és akkor meg volt a tölgynek minden kedvező 
életföltétele-, meg volt mindenek felett az örökké hűs, 
üde, nedvdús talaj, meg volt a húmusz, meg volt az ön
alkotta klimatikus mérséklet és védelem az egekbe nyúló 
dús lombozatban. Vájjon az a tölgyfa, mely ily körül
mények között századokra menő kort ért meg acélos 
egészségben, jól — otthonosan érezheti-e magát mai 
tenyészhelyén ? Néhol még igen, de napról-napra kisebb 
már a hely, a hol a tölgy otthonosan érzi magát. Mert 
ne felejtsük, hogy az őserdők és rengetegek eltűntével 
nemcsak őket és rejtelmes életvilágukat veszítettük el, 
hanem e veszteséget tetőzik főkép közvetett következmé
nyeik. Nevezetesen a talaj és kiima átalakulása, amik
nek természetes folyománya az is, hogy egyes fanemek 
és köztük legkivált a tölgy ezen elváltozások következté
ben a régi otthon talaján szűkölködő, elhagyatott idegen
nek érzi magát és egykori virágzó életét a sorvadó tengő- 
dés váltja fel. Innen van az, hogy pl. a szlavóniai híres 
tölgyerdők helyén ma azoknak csak paródikus mását 
találjuk az újabb kultúrák jelentékeny részében.

E jelenségről való meggyőződés azonban nem csekély 
utánjárást, kísérletezést, fáradságot és olykor fájó lemon
dást is igényel, s mert a mai kényélemszerető, sablonos 
korszakban mindennek csak a könnyebb oldalát keressük, 
azért aztán bűnhődnünk is kell, mert a természet sért
hetetlen törvényei felett nincs megalkuvás. -

A szerencsés véletlennek köszönhetem magam is, hogy 
a tölgyesek célszerűtlen telepítésének sajnos fiaskóit már 
pályám kezdetén tanulságomra fordíthattam és tapaszta
lataim annyira óvatossá tettek, hogy pl. volt esetem, mi
dőn a rám bízott erdőtest vágásainak felújítását írásbeli 
rendelet ellenére sem vállaltam tölgytelepítéssel, illetve 
határozottan kijelentettem, hogy ott a tölgykulturák sike
réért felelősséget nem vállalhatok. Felsőbbségem elfogadta 
érvelésemet és a körülmények nekem adtak igazat.

így vagyok a most ismertetett verőcemegyei területemen 

is. Ős tölgyesek egykori tanyáján vettem át a most liszt
harmatos tölgyfiatalosokat azon utasítással, hogy az 
egész területet hasonlókép kocsányos tölgygyei telepítsem 
be. Mielőtt e munkát megkezdtem volna, elindultam egy 
kis tanulmányútra a közel környékben és miután a hely
szint is alaposan tanulmányoztam, készen volt az elhatáro
zásom, hogy főnökömet a tölgyfának folytatólagos telepíté
séről mindenképpen lebeszéljem. Ez eleinte csak részben 
sikerült. Ugyanis az első évben csak arra kaptam engedélyt, 
hogy a tölgyet tetszésem szerint elegyítsem. Éltem a szabad
sággal ; de utóbb kikunyoráltam az engedélyt arra is, 
hogy a tölgyet teljesen mellőzhetem. Azóta 7 év telt el 
és nekem sok örömem volt e vállalkozásomban. Az 
elegyítésre használt kőris-, szil- és jegenyenyárfa ma 
díszei a fiatalosnak, de a tölgy csak sínylődik ősei portá
ján. Legszebb sikerem van azonban az elegyetlen ákác-, 
kőris-, lúcfenyő- és amerikai diófák telepítvényeiben.

Látatlanul talán bajos elhinni, hogy ott, hol néhány év
tized előtt még 20—30 méter magas, 1—2—3 méter 
átmérőjű kocsányos tölgyóriások tenyésztek, ma ugyan
ezen fanem fiatal kultúrái csak sínylődnek és szinte 
szégyenletes szegénységben törpülnek el az ákác, a 
feketedió és lúcfenyő alkotta üde, szép erdőrészletek 
mellett. Pedig így van.

Összehasonlítás kedvéért jelzem, hogy nálam, az ős 
tölgyesek egykori talaján, a magról telepített tölgyfiatalos 
legszebb példányai 25 éves korban 10 méter magasak, 
de legtöbbje jóval azon alul áll. Mellette pedig az ugyan
olyan korú lúcfenyő éppen mégegyszer oly magas-; az 
ákác évenkint egy-egy méterrel növekszik és ugyanígy a 
feketediófa is. Persze ez utóbbiak később korlátolt magas
ságban maradva elterebélyesednek, de vastagsági gyara
podásuk szüntelenül messze túlszárnyalja a tölgyét. És 
míg ezen pótfanemek teljes egészben díszlenek, addig a 
tölgy csak vegetál; most meg éppen végzetes beteg
ségben sínylődik.

Miért ne segítenénk hát magunkon, ha erre mód és 
alkalom kínálkozik!?

Igaz, hogy ez úton sohasem jutok oly impozáns produk
tumhoz, mint aminőt egy százados szép tölgy képvisel, 
de ha papírra vetem reális számtételeimet, végeredmény
ben bizton megtalálom a vigasztaló sikert az ákác-, a 
lúc- és a feketediófa révén is,, melyek mellett szabad 
tér nyílik a kőris-, szil- és nyárfa hasonlóan sikeres 
tenyésztésére egyaránt.

Én tehát saját tapasztalataim alapján jobb tanácsot 
nem adhatok érdekelt szaktársaimnak, mint azt. hogy 
végre legyenek óvatosak a tölgyfa tenyésztésével, mert a 
biztató reménységek mögött a csalódások egész sora 
leselkedik az eltévesztett próbálkozásra. Az erdész sohase 
tévessze szem elől ama hivatásszerű kötelességét, hogy 
a természet törvényeivel ellenkezésbe ne jöjjön. De hogy 
ezt elérhesse, előbb ismerje meg alaposan e törvényeket 
és vigyázzon, hogy félre ne ismerje, mert a téves tudás 
sokkal veszedelmesebb, mint a nemtudás! 5..
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A műtrágyázás az erdőgazdaságban.
V.

Zöldtrágyázás céljából a talajmunkálatokhoz már ősz 
idején kell hozzálátni. A talaj feltörésével egyidejűleg a 
porhanyított talajba bemunkálhatók aztán az egyes mes
terséges trágyaszerek. Az ősz szakában végzett alaposabb 
munkálatok fölötte megkönnyítik a tavaszi munkákat, 
amelyek így sokkalta kevesebb időt és munkaerőt igé
nyelnek. A zöldtrágyázásra szánt növény magvetési 
mennyiségének minden körülmények között bőségesnek 
kell lenni; az e célra legeredményesebben és leggyak
rabban is használt csillágfürtből hektáronként 160 klgr., 
sőt 200 klgr. sulymennyiséget vetnek.

A zöldtrágyázás növényei, bárminő növényről legyen 
is szó, mindenkép bőséges trágyázást igényelnek, de 
légióként bőségesen kell gondoskodni arról, hogy ásványi 
eredetű tápalkatrészekkel, nevezetesen foszforral, kálival 
és mészszel a zöldtrágya-növény dúsan el legyen látva, 
miután csakis ez esetben lesz képes arra, hogy a levegő 
nitrogénkészleteit a maga javára kellőképpen kihasznál
hassa. Ha a növény elegendő foszfort és kálit kap a 
talajból, úgy izmosodása is erőteljesebbé válik, ami 
egyértelmű a nagyobbfoku humuszképződéssel úgy a 
levegő nitrogénkészleteinek nagyobb mennyiségű fel
használásával is.

Csemetekertekben, faiskolákban egyaránt oda kell töre
kednünk, hogy a zöldtrágyázás céljaira szolgáló növény
zetet bőségesen ellássuk foszforral és kálival, miután 
csakis ez esetben válik eredményessé a' zöldtrágyázás 
mivelete s térülnek meg nem éppen jelentéktelen ki
adásaink. A zöldtrágyázást nyújtó növényzet, az utóbbi
nak adott foszforral és kálival együtt végeredményében 
az erdők kultúráinak is javára válik, sőt a hatás ezek
nél talán a legszembeötlőbb. Idevágó kísérletek során 
egyes csemetekertek már a zöldtrágyázást megelőzőleg is 
kaptak, azért káliból mintegy 1000 kgr. kainitot, foszfor
savból pedig ugyanannyi Thomassalak-lisztet, hektáron
ként. Ezzel huzamosabb időkre biztosítottnak volt tekint
hető nemcsak a zöldtrágyásnövények gyarapodása, ha
nem egyben a csemetekultúrák tápszükségletének fede
zése, ez utón pedig a csemeték gyarapodása is.

A zöldtrágyázás céljaira szolgáló növényzetet fejlődése 
teljében szokták az erdők, illetőleg csemetések talajába 
bemunkálni. Az e tekintetben leginkább bevált növényt, 
nevezetesen a csillagfürtféléket, virágzásuk teljében akkor 
munkálják be a talajba, amidőn a maghüvely első ter
mékei a virágzás során jelentkezni kezdenek, amidőn 
tehát maga a növény is tápszolgáltatási képességében 
legdúsabb, legteljesebb.

Amennyiben a légenygyüjtő növények, az időjárás 
mostohasága, avagy egyéb elemi csapások következtében, 
zöldtrágyázásuk által sem volnának képesek az erdő 
kultúráinak megfelelő mennyiségű nitrogént szolgáltatni, 
úgy ez esetben mulhatlanul közvetlen utakon is kell 

arról gondoskodni, hogy a megkívánt nitrogénszükség
letet az erdőnövényzet salétrom- vagy egyéb nitrogén
tartalmú trágyaszerek megadása utján fedezhesse. Általá
ban tehát, ahol egyes csemetekertekben a zöldtrágyázás 
mivelete keresztülvihető nem volna, nitrogéntartalmú 
mesterséges trágyák közvetlen alkalmazásával kell a 
nitrogénhiá.ny megfelelő pótlásáról gondoskodni. Ahol 
csemetekertek minél gyorsabb gyarapításáról van szó, ott 
legcélszerűbbnek bizonyul a chilisalétrom alakjában adott 
műtrágyatermék. A chilisalétromot ugyanis a csemete
kertek s az erdők növényzete közvetlenül is képes 
magába szedni. Ezzel ellentétben a nitrogént szolgáltató 
egyéb-műtrágyafélét, a talaj előbb átalakítja salétrommá 
s így csupán egy-egy hosszadalmasabb vegyfolyámat le
forgása után képes a növény, a mesterséges utón adott 
tápanyagot a maga javára kihasználni.

Minthogy a chilisalétrom hatása a’ növényzetre úgy
szólván nyomban bekövetkezik, önként érthetően, a chili
salétrommal való trágyázás miveletét mindenkor olyan 
időben kell folyamatba venni, amidőn maga a növény 

'is abban a helyzetben van, hogy a chilisalétrom nitrogén
jét nyomban fölvehesse, ez pedig rendszerint az az idő
pont, amidőn a növény növekedése a legintenzivebb. 
Csemetekertekben e szerint akkor kezdünk a chilisalétro- 
mozáshoz, amidőn tavaszi erőteljesebb növekedésében 
a csemete fejlődésnek indul. A műtrágyaterméket csakis 
a csemetesorok közeibe ajánlatos elszórni, miután maró 
hatásánál fogva a salétrom, a zsenge csemeték levél
részein s egyéb hajtásaiban károkat okozhat. A hol egyes 
kísérleti helyeken csupán kisebb területeken műtrágyáz
tak chilisalétrommal, ott például egy árnyi területen 
1 — 1 '/2 kgrm chilisaíétrom-mennyiséget használtak fel, 
még pedig egyszerre alkalmazva; viszont a hol már 
nagyobb területek chilisalétromozásáról volt szó, ott két 
részletben adták a trágyaszert és pedig a második részt 
pár héttel az első rész kiszórása után.

Az ősz szakában, avagy késő tavasz táján alkalmazott 
chilisatétromozás eredménytelen, vagy legalább is nagyon 
csekély eredményű. A gyakorlatban ugyanis mindenkor 
legalkalmasabbnak bizonyult a tavasz beálltának az az 
időpontja, a midőn a növényi élet teljes fejlődésnek 
indult, tehát a tavasz elejét követő enyhébb, meleg 
csapadékban dúsabb napok beállta. Csemeténként átlag 
15 grammnyi sulymennyiségben alkalmazott chilisalétrom
mal jelentékeny eredményeket tudtak ez utón nem egy 
helyen fölmutatni.

Az erdőkulturák zsenge csemetéiben rendkívül nagy 
mennyiségben szerepel aránylag a mésztartalom, jeléül 
annak, hogy szervezete fölépítésében és gyarapodásában 
az erdők növényzete sem nélkülözheti a meszet. Gon
doskodnunk kell tehát arról, hogy csemetekertjeink 
növényzete, a növény szervezete által szükségelt mész- 
ben szükséget ne szenvedjen ; így tehát mindott, ahol az 
erdőtalaj mészben szegényebb, a mészhiány fokához 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



322 MAGYAR ERDÉSZ 17. szám.

képest kell a növényzet mész-szükségletének fedezéséről 
gondoskodni.

A mész rendeltetése a talajban a következőkben össze
gezhető : a talajban jelenlevő szerves és ásványi eredetű 
alkatrészeket a mész hivatott bizonyos vegybomlási folya
matok utján oldhatókká, tehát a növény által hozzá
férhetőkké, s így feldolgozhatókká alakítani. A mész 
közremunkálkodásának e folyamatai során, a talajbaktériu
mok hasznos tevékenysége is fokozottabbá válik, miáltal 
egyben a növények gyorsabb fejlődése is biztosítottnak 
vehető. Legkivált a talajnak légenytartalmu szerves alkat
részei azok, amelyek úgyszólván kizárólag a mész 
hozzájárulásával képesek a növénytáplálás során, az 
úgynevezett nitrifikáció utján érvényesülni.

Előnyös befolyással van ezen felül a mész a talaj 
fizikai állapotára is, amennyiben a súlyos, tehát kötöt- 
tebb talajt csakis a mész képes porhanyóbbá alakítani, 
ezáltal pedig a levegőnek a talajba hatolása számára 
is utat nyitni. A hidegebb hőmérsékletű talajrétegek csak 
azáltal juthatnak megfelelően melegebb hőfokhoz, ha a 
meleg behatolásának,a mész ereje tért és utakat nyithat.

Végül megint csak a mész az, amely egyéb előnyös 
tulajdonságai révén a talajban helyenként végbemenő 
ártalmas bomlási folyamatok káros hatását is ellen
súlyozza, nevezetesen a savakban túlbő talajnemeket 
savtalanítja-, vagy legalább is csökkenti azoknak sav
tartalmát.

Erdőkulturáink növényzetére rendkívül károsan ható 
ásványi termékként szerepel nem egy helyen az erdők 
talajában kisebb-nagyobb mennyiségben található vas- 
oxydul. Mihelyt mész kerül az olyan talajba, ahol a vas- 
oxydul ártalmas vegyületei veszedelmeket okoznak a 
növényzetnek, közrehatásával a mész a vasoxydult vas- 
oxyd-hydráttá változtatja s így az előbbinek veszedelmes 
hatását közömbösíti, ellensúlyozza.

Ha erdő geológiai térképünket csak futólagos szemle 
tárgyává is tesszük, azt látjuk, hogy erdőségeink jelen
tékeny része foglal le olyan területeket, amelyek mészben 
szegények, sőt ez utóbbiban nem egy helyt nagyobb 
szükséget is szenvednek; áll ez különösen a homokos 
vidékek ma már éppen nem csekély kiterjedésű terüle
tet lekötő erdőségeiből. Alföldjeink homokosain kívül leg- 
főként homokköves és palás talajrétegeink azok, amelyek
nek földje mészben korántsem bővelkedik. Egyes helye
ken földünk ilyen talajrétegeiben a mész a talaj egyes 
alkatrészei során elenyészően csekély, mintegy 0,25—0,30 
százalékkal szerepel csupán. Ez az alacsony százalék
szám határozottan mészszegénységet jelent már úgy
annyira, hogy az ilyen helyeken elterülő erdőségek mész- 
hiányának megfelelő pótlásáról mulhatlanul gondoskodni 
kell; ezt pedig csakis szakszerű mésztrágyázás utján 
leszünk képesek elérni. Akad laza talajú vidéken erdőség, 
amelynek meszet is tartalmazó tápláló talaja a fenti 
százalékoknál is csekélyebb, rendkívül alacsony fokú, 
mintegy 0,07—0,10%-nyi meszet tartalmaz csupán. Ilyen 

helyeken a mészhiány megfelelő pótlása az erdőkulturák- 
nak valóságos létérdeke.

Mésztrágyázás céljaira többféle anyag áll rendelkezé
sünkre; így nevezetesen az égetett mész, a szénsavas 
mész; jelentékeny mésztartalmánál fogva pedig a közön
séges márga és a Thomassalak lisztje.

A nem égetett nyers mész 100 részében a mész 56, 
a szénsav pedig 44 részszel szerepel. Égetés utján meg
szabadítjuk a meszet a szénsavjától, mire a hátramaradó 
marómész vagyis égetett mész mindenkép gyorsabban és 
erőteljesebben érvényesítheti hatását a talajban s ez utón 
a talaj növényzeténél, mint akkor, ha a szénsavas mész 
jelenléte a hatás kellő érvényesülését akadályozza.

(Folytatjuk.)

Pályázat.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1911. 
évi julius hó 2-án Rimaszombatban megtartott rendes 
közgyűlésének határozatából pályázatot hirdet a bükkfa 
feldolgozásáról 'és értékesítéséről legalább két nyomtatott 
ív terjedelmű értekezés megírására, amely tárgyalná 
a bükkfa különféle feldolgozási módjait: fűrészelés, páro
lás, telítés stb.; s felölelné a különféle választékok szok
ványméreteit, a hazai és külföldi piacokat, s az ott 
jelenleg elérhető eladási árakat.

A pályadij: 200 korona az egyesület irodalmi alapjá
ból. A pályadijat és dicséretet nyert pályamunkák a 
„Magyar Erdész“ szaklapban fognak közöltetni s szerzőik 
nyomtatott ivenként 64 kor. irói dijban is részesülnek.

Bírálóbizottság az egyesület választmánya.
A pályamunkák 1912. évi január hó 1-ig jeligével el

látva, az iró nevét rejtő jeligés levél kíséretében, Borsod- 
Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete titkári hivata
lához Rimóca, u. p. Rimabánya, Gömörmegye küldendők.

Rimóca, 1911 augusztus hó 15.
A titkári hivatal
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Vaddisznó-lesen.
Irta Qyöngyöshalászi Takách Gyula.

Azt hiszem, úgy van az a világon mindenütt, hogy ha 
pár jó vadász-pajtás összekerül, akármilyen tárgygyal ered 
is meg a beszélgetés fonala, bizony vadászattal fogják 
azt bevégezni. Hiába, a vadásznak a legkedvesebb théma 
— még a politikát sem véve ki — a vadászat. Különö
sen tilalom idején, mikor szegre kell akasztani a puskát, 
mit csináljon a szegény Nimród? Ha máskép nem lehet, 
hát legalább szóval járja a vadászat.

így történt ez mi velünk is 1
Vacsora után páran — mind Nimródfi — elváltunk 

egy kis időre a társaságtól, vadászviccekkel meg szivar
füsttel rontani a levegőt. Gondoltuk magunkban : a höl
gyek előtt úgy sem kedves dolog ez egyik sem. A vadá
szat unalmas théma, a füst meg kellemetlen. Legjobb, 
ha félrevonulunk.

Mikor a legújabb pletykák — mert hát a férfiak is 
pletykáznak néha-néha — mind szőnyegre kerültek, rá
tértünk mi is a vadászatra. Egyik is, másik is mondott 
valami kis történetet, csak az öreg Sz. Sándor bácsi, az 
érdemekben megőszült Nimród nem szólt egy szót sem. 
Kérni nem mertük az öreget, mert akkor azért sem -mond 
semmit. Pedig de sok szépet tudott mesélni. Hát csak 
vártuk, mikor kezdi meg ő is a mondókáját. „Türelem, 
rózsát terem.“ Várakozásunk nem volt eredménytelen, 
mert egy nagyot szippantva pipájából, megszólal; — mi
előtt azonban átadnám az öregnek a szót, röviden meg- 
ösmertetem őt magát.

Ő egy tipikus alakja a humoros vén jágernek. Kevés 
van már ilyen. A mostani világban már nem teremnek 
ebből a fajtából. Egész életében szenvedélyes vadász 
volt. Azért mondom, hogy volt, mert már ő élérte azt a 
kort, midőn nehéz kezd lenni a puska, s a lábak sem 
mozognak már úgy, mint a hogy kellene. Szenvedélyes 
ifjú maradt, de a test megvénült. Mostan már nem va
dászik, csak legyekre. Légycsapójával a kézben, oly 
szenvedélylyel űzi a vadászat ezen módját, mintha leg
alább is egy-egy tizennégy ágút kergetne.

A yadászat neki, egy soha többé meg nem újuló édes 
múltát képez, min örömmel szokott elmerengni.

No de halljuk most már magát az öreget 1
Soh’se felejtem el — így kezdte beszédét, közbe-közbe 

nagy füstkarikákat eregetve öblös pipájából — egy nya
rat a bátyámnál töltöttem V.......... mben a Bakony mel
lett. Éppen így vacsora után voltunk, pipaszó mellett 
diskurálva hármacskán: Bandi barátunk, a bátyám, meg 

én. Bandi fővárosi hivatalnok ember, bátyám iskolatársa 
s mindig jó pajtása volt. Akkor is szabadságot élvezvén, 
lejött pár napra látogatóba.

Beszélgetve, a többi közt szóba jött az is, hogy a vad
disznók mennyi kár tettek az idén.

Vaddisznó, vaddisznó, csak már én láthatnék eleven 
vaddisznót egyszer, szólt Bandi.

No, ha csak az a bajod, mondja bátyám, azon könnyű 
segíteni. Tudod mit? Maradj még itt holnap, s akkor én 
jót állok érte, hogy nemcsak láthatsz, de lőhetsz is vad
disznót.

Bandi egy pillanatig habozott, azután elhatározta, hogy 
itt marad.

*
Másnap naplemente előtt, mindhárman puskával a 

vállon, az erdő felé vettük utunkat.
Az erdő szélén volt valami 4—5 holdas irtás, mi 

árpával volt bevetve. Persze már le volt aratva, s a 
keresztek szépen ott voltak egy sorban a tarló közepén. 
Egy ilyen kereszt mellé állítottuk Bandit. Ide muszáj vad
disznónak jönni 1 Mi az erdő két sarkán foglaltunk állást. 
Alig lehettünk helyünkön 3/4 óráig, midőn a tarlón fel
tűnik valami 8—9 mozgó fekete pont, mindig közelebb 
húzódva a keresztek felé. Természetesen a mozgó töme
gek vaddisznók voltak.

Mi csak vártuk, hogy mikor szólal meg már a Bandi 
puskája. De hiába, semmi nesz.

Egyszer csak egy könnyű füstfelleg szállt fel az égnek. 
No valahára elszánta magát. De bizony csak füst volt, 
a dörrenés elmaradt.

Nagyon bántott a kíváncsiság mindkettőnket; csaknem 
egyszerre hagytuk el helyünket megtudni, hogy mi is tör
tént hát tulajdonképpen. Persze a disznóknak már nyoma 
sem volt, a hány, annyifelé illant el az erdő sűrűjében. 
Hiába, nem szeretik a füstszagot. Talán sejtik, hogy a 
sonkát ezzel szokták preparálni.

A kérdéses kereszthez érve, Bandi barátunkat guggoló 
poziturában találtuk, tüdejének teljes erejéből azon igye
kezett, hogy lángra lobbantsa a még nyirkos árpacsomót.

„Mit csinálsz? miért nem lőttél — rivalt rá bátyám —■ 
hisz a disznók itt voltak körülötted?“ Erre, a talán oly 
epedve várt emberi hangra Bandi fölugrott.

Egészen ki volt kelve az arcából; alig lehetett ráösmerni. 
A homlokán kigyöngyözött hideg verejtéket egy mozdulat
tal letörölve, az ijedtségtől még mindig akadozó hangon 
ezt hebegte: „jaj barátom . . . nem . . . nem lehet . . . 
három feleségem, két gyermekem . . . nem lehet.“

Persze, ez aztán megmagyarázott mindent; meg a 
füstöt, meg a tüzet, no meg azt is, hogy miért nem 
hallottunk lövést. Különben hazafelé maga is bevallotta, 
hogy bizony ő azért akarta meggyujtani a keresztet, hogy 
a disznókat elijessze.

Felfogadta minden szentekre, hogy soha többé nem 
lesz kiváncsi vaddisznót látni.
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A vadászat szervezetének történeti 
kialakulása.

ii.
Nagy Károly császár és utódainak hatalmas birodalmá

ban négy nagyobb országnak volt meg a maga külön 
fővadászmestere; nevezetesen : Burgundiának, Aquitániá- 
nak, Austrásiának és Neustriának, tehát a mai francia, 
belga és német tartományokat felölelő országoknak. A 
fővadászmester alantasai a vadászok és a solymárok 
voltak. A vadász alkalmazottak, a vadászat módszerei 
szerint veltrarius-ck, breve rarius- ok és bersariu-sókxa. 
oszlottak. A veltrarius-ok voltak az agarászok; általában 
pedig azok, akik az ebek segítségével űzték és ejtették 
el a vadat. A beverarius-ok voltak az akkor még nép
szerű hódvadászatokban s a vizekben és általában a 
vizeken tartózkodó vadak megejtői. Végül bersarius-okként 
az ijjászok és utóbb a lövészek szerepeltek.

Úgy a vadász mint a sólymár alkalmazottak „ministeria 
ális“ úgynevezett függő alárendeltek voltak s bár nem 
tartoztak a nemesi de még a polgári rendhez sem, azért 
ügyességük és hasznavehetőségüknél fogva nagy 'tekin
télyben állottak, mint ilyenek pedig rendszerint a felség 
vagy más főbb rangú uruk közvetlen környezetéhez tar
toztak. Lakást és ellátást is, mint császári vagy királyi 
alkalmazottak, mindenkori uralkodójuk székhelyén : palo
táiban, váraiban, vadászkastélyaiban élveztek. A fővadász- 
mester a szükséghez képest azokhoz az uradalmakhoz 
osztotta be alárendeltjeit mindenkor, ahol a legközelebbi 
udvari vadászatok' megtartása volt tervbe véve.

Maguk az udvari vadászok és sólymárok külön, nekik 
közvetlenül alárendelt alkalmazottakat is kaptak, akik 
mint pecérek, hajtók, idomítok stb., a vadászatok idején’ 
egyben a fogóhálók és egyéb tőrbeejtő eszközök felállí
tásáról is szakavatottan gondoskodni tartoztak.

Az elősorolt vadász-személyzettől némileg eltérő szer
vezetet alkottak a farkasvadászok, akik , első sorban az 
akkor európaszerte még hihetetlen tömegekben garázdál
kodó farkasok pusztításával foglalkoztak, de emellett tar
toztak gondoskodni arról is, hogy a -kártékony egyébb 
ragadozó vad-féle is a hasznos vadtól s az emberek 
lakóhelyétől távol tartassák és megfelelően tizedeltessék. 
Tevékenységi körük egyben, bizonyos vadász-rendőri 
keretet alkotott. Egy-egy uradalom jószágkormányzójának 
közvetlenül alárendelve, rendszerint állandóan egyazon 
uradalom vadászterületén is tartózkodtak s így őrködtek 
az ottani vadászállapotok fölött is. Mivel a farkas
vadászok a ragadozók s általában a dúvad irtása révén 

úgy a lakosságnak, mint a haszonállat-állománynak állan
dóan oltalmára voltak, a hadkötelezettség terhei alól 
egyszer és mindenkora fölmentést nyertek. Kenyéradó 
fejedelmi gazdájuk részéről vett támogatáson kívül a 
lakosság, amelynek oltalmára ki voltak rendelve, termé
szetben bizonyos járandóságokat fizetett nekik azért, hogy 
őket és állataikat a rabló állatvilág támadásai ellen meg- 
védték.

A fővadászmesteri kerületek nagyobb számú jószág
kormányzóságokra voltak felosztva. A jószágkormányzók
nak kötelességük volt alárendelt alkalmazottjaik megfelelő 
felhasználásával a vadászebek és vadászsólymok beszer
zéséről, fölneveléséről, idomításáról, eltartásáról gondos
kodni ; a vadászatok céljaira kijelölt alkalmas vadász
területeket megfelelően körülkeríteni; a körülkerített részek 
s a kerítés jókarban tartásáról gondoskodni. Ott, ahol 
halászatra alkalmas vizek voltak, tartoztak halfogási 
módokban jártas halászszemélyzetet tartani, halászhálók 
és egyéb akkor használatos halfogó eszközök és szer
számok elkészítéséről és beszerzéséről gondoskodni. A 
vadvédelem ügye is egyben a jószágkormányzók és alkal
mazottaik kezén volt.

A vadászat üzeme az erdészetétől, egyes közös vonat
kozásaik dacára is, a római s a későbbi német-római 
császárok korában, úgy azz ó-korban, mint a középkor 
későbbi századai folyamán egymástól teljesen elkülönített 
volt. A karolingi házból származó uralkodók alatt, a 
vadászat ügyeitől teljesen külön választott erdőjószág- 
kormányzók, úgynevezett forestariusok intézték külön az 
erdészet ügyeit. A vadászat üzeméhez ezeknek úgyszól
ván semmi közük sem volt. Maga a vadászat a közép
kortól kezdve szakadatlanul emelkedett tekintélyben, úgy 
hogy a császári, nálunk vagy egyéb királyságokban pe
dig a királyi fővadászmesterek rangja, tekintélye sőt 
hatalma a birodalom legelső zászlód urai mellé sorakozott. 
A birodalmi fővadászmesteri cim utóbb örökölhetővé is 
vált, mint a hogy pl. az uralkodó családunkkal is közel 
rokonságban álló Thurn és Taxis hercegi család viselte 
mind e mai napig a birodalmi íőpostamesteri címet és 
rangot, úgy a würtembergi uralkodó hercegek egyik ága 
az Urach hercegek kapták a római szentbirodalmi fő- 
va'dászmesteri címet. Amidőn az osztrák örökös tartomá
nyok a Habsburg-ház hatalma' alá kerültek, az örökös 
tartományok sorában vadbőségénél fogva ma is oly ki
váló Karintia hercegség ura és helytartója kapta és viselte 
mindenkor a császár által neki és esetleg utódainak 
adományozott császári fővadászmesteri címet és rangot. 
A fővadászmesteri címen kívül egyes császárok a „fő
vadász“ címet kqlön kitüntetésként adományozták kiváló 
vadász uraknak. így Stettin és Rügen hercege, e herceg
ségekkel együtt kapta III. Henrik német-római császártól 
a császári fővadász címet. Az osztrák főhercegek, mint 
szuverén uralkodók is, ismételten adományozták a fő
herceg (Erzherzog), cim mintájára a fővadász (Erzjäger) 
és a fővadászmester (Erzjägermeister) cimet is. Az utolsó 
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ilyen címadományozás Zsigmond királyunk atyja, IV. 
Károly német-római császár és cseh király műve volt, 
aki az akkori meisseni őrgrófnak adományozta a archi- 
w/zeíor-fővadászmesteri címet, helyettesének pedig, a 
mai Schwarzenberg hercegek egyik ősének, a subvenator- 
alvadászmesteri címet.

A német-római császári udvart követő és utánzó többi 
királyságok, úgy az apróbb fejedelemségek is, mindenben 
követték a császári mintákat s így a legapróbb szuverén 
uralkodó udvaránál is megtaláljuk már a XIII. századtól 
kezdve a különböző fővadászmesteri, alvadászmesteri, 
fővadászi, alvadászi stb. udvari címeket és rangokat.

Az üzem fentartása a vadászat terén az alkalmazott, 
vadász-személyzet főfeladata volt s azt mindenkor ott 
kellett gyakorolniok, amely vadászterülethez beosztást 
nyertek. A munkabeosztás az egyes vadászati módokhoz 
alkalmazkodott. A kultúra előhaladtával ezek a módok 
is változatosabbá sokasodtak és finomodtak. A konstanci 
zsinat alkalmával Zsigmond magyar király meglátogatta 
a bajor választó fejedelmet, aki Jugdstadt környékén 
fényes vadászünnepélyeket rendezett császári vendége 
tiszteletére. Egykori íöljegyzések tanúsága szerint a 
császár kíséretében 2 lovas szarvasvadász, 10 gyalogos 
szarvasvadász, 68 szarvasüző eb, 64 vadsertésüző eb, 1 
vérebes cserkészvadász, 1 agarászmester és 15 hátüző- 
vadász szerepelt 30 tartalék vadászebbel.

A vadászatban jártas alkalmazottak általában vadász
legényekre és vadászinasokra oszlottak már a középkor 
uralkodói idején is. A vezetés, ebidomítás feladata a mes
terek kezén volt, a kik fővadászmesterük, illetőleg vadász- 
jószágkormányzójuk rendeletéinek úgyszólván közvetlen 
végrehajtó közegeiként szerepelnek. A vadászüzem fölötti 
felügyelet is az ő hivatásukhoz tartozott.

A vadászmesterek sorában a külön agarászmester fel
adata volt nem csupán az agárebek, hanem valamennyi 
egyéb, a vadászat céljaira alkalmas ebfajták tenyésztése, 
idomítása és vezetése is.

(Folytatjuk.)

Fehértói puskások.
Irta Lakatos Károly.

(Folytatás.)

A tavipuskásokért kár, hogy már nincsenek, kár nem
csak néprajzi, de a szorosan vett tudományosság szem
pontjából is, mert ők képezték nálunk a pákászokkal, 
halászokkal s minden más szegedi puskás és puskátlan 
ős sportsmanokkal együtt a külső akadémiai tudákosság 
zászlóvivőit, amelyek végett ma már külső országokba 
vándorolnak a tudvágyó emberek, az idehaza való tudo
mányos tölcsérezésről nem is szólva.

Hogy messzire ne menjünk, a tavipuskásoknak csak az 
ornithologia, haltani és több tekintetben herpetologiai 

tudományos tudákosságát említem meg. A vénebbje olyan 
praktikus ornithologus volt, hogy csakúgy elállt a szeme- 
szája az embernek. Ismerték, pontosan meg tudták hatá
rozni minden úszó- és gáziómadárnak a faját, fajtáját a 
legaprólékosabb részletekig. Tudták, mikor, melyik hónap
ban „gyün-mögy", mikor változtatja a színét stb. Ezen 
kívül saját őseredeti nomenclatúrájuk volt a fajok elneve
zését illetőleg, még pedig oly találó, hogy mondva se 
lehetne csinálni különbet. „Tudós“ Bugát Pali bátyánk 
bizon bizvást konferálhatott volna a fehértói puskásurai- 
mékkal, mielőtt örökhumorú természetrajzi „szóhalmazát“ 
elkövette volt.

A fehértói vadászok elnevezései egy és ugyanazon 
fajnál többfélék voltak és pedig mindig bizonyos egyéni 
tulajdonság vagy jellemző faji sajátságra alapítva. így 
például a Pilomachus pugnax fiataljait, valamint a nősté
nyeket is „csapatos járásuk“, röpülési modoruk, külemük 
s mindazon sajátságaik folytán, amelyek tekintetében a 
galambokkal tartanak analógiát: „galambsneffeknek“ 
nevezték őket; ellenben a kitollazott, nyakörvés, bibircses 
pofáju hímeket: „fácánsneff“ néven említették már a 
nagy bögy, a közelítő tarkázat s a tollazaton elömlő 
csillámos fény indokából is.

A szélkiáltóról (gojzerról) is tudták, hogy három faja 
van: a nagy, a kisebb és a „megint kisebb“ forma. 
De azt is tudni akarták még emellett, hogy a „kisebb 
szélkiáltó“ (Numenius phalopus) „goromba madár", meg 
hogy „svábfajta“ is: mindig „tu-tu“-t kiabál; szóval 
mindenkit letegez, lebecsül, mintha puszipajtásságban 
állna minden tollas és tollatlan lénynyel a föld hátán. 
A szaváról aztán „tutukának“ is nevezte néha őket a 
kintvaló tanyai nép.

Sok székháti lesipuskást. ismertem, de soha egyiktől 
sem hallottam nem eredeti, magyaros ízű madárnevet.

Különben ez csaknem alföldszerte így van. Hírét sem 
hallották a „szandalingnak“, „feifersneffnek“ ; de a „sand- 
laufer“ és mindenféle laufer is görögül volt nekik. A 
szegedi nép nyelve, természetrajzi észjárása ugyanis még 
nincs megfertőzve német és tót ízű hogúval, mint például 
fővárosunk környéke (a Velencei tó stb.).

A tavipuskásoknak még a genusok megkülönbözteté
séhez is volt istenadta érzékük. Például megkülönböztet
ték a többek közt Totanus, Tringa, Pcholomachus, 
Limosa és Recurvirostrát stb. nemeket.

A fajoknál is eredetien, találóan és diszkréten alkal
mazták a species neveket. így például a túlnyomóan 
paprikavörös tollszínezetü (tavaszi megérkeztükkor már 
teljesen kifestett, nászmezben díszlő) Tringa subarqua- 
tát hogy is nevezték volna máskép, mint a híres magyar 
konyhai kleo'diumunk: a paprikával kapcsolatban, 
nevezvén ezt a kisfajta gázlómadarat ugyanis paprika- 
snyeffnek, amely titulus bibendi sokkal találóbb és disz- 
krétebb, mint a német jágerek ugyanezen szárnyasoknál 
használt „laussnetf“-je, mely sem nem találó, sem nem 
diszkrét... Igaz, hogy kétféle „paprikasneff“ közt talá- 
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lékonykodott az észjárásuk, — ami a tüzetességre valló 
törekvésnek kétségtelen jele volt — hanem ezt tudatosan 
tették, ami a kis és nagy jelzők alkalmazásából tűnik 
ki. A Tringa subarquatánál ugyanis a nagy, a T. 
alpinánál pedig a kis (minthogy az előbbinél kisebb 
valamivel) megkülönböztető jelzőt alkalmazták. Utóbbi 
fajra vonatkozólag megjegyzendő, hogy korai megérkez
tekor, bár színtelen téli mezét viseli ugyan, midőn is 
„szőkesneff" a neve, azonban később előkerülő egyedei 
mindinkább kitollazottabb, kiszínezettebb 'külsővel érkez
vén, a Tringa subarquatahoz föltűnő hasonlóságot mutat
nak — a mindkét faj kifestett egyedeit jellemző (illetve 
közös) paprikavörös színezés folytán.

A Recurvirostra avocetára is van eredeti (úgylátszik 
ősmagyar) elnevezésök a székháti puskásoknak. Ez nekik 
„gulipán" (a sárréten is így nevezték a régi vadász
emberek) avagy pedig „hajóorru snyeff', melynek „tarka“ 
tolla van. Tarka tolla van még szerintük a „gólya- 
snyeff“-nek, „tengöri snyefí“-nek és minden más fehér
fekete tollú szárnyasnak, általában a kettős tarkázatu 
madaraknak (például „tarka varjú“, „szarka“ stb.). Külön
ben ez a megjelölés Alföldszerte alkalmazásban van 
mindazokra az állatokra nézve, melyek színe fehér és 
fekete, vagy egyéb, két intenzívebb szín keverékéből áll 
— éppúgy, mint a formákra vonatkozólag is, például a 
„pörgeorru“, az oly állatok, illetve madaraknál, melyek
nek „fölfelé álló“ (felgörbült, felhajlott) csőrük van.

Hogy a gulipánnál használt hajó- és görbeorru el
nevezés hasonlíthatatlanul jobb a németnek ugyané 
madárra alkalmazott „kardcsőrü“ (sebelsnebler) species 
nevezetnél (mely egyébiránt a magyar természetrajzokban 
is kisért), az kétséget sem szenved. Ennek a sneffajnak 
ugyaníí éppenséggel nem hasonlít kardhoz a csőre, mert 
olyan kard nem létezik, mely a lapjával volna fölfelé 
görbülve! A gulipánnak pedig olyan csőre van. Igaz ugyan, 
hogy a végén lapjával fölfelé hajlik, de ez a körülmény 
alföldi fogalom szerint egyszerűen csak pörgeség, hajó 
orrszerü formában.

Épp ily eredeti magyaros elnevezésök van a tavi 
vadászoknak a Totanus fuscus-ra is, mely eleinte szin
tén világosabb tollazatban érkezvén, az apró-barkás, u. n. 
kenáermagos petytarkázata igen feltűnő, minek folytán 
jellemző ismertető faji jegyet képez nála — és pedig 
azon oknál fogva is, mert a T. glareolán kívül (ez a 
„tyütyüke“) semmi más sneffajnál hasonló pettyes tarká- 
zat nem fordul elő; így ennek „tyütyüke“ és kender
magos sneff, a glotisnak pedig tarhonyasneff a neve, 
mely a tavi vadászok szerint csakis a paprikasneffel 
együtt sütve szolgáltatna jó pecsenyét, fiiért hát ez a 
sneffaj csakis „paprikával passzentos eledel“, legalább 
elméletben, egy kis gondolat hozzáadásával. Azt is mond
ják az ábrándos tóvadászok, hogy ha sok „paprikasneff“ 
húz, a „levegő csupa paprikaszaggal lesz tele“ s „nem
csak a madarak, de az ember is prüszköl tőle“ . . .

Már most jó volna tudni, hogy á paprikasnyeff meg
őrölt állapotban hogy fest az érzékeny orrokra nézve?

Megjegyzem még, hogy a feketés, dísztollazatban levő 
tarhonyasnyeffet mondják megkülönböztetésül „fekete- 
snyeffnek“ is (a német vadászok a „nagy orrát“ veszik 
inkább figyelembe s e réven „napoleon-sneff“-nek titu
lálják).

Ha nem a tollazat színétől kölcsönözve, hanem más 
jellemző tulajdonság tekintetbevételével adják meg a ma
dár faji nevét, például a tartózkodást vagy a hangot véve 
irányadóul, .akkor is mindig ügyesen és találóan alkal
mazzák azt, amit a csérszerü Glareolapranticola = Széki 
csér és „pirpió“ (utóbbi hangutánzó) — s a Limosa 
aegocephala nevezetű nagy, jodlirozó snyeff-fajnál pedig 
a „vonyóssnyeff" és „lotyósnyefj"-té\e (szintén hang
utánzó) elnevezések eléggé igazolnak.

Van aztán a tavipuskásoknak „széki snyeffjök“, 
„fütyölősnyeffjök“, „homoki snyeffjök“, „fövénysnyeffjök“ 
(mely a farkát „billegtetni“ szokta), „lilimadara“ vagy 
„lili(lidi)kéje“ és „fecskesnyeffje“, „zöld és kéklábu“, 
fütyölősnyeffje, de még „csirkesnyeffje“ (Charadrius) is, 
valamint „juhászkája“, (mely szintén Charadrius faj stb.). 
Lapokat tölthetnék meg, ha egytől-egyig mindazon ere
deti madárneveket fölsorolni akarnám, melyek a Fehértó-i 
puskások ajkain élnek. Ez alkalommal azonban a bővebb 
kiterjeszkedést mellőzni lévén kénytelen, a föntebbiekben 
csak némi ízlelőt óhajtottam nyújtani.

Különben is Mátyás napja elmúlt:

„Möhetünk a tóra, 
Gyünnek mán a snyeffök 
A nagy rotyogóra! 
Gojzer szelet kiált, 
A snyeff is cifrázza, 
Sömjékből fölröpdös 
A zöldfejü kácsa 1 
„Lilik, klilik“, 
A meleg szél takarít; 
Hujántgat a szárcsa, 
Ki a kacsát, lúdakat . 
Mind eltalicskázza 1“

(Szeged vidékéről.)
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Madár az ember szolgálatában.

A madár nemcsak énekével, húsával, tollával adózik 
az embernek, hanem tehetségéhez képest az ember 
szolgálatába is áll.

Ismeretes a postagalamb hírszolgálata. Ma ugyan csak 
luxus- és versenycélokra használják; de a középkorban 
gyakran egy galambon függött egy egész őrség élete. De 
nemcsak a postagalamb, hanem a liba és a páva is 
megmentett városokat az ellenség dúlásától, lármájával 
felzavarva az őrséget. Előbbinek Capitolium ; utóbbinak 
Körmöcbánya köszönheti létét.

Vannak madarak, melyek az embernek hű kísérői. 
Ilyen például a bakcsó (Nyctea nicticorax). ő a halász 
elmaradhatatlan kísérője, folyton nyomon követi. Bár nagy 
halpusztító, a halász mégsem haragszik rá. Megszokta, 
mint juhász a kutyáját. Mint bakcsó a halásznak, ép 
oly kísérője a hajóknak az albatrosz. (Diomedea exulans.) 
Gyors röptével a hajókat mérföldekre kíséri. A karavá
noknak is van hű kísérője, mely szigorú komolyságával 
napokig kering a karaván körül, ez az egyptomi keselyű. 
(Gypogeranus secretarius.)

Afrika lakója a mézkutató (Indicatör sparmanni); mely 
arról nevezetes, hogy a embert kiabálásával elvezeti a 
vadonban lévő méhfészekhez, s az afrikai benszülöttek 
neki ■— hála fejében — egy kis mézzel kedveskednek.

A szalangána madár (Collocalia esculenta) kocsonyás
fészek csemegével kedveskedik az ínyenc chinaiaknak.

A tengeri viharfecske (Procellaria pellagica) oly 
kövér, hogy belet húznak beléje és mécsnek használják.

Az erdei pintyet (Fringilla coelebs) az ostoba embe
rek húsáért fogják, s mint mondják: „Biztos' szer 
epilepszia ellen“. A búbos bíbic (Vanellus cristatus) 
tojásait szedik és orvosságnak tartják a gyenge gyom
aiaknak.

A rózsaszinű seregély (Pastor roseus Temm.) segít 
az embernek a sáskák irtásában. A csigaforgatót (Hae- 
matopus ostralegus L.) kertekben — a hol tó van — 
tartják, mert rovaroktól tisztítja a kertet. A barna keselyű 
(Vultur monachus) a Délvidékre valódi áldás ; mert min
den dögöt eltakarít és így elejét veszi a sok ragályos 
betegségnek. A gúlyamadár (Agalaeus pecoris L.) pedig 
rászáll a legelő jószágra és megtisztítja azt a kártékony 
élősködőktől.

Az uhu (Srix bubo) mint ragadozó madár-csalogató 
ismeretes, a vadászok mellette lövik a sok kampós 
csőrüt.

A vadász sólymot (Falco candicans) már régente 
külön iskolákban vadászatra idomították s nemes urak 
és hölgyek madarakra és nyulakra vadásztak vele. A 
szirti sast (Aquilia chrysaétus L.) a baszkirok róka, 
farkas és .antilop vadászatra tanítják be.

A kormoránt (Phalacrocorax carbo L.) Chinában 
halászatra oktatják és hogy a nagyobb halat le ne nyelje, 
rézkarikát tesznek a nyakára.

Az afrikai strue (Struthio camelus) állatkertekben 
gyermekkocsit húz és bőre is kidolgozható.

A kakuk (Cuculus canorus) hangja megmondja nekünk, 
hogy hány évig élünk. A kuvik (Athene noctua) pedig a 
babonás népnek jelzi, hogy a beteg meghal, miért is 
elnevezték halálmadárnak.

Mint e pár példából is látható, sok madár eszességé
vel, ügyességével és szokásával az ember szolgálatában 
fontos tényező. Csak az önző ember meg nem érti, meg 
nem becsüli a madár munkáját, hanem őt rabságba 
ejtve, gyönyörködik a légi utas kínlódásán.

Rokkant vadász.

******** ** MtXM'****************

* Kinevezések. A király a földmivelésügyi magyar 
minister előterjesztésére Klokocsevicz Imre és Nagy 
Elek főerdőtanácsosokat a VI. fizetési osztályba nevezte 
ki. — Am. kir. földmivelésügyi minister az államerdé
szeti tisztviselők egyesített létszámában Barabási József, 
Stefány Gyula és Lorge Emil m. kir. erdőmérnök- 
gyakornokokat kinevezte erdőmérnökjelöltekké.* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
áthelyezte Horváth Sándor kir segéderdőmérnököt Mrko- 
paljról Udbinára (erdőgondnoknak), Blldisavljevic Tódor 
kir. segéderdőmérnököt Udbináról Kaljere (erdőgondnok
nak) és Munteanu Amadeus kir. erdőmérnököt Kaljéről 
Mrkopaljra (erdőgondnoknak).* Legyek mint koleraterjesztők. Alig konstatálták 
hivatalosan a Fiúméból induló Ctt/ZűZíZ-gőzösökön a 
kolerát, amikor nyomban Triesztben az Austro-Ameri- 
cana hajóin szintén léptek fel koleraesetek.

Az „Oceania" gőzös fedélzetén Brenner Mária Gott- 
scheeból gyanús tünetek közt meghalt, s megállapították, 
hogy ázsiai kolera -esete forog fenn. A gőzöst erre Trieszt 
közelében vesztegzár alá helyezték, és pedig öt napra, 
ami annyit jelent, hogy az összes utasoknak ez idő alatt 
hajón kell maradniok.

A megfigyelési idő alatt az „Oceániá“-n Triesztben 
újabb koleraeset fordult elő. Egy Goldau Mária nevű asz- 
szony, ki négy gyermekével utazott, heves lázba esett 
és hányási rohamokban, hasmenésben szenvedett. Ismét 
ázsiai kolerát konstatáltak és az asszony julius 2-án 
meghalt. A gőzöst tehát továbbra is megfigyelés alatt 
tartották és a meglehetősen számos utasnak nem volt 
szabad partra szállni.
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Az Austro-Americana hajói, épp úgy, mint a Cunard- 
Line gőzösei, többször kötnek ki az olasz part mentén, 
és minthogy Olaszországban, különösen pedig Nápolyban 
mindig van kolera, könnyen érthető, hogy ezt a borzasztó 
betegséget behurcolják a hajókra.

Mostanában azonban az „Oceaniá“-nak Nápoly előtt, 
az ott hevesen dühöngő kolera miatt, nem volt szabad 
horgonyt vetni, mégis a járvány befészkelte magát rajta.

A megejtett tudományos vizsgálatok érdekes eredményre 
vezettek: a kolerát az olasz parton legyek vitték a 
hajóra. A legyek, melyek kolerabetegeket és hullákat 
röpdestek körül, közvetítői a betegségnek. A hajók tehát, 
melyek Amerikába járva olasz kikötőket érintenek, leg
nagyobb mértékben ki vannak téve a ragály veszélyének.

A hatóságoknak tehát meg kellene tiltani, hogy úgy 
az Austro-Americana, mint a Cunard-Line hajói olasz 
parton kikössenek. Nemcsak a ki- és visszavándorlók, 
hanem az egész Monarchia érdekében kellene ennek 
megtörténni, mert nagy a veszély, hogy a kolerát Fiúmén 
át Magyarországba és Trieszten át Ausztriába becipelik; 
tehát meg nem állapodik e két kikötővárosban, hanem 
megfertőzi az egész monarchia területét.

A kivándorlási forgalom most nagyon megcsappant 
Fiúméban és Triesztben, de bizonyára tanácsosabb a ki
vándorlást e két kikötőn át megszorítani, mint az egész 
országot megfertőzni.

Úgy az osztrák, mint a magyar kormány megfelelő óvó
intézkedéseket rendelnek el most. Remélhető, hogy ezeket 
gyorsan fogják feganatosítani.

A kolerát immár csaknem minden európai kikötőben 
— a hamburgit és a brémait kivéve — konstatálták, 
legfőbb ideje tehát intézkedni, hogy Trieszt és Fiume 
ne szolgáljanak a kolera nyílt kapuiul.* A Balaton és a Duna összekötése. A föld
mivelésügyi ministériumban már évek óta foglalkoznak 
annak a nagyszabású problémának a megoldásával, hogy 
a Balaton és a Duna milyen módon volna legcélszerűb
ben összeköthető, illetve hajózható.

A probléma kiinduló pontját természetesen a Sió
csatorna képezi, amennyiben kizárólag csakis a Sió
csatornán keresztül lehetséges a Balatont a Dunával 
összekötni, mivel más, helyesebb megoldás nincs és nem 
is lehet anyagi szempontból. Arról van tehát szó, hogy 
a Balatonból kifolyó, Siófoknál kiinduló úgynevezett 
,Sió-csatorná“-t 5 és Vs millió korona költséggel két 
méterrel megmélyítik és megfelelő szélességre kiszélesítik 
s ekként a Balatont a Dunával hajózható úttal össze
kötik.

Azonkívül 2 rrtillió korona költséggel uj balatoni ki
kötők építése is tervbe van véve, amennyiben az állam 
szükségesnek tartja egyúttal saját kezelésébe venni az 
összes kikötőket is. Hogy ez mennyire üdvös volna, azt 
csak az tudja kellő módon méltányolni, aki tudja, hogy 
3 fürdőző- és nyaralgközönséget milyen ázsiai állapotok 

fogadták, ha egy-egy nyáron véletlenül (vagy készakarva) 
a Balatonra tévedt.

Ezek már mind régi keletű tervek, amelyek' minden 
tavaszszal fölbukkannak, hogy őszszel ismét eltűnjenek 
— a legközelebbi tavaszig. Ez eddig évről-évre így folyt, 
de az utóbbi egy-két év alatt, — amióta a zalai parton 
is jár a vasút — egészen más mederbe terelődött a 
Balaton és Duna összekapcsolásának kérdése. Az uj 
balatonparti vasút igen sok „illetékest“ felébresztett jó
ízű szunyókálásából és tettre késztet.

A „Balatoni Szövetség“ is állandóan napirenden tartja 
e kérdést és nem unja meg folyton-folyvást sürgetni azt.

El lehet-e képzelni azt a gyönyörű, színes perspektívát, 
amit ez az ébredező probléma rejteget? El lehet-e kép
zelni, hogy egyszerre miféle csodás jövő tárul ezzel az 
összekapcsolással a balatonmenti lakosságra?

A Balatonmente belekapcsolódik a világforgalomba 1 
Ez nagy szó! És óriási gazdasági, ipari, művészeti, 
kulturális jelentőségű 1 Egyszerűen elképzelhetetlen az a 
rengeteg sok előny, ami az országra és a partmenti 
lakosságra háramlik majd akkor, ha ez a nagy probléma 
már megoldást nyert.

A „Sió-csatorna" voltaképen a római kornak ránk 
maradt hagyománya. Hajdan, mikor a mostani Magyar
ország helyén még a rómaiak laktak, a Balaton gyakori 
áradása miatt építettek egy nagyszabású, óriási csatornát: 
a Balatontól a Dunáig, amely csatornán keresztül le
engedték mindig a Balatonnak veszedelmesen megáradt 
vizét.

Azonban később, mikor a népvándorláskor a magyarok 
hatalmába került ez ország s vele a Balaton is, a 
rómaiak kiűzettek, vagy elpusztultak — így a csatorna 
célja is feledésbe ment s a különben nomád magyarok 
nem törődtek vele, így az lassan betemetődött és itt-ott 
a békák, halak, vadkacsák stb. tanyája lett. Évszázadokon 
keresztül tartott ez az állapot. De nem tartott ötökké, 
mert igaz az, hogy ami késik, az nem múlik.

Sokára, nagyon sokára — mikor már a tudomány 
kezdett virágzásba kapni Magyarországon is — keresték, 
kutatták a csatorna nyomát. És a fáradtságot nem ismerő 
akarat győzedelmeskedett. Rövidesen ráakadtak a mederre 
és az 1865/6. években teljesen el is készültek az összes 
munkálatokkal. Tehát közel 50 esztendeje annak, hogy a 
Sió-csatorna újból szállítja a Balaton felesleges vizét a 
Dunába. De csak vizet szállít. Az pedig csak közvetve 
hajt hasznot. Már pedig mi emberek úgy szeretjük, ha a 
hasznot közvetlenül kapjuk.

Ezen a nézeten van az egész partmenti lakosság és 
maga a földmivelésügyi ministerium is. És ha tényleg 
ezen a nézeten van, akkor le kell küzdeni mindenféle 
akadályt és valóra kell váltani azt a gyönyörűen szép 
eszmét, amely gazdagságot, boldogságot, békét és munkát 
fog szétsugározni ezen az istenáldotta szép vidéken.

Horváth István. 
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17. szám. MAGYAR ERDÉSZ 329* A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület alapí
tásának félszázados évfordulója alkalmából jubiláris 
gazdasági és ipari kiállítást rendez Szatmárnémetiben 
f. é. szeptember 21-től októben 2-ig.

A vármegye erdészete és vadászata külön pavillonban 
lesz bemutatva, s az ottani szaktársak vállvetbe buzgólkod
nak, hogy a szak dicséretet arasson.

A bejelentésekből ítélve, az erdészeti pavillon lesz a 
kiállítás legvonzóbb része és nemcsak a laikusokra, ha
nem a szakemberekre is tanulságos lesz.

A debreceni kir. erdőfelügyelőség kerületébe tartozó 
erdők birtokosai, erdőtisztjei és a faiparral foglalkozók f. 
é. szeptember 23 án kongresszust tartanak, amelyen a 
vármegye erdészetét, a megyebeli faipari alkalmazható
ságát, a vadászati viszonyokat stb. szaktársak fogják fel
olvasásokban ismertetni s azután a kiállítást testületileg, 
tekintik meg.

Úgy a kiállításra, mint a kongresszusra minden szak
társat és érdeklődőt szívesen látnak.

Sándor Imre
Székesfehérvár
erdészeti magkereskedő és csemetenagytermelő

AJÁNL:

kocsányos, kocsánytalan cser és bükk

MAKKOT

jegenyefenyő, lombfa, gyümölcsös cserje

MAGVAKAT 

elsőrendű minőségben, versenyképes 
árak mellett!

504/1911.

Kassa szab. kir. város erdőhivatala tudomá
sára hozza mindazon erdőbirtokosoknak és erdő
tiszteknek, kiknek kocsánytalan tölgymakkra 
szükségük van, hogy szükségletüket folyó ősz
szel vagy jövő tavaszszal fenti erdőhivatal által 
Kassán vagy valamely szomszédos vasúti állo
máson feladva, jutányos áron itt beszerezhetik.

Megrendeléseket fenti erdőhivatal máris ez 
idő szerint elfogad, a szállítás pedig annak ide
jében a megrendelés sorrendjében fog eszkö
zöltetni.

Kassa szab. kir. város erdőhivatala.

... — MAGYAR -
FAIPAR ÉS FAKERESKEDELEM
MAGYARORSZÁG FATERMELÖINEK ÉS FAKERESKEDÖINEK LEGELTERJEDTÉBB

Fakereskedőknek szánt 
faárverési és erdőel
adási hirdetmények köz
zétételére a legalkalma- 
:: sabb organum. ::

SZAKLAPJA 
VV

Szerkesztőség s kiadóhivatal

BUDAPEST,
VI., Podmaniczky-utca 71. 

Mutatványszámmal szi- 
:: vesen szolgálunk. ::

Hirdetmény.
(Az 1911. évben magtartandó erdőőri és vadőri 

szakvizsgák ügyében.)

Az erdőőri és vadőri szakvizsgák folyó évi 
október hó 16-án és az erre következő napo
kon Budapesten, Pozsonyban, Besztercebányán, 
Miskolcon, Kassán, Máramarosszigeten, Kolozs
várt, Brassóban, Nagyszebenben, Temesvárott, 
Pécsett és Szombathelyen a vármegye székhá
zában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és 
folytatólag megtartatni.

Felhivatnak mindazok, akik az erdőőri vagy 
vadőri vizsgát letenni óhajtják, hogy az erre 
vonatkozó engedélyért a szükséges kellékek 
bírását igazoló bizonyítványokkal felszerelt folya
modványaikat folyó évi szeptember hó 30-áig 
ahhoz a kir. erdőfelügyelőséghez nyújtsák be, 
amelyek székhelyén vizsgát tenni kívánnak.

Budapest, 1911. évi augusztus hó 5-én.

M. kir. földmivelésügyi minister.
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330 MAGYAR ERDÉSZ 17. szám.

VADŐR, ■■
aki a vadápolásban és vadászatban kellő gyakorlattal 
bír, a rimabrézói Erdőhivatalnál felvételre jelentkezhetik.

A lehetőleg szakiskolát végzett vagy szakvizsgát tett, 
nőtlen, katonai kötelezettségeinek eleget tett fiatal embe
rek folyamodványaikat az Erdőhivatalhoz, Rimabrézó, 
Gömörmegye küldjék be.

ül
Kitűnő minőségű, fajtiszta, 
kocsányos és kocsánytalan .

tölgymakkot
□ magas csiraképességü a

jegenyefenyő-magot
ajánl és előjegyzéseket már

FHRflGO BELŐ
cs. és kir. udv. szállító

Magyar Magpergető Gyára 
Erdészeti csemete telepek

Zalaegerszeg.

ül ÍJ

Lúczfenyőtobozt
minden mennyiségben készpénzfizetés mellett 
vásárlók. Esetleg bérbeveszek oly erdőket, ahol 
jó magtermés mutatkozik. — Szives értesítést 
[=1 „Erdő 12“ jeligére a kiadóba kérek. i=j

1^1 ® ÍB1 EJ O B S EJ [S1® [S] @] [S]

2399/911. szám.

Faeladási hirdetmény.
A volt 13. számú román bánsági határőr

ezredből alakult vagyonközség részéről köz
hírré tétetik, hogy az ohababisztrai erdőgond
nokság kezelése alatt álló Novákfalva (Glimboka) 
község határában fekvő „A“ gazdasági osztály 
VII. vágássorozat III. tag 31., 32. és 33. számú,, 
összesen 333 96 kát. holdat kitevő erdőrészle
teiben előforduló és 77478 tömörköbméterre 
felbecsült összes tüzifatömeg 1914. év végéig 
leendő letárolás és kihasználás végett tövön az 
erdőben, — zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekö
tött versenytárgyalás utján fog eladatni.

Venni szándékozók felhivatnak, hogy 10000 
(tízezer) korona bánatpénzzel felszerelt ajánla
tukat alólirott erdőhivatalnál legkésőbb 1911. évi 
október hó 7-én délelőtti 10 óráig annál is 
inkább nyújtsák be, mert elkésve érkezett, 
valamint távirati úton és bánatpénz nélkül be
nyújtott, nemkülönben a részletes faeladási fel
tételektől eltérő ajánlatok figyelembe vétetni 
nem fognak.

Az ajánlatokban, melyekre nyomtatott űrlapok 
a vagyonközségnél Karánsebesen kaphatók, az 
eladásra kiirt összes fatömegért megajánlott 
összes tőár betűkkel és számokkal kétséget 
kizáró módon kiírandó és ajánlattevő kijelenteni 
köteles, hogy a részletes feladási feltételeket, 
melyek a vagyonközségnél Karánsebesen meg
tekinthetők, ismeri, és magát azoknak feltétlenül 
aláveti.

Karánsebes, 1911. évi augusztus hó 26-án.

A volt 13. számú román bánsági 
határőrezredből alakult vagyon

község erdőhivatala.

---------------------------- -------------------= téiMísiwíB]
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1911. évi 4000. szám.

Pályázati hirdetmény.

ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját

mindennemű nyomdai munkák

pontos és csinos elkészitésére

.. a legolcsóbb árak mellett..

o o o

Erdészeti nyomtatványraktár.

A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság kerüle
tében három erdőőri (III. oszt, altiszti) és egy, 
kinevezés, illetve előléptetés esetén négy III. oszt, 
erdőlegényi állásra évi hatszáz (600) korona 
törzsfizetés és egyszáz (100) korona személyi 
pótlékkal, illetve hatszáz (600) korona évi sze- 
gődménybérrel és egyéb állományszerű illetmé
nyekkel pályázat nyittatik.

Az' erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ban követelt 
szakképzettségüket, az állami erdészet szol
gálatba újonnan belépni kívánók pedig ezenfelül 
még ép és erős testalkatukat, különösen jó látó 
és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos, vagy m. kir. honvédtörzs
orvos által kiállított bizonyítványnyal, életkorúkat 
anyakönyvi kivonattal, illetőségüket községi bizo
nyítványnyal, tanulmányaikat, addigi alkalmaz
tatásukat, nyelvismereteiket és katonai kötele
zettségüket megfelelő bizonyítványokkal igazolni 
tartoznak.

Az ily módon felszerelt és sajátkezüleg irt 
kérvényeiket pályázók felettes hatóságuk, illetve 
magánosok az illetékes közigazgatási hatóság 
útján 1911. évi október hó 15-ig ezen m. kir. 
erdőigazgatóságnál nyújtsák be.

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtlenségi 
állapotukat is kimutatni tartoznak.

Kolozsvár, 1911. évi augusztus hó 23-án.

M. kir. erdőigazgatóság.

(Utánnyomat nem dijaztatik.)
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KITÜNTETÉSEK
BRÜNN 1894. « TROPPÄU 1895.

„Korona fegyver“ 5Ä

2. Klviilfekvő gyúszögek ennélfogva ki van zárva a.gázok visszatölti 
lása áltál okozott rozsdásodás.

jteiöer V. és fia
Jenő főherceg udvari szállítója

freuöenthal (Osztr. Szilézia)

3. Különleges, többszörösen szabadalmazott önműködő tölténykivető, 
mely ellenkezően minden más kivetővel sohasincs fe huzva, hanem csak akkor

Részletes árjegyzéket úgy erről, valamint minden más vadászfegyverről kí
vánatra küld

FííLprt Pl cs- és kir- udv- fegyvergyárosL UKX.ll kJ. WE1PERT (Erzgebirge.)

Aki szereti a nagy természetet s tud gyönyör
ködni annak változataiban, az rendelje meg

Szokondi vadászíró könyvét
melyben 25 természeti és vadászleirás van, 
melyek mindegyikéből az iró rajongó lel

kének sugarai tükröződnek vissza.
A mű ára fűzve 3, kötve 5 korona s kapható 
a szerzőnél Újbányán (Bars megyében), vagy 
Székely és Illés könyvkereskedésében Ungvár.

Vadászati ....
ékszerkülönlegességek 

(Hubertus-Schmuck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí- 
.......................... tásban................................. Ékszerek, arany- és ezüstárúk, Chinaezüst-cikkek és műöntvény-tárgyak gyára és .................raktára.........................
Képes árjegyzéket kívánatra ingyen

A cím pontos megadását kérjük. 
Szarvas- és rókafogak előzetes bekül
dés mellett a legmagasabb árakban

ELŐJEGYZÉSEKET

STAINER GYULA
cs. és kir. udv. szállító, magyar magpergetőgyára

KÖRMEND.

elsőrendű minőségű fajtiszta kocsá
nyos- és kocsánytalan tölgymakk és 
csermakk, valamint elsőrendű minő
ségű jegenyefenyőmag és vadetetésre 
alkalmas vadgesztenye őszszel való 

szállítására elfogad

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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A szlavóniai tölgyekről.
Közli Kuzma Gyula.

(Vége.)

Búcsút veszünk tehát a legszebb szlavóniai 
tölgyek ama maradványaitól, melyek már rava
talra vannak helyezve, mert a lélekharang már 
az 1910. év őszén megtartott árveréskor elkon- 
dult. Oda, a hova osztrák szomszédaink zarán
dokoltak, menjen el e sorok olvasói közül az, 
a ki teheti, a kinek szép koros erdő és szép ser- 
dény látása örömet okoz.

Én pedig olvasóimat elkalauzolom azokba a 
búján felnőtt iiatalosokba, melyek a letűnő csoda 
szép tölgyeseknek méltó utódjai.

Szlavóniában az erdő természetes vetényülés 
utján keletkezik. A kihasználás sorrendjének 
megfelelőleg ezek a. koros állabok letárolásukat 
megelőzőleg legalább is 5 évvel előbb tilalomba 
helyeztetnek. Öt év alatt úgyanisegyjó makktermő 
évre számíthatunk, a többi fanemből, a fehér 
fából pedig ez idő alatt amúgy is elegendő 
csemete keletkezik.

A tarolásra kijelölt állabok azonban többször 
bekövetkezett üzleti pangás miatt sokszor nem 
voltak idejekorán kihasználhatók, miért is az 
előtilalmazott erdőrészek annyira megszaporod
tak, hogy utóbbi időkben néha már 15—20 éves 
előserdényben kellett a koros fatörzseket kiter
melni, ami bizony a közel jövőben is be fog 
következni addig, amíg koros fa egyáltalán ta
lálható lesz.

A felerdősítésnél okvetlen a természetes fel
újítási módot kellett választani, bár kétségtelen, 

hogy az e miatt értékesítetlen makk ára nor
mális viszonyok közt bizonyára messzi túlha
ladta volna a mesterséges erdősítés évi költségeit. 
A mesterséges erdősítésnek különösen a kincs
tári erdők mély fekvése a legnagyobb akadály, 
mert az ártérben viz alatt fekvő vágásterülete
ket mesterségesen felerdősíteni nem lehet. Ha 
ezen bajhoz egy-két hiányos makktermő év és 
azután esetleg még egy árvíz is hozzájárul, 
úgy az ötödik évben a folyó vágásterületeken 
kívül, a múlt évekből maradt 3 — 4 évi időközben 
elgazosodott több ezer holdra rúgó vágásterüle
tek felerdősítéséről is kell gondoskodnunk s ki van 
zárva, hogy az erdőkezelés munkaerő hiányában 
óriási költségeket igénylő mesterséges felújítás ne
hézségeivel eredményesen meg tudna küzdeni.

De különben is meghaladott álláspont, hogy 
a tölgyerdők természetes úton újúlnak fel leg
megfelelőbben ott, ahol elegendő a magfa. 
Szlavóniában azt is tudják már régen, hogy a 
különben nagyon is fényigényes kocsános tölgy 
csemetekorában évekig eltűri a legnagyobb be- 
ámyalást is és hogy a vele egykorú más fane
mekkel versenyre kelve, azokat túlszárnyalja. 
A kezelés tehát arra igyekezik, hogy a koros 
állab letárolásával a már keletkezett alnövet 
egyidejűleg eltávolittassék, a mi rendszerint a 
fát vásárló vállalkozó kötelessége. A felújúlás 
következőképen történik.

A kellő alnövettel ellátott erdőben kijelöltet
nek, felbecsültetnek és eladatnak a fehérfák. 
Egy évre rá felbecsültetik és eladatik a tölgy
fákból kiszedhető haszonfaanyag. A kihaszná
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lási idő két teljes év. Ezután jön a tanningyá- 
ros és egy, esetleg P/2 éven át termeli és 
fuvarozza a tanninfát, melynek mennyisége és 
értéke egy külön e célra szerkesztett, most már 
múzeumba való táblázat segélyével lett meg
állapítva.

Négy év múltán a vágás tehát nyugalomba 
kerül s felburjánzik azon minden, csak a tölgy 
kevés. 5—6 évvel később kender-sűrű és nö
vésű alnövet keletkezett, melyben ha figyelem
mel szemléljük, elnyomva tölgyet is találunk. 
A 10—15 éves sűrűségben a tölgy már felszö
kött és igyekezik levegőre és világosságra jutni, 
ami 20—25 éves korban sikerül is. Ezen kor
ban nemcsak a tölgy, de a többi fanemek is 
10—15 méter magas, absolut egyenes növésű 
ág és göcsmentes egyedékké fejlődtek s a felül
kerekedett tölgy 30 éves korában, elnyomva a 
többi fanemeket, törzsében megvaskosodik.

A fiatalabb állab ezen fejlődése mindenhol 
észlelhető, mert hisz a szlavóniai kincstári erdő 
átlag kora alig éri el a 20. évet, amennyiben 
a koros tölgyekből a kihasználás utolsó 40 éve 
alatt évenként inkább nagyobbodó,- mint kiseb
bedé vágásterületek taroltattak. A tölgyfa az 
állabok 50—60 éves koráig kisebbségben marad, 
de lesz belőle mindenhol annyi, mint a mennyi 
a véghasználat beállítása idejére több, mint ele
gendő. Ki kell, hogy emeljem, miszerint elegyet- 
len tölgyállabok nevelése nem lehet az erdő
gazdaság célja. Az elegyes állabok nevelésénél 
elérhető előnyök annyira átmentek már a köz
tudatba, hogy ennek bővebb fejtegetésébe igazán 
fölösleges volna bocsátkoznom. Azt az egyet 
azonban, hogy a holdankénti véghasználati jö
vedelem azon koros állaboknál volt a legna
gyobb, ahol a tölgy 0.75, a fehérfa 0.25 arány
ban volt képviselve, és szükségesnek tartom itt 
kiemelni, hogy ezt az arányt a jövendőbeli 
állabok véghasználatánál sem szabad figyel
men kívül hagynunk, míglen a középkorú álla
boknál jobb ha több a — tölgy sudarlóságát elő
segítő — fehérfa.

Az erdőkezelés jövendőbeli főfeladata, hogy 
a szlavóniai búja fiatalosaiba sok levegőt és 
fényt juttasson s ezzel elősegítse a jövő szá
mára kiválasztott törzseknek tömeggyarapodását.

A szakszerűen beállított áterdőlések által, ha 
a jelenlegi reményteljes serdenyből nem is ter
melhetünk oly finom szövetű faanyagot, mint a 
milyen a most tarolt 300 éves koros állabokból 
kikerül, mindenképen azonban oly kiváló anya
got, nyerhetünk a 140—150 éves forduló végére, 
minta milyet Szlavónia szomszédai még kisebb te
rületeken is termelni képtelenek lesznek. Az így ne
velt szlavóniai tölgyfa mint kiváló faanyag jövőben 
is meg fogj a tartani a fapiacon a jelenlegi 
vezérszerepét.

Az állabnevelést Szlavóniában nagyban gátolja 
az állabok megközelíthetlensége. Tessék elkép
zelni absolut síksági erdőt, hol 64000 holdon 
átlag 20 éves kendersűrüségü serdény keletke
zett. Azokon a helyeken, ahol ritkán álló túl
koros állabokban gyalog és kocsival bárhol is 
teljesen szabad volt a mozgás, ma gyalog is 
áthaladni lehetetlen. Nem csoda, hogy az erdő
kezelés a gyorsan felszökött fiatalost megköze
lítendő, pillanatnyi szükségnek megfelelő nyila
dékokat vágatott, a mi által az erdőgazdasági 
beosztásban a jövő igényeinek megfelelő rend
szer nem keletkezhetett. Egészen helyesen járt 
el a kezelés, mikoron egységes nyiladék rend
szer megalapozásának nagy munkájától és vele 
kapcsolatos tetemes költségektől, vissza nem 
riadva, rövid pár év alatt öt erdőgondnokság 
területére ily egységes nyiladék-rendszert létesített.

Az egyenként 100 holdat felölelő táblát északi 
sarknak haladó és ezeket merőlegesen metsző 
10 és 6 méter szélességben kiirtott nyiladékok 
által vannak határolva. A nyiladékok tehát a 
térkép-lapok széleivel párhuzamosan haladnak, 
és a kiirtott terület feljegyzéseim szerint 800 
kilométert meghaladó hosszban 975 hold terü
letet igényelt.

A nyiladékok kitűzése holdanként 18, kiirtása 
pedig 73 korona költségre rúgott. A nyiladék
hálózat létesítése tehát a vinkovcei főerdőhiva
tal alsó kerületében közel 90 ezer K költséget 
emésztett fel.

Csak az elfogult ember fogja a nyiladékokra 
szükséges, mintegy 1000 holdnyi területet termé
ketlennek tekinteni, mert a fűkaszálásból és 
legelőérték emelkedésiből új jövedelmi forrás 
keletkezett, és mert a nyiladékok szélén a tel
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jes világításban álló törzsek fokozott tömeggya
rapodást mutatnak. Ezeket is idővel el kell majd 
távolítani, mert különben koronazáródás folytán 
a nyiladékok helyén alagútak keletkeznek.

A létesített nyiladék-hálózattal tehát nemcsak a 
jövendőbeli erdőgazdaság alapja lett lefektetve, 
de különösen az annyira fontos állabnevelés 
szempontjából eddiginél nagyobb mértékben fo
ganatosítandó gyérítésekből a kitermelt faanyag 
kihozatala is lehetővé tétetett.

Az erdőügyi administrációnak már azért is 
kell, hogy tevékenységét az erdőléseknek szen
telje, mert rövid pár év múlva meg fog csap
panni a koros állabok értékesítéséből eredő 
búsás jövedelem és pedig annál inkább, mert 
a teljes növekedésükben levő hegységi öreg 
bükkösök a síksági* tölgyesek kihasználásának 
befejezésére tervezett értékesítése már is fo
ganatba vétetett.

A fiatalos áterdőlése technikailag különben 
nem ütközik valamelyes nehézségekbe, amint 
azt a „Bök“ erdőrészben különböző mérv
ben foganatosított próbaerdőlések is igazolják. 
A kitermelt faanyag értékesítése azonban már 
fejtörést fog okozni, mert habár a Szerémség- 
gel szomszédos Bácsbodrog, Csanád, Csongrád, 
Békés, Torontál és Jászkun megyék faszükség
ben is szenvednek, a fennálló vasúti szállítási 
díjak ezen anyagnak elszállítását meghiúsítják ; 
a helyi szükséglet pedig alig is fogyaszt va
lamit.

Ha a mérvadó köröknek sikerülend a M. Á. 
V. díjszabásában áterdőlésből eredő anyag szá
mára mérsékelt díjtételeket megállapítani, vagy ha 
az 50 év óta vajúdó Vinkovcen elhaladó Duna— 
Száva-csatorna kiépítését megvalósítani sikerül, 
úgy a szlavóniai áterdőlési faanyagnak az Al
földön való értékesítése egyúttal fontos köz
gazdasági tényezővé válik. A vinkovcei főerdő- 
hivatal pedig új jövedelmi források teremtésével 
az erdő jövedelmezőség tekintetében eddig min
denkoron föntartott holdankinti legnagyobb 
tiszta jövedelem nimbusán képes lesz jövőben 
is megállani.

Ezek után akaratlanul is az a kérdés vetődik 
fel', nem-e lehetne ezen erdővel bővelkedő 
helyen oly kedvező égalji- és talaj-viszonyok 

közt magát a talajt mezőgazdasági míveléssel 
pénzügyileg előnyösebben értékesíteni, amint 
azt Bácskában ármentesített helyeken lépten- 
nyomon eredménynyel teszik.

Erre vonatkozólag nemmel kell felelnem. A 
Száva mentén mások a viszonyok. Itt csak két 
erdőbirtokos van. A túlnyomólag ármentes talaj 
birtokosa a vagyonközség, a mélyebben fekvő 
és áradásnak kitettebb területeket pedig a kincs
tár birja. A vagyonközségek törvényerejével biró 
szervezkedésüknél fogva az erdőtalajt más mí- 
velésre nem használhatják, a kincstár pedig 
csak árvédelem és vízlevezetések után foszt
hatná meg a jelenlegi erdőtalajt feltétlen erdő
talaj jellegétől. Az árvédelem azonban Oly nagy 
befektetést igényel, a milyet az állam jelenlegi 
anyagi helyzete el sem bir. De a szlavóniai 
talaj sem olyan ám, mint a bácskai, és kötve 
hiszem, hogy abból más módon mint okszerü- 
leg kezelt erdőgazdasággal nagyobb jövedelme
zőséget lehetne előteremteni.

Igazán feltűnő, sőt rejtélyes is, hogy amíg 
Szlavóniában sekély termőrétegen a tölgy, szil, 
kőris és -gyertyán — úgy fiatal, mint érett kor
ban is — egyenes és búja növésű, addig e fa
nemek akár árvizes, akár ármentes, vagy újab
ban ármentesített területen, mély humustalaj- 
ban a Bácskában szinte elcsenevészednek. Ott, 
ahol bácskai erdők letárolása után kendert és 
kukoricát minden változás nélkül éveken át le
het termeszteni, addig e termények Szlavóniá
ban csak közepes termést adnak. Talán nem 
csalódom, ha a jelenséget a talajnedvesség fo
kával hozom kapcsolatba, amire vonatkozólag, 
sajnálatomra, adatokkal nem rendelkezem. Min
denkoron azonban tapasztaltam azt is, hogy az 
akác, mely Szlavóniában az erdőben absolut fel 
nem lelhető, Bácskában, mint az Alföldön min
denhol, kitünően bevált.

A szlavóniai síkság erdeiben sok a mocsaras 
terület is, mely bár a nyáron felszárad, mégis 
terméketlen területnek tekintendő, mert a mo
csarak altalaját vizet át nem bocsátó agyagréteg 
képezi, miért is ezen sokszor alig V2 méter mély
ségű mocsaras területeken csak a fűz tengődik.

A mocsaras terület mindenkor nagyon lankás 
partjainak belső szélét fűz, nyár és kőris övezi, 
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néha a tölgy is, mely azonban itt egészen for
mátlan. A partok külső szélén, melyek alig emel
kedtek ki 2—3 deciméterrel, a kőrishez már a 
szil és a tölgy is csatlakozott, miglen a puszta 
szemmel alig észlelhető még emelkedettebb he
lyeken a fentiekhez a gyertyán is társul. Cser
tölgy és bükk Szlavóniában olyan ritka, mint a 
fehér holló.

Megszoktuk, hogy a hegységi erdőben több 
száz méter szintkülönbségre kell emelkednünk, 
hogy más fanemre, vagy más elegyarányára 
bukkanjunk. Ép azért feltűnik, hogy a szlavó
niai síkságon pár deciméter szintkülönbség a 
vegetáció teljes megváltoztatására elegendő.

Az ezidő szerint terméketlen mélyedések kö
zül lecsapolással sokat lehetne termőtalajjá át
alakítani, amint az néhány esetben a mélyedé
seket elzáró emelkedések átvágásával sikerült is.

Meg kell még emlékeznem végül a szlavó
niai vadászati viszonyokról is, melyek az er
dők nagy kiterjedésével szemben kedvezőknek 
nem mondhatók. Ennek főoka, a bárcsak né
mely évben bekövetkező, nagy áradás, amely 
ilyenkor áprilistól júniusig tart. Az évenként elő
forduló kisebb áradásoknál a vad szárazon ma
radt erdőrészekbe menekül, és néhány év alatt 
szépen fel is szaporodik. Egy magas vízállás 
azonban több év szaporodását valósággal ki
pusztítja, különösen az őzet, miglen a szarvas 
Fruskagora és Bosznia hegyeiben keres mene
déket és nagyon megfogyva tér vissza megszo
kott tartózkodási helyére.

Az árvízzel megküzdött szarvasbikák száma cse
kély, minőségük azonban annál jobb. A kincs
tár 64.000 holdas területén nagy átlagban két 
erős és három jó szarvas kerül terítékre s mint
hogy a vadászati bér 8000 korona és még vagy 
annyira rúgnak az egyéb kiadások is, úgy nyil
vánvaló, hogy egy-egy szarvasbika leterítésének 
öröme mintegy 3000 koronával ér fel, mely 
összeget azonban annál szívesebben áldozza a 
vadász, mert az erdőkezelés a nyiladék-hálózat 
létesítésével ideális vadászterületet teremtett 
és két igen tetszetős vadászlak felépítésével 
szent Hubert követőinek kényelméről pazarul 
gondoskodott.

Önköltségen termeljünk-e vagy 
tövön adjuk el a fánkat?

' A tapasztalat és a gyakorlat azt bizonyítják, hogy az 
erdőgazdaságok kezelési egységeinek, az erdőgondnok
ságoknak nagy kiterjedése, a jó közlekedési viszonyok, 
a munkások, fuvarosok és a helyi kereslet hiánya, végre 
a piacok távolfekvése — az erdőgazdát a tövön való 
eladáshoz vezetik.

Tövön való eladás alatt értjük az értékesítés azon 
módját, amikor a vállalkozó vágásunkat úgy veszi meg, 
hogy mi az eladási értéket a tövön levő fatörzsek becs
lése alapján állapítottuk meg; a felbecsült fatömegért 
sem mennyiségileg, sem pedig minőségileg kezességet 
nem vállalunk, az összes döntési, feldolgozási, fuvarozási 
stb. munkálatokat a vállalkozó végzi.

Vagy pedig a becslést a fent leirt módon megejtjük 
és ez alapon árverésre bocsátunk körülbelül annyi köb
méter mű- és tűzifát, mint amennyit felbecsültünk.

Az első esetben a vállalkozó egy határozott összeget 
fizet tövön az egész vágásért, tnig ellenben az utóbbi 
esetben az árverésnél elért árt egységenként, tehát köb
méterenként fizeti tövön az erdőn, az egész vágás 
fatömege pedig az egyes törzsek feldolgozása után 
méréssel lesz meghatározva.

A két eladási mód közül az elsőt jobbnak tartom 
az utóbbinál, éppen ezért fejtegetésemet is az első módra 
fektetem.

Ha már tövön kell a fánkat áruba bocsátanunk, néz
zük csak, milyen előnyöket nyújt nekünk ez .az eladási 
mód ?

Nem megvetendő — különösen kincstári erdőknél — 
az a tény, hogy ezen értékesítésnél már előre tudjuk a 
várható évi jövedelem nagyságát, tehát mint pozitív 
adatot illeszthetjük be az állami költségvetésbe.

A tiszti és altiszti személyzet szolgálatát elláthatja 
anélkül, hogy a létszámot emelmi kellene.

Nagyobb beruházásokat nem kell foganatosítanunk, ez 
pusztán a kocsiutak kiépítésére szorítkozik, még pedig 
csak a vágásig, azon célból, hogy az a vevő által meg
közelíthető legyen, a vontató utakról és egyéb közelítési 
módokról a vevő maga gondoskodik.

Szállítási szerződések és más kötelezettségek az erdő
birtokost nem terhelik.

A vállalkozó szerződésileg biztosítja a vágás kitisztítá
sát, rendbentartását és felelősséget vállal minden néven 
nevezendő kárért, okozta azt akár ő maga, akár pedig 
megbízottai, munkásai és fuvarosai. Szóval ezen értéke
sítési módnál az erdőbirtokos ment minden gondtól és 
kockázattól, ami terhelné őt akkor, hogy ha az erdei 
termékeit maga állítaná elő és vetné piacra, vagyis az 
erdőbirtokos összes gondja csak odairányul, hogy a vál
lalkozó a kötött szerződést pontosan tartsa be.

A tövön való eladás felsorolt előnyei mellett nagy 
hátrányokkal is van felruházvailyen elsősorban azon 
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körülmény, hogy erdeinket belterjesen nem használhatjuk 
ki, mert a szállítóeszközök hiányosak, a piac messze 
van, a fuvaros kevés és az is olyan drága, hogy minden 
erdei választék nem bírja el a szállítási költségeket, 
emiatt csak a keresettebb árut dolgozhatjuk ki, ahol még 
fűrészek sincsenek, ott roppant fapazarlással csak a 
bárdolt és hasított áru termelésére szorítkozhatunk. Fa
törzseink értékének megbecsülésénél ezt a körülményt 
mindig tekintetbe kell vennünk, ezen érték pedig annál 
alacsonyabb lesz, minél mostohábbak a közelítési, szál
lítási és termelési viszonyok. Az igaz, hogy a fel nem 
dolgozott farészek az erdőtalajt javító humuszszá alakul
nak, de ennek az értéke távolról sem hasonlítható össze 
azzal az értékkel, amelyet az erdőn maradt farészek 
képviselnek azon esetben, ha a fennálló árjegyzék leg
olcsóbb ára mellett is lettek volna értékesítve.

Az erdők nehéz hozzáférhetősége miatt csak a leg
közelebbi vevőkre számíthatunk, mert a kedvezőtlen 
viszonyok miatt távolabbi, vagy éppen idegen fakereskedő 
nem versenyez, ennek következménye pedig az, hogy 
a helyben levő fakereskedő monopolizálja a fakereske
dést, adósává teszi a munkást és fuvarost egyaránt, így 
azután a faárat tetszése szerint leszorítja, az erdőbirtokos 
pedig, ha egyáltalán jövedelmet akar látni erdejéből, a 
felajánlott árat kénytelen elfogadni.

Egészen máskép áll a dolog akkor, amikor az erdő
gazdaság kisebb területű, ha a szállító eszközök és a 
termelési viszonyok kedvezők, ha az erdőterületen az 
úthálózat ki van építve, ha az erdő közelében városok 
vannak, amelyek állandó piacot kínálnak és ha még 
vasút is közvetíti a szállítást az erdőből, vagy annak 
közeléből a piacig ; ily kedvező feltételek okvetlenül az 
önköltségen való termeléshez kell hogy vezessenek.

Önköltségen való termelés alatt a fa értékesítésének 
azt a módját értjük, amikor az erdőbirtokos maga gon
doskodik az összes kezelési és üzleti beruházásokról; a 
fa döntését, feldolgozását és szállítását maga eszközli a 
piacig, vagy esetleg saját gyáráig, ahol azt ipari cikkekre 
dolgozza fel.

Az önköltségen való termelés fő előnye abban rejlik, 
hogy erdeinket a lehető legbelterjesebben használhatjuk 
ki, minden választékot feldolgozhatunk, mert a közeli 
piacok által nyújtott ár és az olcsó fuvar megengedhe
tővé teszik, továbbá iparvállalatokat is alapíthatunk és 
ily módon az erdő jövedelmezőségét a legnagyobb mér
tékben emelhetjük.

Vágásainkat tetszés szerint való időben kitisztíthatjuk, 
hogy az erdősítést minél előbb foganatosíthassuk.

Állandó munkásokat tarthatunk, akiknek jóléte ily 
módon egész életükre biztosítva lehet.

Előmozdíthatjuk a háziipart azáltal, hogy télen az 
erdei ipar keretébe vágó munkával látjuk el a népet, 
ami nemzetgazdasági szempontból nagy lépés a boldo
gulás, a megélhetés lehetősége felé.

A felsorolt előnyök mellett hátrányai is vannak az 
önköltségen való termelésnek.

Nem tudjuk a várható jövedelem nagyságát előre 
megállapítani, mert nem biztos, hogy a termelt választé
kok ugyanazon évben eladhatók-e mind.

Úgy a tiszti, mint az altiszti létszámot az üzemnek 
megfelelőleg emelnünk kell, hogy az önköltségen való 
termeléssel a kezelési, felügyeleti és ellenőrzési munká
latok ellátása hézagos ne legyen.

A termelés csak szerződéshez, illetve a rendeléshez 
lehet kötve, mert különben egyik-másik választék túl
termelése nagy kockázattal járhat, ha a kereslet meg
szűnnék vagy alább szállna.

Rakodók, raktárak stb. fentartása, ellenőrzése, az anyag 
nyilvántartása nemcsak hogy költséges, de nagy felelősséget 
is ró az illető erdőtisztekre, nemkülönben az időponthoz 
kötött szállítási szerződések betartása is.

Sok kis- és nagykereskedőtől vonja meg a kereseti 
forrást, mert az erdőgazda maga űzvén a fakereskedést, 
más vállalkozóra erdejében szüksége nincs.

Az elmondottakból az tűnik ki, hogy úgy az egyik, 
mint a másik értékesítési módnak megvannak a maga 
előnyei, de hátrányai is, tehát az önköltségen való ter
melést sem állíthatjuk fel általánosságban mint eszmény
képet az erdők jövedelmezőségének emelésére, hanem 
az ecsetelt viszonyoknak megfelelően hol az egyiknek, 
majd pedig a másiknak adjunk létjogosultságot, kis 
erdőgazdaságnál azonban határozottan az önköltségen 
való termelésre kellene törekednünk.

Nagy erdőbirtoknál olyan eljárás felelne meg a leg
jobban, amelylyel a két termelési módot összeegyeztet
nénk, bizonyos fokig egyesítenénk.

Mielőtt fánkat áruba bocsátanánk, első sorban gondos
kodjunk arról, hogy célszerűen megállapított úthálózatunk 
kiépüljön, amely erdőnket a főpiacokkal köti össze.

Eszközöljünk oly beruházásokat, amelyek lehetővé 
teszik’ azt, hogy az erdei termékek nagyobbrészt minden 
választékra termelhetők legyenek, ha a várható és tartós 
jövedelem megbirja, akkor lássuk el erdőnket vasúttal is.

Ha ily módon a vágásokat a kereskedés számára tel
jesen feltártuk, fogjunk hozzá a becsléshez és ennek az 
alapján nyert fatömeg értékét határozzuk meg választék 
szerint.

Egységárul a tövön álló fáknál oly összeget vegyünk, 
amely necsak a régi tőárt tartalmazza, hanem a beruhá
zások törlesztését és a régi meg a mai fuvar között levő 
különbözet bizonyos százalékát is ; ha esetleg a piaci ára
kat ismerjük, annál jobb, mert akkor az elérhető leg
nagyobb tőárt ennek alapján pontosan meghatározhatjuk, 
csak azután bocsássuk nyilvános árverésre. Tehát a 
vágást vállalkozónak adjuk el, aki szerződésileg kötelezi 
magát arra, hogy a közösen elfogadott feltételeket, ame
lyek mindkét fél érdekeit védik, minden körülmények 
között pontosan be fogja tartani.

Ilyen eljárás mellett erdőnk jövedelmezőségét és érté
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két nagyban emelhetjük, mert a vevő jó és olcsó köz
lekedési és kedvező termelési viszonyokat találván, szíve
sen fizeti a magasabb tőárakat, mert még mindig olcsób
ban és jobban termelhet, áruja szebb, mint ha a fent 
vázolt viszonyok kedvezőtlenek lennének, a tőár pedig 
alacsony.

Különben is a tőár kedvezőtlen viszonyok között levő 
erdőknél oly alacsonyra van szabva, hogy bátran elbírja 
az 50—100 százalék emelést is azon esetben, hogy ha 
az erdőt a leirt módon feltárjuk.

Ezen állításomra tapasztalatom után egy példát is 
hozok fel. A Sveti-Juraj tengeri kikötőtől a krasnói erdő
gondnokság Lomska duliba nevű erdőjébe jó műut 
vezet körülbelül 49 km. hosszúságban.

Az 1903. évben erdőégés folytán tönkretett törzseket 
értékesítettük; az erdőrész a főúttól mintegy 1 —1'5 km. 
távolságra Volt, annyira kellett a bárdolt gerendákat 
(bordonale) részint az erdőn keresztül, részint pedig 
gyalog ösvényen a főútig vontatni, ezen közelítési mód 
által az áru erősen meg is rongálódott.

A vevőnek 1 m8 áru kidolgozása és tengerhez való 
szállítása a következő kiadással járt:

1 m8 tőár árjegyzék szerint XI ik értékű
osztály jegenyefenyő-műfa ...................  4'00 K

1 m8 termelési költsége_  .... ... ... 4'32 K
1 m8 fuvar erdőből a tengerig ... ... 10 80 K

Összesen: 19’12 K.

Ugyanazon tagban, de főút mellett termelt áru költsége 
pedig a következő volt:

1 m8 tőár, mint fent ... ... ...   4’00 K
1 m8 termelési költség __ ......................... 4’32 K
1 m3 fuvar a tengerig ... ... ...   7’56 K

Összesen: 15’81 K.

A különbség tehát 3’2412 K, annyival kevesebbe került 
a fuvar azon helyről, ahol a főút mellett, vagy annak 
közelében lett az áru termelve, ehhez járult még az is, 
hogy az áru tisztán és sértetlenül került a kikötőbe. 
Vájjon nem szívesebben fizetné-e a vevő a különbözeiét, 
hogy ha az egész vágásból ily sértetlen árut kaphatna 
és a fuvaros is szívesebben megy oda, ahol a közelítés 
könnyebb, mert ha kevesebbet fizetnek is, mégis nagyobb 
a keresete, mert többet közelíthet és igavonó marháját 
sem csigázza le annyira.

Ilyen gazdálkodási mód mellett mehet csak át az 
erdőnagybirtokos a kis eladásra, a ’ nyílt árverésen való 
csoportonkénti értékesítésre, mert ahol a fent jelzett ked
vező viszonyok megvannak, ott már a kereskedő részéről 
beruházásokra nincs szükség és ilyen formán a kis tőke 
is utat tör magának, a kiskereskedők és iparosok egész 
csapata jön a megélhetés és a jólét lehetőségéhez, végre 
az egészséges verseny az árak alakulására is mindig jó 
hatással lesz.

Ilyen értékesítési módot igényelnének, — mint már 

előbb is említettem, — a nagykiterjedésü erdőbirtokok, 
ahol a tulajdonos rendszerint a beruházások igényelte 
pénzviszonyokat könnyű szerrel rendezheti; ezen az ala
pon első helyen a kincstárt említem, mint az ország 
legnagyobb erdőbirtokosát, aki hivatva lenne arra, hogy 
jó példával járjon elől; hogy ezt elérhesse, oda kellene 
törekednie, hogy erdeit összes birtokain a kor igényeinek 
megfelelő közlekedési utakkal lássa el és az erdei ter
mékekre való feldolgozás lehetőségét is biztosítsa, hogy 
ezáltal az évi vágások könnyen hozzáférhetők legyenek 
úgy a közeli, mint a távoli kereskedőnek.

így lehetne az erdők jövedelmezőségét fokozni, sok 
kereskedőt és munkást kenyérhez juttatni, így apadna 
meg nagymértékben a kivándorlók száma is.

Ha elgondolkozunk a mai értékesítési módunk, a tövön 
való eladás fölött, sajnálattal bár, de azon eredményre 
jutunk, hogy az bizony sok helyen — rosszabb a semmi
nél — különösen ott, ahol a szállítási és feldolgozási viszo
nyok mostohák, sőt sok esetben károsnak is mondhatjuk az 
erdőgazdaságra nézve, mert— hogy példának hozzam fel 
— különösen a szálaló üzemben kezelt erdőknél pusz
tán a műfa lévén kitermelhető, ennélfogva a tűzifa íei 
sem becsülhető, ha pedig mégis felbecsüljük, akkor meg 
a vágásunkat nem tudjuk eladni ; de ez volna még a 
a legkisebb baj, sokkal fontosabb körülmény ennél az, 
hogy a félig korhadt, girbe-görbe és görcsös növésű 
törzseket állva kell hagynunk és kijelölésünk csak az 
ép és jó növésű műfa-törzsekre esik, ez főként a bükkre 
vonatkozik; ilyen viszonyok között az az állomány, ahol 
általában véve szép bükkös-erdő volt, a vágás kihasz
nálása után értéktelen erdővé válik, amely a jelenben az 
ő 10—15 százalék műfájával kevés jövedelmet adott, a 
jövőben pedig már nem fog adni semmit.

Ezen a bajon is csak a fent jelzett módon lehetne 
segíteni,. de ha már nagyobb befektetéseket Horvát
országban különböző indokok miatt nem is akarunk eszkö
zölni, legalább annyit mégis meg kellene tennünk, hogy 
az erdei főutakat szélesítenénk ki vagy 15 méterrel és 
látnók el lóvasuttal, hogy a hegyek között rendesen drága 
fuvarbéreket leszállítsuk, mert már ebben az esetben 
sem maradna a tűzifa az erdőn és ha nagy jövedelem
fokozást nem is érnénk, mindenesetre nagy előny lenne 
az is a jövő hozamára nézve, hogy vágásainkat minden 
korcstörzstől kitisztítottuk, az értékes alnövetnek pedig 
utat nyitottunk a növekedéshez.

Ilyen kevésbbé hozzáférhető erdőknél ott sem állhat 
máskép a dolog, ahol az üzem tarvágásra vagy fokoza
tos felújításra van berendezve, mert a vágásbecslésnél a 
nem értékesíthető választékokat itt is figyelmen kívül 
kell hagynunk.

Tehát e példa is mutatja, hogy nagy kiterjedésű erdő
birtokaink a szükséges beruházások nélkül a vevők által 
hozzáférhetetlenek, ha pedig a beruházásokat tőlük vár
juk, akkor biztosak lehetünk a felől, hogy azt a leszorí
tott árakkal ugyancsak mi magunk fogjuk kétszeresen 
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megfizetni, mert saját kárára befektetést józan fővel egy 
vevő sem eszközöl. Vájjon nem jobb-e, hogy ha a szük
séges beruházásokat az erdőbirtokos adja és amikor 
erdeje már hozzáférhető és a termékek könnyen feldol- 
gozhatók, csak akkor szabja meg a méltányos árakat és 
utat nyit a szabad versenynek, még pedig úgy a kis, 
mint a nagykereskedő előtt egyaránt?

Vájjon nem jobb-e olyan intézkedés, amely által a 
vállalkozó kockázatát a lehető legkisebbre szállítjuk és 
az árt mi szabjuk, mint ellenkezőleg?

Hamar László 
kir. erdőmérnök.

A A. ± A A. A A á: A A ±

A „hátasok.“
Irta Divald Béla.

Ősz tudósunk Herman Ottó a fenti címen tárcát 
írt a Budapesti. Hírlap aug. 11-iki számában.

Miután a nagy ornithologus a magyar halászat 
atyamestere, a nagytermészet tudós búvárjának élete 
mintegy összeforrott az erdővel, nagyon természetesnek 
fogja mindenki találni, hogy közleménye, ha megjelenik 
az akár a Természettudományi Társulat közlönyében, 
akár könyv alakjában, akár a napilapokban, nemcsak 
hogy leláncolja minden erdész figyelmét, hanem tiszte
letet gerjesztő nevét papíron látva és olvasva, önkény
telenül kalapunkhoz emeljük kezünket.

így tettünk ez alkalommal is, a midőn „A hátasok“ 
cimü cikke alatt az ő nagyrabecsült nevét olvastuk. Nem 
mondom, hogy megbántuk, hogy leemeltük tiszteletet 
gerjesztő alakja előtt kalapunkat, a midőn a cikk máso
dik hasáb második bekezdés végére jöttünk, csak fájdal
masan érintett, hogy az ősz tudós csupa emberszeretet- 
böl azokhoz sorakozik, akik a perifériákon nemzetiségi 
vidékre kihelyezett állami tisztviselőket a szegény nép 
sanyargatóinak szeretnék lefesteni. Fájdalmasan hatott 
reánk, hogy az ősz tudós, a kuruc magyar azon nemzeti
ségi képviselők mellé sorakozik, akik az 1911. évi költség
vetés tárgyalásánál az ország színe előtt a magyar állam
erdészetet igazságtalan vádakkal illették. De legfájdalma
sabb az, hogy az ősz tudós, a kinek az ornithologiai és 
egyéb természettudományi kutatásaiban a magyar kincs
tári erdészet mindenkor készséges rendelkezésére állott, 
egy előkelő lap tárcarovatában ennyire pellengére teszi 
munkatársait. Ez ellen védekeznünk kell.

Herman Ottó lesújtó kritikát gyakorol, amidőn tárcájá
ban azt mondja, hogy: „Szerdán és szombaton tehát föl
vonulnak a hátasok: rosszul táplált asszonyok, kincstári 
munkások feleségei, özvegyei, kiknek szoknyájába otthon 
négy, néha hat gyermek fogódzik.

És milyenek hát ezek az asszonyok? Az egész hely
ségben nincs három-négy talpas tenyeres menyecske ; az 
asszonynép egyeteme satnya, lesoványodott, láthatóan el

csigázott; koravénült, foghíjas, — sok még golyvás is; 
ők mondják: a megerőltetéstől, a melyet a háti teher 
okoz.“

Már e mondat olvasása képes sok emberben azt a 
hitet kelteni, hogy a kincstár, munkásainak rosszul táp
lált feleségeit reá kényszeríti, hogy a főzéshez, fűtéshez 
szükséges fát hátukon cipeljék.

A szibériai ólombányák jutnak eszünkbe. Ha a tárcát 
Miháli Tivadar olvassa, nem-e fog mi reánk ujjal mutatni? 
Lám, Magyarország ősz tudósa, a ki az erdők rejtekében 
jár, annak titkait feltárja, az ég madarainak védelmet 
nyújt, Európa előtt nyíltan reá mutat a kincstári erdészet 
erdőrendtartásaira, amellyel rosszul táplált anyákat, özve
gyeket, a kiknek szoknyájába néha hat gyermek fogódzik, 
sanyargatják, hogy azok koravénültek, foghíjasok és goly- 
vások lesznek!

Engedje meg ősz tudósunk, de tévedésben van. Az 
erdőkincstárnak nem mértéke az ember háta, mert az 
1876. év első napjától kezdve a magyar korona országai
ban a törvényes mértékrendszer a méter mérték: de 
miután a szegény embernek sokszor annyija sincsen, 
hogy egy-két métert vásároljon és miután a szegény 
embernek annyija sincs, hogy mások által termeltessen 
fát, annyija sincs, hogy a fát kocsin, talicskán, ló és 
szamár hátán haza vitesse és ha lenne is, nem képes a 
szekér, a talicska, ló és szamár az erdő járatlan utain 
elhaladni, a szegény ember kérelmére tűri a kincstár, 
hogy férfi tizszerre, a nő tizenötszörre, a gyermek husz- 
szorra elvihesse a 10 filléren vásárolt egy ürm3 tűzifát.

Ha azután a szegény ember felesége a métert nem 
tizenötszörre, hanem 7-szerre, 8-szorra viszi el és ebbe 
belegörnyed, ebben a kincstár nem korlátozhatja.

Sőt ha ezt a háti teherrel való fahordást beszüntetné 
és kényszerítené a szegény embert, hogy járatlan utakon 
kocsin köteles elszállítani a fát, csak akkor lenne fel
zúdulás! Mert hisz sokszor alig van a szegény embernek 
annyija, hogy a 20 fillért le tegye, nemhogy 6—10 
korona fuvarbérre jutna.

A kincstári erdőkben ingyen faszedés megengedése 
pedig visszavezetne az 1848 év előtti állapotokra.

Idejét multa már az is, hogy a kenyéradó a munka
bért terményekben szolgáltassa ki, sőt a munkásvédelmi 
törvények ezt egyenesen tiltják, mert ma már oly maga
sak a munkabérek és oly méltányosak a kincstár faárai, 
hogy e húrt tovább feszíteni nem lehet, mert akkor elő
áll az a visszás állapot, amely megszüntet minden rendét.

A túlhajtott követelőzések teljesítése a kommunismus- 
hoz vezetnek.

Nem a szamóca, nem a málna szedésből befolyó 
összegek, a mik már ma tekintélyes összegre rúgnak, a 
fontosak, hanem a jogelismerés, az állam tulajdonának 
háborítatlan birtoklása; mert ha ez nincs korlátok közé 
szorítva, megszűnik a tulajdonjog szentségének elismerése.

Hogy a földmivelési.kormány minő koncilians, meny
nyire istápolja a szegény embert, felhozom, hogy 1904. 
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évben községi szegénységi bizonyítványok felmutatása 
ellenében megengedte, hogy a szegénysorsú népnek ingyen 
tüzelő, hogy ingyen erdei alom kiszolgáltassák. Megengedi, 
10 —15 éves vágások gyomfáit, melyek a nemesebb fákat 
elnyomással fenyegetik, ingyen elvihessék, — már pedig 
a fa értéke jóval túlhaladja a munka értékét. És mit 
gondol nagynevű tudósunk, hogy akadt-e szegény ember, 
szegény ember felesége, özvegye, a ki erre vállalkozott 
volna? Egy sem! Sőt a midőn azt a kincstár költségén 
kivágattuk, nehogy a száraz lomb és avarnak tüzet 
adjon a gonosz kéz és sok fáradtság- és költséggel fel
nevelt tölgyfiatalosainkat a tűz elemészsze, felhívtam a 
szegényeket, hogy azt ingyen takarítsák el. Erre sem 
reagáltak. De hogy baj még se legyen, azt a módot 
követtük, mit az egyszeri földbirtokos cselekedett, amidőn 
a burgonyát egy vidéken megakarta honosítani, — négy 
pandúrt állított a burgonyaföld sarkaira, hogy ne merje
nek lopni. — E mód használt, mert így rövid idő alatt 
megtisztultak a vágások!

A földmivelési kormány gondoskodásának illusztrálására 
felemlítem még, hogy négy év előtt a főváros közeléből 
kiszorult szamóca, málna, szeder és gomba kereskedők 
ezen erdei mellékterményeknek megvásárlására ajánlatot 
tettek. Az ajánlatot, mint ilyent, a kincstár elutasította, 
hanem 2 koronás bárcákat állított ki a szegény emberek
nek, hogy ezzel a fenti terményeket egy egész éven át 
összeszedve, mellékkeresethez jussanak; — keresett is egy- 
egy asszony 2—4 koronát naponta. De azt hiszi ősz 
tudósunk, hogy e kedvezményen kapott a szegény nép? 
Nem! Be kellett szüntetnünk a bárcakiadást és a fel
ajánlott módhoz fordulnunk, aminek meg is lett az ered
ménye, mert azért a szamóca, málna stb. melléktermény- 
ért, a miért annak előtte bárca utján 30 Kt kaptunk, az 
árverésen 130 K-t értünk el.

Ezek előadása után ősz tudósunkat talán sikerült meg
győzni, hogy a XX. század elején a magyar kincstári 
erdészet közegei, a kik az ország végén, mint őrszemek 
a magyar állam eszme fáklyáit magasra tartva lobogtat
ják: nem a nép nyomorgatását, nem a nép sanyargatá
sát hordják szivükben, nem a Bach-korszak itt rekedt 
inasai és kocsisaiból kikerült Fersterek, akiknek mind
egy volt, ha a néphitben gyökerező rendeléseket meg
vetve a nép gyűlöletére reá szolgáltak, hanem a magyar 
állameszme misszionáriusai, akik távol vidéken sokszor a 
legvadabb nemzetiség között, elzárva minden kultúrától, 
nélkülözve minden szellemi táplálékot, a haza és ember
szeretet jegyében zajtalanul munkálkodnak.

Erdőn.

Hogyha az este jő s fátyolát kibontva 
Lassan, észrevétlen ráborul a tájra, 
Ilyenkor nincs nyugtom, nincsen pihenésem, 
A szabadba vágyom . . . oda vonz a szivem, 
Oda vonz a szivem, erdő homályába,
Hol sok szépet mesél susogó fa lombja . . . 
Csend van körülöttem-, erdő mélyén vagyok. 
Ágak között a hold halványan beragyog, 
Ezüst szalagot fon a fák sudarára, 
Fodros csipkét illeszt a rét bársonyára. 
Harmat cseppje csillog minden virág kelyhén, 
Kis madár elpihen puha fészke ölén. 
Lombok közt a mókus játékát elhagyja 
S pihenni tér vissza redves odújába . . . 
Mohlepte fatörzs áll lent a völgy ölében, 
Rózsabokor nyílik annak közelében: 
Rajta ezer bimbó, benne madárfészek, 
Körülötte méhek zsongnak, döngicsélnek. 
Gyorsjutásu patak szeli a rétet át, 
Két partján gyöngyvirág árasztja illatát, 
A patak habjai locsognak, csevegnek, 
Gyöngyvirágnak hoznak s visznek üzenetet... 
Leülök a parton s mélázok magamba, 
Szép ábrándjaimat semmi sem zavarja. 
Csókot hint szememre az álom tündére 
S szivemet betölti szülőházam képe . . . 
Testvér s szülők között — odahaza vagyok; 
Szerető körükben feledve a gondok;
Nem érzem a mi jáj — búnak nyoma sincsen, 
Hisz az én világom, az én egész kincsem 
Az, hogy ők szeretnek, hogy szeretnek nagyon 
S nekem ez többet ér, mint a hir s a vagyon... 
Esti szél kél útra . . . suttognak a lombok, 
Szétfoszlik az álom, maradnak a gondok 
S álomképe helyett betölti szivemet, 
Rideg valósága a sivár jelennek.
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Az erdő ébredése.

Szép az erdő mindig : szép este, mikor elandalít a 
susogó lomb, ábrándokat szövet a titokzatos félhomály, 
de sokkal szebb akkor, mikor hasad a hajnal s a nap 
első sugarai ébredésre intik az erdő lakosságát. Este az 
erdő mélázóvá tesz, sokszor könnyeket csal szempillámra, 
mig reggel felvidít, szórakoztat . . .

Hosszasan nyújtja a kakas lent a falualján, hirdetve, 
hogy itt a hajnal, ismét uj napra virradtunk s a tegnap 
félbeszakadt élet ma folytatódik tovább. Alighogy figyel
meztető szava elhangzik a környéken, a denevérek s 
baglyok serege sietve tér vissza odújába. Ők megtették 
kötelességüket: egész éjjelen át hiven őrködtek az alvó 
természet felett s most, hogy az ébred, ők térnek pihenni 
redves barlangokba, mohlepte odúkba.

Az erdőre még szürke homály borúi, mely azonban 
sejtetni engedi azt, hogy már nem sokáig szolgál palás
tul .. . Közeleg a nap az ég pereméhez s nemsokára 
fellebbenti a fátyolt az alvók felett. Leghamarabb meg
érzik,a nap jövetelét az erdő kis nótásai s csipegve szólon- 
gatják, nógatják egymást, hogy otthagyva a puha fészket, 
dallal ébresszék fel a még mindig szunnyadó többi lako
sokat. Bokrok alján a kis vörösbegy, erdei pinty s a 
sűrűben a húros rigó hozzá is kezdenek a hangoláshoz, 
miből zűrzavaros chaosz keletkezik . .. Olyan trillázást 
visznek véghez, hogy arra még mackó koma is felébred, 
pedig ő csak most kezdte aludni az igazak álmát; bosszú
san dörmög egyet-kettőt magában, másik oldalára fordul 
s megpróbál aludni, de nem megy . . . feltápászkodik 
végre nagy lomhán, álmosan s reggelizni indul a mál
násba . . . Most egyszerre, mintha ketté vágták volna, 
elnémul a zaj, a lárma, hogy aztán újult erővel törjön 
ki megint ... A nap vérvörös korongja megjelent s a 
még bágyadt sugarak szétfutnak az ágak között, maguk 
előtt űzve a homályt, a szürkületet s fényt, életet árasz
tanak mindenfelé.

Erdő szélén, harmatos barázdán már régóta leste ezt 
a kis pacsirta s midőn a nap megjelenik, ő az első, ki 
a magasba szökken s vidám dallal, zengő szóval üdvözli 
kedves barátját — az ég vándorát. Belefurja magát a 
kék légbe ... ott fentről hangzik dicshimnusza, majd 
egyet billen s nyilsebesen levágódik a zöldelő vetés közé, 
oda, hol kicsinyei vannak s szüléjüket nagy csipogva 
hívják, mert a fészek körül kövér dongók repkednek s 
ők már éhesek. Az anyjuknak ném is kell sok biztatás ; 
serényen vadászik a virágokat körülrepkedő legyek s 
rovarok közt, melyeket szintén a nap sugára csalt elő 
haraszt alul, falevél mögül . . .

A kökénybokrok közül nagy csörögve kiröppen a fehér
hasú szarka s egy kis reggeli tracscsra siet át a gala
gonyásba kedves komaasszonyához, a szajkóhoz, ki tollász
kodik s horgas csőrével tarka szárnyát simogatja 
negédesen . . .

Surrogás hangzik a légben s az erdő fái közül búgva 
repülnek ki a gerlék s vadgalambok, hogy megdézsmál
ják a vetést. Ilyenkor még bátran tehetik azt; nincs ott 
a gazda, hogy elriogassa őket onnét, — ő csak most 
indul el hazulról ...

Tapsifüles is bátorságot vesz magának s hogy a nap 
első sugárai bokoralján lévő fekhelyéhez érnek, ő is fel
eszmél, kimereszti nagy, pislogó szemeit s úgy bámulja 
a napot, mely most már mindinkább veszt vérvörös 
színéből s haloványsárga lesz. Nyuszi egyet gondol s 
hopp! kiugrik a bokor elé, annak gyenge zsengéit rág
csálja, ropogtatja jóízűen. Nincs annál jobb csemege a 
világon, hozzá még most kora reggel, mikor még min
den kis levélen, minden fűszálon ott csillog apró gyöngy
szemként az éjjel odalopódzott harmat.

Beljebb a sűrűben felébred az erdők ezermestere, a lompos- 
farku mókus s a fák gályái közt űzi mókáit: bukfencet 
vet, majd villámgyors szökéssel fennterem a fa tetején s 
s két hátsó lábával az.ágakba kapaszkodva fejjel lefelé 
himbálózva fürdik az aranyos, langyos napsugárba. Őszinte 
csodálattal és bámulattal vegyest nézi ezt a lenti szélső 
gályákról a kis mogyorós pele. Felszeretne menni ő is á 
fa tetejére, de nincs meg hozzá a kellő mersze s így 
hát csak lentről nézi, hogy famíliájának büszkesége mint 
mulat odafönn . . .

Itt-ott a fák sudaráról hangzik a harkály s a fakúszó 
kopácsolása, amint serényen kutatják a kéreg alá búvó 
rovart s férgeket . . .

Az erdei tisztáson, a buja fűben ott hever az őzsuta 
s kicsinyeit szoptatva csendesen kérődzik ... A rét 
virágán ezer s ezer tarka szinü pille röpköd s megittasúl 
a virágkelyheken csüngő méztelte harmattól... Földalatti 
kényelmes hajiokából elősurran a kis fürge gyik is s 
jóreggelt kíván, odamegy minden bokorhoz, minden virág
szálhoz, amint a napsugár csillogó, zephirszínü testét éri, 
megtörik rajta s hosszú, zöld sávot von utána . . .

Mind feljebb s feljebb kapaszkodik a nap égi ország
úján s rigó füttye, gerle búgása közé uj hang vegyül ■— 
a favágók fejszéinek csattogása s ezzel a hajnal költé
szete megszűnt s kezdődik a próza, a rideg napi élet...

Altdorffer Lucián.
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A vadászat szervezetének történeti 
kialakulása.

in.
Az alantasabb vadászszemélyzet a tulajdonképpeni 

vadászalkalmazottakból és az ebek idomításával, gondo
zásával stb. megbízott pecérekből állott. -A szolgai teen
dőkkel megbízott vadászok gondja és kötelessége volt a 
vadászatoknál használt összes eszközök, fegyver és föl
szerelések, háló, csapda és egyéb vadfogó szerkezetek 
karbantartása, azoknak a vadászatok céljaira való elő
készítése, helyhez szállítása, felállítása stb. A pecérek 
gondozták, ellátták, idomították a vadászebeket, a melyek
nek egy része azért rendszerint a jobbágyság gondjaira 
volt bízva. Az agarászathoz használt ebeket gondozó és 
idomító agárpecérek az agarászmesterriek voltak aláren
deltjei, míg a többi vadászebfajták gondozói és idomítói 
a vadászmester alantasai voltak. Vadászatok tartama 
alatt az agarászmesternek és a vadászmesternek volt 
kötelessége alantasaik ellátásáról, úgy egyben vadász
ebeik ellátásáról is gondoskodni, amiért uruktól külön 
javadalmazásban is részesültek.

A vad ász mesterek és az alájuk rendelt vadászszolga- 
személyzet között mintegy átmeneti rangosztályt képvi
seltek a cserkészvadászok és a vérebekkel nyomozó 
vadász alkalmazottak. Ez utóbbiakkal egyenlő rangban 
állottak a szarvas- és rókavadász alkalmazottak'is.

A vérebbel nyomozó vadászok kötelessége volt a 
vadászatokon bármiképpen megsebzett vadat fölnyomozni, 
vérebeikkel esetleg fölhajtani, befogdosni, egyben pedig 
a vadcserkészettel járó minden feladatot teljesíteni.

A középkor, sőt az újkor első felének vadászura még 
nem tartotta arra méltónak az agancsost, hogy azt mint 
elsőrangú vadat maga ejtse el s így csak kivételesen 
vadászták a szarvast maguk, míg egyéb agancsosféle 
űzése, leterítése, úgy egyben a rókavadászat is kizárólag 
csak a vadász alkalmazottak hatáskörébe tartozott. A 
szarvasvadászatok mai szervezetükben már csak a leg
utóbbi évszázadok folyamán kezdenek igazi'úri vadász
kedvteléssé emelkedni.

Az alantasabb vadászalkalmazottaknak is meg voltak 
a kisegítőik, vadászcselédek, vadászinasok, pecérlegények 
stb. személyében. Az ebek etetése, tisztántartása, egy
szóval testi gondozása közvetlenül ezeknek a kezén volt.

A XVI. század első feléig, vagyis a mohácsi vészt 
követő kor bekövetkeztéig, abban az időben, amidőn 
nálunk a nemzeti fejedelmek korát a Habsburg-ház 
uralma váltotta fel, egy-két túlságosan fényűző uralkodó 

udvartartásának leszámításával, a császárok, királyok és 
főurak, még ha szenvedélyesebb vadászemberek is voltak, 
általában nem nagy számú vadászalkálmazottat tartottak; 
mígnem aztán utóbb a XVII. és a XVIII. században a 
francia divatszokások általánosulásával, az udvartartások 
személyzetének gyarapodásával lépést tartott a vadász
alkalmazottak számának tetemes gyarapodása is.

Jelentékenyen bővült a vadászalkalmazottak száma, 
sőt tekintétye a sólymászatok meghonosodásával. A 
sólyommal való vadászás különleges jellege, sajátszerű- 
leg kiváló szakképzettséget is igényelt. A sólymászatok 
céljaira beidomítható különböző ragadozó szárnyasfajok 
kitanítása, gondozása, szakértelemmel dolgozó nagyobb- 
számú személyzetet feltételezett. Az állatidomítás terén 
kétségtelenül a legnehezebb feladatok egyike az ember
hez oly végtelenül nehezen szoktatható alkalmazkodó 
sasok, sólymok, vércsék, stb. idomítása és hasznavehe- 
tővé tétele, minélfogva az ilyen szárnyasok eredményes 
beidomításával foglalkozó vadászalkalmazottak rangja és 
tekintélye is kiválóbb volt, mint az egyéb vadászoké. 
Divatja fénykorában, a tagadhatlanul festői és érdekes 
sólymászattal nem csupán világi fejedelmek és főurak 
foglalkoztak kedvteléssel, hanem a nevesebb egyházfők 
sorából is akárhány pápa maga vett részt a sólyom
vadászatokon. A renaissance-kor egyes nagynevű pápái, 
akik, ma is fennálló maradandó alkotásokkal gazdagí
tották Rómát, a kereszténység örök székvárosát, rend
szerint szenvedélyes sólymászok is voltak ; akadt köztük 
olyan is, aki a vadászatok egyéb részeiben is kedvtelve 
vett részt. Ez érthető is, hiszen a harcias középkorban, 
sőt az újkor első felében is a főpapok ‘maguk is állí
tottak hadsereget s állottak vezérekként annak élére. 
Hazánk történetének igen szomorú lapjai ezek, már 
amennyiben Mohács csatasikjára gondolunk, de egyben 
hősiességben is egyúttal ledicsőbbjei, amidőn főpapjaink 
a harcmezőkön estek el a haza védelmében. Ezek a 
főpapok voltak azok, akik békés , időben, amelyekből 
pedig sajnos, mindenkor oly kevés volt hazánkban, ma
guk is szenvedélyes vadászemberekként terítették le a 
vadat, egy oly korban, amidőn még olyan fejedelmi vad 
csábította a régi századok előkelő nimródjait, mint a 
minő a bölény volt.

Igazán kiváló képzettségű sólymárokról a vadászat 
történelme is csak keveset jegyez föl a múltakból. 
Annyit tudunk, hogy számuk, a fényűzésben és pompá
ban oly kiváló Hunyadyak, Valoisk, Tudorok és Mediciek 
udvarában sem volt sohasem túlnagy; érthetően így 
tekintélyben és rangban js bizonyos fölényes, kiváltságos 
helyzethez jutottak a többi vadászalkalmazottak mellett.

A fent vázolt állapotok, a vadászat szervezetének 
kialakulásánál körvonalaikban egyezőek voltak úgy a 
régebbi Habsburgok uralma alá került német-római 
császárságban, mint a még független magyar királyság-1 
bán 1526-ig. Európa másik két legtekintélyesebb nyu
gati országa, nevezetesen Anglia és Franciország nagy
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jában a császári udvar Karoling-korabeli szervezet formáit 
követte és utánozta e téren az újkor bekövetkeztéig, s 
csak lassanként kezd aztán úgy Angliában, mint Francia
országban az oly közkedveltségüvé emelkedett parforce- 
vadászatok finomultabb vadászmódszere tért hódítani 
s egyebütt is általánosulni.

Franciaországban mindenkor neves s már a gallok 
korában is vadbő és változatos vadászterületeken a vad 
eléggé laékés otthont talált, századok hosszú során át. 
A Merovingek családjából származó harciasabb uralko
dók, utóbb pedig az uralomra jutott Capet-család királyai 
közül a vadászat förténete kiválóbb nimródnak hírét alig 
őrizte meg az utókor számára. Midőn azonban a mai 
Franciaország területének tekintélyes része Nagy Károly 
alatt a Karolingek kezére került, a Nagy Károly-féle 
újjászervezések kora Franciaországot, az akkori Nyugat 
Frank birodalmat sem hagyta érintetlenül; Mindazok a 
szokások, amelyeket Nagy Károly császár és frank 
király a vadászat terén egységes szervezetté tömörített, 
meggyökeresedtek annyira a frank birodalomban is, hogy 
a német-római uralom alól később megint különvált 
Franciaországban a Capet család uralma idején is a kor 
szelleméhez mérten eléggé rendezett vadászállapotokról 
lehetett szólani.

A középkorbeli Franciaország nevesebb uralkodói sorá
ból Szép Fülöp francia királyt (1285—1314.), Árpádház- 
beli utolsó királyaink kortársát jegyzi föl a történet, mint 
olyat, aki alatt a vadászat ügye elődeinél nagyobb gon
dozás és figyelem tárgyát képezte. Szép Fülöp a királyi 
vadászszemélyzetet újjászervezte, bár korántsem tartott 
azért nagyszámú alkalmazottat még saját udvarában sem. 
A királyi vadászatok személyzete 3 kir. vadászmesterből, 
segédeikből, 5 vadászebidomitóból, 2 ijjászból, 5 sólymász- 
ból '(fauconnier)- 1 farkasvadászból, 1 madarászból, 
1 foglyászból (perdriseur) és 1 nyulvadászból (fuiromeur) 
állott.

Szép Fülöp francia király trónraléptének idejéből fen- 
maradt egykorú krónika őrzi meg ezeket az adatokat; 
amelyekből egyebek közt megtudjuk azt is, hogy a nyul- 
vadászt főként az üreginyúlak befogása végett alkalmaz
ták. Az üreginyúlhus a franciáknak régidőktől kedvelt 
eledele. A személyzet száma és rangállása Szép Fülöp 
idejében bizony nagyon szerény keretű volt; ehhez 
mérten az ugyancsak Szép Fülöppel rokon családból 
származó Róbert Károly magyar királyunk budai, viseg
rádi és egyéb székhelyein sokkalta nagyobb számú 
vadászalkalmazottal rendelkezett körülbelül ugyanazon 
időben.

Az összes királyi vadászszemélyzetet vezető külön fő
vadászmesteri állással a francia királyok udvarában VI. 
Károly király alatt találkozunk elsőbben (1380—1422.) 
A „maitre veneur" fővadászmesteri méltóság igy tehát 
csak a XIV. század végén szerepel a francia udvarnál 
első ízben.

(Folytatjuk.)

Régi rendeletek a vadászatról.

Két régi rendeletet közlünk az alábbiakban, melyek a 
vadászati tilalmi időre, a vadóvásra, kártékony vadak 
pusztítására vonatkoznak. Szembe állítván ezeket ér
vényben levő vadászati törvényünkkel, — bár hiányos, 
de mégis — oly intézkedéseket tartalmaznak, melyekre 
nézve kimondható, kár, hogy törvényünkből kimaradtak, 
vagy oly változást szenvedtek, melyekkel jelenleg meg- 
küzdenünk sok gondot okoz.

És bár a rendelet csak egy vármegyére — Gömör- 
megyére — birt hatálylyal, közöljük, mert általános 
érdekeket érint, s oly intézkedéseket tartalmaz, melyek 
hasonlóképpen sem helyi értékűek. A két rendelet a 
következő:

2114. sz.

Hirdetmény.
A gyakori vadászati tilalom áthágásai ellen tett panaszok következ
tében, és a vadászati jog fentartása és megőrzése tekintetéből, a 
még Magyarországra nézve mindekkorig jogérvényileg fennálló 1729., 
1802. és 1840-ik törvénycikkek alapján rendeltetik :

1. §. Más birtokához tartozó földterületen, amennyiben ez ható
ságilag engedélyezett vadászati tilalom alá helyezve van, vagy másik 
községi határhoz tartozik, a vadászat mindenkinek tilos.

2. §. A költés vagy párzás ideje alatt, nevezetesen pedig február 
hó első napjától fogva julius hó utolsó napjáig a* tollas vadakra, 
vagyis a madarakra (a vándor- és vízimadarak kivételével) a szőrös 
vagy szárazföldi vadakra pedig február hó első napjától fogva augusz
tus hó utolsó napjáig vadászni mindenkinek egyáltalában tiltatik.

A nemes földbirtokosoktól méltányosan elváratik, miszerint tilalom 
alá helyezett vadászati területeiken, a vadak költés és párzás' ideje 
alatt a vadászattól tartózkodni s ekként a vadászat fentartását gyá- 
molítva, előmozdítani fogják.

3. §. Kártékony, ragadozó vadakra vadászatot tartani az év min
den szakában szabad, de a fenn kitett tilalmi hónapokban az min
denkor a cs. k. Szolgabírói hivatalnak bejelentendő.

Kártékony, ragadozó vadakat lőni, a vadászatra különben nem jo
gosítottaknak is szabad.

4. §. Mindazok, akiknek fegyverlevelökben a vadászati jog
gyakorlat tüzetesen engedélyezve nincs, a vadászat gyakorolhatásá- 
tól egyáltalában tiltatnak.

5. §. A vadak üldöztetését s elfogását kutyákkal vagy tőrrel, va
lamint az ártalmatlan madarak lődözését, s a tojásoknak a fészkek
ből kiszedését illetőleg, az e részben különösen fennálló tilalmazó 
rendeletek szabályul szolgálandnak.

Ennélfogva oly ebek, melyek a vadak költési vagy párzási ide
jében s mindaddig, mig a termények be nem takarítvák, idegen te
rületen vadat űznek, mindenki által agyonlövethetnek.

6. §. Aki tilalmazott helyen és időben gyakorlott vadászaton ka
patik, 5 írttól 25 frtig terjedő büntetés alá esik, s ezenkívül fegyver
levele, fegyvere s vadászebe elkoboztatik.

Egyéb e szakbeli áthágások az 1854-ki április 20-án kelt cs. k. 
nyílt parancs szerint fenyíttetnek.

7. §. Minden juhász- és egyéb pásztorebek egy a nyakukról ke
resztben lefüggő czölönkkel ellátandók.

8. §. A ki a fentilalmazott időszakban ártalmatlan vadat vesz 
vagy árul, azonnal letartóztatandó s megfenyités végett az illető hi
vatalnak átadandó.

Vadászati tilalom álatt levő területek birtokosai s ezeknek vadá
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szati vagy erdészeti őrei ezennel felhivatnak, hogy az ezen vadászati 
szabályok áthágóit az illető cs. k. Szolgabirói hivatalnak haladék 
nélkül feljelentsék, s egyszersmind feljogosíttatnak arra, hogy az 
illyen áthágók fegyverét és fegyverlevelét elkobozzák, de azokat a 
cs. k. Szolgabirói hivatalnak beszolgáltatni köteleztetnek.

Minden község elöljáróságának hasonlóképpen kötelességévé té
tetik egyszersmind ezen vadászati szabályok pontos megtartása felett 
őrködni s minden áthágási esetet az illető cs. k. Szolgabirói hiva
talnak azonnal feljelenteni.

Rimaszombat, márczius 13-án, 1859.
Cs. k. Megyei Hatóságtól

Koreska s. k.

1066. Gömör és Kishont t. e. vármegyék főispánjától.

Körrendelet.
Számos fölmerült panaszokból sajnálattal tapasztaltatott, hogy a 

vadászat gyakorlatára nézve mindinkább több, visszaélések merülnek 
föl,

Ezen panaszok különösen a törvényszabta tilos időszakok meg 
nem tartásából erednek; mire nézve a nagym. m. kir. helytartó
tanácsnak f. évi márczius 2-ról 15377. számú kegyes intézménye 
folytán, az illetékes közigazgatási közegeknek személyes felelősség 
terhe alatt meghagyatik, miszerint a még mindig teljes érvényben 
fennálló 1802: 24. t. cz. 4. és 5., úgy az 1840:9. t.-c. 15. §§-nak 
szigorú áthágásait minden egyes esetben azonnal szigorú nyomozás 
tárgyává tévén, a kihágókra a törvény egész szigorát alkalmazni 
tiszti kötelességüknek ösmerjék.

E végből ezennel ismét kihirdettetik a vadászatnak törvény által 
kitűzött időkben fentartandó szigorú tilalma, melynek áthágói nem 
csak a károsult fél panaszára, de hivatalból is, azonnal a károk 
s költségek megtérítésén kívül a törvényszabta 12 frtos birsággal, 
annyiszor, ahányszor büntetendők, mire nézve a közbiztonsági köze
gek s a községbeli elöljárók ezen tilalomnak folyvást szigorú szem
mel tartására utasittatnak, s az áthágóknak személyes felelet terhe 
alatt leendő feljelentésére köteleztetnek.

Tilos időszakok pedig e következendők :

A) Termesztményekre nézve:

Vetéseken aratás végéig.
Kaszálókon Ápril 24-től sarjutakarítás végéig.
Szőlőkben Február 1-től szüret végéig.

B) Vadtenyésztés tekintetéből:

Nyúlvadászat tilos Február 1-töl Septemberig.
Szarvasvadászat Január 1-től Septemberig.
Őzvadászat Február 1-től Júniusig.
Fajdmadárakra Március 1-től Septemberig.
Foglyokra Február 1-től Augusztusig.
Fácányokra Márczius 1-töl Septemberig.

A mi a tilalmas helyen s időbeni vadászatok s vadaskertekben, 
vagy nyílt pagonyokban tartott vadak által termesztményekben oko
zott károk megtérítését illeti, a kártszenvedett, ha a megtérítésre 
nézve a vadászat tulajdonosával vagy bérlőjével ki nem egyezhet, 
kárkövetelési igényével az illető tisztviselő elébe fqlyamodhatik.

Ezen tisztviselő a feleknek maga elébe történt idéztetése és ki
hallgatása után, a kárt a zöld vetéseken, s általában, ha termény
érési időszak előtt okoztatott, a helyszínén megszemléli és tekintetbe 
véve a még hátralevő érési időszak alatt beállható javulást, vala
mint a föld minőségét is: nehogy ezen kártérítési követelés üzérke
désre, vagy zaklatásra felhasználtassék, a kár mennyiségét megha
tározza, mely esetben az Ítélettel meg nem elégülő félnek joga van 
azt kívánni, hogy az okozott kár becslése a terményérési időszak 

beálltáig elhalasztassék; ellenben, ha a kár már érett terményeken 
történt, a becsüt azonnal eszközli. Az ítélet semmás utón hozatik, 
melytől a felebbvitel az 1840: IX. t.-c. 5., 6. és 15. §§-nak értel
méhez képest 200 írtig birtokon kivül, 200 írttól pedig birtokon belül, 
megengedtetik.

Rimaszombat, Március 15. 1865.
Kubinyi Rudolf s. k., 

főispán.
*

Olvasván ezen rendeletekben foglalt intézkedéseket, 
sok olyan dolgot találunk bennük, melyek szigorúbbak 
a mi mostani vadászati törvényeinknél, s a gyakorlat 
igazolja életrevalóságukat.

így vegyük mindjárt az általános tilalmi időszakot. Ezt 
az első (2114. sz.) rendelet a szőrmés vadakra febr. 1. 
napjától aug. 1-ig állapítja meg. — A mi vadásztörvényünk 
ezt ugyan aug. 15-ig emelte fel, sőt néhány vadnemre 
azt meg is szigorította, ellenben az őzbakot már április 
1-én megengedi lőni, a szalonkaidény tetőpontján,. ami
dőn is a gyanútlan bakocskák gyakran kijönnek a 
szalonkavadász puskacsöve elé, kinek, szalonka hiányá
ban, — ha nincs húzás, de leginkább ha „eltolt“ egy 
néhányat — az őzbak is jó. — Bizonyára hivatásos 
nimródok alkották a törvényt, alapos szaktudás mellett, 
hát ez minden hivatásos vadásznak jó, mert akár szabad 
a bakot lőni, akár nem, az ilyen vadász sohasem fogja 
tenni azt a vadóvás, védelem és tenyésztés fontos indo
kainak tekintetbe vétele nélkül. — Ellenben nem kell 
magyaráznom, hogy vadásztársulataink legnagyobb ré
szének tagjai számára a vadászat nem nemes sport, 
egészséges és gyönyörködtető élvezet, hanem pusztán az 
öldöklési vágynak, vagy a zsákmányéhességnek kielé
gítése. — Ezek aztán nem bánják, akármilyen, csak 
őzbak legyen ; idei, néhány hónapos, 1 éves, öreg bak, 
— az mindegy : esnie kell, irgalom, kegyelem nélkül 
ápr. 1-től a jövő év január 15-éig. Tudjuk, hogy ez 
időtől kezdve az őzgerinc már minden valamire való 
harmadrangú .vendéglő étlapján is rajta van s ott talál
ható a következő év febr. 1-ig állandóan. —■ Tudjuk, 
mennyi visszaélés történik az őzvaddal, különösen tavasz
kor, midőn ez úgyszólván az egyedüli vad, melyre va
dászni szabad. — Hány vemhes őzsuta kerül igy a kés 
és villa alá, mindnyájunk előtt ismeretes. E tekintetben 
tehát a közölt rendeletnek tilalmi időszakát üdvösebbnek, 
a vadászhoz méltóbbnak tartom ; bár az is tagadhatatlan, 
hogy valamire való vadásztársulat saját hatáskörében 
is intézkedik az őzvadnak szigorúbb kíméletéről.

A 6 évvel később kelt 1066. sz. „Körrendelet"-nek a 
vadászati tilalomra való intézkedése még szigorúbb, s 
igen röviden, a „termesztmények“-re való tekintettel a 
tilalmat az aratás, a sarjutakarítás és a szüret szerint 
szabja meg.

Hogy ez úgy a vadvédelem, — miután a szaporula
tot védi — valamint gazdasági szempontból is milyen 
fontos, felesleges magyaráznom.

Vadtenyésztés tekintetében pedig a nyulvadászatot 
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csak a szept. 1-től, az őzvadászatot pedig csak június
ban engedi meg.

Mindkét rendelet kiadására a „vadászati tilalom át
hágásai“ és'a „vadászat gyakorlatára nézve mindinkább 
több visszaélések“ szolgáltattak okot.

Igaz, hogy ezek elkövetéséhez az akkori cs. kir. (!) 
Szolgabirói (1!) hivatalok, (I. 2144. sz. hird. 8. §.) bezirker 
hivatalnokok bosszantása is közrejátszott, de bizony a 
kihágások gyakoriak és nagymérvűek voltak. Azóta 
vadászati szentesített törvényünk van, de a vadászati 
kihágások a hatóságoknak és védszemélyzetnek még 
most is tekintélyes munkát okoznak.

Még pedig azért, mert törvényünk bizonyos irányban igen 
lanyhán, vagy sehogysem intézkedik. Tudjuk ezt mind
nyájan, e helyen is számtalanszor és untig volt róla szó.

így ennek a két, bár hiányos rendeletnek a vadászati 
kihágások megtorlására vonatkozó intézkedése sokkal 
szigorúbb a mi törvényünknél, s ha azt a mi törvényünk 
is igy általveszi, mennyi visszaélésnek volna eleje véve 1 
Ugyanis a büntetések kiszabásán kívül, mindkét rende
let intézkedik arról, hogy a felügyeletet és ellenőrzést 
minden község elöljárósága hasonlóképen kötelességé
nek tartsa, sőt! — a kihágók nemcsak a károsult fél 
panaszára, de hivatalból, a községbeli elöljárók szemé
lyes felelősségének terhe mellett feljelentendők.

Minden szaktársunk megítélheti, mennyire meg volna 
ily intézkedést tartalmazó törvéfiy fennállása esetében 
a vadorzóknak soha sem nyugvó garázdálkodása nehe
zítve! Mikor manapság vannak községek, ahol az 
elöljáróságból magából kitelnék egy tekintélyes vadász
társaság — csupa vadorzóból.

A 2114. számú rendeletnek az orgazdákra vonatkozó 
intézkedése is hathatósabb, mint a mi törvényünk min
den büntető paragrafusa, dacára, hogy csak néhány 
szóból áll, a 8. §: . . . „aki fent tilalmazott időszakban 
ártalmatlan vadat vesz, vagy árul, azonnal letartózta
tandó" . . . stb , szóval, brevi manu, lecsukandó. Be 
sokan meggondolnák mai napság, ama bizonyos „név 
napra“ vagy hasonló cécóra alkalmas őzikének megren
delését, mert savanyu lehetne még annak a szósza 1

Van még ezeken kívül több figyelemre méltó intéz
kedése is a két rendeletnek, melyeket itt már bővebben 
idézni, az ismétlések kikerülése végett nem akarunk, de 
amelyek, amint a figyelmes olvasó a szövegükből ki
veheti, minden, vadász-emberre nézve nem ósekély ér
dekkel bírnak.

Eszmetársulás utján térjünk át kissé a halászat terére. 
— Még pedig a védelem és óvás kapcsán, mely bizony 
nálunk még igen laza. Éppen úgy kellene e téren is 
szigorúbb intézkedéseket behozni, mint a vadászat terén; 
nem sokból állana pedig, látszólag csekély horderejű 
rendszabályok behozatalával nemzet-gazdaságtanilag igen 
fontos és számottevő foglalkozást — nevezzük valódi 
nevén, sportot — lehetne virágzóvá tenni.

Elsősorban itt is, — s még itt inkább, mint a vadá
szatnál — az ellenőrzést az illető községek elöljárósá
gának kötelességévé tenni, kik minden kihágást hivatal
ból tartoznának üldözni. — Másodszor és főleg a hal 
elárusítását korlátozni; tiltott időszakban a vásárlást az 
orgazdasággal egyenlőnek minősíteni. így és csakis 
így juthatnánk valamire.

Mert az őrzéssel megbízott közeg, legyen az akár 
mezőőr, akár a felvidéken az erdőőr, képtelen a sok 
kihágást ellenőrizni. Hiszen vannak a felvidéken közsé
gek, ahová csak be kell üzenni egy-egy névnap vagy 
bankett alkalmával halért, van és lesz pisztráng akár
mennyi. — Ez így van, ezt tudjuk, látjuk, sokszor in
telligens úri emberektől elkövetni: nem szólhatunk és 
nem tehetünk ellene semmit. Nem pedig azért, mert a 
törvény csak a tetten ért kihágót sújtja ; mikor már a 
pisztráng az asztalon van : ugyan kinek jutna eszébe az 
eredetét kutatni, csak arra vigyáz, hogy a kevés szálká
ból vagy egy meg ne akadjon a torkán.

Vadászati és halászati társulatok azonban bőven ala
kulnak mindenfelé. így Gömörmegyében is a Sajó völgye 
mentén Putnoktól Dobsináig majdnem minden községben 
megalakították a halászati társulatokat, gróf Serényi Béla 
földmivelésügyi ministernek hathatós intézkedései foly
tán, a gömörmegyei haltenyésztés fellendítése érdekében. 
Ez a megye főispánjának ügybuzgó tevékenysége mellett 
sikerült is, a társulatok megalakultak ; a völgy népének 
uj kereseti forrást, az intelligenciának uj kellemes sportot 
nyújtandók.

Erre azonban nem elég a társulatok megalakítása, ha 
az eddigieknél szigorubb rendszabályokat nem léptetünk 
életbe.

Ajánljuk ezt a földmivelésügyi ministernek figyelmébe !
Mert ha az az intentiója, hogy a nép uj kereseti 

forráshoz jusson: szigorítsa meg a törvényt a már álta
lunk hangoztatott módon. — Ha ez meg lesz : a máso
dik cél, az intelligenciának kellemes és szórakoztató 
sportja már ebből önként fog következni, mert aki 
mulatni és élvezni akar, az fizethet is; de ha fizet, 
akkor legalább lássa eredményét is, hogy miért fizet! 
Egy orvhalászok által kizsarolt forrásvidékre hiába fogják 
a jól fizető sportkedvelőket csalogatni. — Vagy ha 
sikerül is, ez csak az illető vidék veszedelmévé válhatik, 
mert a védelem és szaporulatról nem lévén kellően 
gondoskodva, a meglevő állománynak évről-évre való 
apadása mellett, annak fokozatos vesztét eredményezheti 

Sz.
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Ritka vadász-szerencse.

E becses lapban a fenti cím alatt leadott azon közle
ményemre, melyben Jankovich Bésán Gyula úrnak az 
őzbakok ellen egy délelőtt vívott csatáját méltattam : Stark 
főerdész úr egy szép védőbeszéddel felelt. A vádirat 
stylusa igen tetszetős, de az indokolás nem vall fő
erdészre. Nem azért fogtam tollat a kezembe, hogy állás
pontomat védjem, mert megvagyok róla győződve, hogy 
kifakadásom minden igaz vadász szája íze szerint volt 
és hogy Stark úr védbeszéde az igaz vadászok eme 
nézetén egyáltalán nem változtatott semmit. Sem védeni, 
sem támadni nem akarok, csak egy kicsit csatározni 
szándékozom s közben rávezetni Stark főerdész urat 
tévedéseire. Az az óhajtása, hogy minden vadászterület 
Jankovich űré legyen, de legalább is minden vadász az 
ő példáját kövesse, az övét, az egyetlenét az egész 
vadásztársadalornban, akinek sikerült nemes (?) céljait 
megvalósítani. Hát kérem alássan, én nem tudom elhinni, 
hogy ezt komolyan mondja, de azt hiszem, még igen 
sokan vannak ilyen „Tamások“. De nem is lehet komo
lyan venni. Hová jútnánk híres vadállományunkkal, 
nemzeti kincsünkkel, ha minden vadász az ő példáját 
követné? Isten őrizze szegény vadjainkat az ilyen vesze
delemtől.
. Azt kérdezem Stark főerdész úrtól, hogy mi az a nemes 
cél, amit Jankovich úrnak „egyedül“ sikerült a vadász
társadalomban elérni? Az, hogy 31 bakot lőtt ki egy 
délelőtt egy kis 500 holdas remisből? Ilyent értek már 
mások is el, de jobbnak látták elhallgatni, mert bizony 
az ilyen tény mindenkép szégyen az igaz vadász szemé
ben. Ha az a terület nem 500 hold, hanem 5000 hold 
s nem 52 drb. hatos bak van rajta, hanem 152 drb, 
bizony akkor is csak „vadászat“ szót nem érdemlő 
Schieserei az, mert akkor sem vadászias dolog, hogy 
valaki egy szép,, nagy vadat, egy agancsot bordó csül- 
kös vadat az üregi nyulakig degradáljon s kocsiról halomra 
pufogtassa, mint az ürgét. Még jó, hogy nem nyolcas 
seréttel lőtte, mert Stark főerdész ur kész volna rögtön 
ezt is az egyedüli helyes módnak deklarálni.

Szerintem és minden más igaz vadász szerint nem a 
lövésben van a dicsőség, nem a lövés aktusa képezi a 
vadászatot, művészetet, hanem a cserkészet! Lőni és jól 
lőni minden bakát be lehet tanítani, ehhez nem kell 
még intelligencia sem. De a cserkészet az már művészet 1 
Tessék becserkészni azt az 52 őzbakot, gyönyörködni 
bennük s észrevétlenül ismét elcserkészni s kilőni közü
lök a legjobb 5 —6 drbot. Ez aztán nemes és igaz vadá
szias szórakozás. S ha Jankovich úr így cselekedne, nem 
lőne igaz 31 drb. 6-os „tucat“ bakot, hanem lőne 5—6 
drb. kapitálist, kiállításra valót. Az agancskiállításokon 
ismerik Jankovich urat s lám mégis arról a híres és 
„nagy költséggel“ fentartott területről nem láttunk agan
csot csak egyet is! Kiváncsi vagyok, a 31 darabból hány 
kerül jövőre a Vigadóba s hány lesz díjazva? Az a sok 

vad nem Jankovich úr érdeme, se nem a tulajdonosé, 
hisz éppen a 3l-es numerus bizonyítja. Azok az őzek 
az erdő kedvező fekvésének köszönhetők, — legnagyobb
részt benváltó őzek. Mondom, ha azon a területen 5—6, 
talán 10 bak esne évente s a többit hagynák megöre
gedni, jó tenyészállattá fejlődni, és a sutákat 31-eznék le, 
akkor magasztalhatná Stark főerdész úr a vadászt és 
területet. De így bizony csak sajnálatos 52 6 os bak közül 
31-et egy délelőtt ledurrogtatni. A szám soha nem jelent 
dicsőséget, csak a qualitás. De ha mind a 31 bak kapi
tális lett volna is; akkor is lerontana az értékéből, a 
dicsőségből a nagy szám, mert az nem vadászias. Isten 
őrizz, hogy Jankovich urat sérteni akarnám, de eszembe 
jút Őfelsége — az összes uralkodók és várományosok 
között kimagasló igazi, a legnemesebb értelemben vett 
„Waldgerecht“ vadász — mondása a wieni vadászati 
kiállításon, midőn a Ritter v. Haas kiállítása előtt el
ment s meglátta egy táblán azt a feliratot, hogy „In 
drei tagen 151 Sechserböcke“. Megnézte s azt mondotta 
csak hogy „pfuj“ és tovább ment. És ez az egyedüli 
igaz és helyes álláspont, csak ilyen elvekkel lehet egy 
vadállományt jónak megtartani vagy javítani.

Mit gondol a főerdész úr, hogy az a megmaradt 21 
darab gyenge hatos — ha erős lett volna, már nem élne 

.— elegendő lesz fedezésre és jó fedező anyag? Hacsak 
nem 6-os agancscsal jönnek ott a bakok a világra, meg 
kell egy baknak a 6 esztendőt érni, hogy jó agancsot rak
jon fel, s ezt tovább plántálhassa az átöröklés utján 
ivadékaira. Megverte az Isten az olyan vadállomány 
jövőjét, a hol a fiatal bakok is tenyészállatokká válnak 
és nemzik a sok gyenge agancsú satnya ivadékot. Ez az 
egyedüli oka a hajdan híres nagyvadas területeink (Mára- 
maros, Ung) tönkrejutásának, a fél ország gyenge és 
folyton rosszabbuló csülkös vadállományának. Minden baj
nak, romlásnak a hozzá nem értés folytán előállt „Schie
serei“ a szülője. Ha jövőre megint kilőnek azon a kis 
maroknyi területen 30 egynéhány bakot, 2 év múlva már 
a villások és nyársasok fogják a fedezés tisztét gyako
rolni. No akkor azután kilőheti a gazdája akár mindet 
egy délelőtt, nem fog az érni többet egy fabatkát sem. 
Hasonló példákkal, úgy túlnyomóan kincstári, mint magán 
birtokokról szolgálhatok, ha tetszik, fájdalom, egy egész 
lisztával. Hány világhírű területünk ősvad-állománya, 
nemzeti kincse vált 3—4 év alatt semmivé azáltal, hogy 
a szép erős egyedeket — támaszkodva a szaporulatra, 
de nem számolva azzal, hogy egy bikának a férfikorhoz 
7—8 év kell — 2 év alatt mind kilőtték: a vadász-úr 
és a vadorzók. A satnyulás a Schieserei nyomán villám
ként sújt le egy vadállományra. Amint az erős egyedek 
elhullanak — melyek eddig elverték a növekedésben levő 
fiatal bikákat, a saját kárukra és az állomány kárára való 
üzekedéstől — a gyengék rögtön átveszik a fedező állat 
szerepét s a degenerálás meredek lejtőjére viszik az 
állományt. A növekedésben lévő fiatal'6 éven alóli bikák, 
bakok tönkre mennek a korai üződéstől és satnya, maguk
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hoz hasonló lesz az ivadékuk is. Ha egy állományt ma
gas nívón akarunk megtartani vagy javítani, annyi „erős“ 
agancsú öreg bakot vagy bikát kell hagynunk, vagy annyi 
sutát kilőnünk,«hogy minden erős darabra maximum 5 
suta essen s ezek occupáltatván, a fiatal-bikáknak, hatos 
bakoknak ne jusson, hogy a felvett összes táplálékot 
testük és agancsuk fejlesztésére fordíthassák. Ilyen keze
lés mellett az állomány qualitása emelkedni fog s az 
az évi elejtett 6—8—10 majd 12 bak több örömöt okoz 
és több dicsőséget szerez a gazdájának, mint 50 drb 
amolyan „jó hatos bak.“

Ami pedig azt illeti, hogy a bírálat vastag és meg nem 
érdemelt volt, midőn én azt Schiesereinek neveztem, 
csak annyit vagyok bátor megjegyezni, hogy szerencse, 
miszerint az egész minálunk s nem a vadászkultura ma
gas fokán álló Németországban történt. Ott tudom más 
hangon méltatták volna s úgy megszapulták volna a 
cselekvőt, hogy elment volna a kedve az ilyen agancsos 
nyulászattól. Itt azonban a vadászok lusták tollat fogni a 
kézbe, sőt még olvasni is, itt csak gondolkoznak s némán 
ítélkeznek.

Nehogy Stark főerdész úr azt a tromfot vágja ki, hogy 
én irigységből beszélek, vagy vizet prédikálok — bár 
nem örömest, de kénytelen vagyok kijelenteni, hogy ép 
most augusztus 6 —18 ig módomban lett volna hasonló 
Schiesereit véghez vinni, még pedig nemesebb vadban : 
zergékben. Az országos nemzeti vadásztársaság szépen 
berendezett és elsőrangú steiervadászok őrizete alatt álló 
területén naponta becserkésztem 2—3 rudliban 8—19 
darab zergét lőtávolba, 90—200 lépés távolságra. Naponta 
lett volna alkalmam 2—3 zergebakot. ejteni s a 12 nap 
alatt összesen 2 bakra lőttem, a többit meghagyva mag
nak, a steiervadászok nem kis csodálkozására. Élveztem 
eleget, mert fáradságos megcserkészésem, egy esetet ki
véve, mind sikerültek s azon felemelő érzéssel jöttem 
haza, hogy kíméletet, önmegtartóztatást gyakoroltam, ami 
az igaz vadásznak egyedüli disze, büszkesége.

Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

* Kitüntetések. Őfelsége a király Pirkner Ernő fő- 
erdőtanácsosnak, saját kérelmére való nyugdíjaztatása 
alkalmából, sok éven át teljesített hű és hasznos szol
gálatai elismeréséül és Török Sándor erdőtanácsosnak, 
a vadászerdői erdőőri szakiskola igazgatójának, az erdé
szeti szakoktatás terén kifejtett sikeres szolgálatai elisme
réséül Ferenc József-rendje lovagkeresztjét, valamint 
Ács Géza uradalmi erdővéd, semsei lakosnak, emberélet
nek saját élete veszélyeztetésével véghezvitt megmentése 
alkalmából tanúsított bátor magatartása elismeréséül az 
ezüst érdemkeresztet adományozta.* Kinevezések. Az árvái közbirtokossági uradalom
nál hivatalfőnök-erdőmesterré Fertsek Ferenc volt főnök- 
helyettes, főnökhelyettessé Jureczky Móric főerdész, pár- 
nicai erdőgondnok, végül főerdészszé Oláh József erdész 
neveztetett ki." Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
áthelyezte Egyed György m. kir. erdőmérnökjelöltet a 
marosvásárhelyi állami erdőhivatal kerületébe, Szász- 
régenbe a régeni alsó járási erdőgondnoksághoz, továbbá 
Kellényi Armand m. kir. erdőmérnökjelöltet Beregszászra 
és Szabó Benedek m. kir. erdőmérnökgyakornokot Csík
szeredára a m. kir. állami erdőhivatalhoz.* Gyászhir. Ercsényi István m. kir. főerdőmérnök 
múlt hó 31-én 55 éves korában Nagybányán váratlanul 
elhunyt. Nyugodjék békében.* Bosnyák földön. Eöttevényl Nagy Olivér dr. 
kassai kir. jogakadémiai tanár, kinek jól ismert neve 
van a tudományos irodalomban és a publicisztikában, 
tanulmányai és a' helyszínén szerzett tapasztalatai alap
ján terjedelmes művet irt az annektált tartományokról.

A mű célja, hogy az intelligens magyar közönséggel 
Bosznia és Hercegovina történetét és közjogi helyzetét, 
valamint közgazdasági, néprajzi, társadalmi és kulturális 
állapotát könnyed modorban, rendkívül sikerült illusz
trációkkal tarkítva, megismertesse.

Reánk, magyarokra mindezeknek alapos megismerése 
rendkívül fontos és ép azért az iró nemcsak a politikai 
szempontból világította meg, történelmi alapon, az an
nektált tartományoknak Magyarországhoz való viszonyát, 
hanem arra is rámutat, hogy nekünk e tartományokat 
tulajdonképen még csak ezentúl kell meghódítanunk, 
minthogy ezek ma még közgazdasági, tehát mezőgazda
sági, kereskedelmi és ipari szempontból reánk nézve 
majdnem teljesen ismeretlenek. Egyenes felhívás ez a 
mű annak a parlagon heverő és kiaknázatlanul hagyott 
vagyonnak a megszerzésére, amely a magyarság számára 
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Bosznia és Hercegovina hegyeiben, legelőin, erdőiben, 
bányáiban és fejlődő iparában s kereskedelmében kínál
kozik.

Az iró ezúttal közzétett tanulmányainak egy részét sok 
magyar, valamint németországi városban tartott előadás 
keretében közölte már a nagyközönséggel, mindenütt a 
legnagyobb érdeklődést keltve tárgya iránt. Ezek az elő
adások alkotják a mű tulajdonképeni gerincét, melyet 
különben gazdag tartalma rövidesen közkedveltté fog 
tenni mindazok előtt, kiknek figyelme bármily okból 
Bosznia és Hercegovina felé fordul.

A munka nyolcadrét alakban, mintegy 200 oldal ter
jedelemben, igen szép képekkel, mintegy 20—22 mű-

* A Szatmárvármegyei Gazdasági Egyesület
— mint már hírül adtuk — fennállásának félszázadös 
jubileuma alkalmából szeptember 21-től október 2-ig 
Szatmárnémetiben általános gazdasági és. ipari kiállítást 
rendez. Ezen kiállítás keretén belül a „Magyar Gazda
szövetség" szeptember 28-án Szatmárnémetiben Darányi 
Ignác dr. elnöklete mellett országos nagygyűlést tart, 
amelynek napirendje: 1. Elnöki megnyitó. 2. Város és 
falu. Előadó: Mailáth József gróf. 3. A gazdák érdekei 
és a parlament. Előadó: Mezőssy Béla dr. 4. Földbérlő 
szövetkezetek. Előadó: Meskó Pál. 5. Közlegelők kérdé
séről. Előadó: Jékey László dr. — Egyben felkérjük 
érdeklődő szaktársainkat, hogy úgy a szeptember 28-án

lappal illusztrálva, a melyek Bosznia és Hercegovina 
regényes vidékeit, érdekes, keleties stilusu városait, nép
viseletét s egyéb, figyelmet érdemlő nevezetességét rög
zíti meg, a legizlésesebb kiállításban, legkésőbb szeptem
ber hóban fog megjelenni.

A mű előfizetési ára 3, bolti ára 4 korona.
Felkérjük mindazokat, kik a munkát megrendelni óhajt

ják, hogy az előfizetési összeget szíveskedjenek a kiadó 
céghez: a „Mosonvármegye“ könyvnyomdájához, Magyar- 
óvárott beküldeni, annál is inkább, mert a könyv korlá
tolt számban jelenvén meg, a könyvpiacra csak cseké
lyebb mennyiségben fog kerülni

Azoknak, kik a munkára öt előfizetőt gyűjtenek, tisz- 
teletpéldánynyal szolgál a kiadóvállalat. 

megtartandó erdészeti kongresszuson, mint a gazda
nagygyűlésen mennél számosabban jelenjenek meg.* Mennyi erdő van Somogybán? A pécsi kir. 
erdőfelügyelőség ez év elején hivatalosan összeíratta 
Somogyvármegye erdőterületeit. Eszerint a vármegyében 
17,234 9 katasztrális hold erdő van. Ez a szám az egyes 
járások szerint a következőképpen oszlik meg: kaposvári 
járás 2372 7 hold, szigetvári járás 1884’9 hold, barcsi 
járás 2152’1 hold, nagyatádi járás 1850 hold, csurgói 
járás 2776’5 hold, marcalii járás 1738 hold, lengyeltótii 
járás 544’9 hold, igali járás 2991’1 hold, tabi járás 1624’7 
hold. A mivelés alatt levő 17,234’9 holdnyi erdőterületen 
kivül 1795’3 hold olyan legelő és kopár terület van a 
vármegyében, amely az erdőfelügyelőség hatásköre alá 
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tartozik s mint ilyen, mezőgazdasági célra nem használ
ható.* Helyreigazítás. A „Magyar Erdész“ f. évi szept. 
hó 1-én megjelent 17. számában közölt s a Szatmár- 
vármegyei Gazdasági Egyesület alapításának félszázados 
évfordulója alkalmából rendezendő jubiláns gazdasági és 
ipari kiállításról szóló közleményre vonatkozólag a 
következő helyreigazító sorokat vettük :

„A debreceni kir. erdőfelügyelőség területébe tartozó 
erdők birtokosai, erdőtisztjei és a faiparral foglalkozók a 
Szatmárnémetiben rendezendő kiállítás alkalmából tar
tandó kongresszust nem miként hirdetve volt, szeptember 
23-án, hanem 28 án, az országos magyar gazdaszövet
ségi kongresszussal együtt tartják meg."

504/1911.

Kassa szab. kir. város erdőhivatala tudomá
sára hozza mindazon erdőbirtokosoknak és erdő
tiszteknek, kiknek kocsánytalan tölgymakkra 
szükségük van, hogy szükségletüket folyó ősz
szel vagy jövő tavaszszal fenti erdőhivatal által 
Kassán vagy valamely szomszédos vasúti állo
máson feladva, jutányos áron itt beszerezhetik.

Megrendeléseket fenti erdőhivatal máris ez 
idő szerint elfogad, a szállítás pedig annak ide
jében a megrendelés sorrendjében fog eszkö
zöltetni.

Kassa szab. kir. város erdőhivatala.

ssasassssassass
ELŐJEGYZÉSEKET

elsőrendű minőségű fajtiszta kocsá
nyos- és kocsánytalan tölgymakk és 
csermakk, valamint elsőrendű minő
ségű jegenyefenyőmag és vadetetésre 
alkalmas vadgesztenye őszszel való 

szállítására elfogad

STAINER GYULA
cs. és kir. udv. szállító, magyar magpergetőgyára

KÖRMEND.

Tölgyfa=eladás.
A tiszakarácsonyfalvi úrbéres közbirtokosság 

a Tiszakarácsonyfalva község házánál 1911. évi 
október bó 5=én d. e. 11 órakor megtartandó 
zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen a m. kir. Földmivelési Minis
terium 8496/1909. sz. engedélye alapján eladja 
a 1403 k. h. kiterjedésű tiszabalparti erdő
birtokán összesen mintegy 640 k. h. területén e 
célra tövön kijelölt és kibélyegzett 11000 darab 
16 cm. .és azon felüli mellmagassági átmérőjű 
tölgyfa-törzset.

A hatósági becslés szerint van:

16—20 cm. mellmagassági átmérőjű törzs: 7628 drb. 
21—25 „ „ „ „ 1970 „
26—30 „ „ „ „ 957 „
31—35 „ „ „ „ 252 „
36-40 „ „ „ „ 143 „
41—50 „ „ „ 50 „

összesen 2860 m3 köbtartalommal, amiből 1903 
m3 kéregnélkül számított műfa. Kikiáltási ár 
2150C korona.

Az erdő az állami úttól 1 km., a nagybocskói 
vasúti állomástól 4 km. távolságra esik.

A fa anyaga a kikiáltási áron el nem adatik, 
utóajánlatok el nem fogadtatnak.

Az árverési és szerződési feltételek betekint- 
hetők a mszigeti m. kir. járási erdőgondnok
ságnál és a tiszakarácsonyfalvi községházánál.

Tiszakarácsonyfalván, 1911. szeptember 4-én. 
(Máramaros) u. p. Nagybocskó.

Grigássy György, Babinecz Vaszily,
közb. jegyző. közb. elnök.
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Selmeci akadémiát végzett, 26 évi gya
korlattal bíró, az erdőrendezés és felmérésben, 
valamint a vadászat kezelésében teljesen jártas, 
nagykiterjedésü magánuradalmi erdőknél egy
folytában 23 éven át alkalmazott

FÖERDÉSZ,
aki állásáról a birtokos személyében történt vál
tozás miatt önként mondott le, alkalmas állást 
keres. Ajánlatok e lap kiadóhivatalához kéretnek.

,,---------
Székely és illés

... Ungvárott...

Kitűnő minőségű, fajtiszta, 
kocsányos és kocsánytalan 

tölgymakkot
□ .magas csiraképességü □

jegenyefenyő-magot
ajánl és előjegyzéseket már

ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját

FHRflöO BELH
cs. és kit. udv. szállító

Magyar Magpergető Gyára 
Erdészeti csemete telepek

Zalaegerszeg.

mindennemű nyomdai munkák 

pontos és csinos elkészitésére 

.. a legolcsóbb árak mellett..

ül

Lúczfenyőtobozt
minden mennyiségben készpénzfizetés mellett 
vásárlók. Esetleg bérbeveszek oly erdőket, ahol 
jó magtermés mutatkozik. — Szives értesítést 
t=j „Erdő 12“ jeligére a kiadóba kérek. i=i

Erdészeti nyomtatványraktár.

k---------------------------------------------4
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„Korona fegyver“ MÄ

3. Különleges, többszörösen szabadalmazott önműködő tölténykivető, 
mely ellenkezően minden más kivetővel sohasincs fe huzva, hanem csak akkor 
húzódik fel és hajit ki, midőn két töltény kilövetett ennélfogva korlátlan tar
tósággal bir.

4. Saját, szabadalmazott közvetlen a závárzat rugóját rögzítő biz- 
ositással, mely ellentétben a más fegyvereknél alkalmazott biztosításokkal egye
dül nevezhető valódi biztosításnak.

5. Tisrtán elsőrangú anyagból készült csövek a legjobb acélból, a kép
zelhető legjobb lövési eredményekkel.

6. A legkisebb részletekig kitűnő és 
Azonkívül bármely fegyver ellátható

elsőrangú kidolgozás.
a Fűkért különleges szabadalmazol

závárzatával, mely a csöveket az eddigi teljesen szabadon fekvésükben is meg
ragadja s mintegy lecsavarva tartja; minden feg -verhez, különösen f üstnél - 
küll lőpor használhatónak legmelegebben ajánlható.

A korona fegyver mint golyós, serétes kétcsövű s mint hármas csővü fegyver

Részletes árjegyzéket úgy erről, valamint
vánatra küld.

PlilíPrí (4 CSl és kir- udv. fegyvergyáros L Uftllt VVEIPERT (Erzgebirge.)

= MAGYAR -

FAIPAR ÉS FAKERESKEDELEM
MAGYARORSZÁG FATERMELÖINEK ÉS FAKERESKEDÖINEK LEGELTERJEDTEBB
--------------------------- i SZAKLAPJA i---------------------------  

---------- VV--------- 1
Fakereskedőknek szánt 
faárverési és erdőel
adási hirdetmények köz
zétételére a legalkalma- 
:: sabb organum. ::

Szerkesztőség s kiadóhivatal

BUDAPEST,
VI., Podmaniczky-utca 71. 

Mutatványszámmal szi- 
:: vesen szolgálunk. ::

VADŐR, iBllB]
aki a vadápolásban és vadászatban kellő gyakorlattal 
bir, a rimabrézói Erdőhivatalnál felvételre jelentkezhetik.

A lehetőleg szakiskolát végzett vagy szakvizsgát tett, 
nőtlen, katonai kötelezettségeinek eleget tett fiatal embe
rek folyamodványaikat az Erdőhivatalhoz, Rimabrézó, 
Gömörmegye küldjék be.

Po
nt

os
 és 

le
lk

iis
m

er
et

es
 kis

zo
lg

ál
ás

! Sándor Imre
Székesfehérvár
erdészeti magkereskedő és csemetenagytermelő

AJÁNL:

kocsányos, kocsánytalan cser és bükk

MAKKOT

jegenyefenyő, lombfa, gyümölcsös cserje

MAGVAKAT 

elsőrendű minőségben, versenyképes
árak mellett 1

C
égem

et tessék ajánlattételre felhívni!

Erdő-eladás.
A nagyváradi 1. sz. főtiszteleridő Káptalan 

tulajdonát képező s a folyó év őszén tarolás 
alá kerülő következő erdővágások összes lábon 
álló, — földfeletti fatömege eladó u. m.: „ábri- 
házi“ vágás 7.3 kát. hold, a ..hegyközujlaki“ 
21.4 kát. hold, a „tenke-széplaki", 8.7 kát. hold, 
az „urszádi“ 15.8 kát. hold és'a „bagaméri- 
györgyéri“ 16.0 kát. hold terjedelmű vágás. Az 
eladás zárt írásbeli ajánlatok utján történik, 
melyekhez a megajánlandó vételárnak legalább 
tiz százaléka mint bánatpénz s az alulírottnál 
beszerezhető eladási feltételek egy példánya 
okvetlenül csatolandó. Az ajánlatok legkésőbben 
a folyó évi október hó 9-ik napjának d. e. 
10 órájáig az eladó uradalom központi pénz
tárába (Nagyvárad, Sál Ferenc-utca 4. szám) 
benyújtandók.

Kelt Nagyváradon, Sál Ferenc-utca 4. szám, 
1911. évi szeptember hó 11-én.

Török László s. k.
urad, erdőmester.

(Utánnyomás nem dijaztatik.)
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Sz. 966—911.
mj.

Faeladási hirdetmény.
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága 

közhírré teszi, hogy a vármegye tulajdonát 
képező s legnagyobb részben Felsőtölgyes I.-ső 
határrészében, kisebb részben pedig Romániá
ban fekvő s a „Feketeviz“-re („Parea Neagra“) 
hajló erdőrészben — az érvényben álló ideig
lenes gazdas. terv A ü. o. 111. vágássorozatá
ban és a vele szomszédos, Romániához átszakadt 
területen — az 1907. évi 34.214. (I.) A.-2. sz 
F. M. engedély alapján kihasználandó vágás
területeken található lucfenyőtörzsek faanyagai 
az alábbi kimutatásban I—VI. sz. alatt részlete

zett csoportokban és kikiáltási árakon 1911. évi 
október hó 26-ik napján délelőtt 10 órakor, 
Csíkszeredában, a magánjavak igazgatóságának 
irodájában (vármegyeház) megtartandó nyilvá
nos szó- és írásbeli versenytárgyaláson a leg
többet ígérőnek el fognak adatni.

Megjegyeztetik, hogy az alábbi kimutatásban 
foglalt I—VI. sz. vágásterületek faanyagaira 
akár külön-külön, akár tetszés szerinti csoporto
sítással többre, akár pedig az egészre együttesen 
egy összegben is tehető ajánlat.

A vágásterület Tömör 
m3-enkint 

átlagos 
tőár

sz
ám

a

üzemtervi megjelölése

helyi elnevezése
kiterjedése

becsült 
haszonfa 
tömege

kikiáltási 
ár

if

I so
ro

za
ti

osztag
kát. hold tömör m8 korona K f

I. A. Hl. 1-6 „Csutakpatak“ és „Kakukpatak" 1525.02 25.509 65.116 2 55
II. 7—9 Haragospatak .......................... 439.42 19.896 49.936 2 51

111. 10—16 Muncselpatak .......................... 1458.33 25.403 64 156 2 53

IV. 17—18 Plopuluj patak . . . . . 424.19 15.273 39.681 2 60
V 19—22 Kiskilincses patak..................... 1201.78 64 945 185.326 2 85
VI. - - - Romániához átszakadt terület . 188.00 10 625 28.767 2 71

Összesen 5236.74 161.651 432.981 2 68

A kikiáltási árak tiz (10) %-a bánatpénzül az 
árverés megkezdése előtt az árverezési bizott
ság elnökének kezébe leteendő.

A szóbeli árverés megkezdése előtt benyúj
tandó és szabályszerű bélyeggel ellátott Írásbeli 
zárt ajánlatok a megajánlott vételár tiz (10) %-át 
kitevő bánatpénzzel, vagy megfelelő óvadék
képes értékpapírral látandók el és tartalmazniok 
kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri 
s magát azoknak aláveti.

Elkésetten érkező és utóajánlatok nem fogad
tatnak el.

A fatömegek a kikiáltási árakon alul nem 
fognak eladatni.

A kihasználási határidő a jogerős szerződés 
kézbesítését követő 30. naptól számítandó négy 
(4) évig tarthat.

A kiszállítás a Feketevizen levő vízgyűjtők 
segélyével a romániai „Brosteni“ nevű községig 
a „Parea Neagra“ folyón, onnan pedig a piátrai 
fapiacig a Beszterce folyón (Bistrita) vizen tör
ténhetik.

Az árverési és szerződési feltételek, valamint 
a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a ke
zelő m. kir. járási erdőgondnokságnál (Gyer- 
gyótölgyes) és a csikvármegyei magánjavak 
igazgatóságánál (Csíkszereda, vármegyeház) te
kinthetők meg.

Csíkszereda, 1911. évi augusztus hó 25-én.

H megyei magánjavak igazgatósága.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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XI. évfolyam. Rimabánya, 1911. október 1. 19. szám.
MAGYAR ERDESZ

ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

f 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmuukatárs :
Remetei KŐVÁRY JÁNOS

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője':
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K 
Egyes szám ára_  ... _  1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Jegyzetek az erdőápoláshoz.

Az erdőápolás az erdőgazdaság belterjességé
vel tart lépést, azzal egyenes arányban foko
zódik és az élettani tudományok alkalmazásá
ban gyökerezik. Az erdőápolási szabályok tisz
tán az élet organikus törvényeiből fakadnak és 
minél inkább válik az erdőgazdaság tudománynyá, 
annál nagyobb mértékben lesz alkalmazott 
fiziológiává, ami természetes, ha meggondoljuk, 
hogy az erdőgazdaságban is az emberi munka 
másodrendű, a közvetlen termelő erő: az élő 
természet. De csodálatos és szinte megdöbbentő 
tünet, hogy hazai erdőgazdaságunkban mily 
nehezen és lassan foglalnak tért a tudományos 
megállapítások és igazságok. Hideg közöny az 
egész vonalon ! Utalok a rendszeres ritkításokra. 
A németek indították meg, 1892-ben Fekete 
Lajos irt róla, az első tudományos vizsgálatokat 
e folyóirat hasábjain már 1903-ban ismertettem. 
Azóta Roth Gyula véglegesen tisztázta a kérdést. 
Mégis akadnak habozók ; a hivatalosan megálla
pított üzemtervekben és a gyakorlatban alig, 
csak elvétve találjuk nyomát, sőt vannak — a 
haladás kerékkötői — akik heves harcot foly
tatnak ellenök, akik mitsem törődnek a termé
szet megdönthetien törvényeivel.

Az erdőápolásról rendszeres munkával eddi- 
gelé nem rendelkezünk, csupán rövidebb-hosz- 
szabb cikkek foglalkoznak e kérdéssel. Magának 
az erdőápolásnak három fázisát kell megkülön
böztetnünk. Az első a telepítési időszakba, a 
második az ágtisztulás korszakába, az utolsó 
a tömegtermelés vagy műjatermelés időszakába 

esik. Mindhárom időszak élesen válik el egy
mástól, más és más erdőápolási intézkedéseket 
és munkálatokat követel. Az ágtisztulási és 
tömegtermelési korszakok ápolási teendői, főleg 
a ritkítások körébe esvén, azokkal ezúttal — 
minden ismétlés kerülésével — nem kívánok 
bővebben foglalkozni. Az ágtisztulási korszak 
az óvatos, gyenge ritkítások ideje, a tömeg
termelési korszak, a lehető legtöbb műfater- 
melés célzatával az erős ritkítások időszaka. 
Ez a ritkítások egyszerű szabálya. A telepítési 
korszak már többrendbeli, változatosabb mun
kálatokat igényel, a szerint, amint természetes 
úton, vagy tisztán mesterséges úton akarjuk az 
erdősítést végrehajtani. A mesterséges erdősítés 
az természetellenes, taroló vágások folyománya. 
A beerdősítendő területen legkedvezőtlenebb ter
mészeti viszonyokat teremtünk, támogatjuk a 
nap és szél szárító hatását és a gyenge, leg
több oltalomra és védelemre szoruló csemeté
ket a természet vad elemeivel való ádáz lét
küzdelemnek tesszük ki. Csoda-e, ha sok emberi 
munkát és fáradtságot kell azokra fordítanunk? 
Már pedig az erdőgazdaságban, az alacsony 
egységárú tömegtermelés hosszú forgójú gazda
ságában éppen a gazdasági időszak kezdetén 
kell a jövedelmezőséget erősen apasztó, költsé
ges emberi munkát a lehetőségig redukálnunk. 
A sikerült ültetés az erdész szorgos fáradozásá
nak legszebb jutalma, aki aggódó goríddal lesi 
fejlődésének minden legkisebb mozzanatát. Egy
szerre az ültetést ellepi métermagasságú gaz, 
elnyomja a sűrű fűbunda, mely alatt télen ment
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hetetlenül megful a csemete, mely raktára az 
egerek búvóhelyeinek, tenyészágya a káros 
rovarok millióinak, rettenetes tűzfészek, mely ha 
szikrát fog, évek hosszú sorára teszi tönkre 
fáradságos és költséges munkánkat.

Mi itt a teendő ? Sokunkat foglalkoztat e 
probléma, pedig a megoldás kézenfekvő. Ki 
kell legeltetni az ilyen ültetést! Szokatlan, 
merészül hangzik ez állítás, beleütközik egy 
régóta mesterségesen táplált felfogásba. Elvégre 
meg kell lazítani a megszokás bilincseit és helyt 
kell állani a tapasztalati tényekből leszűrt meg
győződésekért.

Országszerte hallik az ellenvetés, hogy nincs 
igazuk és túlhajtott az erdészek félelme az 
ültetések legeltetésének veszélyével szemben. 
Bérces Erdélytől a felvidék legelrejtettebb zugáig 
nyomon kisért e kifakadás és megingatta régi, 
megrögzött felfogásomat. Egyre több és több 
példát hoztak fel, hogy a legeltetett fiatalosok 
szebben fejlődtek, mint az általunk szigorúan 
tilalmazott ültetések. Sarkalt a vágy közvetlen 
tapasztalatokat gyűjteni e téren. Évekkel ezelőtt 
a kietlen Mezőségen Simon Gyula akkori 
hivatalfőnököm biztatására kíséreltem meg egy 
túlságosan begyepesedett tölgyültetést juhokkal 
kilegeltetni. Az eredmény várakozásomon felül 
ütött ki és teljesen kielégített. A leetetett, letapo
sott fű között a tölgycsemeték érintetlenek, sér
tetlenek maradtak, éltető elemeikhez a naphoz, 
levegőhöz jutottak és nemsokára vidor növek
vésnek indultak. Ez volt első kísérletezésem.

Bár az ültetések szigorú tilalmazása sűrű 
panaszok indítékai és túlontúl ismert ütköző
pontok a nép és erdészek között, nagyobb súlyt 
akkoriban ezen kísérletezésemre nem fektettem. 
Végre alkalmam nyílt e kérdéssel újólag foglal
kozni és úgyszólván ki sem térhettem a folytató
lagos kísérletezések elől.

Merény nagyközség (Szepesvm.) 5000 kát. 
holdnyi fenyveserdejét jártam be. A több száz 
holdas lúcfenyőültetések szomorú képet tártak 
elém. Elhatalmasodott gaz között keresgélni 
kellett a fejlődésükben teljesen elmaradt cseme
téket és a nyír közöttük veszedelmesen kezdte 
felütni üstökét.

Mikép lehet ezen ültetéseket helyrehozni?

Önkéntelenül az ültetések legeltetésére kellett 
gondolnom. Megkisérlettem. Kiválasztottam a 
következő területet.

I. Vágássorozat. Fröstel 1 tag, 15. osztag, 
68'5 kát. hold. Mély, televényes, homokos agyag
talaj, agyagpalán.

Kitettség és lejt: Dk. 10°—20°.
Emelkedés az adriai tenger felett: 890 m. 
Termőhelyi osztály: I.
Lúcfenyő 0-2, jegenyefenyő 0 7, erdei fenyő 0’1. 
Kor:- 4 év.
Záródás: 0’9.
A próbalegeltetés eredményét következő jegy

zőkönyvbe foglaltam.
Jegyzőkönyv, 

felvétetett Merény nagyközség tanácstermében 
1910. évi október hó 8-án.

Tárgy.
A „Fröstel“ nevű vágássorozat 1900. és 

1901-ik évi vágásainak juhokkal és szarvas
marhával való próbalegeltetése.

Ezen vágások 1906—1907. években lettek 
beültetve. Egy méter magas, sűrű gazzal benőt
tek, mely az ültetés növekvését, illetve fejlődé
sét nemcsak gátolja, hanem félős, hogy a gyenge 
csemeték nagy része az áthatolhatlan sűrűség
ben el is pusztul. A vágások tele vannak 
epilóbiummal, kecskefűzzel, nyírrel, földi bodzá
val és bokros, magas füvekkel. A vágásokba 
1910. évi október hó 7-én 290 drb. juh és 
55 drb. szarvasmarha lett behajtva. Az ülte
tésben a fű teljesen meg volt száradva, úgy, 
hogy ezen időben a nevezett'állatfajokkal való 
legeltetés a legveszélyesebbnek tűnt fel, mert a 
száraz füvet a legelőjószág már nem kedveli.

A legeltetés délelőtt 9—12 óráig tartott szá
raz időben.

A juhok által legelt területet megvizsgálván, 
a bizottság következőket állapítja meg:

A juhok a száraz fűhöz nem nyúltak, ellenben 
a nyír és kecskefűz lombját, ahogy hozzáfértek, 
lerágták. Egyetlen lúc- vagy jegenyefenyő-cse- 
metét sem érintettek és dacára annak, hogy 
majdnem az egész három órán keresztül tömött 
csoportban maradtak, egyetlen egy csemetét 
sem tapostak el. Az egész juhcsapáson ellenben 
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a gaz és bozót le volt taposva, úgy, hogy ezen 
részeken az ültetés felszabadult és minden 
csemete már messziről látható volt.

A szarvasmarhák a vágásban elszéledtek és 
mohón láttak hozzá a nyir, fűz és bodza lomb
jának lerágásához. A szarvasmarha-csapáson 
ugyancsak hasonló volt a legelési eredmény, 
mint a juhoknál. Egyetlen fenyőcsemetét sem 
rágtak meg, ellenben a gazt és bozótot leta
posták, a nyir és kecskefűz felső ágait letördel
ték és a lerágott nyir és kecskefűz közvétlen 
közelében álló lúcfenyőcsemetéken a legkisebb 
sérülés sem észleltetett. A szarvasmarhák által 
letaposott csemeték az összes' csemetéknek 
1/2°/o-át sem tették ki és a letaposott egyedek 
is magukhoz fognak jönni.

A lőcsei m. kir. jár. erdőgondnokság veze
tője ezekután azon nézetének ad kifejezést, 
hogy a gazos, rossz állapotban lévő ültetések
nek kellő felügyelet és ellenőrzés mellett való 
legeltetése az egyedüli mód volna, ezen vágá
sok, illetve ültetések jobb állapotba hozatalára 
és az ültetések jobb fejlődésének előmozdítására. 
Annál alaposabbnak tartja ezen véleményét, 
mert hiszen a legelőjószág, mint már említve 
volt, az ültetésekre lehető legveszélyesebb idő
ben lett behajtva, t. i. akkor, midőn a füvet 
egyáltalában nem érintette és mindezek dacára 
semminemű legeltetési kár nem észleltetett a 
kiküldött bizottság által.

A kiküldött legelő-bizottság mindenben hozzá
járul előadottakhoz és azon kívánságát kéri 
jegyzőkönyvbe venni, hogy az eljárás eredmé
nyéhez képest jövőre a vágásoknak, illetve az 
ültetéseknek jelzett módon, t. i. kellő felügyelet 
és ellenőrzés melletti legeltetése a községnek 
megengedtessék. Kérik a m. kir. jár. erdőgond
nokság vezetőjét, hogy eziránt a szükséges lépé
seket megtenni szíveskedjék.

Egyéb megjegyezni való nem lévén, a jegy
zőkönyv lezáratott és aláíratott. K. m. f. Pol- 
gárdi Béla m. kir. erdőmérnök, Hovan Gyula 
h. jegyző, jegyzőkönyvvezető, Gurajenő, Gallo- 
vits Dávid, Zimmerman János biz. tagok, 
Zimmerman Illés erdőőr.

íme a legeltetés, mint a leghathatósabb erdő
ápolási intézkedés. Hogy ezen felfogás tért hó

dit, annak tanujelét találom az E. L. XV. füze
tének 771. oldalán: „meg volt a felsőbb ható
sági engedélyek alapján engedve az egy és több 
éves fenyőültetések mérsékelt legeltetése junius 
15-től szeptember hó 1-éig azon célból, hogy 
a buja fűnövés, epilóbium stb. a gyenge cseme
téket el ne nyomja.“

Amily káros lehet az erdőgazdaságra a sza
badjára eresztett, kíméletlen, tervszerűtlen legel
tetés, ép oly haszonhajtó a tervszerű, ellenőrzött, 
mérsékelt legeltetés a lúcfenyő-ültetésekben. 
Erdőápolási szempontból szükséges és nem 
mellőzhetjük az erdei legeltetést. Letaposódik a 
gaz, felszabadul az elnyomott csemete, naphoz, 
levegőhöz jut, megtrágyázódik a talaj. Az ilyen 
legeltetés emeli az erdők jövedelmezőségét, elő
mozdítja az állattenyésztést és azonkívül erkölcsi 
haszonnal is jár, mert a birtokos belátja, hogy 
az erdőtiszt minden megengedhető módon 
igyekszik gazdasági jólétét emelni és ha elér
kezik az ideje, megnyugvással fogadja a további 
legeltetés beszüntetését. Hiba volna ezen tapasz
talati tényekkel szemben merev, elutasító állás
pontot elfoglalni Nem is szólok arról, hogy a 
tölgyerdők természetes felújítása sertéslegelte
tés nélkül mindig kétséges.

Számtalan birtokos hivatkozik gyönyörűen 
fejlődött fenyőfiatalosokra, melyek kiszállalt he
lyeken tartós legeltetés dacára magavetés utján 
keletkeztek. Napról-napra látjuk a természet 
munkáját és nem akarjuk megérteni, mindunta
lan látjuk, hogy a rendszeres ritkítások nemcsak 
a fatömeg mennyiségi és minőségi növekvését 
segítik elő, hanem egyúttal a magavetés által 
az erdőfelújításnak is hathatós, biztos és olcsó 
eszközei. A rendszeres ritkítások térhódításával 
lépést kell tartani az erdők természetes felújí
tásának is és sose volna szabad erdőt tarolni 
megelőző erős ritkítások nélkül. Mégis a jobb 
belátás ellenére nem tudunk előrehaladni. A sok 
jogos panasz és kifogásolással szemben csak 
magasabb parancsra hivatkozhatunk.

Az ilyen erdészet mesterség ; több tudományt, 
több fiziológiát belé 1

Polgárát Béla.
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A főiskolai oktatás reformja.

Nagyjelentőségű viaduktot építenek az erdészeti fő
iskolán, mely hivatva lesz áthidalni azt a mélységes űrt, 
mely a főiskola jelenlegi oktatását a gyakorlati élet 
követelményeitől elválasztja. A viadukt építéséhez a ter
vet már el is készítette Muzsnay Géza, aki rövid tanár
kodása óta is meggyőződött róla, hogy a főiskola jelen 
tan- és vizsgarendje nem felel meg a gyakorlat kívánal
mának. Különben nemcsak Muzsnay professor,-hanem 
tanártársai is már rég tapasztalhatták, hogy a mostani 
tanrendszer mellett a főiskola hivatását nem tölti be 
teljesen.

De hát akkor miért késett a tan- és vizsgarendszer 
megváltoztatása? Minő akadálya volt e halasztást immár 
nem tűrő, égetően sürgős reformnak ? és mely körülmény 
nem engedte eddig a magyar erdőgazdaság érdekében 
és javára ezen reformot megvalósulni ?

Kinek kellett volna ez ügyben a kezdeményező lépé
seket megtenni? Bizony a gyakorlatban működő erdő
gazdák valamelyikének már rég szóvá kellett volna 
tennie a főiskolai szakoktatás reformjait, mert hisz első
sorban ők győződhettek meg arról, hogy a négy éves 
tanfolyamra bővült szakoktatás jelen tan- és vizsgarend
szer mellett nem felel meg teljesen a kivánalmaknak. 
Ők tapasztalhatták igen gyakran, hogy a főiskoláról ki
került gyakornokok — kevés kivétellel — nem állják 
meg a helyüket, s sokszor még a legelemibb gyakorlati 
feladatokat sem képesek önállóan megoldani.

De hagyjuk a multat, melyen változtatni immár úgy 
sem lehet, hanem lássuk a jövőt, melyben a múlt hiá
nyait pótolni bőven van alkalom. Különben nem is kell 
a távol jövőre várni, itt van a jelen, mely a legkedve
zőbb alkalmat nyújtja az egész főiskolai tan- és vizsga
rendszer megváltoztatására.

Ugyanis Muzsnay egy javaslatot dolgozott ki a tan- és 
vizsgarendszer megváltoztatását illetőleg, amelyben pótolni 
akarja a három éves tanfolyamnak négy évessé történt 
fejlesztése alkalmával reorganizált tanterv hiányait.

A főiskolán ezidőszerint 48 tantárgyat kell az erdő
mérnököknek hallgatniok. A tantárgyak ezen nagy száma 
mellett pedig az egyes tantárgyak merőben ellentétes 
ismeretköröket ölelnek fel. Ilyen körülmények közt telje
sen ki, van zárva, hogy a főiskola alapos szakképzést 
nyújtson, mert a különböző tantárgyak nem egy célhoz 
vezető .utak, hanem párhuzamos ösvények.

Tehát mindenekelőtt meg kell állapítani, melyek azok 
a tárgyak, melyeknek ismerete a gyakorlatban működő 
erdészre nélkülözhetetlenül szükségesek. Ezektől külön 
kell választani azon tárgyakat, melyekből az erdésznek 
legalább általános fogalmakkal kell bírnia. Az előbbiek a 
tulajdonképeni szaktárgyak s ezek teljes részletességgel 
adassanak elő, mig az utóbbiak az u. n. alap- és segéd
tantárgyak, s ezekből viszont csak annyi és csak az 

adassák elő, mire az erdőgazdáknak a gyakorlati életben 
szükségük van.

Sőt nézetünk szerint külön kellene erdészeket és külön 
erdőmérnököket nevelni. Muzsnay a magánerdőbirto- 
kokra való tekintettel ezt nem tartja kivihetőnek. Pedig 
ez nemcsak lehetséges, hanem igen célszerű is volna, 
s a magánerdőbirtokosokra ebből a legkisebb hátrány se 
hárulna. Ugyanis, ha az uradalom nagyobb kiterjedésű, 
úgy minden esetre több erdőtisztet kénytelen alkalmazni, 
kiknek legalább egyike erdőmérnök volna. Viszont a ki
sebb uradalmaknak, melyek csak egy-két erdőtisztet alkal
maznak, külön erdőmérnökre úgy sincs szükségük, 
mivelhogy az erdőbirtok csekély terjedelme nagyobb- 
szabásu költséges beruházásokat-, mint alapozott utakat, 
vasutakat nem enged meg. Az esetleg szükségelt egy
szerűbb utat pedig az erdész is meg tudja építeni a 
„szállítási eszközök és berendezések"-ben szerzett ismeretei 
alapján. Az erdészeti szakképzésnek ilyetén való ketté
választása esetén a főiskoláról kikerült egyének biztosan 
meg fogják állni helyüket a gyakorlatban, s meg fog 
szűnni az a helyzet, hogy mig az orvosi, tanári stb. 
pályákat végzettek már rég önállóan működnek, addig a 
velük egyidejűleg végzett erdőmérnökök még csak „inas" 
éveiket élik.

A tanterv keretében nemcsak annak megállapítása bir 
fontossággal, hogy mely tárgyak adassanak elő, hanem 
arra is különös súly helyezendő, hogy az egyes tan
tárgyakból mi adandó elő. Bár ennek megállapítása, — 
mint Muzsnay is mondja, — rendkívül körültekintést 
igényel, mégis semmiesetre sem okozhat nehézséget a 
főiskola jelenlegi professorainak, akik éveken át a gyakor
latban működtek, s így nagyon jól tudják, hogy az álta
luk előadott tárgyak anyagából mire volt szükségük a 
praxisban. Ennyit követeljenek hallgatóiktól és semmivel 
se többet, mert a hallgatók jelenleg túl vannak terhelve.

Ami a tanterv módosításának részleteit illeti, nagyjában 
osztjuk Muzsnay professor nézeteit, de egyik-másik kér
désben más a véleményünk.

Muzsnay javaslatában szükségesnek jelzi a kereske
delmi ismeretek előadását. Valóban érthetetlen, hogy az 
erdészeti kereskedelem nincs felvéve a jelenlegi tan
tervbe, pedig a szorosabb értelemben vett szaktárgyakon 
kívül nincs az ezidőszerint előadott tárgyak közt egy se, 
mely oly nagy fontossággal és oly nagy gyakorlati erő
vel bir, mint az erdészeti kereskedelem. Ezt különben 
be is látta az edőhasználattani tanszék érdemes professora, 
s már az elmúlt tanévben, jóllehet a tantervben nincs 
előírva, az erdőhasználat J. részében a fakereskedelmet 
igen részletesen előadta.

„Az erdőműveléstan, mely jelenleg félévi tárgy, heti 5 
órával, a jövő évben, mint egész évi tárgy adassék elő", 
mert eltekintve az erdőműveléstan nagy gyakorlati fontos
ságától, a tárgy bősége is megkívánja, hogy vele két féléven 
át foglalkozzanak a hallgatók, miután azt egy félév alatt 
jól megemészteni lehetetlen.
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Igen helyesen javasolja Muzsnay, hogy „erdészeti föld
rajz" is előadassék a statistikával együtt. Bizony az 
erdésznek ismernie kell hazánk földrajzát hegy- és vízrajzi 
szempontból, mert anélkül hiányosak erdészeti ismeretei.

A fa chemiai technológiája is, mint külön tárgy volna 
előadandó, heti két órában, s ehhez képest a chemia II. 
rész előadására jelenleg fordított óraszám 5-ről 3 ra volna 
apasztandó.

A szaktárgyak előadási óraszáma növekedésének meg
felelően a segéd- és alaptárgyak óraszámát apasztani kell.

így a technikai rajz II. rész el volna törlendő, illetőleg 
be volna olvasztandó az I. részbe. Ugyanis technikai 
rajzból elegendő egy térképkulcs, rétegvonalas térkép, 
tollrajz és aquarell készítése.

A mennyiségtant jelenleg heti 8 órában adják elő. Ha 
azonban a tananyagból kihagyják mindazt, amit már a 
középiskolában is tanítanak, s aminek tudását minden fő
iskolai hallgatónál feltételezni kell, akkor az előadási órák 
száma bátran 4-re apasztható. Miután azonban az elemi 
mennyiségtannal is igen sokan hadi lábon állanak, az a 
gyakorlati órák közül 4-en át ismétlendő volna, míg a 
fenmaradó 2 gyakorlati órán felsőbb mennyiségtani pél
dák volnának kidolgozandók az előadott tananyaggal pár
huzamosan.

Az állattan minden hátrány nélkül el volna hagyható, 
mert hiszen az erdészetileg bárminő tekintetben is jelen
tőséggel biró emlősök és madarak a vadászatban, a 
rovarok a védelemben és végül a hüllők a halászatban 
úgyis részletesen előadatnak.

A fizika teljesen ki volna hagyandó. Ugyanis az elő
adott fizika — kevés kivétellel — teljesen fedi a fiziká
ból a középiskolában hő- és fénytan címen tanított feje
zeteket, amiknek tudása így minden főiskolai hallgatótól 
feltételezendő. Ami kevés eltérés pedig előfordul, vagyis 
ami újat fizikából a főiskolán a hallgató tanul, arra a 
gyakorlati életben semmi szüksége nincs az erdésznek, 
s így egész bátran kihagyható a fizika a főiskolai tan
rendből.

Az elektrotechnikából minden elméleti dolog el volna 
hagyandó, s egyedül a vezeték-számítás, meg a dinamók 
volnának felőadándók, s pedig teljesen gyakorlati alapon 
a mechanikával kapcsolatban, mint ennek függeléke.

Ut- és vasutépítéstan, nemkülönben a víz- és hidépítés- 
tan teljesen elhagyhatók, mert ezen tárgyakból az erdészre 
nézve szükséges tudnivalókat az „erdészeti szállítási esz
közök és berendezések“ kimerítően felölelik.

Teljesen feleslegesek a növénytani laboratóriumi gya
korlatok, mert azoknak, illetőleg az azokon elsajátított 
ismereteknek már igazán gyakorlati értékük nincs.

A közegészségtan egészen mellőzendő, mert hisz újab
ban már minden középiskolában előadják.

A fák „anatómiája és ,íiziológiájá“-nak tananyagát 
nagyobb részben a „Növénytan I.“-ben előadják, ami 
kevés új anyagót pedig az előbbi tárgy tartalmaz, azzal 

a „Növénytan I.“ kiegészítendő, s így „a fák anatómiája 
és fiziológiája" című tárgy a tantervből törölhető.

A növénykórtanból szükséges tudnivalók, vagyis az 
erdészetileg jelentőséggel biró káros gombák az erdővé
delemben megfelelő részletességgel úgyis előadatnak, s 
így a növénykórtan is kihagyható a tantervből.

Az „erdészeti statisztika és adminisztráció", részint az 
új tárgyként előadandó „erdészeti földrajz", részint a 
gyakorlati közigazgatás tananyagába olvasztandó be, ami 
minden nehézség nélkül lehetséges, miután az adminis- 
trációt főbb vonásaiban már jelenleg is felöleli a gyakor
lati közigazgatás.

A váltójogra sincs szüksége egy erdésznek sem, hiva
talos ténykedése folyamán.

Általában mindazon tárgyak, s az egyes tárgyakból is 
mindaz, minek gyakorlati értéke nincs, elhagyandó. _

Kopár, futóhomokos és vízmosásos terü
letek gazdasági állapotának javítása.

Akinek feladata volt valaha valamely kopár, futóhomokos, 
vagy vízmosásos területnek a javítása, biztosan tudja, 
hogy mily nehézségek és akadályok merültek fel teendői
nek végzése közben s mennyire szétágazó nézetek, minő
sítések stb. fordultak elő. így megtörtént például az, 
hogy a futóhomoknak minősített területen másfél méter 
magas jó rozsvetést találtam, vagy az, hogy a szélhor
dásoknak begyepesítése rozsvetés s magas tarló hagyá
sával egy év alatt sikerülvén, a homok mozgása meg
szűnt, a talaj javult s így a szomszédos területek veszé
lyeztetése nem forgott többé fenn, tehát a célt elértük. 
Mindamellett be kellett a területeket még akáccal is 
ültetni, erőltették a fatermelést, holott az ültetőgödrök 
készítésével a már létesített talajtakarót meg kellett szakí
tani s az újabb szélhordást gazzal való takarással aka
dályozni. Tehát nem a talaj javítása, hanem a fatermelés 
volt a végcél. Az eljárások különböző volta is sok baj
nak volt a kútforrása.

Mindezeken segít az 1911. évi 34.209. sz. útasítás s 
körrendelet, mely a szóbanforgó területek gazdasági álla
potának javítását célul kitűző eljárást rendezi.

Valóban szükség volt erre a rendezésre s az említett úta
sítás s körrendeletben foglalt rendelkezések emberi előre
látással teljesen megoldják a kérdést. Az útasítás s kör
rendelet következetessége, helyes sorrendje, semmi feles
legest magába nem záró, de semmi lényegest el nem 
kerülő tárgyalása, amely a legnagyobb gondosságot s 
az ügynek fontosságát átérző céltudatosságot tanúsítja, már 
az első olvasásnál munkakedvre ébreszt, a tárgy száraz 
voltát vonzóvá teszi és azt a reményt kelti, hogy a siker 
ép oly mértékben fog bekövetkezni, amint az a tervező 
szemei előtt lebegett.

Éhez járul még a kiadványok irodalmi becse, amely 
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nemcsak a szakszerűségben, a helyes gondolatmenetben 
és könnyen érthető előadásában nyilvánul, hanem abban 
is, — ami már ma, sajnos, ritkaság — hogy oly helyes ma
gyarsággal, könnyedén felfogható modorban van megfogal
mazva, hogy e tekintetben is az első helyet foglalják el.

E két ok keltette fel bennem azt az elhatározást, 
hogy az útasítást röviden ismertessem s átnézetes keret
ben, vezérszavakkal a tájékozódást a szakaszok átolva
sása nélkül is lehetővé tegyem.

Az útasítás bevezetésből és I—VIII. fejezetbe foglalt 
76 §-ból áll.

A bevezetés előadja, hogy a kopár, futóhomokos s 
vízmosásos területek gazdasági állapotának javítása körül 
kifejtett munka és azokra fordított költségek a sikerrel 
nem állanak arányban s ennek oka az, hogy az eljárás 
a tervszerűséget és egyöntetűséget nélkülözte.

Ezért a most folyamatban levő s az ezentúl megindí
tandó eljárásoknak lebonyolítását az útasítás kizárólag a 
kir. erdőfelügyelőségek hatáskörébe utalja s azért a kopár 
stb. területet érdeklő minden ügy odairányítandó s ennek 
közreműködése nélkül érvényes határozat sem hozható. 
A határozatok úgy szerkesztendők, hogy egyúttal, meg
felelő alakban szerkesztve, gazdasági tervei legyenek a 
végzendő munkálatoknak.

A szakmunkálatokat az állami erdőhivatalok, és a beszter
cei erdőigazgatóság, a műszakiakat a kir. kultúrmérnöki 
hivatalok, a gazdaságiakat a m. kir. gazdasági felügyelő
ségek tervezik s mindezeket kevés kivétellel az állami 
erdőhivatalok s a besztercei erdőigazgatóság foganatosítja. 
A tervezés és foganatosításnál a főelv ez: „a kopár 
stb. területeknek visszahódítását a gazdasági kultúra 
számára . . . lépésről-lépésre való folytonos és sikeres 
előrehaladással teljesen biztosítsa, még pedig anélkül, 
hogy az érdekelt birtokosok anyagi ereje . . . túlhajtott 
mértékben igénybe vétetnék.“ Ellenben nem kívánja a 
rendelet, hogy az eljárás „rohamosan egyszerre mindenütt 
folyamatba tétessék.“ (Az egyéni ambíció tehát maradjon 
a kellő korlátok között.) Csak ott kell gyorsan eljárni, 
hol már mások veszélyeinek s kárának elhárításáról kell 
gondoskodni.

A befejezés vége a határozatokba foglalandó javaslatok 
tartalmáról általánosságban s ezeknek a kiadása felől 
intézkedik.

/. Fejezet. (Eljárási elvek.)
1. §. Az eljárás alapjai :

a) az 1879. évi XXXI. t.-c. 165. §. mint általános 
talajjavítás.

b) az 1894. évi XII. t.-c. 14. §. korlátolt forgalmi 
birtokokon a fásításra alkalmas kopárok,

c) az 1894. évi XII. t.-c. 13. §. vízmosások miatt elő
álló károk meggátlása,

d) az 1885. évi XXIII. t.-c. 55. §. mint vízmosások 
megkötése felől intézkedő törvényes határozatok.

2. §. Az eljárás megindítandó :
a) a gazdasági mívelés alatt álló területek között levő, 

befásítható s csak így használható területeken az 1894. 
évi XII. t.-c. 14. §-a alapján.

b) a mezőgazdasági földek között fekvő vízmosásoknál 
az 1894. évi XII. t.-c. 13. §-a alapján.

c) minden egyéb esetben az 1879. évi XXXI. t.-c. 
165. §-a alapján.

3. §. Vízjogi engedélyezési eljárás.
4. §. Terméketlen és az erdőtörzskönyvben foglalt terü

letek nem esnek a jelen eljárás alá.
5. §. Az állami erdőhivatal szakértőként való közre

működése és költségei.
A beerdősítésre kijelölt területek :

6. -§. törvényes kezelése,
7. §. állami kezelésbe való adása,
8. §. állami kezelés címén fizetendő járuléka s
9. §. az alul való felmentése,

10. §. őrzése,
11. §. törzskönyvezése.

12. §. „Mivel a kopár stb.. területek kijelölése és a 
gazdasági állapotuk megjavítását célzó fásítási és más . . . 
teendők . . . nem az erdőállomány szaporítása, hanem 
kizárólag abból az érdekből történik, hogy ... a hasznot 
hajtó területek közé visszahódíttassanak, ehhez képest 
az ilyen területeknek az erdők állományába való felvé
tele . . . végleges érvényűnek nem tekinthető“, tehát idő
vel törölhetők.

13. §. A birtokosok segélyezése és
14. §. jutalmazása.
15. §. A területek adómentessége.
16. §. Az eljárás minden tekintetben a kir. erdő

felügyelőség utján történik, dé állami kezelés alatt álló 
területek birtokosainál az állami erdőhivatal közvetítő lehet.

//. Fejezet. (Kopár stb. területek összeírása, 
kijelölése:

A) Adatok gyűjtése a kir. erdőfelügyelőség részéről. 
Közreműködő hatóságok (1. bevezetést), hivatalok az 
erdőfelügyelőséget támogatni kötelesek az adatok meg
szerzésében s javaslatok készítésében s tartoznak min
den tudomásukra jutott adatot vele közölni.

17. §. A kir. erdőfelügyelőség fogja a területeket foko
zatosan összeírni s a teendőkre a javaslatot készíteni.

18. §. Bejelentendő adatok.
19. §. A m. kir. gazdasági felügyelőségek nyilatkozata.
20. §. A kir. kultúrmérnöki hivatalok nyilatkozata.
21. §. A m. kir. gazd. felügyelőség s kir. kultúrmér

nöki hivatalok megkeresése.
22. §. A m. kir. állami erdőhivatalok s a m. kir. járási 

erdőgondnokságok közreműködése.
B) K kir. erdőfelügyelőség adatgyűjtés céljából:
23. §. helyszíni szemlét tart s javaslatot tesz.
24. §. A helyszíni szemlén az érdekelt m. kir. járási 

erdőgondnokság részt vesz, a kir. kultúrmérnöki hivatal s 
a gazd. felügyelőség meghívható, a községi elöljáróság 
pedig értesítendő.
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25. §. A kopár stb. terület helyszínrajza elkészítendő 
s a' határok az érdekelt birtokosoknak pontról-pontra 
megmutatandók és tartósan megjelölendők.

26. §. A munkálatok sorrendje az állattenyésztési s 
legeltetési érdekek tekintetbe vételével állapítandók meg.

27. §. Munkálatok neme: fásítás, gyepesítés, gátlásók 
stb., melyek a birtokosnak szemléltető módon meg- 
magyarázandók.

28. §. A birtokosok feladataikról s a nyerhető támoga
tásról felvilágosítandók.

29. .§. A terület kijelöléséről, állami kezelésbe való 
adhatásáról, az állami erdőhivatal közreműködésének 
igénybe vételéről, munkavezetők kiküldetéséről s a pénz
segély-adásról felvilágosítandók,

30. §. A terület őrzéséről nyilatkozzanak.

///. Fejezet. (Részletes javaslat.)

31. §. Javaslatot készít: állami kezelés alatt álló birto
kokról a m. kir. jár. erdőgondnokság, egyebekről a kir. 
erdőfelügyelőség.

32. §., Külön javaslat adandó egy birtokosnak külön 
álló területeiről, közös pedig több birtokosnak összefüggő 
területéről.

33. §. A javaslatokba foglalandó adatok.
34. §.. A javaslatok mellékletei.
35. §. Előzőleg kijelölt területek javaslatai.
36. §. A javaslatok községi határonkint külön-külön 

rendezendők s a főszolgabíró utján a községi elöljáró
ságnak kiadandók.

37. §. Csoportjavaslatok készítése több község határá
ban fekvő, de együttesen munkálat alá vonandó területekről.

IV. Fejezet. {Elsőfokú, eljárás s felebbvitel.)

/1) Az 1879. évi XXXI. t.-c. 165. §-ának hatálya alá 
eső területeknél:

38. §. Eljárás a birtokos vagy meghatalmazottjának 
jelenlétében megállapított javaslatnál.

39. §. Eljárás az előzővel ellenkező esetben.
40. §. A főszolgabíró részvétele.
41. §. A javaslat előkészítése a közig, erdés'zeti bizott

ságnál.
42. §., 43. §. tárgyalása, határozat, ennek kiadása, 

felebbezés, új előterjesztés.
44 §., 45. §. Az iratok felterjesztése a ministerhez.
B) Nl 1894. évi XII. t.-c. 13. §-a alá tartozó terü

leteknél :
46. §. Javaslat a kir. erdőfelügyelőségtől.
47. §. A tárgyalás kitűzése.
48. §. I. fokú határozat, ihég pedig :

a) esetleges, módosítással,
b) érdemleges határozat,
c) előterjesztés.

49. §. Az I. fokú határozat kiadása, közlése s a feleb- 
bezési iratoknak a kir. erdőfelügyelőséghez való küldése.

50. §. Előterjesztés a kir. erdőfelügyelőségtől a fő- 
szolgabirósághoz.

51. §. Ha felebbezést adtak be, annak felterjesztése a 
II. fokra és intézkedés.

52. §. II. fokú határozat és intézkedés a közig, erdé
szeti bizottság ytján.

53. §., 54. §. A közig, erdészeti bizottság eljárása.
C) Az 1894. évi XII. t.-c. 14. §-a alapján kijelölt 

területeknél:
55. §. Tárgyalás és 1. fokú határozat.
56. §. II. fokú határozat s az iratoknak kiadása az 

erdőfelügyelőséghez.
57. §. Az erdőfelügyelőség előterjesztése.
58. §. A közig, erdészeti albizottság eljárása.
D) Egyéb eljárási szabályok.
59. §. A különböző alapon kijelölt összefüggő terüle

teknél s egybefüggő, de különböző törvényhatósághoz 
tartozó területeknél.

60. §. Eddig kijelölt területeknél.
61. §. A kir. erdőfelügyelőség kötelességei.

V. Fejezet. (A birtokos által önként beerdősités alá 
vont területek.)

62. §. Az 1898. évi XIX t.-c. hatálya alá eső birto
kosokkal szemben,

63. §. más birtokosokkal szemben.

VI. Fejezet. (Jogerős határozatok végrehajtása.)
64. §. Kiadás.
65. §. Elrendelés a közig, erdészeti bizottság útján.
66. §. A közig, erdészeti bizottság intézkedése.
67. §. Tervek elkészítése.
68. §. Tervek kiadása.
69 §. Állami támogatás.
70. §. Területek évi bejárása.
71. §. Rendelkezések módosítása.

VII. Nyilvántartás.
72. §. Nyilvántartási jegyzék vezetése.
73. §. Részletes nyilvántartás és nyilvántartási ív.
74. §. Az eredmény az évi jelentésben tárgyalandó,

VIII. Átmeneti intézkedések.
75. §. Folyamatban levő ügyek iratai a kir. erdőfel

ügyelőséghez küldendők,
76. §. s az erdőfelügyelőség eljárása ez esetekben.

M.
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Az erdőaltisztek irodai szolgálata.
Az erdőgazdaságoknál — tudvalevő dolog — az irodai 

szolgálatot erdőőrök végzik.
Az irodai szolgálat legelső sorban a magyar nyelv 

tökéletes bírását követeli, némi iskolázpttságot és értel
met kíván. Miután altisztjeink nagyrésze a magyar nyel
vet sem birja tökéletesen, mert az elemi iskolán kívül 
más iskolát nem végeztek, természetes dolog, hogy az 
irodai szolgálat az altisztek értelmesebb részét vonja el 
a külső szolgálattól.

Ezen rendszer egyrészt hátrányos a védkerületi szol
gálatra, másrészt pedig az oda beosztott altisztek munka
kedvét sem fokozza.

Az altiszteket ezen pályára ugyanis a külső szol
gálat iránt érzett előszeretetük, viszi, s ha ezen vágyuk 
be nem teljesedik, bizony csalódva ülnek az íróasztal 
mellé. Csalódásukat növeli még az anyagi hátrány, mely 
az irodai szolgálat következménye.

A védkerületi altisztek fizetésükön kívül természetbeni 
mellékjárandóságokat is kapnak. Ezen természetbeni 
járandóságok jövedelmezősége azután mindig az egyéni 
ügyességtől is függ.

Az irodai szolgálatra berendelt altisztek mellékjárandó
ságaikat a legtöbb esetben pénzváltságban kapják ki, 
mely váltság magában véve is mögötte marad a természet
beni járandóság átlag értékének és az egyéni képesség 
a jövedelem fokozását be nem folyásolhatja. így tehát 
kétszeres a csalódásuk az irodai szolgálatra beosztottaknak.

Ha tekintetbe vesszük azt, hogy más szolgálati ágazat
nál az irodai szolgálatot tisztviselői rangba sorozott írno
kok stb. végzik, nagyon is méltányos lenne, hogy az 
erdészetnél ugyanazt végző altisztek javadalma, a külső 
szolgálatot teljesítő társaik javadalma mögött ne marad
jon s a különbözet pótlék címén kiadassák.

Tokodi Joachim.

*±±***A±*Ä^ *^***.±***AA ********* *******

Valamikor régen . ..
Irta Homok.

Valamikor régen egy álmosképü, ványadt cigányfiu a 
leikéhez szorította a hegedűt és elkezdte a húrokat pen
getni. Elsőbb csak az ujjaival cirógatta' őket, azután meg 
a vonóval húzott rajtok vonásokat, éppen, mint a festő
művész a kifeszített vásznon. És a Múzsával való enyel- 
gés ezen ihletett percében egy gyönyörű magyar táj ele

venedett meg a cigányfiu előtt, mely tele volt költészet
tel, tele volt romantikával és az ő sanyargatott bujdosó 
életének viharos emlékeivel. Ennek a tájnak minden szép
sége, minden varázsa belopódzott a készülő dalba és úgy 
égett azon, mint őszi hajnalokon sápadó fűszál hegyén 
a dér kristálya . . . Azután nem is sokára megcsendült 
a nép ajkán és szállt szomorú lelkeknek epedő siráma 
gyanánt:

Nem fuj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom, 
Levelet irt, levelet irt az én kedves galambom 
Mit ér nékem az aranyos levele . . .
Ha én magam, ha én magam nem beszélhetek vele.

Ez volt Dankó Pistának első szerzeménye. Lelké
nek első virága, melyről a Múzsa szárnyain lassankint 
fölemelkedett oda, a hová halála napjáig eljutott . . . 
Azóta eltelt egy negyedszázad is, a dalköltő kezéből ki
hullott a szárazfa és a rózsaágból faragott nyirettyű, ő 
maga pedig szomorú, fehér arccal elköltözött egy jeltelen 
sir alá, a magyar rónaszélre, hogy ott álmodjon tovább 
a Szépséges dalról.

Ebben az első dalban élő sóhaj a valóságból fakadt. A 
malom vitorlái valóban nem forogtak, ha nem fújt a szél. 
Ha csönd volt, ha nem, Zizegett a nád, ha nem játszot
tak a rónaviz fénylő tükrén a hullámok s amikor nem 
mozdult meg még a bárányfelhő sem az égen . . .

Valami mámoros hangulat, álmodozásra hajtó képzelő
dés fűszeresíti be a lelkemet most, amidőn Dankó Pista 
ezen első dalának fogantatásától csöndes mélázással 
végignézem a múlt tükrében a romantika zománcával be
vont ősi tájat egész a mai napig, és lépésről-lépésre kisérő 
szememmel, talán rezignáló, talán örvendező érzéssel, 
megállapítom a változásokat, melyek Dankó Pistának 
első gyönyörű dalát is im’ megcsúfolták már.

Akkor, mikor még a cigányfiu levegőbe meredt, égő 
szemekkel, fekete fürtökkel és lázas, nyugtalan lélekkel 
kiment a faluvégre, hogy az átmuzsikált éjszaka után le
fújássá sápadt arcáról az álmot, egy színes, gazdag táj
kép ölelte át a végtelenséget. Sehol semmi nyoma a 
kultúrának; a földön, a levegőben a természet erős 
akarata érvényesült lépten-nyomon, csak egy helyen volt 
emberi küzdés: a tó partján, fönn a himes dombon, a 
hol a szélmalom állt és iparkodott kihasználni az elemek 
játékát a megélhetés akkor még játszi küzdelméhez.

Nádastó, mocsár, láp, kisebb-nagyobb vízállások, majd 
egy-egy rónaviz feküdte meg a szűzi földet, hogy tükré
ben visszatetsszen olykor a felhős ég, mint az ember lel
kén a megbántás árnyéka. Azután meg rétek, mezők 
váltakoztak. A réteket körülkoszoruzta a sárga aranykának 
fénylő arcú pici virága és az ég kékségében pompázó 
nefelejts. Itt-amott, közel a parthoz erdőcskéket ■ termelt 
a sás, továbbá magas rétifüvet, melyből, mint az üres- 
fejü emberek, ki-ki ágaskodott a fekete nadálytő, kék- 
tölcséres virágával. A mélyebb, limányos helyeken pedig 
felütötte fehér virágát a vizirózsa, melynek leveleire 
szokta ma is leragasztani tojásait a cerkó, hogy ott költse 
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ki őket. Azután egy-egy magányos fűzfa ácsorgott elvétve 
itt-ott a vízben, melyre rászállt a fakutya — apró gém
faj — és ott bufogott meleg időben néha órák hosszáig 
is. A hangja, mint a távoli komondor-böfögés, elhallat
szott messzi a tanyák alá, ahol az emberek szava, mint 
a visszhang, került elő:

— Ahá, szél lösz, ugat a fakutya.
A molnár is örült ennek a hangnak, mert legtöbbször 

valóra vált a fakutya jóslása.
A mező tele volt, épp úgy, mint ma virággal, továbbá 

gyepfüvei és sárgavirágú kutyatejjel. Néhol királydinnye 
kötött, melynek szúrós, tüskés szálait még a legdurvább 
parasztláb sem bírja szenvedni. A kutyatej ma is ott üti 
föl sárgás virágait, ahonnan elmenőben van a csatak, 
az esőtől vagy a földárjától fölgyülemlett tócsa; innen 
azután siet más tájra vonulni a juhász is, nehogy el
mérgezze velők a nyájat. Megy arra, ahol a gyepfű enye- 
leg a szellővel, mely tudvalevőleg igen pompás étke a 
jószágnak. Abban az időben az ilyen helyeken, olykor 
hirtelen nagy hussanás süvített el az emberek füle mel
lett. Mintha nyilraj suhat volna át a levegőn. A seregé
lyek jöttek, százával egy csomóban és rászálltak a marha 
és a juhok hátára, szedegetni róluk a bögölyöket. Az 
állatok szívesen tűrték persze őket, mintha tudták volna, 
hogy a seregélyek az ő védelmezőjük a legütálatosabb és 
a legmegragadóbb légyfaj ellen. Aközben pedig a földön, 
a jószágok lábai között, hosszufarku, kis aranysárga és 
fehér madarak futkostak, a melyek barázda-billegetők név 
alatt ösmeretesek. Ezek annyira hűséges követői az állatok
nak, hogy az angolok „tehénmadár“-nak is elnevezték 
őket. És a gulyás vagy a pásztor, mint a nóta is mondja, 
behúzódott valamely bokor aljába és ott faragta a furu
lyát, vagy ha volt neki: fújta, kesergett rajta . . .

A nádas, a romantikának ősi fészke, a vadászok rej
telmes, idegizgató Eldorádója pedig, mint valami titok
zatos sűrű magány, húzódott sárga vonal gyanánt a falu
tól arra messzi, messzi a szomszédos határ suttogó erdője 
felé... És a rengeteg birodalom tele volt susogással, 
érthetetlen zagyva hangokkal, sápogással, locscsanással, 
madarak sivalkodásával, szárnyverésével és miszticizmus
sal. Ha puskával a vállán, közel ért hozzá az ember, a 
cerkók sivalkodása üdvözölte, amire fölrúgta magát a 
vörösgém, s ha fészke volt, el nem távozott a vadász 
feje fölül, hanem ott keringett folyton s mint a fiát féltő 
anya, csapkodott, krakkogott szüntelenül. És fölhívta a 
parti madarak figyelmét. Nemsokára előkerült a bíbic. 
Elkiáltotta magát: búvik, búvik ... A szárcsa elnyerítette 
magát és nagy robajjal menekült a viz fölött, meg
csapkodván szárnyaival a vizet. A vizicsirke úszás köz
ben lemerült a vízbe nyakig és úszott a part felé, meg
nézni az ellenséget. Mikor petyegve fölrepült, a távolabb 
levő vadkacsák is nagy hápogással merőlegesen az ég 
felé emelkedtek ... A sneff — lotyó, lptyó . . . kiáltás
sal kérdezte az embert, mig gyanúsat nem látott, ha 

pedig erdördült a puska: gyors jódlirozással nyilsebesen 
elszállt a többi szárnyasokkal együtt . . .

Ebben a szép hangulatos ősi világban, mondom, csak 
egy ember élt. Egy teremtett lélek, aki állandóan itt 
lakott. A szélmolnár. És a malom első vibráló derengése 
a szűzi táj lassú átalakulásának. Az országúton, mely 
veszedelmes kátyúival szeszélyesen kígyózva kanyargóit 
a falutól az ismeretlen tájak mélyébe, itt áltak meg elő
ször kocsival a távoli tanyák népei, hogy megőrlessék 
a kenyérhez való búzát, s amig a malom járt, hallgatták 
a lisztes ruháju ember beszédét, aki hamarabb tudomást 
vett a városi életről, mint emezek és méltatlankodva 
emlegette, hogy rossz világ lesz, mert odabent az urak 
nem egy lisztre „pitliztetik“ már a búzát, hanem leve
szik a fölét, mint a tejről, és fehér lisztből süttetik maguk
nak a kenyeret. Azután meg társulnak egymással, hogy 
megvegyék a paraszttól a termést és úgy okoskodnak 
majd, hogy aratáskor legyen a búza ára legolcsóbb, 
amikor a szántó-vető embernek szüksége van a pénzre 
és kénytelen-kelletlen eladni mindazt, amit az Isten adott.

Az emberek hitetlenül rázták meg még akkor a fejü
ket és nem tudták elképzelni annak lehetőségét, hogy 
más arasson az ő földjükön, mikor ők szántanak, ők 
boronáinak és ők vetik el Isten kezébe az életet.

— Mese ez — mondták mosolyogva, — azé az ország, 
akié a föld.

Ezek a beszédek természetesen csak ritkán kerültek 
elő. Az emberek is csak időközönkint, bizonyos napokon, 
jöttek őrletni, azután meg a malom is csak akkor járt, 
mikor szél fújt. Szél pedig akkor sem volt állandóan, 
ép’ úgy, mint ma. A természet sem haragudhat örökké, 
őnála is kiegyenlítődnek olykor az áramlatok, mint az 
emberek lelkében az ellentétes indulatok. Ilyenkor hasra 
feküdt a szélmolnár és nézte az eget. Az égen a felhőket...

Magukban élő emberek sohasem tudnak betelni a 
levégőég nézésével. És a felhők alakulásaival. Mint maguk 
a lágyszívű poéták. Az égen pedig sokan nem látnak 
semmit. Még a színek sem érdeklik őket.

Mikor szélcsönd volt és jóformán még egy lendületet 
se lehetett érezni a levegőben, akkor kapta magát, elő
vette a „tesziveszi-hálót“ — emelgető háló — és lement 
a semjékekre vagy a tóra „próbálkozni“. A tóban kesze
gek ívtak és szaporodtak és bizony sokszor egész tepsire- 
valót összefogdosott belőlük. Olykor pedig csak szemlélő
dött a tó partján ; nézte a libáit, amint csipogó, kis sárga 
fiókáikkal vidáman úszkáltak a viz fölületén, majd pedig 
hápogva adtak jelt a veszedelemről, ha a villásfarku vér
vörös kánya föltűnt a közelségben.

A ragadozó madarak legutálatosabb példánya a kánya. 
Olyan, mint a lelkes állatok között az, aki orozva, gyá
ván tör a más javaira. Még csak tekintélye sincs, mint 
például a sasnak. A pusztai ember, ha meglátja a sast, 
a meghunyászkodásnak egy érdekes nemét érzi. Meg
bámulja a levegő királyának méltóságteljes fensőbbségét, 
és nem riogatja, nem kurhéjáz rá, mint a kányára. Nézi
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és szinte félve les rá, hogy nem-e visz el egyet a bürgéi- 
ből, vagy a kácsákból, a libákból ... És ezt is milyen 
előkelőén 1 Nem a szájával veszi fel a földről, mint a 
kánya, amelyre magyaros káromkodással kiabál a juhász, 
vagy a pásztor, hogy elriassza, és husángot, kalapot dobál 
elébe . . . szidván :

— Kurhéjja 1
(A paraszt nem is nevezi másnak, csak „kurhéjjá“-nak a 

kányát.)
Hanem hozzáillő előkelőséggel emeli föl prédáját a 

körmeivel és egy nyomással úgy a hasa alá szorítja, 
hogy többé moccanni se bir; mig a kánya szájában 
rugdalódzik, csipog a kis liba, hogy az ember szinte 
megsajnálja és irigyli a ronda állattól.

Ezért ráértében gyakran ernyőt formál kezével a szél
molnár a szeme fölé és körülnéz, hogy nincs-e veszede
lem. Ha lát valami gyanús kóválygást, sietve hívja haza 
a jószágait: lili, lili . . . biri, biri ... s ha elértik a szót 
a fehér madarak, repülve jönnek, mint a vadludak, haza, 
a gyepes dombra. És hogy a kutya is hasznos háziállat
nak bizonyítsa magát, nagyokat csihant most „kontra“ 
gyanánt a levegőbe . . .

Ma is kedvesek ezek a dolgok és az álmodozó csönd
ben olyan jól esik az embernek elnézegetni őket. Hát 
még akkor, abban az időben 1 . . . Amikor még az élet 
őrült robotja és az emberek lármás kergetődzése nem 
puhította el a fogékonyságot a természet romantikája iránt. 
S amikor még minden a nagy alkotás ősi zománcában 
ragyogott . . .

Ez az ősi zománc azonban. lassankint kopni kezdett 
mindenfelé. Itt, ezen a bűbájos helyen is. Az emberek 
lelkében nemsokára föltámadt a terjeszkedési vágy, a 
vagyonszerzés utáni sóvárgás, mely azután nőtt és nő ma 
is, mint a hegyről lefutó lavina, amely épp’olyan vak és 
számítás nélküli volt kezdetben, mint aminő lesz akkor, 
amidőn majd leér a völgybe s a magakészítette katasztrófá
nak rémes ordításától meg fog rémülni. A szív is kezdett 
eltérni régi tradícióitól. Egyenkint dobta ki magából a 
nemes emberi érzéseket, mint a léghajós a magával vitt 
terheket s az ősi ember szelídített állattá kezdett át- 
vedleni. Az igények napról-napra nőttek, az indulatok 
fokonkint szilajodtak s az élet maga egy zűrzavaros köd- 
gomolylyá sürüdött, amelyben immár nemcsak a testvér 
a testvért, az apa a fiát és a fiú az apát téveszti össze, 
hanem még a feszületet vivő szentember sem találja meg 
az örök istenség tiszta és ragyogó oltárát.

A szegényből gazdag lett, mert sikerült neki kielégíteni 
a földéhségét; a gazdagból pedig szegény lett, mert 
sivárrá vált a szive ....

A rónavizeket lecsapolták, s ezzel megölték a benne 
vickándozó életet; a réteket is eltüntették sárga virág
koszorúikkal és nefelejts-bokraikkal; a szárnyasok árván 
maradtak és más hazába költöztek, részint pedig örökre 
eltűntek az Alföld madár-faunájából. A kócsag például 
csak az emlékét hagyta vissza és a seregélyekről is a 

szőlők és gyümölcsöskertek korhadó, öreg kerepelőfái 
beszélnek leginkább.

A pőregatyás pásztorok és gulyások sem fújják már a 
füzfasípot, ők se ábrándoznak naphosszant a szerelemről 
és a mosolygó-szemű lányokról, hanem az ördög bibliá
ját forgatják a bokor aljában. És a vadászok! . . Haj, haj, 
ezek meg a sárgalevelü, régi újságokból olvassák, hogy 
volt nekik egyszer egy rejtelmes, csodás és nagy Eldorádó- 
juk, amely letűnt, mint az életnek soha föl nem virradó 
hajnala. A nádasokat is kivágták, elpusztították, úgy, 
mint az erdőknek egy nagy részét és helyükbe búza- és 
kukorica-földeket varázsolt a kultúra.

Csak a malom , maradt meg a régi világból, az azóta 
már megszürkült, megöregedett szélmalmával együtt. És 
még egy: Dankó Pistának a szintén elköltözött cigány
fiúnak első szerelme, a dal, mely ma is él, ma is meg
csendül a nép ajkán és száll, szomorú lelkek siráma 
gyanánt:

Nem fuj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.

A termékeny, szűzi földet azután földarabolták. Azt 
mondták: éhes a nép 1 . . . Adni kell neki. » . Kikarózták 
az inzsellérek négy-ötholdas parcellákra és odaadták 
nekik ... Nesztek, éljetek 1 Csak azután fizessetek utána, 
mert ha nem : kicsúszik a kezetekből, mint a gyermek 
markából a porcellán-edény és sirhattok utána . . . Á nép 
boldog lett, szántott, boronáit, vetett, egyszer-kétszer ara
tott is, de ez nem tartott soká. A szélmolnár szava las
sankint kezdett beteljesedni. A ragadozó állatok, emberi 
formában kezdtek kibújni az odúikból s előbb egyenkint 
és ravasz óvatossággal, majd meg csoportosan és mind
egyre tolakodóbb módon körülhálózták a parasztokat és 
mint a mesebeli rókák, addig dicsérték a hollók hangját, 
mig ki nem ejtették a szájukból a sajtot. Az ország azé 
lett tényleg, akié a föld I . . .

És most nagy diadallal jött az uj-kor. Gőzzel, romboló 
erővel haladt beljebb, beljebb, hogy elsöpörje a régi hagyo
mányokat és helyébe állítsa mindazt, ami az ő felfogása 
szerint jobb a jónál. A szélmalom ellen is fölvette a 
harcot s ott, ahol valamikor a náderdő lengette bóbitás 
zászlaját, fölépítt'ette az első tanyai — gőzmalmot.

A gőzmalomnak persze nem volt szüksége a szélre, 
búgott állandóan és magas kürtőjéből ontotta egyre jobban 
a fekete füstöt, mely mint leszakadt fátyolszövet úszott 
a mező virágai fölött és az összezsugorodott tavacska 
tükrén át a szélmalom felé.

Bezzeg nem hallott most már őszszel se nagyot a szél
molnár. Olyan lett, mint a lotyó-sneff, a síkvizeknek 
messzelátó őre — belemeredt tekintetével a ködös távol
ságba és nézte, leste, hogy mikor jönnek az emberek 
őrletni a tanyák felől. És az emberek jöttek. Egyik a 
másika után. Egylovas, zörgős parasztkócsik vonultak be
felé, egy-egy zsák búzával az alcserényen, ámde nem a 
szélmólnár lejárója előtt álltak meg, hanem a gőzmalom 
kapuja irányában, ahol fölgyurt ingujjú legények vára
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koztak az őrletőkre s mikor megálltak, odamentek a 
kocsihoz, leemelték róla a búzát és bevitték a malomba. 
A parasztoknak tetszett ez. Mosolyogtak. Ilyen mosolygó 
arccal válaszoltak az elcsüggedt szélmolnár kérdésére is:

— Hogy mért nem kendnél őrletünk! . . . Hát azért, 
Imre bácsi, mert mi se leshetjük mindig a szelet. . .

— Hát eddig leshették ? — felelte szomorú, megnyúlt 
arccal a szélmolnár.

— Az eddig volt!
— De odaát nagyobb a vám.
— Nem baj, lévöszik érte a zsákokat, mög föl is töszik 

a kocsira.
A hetyke válasz nagyon lesújtotta a régi világ emberét. 

Hát ilyen az élet . . . így fizet a mai nemzedék . . . Vala
mikor könyörögtek neki, hogy őrölje meg a búzájukat és 
az volt a boldogabb, aki megvesztegetésül odanyujthatta 
a kos-zacskót, hogy gyújtson rá egy pipa jó magyar 
dohányra. Meg is süvegelték, ha látták, messziről ... És 
ehol e . . . Hiába no, az idők változnak ... És változ
nak az emberek is. De persze az győz, aki okosan, az 
ész segítségével változik és nem az árnak, hanem az 
árral úszik.

Most, hogy learatták a dús istenáldást és rendre hullott 
az élet, Imre bácsi, a szélmolnár, csillogó szemekkel s 
a győzedelmes emberek lázas gyönyörűségével kiáltott ki 
az országúira az ösmerőseinek :

— Jöhettek már őröitetni, hé!
— Ugy-e . . .
— Nem kell már a szelet várnotok.
— No . . . Miért?
— Azért, mert itt van már a motor, hajtja a vitorlákat!
A parasztok leszálltak a kocsijukról, hogy meggyőződ

jenek a szavak igazságáról. S amig nézték az öreg malom 
mellett, a tapasztott házikóban, az uj-kor lelkét: a gépet, 
mely a széles szij segítségével rabszolgai munkába töri 
az eltűnő kor régi maradványát, ha az szívósan ragasz
kodik még mindig a léthez, és azt mondja neki: dol
gozz, vagy pusztulj — megcsóválták fejüket és azt 
mondták :

— Hát bátya, halad a világ!
Halad, valóban halad. Elsöpör mindent; még a költé

szet virágait is lehervasztja, mert ime, már forog szél 
nélkül is a dorozsmai szélmalom.

Ki tudja, melyik a szebb, melyik a jobb. Mi, öregek, 
lehajtjuk a fejünket s a ragyogó múlt avarán várunk, 
várunk . . .

Vadásztársainkról.

Legkiválóbb és egyben legnélkülözhetetlenebb vadász
társunkon, az eben kívül, vadásztársmivoltánál fogva a 
sólyom szerepel mint olyan, amely több ezer esztendőn 
keresztül a fejedelmi és főúri vadászatokon a vadász 
legnépszerűbb társaként lett nevezetessé. A sólyomról, 
mint vadásztársról a „Magyar Erdészében már régebben 
is megemlékeztünk, úgy nemkülönben a népszerű másik 
szárnyas vadásztársunkról, az uhuról is, s így ezúttal a 
sólyom és az uhun kívül, egyéb olyan vadásztársainkról 
kell még megemlékeznünk, amelyek csakis kivételesen 
szerepelnek egyes vadászatok keretében, mint a vadászó 
emberek segítő társai. Ezek a vadásztársak: a gepárd, 
másnéven vadászleopárd, a vadászhiuz, a vadászparipa, 
a vadász-szarvas, a vadászmenyét és a vadászelefánt.

A vadászleopárdot, a Cynaelurus jubatus-t, Indiában és 
Perzsiában antilópra, gazellára és őzre idomítják. A 
gepárddal való vadászatokat a mesés Indiában, mainál 
nagyobb keretben, sólymászataink egykori pompájához 
hasonlítható fényűzéssel rendezték. Az angol kultúra tér
foglalása Indiában, a vadászleopárddal való vadászatokat 
ma már egyszerűbb keretek közé szorította.

A vadászleopárd, hasonlatosan a vadászsólyomhoz, 
selyemsipkát kap fejére, amely szemeit elfödi s amelyet 
közvetlenül a helyszínén levesznek fejéről. Hogy a raga
dozó közelléte az óvatos vad előtt föl ne tűnjön, a gepár
dot ökrös szekérre kötik. A vad az ökrök által vont 
járművet nem találja idegenszerünek. Ez utón bármely 
vadat, kellő elővigyázat mellett, megközelíthetnek. A szél
járatra persze mindenkor figyelemmel kell lenni; szem
közt hordó szélben vadat az ökrös szekérre rakott gepárd
dal sem fognak megejteni.

Bizonyos távolság után a gyakorlott ökörhajcsár le
kapja a gepárd fejéről a föveget, hogy az megpillanthassa 
a gyanútlanul legelésző vadat; erre aztán kötelékei alól 
fel is szabadítják s a gepárd neki is ronthat a kiszemelt 
prédának.

A vadászleopárd karmait lereszelik, letompítják, hogy 
a kiszemelt prédát szét ne marcangolja s így annak 
bőrét s húsát hasznavehetetlenné ne tegye. A vadász
leopárd rendszerint az áldozat nyakába ugrik, földre 
teperi azt, s miután nyakszirtjét átharapta volna, tüstént 
végez is vele. A vadász az elejtett vad omló vérével, 
főként májával, amit a leopárd legörömestebb fogyaszt, 
vadásztársát visszacsalogatja aztán az ökrös szekérre. A 
vadászatot még aznap más helyen is megismétlik.
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Amidőn Vasco da Gama tengernagy, az Indiába vezető 
tengeri utat fölfedezte, Európa előkelőségei, legkivált 
pedig az Indiát birtokló spanyol udvar és fő.urak ismé
telten hozattak Európába vadászleopárdokat s így azok, 
több évszázadon át, divatos vadásztársakként szerepeltek 
őz, sőt szarvasvadászatokon is. A vadászleopárddal vadász
kedvtelést űző uralkodók közül a krónika följegyzi a lova- 
gias I. Ferenc és XII. Lajos francia királyokat, Mátyás 
király fiának, Corvin Jánosnak sógorát, Sforza Ferencet, 
Milánó fejedelmét és I. Lipót magyar királyt, aki ural
kodása első évtizedében ismételten vadászgatott a 
Pozsonytól Bécsig elhúzódó dunamenti erdőségekben 
kedvenc vadászleopárdjával. A király leopárdja rendszerint 
a ló nyakán, a nyereg előtt húzódott meg királyi ura 
mellett.

A vadászhiuzzal Kelet-Ázsia és Észak-Afrika több népe, 
már régi időktől fogva vadászgat. Leggyakrabban az 
egyiptomiak vadászgattak vele kisebb vadra, minő főleg 
a nyúl és egyes szárnyasfajok. A vadászhiuz, a Felis 
caracal ábrázolásával, egyiptomi egykorú leleteken ismé
telten találkozhatunk.

A ló a vadászatokon, a rókaűzés keretében kulturvilág- 
szerte, legkivált Angliában, előkelő helyre került. Már a 
régibb korban is emlegetik azért a keleti eredetű vadász
lovak telivér fajtáit. Karcsú lábak, széles mellkas, kitartó, 
tüzes vérmérséklet jellemzik e lovakat, ellentétben az 
északi népek kisebb alkatú, bár kitartó, hidegvérű lovai
val. Sportvadászatok céljaira a rókaűzés csakis a keleti 
vért tudta felhasználni és értékesíteni.

Gondos keresztezés hozta létre lassanként a mai róka
űző, úgynevezett „parforce“ vadászlovak kiváló minősé
gét. Az ebbeli tenyészetek eredeti hazája azért nem 
Anglia, hanem Franciaország. Anglia csak tökéletesbítette 
a franciák tenyészetét. A régi francia tenyészetet nagyban 
emelte a keresztes hadjáratok idején francia földre került 
értékes keleti arabs vér. Az északi tartományok hidegvérű 
lófajtái nem kedveztek a parforce követelményeinek s így 
a francia és az angol föld lóanyagán kívül, a parforce- 
vadászló, más kiválóbb típust nem is szolgáltat.

Cserkészetekhez régibb időkben előszeretettel használ
ták a szelíd, beidomított agancsosfélét is, az úgynevezett 
vadász-szarvast. A kiszemelt szárvaspéldányok rendszerint 
falka társaságában nyertek felhasználást. Elejtésük szigorú 
büntetést vont maga után; különben is bélyegzővel vol
tak megjegyezve.

Az ilyen szarvast elkülönített helyeken kiváló gondo
zásban részesítették. A nap vagy az éj bizonyos szaká
ban az etetés idején, mindenkor pontosan és hűségesen 
jelentkeztek az etetőknél; egyebekben szabad kijáratuk 
volt az elkülönítmény területéről is, hogy időnként el-el 
vegyülhessenek a szabadban élő agancsos társak közé. 
Különösen bőgés szakában, sok kóbor természetű, kaland
vágyó kapitális bika csatlakozott így a vadászszarvasok 
mellé s nyomon követte azokat az elkülönítmény belse

jébe, ahol aztán a vakmerő jövevényt a vadászok le- 
öldözték.

A római szent birodalmi törvénykönyv, a lex Salica, 
XXXIII. könyvének 3. fejezetében határozottan körvona- 
lozza a földesurak vadász-szarvas tartásának jogait. A 
középkor végével e törvény ebbeli intézkedései is hatá
lyukat vesztik s így a vadász-szarvasók divatjukat múlják. 
Helyettük szarvasbőrbe bujt vadászok teljesítik még néhol 
a csalogatás íeladatát.

Az üregi nyulak ellen folytatott menyétezés révén, 
mint vadásztárs fölemlíthető a görénynyel rokon Mustella 
fúró-menyét is. Az indiai elefánt, az Elephas indicus, a 
dsungelela sűrű rejtekeiben lefolyó tigrisvadászatokon 
szerepel vadásztársként. A vadászelefánt rettenthetetlen 
erejével és nyugalmával, nem egy bátor vadászember 
életét mentette meg a tigris támadásai ellen.

„Ritka vadász-szerencse.“

E cím alatt lapunk 18. számában Gyöngyöshalászi 
Takách Gyula úr replikázik ellenem. Más helyen azt 
üzentem neki, hogy át látok a szitán, s mert az a bizo
nyos lóláb is kirí minden sorából: ám hordja dicsőség
gel győzedelmi zászlaját ama boldog meggyőződésében, 
hogy ő minden tévedésektől mentes bíráló szaktekintély 
még akkor is, midőn személyek és körülmények pozitív 
ismerete nélkül, csupán egyéni nemtetszése kedvéből 
kritizál és Ítél.

Mégis, midőn gyanúsításait, mindig reális, elfogulatlan 
szaklapunkban is látom, — bármily nehezemre esik e 
kelletlen munka: válaszolok hát, de csak úgy, amint 
érdemét látom, csupán azért, hogy reputációmnak ele
get tegyek.

Takách úr jelzi, hogy én Jankovich Bésán Gyula úr 
védelmére cikkelyezem, de balsikerrel.

Szegény fejem, hogy ezt is megéltem !
Mert én bizony nem is ismerem Jankovich Bésán 

Gyula urat; valóban, még csak nem is láttam soha, 
ő meg azt sem tudja, hogy egyáltalán létezem-e a 
világon.

Nagyon téved Takách úr, ha azt hiszi, hogy Stark 
főerdész parancsra és meggyőződése ellenére is tud és 
szokott cikkelyezni; sőt még abban is tévedni méltóz- 
tatik, hogy ez a szerény főerdész 8-as seréttel (mért nerh 
14-essel! ?) löveti halomra a silány őzbakokat.

Elbizakodottság kell ahhoz, hogy teljesen ismeretlen 
egyénekről nyíltan, sőt szerte az országban kolportált 
lapok utján kritikát mondjon valaki. Húsvadásznak, 
tömeggyilkosnak kiáltson ki mást, midőn az a bizonyos 
a világ végéről is feleáron szerezhetné be azokat a 
vadakat, melyekért itthon tízszeres árat áldoz, azt a 
bőkezű, nemes vadász urat, aki parányi 500 holdas 
erdejének őrizetére négy kiváló vadőrt tart; aki télen át 
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waggonszámra hordatja vadjainak a drága eleséget; aki 
olykor évekig lövést sem enged sok ezer holdas birtokán, 
ha nincs megelégedve vadjai tenyészetével; aki való
sággal szórja a pénzt akkor, midőn vadjainak védelméről 
van szó, sohasem élvezett községi bérletekre, tömérdek 
sodronykerítésre, felszerelésekre stb. stb.

Ez az úr ütött szálkát a Takách úr szemében, mert 
áz év tavaszán 31 őzbakot merészelt agyonlőni.

Hát igaz, hogy magam sem tudnék gyönyörködni 
ennyi szép őzike halomhulláján, inkább fele ennyi bakot 
és mégegyszer ennyi sutát látnék szívesebben a teríté
ken. De hát Jankovich Gyula úr így látta jobbnak s én 
körülbelül tudom is, hogy mi indította őt arra, hogy 
szokása ellen ily nagy számban lőjje le az őzbakokat. 
T. i. előző évben nem lőtt semmit, s a bakok hihetet
len módon elszaporodtak ; a tavaszi cserkészet alkalmá
val történt, hogy az utakat tisztogató munkásoktól 30—40 
lépésnyire 3—4—5 drb. őzbak is heverészett egy-egy 
csomóban. Csakis így történhetett, hogy hajnali 4 órától 
d. e. 10-ig 31 darabot lőtt le a vadász úr, s ámbár 
vadőrei még folyton mutogatták neki a bakokat jobbról 
is, balról is, már ő maga megsokalta és többre lövést 
sem tett.

A nagyszámú lelövés oka azonban nemcsak a szer
feletti szaporulat volt, hanem mert Jankovic’h úr bizo
nyára rájött ama szomorú tapasztalatra, amit én már oly 
rég panaszlok, hogy legszebb őzbakjaink nyáron át a 
községi szántóföldekre költöznek és nagyrészük vadorzók 
kezére jut.

Itt rá kell mutatnom Takách úr kettős tévedésére is. 
Azt mondja, hogy az a tömérdek őz abban a parányi 
erdőben nem lehet állandó, azok csak „beváltó vadak“. 
Éppen ellenkezőleg: azt mondhatnám helyes jellemzé
sükre, hogy majdnem mind kiváltó őzek ezek. Ott 
tenyésznek ugyanis erdei Eldorádójukban, de nyáron át 
kiváltanak a szomszéd mezőkre, részint hogy a szúnyo
gok és más élősdiek elől meneküljenek, másrészt pedig 
változatos eleségszerzés céljából.

Megjegyzi még azt is, hogy én azzal akarom menteni 
Jankovich úr eljárását, miszerint hirdetem, hogy ez a 
tömeges mészárlás rövid fél nap alatt történt, úgy, 
hogy a vadász még csak le sem szállt kocsijáról. Takách 
úr szerint ez az én védelmi pontom sülyeszti el éppen 
Jankovich urat.

Pedig Takách úr sohasem szokott tévedni ugyebár (?), 
mégis elég vakmerő leszek megjegyezni, hogy ámbár az 
a bizonyos pont nem íródott senki védelmében, ennek 
dacára a Takách úr támadásai ellen annyiban védi 
Jankovich urat, mert ahol 500 hold erdőben, rövid 6 óra 
alatt, le sem szállva a kocsiról, 31 drb őzbakot lehetett 
lőni, ott valóban nincs értelme a sopánkodásnak. Ez 
olyan túlszaporulat, amelyet csakis túllelövéssel lehet 
helyes egyensúlyba állítani

Viszont Takách' úr mintegy megsemmisítő csapás 
gyanánt vágja oda elém, hogy hiszen volt egyszer egy 

bizonyos „Haas“ is, aki a bécsi vadászkiállításon ámbár 
151 Sechserböck agancscsal, mint 3 napi zsákmánynyal 
tündökölt, mégis Ő felsége a király tetszését nem 
nyerte meg.

Hát instállom, véletlenül úgy történt ez a dolog, hogy 
én jó királyunkat éppen megelőztem hasonló, de magya
ros kifakadással. És csodák-csodája: Jankovich Bésán 
Gyula úr még így sem Sülyedt el a Takách úr lesújtó 
csapása alatt, pedig hisz’ én is segítettem neki 1 Az el- 
sülyesztés nem sikerült azért, mert Takách úr jelen Ítél
kezésében nélkülözi az igazságos, méltányos alapot. T. i. 
az a bizonyos Haas 3 nap alatt 151 drb. őzbakot lőtt; 
naponként 50-et, s valószínű, hogy estenden a nyelve is 
kilógott a nagy erőlködéstől. Hát kérem, tessék csak 
észrevenni, hogy itt igen lényeges különbség áll fenn! 
És, ha Takách úr nem volna hajlandó e különbséget 
felismerni, a méltányosság kedvéért arra hivatkozom, 
hogy egy szakirónak a közérdek szempontjából kell 
minden kérdés felett Ítélkezni, tehát itt a személy mellé
kes lévén : én egyszerűen kiküszöbölöm Haas urat és 
helyébe állítom boldogult és jelenlegi trónörökösünket. 
Ki ne tudná, hogy úgy Rudolf, mint Ferenc Ferdinánd 
Ő fensége évenkint a Jankovich úréhoz hasonló fegyver
tényeket produkáltak Festetich grófnál, a most hercegi 
rangra emelt híres vadász úrnál.

És, lássa Takách úr, nekem biztos tudomásom van 
arról, hogy azoknak a nagy uraknak puskája elé kocsi
ban liferált őzbakokat is tereltek, tehát kétségtelenül a 
numerust tartották szem előtt; s a drákói ítélkezése e 
tények felett: — mintha elkerülte volna figyelmemet!?

Vagy mit gondol Takách úr, hogy midőn a jelenlegi 
trónörökös a múlt évben is egy nap alatt több mint 
1000 fácánt lőtt, akkor riem a nutnerus volt a kitűzött 
cél? Talán csak nem abban találja mulatságát az a jó 
ízlésű nagyúr, hogy estére kelve bele kékül-zöldül az 
arculatja ? Vagy talán ezek is „húsért“ vadásznak, mint 
Jankovich úr, akinek, mellesleg mondva: jó egypár 
milliócska áll a háta mögött I ?

De vegye csak elő Takách úr újságjait, s míg egyik 
szemét boldogan legeltetheti befeketített nevek felett, ám 
a másikkal ne röstelje elolvasni a vadkereskedők jelen
téseit, melyek szerint a hűtőházak annyira túl vannak 
zsúfolva vadhússal, hogy ma már minimális áron is alig 
lehet eladni újabb szállítmányokat. Hát vájjon ez nem a 
„Schiesserei“ következménye? És van-e annál természe
tesebb jelenség, hogy midőn tömegesen tenyésztik a 
vadat, akkor tömegesen lövik is azt, tekintet nélkül arra, 
hogy ez a szemlélőben milyen érzelmeket szül.

Ha én egy nagy urat látok pazar szórakozás köze
peit : azt mondom, jól teszi, van miből, hát csak hadd 
szórja. Ha valaki ezrével tenyészti a fácánt és nyulat 
csak azért, hogy ezrével lőhesse azokat, ám teljék benne 
kedve. Mi van ezen megütközni való ?

Hja, de Takách úr azt mondja ám, hogy ne tovább : 
fácánt, nyulat, foglyot, ártatlan galambokat is lőhetsz 
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halomra, de őzet, ha ezer lesz is a kerted alján: csak 
tíz legszebbet szabad lelőnöd, mert különben még a 
Báli Mihály index naplójába is belekerülhetsz !

Végezetül pedig magamról is meg kell emlékeznem, 
mert mivelhogy .Takách úr jó egynéhányszor említi 
nevemet, hát ezt észrevétlenül nem hagyhatom.

Biz’ én csak egy szerény főerdész vagyok, aki nagy
keservesen szerzett diplomám mellett amúgy kézzel- 
lábbal keresem a mindennapit. Tudom és be is vallom, 
hogy sokszor és sokat tévedtem életemben, sok minden
féle gyarlóság lakozik bennem, de hogy tudva és akarva 
vadászregula ellen vétettem volna, azt feltételezni sem 
bírom önmagámról. Sőt dicsekvés nélkül merem állí
tani, hogy én vadjaim védelmében nem kevesebb mulat
sággal kisértem a minden oldalról rám leselkedő 
halált, mint Takách úr cserkészi ártatlan vadjait. — 
Egyetlen szenvedélyem a vadtenyésztés kint a szabad 
természetben, minden drót nélkül, s eme szenvedélyem 
áldozataként lakom emberektől szinte elhagyatott, kietlen 
erdőben, mert magam akartam így: oda építettem lakáso
mat, a hol azelőtt naponként csapatosan jártak a vad

orzók.
Hát kérem, a ki ilyenre képes vadjai érdekében, aki 

fegyver nélkül rendezi a vadászatot, csak azért, hogy ne 
legyen kénytelen egyet is lelőni, a ki 10 évi nyugdíjas 
szolgálatát hagyta el a feletti bosszúságában, mert a rá
bízott vadászterületeken sérthetetlen kontárok gazdálkod
tak : nem lehet, az a hírhedt vadász, a kit Takách ur 
holmi lekicsinylő feltételezésekkel akar nevetségessé tenni 1

Stark föerdész.

„Ritka vadász-szerencse“, cím alatt e lap hasábjain egy 
napilap híre nyomán Takách Gyula urnák közölt kriti
kája, amint ez előre látható volt, csakugyan összeütkö
zésre vezetett.

Az ügy a korrekt vadászat és okszerű vadtenyésztés szem
pontjából mindenesetre bír annyi fontossággal, hogy an
nak érdekében síkraszáljanak mindazok, akiknek ereiben 
igazi s holmi modern hóbortoktól nem szaturált vadász
vér csergedez s. valóban nagy kár lett volna, ha az eset 
hangtalanul tűnik el a szakirodalom berkeiben. De csak 
annyiban lett volna kár, amennyiben ezáltal a vadászat 
ügyének szolgálatában történt volna mulasztás. Jóllehet 
a dolog így a páros-viadal látszatával bir, mégis kívá
natos, hogy a küzdelem oda ne fajúljon, ahol az már 
az ügynek inkább ártana, mint használna, t. i. a szemé
lyeskedés terére.

Engedtessék meg nekem is az ügyhöz való hozzá
szólás, részben azért, mert a szóbanforgó vadászterület 
viszonyait ismerem, részben pedig azért, hogy Takách 
Gyula úr azon állítására, mely szerint „itt a vadászok 
lusták tollat fogni a kézbe, sőt még olvasni is“ legalább 
némileg rácáfoljak. (Mert mellesleg be kell vallanom, 
hogy fején találta a szeget.)

Előrebocsájtom azonban, hogy a küzdő felek egyikéhez 
sem szándékozom csatlakozni, hanem csupán a távlatból 
szemlélő harmadiknak nézeteit előadni s csakis annyiban, 
amennyiben azok szorosan az okszerű vadtenyésztéssel 
vannak összefüggésben.

A mi az ügy lényegét illeti, t. i. hogy „Schiesserei“-e 
a 31 őzbaknak egy délelőttön való leterítése vagy sem, 
erre röviden csak az a megjegyzésem, hogy minden igaz 
vadász már az eddigiekből is, de az előzmények nélkül 
is látva látja, hogy az igazság mérlegének serpenyője 
melyik oldalra billen. Pedig Takách úr egy nyomós ér
vet még ki is felejtett az ő serpenyőjéből, vagy úgy
látszik- lényegtelen argumentumnak találta azt, hogy az 
egész „epizód" április hóban zajlott le. Már pedig ez 
úgy a vadászat korrekt volta, mint a tenyésztésre nézve 
nagy jelentőséggel bir.

Sajnos, elavúlt és égetően reformálásra szoruló vadá
szati törvényünkön az őzbak lelövésének ápril 1-től 
fogva való lehetősége egy oly nyitott ajtó, amelyen 
keresztül a legsúlyosabb csapások mérhetők az őzvad
állománynak úgy mennyiségi, mint minőségi állapotára. 
Sajnos egyúttal az is, hogy ott, ahol egyébként szeren
csés viszonyok folytán minden adva van, sok helyütt a 
törvény e hiányosságát vagy egyáltalán fel nem ismerik, 
vagy félreismerik, avagy pedig többféle okból egysze
rűen negligálják s ekként lassan, de biztosan ama Faraó- 
ivadéknak sorsára jútnak, aki maga alatt vágta a fát.

Mert tegyük túl magunkat annak feszegetésén, hogy 
mi örömet érez az a szerencsés (?) vadász, aki tobbé- 
kevésbbe nehéz áprilisi cserkészete eredményeként végre 
lábai előtt szemlélheti a vedlés alatt álló s így kecses 
vörös frakkja ' híján rongyos kolduscsuhához hasonló 
szőrmezetben levő bakot, fakó s a legtöbb esetben kétes 
érettségü fejdíszével s nézzük csak az áprilisi lelövés 
következményeit a tenyésztés szempontjából. Természe
tesen a főcél ekkor is az,' hogy csak az erős, minél 
erősebb bakokat lőni s mi sem könnyebb, mint a télen 
át nélkülöző s a tavasz ébredésével felzsendülŐ gabona
vetéseket mohó vágygyal ellepő, sőt ezeken állandóan 
tanyát ütő, félig szelíd őzbakokból az erőseket a viszo
nyokhoz képest akár egy délelőtt, akár több napon át 
az utolsó darabig összeszedni. Ez megtörténvén, marad 
hamis vigasztalásúl a tudat, hogy ennyi meg ennyi gyenge 
hatos bakot futni engedtünk, bizonyára több erőssel össze 
se jöttünk s így nyugodtak vagyunk az állomány jövő 
sorsa felől, mert a suták fedezésére maradt elég bak, sőt 
a jövő évi siker is biztosítva van, mert a most megmaradt 
gyenge 6-os bak jövőre mind erős 6-ossá lép elő.

Előlép ám a szürke teóriában, de, sajnos, nem oly 
holt bizonyosan a valóságban. Mert a gyakorlatból merí
tett adatokkal kétségtelenül igazolva van, hogy az át- 
öröklődési törvények az őzvadra úgy, mint egyéb emlősre 
érvényesek, de az .agancsfejlesztés jórészt individuális 
jelenség, befolyásolva az éghajlati és táplálkozási viszo
nyoktól. Ebből folyólag kézenfekvő dolog, hogy erős 
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egyed erős, satnya egyed satnya utódokat nemz s így 
az oly őzállomány, melynél az áprilisi lelövés folytán, 
az erős bakok az üzekedési idő előtt már rég eltűntek 
s különösen még ha az ivararány sem helyes, lassan, 
de biztosan degenerálódik.

A szlavóniai esetből támadt polémiában egészen helye
sen ide konkludál Takách Gyula úr is s nézetem szerint 
csak azon érvelésével lőtt túl a célon, hogy engedjünk 
a bakoknak 7—8 éves kort megérni, hogy így erős 
agancsot fejleszthessenek. Hát ez igazán szépen hangzik 
a teóriában, jól fest a papíron is, de mutassa meg valaki 
kétséget kizárólag a gyakorlatban, cserkészet közben, a 
lőni vagy nem lőni kérdésének sokszor kritikus pillana
tában, hogy melyik az a lelövésre érett 7—8 éves őz
bak. Mert aki azt hiszi, hogy a korról az erős agancsra 
vagy fordítva az erős agancsról a korra — más tám
pont pedig cserkészet közben nem áll rendelkezésünkre — 
biztosan következtethet, az az eseteknek túlnyomó részé
ben alaposan téved. Ezzel ellenkező állítás ma már 
meghaladott álláspont, amióta a porosz-németeknek a 
nagyvad természetrajzának megismerésében korszakot 
jelentő vadmegjelölés eddigi eredményei, de különösen 
Brand Károlynak a fogazat tanulmányozásából kiderített 
adatai ismertekké váltak. Mindezekből — jóllehet vég
érvényes szabályt felállítani még korai volna — annyi 
máris kétségtelen azonban, hogy az őzagancs lépcsőzetes 
fejlődése t. i.: 1-ső év nyársas, 2-ik év villás, 3 ik év 
6 os, a sutba való fogalom, mert igenis valamely jó apa
állatoktól leszármazó, egyénileg is kedvezően befolyásolt 
és jó táplálkozási viszonyok között élő őzbak, bár hatos 
agancscsal nem jön a világra, de életének első évében 
már rendes hatos agancsot rakhat fel, második és har
madik életévében pedig már ép oly jó, esetleg még jobb 
fejdíszt is fejleszthet, mint amilyennel egy 7—8 éves 
degenerálódott, esetleg már egyénileg rosszul fejlett, avagy 
épen visszarakott őzbak díszeleg. Erre nézve a véletlen 
bizonyítékhoz is júttatott, mert esetem van reá, hogy a 
múlt évi aratáskor egy fogságba került őzgida, kitűnő 
tartás mellett takaros kis 6-os agancscsal lepte meg 
gondozóit f. év áprilisában. A kornak a fogazatról való 
meghatározását illetőleg sem akceptáltam vakon Brandnak, 
bár kételyt nem érdemlő állításait, hanem gyűjtöm az 
álkapcsokat s tanulmányozom őket, s mondhatom, hogy 
eddigi csekély gyűjteményem is igazolni látszik a foga
zatról való kormeghatározás elméletének megbízhatóságát.

Nehogy azonban ezúttal teljesen az elméletek útvesz
tőjébe tévedjek, sietek visszatérni a gyakorlati térre. 
Valamely őzállományban az adott viszonyok közt elér
hető legjobb ágancsfejlődést az ivararány helyes volta 
mellett a bakoknak az üzekedési időben való lelövése 
mellett vélem legcélszerűbben biztosítani, lehetőleg úgy, 
hogy inkább az üzekedési idő vége felé lövessenek el 
minden évben a vadászható bakok, amikor is már fel
tehető, hogy a sutákat túlnyomó részben befedezték, 
így eljárva, a jövő generációt úgy mennyiség, mint minő

ségre a lehető legjobban biztosítjuk, de maga a cserké
szet is a legtöbb élvezetet nyújt. Az olyan eljárást azon
ban, mint Takách úr is képzel, sőt talán követ is, hogy 
pl. olyan állományból, melyből 50 drb. jó hatos bak is 
kilőhető volna, csupán 3—10, mondjuk legerősebb bak 
lövessék ki, túlhajtottnak tartom. Mert amily mértékben 
így a célt szolgálni véljük, ép oly mértékben leszünk 
ártalmára is annak azáltal, hogy a visszarakott vagy 
egyénileg rosszul fejlődött bakoknak módot nyújtunk 
nem kívánatos tulajdonságaiknak átöröklésére. Minden 
más mód illuzórius, mert a természetben, sajnos, külö
nösen nagy terület és nagy állományt feltételezve, de 
meg az őzvad, különösen a bakok összeférhetetlen termé
szetét és vándorlásait sem tévesztve szem elől, egyál
talán nincs meg a lehetősége annak, hogy bárki is 
nyugodt lélekkel mondhassa meg valamely őzbaknak élet
korát, vagy nyújthasson biztosítékot aziránt, hogy vala
mely most gyengének ítélt s futni engedett 6-os bak 
jövőre jobban rak fel, vagy vissza nem rak. Mert hogy 
minden egyes őzbak 7—8 éves korára okvetlen kapitális 
bakká fejlődik, ez kizárt dolog. Ebből tehát az a követ
keztetés vonható le, hogy nem eléggé erősnek ítélt 6-os 
bak lelövésével az állománynak nemcsak hogy nem 
ártunk, hanem bizonyos mértékben használunk is, termé
szetesen csakis úgy, ha egyébként a lelövéssel az állo
mány megengedte numerus korlátáit áj nem lépjük.

De az ezen móddal ellenkező eljárás nélkülözi az 
okszerűség ismérveit is úgy az elmélet, mint a gyakor
latban. Mert vegyünk példát s tegyünk egy kis, csak 
futólagos számítást.

Szerénynek mondható 20 darabos őzsuta és megfelelő 
őzbak állomány mellett a bakokat 7—8 évig kiméivé, 
már ezen 20 darab sutának himnemü ivadékai, — epi
démia és nagymérvű vadorzást nem, — csupán a termé
szetes apadást feltételezve is, tekintélyes számra növe
kednének, pedig a közbeeső nőnemű ivadékoknak szapo
rulata is tekintélyes számban kell hogy növelje az állo
mányt 1—4’ éves korú őzbakokkal. Ekként évenként 
csupán csak a rendesen elenyésző csekély számban kép
viselt kapitális bakok lelövésére szorítkozva, az őzbak- 
állomány a 7—8-ik évben egy oly aránytalanul magas 
számra rúgna már ily csekély állomány mellett is, hogy 
éppen ezért ennek kifejezését mellőzöm is. Fogalmat alkot
hatunk így továbbá péld. 100—150 darabos őzállomány 
szaporulatának menetére nézve, a mily állomány nagyobb 
uradalmi vadászterületeken egyáltalán nem ritka. Ezzel 
szemben kétségkívül az az ellenvetés tehető, hogy a 
közbeeső ivadékok szaporulata nem jöhet tekintetbe, mert 
a suta-állományt a terület vagy egyéb viszonyokhoz képest 
évi megfelelő lelövéssel a kezdeti nívón tartjuk. Ám 
tartsuk, de mivel az őzbakokat 7—8 éves korig „érni“ 
hagyjuk, végeredményként mégis oda jutunk, hogy állo
mányunk ivararánya a 6—7-ik évben az ideális 1 :3 he
lyett cirka 3: 1 lenne. Vagyis egyik szélsőségből a másikba 
jutnánk. Szerencsére azonban a valóságban ez az eset 
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sohasem következik be, mert a természet a maga dolgaiba 
az emberi beavatkozást csak bizonyos határig tűri. A ter
mészeten kívül gondoskodnak az őzbakok maguk is arról» 
hogy a konkurenciát minél szükebb térre szorítsák s a 
felesszámu egyedektől a tért megtisztítsák. A tapasztalat 
és a jól gondozott őzállománynyal biró vadászterületek 
lőjegyzéke csakugyan azt igazolja, hogy a lövött őzbakok
nak úgy mennyiség, mint minősége évenként és normális 
viszonyok mellett, határozott keretek között mozog.

A lelövésre nem elég érettnek Ítélt őzbakok túlzásba 
hajtott kímélésével tehát ideális gólunkat kevésbbé, 
sokkal inkább azt érjük el, hogy szomszédaink részére 
nevelünk őzbakokat s ekként a dolognak anyagi kárát 
is valljuk.

Visszatérve a szlavóniai Jankovich-esetre, ott, eltekintve 
a lelövés idejétől, a lőtt bakok száma különösebb meg
ütközésre okot nem szolgáltat, legfeljebb a mód van egy
két különlegességgel spékelve.

Ugyanis az elért rekord a vadászúr különleges célja 
volt s e cél elérését mindjobban biztosítandó, a lelövést 
megelőzőleg a bakok pár év óta állítólag érintetlenül 
szaporodtak s hir szerint most pár évig megint érintet
lenül maradnak, amig számuk esetleg újabb rekordra 
nem nyújt kilátást. Hát a szám, tekintve a terület ked
vező fekvését s jól gondozottságát, kétségkívül pár év 
alatt ismét teljes lesz, de hogy a qualitás is meg fog-e 
felelni a kivánalmaknak, azt még a drávamenti buja 
növényzet nyújtotta ideális táplálkozási viszonyok dacára 
is kétkedve lehet hinni. A bakok számából ítélve, ott a 
sutaállománynak is tekintélyesnek kell lenni, már pedig 
az áprilisban egy délelőtt folyamán megrostált bakokból 
mindenesetre az alja maradt vissza s így júliusban a 
jövő generációról gyenge bakoknak sok sutával szemben 
kellett gondoskodni. A jövő őzbakok agancsainak milyen
ségéhez tehát nem nagy várakozást lehet fűzni. Pedig 
rendes körülmények között a drávamenti őzagancsok 
nem tartoznak a gyenge kategóriába.

Vonjuk le tehát az esetből vadállomány-tenyésztésünk 
érdekében a tanulságokat s egyebekben tartsunk a köz
mondással, hogy: de gustibus non est disputandum.

Hajek Antal.

Vadjaink megmentése.
Ahogy az első hátultöltő fegyver megjelent a láthatá

ron, a vadak sorsa meg lett pecsételve.
Kirchner, Novotny, Autonitsch és sok más fegyver

gyár modern fegyverei halomra lövik a vadat, s hozzá
járulnak a nagyobbszabásu körvadászatok, helyesebben 
körmészárlások, melyek közt van olyan is, mely nem 
száz, — hanem ezerszámra sorolja fel a meglőtt vadat.

Itt van azután a vadkereskedelem, mely a vadak és 
tojásaikat külföldre szállítja és rohamosan hozzájárul 
hazánkban a vadak pusztulásához. Ha még a vad 

Magyarországon volna értékesítve, akkor még hagyján, 
mert a vad ott képezi az eladás tárgyát, ahol van, vétel 
tárgyát pedig, ahol nincs. így legalább hazánk vadban 
szűk helyei benépesülnének. Csakhogy kár, hogy a vad 
kilenctized része külföldre kerül, hol aztán Rotschildék 
és más méltóságok ezerszám puffogják a nyomorúságos 
vadat.

Magam is szemtanúja voltam Morva-Szent-Jánoson, 
midőn báró Hirsch fejedelmi vendégeivel 3 napi kör
vadászatot rendezett. 4 vadszállító szekér naponta telje
sen megtelt nyúllal, ami körülbelül 4—5000 darabnak 
felel meg; emellett hány fogoly, fácán esett el? annak 
a jó isten a megmondhatója. Én a körvadászat után el
mentem a körülbelül 2 kát. hold terjedelmű temetőbe és 
kutyám 7 foglyot hozott, melyek az előtte való körvadá
szat áldozataivá lettek.

A vadpusztuláshoz nagyban hozzájárul a kóbor macs
kák és ebek garázdálkodása. Ezek keresztül-kasul baran
golják a vadászterületet, s bizony a még ki nem fejlődött 
vadban mérhetetlen károkat okoznak.

A vadászok rendszerint maguk az okai ennek. Nem 
kell sajnálni az ólmot kóbor eb, vagy macskától, hisz 
ezáltal segítve lesz a szegény kis állaton, mely gazdájá
nál koplal és így csatangolással kénytelen keresni élel
mét. Legveszedelmesebbek a kóbor vadász-ebek, amelyek 
a rossz dressúrán keresztül esve, a vadfogás tudományát 
megtanulták és ebbeli képességüket, —'mihelyt csak 
alkalom kínálkozik, — ki is használják. Jaj az oly 
vadászterületnek, ahol csak egy ily kóbor eb is mutat
kozik, mert az nemcsak hogy a vadat elfogja, hanem 
csatangolásaival ki is űzi azt.

Az orvvadászat is fölötte dívik, különösen a felvidéki 
és erdélyrészi megyékben. Hát, hisz az nem volna olyan 
veszedelem, ha egy polgár évente egyszer-kétszer el
megy egy kis tilos nyúlpecsenyére, de bizony az 
gyakrabban körülnéz a vadászterületen és nem a maga 
és komája számára lövi a tapsifülesf, hanem gyakran 
borjas szarvas-tehenet és egyéb másállapotban levő 
állatot, mert azt könnyebb lőni. Mit törődik ő a jövővel! 
Ő, amit, lát, mindent lő, csak nagy legyen és pénzt hoz
zon. A vadorzót bajos elcsípni. Kirándulásaira az éj 
leplét használja, forderladerjét korhadt fatörzsekbe ron
gyok közé csavarja és mihelyt a hold kidugja ezüst 
tányérját, előveszi, s meghúzódva valami bokor mögött, 
lesi a szerencsét. Figyelmes, óvatos és bizony nemcsak 
a vadőrrel, hanem még a csendőrőrjárattaí is szembe
száll, ha szorul a kapca. Ha hurokra is kerül az ilyen 
elvetemült vadember, büntetését könnyen leüli, s egy- 
pár garasért vesz magának mordályt és hozzálát újból 
mesterségéhez.

A vad pusztulását azonban leginkább azon körülmény 
okozza, hogy a vadászok vajmi keveset törődnek vadász- 
területökkel. A törvényt betartják ugyan, s azzal azt gon
dolják, hogy ezzel eleget tettek kötelességüknek. A vad
óvást, ápolást már mellőzik. Pedig ez a fő. Ha az ember 
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nem mozdítja elő a vad létfentartásához szükséges kel
lékeket, akkor vadszaporulatra ne is számítson. A vadnak 
gondozás, ápolás kell. Gondoskodni kell kellő számú 
etetőhelyekről és szórókról.

Öröm az olyan vadászterületre lépni, ahol a vad gon
dozva van. Itt évről-évre szaporodik és csupa egészséges 
egyedekből áll.

A vadpusztulás megakadályozásának volna egy módja, 
ha az arra hivatottak szivükön viselnék a vadak sorsát.

Be kellene hozni, hogy a községi vadászterületek csak 
azon esetben adassanak bérbe, ha a bérbe vevő kötelezi 
magát, hogy a vadat télen eteti. Vadetetőket a község 
csináltatna, ami nem is kerülne olyan sokba, és eltart 
50—60, sőt még több évig is.

A törvény vadorzásra vonatkozó részét módosítani kell. 
Nem mondok sokat, de legalább a mai büntetésnek 
kétszeres büntetését kellene az‘ orvvadászokra szabni.

Közigazgatási járásonként vadfelügyelői állások rend- 
szeresíttessenek, akiknek kötelességükben állana évente 
legalább egyszer kerületüket bejárni és az észlelt szabály
talanságokat a megyei vadászati főfelügyelőnek bejelen
teni. A vadászati felügyelők útiköltségeit és napidjjait, a 
község a vadászati bérösszegből fizetné. Budapest szék- 
helylyel pedig egy .központi vadászati felügyelői állás 
volna rendszeresítendő, amely a megyei főfelügyelőktől 
gyűjtött adatokat egyesítve, a központi statisztikai hiva
talba küldené. A vadászati felügyelőséggel a járási köz
pontban lakó erdőőrt, vagy ilyen nemlétében más, 
ehhez értő személyt kellene kinevezni. A megyei vadászati 
főfelügyelői állással pedig a megye központjában lakó 
erdészt kellene megbízni és ezen ténykedéséért a megye, 
— a községek arányához képest — bizonyos évi dijat 
fizetne.

A vadvédelem terén érdemeket szerzett egyének jutal- 
mazandók volnának a jövedéki birság-alapból.

Csak ily módon érhetjük el, hogy hazánk vadállomá
nyát megmentjük és Magyarország híres vaddús, — de 
pusztuló területeit, — újból benépesítjük.

Ifj. Kasparek Károly.

Vadászat és vadkereskedelem.
Rovatvezető Gyulai Gy. Károly.

Szarvasbőgés szakának küszöbén, a vadpiac forgalma 
is Európa nagyobb vadpiacain élénkebb képet mutat. 
Sajnos, az árakról ma egyáltalán nem mondható, hogy 
azok a fogyasztó közönség szempontjából alacsonyaknak 
volnának minősíthetők. Európaszérte távol vagyunk még 
attól, hogy a vad a közfogyasztásban mint olcsóbb nép
élelmezési cikk szerepelhessen. A vadállomány nagyobb 
arányú bősége, kedvező vadszállítási díjtételek s a hűtő
házi intézményeknek általánosabb elterjedése volnának 

hivatottak a vadpiac forgalmának emelésén s a mai 
vadárak mérséklésén lényegesebben lendíteni.

Szeptember hó bekövetkeztével, honi első vadpiacun
kon, a budapestin, a következő vadféle szerepelt:

Őz egészben kgrmonként 
Fogoly darabonként . . . 
Nyúl, öreg, darabonként 
Nyúl, süldő, darabonként

F40—1'60 kor. árban
0-80—100 „
2-80—3-00 „
1 -40—200 „

A mienknél valamivel változatosabb, bár korántsem 
jutányosabb a berlini és a wieni vadpiac, következő 
áraival: 

Őz kgrmonként
Vadsertés „
Szarvas „
Dámvad „
Fogoly darabonként

0-72—2'04 kor. árban
0-36—0-48 „
0-84—1-44 „
0-96 — 1-08 „
0-48—0-60 „

A fent részletezett vadárakból -megállapítható az, hogy 
a fogoly a külföldi vadpiacokon határozottan olcsóbb, 
mint minálunk.

A bécsi cs. és 'kir. statisztikai hivatal nemrégiben 
közzétette a legutóbbi tíz év élelmicikkeinek ártáblázatát 
a tíz év átlagos árainak feltüntetésével. Az árpiacok 
során Európa valamennyi számottevő nagy városa szere
pel, ezek között tehát Budapest is. A kétségtelenül tanul
ságos statisztikai adatokból megtudjuk egyebek közt azt, 
hogy a francia vadpiac Európában aránylag a legdrá
gábbakhoz tartozik s a francia városok sorában Lyon 
városa az, amely Budapesthez hasonlítható forgalma és 
létszáma mellett, sokkalta magasabb vadárakat nyújt, 
mint a kontinens bármely egyéb városa. Vadértékesítés 
s a vadászterületek jövedelmezőségének szempontjából 
ez mindenesetre kedvező tünet. A lyoni vadpiacon főleg 
az őz, a szarvas, a nyúl, a fácán és a fogoly a legkere
settebb. Lyont sorrendben köve,ti magas vadáraival : 
Páris, Madrid és Wien. A francia, a spanyol és az 
osztrák vadpiacok tehát a legdrágábbak. Miután vad
készleteink túlnyomó része, az osztrák piacokon nyer 
értékesítést, az osztrák vadpiac közvetítő kereskedelme 
mindenesetre búsás jövedelmet tud magának a magyar
országi eredetű vad értékesítése révén biztosítani.

A nevesebb vadpiacok átlagos vadárai a legutóbbi tíz 
év alatt, a következőek voltak :

Szarvasnál:

Lyonban kgrmonként 
Madridban „
Wienben
Münchenben’ „
Budapesten „
Párisban „
Rómában „
Berlinben „

2'60 kor.
1-80 „
1 '64 „
1 '44 „
1-42 „
1 '26 „
1-22 „
0-84 „
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Őznél:
Lyonban kgrmonként 2 24 kor.
Párisban „ 1 -68 „
Zürichben „ P66 „
Münchenben „ 1'57 „
Rómában „ P33 „
Wienben „ T32 „
Budapesten
Berlinben

1 '30 „
1-16 „

Sörtevadnál:
Madridban kgrmonként 2’55 kor. 
Zürichben „ 1’71 „
Lyonban „ 1 -70
Wienben „ 1/53
Dresdenben „1 1 -50
Münchenben „ 1’45
Budapesten „ L41
Párisban „ 1'24
Berlinben „ 0’72
Rómában „ 071

Mezei nyúlnál:
Lyohban drbonként
Párisban
Dresdenben
Zürichben „
Leipzigben
Kölnben
Breslauban „

5'50 kor.
4-— „
360 „
3-40 „
3 33 .,
330 „
2'90 „

Münchenben „ 250
Berlinben „ 2’49
Budapesten „ 2-25
Wienben „ 203
Rómában „ 1;62
Rigában „ 1'50

Fogolynál:
Lyonban drbonként 
Párisban
Wienben ’ „ 
Dresdenben „ 
Zürichben ' „ 
Kölnben „
Madridban „
Leipzigben „
Budapesten
Rómában „
Rigában „
Münchenben „
Berlinben „

2’52 kor.
1 ’42 „
1 -20 „
1-14 „
112 „
1-10 „
1 -09 „
1-01 „
i-oo „ 
0'91 „
0'89 „
0-80 „ 
078 „

Fácánnál:
Lyonban drbonként 3'80 kor.
Rómában „ 3'36 „
Wienben „ 3’30 „

Dresdenben drbonként 3 03 kor.
Párisban „ 302 „
Kölnben „ 260 „
Zürichben „ 2-58 „
Budapesten „ 2'57 „
Leipzigben „ 2'56
Münchenben „ 2’50 „

Vadkacsánál:
Lyonban drbonként 2'26 kor.
Párisban „ 2'24 ,,
Dresdenben „ 190 „
Wienben „ 170 „
Leipzigben ' „ 1'60 „
Budapesten „ 140 „
Rómában „ 1 36 „

Szalonkánál:
Lyonban drbonként 3’60 kor.
Kölnben „ 3'58 „
Dresdenben „ 3'40 „
Leipzigben „ 3'20 „
Budapesten „ 300 „
Párisban „ 2'54 „
Rigában „ 200 „
Rómában „ 1'20 „

Lyon és Madrid vadpiacának túlmagas árai abban 
a körülményben találják magyarázatukat, hogy ezek a 
piacok, az oda legtöbb vadat szállító magyar, osztrák 
és német vadpiacoktól legtávolabbra esnek s így a vámon 
kívül, magas vasúti díjtételek is terhelik az odairányuló 
vadszállítmányokat.

Az osztrák erdészek Herkules-fürdőn.
Orsóvá, 1911. szept. 22.

Igen tisztelt Szerkesztő Úr, kedves Barátom! Nem a 
divatnak akarok hódolni azzal, hogy a M. E.-nek szánt 
ezen tudósításomat episztola alakjába öntöm, de más 
formában aligha mentegethetném magam, hogy Alborák 
módjára jól elrejtett magányból olyan eseményekről tudó
sítalak, melyeknek sem szem-, sem fültanuja nem valék.

Hogy esett, majd kiderül. Annyi bizonyos,' hogy én 
nagyon nekikészültem a dolognak. Micsoda fenomenális 
riportot írok a M. E. részére, ha majd megérkeznek az 
osztrák kollegák élükön Auersperg herceggel. Meginterv- 
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juvolom magát a herceget, lovag Guttenberg udvari taná
csost és a többi nevezetesebb osztrák férfiakat a Magyar
országon látottak és tapasztaltak felől; leírom, hogy minő 
ruganyos léptekkel lépett a hajóhídra a daliás termetű 
erdész-herceg! — Édes álom, keserű valóság! Nem lát
tam a herceget, nem tudom valóban daliás-e, nem csatla
kozhattam ritka vendégeinkhez kísérőnek, mert hem vol
tam meghíva . . .

Hogy megértsd a helyzetet, egy vendéglátás történetét 
mondom el őszintén és híven, még a gazda nevét is ki
írom becsülettel, hiszen úgy is tudom, hogy az én Jakab 
barátom ha élne, se olvasná e lapot, de ha olvasná is, 
tetszene neki, mert hogy úgy történt, ahogy megesett, 
abban ő vele született, jobban mondva hitével öröklött 
természeténél fogva, semmi különöset nem találna.

Bizonyára ismerted Te is Blumberger Jakabot, a heves- 
bátori volt körjegyzőt, aki igen szives, kedves ember 
volt vallásfelekezeti különbség nélkül.

Hát vendéglátás volt Jakabékná)! Valami erdőügyben 
szállt ki a komisszió s így magam is ott voltam, de a 
fők közt ott volt a pétervári főszolgabíró, a helybeli 
esperes-plébános, talán, ha jól emlékszem, az erdőfel
ügyelő is, szóval előkelő .társaság.

Jakabéknak nem volt gyermekük és jómódúak voltak. 
Ha csak vendéget kellett látni, ők mindég kitettek magukért. 
Volt ott minden, ami jó és drága! Mára villásreggelinél 
kaviárt, tengeri rákot, lazacot, sört, válogatott likőröket, 
asszubort szolgáltak fel; az ebédnél május derekán a 
sültek után gyenge kukoricával, őszibarackkal kedves
kedtek ; finom szivarok, csemegeborok s pezsgő kínálá
sával fejezték be a lakomát, szóval elég előkelőén adták.

Jelen volt azonban a vendégfogadásnál két családtag 
is. Egy földbirtokossá lett meggazdagodott korcsmáros, a 
nagy, veresszakállu Józsi bácsi és az asszony testvére, 
egy cvikkeres, kivasalt gavallér, egy újdonsült doktor jurisz.

A házigazda és háziasszony igazán ritka szívességét 
és készségét Józsi bácsi túllicitálta szeretetreméltóságával, 
amint a villásreggelin a vendégeket kínálgatta: „tessék 
abból a halból vagy pogácsából, parancsol talán egy 
pohár asszubort, vagy inkább sört?" A kis doktor meg 
azon buzgólkodott fáradhatatlanul, hogy az urak szivar
jainak végét levághassa s tűzzel szolgáljon, ők azonban 
ketten sem ételhez, sem italhoz hozzá nem nyúltak; a 
vendégekkel csak a házigazda kocintott.

— „Józsi bácsi, hát maga nem koccint velünk ?“
— „Köszönöm, én délelőtt nem szoktam. Azonképen 

a kis doktor sem szokott."
— „Hát legalább gyújtson rá!“
— „Köszönöm, csak pipázni szoktam." — A fiatal úr 

pedig szerényen nyúlt a belső zsebébe s rágyújtott a 
saját készített cigarettáiból. Ebéd előtt tapintatosan el
tűntek s csak ebéd után láttuk őket ismét viszont, de 
akkor is hasztalan nógattuk őket, hogy koccintsanak 
velünk, szabadkoztak, de nem is tehettek mást, mert 
nem kaptak poharat.

Hjah, ennél a háznál, mint később is meggyőződtem 
róla, az volt a szigorú házirend, hogy a kínálás csak a 
vendégnek szólt; ételhez, italhoz nyúlni csak a vendég
nek volt szabad, sőt még a háziúr is csak kéztől s ki
mérten kapott az ennivalóból, az ivást pedig otthon csak 
markirozni volt szabad ; családtag , pedig, a háziúr és 
háziasszonyon kivül, a vendégekkel együtt az asztalnál 
helyet nem foglalhatott.

Úgylátszik, a magas kincstárnál is ez a házirend és 
mi, az orsovai erdőhivatal tisztikara voltunk itt a Józsi 
bácsi meg a doktor úr, akiknek megengedtetett, hogy az 
Orsován hajóról kiszállt kedves vendégeit az erdőhiva
talnak a megérkezéskor melegen üdvözölhessék, a bér
kocsikra való átszállásoknál szives szolgálatkészséggel 
segíthessenek s aztán a vendégeket a bérkocsik az állo
másra s innen a földm. minister által megrendelt külön 
vonat Herkules-fürdőre vitte, a vendéglátó házigazda eme 
meg nem hivott családtagjai pedig hazamehettek szűkebb 
családi otthonukba elmélkedni afelett, hogy miért is nem 
kisérhették el ők is a vendégeket az uradalom belterü
letén s nem jelenhettek meg az életükben talán csak 
egyetlen egyszer kínálkozott alkalomkor sem az osztrák 
birodalmi erdészeti egyesület Herkules-fürdőn tartott tanul
ságos közgyűlésén.

És ez az oka annak, kedves Barátom, hogy bár jó 
forrásból merítek, mégis csak másodkézből vett tudósítás
sal szolgálhatok.

Azt talán említenem sem kell, hogy Herkulesfürdő a 
tanulmányút végpontja volt, s ide már nem az erdő
gazdasági viszonyok megismerése végett jöttek el az 
osztrák kollegák, hanem az elejétől végig érdekfeszítő 
tanulmányútnak méltóbb befejezése már nem is lehetett, 
mint a természeti szépségeiben világhírű Alduna és 
Herkulesfürdő megtekintése. — A tanulmányút tanúságait 
magukkal hozták ide s itt tartották meg a^beszámolót 
a látottak felett, tehát a legérdekesebb csattanó a Herkules- 
fürdőn megtartott közgyűlés volt.

A közgyűlés a Színház termében Auersperg herceg 
elnöklete alatt folyt le. A rövid elnöki megnyitó után 
Bund Károly, az Országos Erdészeti Egyesület titkára, 
tartott német nyelven szabad előadást Magyarország 
erdészeti viszonyairól, s mint ő maga mondta, ezen elő
adásában mintegy keretet kívánt nyújtani ahoz a képhez, 
mit a tanulmányúiban résztvevők a magyar erdőgazda
ságról alkothattak. A nagy tetszéssel fogadott előadásban 
az osztrák kollegák lelkesedését még az a körülmény is 
fokozta, hogy előadó szebben és formásabban beszélt 
németül, mint sok született nérpet.

Ezután következett a látott dolgok megvitatása. Gutten
berg Adolf udvari tanácsos alelnök általánosságban adta 
elő tapasztalatait, mig dr. Janka Gábor cs. kir. erdőmester 
használati és technológiai, Schmid István felsőbb erdé
szeti tanintézeti igazgató erdőtenyésztési, erdőápolási és 
védelmi tanúságait ismertették a tanulmány-utnak.

Érdekes vita fejlődött ki a felett a kérdés felett, hogy 
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vájjon az egységes vagy többféle képesítéssel való szak
képzés helyesebb-e. Ez a kérdés, dacára az igen érdekes 
felszólalásoknak, eldöntetlen maradt, de azt hiszi tudósító, 
hogy a többség véleménye mégis abban egyezett meg 
leginkább, hogy az erdőtisztek képesítése jobb ha egysé- 

.ges és főiskolai végzettséghez kötött, ellenben a segéd
szolgálattól a nyers erdőőrzést célszerű elválasztani, s mig 
az erdészeti segédszolgálat ellátása jó altiszti iskolákból 
kikerült s ilyeneknek képesített egyénekre bízandó, a 
nyers erdőőri szolgálatot teljesítőktől pedig nem szabad 
sok tudást és előtanulmányt követelni.

Gyűlés után — mint már szokás, — a földm. minister 
által adott búcsú-bankettre gyülekeztek a meghívottak, 
melyen mondanom sem kell, sok talpraesett ékes szónok
lat tartatott, a hangulat mindvégig emelkedett maradt s 
a német sógorokkal való szívélyes barátkozás — a mi 
különben már a hosszú tanulmány-ut egész idején erősen 
megalapoztatott, — itt végleg és fényes sikerrel be- 
tetőztetett.

Bankett után a fürdő megtekintése következett. Másnap 
21-én 17 tagból álló társaság kirándult a Suskura s mintha 
az idő is meggondolta volna magát, derültre változott se 
kirándulásban résztvevők az itt eléjük tárult ritka termé
szeti szépségek által felejthetetlenné tett emlékeket vihet
tek magukkal.

Egyébként az E. L. érdemes szerkesztője, mint első 
közleményében is tette, bizonyára gondoskodni fog, hogy 
a szakközönség az egész tanulmány-út lefolyásáról, annak 
úgy tudományos, valamint gyakorlati értékéről tájékoztatva 
legyen, én ezúttal még csak egy pár hangulat-töredéket 
jegyzek fel.

A magyarok az osztrákokkal és viszont kölcsönösen 
nagyon megvoltak elégedve s általános volt az öröm a mi 
részünkről, mert a német sógorok alapos, tudásu bár, de 
igen fidelis kedves s szeretetreméltó kollegáknak bizonyul
tak ; az osztrákok pedig annak örültek leginkább, hogy 
ime felfedezték Magyarországot, a. mely nem is Ázsiában 
fekszik, mint eddig hitték, s hogy fezekkel a magyarokkal 
lehet valamit kezdeni.

Az osztrákok a mieinknek főleg azáltal imponáltak, 
hogy bár sok neves és nagy emberüket küldték ide, azok 
közt ugyanannak a gőgnek és rátartiságnak, mely áltálá
ban a magyart annyira jellemzi, még csak nyomát sem 
lehetett feltalálni.

Az elnökük például Auersperg Károly 140 millió korona 
értékű vagyonnak az ura, főmagasságu herceg, nem jött 
udvartartással és kísérettel, még csak egy inas sem volt 
vele, hanem a legszükségesebb holmiját ő maga hordta 
az elmaradhatlan rükkzakban saját fenséges'vállain. Szép 
daliás termetű, 60 éves életkora dacára sem öreg, izmos 
magas ember, a ki nagy léptekkel mindenüvé odalép, 
hot valamit látni vagy tanulni lehet. Szegeden hóna alá 
szedi a sok parajt, füvet, virágot s kedélyesen kérdezgeti 
ki a meghökkent erdész urakat hogy ez mi, és ez mi ? 
Ha nepn tudja a kérdezett, ő mint egy élő lexikon ismer 

minden füvet, alaposan tájékozott minden szakkérdésről. 
Palicson tréfás szabadkozással nem fogadja el a külön 
fürdő-kabint, de egy pompás fejessel a társasba ugrik s 
ép oly kedélyes jó barát, mint a komoly munkában, vagy 
a fehér asztalnál. Szabadkán a külön szolgálatára rendelt 
erdőőrt nem fogadja el s az erdőtanácsosnak mikor az 
erdőőrt előállította, azt feleli: „Barátom, látszik hogy 
Magyarországon vagyunk! Jegyezze meg, hogy mióta a 
ruhámat be tudom gombolni, nekem még öltözködni soha 
senki nem segített.“ Amellett ez az ember egy kiváló 
tudós és lángész, nagy szónok, kinek nincs egy elhibázott 
szava sem. Amit mond, az át van gondolva és sohasem 
mond többet, mint a mennyit kell.

Mennyi fenség és mennyi egyszerűség egy emberben 1 
És kiváló férfiak voltak a többiek is mind, kiknek nemes 
egyszerűsége, keresetlen őszintesége nemcsak megjelené
süket tette rokonszenvessé, de remélhetőleg ezeknek a 
póznélküli embereknek öntudatos s mégis szerény fellépé
sükben adott példaadása a mi nyomorúságos rangkórság
ban sínylődő szakéletünkre is kihatással lesz.

Viszont a-z osztrákok el voltak ragadtatva nemcsak a 
látottaktól, hanem a magyarok példátlan vendégszeretete 
által is. Már a budapesti fogadtatáson meg lett vetve a 
jó alap s azután mindvégig fokozódott a német testvérek 
bámulata és jó véleménye a mi szakdolgaink szemléletén 
és mi rólunk.

Bár be kell vallanunk s ezt e lapban őszintén meg
tehetem, mert az osztrák kollegák magyar nyelvű lapot 

.úgy sem olyasnak, hogy nagy szerencsénk volt.
A szlavóniai tölgyesek, Szeged, Szabadka, Deliblát, 

Királyhalma, Vadászerdő, a mi magyar erdőgazdaságunk 
speciálitásai. Itt tagadhatatlanul erősek vagyunk, de már 
az' aldunai hegyvidék erdész-embernek igen -szomorú 
látványt nyújt, s feltétlenül eszébe juttatja, hogy itt már 
közel, vagy talán már benne is vagyunk a Balkánban. 
Szerencsére azonban, mikor a Társaság a Dunán leeresz
kedett, az eső szakadatlanul esett egész a Babagájig. így 
azok a mértföldekre terjedő kecskelegelők, amik nemcsak 
Szerbia, hanem a magát kulturált államnak valló Magyar
ország partjait is eléktelenítik, észrevétlenül maradtak el 
a hajó megett. És mire az eső megszűnt már a világ
szép Kazán fantasztikus sziklái s a műremeket képező 
Széchenyi-ütünk, vonták magukra osztrák vendégeink 
bámulatát. Azonképen Orsováról a különvonat Herkules- 
fürdőre már estefelé indult, sőt az elutazás is éjjeli vonat
tal történt Karánsebes felé, tehát azt a kietlenül puszta 
kopár hegyvidéket, mely Orsovától Teregováig közel száz 
kilométer hosszban a vasúton utazó elé tárul, nem láthat
ták s valóban úgy jutottak el a hegyek közé ékelt el
ragadóan kies Herkulesfürdőre és onnan ismét nyílt rónára, 
mint a mesebeli tündérleány, a ki ott ébred fel a tündér
kert közepében.

No de jól van ez így. Mint maguk az osztrák sógorok 
bevallották bizalmasan, ők egészen mást vártak, mint 
a mit láttak; vad pusztát elvadult ménesekkel, pányvát-
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vető csikósokkal, a Száva kiöntésein áthatlan őserdőket 
sejtettek s e helyett egy fejlett kúltúrát, gazdag, miveit 
népet találtak. Igaz, hogy szegénységünket az eső és az 
éj leple takarta s itteni erdőgazdaságunk nyomorúságait 
bölcsen elhallgattuk,' de legalább vendégeink csak jó. 
emlékekkel távoztak el. P/ ,

* Kitüntetés. Őfelsége a király Koch Ferenc nyug, 
főerdőőrnek sok évi hű szolgálata elisnreréseül a koronás 
ezüst érdemkéresztet adományozta.* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
a kincstári erdészeti orvosok létszámában dr. Saád 
András m. kir. kincstári erdészeti orvost a VIII. fizetési 
osztályba m. kir. kincstári erdészeti főorvossá, dr. Tartott 
János és dr. Füley László m. kir. kincstári erdészeti 
orvosokat pedig a IX. fizetési osztályba m. kir. erdészeti 
orvosokká nevezte ki. — Fülöp Szász Coburg Qothai 
herceg Wolfrám Sándor segéderdőmérnököt jelenlegi 
állomáshelyének (Pa Teplicske, Hont m.) megtartása 
mellett, erdőmérnökké nevezte ki.* Nyugalmazás. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Sziklay Lajos m. kir. erdőtanácsost és Qodhard József 
m. kir. erdőmérnököt állandó nyugalomba helyezte.* Gyászhir. Vettük a következő gyászjelentést: A 
tótsóvári m. kir. erdőhivatal tisztikara mély fájdalommal 
tudatja szeretett és érdemekben gazdag főnökének Kárász 
István m. kir. erdőtanácsos úrnak folyó évi szeptember 
hó 24-ikén este 6 óra 45 perckor, munkás életének 59-ik 
és hivatalos működésének 38-ik évében bekövetkezett 
hirtelen elhalálozását. Tótsóvár, 1911. szeptember hó 25. 
Nyugodjék békével 1* „Universum“ köböző. Krammer Jenő szerkesztésé
ben és Károlyi György kő- és könyvnyomda kiadásában 
megjelent „Universum" faköböző az erdészek, fakeres
kedők, fatermelők és fával foglalkozó iparosoknak egy 
megbecsülhetetlen kézi könyve. E mű könnyen áttekint
hető és használatra kész táblázatokat foglal magába, 
melyek a forgalomban előforduló minden méretű fára 
nézve teljesen fölöslegessé teszik a számítást. Az alábbi 
tartalomjegyzék mutatja, hogy megfelel az „Universum“ 
minden kérdésre azonnal és a nélkül, hogy a köbmeny- 
nyiség vagy ár kiszámításával időt kellene pazarolni.

Az I. rész tartalomjegyzéke :
(16—215 lap) ha egy köblábnak 1 — 100 (vagy több) 

fillér az ára, akkor mi az ára egy bécsi méretben fűré
szelt darabnak?
. (16—215 lap) mi a köbtartalma bármely darabszámú 
bécsi méretű fűrészárunak?

(16—215 lap) mi az ára valamely deszka vagy palló 
egy-egy szélességi hüvelykének?

(216 lap) mi a köbtartalma egy-egy darab vastagabb, 
bécsi méretű fűrészárunak köblábakban ?

(217—218 lap) mi a köbtartalma egy darab, vegye
sen méter és bécsi méretben fűrészelt faárunak?

(219 lap) mi a köbtartalma egy darab, méterméretben 
fűrészelt' léc vagy zárlécnek ?

(220 lap) hány darab bécsi méretű fűrészáru felel 
meg 100 köblábnak?

(221 lap) ha egy köblábnak 50—184 (vágy több) 
fillér az ára, akkor mi az ára egy köbméternek külön
böző pénznemekben?

(223 lap) Átszámítás köblábról köbméterre ?
(222—224 lap) Különböző átszámítási táblázatok.
A II. rész tartalomjegyzéke:
Ezen táblázatok a következő feladatokat oldják meg: 
(226—256 lap) mi a köbtartalma 100 darab méter

méretben fűrészelt faárunak?
(231 lap) mi a felülete méterméretü fűrészelt faanya

goknak négyzetméterekben?
(257—259 lap) mi a köbtartalma 100 darab méter

méretben fűrészelt zárléc- és lécnek?
(260—265 lap) 100 centiméter össz-szélességü méter

méretben fűrészelt faárunak mi a köbtartalma.
(266—272 lap) mi a köbtartalma 10—90 (vagy több) 

darab méterméretben fűrészelt Friz- vagy parkettának?
(273—300 lap) mi a köbtartalma egy 11 —100 cm. 

középátmérőjü szálfának vagy rönkőnek 3—30 m. hosz- 
szúságban páros deciméter emelkedéssel?

(301—306 lap) mi a köbtartalma egy 11 —100 cm. 
középátmérőjü szálfának vagy rönkőnek 1—30 méter 
hosszúságban ?

(307—366 lap) mi a köbtartalma egy 11100 cm. 
középátmérőjü szálfának vagy rönkőnek 1—30 m. hosz- 
szuságban deciméter emelkedéssel?

(367—370 lap) mi a köbtartalma egy 11 — 100 cm. 
felső átmérőjű rönkőnek 3 00—11 *40 m. hosszúságú szo
kásos méretekben?

(371 lap) mi a köbtartalma egy szálfának 1’30 m. 
mellmagasságban — erdőbecslésnél — mérve, csúcs
fáknak és korhadásnak leszámításával ?

(372 lap) mi a köbtartalma Va cm. emelkedésű 5 — 
104‘/a cm. vastagságú, vagy 15'7—328'3 cm. kerületű 
szálfának vagy rönkőnek tetszés szerinti hosszakban ?

(373 lap) Kincstári bocskói árszabály (köbméter és 
köblábra).

Bélyegfokozat.
Az „Universum“ köbözőben netán benn nem foglalt 

valamely szokatlan méret vagy árt égy nagyobbnak el
osztása vagy több kisebbnek összeadása által találjuk 
meg. A mű ára 7 korona. Megrendelhető: Károlyi György 
könyvkereskedésében Budapest, V., Dorottya utca 10.

* A kolera és a kivándorlás. A folyton kisértő 
kolerára való tekintettel nagy gondot okoz a hatóságok
nak, hogy miként lehet a kivándorlókat a város lakossá
gával való érintkezéstől teljesen elkülöníteni. Jekelfalussy 
Lajos ministeri biztos úgy intézkedett, hogy a vasúton 
érkező kivándorlók a pályaudvarról a Volosca-uti kiván
dorlási házba erős felügyelet alatt a vasúti sínpárok 
mellett, mindvégig a tengerpart mentén kísértessenek. A 
házban szintén rendkívül szigorú intézkedések történtek. 
A kivándorlók naponta többször is fürdőt vesznek, a 
házat pedig egyáltalában nem hagyhatják el, viszont a 
kivándorlási házba is csak azok léphetnek be, kiknek a 
kivándorlási hivatalban vagy a házban dolguk akad. A 
kivándorlókat a hajóra is a fenti kerülő utón viszik. Saj
nálni való nagyon, hogy ezz intézkedések dacára is egyre 
ismétlődnek a járványos betegségek a kivándorlók között, 
úgy Fiúméban, mint az onnét Amerikába induló Cunard- 
hajókon._________ (Atlas.)
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374 MAGYAR ERDÉSZ 19. szám.

Két darab kifejlett idei uhu és fehér és 
szürke hollandi óriás nyulak eladók. Értekez
hetni Tüzes Kristófnál Csáki-Gorbón, Szolnok- 
Doboka megye.

95/1911. kgy szám.

Pályázati hirdetmény.
Rozsnyó (Gömör-Kishont vármegye) r. t. vá

rosnál halálozás folytán üresedésbe került

erdőtiszti állásra
ezennel pályázatot hirdetek.

Pályázni óhajtók kötelesek az 1879: XXXI. 
t.-c. 36. §-ában előirt képesítésüket s eddigi 
szolgálatukat igazoló és születési bizonyítvá
nyokkal felszerelt kérvényeiket bezárólag 1911. 
évi október hó 14-ig Rozsnyó város polgár
mesteri hivatalához beadni.

Hivatalbán lévők folyamodványaikat hivatal
főnökük utján kötelesek benyújtani.

A megválasztandó választása az 1914. évben 
bekövetkezendő általános tisztujitásig szól.

Ez idő alatt javadalmazása:
1. évi 1400 (Egyezernégyszáz) korona törzs

fizetés ;
2. természetbeni lakás, mintegy 2042 négy

szögöl kerttel és törzsfizetésének 17’5%-a lak
bérpótlék címén,

3. 64 ürmétqr tűzifa.
Az 1914. évtől kezdve az erdőtiszt munka

köre a gazdasági tanácsos jelenlegi munkaköré
vel tágul, viszont azonban az akkor megvá
lasztandó erdőtiszt javadalmazása 3000 korona 
törzsfizetésben, természetbeni lakás, vagy ha 
ilyen nem nyujtatik, lakbér fejében, törzsfizeté
sének 17'5 %-ában és 64 ürméter tűzifában 
van szabályrendeletileg megállapítva.

Rozsnyón, 1911. évi szeptember hó 13-án.

Dr. Pósch József s. k., 
polgármester.

Sándor Imre
Székesfehérvár
erdészeti magkereskedő és csemetenagytermelő

AJÁNL:

kocsányos, kocsánytalan cser és bükk

MAKKOT

jegenyefenyő, lombfa, gyümölcs és cserje

MAGVAKAT

elsőrendű minőségben, versenyképes 
árak mellett!

£

Faárverési hirdetmény.
A fenesi volt úrbéresek közönsége nevében 

ezennel közhírré teszem, hogy a tulajdonukat 
képező mintegy 400 kát. holdon szétszórtan álló 
és a m. kir. földmivelésügyi minister úrnak 
23141—1911. számú rendeletével eladásra en
gedélyezett 1847 m3 haszonfára és 609 m3 tűzi
fára becsült 30—105 cm. mellmagassági átmé
rővel biró 1252 szál tölgytörzset a f. évi ok
tóber hó 21-én délelőtt 9 órakor kezdődő és 
Fenes községházánál megtártandó nyilvános 
szó- és írásbeli ajánlattal összekötött árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek eladja.

Kikiáltási ár 26.000 (huszonhatezer) korona.
Bánatpénz ennek 10%-a.
Az erdő a Galac—Fenes vasúti állomástól 

átlag 7 kilométer távolságra fekszik.
Utó, valamint távirati ajánlatok nem fogad

tatnak el. A fatömeg becsáron alól eladatni 
nem fog.

Az árverési és szerződési feltételek, valamint 
a becslésre vonatkozó közelebbi adatok alólirott- 
nál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Fenes, 1911. évi augusztus hó 20-án.
Rád Traján

volt úrbéres elnök.
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ELŐJEGYZÉSEKET
elsőrendű minőségű fajtiszta kocsá
nyos- és kocsánytalan tölgymakk és 
csermakk, valamint elsőrendű minő
ségű jegenyefenyőmag és vadetetésre 
alkalmas vadgesztenye őszszel való 

szállítására elfogad

STAINER GYULA
cs. és kir. udv. szállító, magyar magpergetőgyára

KÖRMEND.

faeladási hirdetmény.
Ujkemence község úrbéres birtokosságának 

mintegy 31'5 k. holdnyi erdőrészében kijelölt 
és 1968 ürm3 vegyes bükk tűzifára becsült 
faanyag 1476 korona kikiáltási ár mellett 
1911. évi október hó 23-án d. e. 11 órakor 
Ujkemence községházánál a legtöbbet Ígérő
nek nyilvános árverésen el fog adatni.

Szabályszerűen kiállított és megfelelő 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok a szóbeli 
árverés előtt elfogadtatnak, — utóajánlatok 
azonban figyelembe nem vétetnek.

10% bánatpénz előre lefizetendő.
Az árverési feltételek a nagybereznai m. 

kir. járási erdőgondnokságnál Ungváron meg
tekinthetők, illetve 3 koronáért megszerezhetők.

Ungvári, 1911. évi szeptember hó 17-én.
Nagybereznai ni. kir. járási 

erdőgondnokság.

I
I

és mindennemű

famagvakat
a legmagasabb árak mellett vesz

Sándor Imre, Székesfehérvár.

I Csermakkot
I
I
B
I ■

Pályázat.
Egy nagyobb nyugatmagyarországi hitb. ura

dalom pályázatot hirdet 

erdőmérnök-gyakornoki állásra.
Kezdőfizetés 1400 korona természetbeni la

kással, egyéb járandóság 24 ürm. tűzifa és egy 
szolgálati egyenruha.

A kezdőfizetés 3 évenkint 200 K-val emel
kedik. A 2000 K fizetési fokozat és az ezzel 
egybekötött járandóságok csak az államvizsga 
letevésével érhetők el. Nyugdíj levonás nélkül 
biztosítva.

A pályázatok a „Magyar Erdész“ szerkesz
tőségéhez intézendők.

Selmeci akadémiát végzett, 26 évi gya
korlattal bíró, az erdőrendezés és felmérésben, 
valamint a vadászat kezelésében teljesen jártas, 
nagykíterjedésü magánuradalmi erdőknél egy
folytában 23 éven át alkalmazott 

FÖERDÉSZ, 
aki állásáról a birtokos személyében történt vál
tozás miatt önként mondott le, alkalmas állást 
keres. Ajánlatok e lap kiadóhivatalához kéretnek.
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Sz. 966—911.
mj.

Faeladási hirdetmény.
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága 

közhírré teszi, hogy a vármegye tulajdonát 
képező s legnagyobb részben Felsőtölgyes I.-ső 
határrészében, kisebb részben pedig Romániá
ban fekvő s a „Feketeviz“-re („Parea Neagra“) 
hajló erdőrészben — az érvényben álló ideig
lenes gazdas. terv A. ü. o. III. vágássorozatá
ban és a vele szomszédos, Romániához átszakadt 
területen — az 1907. évi 34.214. (I.) A.-2. sz 
F. M. engedély alapján kihasználandó vágás
területeken található lucfenyőtörzsek faanyagai 
az alábbi kimutatásban I—VI. sz. alatt részlete

zett csoportokban és kikiáltási árakon 1911. évi 
október hó 26-ik napján délelőtt 10 órakor, 
Csíkszeredában, a magánjavak igazgatóságának 
irodájában (vármegyeház) megtartandó nyilvá
nos szó- és írásbeli versenytárgyaláson a leg
többet Ígérőnek el fognak adatni.

Megjegyeztetik, hogy az alábbi kimutatásban 
foglalt I—VI. sz. vágásterűletek faanyagaira 
akár külön-külön, akár tetszés szerinti csoporto
sítással többre, akár pedig az egészre együttesen 
egy összegben is tehető ajánlat.

A vágás terület Tömör ■ 
m3-enkint 

átlagos 
tőár

sz
ám

a

üzem

Él

í so
ro

za
t — Megjelölése

osztag
helyi elnevezése

kiterjedése
becsült 
haszonfa 
tömege

kikiáltási 
ár

kát. hold tömör m8 korona K • f

I. A. III. 1—6 „Csutakpatak“ és „Kakukpatak“ 1525.02 25.509 65.116 2 55
II. 7—9 Háragospatak ...... 439.42 19.896 49.936 2 51
III. 10—16 Muncselpatak .......................... 1458.33 25.403 64 156 2 53
IV. 17—18 Flopuluj patak ...... 424.19 15.273 39.681 2 60
V. 19—22 Kiskilincses patak..................... 1201.78 64 945 185.326 2 85
VI. - - - Romániához átszakadt terület . 188.00 10.625 28.767 2 71

Összesen 5236.74 161.651 432.981 2 68

A kikiáltási árak tiz (10) %-a bánatpénzül az 
árverés megkezdése előtt az árverezési bizott
ság elnökének kezébe leteendő.

A szóbeli árverés megkezdése előtt benyúj
tandó és szabályszerű bélyeggel ellátott írásbeli 
zárt ajánlatok a megajánlott vételár tiz (10) %-át 
kitevő bánatpénzzel, vagy megfelelő óvadék
képes értékpapírral látandók el és tartalmazniok 
kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri 
s magát azoknak aláveti.

Elkésetten érkező és utóajánlatok nem fogad
tatnak el.

A fatömegek a kikiáltási árakon alul nem 
fognak eladatni.

A kihasználási határidő a jogerős szerződés 
kézbesítését követő 30. naptól számítandó négy 
(4) évig tarthat.

A kiszállítás a Feketevizen levő vízgyűjtők 
segélyével a romániai „Brosteni“ nevű községig 
a „Parea Neagra“ folyón, onnan pedig a piátrai 
fapiacig a Beszterce folyón (Bistrita) vizen tör
ténhetik.

Az árverési és szerződési feltételek, valamint 
a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a ke
zelő m. kir. járási erdőgondnokságnál (Gyer- 
gyótölgyes) és a csikvármegyei magánjavak 
igazgatóságánál (Csíkszereda, vármegyeház) te
kinthetők meg.

Csíkszereda, 1911. évi augusztus hó 25-én.

fi megyei magánjavak igazgatósága.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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XI. évfolyam. Rimabánya, 1911. október 15. 20. szám.
MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs : 
Remetei KÓVÁRY JÁNOS 

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára.....................1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Az akácfa monográfiája.*Használhatósága.
1. Általában.

Az ákácfa technikai alkalmazhatósága a leg
változatosabb, mert mint meggyőződhettünk, 
műszaki tulajdonságai kiválók; igy gesztjének 
nagy a szilárdsága, keménysége és rugalmas
sága, azonkívül a korhadással szemben tanúsí
tott ellentállóképessége nagyobbfokú, mint bár
mely más lombfáé. Kevéssé aszik és kis mér
tékben van a rovarkárosításnak alávetve.

A mindig világosabb szinü keskeny szíjácsot, 
ha valamely konzerváló anyaggal nem telíthet
jük, romlékonyságánál fogva mellőzni kell.

A geszt színe is a talaj termőképességéből 
eredő befolyás folytán változik. Leggyakrabban 
zöldessárga, néha barna, de nem ritka a sárga 
vagy fehéres szinü gesztfa sem.

Az északamerikai fakereskedésben legtöbbre 
becsülik a barna szinü ákácfát, különösen, ha 
vörösesbe játszik, azután következik a zöldes
sárga, majd a sort bezárja a világos szinü.

A törzsfa — az eddigi tapasztalatok bizony
sága szerint — kiválóan be fog válni vizépit- 
kezési célokra, mert a rendelkezésünkre álló 
adatok ebben a tekintetben is a rendkívüli tar
tósság mellett szólnak. Végleges ítéletet azon
ban- az erre vonatkozó kísérletek befejezése 
előtt mondani nem lehet.

A meglévő adatok azt is bizonyítják, hogy a 
földalatti alkalmazásánál cölöpépítményekre, 

* Mutatvány Vadas Jenőnek ezen című, most megjelent művéből.

földbe mélyesztett gerendázatra, földdel érint
kező padlózatra, tartósságánál fogva teljesen 
megfelelő.

Hogy vasúti talpfákul is teljesen be fog 
válni, mert tartóssága nagyobb mint a tölgyé, 
azt eddigi magatartásából bízvást következtet
hetjük. Erről, nemkülönben a bányabiztositá- 
sokra való kiváló alkalmazhatóságáról alább 
részletesen számolok be. Itt csupán azt emlí
tem meg, hogy a bányászat zúzónyilak gya
nánt is sikeresen alkalmazhatná, épp úgy fel
használhatnák erre a célra az olajütők is.

Kút és vízvezetéki csövek készítésénél is 
állítólag jónak bizonyult.

Épületfa gyanánt szabadon, föld fölött alkal
mazva, sokféle célra kitünően használható ; tartós 
fedélszékeket készítenek belőle.

A szerszámfához kötött minden várakozást 
képes kielégíteni és különösen mint kerék- 
gyártó(jwytáx)-fa kitűnő, mert nem túlságosan 
nehéz, amellett szívós és fölöttébb tartós. Az 
ákácfából készült szekér minden tekintetben, 
minden másféle fából készült szekérrel nemcsak 
kiállja a versenyt, de az elsőséget is az ákác- 
szekér vívja ki kitűnő fája számára.

Ma már a faekét a vaseke talán már min
denhol kiszorította, de régebben egyes gazdasá
gokban, hol hozzájutottak, legszívesebben ákác
fából rótták össze az ekét, mert az volt a leg
tartósabb.

Tartós távirópóznát, és éppen tartósságánál 
fogva kitűnő mezőgazdasági fát, különösen: 
szőlőkarót, komló- és gyümölcsfakarót ad ; 
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utóbbi célokra a vékonyabb fákat és'ágakat is 
célszerűen lehet felhasználni.

Mint esztergályosfa is jól beválik, mert ke
ményfáját az esztergapadon jól lehet megdol
gozni és szépen fényezhető is.

Amerikában a hajóépitésnél rendkívül ked
velik borítófául és faszegek gyanánt.

Gereblyefogak, evezőrudak készítésére kivá
lóan alkalmas.

Kádárfául nem igen használják, itt-ott azon
ban szeszhordókat már készítenek belőle. Szí
vós fája kitűnő fejsze- és kalapácsnyeleket 
ád. Utóbbiakat a hámorokban is bükk-, gyer
tyán- és nyárfa helyett ákácból kellene ké
szíteni.

Általában olyan szerszámrészek készítésére 
kitűnő, melyektől nagy szilárdságot és rugal
masságot követelünk.

Télen vágott, egyenletesen és jól szárított 
törzsek kitűnő deszkát, boritólemezt, ablak
keretfát, általában asztalosfát adnak ; különösen 
a fodrosabb rostú fák deszkái, szép szinü raj
zolataikkal alkalmasak szobák falainak, mennye
zeteinek borítására, padozatra, sőt bútorokra is.

Mint tűzifa is értékes, mert tüzereje nagy ; 
erős hőt fejleszt, a bükkét is felülmúlja ; keve
set füstöl, nyersen is jól ég. Fáját sárga fes
tésre 4s használják.

Telítésre (impregnálás) az ákác gesztfa 'épp
úgy nem alkalmas, mint a tölgy, mert edényei 
tillisekkel vannak elzárva (1. az anatómiai részt) ; 
kiváló műszaki tulajdonságai igy is a legszebb 
eredménynyel .érvényesülnek.

Levelei különösen juhoknak és kecskéknek, 
de őzeknek és nyulaknak is kitűnő lombtakar-' 
mányt adnak, őszszel is, levélhulláskor, amikor 
a fák alatt szívesen legel a jószág.

Magvaiból olajat is lehet készíteni.
Virágai a méheknek a legkitűnőbb táplálé

kot adják.
Háncsa kötözésre alkalmas, olyanformán, 

mint a hársé.
Kérge, kevés csersav tartalmánál fogva; cser

zésre nem használható.
Sokféle használhatóságának az értékét fo

kozza az a körülmény, hogy a kívánt mérete
ket jó és középminőségü termőhelyen, a leg

keresettebb faválasztékok készítéséhez rövid 
idő alaft már a 25-ik éve körül éri el, a leg
értékesebb ját azonban a legjobb termőhe
lyen, megjelelő erdőalakban, szakszerűen ke
zelve 40 - 50 éves korában szolgáltatja. Ez 
az erdőgazdaságban viszonylag csekély időköz 
is, az ákácerdők rendkívüli jövedelmezőségét 
bizonyítja.

2. Használati jelentősége, alkalmazásának egyes 
módjai szerint.

a) Bányafa. Kísérletek az ákácnak bánya
fára való alkalmazása iránt.II. Hazai kísérletek.

Hazánkban is kezdik már az ákácfát a bá
nyabiztosítás terén alkalmazni és hiszem, hogy 
megismerve kiváló műszaki tulajdonságait, ez
után az ákác-bányafára a kereslet is az eddigi
nél nagyobb lesz.

Eddig a hazai bányákban való használható
ságára nézve kevés, de annál érdekesebb és 
értékes adattal rendelkezem.

Néhai Remenyik Károly volt salgótarjáni bá
nyafőmérnök közölte velem, hogy az ákácfát 
bányaácsolatnak már 1900-ban alkalmazták a 
károlyaknai fejtésekben. A használt faanyag 
nyers volt, rajtahagyott kéreggel. A beépítés 
után 8—10 nap múlva, állítólag savanyú, tor- 
maszag-szerü, mások állítása szerint a beáz
tatott kender szagára emlékezteti átható bűz 
áradt ki a fákból elannyira, hogy a munkások 
az ákácfával beépített és biztosított helyektől 
irtóztak, amiért a bányagondnokság az ákácfa 
további alkalmazásával felhagyott.

1902. október havában egyik bányatiszt be
járván bányáját, a főszellőztetési vonal irányá
nak egyik helyén szokatlan szagot érzett (rejtett 
helyen keletkezett bányatüzre gondolt); kutatva 
e szag forrását, 4 drb ákáctámasztófát talált 
beépítve és megállapította, hogy - ezek terjesz
tették a szagot. A támasztófákat 4 nappal a 
bányabejárás előtt építették be és a fa a két 
évvel előzőleg döntött, hántatlan ákácfából álló 
farakásból származott, téhát már teljesen leve
gőn száradt volt. A hely, hol ez utóbbi eset 
történt, állandóan jó levegővel volt ellátva és a 
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hőmérsék 16—20° R., míg az első kísérlet he
lyén jobban elhasznált levegő és 29—31° R. 
meleg volt. Ezekből a tényekből azt a helyes 
következtetést vonhatjuk le, hogy: bányában, 
hántatlan állapotban levő ákácfát sem friss, 
sem fáradt levegőjű helyen, sem normális, 
sem nagyobb hőmérsékletű levegőkörben nem 
szabad használni.

N töréssel és korhadással szemben tanúsított 
ellentállása az ákáctámasztófáknak ezekben az 
esetekben is teljesen kifogástalan volt és ebben 
a tekintetben sem a bükk, sem pedig a cser
tölgy, melyek a salgótarjáni bányákban jelzett 
célra nagy mennyiségben használtatnak fel, vele 
a próbát ki nem állják.

Felkérésemre a salgótarjáni bányaművezető
ség lekötelező szívességgel késznek nyilatkozott 
a további nagy jelentőséggel biró kísérletek foly
tatására s azonnal meg is kezdte az ákáctá- 
masztófák kisérletszerü s pontos megfigyelés 
alatt álló alkalmazását.

Remenyik bányafőmérnök később arról érte
sített, hogy ámbár az ákáctámasztófák 1903. évi 
január hó 12-től február 18-ig voltak beépítve, 
a fent jelzett szagot, — mely azonban koránt
sem oly penetráns, mint a munkások állították 
— alig 1—2 példány terjesztő „nagyon aláren
delt, úgyszólván alig érezhető mértékben.“ Tehát 
Remenyik főmérnök közvetlen tapasztalása sze
rint ez a szag korántsem annyira kiállhatatlan, 
hogy e miatt a munkásokat az ákáccal biztosí
tott művelési helyről át kellett volna telepíteni.

Az ákáctámasztófákkal való kísérletezést, mint 
azt az alábbi táblázat bizonyítja, felkérésemre a 
bánya különböző helyein, mind friss döntésű 
hántott, mind pedig szárított és hántott példá
nyokkal végezték, még pedig szűkebb és tága
sabb méretű vágatokban.

Az 1902. évi január 12-től február 18-ig be
érkezett ákáctámasztófák mennyisége és minő
sége, valamint az elért eredmény a következő:
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illetőleg

a szilárdságot 
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24

Károlyakna
II. E. sikló 6. osztó
vágat, elővágás széles 

pásztában

12
nagyon 
gyenge 

szellőztetés

a beépítés után 3—4 
nappal gyenge kel
lemetlen szag, mely 

később teljesen 
megszűnt

a meglevő nyomás , 
ellenében teljesen : 
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vágású (az erdőből 

hozva), hántott álla
potban lett használva

33
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Minthogy a fa szilárdsága, illetőleg szívós
sága az eddigi kísérletek eredményei szerint 
teljesen kifogástalan s mivel a hiresztelt szag
tól sem kell tartani, — semmi esetre sem, ha 
hántott támasztófákat használnak — a salgótar
jáni bányaművezetőség akkor elhatározta,' hogy 
a károlyaknai üzemnél, egész sikló fejtésénél, 

kizárólag 3 évvel a beépítés előtt döntött és 
kéregben szárított, azután megbántott ákác- 
támasztófát fognak alkalmazni.

Rendkívül érdekes és az ákácnak bányabiz- 
tosítási célokra való alkalmazhatósága és érté
kesítése tekintetében döntő befolyású volna ily 
kísérleteknek az eredménye. A salgótarjáni 
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bányagondnokság az ottani Frigyes-aknában — 
hol akkor újabb fejtési módot alkalmaztak — 
akképpen tervezte a kísérletet, hogy egyazon 
siklón, de minden fejtési pásztán más és más 
fafajt, még pedig: tölgy-, cser-, bükk-, gyer
tyán-, ákác- és fenyőtámasztófákat ácsoltak 
be, hogy az eredmény azonos viszonyok kö
zött annál szembetűnőbb legyen. Megtörtént-e 
a kísérlet s milyen eredményhyel, nem tudom.

Az ákác terjesztette bűz eredetére nézve la
boratóriumi vizsgálataink kétségtelenül kiderí
tették, hogy a bűz fészke a kéreg. Valószínű
leg a héjban fölhalmozott növényi fehérjék a 
meleg, nedvesség és mikroorganizmusok hatása 
alatt bomlásnak indulnak és kezdetben igen 
kellemes, friss almára emlékeztető szagot ter
jesztenek, majd néhány nap múlva a kellemes 
illat bomlásnak indult állati hulla szagához ha
sonló förtelmes bűzzé változik át.

Ez azonban semmikép sem hátráltatja az 
ákácnak a jelzett célra való alkalmazását, 
mert fákat kérgestől technikai célokra alkal
mazni egyáltalán nem szabad.

Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából.

Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. alerdőfelügyelő.

A vármegye keletkezésének rövid története.

Őseink beköltözésekor Anonymus szerint a Tisza 
és Igfou (Ingovány) erdő között a meszesi kapuig elte
rülő földet a Bikhor várban lakott kazárok vezére Marauth 
(Mén Maróth) bírta.

Honfoglaló Árpád követeket küldött Maróthoz és 
felszólította, hogy az Attila jogán őt inkább megillető 
földet adja át.

Mivel Maróth tagadó választ adott, Tass, Zabolch 
és Tuhutum vezérlete alatt sereget küldött ellene, amely, 
miután az Ecsed helyén állott Saruvárat és Zothmárt 
(Szatmárt) 3 napi kemény vívás után elfoglalta, a Nyí
ren át a meszesi kapuig győzelmesen haladt előre. 
Öcsöb és Velek alvezérek hadai elől Mén Maróth fele
ségével és leányával Bihar várából az Igfou erdőbe volt 
kénytelen menekülni.

A Bobáld, Börvely, Száldobágy, Szinyérváralja, 
Ujhuta, Nagybánya, Ecsed (Aranyosmeggyesnél), Jákó- 
vár, Gilvács, Erdőd és az 1876-ban idecsatolt Kővár 

helyén akkor állott várakat egymásután foglalták el 
őseink s megszerezték a mai Szatmár vármegyét.

A vármegye fekvése, területe, népessége és éghajlata.

Fekszik Magyarország északkeleti részében.
Határai É-on Bereg, Ugocsa és Máramaros me

gyék, K-en Máramaros és Szolnok-Doboka megyék, D-en 
Szolnok-Doboka, Szilágy és Bihar vármegyék, Ny-on 
Szabolcs vármegye.

Nyugati mintegy 2/s-ad része síkság, mely K. és 
D. felől Ény. felé aláereszkedik és a Tisza mentén leg
alacsonyabbá válik (100—110 méter), mig K. és D. 
felé lassan 130—140 méterig emelkedik.

Ez a számos folyóval átszelt lapály behúzódik a 
hegyek közé is az Erdőszáda, Nagysomkut és Koltó 
vidéki termékeny és kies völgymenti síkságot alkotva, 
melyet nyugaton a Szamos, keleten a Lápos folyó vize 
öntöz.

Egy másik hasonló hegy közötti lapály a Túr me
dencéje Bikszádnál az „Avasság“, mely egykoron a 
szatmári várhoz tartozott és most az avasi járást képező 
16 község határa képez.

Keleti és tulajdonképen az erdőségeket képező 
része trachit hegység.

Északkeleten az északkeleti Kárpátok Vihorlát-Gu- 
tin trachit láncolatának délkeleti csoportja az „Avas“ 
hegység húzódik. Legmagasabb csúcsa a Viski kő (917 
m.). Nagyrészben 300—400 méter magas felföld ez, 
kisebb-nagyobb kúpokkal, festői mély völgyekkel.

Keleten a Mózesfalu és Técső közötti mély hágótól 
(583 m.) kezdődőleg Máramaros vármegyével határosán 
a Vihorlát-Gutin hegység emelkedik, a „Fenyőhegy“ 
(1093 m.), „Verfu rotundilom“ (1241 m.), „Plesca máre“ 
(1291 m.), továbbá a fernezelyi hágón túl a „Rozsály" 
(1307 m.) s a Felsőbánya és Kovácsfalu közötti nyergen 
túl a „Gutin“ (1447 m.) nevű hegycsúcsokkal.

A Vihorlát-Gutin legkeletibb része a Lápos hegység 
Máramaros és Szolnok-Doboka vármegyék határán fél
körben vonul el. Legmagasabb csúcsa a „Priszlop“ 
(1336 m.).

Végül délen Szilágy vármegye határán húzódik szelíd 
hajlású gerincekkel az alacsony „Bükk“ hegység, mely
nek legmagasabb csúcsai a „Kale Kucel" (575 m.) és 
a „Tarnica“ (550 m.).

Ezen hegységekről a folyóvizek nagy mennyisége öm
lik a lapályra.

A legtöbb vizet a Szamos gyűjti magába, amely dél
ről lép a vármegye földjére s a Kapnikkal egyesült 
Lápost felvéve, délkelet-északnyugati iránynyal a síkságra 
szakad, hosszában kettészeli a termékeny rónákat s a 
vármegye északnyugati sarkában az északi határ men
tét érintő Tiszába ömlik.

A Szamos magába veszi még jobbfelől a Túrt, mely 
vizének egyrészét közvetlenül a Tiszába bocsátja, balfe- 
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lől pedig a Homoróddal egyesült Krasznát, mely Kis- 
majtény és Mátészalka között az ecsedi lápnak régen 
rengeteg kiterjedésű, ma már lecsapolt ingoványát 
alkotta.

Ezenkívül számos apró vize van a keleti hegyvi
déknek.

Nevezetesebbek a Gutinról eredő Kékes, Zazar, Fer- 
nezely és Miszt, az avasi hegységből eredő Szinér, 
Tálna és Terep és a Bükkből eredő Balkány, Homoród 
és Mária patakok.

Területe 6095 négyzetkilométer = 1.059,080 katasztr. 
hold.

A vármegyében van összesen 304 község 10 szolga- 
birói járásba osztva 90 körjegyzőséggel és 21 nagyköz
ség ugyanennyi községi jegyzőséggel.

Éghajlata a lapályos részeken az Alföld szélsőséges 
égaljának jellemvonásait mutatja, a hegységekben zord, 
itt a hőmérséklet csekélyebb és a csapadék sokkal több.

Lakosainak száma 374.600 az utolsó népszámlálás 
megközelítő adatai szerint. Ebből magyar 6 r3°/o, 33’3°/o 
oláh, 4 3°/o német, Tl% rutén és egyéb.

Ezen vegyes ajkú lakosság onnét ered, hogy a hon
foglalás alkalmával a magyarokkal együtt kevés orosz 
is megtelepedett itt, akik aztán később a szomszéd Má- 
ramaros vármegyéből elszaporodtak.

A németek telepítését Szent István királyunk neje 
Gizella királyné kezdette meg, aki Németibe királyi va
dászokat hozott. Később 1142-ben Géza a királyné 
birtokát képezett Asszonypatakára (a mai Nagybányára) 
szászokat hozott. A tatárjárás után IV. Béla király is 
folytatta ezt a telepítést. A Károlyi család telepítette be 
a svábokat Mérk, Szaniszló, Csomaköz, Mezőterern, 
Kaplony, Kisdarócz, Madarász, Tőketerebes Gilvács, 
Szokond, Nántü, Szinfalu, Sándorfalu és Józsefháza 
községekbe, majd később 1767-ben Zajtára és 1790-ben 
Alsóhomoródra.

A vármegyében lakó oláhokról, mint a királyné tulaj
donairól, csak 1385-től kezdődőleg tudunk, de ezen idő
beli okmány régibb szabadalmaikat erősiti meg.

A régebbi erdőgazdaság.
Az erdőgazdaság az 1880. évig általában rendszerte

lennek mondható.
Ugyanis az erdőhasználat 1848-ig korlátolt volt és 

úgyszólván csak a helyi faszükségletek kielégítésére 
szorítkozott. Az úrbéri viszony megszűnte után pedig 
ezzel szemben aránytalanul nagy területek lettek leta
rolva. A birtokosok tájékozatlansága és kényszerhelyzete 
következtében az erdők a tartamosság követelménye 
ellenére lettek kihasználva. A legszebb őstölgyesek 
könnyelműen potom áron lettek értékesítve.

Ez az állapot szerencsére leginkább csak a közleke
dési vonalak mentén következhetett be, a hozzáférhetet- 
lenebb helyeken álló erdőségek az értékesítési nehézsé
gek folytán érintetlenül maradtak.

Főelv lévén minden kihozható fatömeget bármely 
kedvezőtlen áron értékesíteni, csakis a közlekedési ne
hézségeknek köszönhető, hogy a mai erdőállomány 
jelen állapotában fennmaradt.

Ezt a helytelen gazdálkodási módot ugyanis nemcsak 
a kisbirtokosok követték, hanem sok esetben folytatták 
a jövőre való tekintet nélkül oly nagybirtokosok is, akik 
anyagi helyzetük javítása céljából, vagy pedig számítás 
nélkül a mai viszonyokhoz mérten nagyon alacsony 
árakon tekintélyes erdőterületeket áldoztak fel, amelyek
nek fatömege ma legkisebb számítással az akkori árak
nak tízszeresével is lenne értékesíthető.

A tömeges erdőtarolásnak és a legszebb erdők kiszá
llásának az eredménye az lett, hogy a legszebb, legér
tékesebb erdők hovatovább pusztultak s ma a gyönyörű 
őstölgyesek helyén elszegényedett talajon csenevész töl
gyesek vagy legjobb esetben bükkösök tenyésznek, az 
értékes fáállományok helyét kevésbbé értékes és a te
nyésztés tárgyát tulajdonképen nem képező faállományok 
foglalták el.

Az erdők letárolásával természetesen lépést tartott a 
korlátlan legeltetés, amely tekintet nélkül a talaj fekvé
sére és minőségére, szabadon gyakoroltatott oly terüle
teken is, amely az erdőfelújítás szempontjából a legna
gyobb kíméletet igényelték volna.

Ennek a következménye lett az erdőtalajok tömeges 
elsoványodása, egyes részek elkopárosodása és a vízmo
sások keletkezése, amely bajok orvoslása a jó erdőgaz
dára nehéz feladatokat ró, mert évek romboló munkáját 
évtizedek küzdelemteljes munkálkodása árán is nehezen 
bírja eltüntetni.

Az erdőtörvény hatása az erdőgazdaságra.

Az erdők helyes használatának és kezelésének bizto
sítása céljából lett alkotva az 1879. évi XXXI. törvény
cikkbe foglalt és 1880. évi julius hó 1-én életbe lépett 
erdőtörvény.

Ennek rendelkezései értelmében a kötött erdőbirtokok 
rendszeres gazdasági tervek szerint kezelendők.

A magán erdőbirtokok közül azok, amelyek feltétlen 
erdőtalajon állanak (másnemű gazdasági mivelésre — 
szántóföld, rét, kert vagy szőlő — állandóan nem alkal
masak) állandóan erdőként fenntartandók és ha levágat
nának, legeltetési tilalom alá helyezendők és talajuk 
legfeljebb 6 év alatt újra beerdősitendő természetes 
vagy mesterséges utón.

Intézkedik a törvény az erdei lopások, erdei károsí
tások, veszélyes cselekmények és mulasztások, valamint 
az erdőbirtokosok által saját erdeikben elkövetett erdő
rendészeti áthágások büntetése tekintetében is.

Ezen törvény üdvös intézkedései a magánbirtokosok 
tulajdonát képező és általuk szabadon használható, nem 
feltétlen erdőtalajon álló erdők kivételével az erdők 
fenntartását biztosítják.
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Az 1898. évi XIX. törvénycikk hatása az erdő
gazdaságra.

Az erdők fenntartásának és okszerű kezelésének foko
zottabb biztosítása céljából lett alkotva a községi és né
mely más erdők és kopárterületek állami kezelésére, 
továbbá a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan 
tulajdonában lévő, közösen használt erdők és kopárterü
letek gazdasági ügyvitelének szabályozására vonatkozó 
1898. évi XIX. törvénycikk.

Eszerint a kis- és nagyközségek, valamint a vagyon- 
községek, az úrbéri közös erdőilletőségek, feltétlen talajon 
álló úrbéri közös legelőilletőségek, véderdőt vagy feltét
len erdőt képező bármely jogcímen szerzett közös úrbéri 
erdők, törvényhatóságok, törvényhatósági joggal felruhá
zott városok és rendezett tanácsú városok erdei (ha 
jövedelmezőségük külön erdőtiszt tartását nem engedi 
meg), továbbá az egyházi testületek és személyek, köz- 
és magán-alapítványok és hitbizományok erdei, valamint 
a közbirtokossági erdők, részvénytársulati erdők (ha a 
törvény életbeléptetése idejében már az állam által ke
zeltettek, vagy ha szakértő erdőtisztet nem alkalmaznak), 
végül az erdőtörvény 165. §-a, illetve az 1894 évi XII. 
t.-c. 13. és 14. '§§. szerint beerdősítésre kijelölt véd
erdőt vagy feltétlen erdőtalajt képező kopárterületek az 
állam kezelésébe átadandók.

Az erdőtörvény végrehajtása.

Az erdőtörvény értelmében az összes erdők feletti fel
ügyeletet az Ő Felsége által kinevezett debreceni kér. 
kir. erdőfelügyelő gyakorolja, aki a törvény rendelkezé
seinek megtartása felett szigorúan őrködik, a megálla
pított erdőgazdasági tervek megtartását állandóan ellen
őrzi s a törvénybe vagy hatósági rendeletbe ütköző er
dőkezelést a közigazgatási erdészeti bizottságnak azonnal 
bejelenti, sürgős esetekben, amikor a haladéktalan be
avatkozás szükséges, a törvénybe ütköző cselekményt 
ideiglenesen saját felelősségére betiltja, szükség esetén 
a törvényhatósági vagy városi rendőri közegek közre
működése segélyével.

A magán-erdőbirtokokon különösen őrködik afelett, 
hogy a feltétlen erdőtalajon álló erdők a letárolás után 
következő 6 évre múlhatatlanul felújíttassanak. Az ily 
erdőkben a legeltetés tilalmazásáról gondoskodik, nehogy 
a talaj az elkopárosodás veszélyének legyen kitéve.

Ezen intézkedések szigorú betartása az erdők fenn
tartása érdekében múlhatatlanul szükséges és azt biz
tosítja is.

Az erdészeti főiskola IV. éves hallgatóinak 
1911. évi tanulmányútjai.

Irta Sessler János.

A két hétig tartó nagy tanulmányút mellett két kisebb 
tanulmányi kirándulást tettünk ez évben, főkép az erdé
szeti géptan s erdészeti iparműtan gyakorlati megismerése 
céljából ; mindkét esetben Krippel Móric s Kövesi Antal 
főiskolai tanárok vezetése mellett.

Első tanulmányi kirándulásunk helye Zólyom városa 
volt’ hol a hajlított bútorgyárat tekintettük meg, amely- 

'ben szakszerű magyarázat mellett megismerhettük a 
bükkfának hajlított bútorokká való feldolgozásának egész 
menetét. Egy kisebb gőzfürészt tekintettük meg ezután, 
majd pedig délután a mátyásfalvi téglagyárat, hol a 
gyakorlati téglagyártást szemlélhettük, mely mint erdei 
melléktermékeket feldolgozó iparág szintén érdekelheti az 
erdőmérnököt.

Második — szintén csak egynapos — tanulmányi ki
rándulásunk célja volt Frigyes főherceg veghlesi uradal
mának, ennek herencsvölgyi gőzfürészének s az ottani 
üveggyár megtekintése. Minthogy pedig leginkább szá
míthat általános érdeklődésre, röviden közöljük a Végh- 
lesen idegen, nevezetesen német szakközegek által foly
tatott gazdálkodást, részben személyes tapasztalataink, 
részben az uradalomnak itt kapott ismertető leírása 
alapján.

Az uradalom összterületének legnagyobb része Zólyom 
megye nagyszalatnai járásában fekszik és kiterjedése 
42,066 kát. hold, melyből 7,573 a mezőgazdasági föld, 
a többi 34,495 hold pedig erdőterület.

Véghles nevét a tót viglas vagy vihladból vette, ami 
dombot vagy kilátást jelent. Létezéséről 1299-ben tesznek 
először említést, mikor is a vár a hozzátartozó területek
kel együtt a keresztes lovagok tulajdona volt. A XIV. 
században az Anjou magyar uralkodóház tulajdonába jut 
és 1636-ig a királyi család birtokában is marad, melytől 
vétel utján gróf Csáky László birtokába került. 1690. 
évben a gróf Eszterházy,. majd 1870-ben a nemeskéri 
Kiss Miklós család tulajdonába megy át 3 millió K-ért, 
kiktől jelenlegi magas birtokosa, őfensége Frigyes főher
ceg vásárolta meg az egész uradalmat 7'25 millió K-ért.

A terep általában igen kedvező alakulattal, a szállításra 
alkalmas lejtőkkel bir. csak a horháti erdőterület néhány 
helyén vannak sziklás meredekek. Az erdők nagyobbrészt 
dombos és mérsékelten hegyes vidéken fekszenek, mig 
3—400 m. tengerszinfeletti magasságban fekvő völgyek 
még mezőgazdaságilag művelteinek. Az uradalom leg
magasabb hegye az 1460 méter magas Polana, melynek 
csúcsát is még zárt lúcfenyő-állomány borítja.

A talaj annyira jó, hogy tűlevelűeknél a 80 éves 
vágásforduló bizonyult legmegfelelőbbnek. A hegyek ércek
ben s valószínűleg kőszénben is gazdagok; temérdek az 
ásványvízforrás, melyek közül a Veraforrás üzletileg is 
értékesíttetik.
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Az éghajlat enyhe, a csapadék átlagosan 800 ‘""jm, 
mely rendszerint igen kedvezően oszlik el, ami erdő
gazdasági szempontból fölötte előnyös. Széldöntés, hó
nyomás, hótörés, valamint rovarkárok ritkán észlelhetők.

Az erdők fő fája a lúc-, jegenye- és vörösfenyő. A lúc 
magasabb helyeket foglalja el, a középmagas részeken a 
közönséges juharral, szillel s kőrisfával elegyesen a bükk- 
és jegenyefenyő tenyészik, mig a mélyebb fekvésű terü
letek tölgy-, gyertyán-, nyír-, nyár, éger-, erdei fenyő s 
cserfával vannak benőve. A vörösfenyő egész 100 éves 
korig szép példányokban található — mindenesetre mes
terségesen ültetve, — a bükk állabokban, jeléül annak, 
hogy a véghlesi erdőüzem már a múlt század elejére 
nyúlik vissza, mely időtől fogva mind nagyobb mérete
ket is öltött.

A népes herencsvölgyi erdőkerületben, melyben annak 
idején rendkívül terjedelmes tarvágásokat eszközöltek, 
szükségessé vált ezeknek mesterséges beerdősítése. A 
beerdősítés, olyképen történik, hogy az illető területeket 
kisebb részletekben mezőgazdasági használatra adják 
csekély haszonbérért s 2 évig burgonya termesztésre 
használják, majd egy évig tavaszi veteményekre, melyek 
közé bokros rozsot is vetnek, melynek learatása csak a 
negyedik évben történik. A negyedik év tavaszán ültetik 
a 3 éves lúcfenyőcsemetéket a bokros rozs közé, leg- 
többnyire T5 m.2-es hálózatban, melyek így kellő véde
lemben s beárnyékolásban részesülnek.

Távoleső vagy meredek-sziklás helyeken, valamint ott 
is, hol elegendő munkaerő nem áll rendelkezésre, a ter
mészetes felújítás talál alkalmazást, megfelelő előkészü
letek után.

Az állabok gondozására is fordítanak megfelő figyel
met. A fentartott műfatörzseket ágmentesítik, a gyomokat 
irtják, a gyomfákat kivágják vagy körülgyűrüzik és a 
terebélyes koronával biró fákat fényigényes fiatalosokban 
gyűrüzés vagy döntés utján eltávolítják.

Az áterdőlés már a 15 éves kultúrákban kezdődik s 
ismétlődik átlagosan öt évenként. Az áterdőlések fája 
mind értékesíthető, kezdetben mint szőlőkaró, majd mint 
rúd és ölfa.

A régebben alkalmazott sok hátránynyal s veszélylyel 
járó tarvágást lágyfánál teljesen beszüntették s a ki
számított évi hozam legnagyobb részét időközönkénti 
szálalással nyerik, ami egy célirányos erdei úthálózat ki
építését tette szükségessé.

Az erdőtermékek kiszállítására az uradalom azon részé
ben, hol fuvarerőben szükség volt, 1906—7. években egy 
24 km. hosszú erdei vasútat építettek kerek 400,000 K 
költségen, mely a horháti erdőkerületet összeköti a 
véghles—nagyszalatnai állomással s a nagyócsai gőz- 
fürészt is érinti.

A lúc-, jegenyefenyő és bükkműfa az 1906-ban 120,000 
koronáért épített herencsvölgyi és a nagyócsai 2 gőzfürész! 
által feldolgozva értékesíttetik. Utóbbi 1890-ben restaurál- 

tatott s egy 90 HP gőzgéppel, s egy 40 HP függélyes ten
gelyű turbinával, 3 darab régibb szerkezetű kerettel, egy 
tavoletti kerettel s megfelelő számú körfürészszel van 
felszerelve, 1910-ben 6860 m3 jegenye- és lúcrönköt 
dolgozott fel 52'9 % kihasználással s 1377 m3 bükk- 
rönköt 25 2 % kihasználással. E fűrésztelep a fentemlí-

• tett vasút által közvetlen összeköttetésben van a véghles- 
nagyszalatnai állomás szomszédságában fekvő véghlesi 
faraktárral, mig a herencsvölgyi fűrész kocsiút által a 
kriványi faraktárral áll összekötésben, mely a krivány- 
gyetvai vasútállomás mellett terül el. Előbbihez 12,000 kát. 
hold erdőterület tartozik, mig utóbbihoz 15,000 kát. hold 
gravitál.

A herencsvölgyi fűrésztelep egy 180 HP gőzgéppel, 2 
régebbi szerkezetű kerettel, 2 új gyorsjárásG teljes kerettel 
s egy kettős szélező körfürészszel, a szükséges körfűré
szekkel, valamint villanyos világítással van felszerelve. 
1910-xben 14,498 m3 lágyfát dolgozott fel 59’7 % kihasz
nosítással s 1967 m3 bükkfát 32’8 °/o-kal.

Mindkét fűrésznél a következő fürészárúk' állíttatnak 
elő: Jegenye s lúcfenyőből: deszka, pallódeszka, léc, 
épületi fa, a hulladékokból bányafa, cellulose és kötegfa. 
Bükkfából: szegélyezetlén pallók, szegélyezett deszkák, 
bútorléc, tavoletti, és a hulladékból kötegfa. A fürészport 
a gőzgép tüzelésére s almozásra használják.

A herencsvölgyi fűrész közvetlen közelében fekszik 
Magyarország legrégibb és legszámottevőbb üveggyára, 
mely körülbelül 300 munkást foglalkoztat s az Első 
Magyar Üveggyár r. t.-nak Budapesten adatott bérbe. Az 
üzemhez évenkint körülbelül 20,000 m3 III. oszt, bükk- 
tüzifára van szükség.

Az egész erdőterület nyolc 1783—5372 kát. hold 
nagyságú erdőkerületre oszlik 32 őrkerülettel, melyek 
kezelésével 7 pagonykezelő (főerdészek, erdészek) van 
megbízva, kiknék 32 erdővéd van alárendelve.

Az üzem kizárólag házilag kezeltetik. Az erdőtermékek 
előállítása szakmánybán történik. A szegélyezetlen bükk- 
palló, bútorléc és faszén külföldön, mig minden más 
termék itthon értékesíttetik.

Az erdőgazdaság és a fűrészek üzeme évenkint kétszer 
felülvizsgáltatnak Nikodém főhercegi főerdőtanácsos által 
s az illető közegek ott helyszínén láttatnak el szóbeli 
utasításokkal; de az erdők kezelésére és az anyag 
értékesítésére vonatkozó rendelkezések s utasítások a 
modern erdőgazdaság elvei alapján írásba is foglaltatnak.

A mellékelt táblázat tájékoztatást nyújt a fatömeg- 
készletről, a hozamról, továbbá a korosztályok arányáról , 
és a fatermés kiszámításáról.
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386 20. szám.MAGYARKimutatás
az új erdősítésről 1905-től 1910. évig.

1905. évben.......................... 171 k. hold
1906. „ ...... 415 „ „
1907 ............................................ 201 „ „
1908 ........................................... 515 „ „
1909.  ................................... 667 „ „
1919. „    793 ,, „

Összesen 2762 k. hold.

A műtrágyázás az erdőgazdaságban.
vi.

Ahol arról van szó, hogy a meszet mint trágyaszert 
mielőbb bemunkálják a talajba s az ott egyenletesen el
oszoljon, a marómész lesz az alkalmasabb trágyaszer, 
kivált ahol súlyosabb és hidegebb talajnemek javításáról 
van szó; viszont ott, ahol könnyű, homokos, lazább a 
talaj, az ilyen mésztermék mellőzendő, miután ez túlsá
gos gyors növekedésre serkenti a növényzetet, ami utóbbi 
normális fejlődésével és gyarapodásával korántsem volna 
arányban. Mindamellett beigazolt mészszegénység egyes 
eseteiben a marómész, bizonyos kisebb mennyiségekben, 
például hektáronkint mintegy 1000 kgmban alkalmazva, 
a szárazságra hajló, könnyű talajnemeknek is javára 
válik, a súlyosabb talajoknál pedig, a már mondottaknál 
fogva, egyenesen mellőzhetlen, úgy hogy pl. a hideg, 
savanyú agyagos földek 3000—4000 kgrm. mészmennyi- 
séget is előnyösen képesek hektáronként feldolgozni.

Vegyi alkatrészeinek sajátszerűségénél fogva egyik
másik talajt egyáltalán nem vegyíthetünk közönséges 
mészszel. Ha mégis mellőzhetlennek mutatkozik az ilyen 
talajoknak mészszel való javítása, úgy a szénsavas 
meszet ajánlatosabb e célra felhasználni. Általában a 
könnyebb talajnemek mészszegénysége esetén is minden
kor a szénsavas mész bizonyult eddigelé legcélszerűbb
nek ; még pedig a mészszegénység fokához képest, 
hektáronként mintegy 2—3 ezer kgrm. mennyiségben.

Könnyebbfajta homokos talajnemeket márga hozzá
adásával is súlyosbítanak s tesznek nehezebbekké, 
kötöttebbekké. A márga, fizikailag határozottan javít a 
könnyű talajon, amennyiben azt víztartóbbá, tehát a 
kiszáradás veszedelmével szemben ellentállóbbá teszi. 
Homokos talajok lazaságának fokához képest, hektáron
ként mintegy 1000 krm. márgát adnak a súlyosabbá 
változtatandó talajhoz. Ezzel a művelettel a talaj fizikai 
alkatának javítását feltétlenül előmozdíthatjuk. A márga- 
földek közt is akad, természetes összetételeik különféle- 
ségéhez képest, homokosabb, tehát lazább, valamint 
agyagosabb, tehát súlyosabb kötöttségű márga. Nehezebb 
talajok márgával való javításánál ily módon a könnyebb, 
homokos márgát, viszont a könnyebb alkatú talajoknál az 

ERDÉSZ

agyagosabb márgát alkalmazzuk. Ahol a talaj fizikai javítá
sának szükségessége nem oly mellőzhetlen, ott kisebb 
mennyiségű márgázás is meg fog felelni. A márgával 
való talajjavítás 6—10 év múltán megismételhető. A már
gát rendszerint ősz végén vagy tél elején szokták a már- 
gázandó területen elegyengetni, hogy így a téli csapadék- 
neműek a márgát tavasz beálltára könnyebben bemun- 
kálhatóvá alakítsák; egyben a tél és tavasz bekövetkez
tének csapadékneműi a márgában netán jelenlevő káros 
összeköttetéseket is megsemmisíthessék. A márgamész 
trágyázásnak egyik igen hathatós szereként szerepel 
ma, az. alkatrészeiben 5O°/o-nyi meszet is tartalmazó 
Thomaszsalakliszt, mint amelyről már az előzőkben is 
megemlékeztünk.

A mész mellett a csemetekertek főtápszükségletét 
a foszfor és a káli hivatottak aztán teljessé egészíteni. 
Káliból és foszforból a fejlődésben levő csemete arány
lag igen nagy mennyiségeket igényel és fogyaszt el. 
Idevágó megfigyelések gyakorlati tapasztalataiból meg
állapították azt, hogy az 1—2 éves fenyőcsemeték évente 
legalább is 30 kg. mennyiségű foszfort és 40 kg. 
mennyiségű kálit vonnak el a talajból. Sajnos, ugyan
csak a tapasztalat igazolja azt, hogy erdőink talajában a 
3 növényi főtápszer sorában a foszfor és a káli bizony 
nagyon csekély °/o mennyiségekben van ma jelen.

Az erdők növényzetének normális gyarapodásához és 
kielégítő eredményű vegetálásához múlhatatlanul szük
séges az, hogy a talaj száraz tápalkatrészei legalább is 
10—15 %-nyi foszfort és kálit tartalmazzanak. Az agro- 

,geológia ezt valósággal legminimálisabb számnak minő
síti. E téren végzett vegyvizsgálatok arra a szomorú 
eredményre vezetnek, hogy az erdőségek túlnyomó 
részének talajában, a táplálásra hivatott kálimennyiség 
néhol: 0,02 %-ra száll alá; foszforból pedig egyes tala
jokban úgyszólván számba se vehető csekély °/0 részecs
kék szerepelnek csupán. Ilyen talajok mellett nyilván
való, hogy eredményes gazdálkodást csak az esetben 
folytathatunk, ha mesterséges trágyaszerek megadásával 
iparkodunk a talaj megfelelő foszfor- és káli szükségletei
ről is gondoskodni.

Eléggé elterjedt hibás fölfogás az, hogy az agyagos 
talaj a kálitrágyázást el nem tűri s csupán a homokos, 
a meszes és a tőzeges talajok azok, amelyeknél a káli
trágyázás eredménynyel és haszonnal kecsegtet; kísérle
tek egész sora tanúskodik arról, hogy a zsarolásokat az 
erdő is megsínyli, ha tehát növényzetétől idők során a 
kálit elvontuk, annak megfelelő pótlásáról időben gon
doskodnunk kell. Ujjmutatóul szolgál ez a csemetekertek 
létesítésénél is, amelyek eredményt hozni csak akkor 
lesznek képesek, ha úgy homokos, mint agyagos, tőze
ges és meszes összetételeik mellett, egyben kellő mennyi
ségű kálisóban részesülhetnek.

Ahol erdősítések céljából kiszemelt területeken a 
talaj-előkészítés, talajjavítás alkalmáyal zöldtrágyázást, 
nevezetesen csillagfürtöt használnak, ott a kálisók sorá
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ból a kainit az alkalmasabb trágyaszer; viszont faiskolák, 
csemetekertek létesítésénél inkább a tiszta kálisó, neve
zetesen a 40%-os kálitrágya bizonyult célszerűbbnek. 
A kainit ugyanis csupán 12%-nyi kálit tartalmaz, egyéb 
alkatrészei pedig túlnagy klórtartalmuknál fogva, egyene
sen ártalmára válnak kivált a csemetekertek zsengébb 
növényzetének s így a kálitrágyafélék kainit néven ismert 
terméke, e téren szóba sem jöhet. Ezzel szemben, a 
40°/o-os kálisó 1 métermázsányi mennyiségében 3-szorta 
több a hatásos káli, mint ugyanannyi mennyiségű kainit- 
ban. A gyakorlatban tehát 3 métermázsa kainit helyett, 
kálitrágyaszerül csupán 1 mázsa 40°/o-os kálisót hasz
nálnak, amely művelettel a szállítás, fuvarozás, bemun- 
kálás stb. költségei is Vs részre apadnak. Erdőgazdasá
gokban, ahol néha óriás távolságokról van szó, az ilyen 
költségredukciók nagy készkiadás megtakarításokat je
lentenek.

A 40°/o-os kálisóban jelenlevő klórtartalom oly 
elenyészően csekély, hogy az a növényzetre egyáltalán 
befolyást sem gyakorolhat. Amennyiben talajvizsgála
tok eredményei mégis igazolnák a kainit alkalmazásá
nak szükségességét, úgy azt múlhatatlanul ősz és tél 
szakában kell kiszórni, hogy a zord évszak csapadékféléi
nek behatása eloszlathassa, megsemmisíthesse a kainit- 
ban feltalálható ártalmas alkatrészeket. Bőséges téli és 
tavaszi csapadéknemű, a kainitnak kivált a zsengébb 
növényzetre oly károsan ható klórtartalmát a talajnak 
rendszerint oly mélyebben fekvő rétegeibe fogja lemosni, 
ahol az a növényzet gyökereinek többé kárt nem okoz
hat. Kálitrágyákkal javított területeken észlelt eredmény
telenségeknek minden esetben csak az volt az előidé
zője, hogy a kísérletező és műtrágyázó közönség, az 
évnek olyan szakában alkalmazta a klórtartalmú káli
trágyákat, amidőn azok káros alkatrészei eléggé mélyre 
be nem szivároghattak az alsóbb talajrétegekbe. Csapa
dékban szegény ősz, rákövetkező száraz téllel és esőzé
sekben szűk tavaszszal, rendszerint aztán csak tetőzte a 
bajt és az eredménytelenséget.

(Folytatjuk.)

Erdészeti kísérletek.
A XIII. évfolyam 1. és 2. száma a következő tartalom

mal jelent meg: Blattny Tibor: A szelidgesztenye el
terjedési és tenyészeti viszonyai a Magyar Állam terü
letén. Volfinau Gyula: Növénytenyészeti megfigyelések 
Királyhalmán az 1899—1908. években. Kisebb közlések: 
Kintses József: Vörös mókus, fekete mókus más más faj-e? 
Vadas Jenő: Bólyai Farkas erdészeti munkája 1828-ból. 
Intézeti ügyek: Az erdészeti kísérleti állomások 1910. 
évi tevékenysége és 1911. évi munkaterve. Személyi 
ügyek. Kérelem és figyelmeztetés. A tartalmas füzetet 
több szöveg közötti kép és két műlap díszíti. Blattny 
Tibor érdemes munkája különlenyomatban is megjelent 
s annak részletes ismertetésére még visszatérünk.

Az akácfa monográfiája.
A közgazdaságilag pagyjelentőségü „magyar fa“, az 

ákác kiváló tulajdonságainak tudományos és gyakorlati 
megismertetésével gazdagodott erdészeti irodalmunk.

Vadas Jenő ministeri tanácsos, főiskolai tanár, a ter
mészet nagykönyvéből és a szétszórt irodalomból lelkiisme
retes igyekezettel, odaadó kitartással gyűjtötte össze és 
foglalta tartalmas könyvbe mindazon adatokat és érté
kes tudnivalókat, amelyek az Amerikából hozzánk beván
dorolt azon fafajra vonatkoznak, mely hazánk parlagon 
hevert földjéből eddig 154.000 k. hold területet hódított 
meg és tett jövedelmezővé.

A mű az Országos Erdészeti Egyesület „Deák Ferenc- 
alapítvány“-ából 100 aranynyal lett jutalmazva. Irodalmi 
és tudományos becsének méltatása helyett lapunk más 
helyén egy fejezetét mutatjuk be, itt csupán jelezve azt, 
hogy szerző könyvét nagybátyjának, Herman Ottónak 
ajánlja s négy részre osztotta be. Az I. -rész. Az ákác- 
fáról általában tárgyal. II. rész. Az ákácfa tüzetes ismer
tetése. III. rész. Ákácerdők telepítése és felújítása. IV. 
rész. Az ákácerdők gondozása és nevelése. Függelék.

A 236 oldalra terjedő mű 36 szövegközti képpel, 10 
műlappal és 14 táblával van ellátva s az Országos 
Erdészeti Egyesület kiadásában jelent meg. Ára az egye
sület tagjainak 6 K, másoknak 8 K.
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A nagy úr halála.

A nyugovóra térő nap mégegyszer végignézett a tájon, 
vájjon rendben van-e minden a hosszú éjszakára s mint
hogy semmi olyas kifogásolni valót nem talált, amin 
tekintete fennakadhatott volna, bucsuüdvözletként még 
égy pár aranysugarát bocsátotta útra, majd magára vette 
fellegtakaróját s végleg aludni tért . . . Most már szürke, 
mélázásra késztető homály borul az erdőre. Napközben 
a vadat hajtottuk; amolyan őszi misch-masch vadászat 
volt ez, hol nincs kimondva, mire lesz a puskázás s 
leterítettünk minden vadat, mi csővégre került. Most 
pedig, hogy beköszöntött az este, egy kis kedélyes vadász
vacsorára készülünk elő.

Még jó része a társaságnak az erdő rejtekét bújja, 
de már néhányan ott pihenünk a kijelölt tanyán. Jóleső 
nézéssel gyönyörködünk a kerülőből szakácscsá változott 
Mihálynak ügyes munkájában, amint műértő .kezekkel 
tűzi , fel egymásután a nyerspiros borjú- s disznóhus- 
szeleteket a hosszú nyársra, közbe-közbe hozzá kever 
egy kis vöröshagymát s lének való szalonnát. Körülötte 
néhány hajtóból átvedlett kukta sürög-forog, élesztve a 
rőzséből rakott hatalmas tüzet, melynek parázsa hivatva 
van ízessé kisütni a pecsenyét, megpirítani a szalonnát. 
Egész napi lótás-futástól kiéhezett gyomrunkat ingerli a 
pecsenyéitek terjedő finom illata s ösztökéljük az öreg 
Mihályt, ne késsen soká, adja meg a jelt a többieknek 
is, hogy vége a mai öldöklésnek; elég volt a vérből, 
most következik az áldomás, a terítékre hozott vadak 
halotti tora. Enged kérésünknek az öreg s abbanhagyva 
munkáját, kiáll a tisztás szélére ; kétszer-háromszor belefuj 
kürtjébe, melynek érces hangja lassan, vontatottan terjed 
el az erdőn, megszakadva itt is, ott is egy-egy hegy
oldalban. A hivó jel nyomán a kihaltnak vélt erdő meg
elevenedik. Néhány lövés dördül el, amint egyik-másik 
csakúgy úri passzióból mégegyszer utoljára megszólal
tatja puskáját; kurjantás, lárma hangzik köröskörül s 
rövidre rá együtt van az egész társaság. Kört képezve a 
sziporkázó tűz körül, elheverünk a harmatos fűbe, ki 
csak úgy féloldalt, ki meg maga alá rakott lábakkal, 
avagy hasmánt, ahogy jónak tartja s következik a napi 
események megvitatása. Jól sikerült vadászatunk volt; 
bőven esett a vad s így a jókedv is meg van. Izlelőül 
kenyérre csepegtetve olyik pirítós szalonnát falatozik s 
leöblíti torkát a kulacsában még megmaradt kotyogóssal 
s megindul a tréfa, az adomázás, mint az már ilyenkor 
szokás.

Néhányan tréfájuk céltáblájául az öreg Zsiga bácsit 

szemelték ki, az egész környék elismert első vadászát, 
de kinek különcködései szemet szúrnak sok fiatal vadász
nak. így például, bár minden lövése biztos s még nem 
volt rá eset, hogy tévesztett volna, de sokszor megtörtént 
vele, hogy célba vette és futni hagyta a legszebb vadat is.

„Elnéztem urambátyámat“ — szólt az újdonsült szolga- 
biró — „amint fel-felkapkodta a kezét, de azért csak 
ritkán csattantotta el a ravaszt. Tán csak nem a töltényt 
sajnálja, hogy oly kevésszer durrantott a sűrűn jelent
kező nyuszik közé?“

„Nem a töltést, de a vadat sajnálom“, szól csendes 
resignátióval az öreg“ s hogy ezt teszem, annak is van 
oka!“ „Halljuk! Halljuk!“ kiabálnak mindenfelől, tudva 
azt, hogy az öreg ha keveset is beszél, de szépen mondja 
el a mondókáját s élvezet hallgatni, ha ő mesélni kezd. 
Zsiga bácsi nem kéreti magát soká . . . megvárja, mig a 
zaj elül, egyet csavarint őszülő bajuszán s hozzá kezd 
elbeszéléséhez.

Néma áhítattal lessük a szót ajkairól. Az olykor-olykor 
lobbot vető zsarátnok megvilágítja a kört, melyen belül 
mi is vagyunk . . . Fent az égen csak egy-két álmos 
csillag pislogat ... a hold? az elbújt valami komor felhő 
mögé s esdő szóval se lehet most onnét előcsalogatni. 
Fény és sötétség közt éles határt vonnak a tisztást kör
nyező bokrok, melyeknek külső s már őszi dértől csípett 
leveleit még pirosra festik az odáig elható tüzsugarak, 
de ' beljebb azontúl már az éj fekete takarója borul az 
erdőre s koromsötét minden . . . Merően a tüzbe bámulva 
hallgattunk mindnyájan . . . csend van mindenütt, mit 
csak olykor zavar meg egy még magát kipanaszolni 
akaró gerle búgása, de aztán az is elhallgat . . .

„Fiatal, süldő vadász voltam még, hogy ez történt 
velem. Csak egy-két éve, hogy fegyver volt a kezembe 
s én is olyan tüzes vérü puskás ember voltam, mint 
uramöcsémék közül itten sokan. Nem azt néztem, hogy 
hogyan, de azt, hogy minél többet lőjjek s bizony sok 
sánta nyúl nekem köszönhette, hogy lába rheumás lett, 
mert könnyelműen egy pár srétet menesztettem az inába. 
Nem törődtem vele, hogy rosszul találok, hogy esetleg 
keserves kínlódást okozok, a vadnak, hiszen az csak 
állat, nem érez az úgy, jnint az ember, gondoltam 
magamban.

Ép így őszi tájon egyszer lesre mentem, izgalmas 
szarvas-lesre. Kifáradva a hegymászástól, dobogó szívvel 
^vártam a nemes vad jöttét, melynek általam jól ismert 
váltóján álltam lövésre kész fegyverrel . . . Sokáig kellett 
várnom. Óra óra után múlt s még mindig nem jelent
kezett. Már kezdtem lankadni s szemem a megerőltetett 
nézéstől könnyezett, mikor nem messze tőlem meg
recsegett a galy s a fák sudarai közül kivillant egy hatal
mas 16-os vörösbarna csuhája. Gyötrő izgatottság kin- 
zott, amint láttam, mily óvatosan, minden kis neszre 
■figyelve jött felém. Vájjon továbbra is megtartja-e irányát, 
nem kap-e szimatot, avagy nem kalandozik-e más felé 
s minden fáradságom kárba vész? így tépelődtem ma
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gamban. Idegességem mindjobban fokozódott, hogy az 
erdők koronás királya közeledett s mikor egyszer egy 
alacsony bokor mellett megállt s tompán hangzó hívo
gató bőgősét hallottam, vér tolult agyamra, nem tudtam 
tovább türelemmel várni s bár még távol volt tőlem s a 
bokor miatt a célzás amúgy nehéz volt, lázasan vállhoz 
emeltem fegyverem s lőttem. Nyomban reá szarvasom 
elbukott, majd magasra szőkéit s villámgyors futással 
eliramlott a sűrűbe. Pár pillanatig még hallottam a 
dübörgő zajt, mit patái okoztak, aztán a zaj mind hal
kabb lett, végre lent a völgyben elhalt egészen. Mikor a 
lőporfüst eloszlott, pdasiettem, hol előbb a szarvas állott. 
A teli hold nappali világosságot árasztott a vidékre s így 
nem volt nehéz megvizsgálnom a helyet. Sajnos, semmi 
nyomát sem láttam annak, hogy célt talált volna lövé
sem s inkább megszokásból, mint érdekből követtem a 
friss csapást, mit a menekvő szarvas tört a sűrűbe. 20—25 
lépésnyire követtem a nyomot eredménytelenül, mikor 
egy bokor alsó ágainak kiálló levelein csillogó piros vér- 
cseppeket vettem észre. Tehát még se esett hiába lövé
sem, a vad meg van sebezve. Lázasan folytattam kuta
tásom. A vércseppek mind sűrűbben jelentkeztek, sőt 
messzebb egy helyen egész vértócsa volt: itt a vad meg
torpant az erőltetett futástól s vérveszteségtől; látszott 
a nyirkos földön a helye hatalmas testének, amint térdre 
rogyott, sőt gondosabban szemügyre véve az elnyomott 
fűszálakat, örömmel láttam, hogy azokra fehér habos 
nyálkás vér tapad, tehát golyóm nemes részt talált. Meg 
voltam elégedve magammal. Tudtam, hogy a súlyos 
sebet csak ideig-óráig bírja magával hordani s ha nem 
is ma, de holnap mindenesetre megtalálom zsákmányo
mat . . . Mint ki dolgát jól végezte, vállra vetém puská
mat s hazatértem, előre örülve a dicsőségnek, mit szer
zek magamnak, ha majd a ritka szép agancs birtokában 
leszek . . .“

Elhallgat az öreg, hogy egy kis szuszt vegyen. Zsebé
ből előkotorássza kis angol pipáját s a sokat használt 
dohányzacskót, melyben finánc nem látta szűz muskotály 
rejtőzik ; mi meg a poharakhoz nyúlunk s jókedv csináló- 
nak iszunk egy nagyot. Elkészülve a pipatöméssel, pa
razsat tesz rája, leszorítja a kupakot, egyet-kettőt szippant, 
s beszédének elejtett fonalát ismét felveszi.

„Másnap, hogy pitymallott, én már talpon voltam. 
Borongós őszi reggel volt, olyan, mikor a nap is rossz 
kedvvel kel fel; siratja az elmúlt nyarat s hogy ne kel
lessen látnia kedveltjeinek pusztulását, behunyja félsze
mét, .a másikkal is csak úgy kelletlenül pislog. Én meg 
hü vadásztársam — Box nevű kutyám — kettesbe siet
tünk az erdőbe, melynek utait már vastagon borítá a 
fáknak egyre hulló fonnyadt levele. A levegőben sűrűn 
szállingózott az ökörnyál s fehér fonalai itt is ott is 
fennakadtak a bokrok ágain, mintha gyászfátyol lett 
volna. A dalos kis madarak nagy része más vidékre 
szállott már, s amelyek még itt voltak, azok is búsan 
hallgattak. Csak a reggeli panaszos szellő sirdogált, amint 

a sárguló lombok között fáradtan bujdokolt; mintha csak 
halotti sirám lett volna. Temetés, gyászos temetés volt 
készülőben . . . haldoklóit a természet. Az elmúlás, pusz
tulás lépten-nyomon elémtáruló jelei lehangolták jókedve
met. Most már nem volt oly nagy az örömöm azon, 
hogy előző nap e temetéshez én is hozzájárultam.

Elérve a helyet, hol a vadat megsebeztem, nyomra 
tereltem kutyámat s a póráz végét erősen tartva kezem
ben, követtem. Box tapasztalt ügyes állat volt s a most 
elébe állított feladat nem oly nehéz, hogy habozott volna. 
Orrát erősen a földhöz szorítva biztosan vezetett hegy
nek föl, völgynek le . . . szinte pihenés nélkül rohant 
előre s ugyancsak dolgot adott őt visszatartanom s egyre 
kellett csititgatnom, nehogy kiszakítsa magát kezemből... 
Haladtunkban mindössze egy hüsülő nyúlat s néhány 
borókát csipegető rigót zavartunk meg, más élő állat 
utunkba nem került . . . Néma volt az erdő . . . Félórái 
szakadatlan nyomkövetés után széles völgykatlanhoz 
értünk, hol kutyám szokatlan izgatottsága s a hátán fel
borzolódó szőre előre tudatta velem, hogy célunkhoz 
közel járunk. Rövidebbre vettem kutyám pórázát s lép
teimet meglassítám. A nyom egy csalitosba vezetett, 
melynek folytatásaként mocsaras, vizenyős rét húzódott 
egy jókora darabon ... A sűrűségen áthatolva, néhány 
szarvastehén riadt fel s menekült előlünk gyors iramba . . . 
A nagy úrat háreme még itt se hagyta el, még a halál 
küszöbén is szerelmére vágytak forróvérű asszonyai . . . 
Egy pár lépést tettem előre . . . Már a tisztás széléhez 
értem. Néhány, a kilátástól megfosztó gályát magam 
elől elhárítva, kitekintők kíváncsian s megdöbbenve áll
tam meg, mert feledhetetlen kép tárult ott elém ... A 
mocsár felett nehéz párás köd terült el, mi azonban még 
nem volt elég sűrű ahoz, hogy felhővé tömörüljön s 
bizonytalanul imbolyogva majd felemelkedett, majd meg 
ismét visszacsapódott a földre, miközben foszlányos szélei 
fennakadtak egy-egy fának gaiyain s a körül libegtek- 
lobogtak, mintha csak oda lettek volna szögezve. Úgy 
tűnt fel az egész, mintha az erdő minden villije, manója 
azon fáradozott volna, hogy szürke bakacsint vonjanak a 
tájra, mint az már temetéskor szokás.

Maga körül messze feltúrva a vizenyős, zsombikos 
földet, egy bokor alján hevert megsebzett szarvasom. 
Még volt benne élet, de már haláltusáját vívta; megtört 
szemein látszott, hogy közel van a vég . . . Szegény 
állat mennyit szenvedhetett, mily rettenetes kínokat kel
lett kiállania, mig az utolsó órához ért. Szép hatalmas 
teste olykor-olykor görcsösen megvonaglott, majd a fáj
dalomtól hosszant plnyult. A vad iramban sok helyütt 
megtépte a bozót tüskéje s a megáludt vér szennyes 
barna csikót vont vörös csuhájára ... A golyó ütötte 
tátongó sebből még most is fel-fel bugyborékolt a vér, 
s annak szélét sűrűn ellepték a férgek és rovarok, ezzel 
is tetézve kínjait. Közeledtem hozzá. . . észre vett. Meg
feszítő nyakát, felakart tápászkodni, hogy tovább fusson, 
de erőtlenül hanyatlott ismét vissza s kitágult, rémül 
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szemekkel nézett reám, mint közelgő gyilkosára a magá
val tehetetlen áldozat . . . Nem tudtam levenni szeme
met róla. Megtört tekintetéből kiolvastam a vádat: „Mit 
vétettem neked, hogy ily szenvedést okoztál nekem ? 
Ha már véremre szomjazál, mért nem végeztél egyszerre 
velem? Örömet szerez az neked, ha látod kínlódásom, 
ha látod vergődésem gyötrő fájdalmamban ? Rosszabb, 
kegyetlenebb vagy a hóhérnál, ki hirtelen végez áldoza
tával, mig neked élvezetet szerez lassú ■ pusztulásom.“ 
Néma volt a vád, csak megtört tekintete fejezte ki azt, 
de annál rosszabbul esett nekem ... A fájdalom szülte 
görcsös vonaglás mind erősebb s erősebb lett, szemében 
véres könny jelent meg, orrlikai kitágulva, forró, meleg 
párát löveltek ki 's kilógó érdes nyelvét zöldes sárga 
nyálka futotta be . . . melle olykor felzilált s hörgő, sivi- 
tásba fűlt máskor érces hangja . . . Elfordítám tőle arco
mat, remegő kézzel nyúltam tőröm után s adtam meg 
neki a kegyelemdöfést, mely úgy hatott rám, mintha 
enszivemet járta volna keresztül . . . Egyet-kettőt kapált 
még feltört csülkeivel, aztán megdermedt teste. Sokáig 
szótlanul, levett kalappal álltam ott, mint a vezeklő bű
nös áldozata ravatalánál. A közeli ágon egy zöld harkály 
jelent meg s kopácsolni kezdett, mintha csak ácsnak 
szegődött volna, beszegezni a koporsót . . . majd sirató 
asszonyként egy pár szén-cinege is letelepedett a bok
ron; az ő panaszos cipegésük volt az egyedüli hang, mi 
kifejezte a gyászt, mit érzett az erdő.

Azóta, hogy ez történt, nem lövök a vadra, csak akkor, 
ha biztos vagyok abban, hogy lövésem annak rögtöni, 
szenvedés nélküli halálát okozza!“

Abba hagyja a szót Zsiga bácsi. A felidézett emlék 
könnyet csal szemébe, mit azonban gyorsan elmorzsol, 
nehogy észrevegyük érzékenységét. „Adjatok innom, 
hideg van", fordul felénk, hogy palástolja meghatottságát.

Az öreg Mihály büszkeségtől ragyogó arccal jelenti, 
hogy kész a zsiványpecsenye, csak tessen hozzálátni. 
Ez a kijelentés felzavar mélázásunkból, mibe elmerültünk. 
Megindult a zaj, a lárma . . . Falatozunk, iszogatunk, 
mig csak éjfél nem lesz, akkor is nehezen esik meg
válnunk egymástól. Szívesen ott maradnánk kedélyes 
kompániában akár reggelig is, ha haza nem hívna a 
másnapi kötelesség.

Altdorffer Lucián.

K vadászat szervezetének történeti 
kialakulása.

ív.

A francia királyi udvarnál, általában pedig Francia
országban Vili. Károly király korában vagyis a XV. szá
zad utolsó évtizedeiben, körülbelül akkortájt, amidőn 
nálunk a Jagellók kerültek Mátyás király örökébe, sok
kalta szerényebb számú volt a kir. udvari vadász-mél
tóságok és alkalmazottak száma, mint nálunk Magyar
országon-, amely pedig a francia mintákat már akkoribap 
is gyakorta utánozta. így VIII. Károly királyi udvartar
tásában 1 fővadászmesteren és helyettesén kívül nemesi 
családból származó 9 lovászmestert találunk az udvari 
vadászatok élén. Alárendelt szakszemélyzetük száma, 
beleértve a sólymászatokét is, alig haladja meg a 25-öt. 
Lényegesen változtak aztán a viszonyok a jeles vadász
ember hírében álló, lovagias és pompakedvelő I. Ferenc 
király idejében. 1. Ferenc és közvetlen utódai alatt a fő
vadászmester és a fősólyommester, szü'etésénél és rang
jánál fogva kiváló 47 vadász-lovag fölött rendelkezett; 
az alárendelt alkalmazottak száma pedig a százötvenet 
meghaladta.

A farkas-vadászok külön osztálya még ebben az időben 
is szerepel és tekintélyben is állott. Élükön találjuk a 
király által kinevezett chasse-leus farkas-vadászokat. 
Farkasvadászmesterként a krónika a későbbi Choiseul 
hercegek egyik ősét, Choiseul Miklóst említi, Toldy 
Miklósunk kor- és névtársát. I. Ferenc külön fő-farkas- 
vadászmesteri méltóságot szervezett, az úgynevezett 
louvetier royal-t.‘Alárendeltjeiként a sergents louvetiers-k 
és a lieutenant de la louveterie-k szerepelnek. Utóbbiak 
egy~egy farkas-vadászterület élén állottak s hivatásuk 
volt a farkasvadászatok rendezése és megfelelő végre
hajtása. A nálunk ma is eléggé ismert hivatalos farkas
vadászatok mintájára, a XV. és XVI. századok francia 
farkas-vadászmesterei és közegeik évente ismételten tartoz
tak a szokásos farkasvadászatok megtartásáról gondos
kodni.

A mindenféle nemes vadban egykor oly bővelkedő 
Angliában a vadászat ügye a XIV. században kezd francia 
minták szerint szervezkedni. Anglia a XIV. század folya
mán vívta egy évszázadnál .tovább tartó harcait Francia
országgal s közben átvett egyet-mást a francia szokásokból 
is, köztük nem 'utolsó helyen a vadászatra vonatkozókat. 
Anglia kinevezett első fővadászmestereként De .Twici 
szerepel a XIV. században, akinek vadászati krónikája 
„Venour le Roy d’ Engleterre“ néven a Középkor rég
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letűnt századai idejéből, mint legrégibb vadászati szak
munka szerepel.

Krónikáját De Twici eredetileg francia nyelven irta s azt 
csak a későbbi időkben, II. Edwárd angol király idejében 
(1307—1327.) fordították angolra. A XV. század angol ki
rályi főudvarmesterek sorából kiválik Edward yorki herceg, 
mint a „Master of the Oame" cimű egykorú vadászati 
szakmunka neves szerzője, A „Master of the Game“ cim 
az udvari fővadászmesternek hivatalos elnevezéseként is 
szerepel.

A Master of the Game-nek négy vadászmester volt a 
közvetlen alárendeltje; névszerint:

a Master of the harthounds (szarvasvadászebek mestere),
a „ „ „ buchounds (dámvadászebek mestere),
a „ „ » harriers (nyúlvadászebek mestere),
a „ „ „ otterhounds (vidra-, és vízivadászebek

mestere).
Rendszerint a fővadászmester, a Master of the Game 
kezében volt egyben a szarvasvadászatok mesteri címe 
és tevékenységi köre is összpontosítva.

Mindezek a címek fennállottak a XIV. századtól kezdve 
a gyakorlatban, Viktória királynő haláláig, vagyis 1901. 
évig. Az államkincstár újabban költségeseknek tartotta 
ezeknek a méltóságoknak és kir. udvari falkáknak fen- 
tartását, úgy, hogy VIL Edwárd király trónraléptével a 
régi Master of the Game-k megszűntek létezni. Volt idő 
Anglia történetében, amidőn a fővadászmesteri rang vise
lője egyben kiváló közjogi méltóságot és szerepet is vitt. 
A Britt-birodalom kiváló peerjei valósággal vetekedtek 
e méltóság elnyeréséért, amely közjogi jelentőségénél 
fogva nem egyszer bukott és éledt fel egy-egy váltakozó 
kormánynyal.

Angliában a XV. századtól kezdve a szarvasvadászatok 
állottak népszerűség és előkelőség szempontjából az első 
helyen. A vadászszemélyzet a szarvast lóhátról űző 
yeotnen at horse, a gyalogos yeomen at foot nevű 
vadászokból, a szarvasebeket vezető /raVere-kből és az 
ebgondozó chacechieu-ékből állott.

Kiváló közjogi méltóságot töltött be Angliában a királyi 
„nagysólyommester“ is. Örökölhető olyan méltóság volt 
ez, minővel közjogunk régi méltóságai sorában nálunk 
is ismételten találkozhatunk. A XIX. század elejétől 
kezdve aztán ez a méltóság is lassanként puszta udvari 
címmé alakult. Utolsó örökös nagysólyommesterként, 
helyesebben fősólyommesterként Saint Albans herceg 
szerepel IV. György király idejében (1820—1830.) Saint 
Albans herceg rendezte Angliában a ma már divatját 
múlt utolsó sólyomvadászatokat is.

A személyzet szaporítása tekintetében, szokatlanul 
nagy arányokban fejlődött a vadászat szervezete Fran
ciaország fénykorában, amely fegyben a francia irodalom 
aranykora is, nevezetesen XIV. Lajos király alatt (1643— 
1715.) A vadászszemélyzet szervezését és szaporítását 
azért már XIII. Lajos király kezdette meg. XIV. és XV. 

Lajos királyok alatt a királyi vadászszemélyzetnek se 
szeri se száma nem volt. Külön szervezet fölött ren
delkeztek egyebek közt a fehérszőrü vadászebek idomi- 
tói, gondozói s az azokkal vadászók. Külön szervezetet 
nyertek a vadászatok beállításáról, befejezéséről gondos
kodók is stb. Utóbbiak szervezete équlpages des 
toiles" néven volt ismeretes.

Az egykor oly népszerű sólyomvadászatokat XV. La
jos király végleg beszüntette. (1748.)

Francia minták után igazodott Németország vadászat
ügye is a XVIII. század közepétől kezdve. Nagy Fri
gyes porosz király (1V40—1786.) mindenben a francia 
kultúrát vette mintaképül; ez alól a vadászat sem ké
pezhetett kivételt. A szervezet a franciákéval tehát kö
rülbelül egyező volt azzal a különbséggel,' hogy a szu
verén egyes kisebb-nagyobb német államokban a vadá
szat az erdészettel került mindenkor Szorosabb szervi 
kapcsolatba. A német összbirodalom területén úgyszól
ván minden egyes államban megkövetelték az erdész
alkalmazottaktól azt, hogy a vadászat minden ágazatá
ban teljes jártassággal bírjanak. A vadászat szervezeté
nek ilyen szoros kapcsolata az erdészet ügyével, utób
binak semmikép előnyére, javára nem szolgálhatott s 
ezt a Németbirodalom erdészete csak évtizedek hosszú 
során, a mai modernebb .irányzatok bekövetkeztével 
kezdte és tudta kiheverni. A XVIII. századbeli Német
ország még olyannyira szigorúan megkövetelte az erdé
szeti közegektől a teljes vadászismereteket, hogy kine
vezések, előléptetések alkalmával mindenkor nem szak
képzett erdész, hanem elsősorban az egyben kiváló 
vadászember részesült előnyben.* .

(Folyt, köv.)

* Hasonló esetek, bár hovatovább ritkábban, egyes kisebb-nagyobb 
uradalmak alkalmazottaival nálunk még manapság is megtörténnek.

Mesterséges madárfészkek.
A jó Isten nagy bölcsen gondoskodott arról, hogy az erdő

nek madara s a mezőnek virágja legyen. De gondoskodott 
a többek között arról is, hogy a fák valahogy az égig ne 
nőjenek. És nem is nőnek. Hanem csak annyira nőnek, 
hogy a gyarló ember bennük örömét találja, alattuk meg
pihenjen és amikor szükségét érzi, hát a maga anyagi 
érdekei kényszerítő hatása folytán azokat a saját céljaira 
fölhasználja, vagy értékesíti.

Nagyon szépen van ez így és igen bölcsen van ki
gondolva. És nagyon jól és szépen van áz úgy elren
dezve, hogy az erdőnek és mezőnek daloskedvü, szabad 
madarai legyenek. Mert ezek fölvidítják az élet és küzdés 
zajában elernyedt idegeket, kedvre hangolják a kedélyt 
és feledtetik azt a sok megalázást és csapást, amivel az 
élet rögös utjain lépésről-lépésre találkozónk.

Mindezekért pedig az erdő és mező szabad madara 
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nem kíván cserébe mást, mint békébenhagyást és élni 
engedést. Nem kívánnak hát lehetetlent, de az emberek 
felfogása és véleménye szerint mégis sokat.

Erdőt, mezőt el sem tudok képzelni víg madárdal nél
kül. Mert enélkül az erdő és mező csupán csak a meg
élhetést biztosító és előteremtő ipartelep és nem pedig 
testet-lelket fölüditő, poétikus üdülőhely. Madárdal nélkül 
vajmi szomorú, vajmi sivár lehet a legszebb, a legjobb 
virágú és levegőjű erdő is 1

Isten tudja, hogy van, miért van, de mivel engem érző 
szívvel és határtalan nagy természetszeretettel áldott 
— vagy vert — meg az ég, tán sírni, bánkódni tudnék 
azon, ha az erdőben járva, az néma, csöndes volna, 
mint ahonnét minden élőlény kihalt. Ezt olyan borzasztó 
még elképzelni is, hogy szinte nem jó rágondolni. Mivel 
tehát az erdők és mezők rendszeres látogatása nélkül 
tán éini sem tudnék, lévén nekem ez lelki és testi 
szükségletem, ezért csak ott érzem magamat igazán jól 
s nem a város idegölő zajában és miazmás levegőjében.

Az ország igen sok részében megfordultam már, igen 
sokfelé elzavart már a kérlelhetetlen sors. És még hasz
nomra is vált ez a sok kóborlásom, mert rengeteg sokat 
tanultam. Legtöbbet és legtovább a hegyes-völgyes Dunán
túlon tartózkodtam és az ott -szerzett tapasztalataimat 
mintegy alapkövekül tekinthetem további munkálkodá
somnál.

A Dunántúl metropolisában, Pécsen szerzett egyik ilyen 
tapasztalatomat és az annak nyomán leszűrt tanulságot 
akarom most, ezúttal elmondani e lapok olvasóinak.

Egy ízben az említett város fölött emelkedő Mecsek 
hegység „Misina“ nevű csúcsán jártam, a szépen gondo
zott szerpentin-uton. Elfáradtam és leültem egy padra. 
Jóleső árnyékot borítottak rám a zöldlombu cserfák és 
azok árnyékában csöndben, egyedül olvasgattam. Amikor 
egy pillanatra letettem a könyvet és szétnéztem, furcsa 
és, szokatlan dolgot láttam az egyik fa törzsén, vagy két 
méternyire a földtől.

Nagy ügygyel-bajjal fölmásztam rá és akkor a leg
nagyobb meglepetésemre láttam, hogy az a furcsa valami, 
ami az imént kiváncsivá tett, egy szépen kidolgozott és 
elkészített mesterséges — madárfészek. Az bizony! Ez 
meglepett annál is inkább, mert ilyesmikről én még eddig 
nem hallottam.

Hazamentem és érdeklődni kezdtem a dolgok iránt. 
És megtudtam hamarosan a következőket. Az állatvédő 
egyesület az ország minden részébe küld ilyen mester
séges madárfészket, ha az iránt megkeresik, illetve, ha 
ilyenek adáka végett kéréssel fordulnak hozzá. És — bi
zony Isten — nem tehetek róla, de én megcsóváltam 
erre a fejemet és még most is megteszem, ha a furcsa 
história az eszembe jut.

Azontúl aztán még gyakrabban jártam föl a Mecsekre, 
ahol igen jó alkalmam volt apró megfigyeléseket tenni. 
Eleget jártam tehát a Mecsek hegység erdeiben s elég 

alkalmam volt tapasztalni, hogy a mesterséges madár
fészkeket ha nem is kerüli el a madár, de azok mindegyi
kében, sőt azok legtöbbjében nem fészkel, hanem üre
sen áll. Ugyanígy van ez a pécsi sétatéren elhelyezett 
mesterséges madárfészkekkel is.

Nem vagyok képes megérteni, hogy mi szükségük van 
a madaraknak a mesterséges fészkekre, mikor azokat ők 
sokkal jobban, sokkal ügyesebben és praktikusabban 
bírják megcsinálni, mint az ember. Miért ártja magát 
az ember már a madarak tudományába is? Vagy talán 
elfelejtettek volna a madarak fészket készíteni? Ez bizony 
nem áll. Hanem az áll, hogy az ember könyörülni akar 
a madarakon, amiket a tél néha kérlelhetetlen hidege 
alaposan megtizedel.

Igen ám, de a világ keletkezése óta mindig volt szigorú 
tél és mindig százszámra pusztult a madár, de azért 
régente mégis sokkal több madár volt, mint most, dacára 
annak, hogy most már mesterséges fészkekkel és téli 
eleséggel is „fölsegélyezik“ a madarakat. Ha régente 
kevesebb belátás mellett is kedvezőbb volt a madarak 
helyzete és megélhetése, akkor most hasztalan a mester
séges szaporítani akarás, — elpusztul az, ha ez így van 
megírva.

Nem akarom ezzel azt mondani, hogy ne segítsék ott 
és azzal a madarakat, ahol és amivel lehet, de teljesen 
kárbaveszett pénznek és fáradságnak tartom — és fölös
legesnek is — ezeket a mesterséges madárfészkeket.

Ennek az árán inkább több téli eleséget szórjanak 
nekik, ha már mindenáron segélyezni akarják őket. Mert 
ez — mondhatom — hathatósabb segítőeszköz, mint a 
madárfészek.

Nem szorul a madár mesterséges fészekre, mert azt 
soha sem feledi el készíteni, lévén ez neki veleszületett 
ösztöne és nem igen fogja igénybe venni az emberek ily 
irányú szives készségét. Ellenben a télre kiszórt szemes 
eleséget szívesen fölkeresi, mert azért legalább nem kell 
messzebbre mennie. Az is igaz, hogy ezzel mintegy 
elkényeztetik és kényelemszeretővé, lustává teszik a 
madarakat.

Hej, pedig télen is milyen szépen megtalálja a madár 
a maga élelmét! Nem-e volna okosabb dolog tehát, ha 
ezen a fölöslegesen elpocsékolt pénzen több téli madár- 
eleséget vennének és esetleg — lustává tennék a madarakat ? 
Vagy pedig embervédö egyesületet alakítanának, mivel
hogy állatvédő egyesület már van ?! . . .

Amint már előbb is mondottam, fájdalmas volna nekem 
nagyon, ha néma, hangtalan volna az erdő, amelyben 
én járok, de azért mégis azt mondom, hogy fölösleges 
az erdőben levő fákra mesterséges madárfészkeket al
kalmazni ! . . .

Domingo.
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Nehány szó a fácántenyésztésről.
Azok számára, akik fácántenyésztésre alkalmas va

dászfácánokat kívánnak beszerezni, legalkalmasabb idő
pontul kínálkozik a tavasz legelső nehány hete. Arra, 
hogy a tenyésztésre és eladásra szánt vadászfácánt 
nyílt nyári tartózkodó helyéről az uradalmak maguk 
összefogdosgassák s azután a kellően fölszerelt telelőből 
maguk bocsássák tavasszal szabadba vagy e célra áru
piacra, az uradalmak legtöbbje nincs berendezkedve és 
begyakorolva. Éhez előbb tenyészalapot kell teremteni. 
Anglia, Ausztria, Németország stb. többé-kevésbé hírneves 
fácántenyészeteinek egyike-másika határozottan kiváló fá
cánminőségeket tud felmutatni. Hogy aztán a kiváló 
tenyészanyaggal akárhány helyt temérdek költség és fá
radság mellett is, eredménytelenül vesződtek, annak 
nem annyira a betelepítésre szánt terület alakulata, fek
vése, éghajlata, mint inkább az volt, a hátránya, hogy 
a betelepítéssel foglalkozók rendszertelenül fogtak a 
vállalkozáshoz. így némelyek olyan helyről szereztek 
be anyagot, amelylyel a tenyésztés előfeltételeinek leg
szigorúbb betartása esetén sem lehetett volna eredményt 
érni.

A különböző, többé-kevésbé eléggé kipróbált fácán
tenyésztési módszerek közül, ma kétségtelenül első he
lyen áll az angol rendszerű fácántenyésztés ; mindamel
lett azok közül a fácántenyészettel nagyobb arányban 
foglalkozó vidékek közül, amelyeknek fácántenyészanyaga 
a legjobb minőségűek közé sorolható, a felső Dunamel- 
lék egyes telepei érdemelnek figyelmet.

A felső Duna melléke klímában eléggé egyező ha
zánkkal, úgy hogy az onnan idekerülő tenyészanyaggal, 
legalább ami az éghajlathoz való hasonulást illeti, alig 
volna számbavehető nehézségünk.

Fácántörzsek első betelepítése, aránylag nem jár túl 
nagy kiadással. Ha az első esztendőben teljes kíméletet 
gyakorolunk, reményünk lehet arra nézve, hogy már a 
rákövetkező esztendőkben legalább a fölösszámu kakaso
kat lelövésre szánhatjuk. Persze a kitelepítésre szánt 
anyagban takarékoskodnunk nem szabad. Aki 1 — 1 
fácánkakasra 3—4 jércét számit, s azt várja, hogy ez
zel a törzsminimummal csodákat mivelhet, az ne akar
jon fácántenyésztéssel vesződni. Ha fácántörzséből az 
egyetlen kakas kipusztul vagy más területre vált, igy az 
egész törzset elveszettnek lehet tekinteni. Aztán nem is 
mindig a legolcsóbbnak hirdetett fácánanyag a legmeg
felelőbb. Nagy garral hirdetgető fácántenyésztők legtöbb
nyíre olyan anyagot szállítanak nem egyszer, amely 
anyag dohos, rosszul kezelt, zárt ketrecekben senyve- 
dett előbb huzamosabb időn át, hogy onnan aztán ko
pasz, tollatlan állapotban, nem egyszer 'élősdiektől elle- 
petten kerüljön áruba. Az ilyen anyaggal fácántelepet 
beállítani, avagy épen a már meglevő fácánanyagot 
helyreállítani, sohasem leszünk képesek.

Gy. Gy. K-

* Kinevezések. Kassa sz. kir. város törvényhatósága 
a belügyminister úr hozzájárulásával Barcs Kálmán és 
Rhédey József főerdészeket főerdőmérnökökké léptette elő. 
— Majláth Gusztáv Károly v. b. t. t., erdélyi püspök, 
Urbán Gyula püspökségi urad, főerdészt főerdőmérnökké 
nevezte ki. — A kalocsai érseki uradalom központi erdő
gyakornoki állására ideiglenes minőségben Ujváry Géza 
erdőmérnökgyakornok neveztetett ki.* Az őszi erdészeti államvizsgálat október hó 
30-án s az erre következő napokon fog a fennálló sza
bályzat értelmében Budapesten megtartatni.* Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége“, melynek hivatása, hogy az erdő
altiszti kar mostoha anyagi és társadalmi helyzetének 
rendezését előmozdítsa, folyó évi szeptember hó 24-én 
délelőtt Besztercebányán, a kath'. legényegyesület nagy
termében tartotta első közgyűlését Szeibert János elnök
lése s a tagoknak élénk érdeklődése mellett. A köz
gyűlés Zimmermann Vince indítványára megemlékezett 
a szövetségnek nemrég elhunyt támogatóiról: Heincz 
Hugó orsz. képviselőről és Hiadlovszky Valér tanárjelölt
ről ; ugyancsak Zimmermann Vince és Lichner János 
indítványára táviratilag üdvözölte Téglás Károly földmi- 
velésügyi ministeri tanácsost és Keltz Gyula cs. és kir. 
kamarást, a szövetség jóakaróit. — Havran János indít
ványára Szabolcs Ferencet, a szövetség érdekeiért küzdő 
„Az Erdészet“ című szaklap szerkesztőjét, a szövetség 
tiszteletbeli tagjává választotta a közgyűlés. — Legfőbb 
tárgya azonban : az alapszabályok módosítása volt. A 
közgyűlés a Szabolcs Ferenc szerkesztő által kidolgozott 
tervezetet fogadta el. Kiegészítette a választmányt is 
Babjak János, Közük Ignác, Lichner János, Medriczky 
János, Schlosser József, Stubnya János, Szabolcs Ferenc 
és Zimmermann Vince tagok beválasztásával. — A 
Szabolcs Ferenc szerkesztésében megjelenő „Az Erdé
szet“ című szaklapot a szövetség hivatalos közlönyének 
jelentette ki s bizottságot küldött ki a vállalat átvétele céljá
ból. A közgyűlés után Szász István nagy éttermében társas
ebéd volt, amelynek során szép pohárköszöntőt mondtak : 
Szabolcs Ferenc, Havran János, Medriczky János, Schlosser 
József, Herchl József, Herchl János, Haim Ede, Dankó 
István, Moha Róbert, Zimmermann Vince, Krébesz Ede 
és Gafrik Imre — és elénekelték a Hymnuszt.* Érdekes számok. Feladat: fejből néhány száz 
hat számjegyű számot gyorsan felírni, melyek mind
egyike 13-al, maradék nélkül, oszthatók?

Ezen számok közül néhány; 259259,356356, 123123, 
872872, 101101, 100100, 333333, — stb. stb. Körülbelül

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



394 MAGYAR ERDÉSZ 20. szám.

899 szám irható le ily módon, valamennyi 13 al mara
dék nélkül osztható.

Ezt ugyanis minden hat számjegyű számmal meg lehet 
tenni, mely két egyenlő, három számú csoportból áll.

259259:13 = 19943
129
122

55
39

Azonban ugyanezen számok egyszersmind 11-el is 
maradék nélkül oszthatók : fenti példa hányadosa ez 
esetben 23569.

Sőt továbbmenve, ugyanezen számoknak meg van 
még azon tulajdonságuk is, hogy 7-el hasonlóképen 
maradék nélkül oszthatók. Nevezetesen fenti osztandó- 
259259 : 7 = 37037. — Ez egyszersmind megmagyarázza 
az egész talányt, amennyiben egy oly szám, mely 13, 
11 és 7-el osztható, osztható egyszersmind e három 
szám szorzatával is :

13X11X7 = 1001. Ebből azonnal reájöhetünk arra, 
hogy a feladatban követelt számok 1001-nek sokszoro
sai. A példánkat megtartva, mivel 1001 = 1000 + 1, 
akkor 259 X 1001- 259000 + 259 = 259259. — A szá
mok ezen származása magyarázza, miért oszthatók 1001-el 
s egyszersmind 13, 11 és 7-el is. R. K.* Kivándorlás Ausztria-Magyarországba. A ná
polyi cs. és kir. főkonzulátus évi jelentését most kaptuk 
meg. Ebből vesszük át a következőket: A monarchiába 
kivándorló olasz munkások csaknem kizárólag Udine, 
Belluno és Treviso' határvidékeiről szakadnak; munkát 
keresnek Dalmáciában, Tirolban és Vorarlbergben, vala
mint Krajnában is. A kivándorlás Bosznia-Herczegovinába, 
munka hijján, hanyatlik. Magyarországba főleg az 
északi vidékekről és Apukából vándorolnak ki a munká
sok, kik többnyire kutasok, szénégetők és másféle nap
számosok. E kivándorlás időleges jellegű és csökkenő
félben van.* Megvételre kerestetik nyulat kitartóan hajtó 2—3 
éves tisztavérű kopó. Ajánlatok e lap szerkesztőségéhez 
küldendők.

Faárverési hirdetmény.
A beregmegyei Nagylucska község volt úrbé

res birtokossága 1911. évi november hó 2-án 
d. e. 10 órakor a községházán tartandó nyilvá
nos szó- és írásbeli árverésen eladja a tulajdo-, 
nát képező erdő 447 k. holdnyi területű, kihasz
nálásra engedélyezett vágásterületén tövön álló 
683 drb. tölgyfának 260372 tm3 haszon, és 
1167 tm3 tűzifából álló fakészletét, mely 
egészben 113248 kor. 94 fillérre becsülve.

Kikiáltási ár a becsár. Bánatpénz 11400 kor. 
Kiszállítási határidő bezárólag 1913. évi március 
hó 31-éig.

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. 
Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat 
benyújtójára nézve azonnal, eladóra azonban 
csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik 
kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
a beregszászi m. kir. áll. erdőhivatalnál, az annak 
alárendelt munkácsi m. kir. járási erdőgond
nokságnál és a birtokosság elnökénél tekinthe
tők meg naponta 11—-12 óra között.

Fenti hirdetmény egyszer az Erdészeti Lapok, 
Magyar Fakereskedő, Magyar Faipar és Fa
kereskedelem, Magyar Erdész, Munkács, Bereg 
és Beregvármegye Hivatalos Lapja című lapok 
legközelebbi számában teendő közzé.

Fenti hirdetményt a Nagylucska községi volt' 
úrbéres birtokosság mai napon tartott gyűlésén 
állapította meg és közzétételével az úrbéri jegy
zőt bízta meg.

Kelt Nagylucskán, 1911. évi október hó 3-án.
Popovits Jenő Rubis Demeter

urb. jegyző. urb. elnök.

Pályázati hirdetmény.
A nagyváradi latin szert, főt. káptalan bihar- 

sályi erdőgazdaságában egy erdőgyakornok fel
vétetik. Pályázók tartoznak sajátkezüleg irt folya
modványaikhoz keresztlevelet, a Selmecbányái 
m. kir. erdészeti főiskola teljes elvégzését iga
zoló leckekönyvet, esetleges eddigi alkalmazta
tásról szóló szolgálati bizonyítványt mellékelni, 
nemkülönben igazolni,, hogy ép testalkatuak.

Évi fizetés 1320 korona készpénz és egy 
bútorozott szoba. Egy évi megfelelő ideiglenes 
szolgálat esetén az illető véglegesíttetik és 
nyugdíjjogosultságot, nyer. Folyamodványok leg
későbben a folyó évi november hó 8-ig alul
írotthoz benyújtandók.

Kelt Nagyváradon, az 1911. évi szeptember 
hó 30-án.

Török László s. k. 
uradalmi erdő mester.

— Utánnyomás nem díjaztatik. —
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190. számhoz. 1911.

Tölgyfaeladási hirdetés.
A rónaszéki m. kir. erdőgondnokság 1911. 

tűzi favágásban visszamaradt, tövön álló 126 drb. 
169'64 m3-re becsült tölgy műfa és 128 ürm3-re 
becsült tűzifára 6298 kor. 72 fillér kikiáltási ár 
mellett 1911. év október hó 25-én d. e. 10 
órakor az erdőigazgatóság hivatalos helyiségé
ben árverés fog tartatni.

Az árverési és szerződési feltételek a hivata
los órák alatt az alólirt m. kir. erdőigazgatóság
nál megtekinthetők.

Máramarosszigeti m. kir. 
Erdőigazgatóság.

1319/911.

Faárverési hirdetmény.
Az aradvármegyei Parázs község volt úrbére

sei tulajdonát képező, 46'8 kát. hold erdőterü
leten levő, 5438 tm3-re becsült bükk és cser
fából álló, tövön található fakészlet az 1911. 
év november hó 8-án d. e. 10 órakor Parázs 
községházán zárt ajánlatok benyújtásával kap
csolatos nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni.

A hivatalosan megállapított becsár egyszersmind 
kikiáltási ár 16390 (Tizenhatezer háromszáz 
kilencven) korona, bánatpénz 1639 korona.

A zárt írásbeli, egy koronás bélyeggel ellátott 
s kellően kiállított ajánlathoz a bánatpénz kész
pénzben, vagy óvadékképes magyar állami 
értékpapírokban csatolandó és kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az eladási és szerződésfeltételeket 
ismeri és azokat kötelezőül elfogadja.

Az írásbeli ajánlatok az árverés napján a 
szóbeli árverés megkezdésének idejéig az ár- 
verelő-bizottság elnökéhez adandók be, megelő
zőleg postán megküldhetők : „Körjegyző Parázs 
u. p. Borossebes“ címen.

A kellően fel nem szerelt ajánlatok figyelmen 

kívül hagyatnak, a faanyag a becsáron alól el 
nem adatik, utóajánlatok el nem fogadtatnak.

Az árverési és szerződési feltételek Parázs 
községházánál, továbbá az aradi m. kir. állami 
erdőhivatalnál és borossebesi m. kir. járási erdő
gondnokságánál megtekinthetők, illetve meg
szerezhetők.

Parázs, 1911. október hó 4-én.

Zsurkó Flóré 
urb. elnök.

Tölgyfaeladás.
A tiszakarácsonyfalvi v. úrbéres közbirtokos

ság 1911. évi november 7-én d. e. 11 órakor 
megtartandó zárt, írásbeli ajánlatokkal egybekö
tött nyilvános szóbeli árverésen a m. kir. Föld- 
mivelésügyi Ministerium 8496/911. sz. engedélye 
alapján eladja az 1403 katasztrális hold kiterje
désű tiszabalparti erdőbirtokán összesen mintegy 
64 katasztr. hold területén az e célra kijelölt 
és kibélyegzett 11000 drb. 16 cm. és azonfelüli 
mellmagasságú átmérőjű tölgyfatörzset.

A hatósági becslés szerint van:
16—20 cm. mellmagasságú átmérőjű törzs 7628 drb.
21—25 „ „ „ „ 1970 „
26—30 „ „ „ „ 957 „
31—35 „ „ „ „ 252 „
36—40 „ „ „ „ 143 „
41—50 „ „ „ „ 50 „

összesen 2860 m3 köbtartalommal, amiből 1903 
m3 kéregnélkül számított .rnűfa. Kikiáltási ár 
21500 korona.

Az erdő az állami úttól 1 km., a nagybocskói 
vasúti állomástól 4 km. távolságra fekszik.

A faanyag a kikiáltási áron alól el nem 
adatik, utóajánlatok el nem fogadtatnak.

Az árverési és szerződési, feltételek betekint- 
hetők a m.-szigeti m. kir. járási erdőgondnok
ságnál és a t.-karácsonyfalvi községházánl.

Tiszakarácsonyfalván, 1911. okt. 5-én. (Mára- 
maros m., u. p. Nagybocskó).

Grigássy György Babinecz Vaszily
közb. jegyző. urb. elnök.
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3926—1911. ügyszám.

Faeladási hirdetmény.
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság kerületében a radnai m. kir.. erdőgondnokság keze

lése alá tartozó és a Kosna község, meg a naszódvidéki központi iskola és ösztöndij-alapok 
erdejéből kihasználandó vágások fakészleteinek tövön való eladására Besztercén, a m. kir. erdő
igazgatóság hivatalos helyiségében 1911. évi október hó 30-án d. e. II órakor a neve
zett erdőbirtokosok hozzájárulásának fenntartásával zárt írásbeli ajánlatok útján való nyilvános 
verseny tárgyalás fog tartatni.

Az eladó és alábbi kimutatásba vett luc- és jegenyefenyő, haszonfa az egyenként felmért 
törzseknek csupán műszaki célokra alkalmas fatömegét — a kéreg, csúcsfa és a termelési apa- 
dék leütésével — foglalja, magában.

E Község neve, 
j hol az eladó 

erdő fekszik

Az e 1 a d a ndó vágások Becsült fatömeg

75 gazdasági terv sze
rinti elnevezése j

kiterje-
' dése I, kihasználás 

határideje

j lúcfenyő|jeg.fenyő együtt Jegyzet
H go 1 vs d'erdőrészlet||kat hold!j 1 m3

1 |i 13/a ; 250 ii 1912. évi április 3375 3221 6596

2 KOSNA A 81 107-3
hó 1-tőí 1922. 
évi április hó 22298 4734 27032

3 1 82 135’2 1-ig 28045 3288 31333összesen j 267 5 |l 53718 11243 64961

A fakészletek becsértéke 497202 koronában van felszámítva.
A zárt írásbeli, ívenként 1 korona bélyeggel ellátott és a megajánlott vételár 5°/o-át kitevő 

bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben ajánlattevő által határozottan kijelentendő, hogy az 
árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri, változatlanul elfogadja és azoknak magát alá
veti, 1911. évi október hó 30-án d. e. 11 óráig a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál nyúj
tandók be.

Oly ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, amelyek elkésve nyujtatnak 
be, vagy pedig a megállapított árverési és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak ma
gukban, figyelembe vétetni nem fognak.

A megnevezett erdőbirtokosok fentartják maguknak azt a jogot, hogy az ajánlatok közül 
szabadon választhassák elfogadásra azt, a melyet tekintet nélkül az ajánlat magasságára, saját be
látásuk szerint a legmegfelelőbbnek találnak, vagy hogy az összes ajánlatokat is visszautasíthassák.

Az árverési és részletes szerződési feltételek a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál, a 
radnai m. kir. erdőgondnokságnál Óradnán és Kosna község elöljáróságánál megtekinthetők és 
30 korona ellenében azok a vágás-térképpel együtt az érdeklődőknek meg is küldetnek.

Besztercén, 1911. évi szeptember hó 6-án.

Magy. kir. erdőigazgatóság.
Nyomatott Székely és Illés, könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs : 
Remetei KŐVÁRY JÁNOS

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijait küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Szélfodrok az erdőn.

„Mily nagy az isten ! Bódulva nézünk 
a végtelenbe s elmerülünk örökkévalóságának 
óceánjában! A természettudomány magáról a 
teremtő Istenről való gondolatunkat is tágabbá s 
ragyogóbbá tette s a teremtés aktusának egységét 
s metafizikai természetét öntudatunkra hozta! Ad-e 
ateremtő erőnek egységess mindent egyben átölelő, 
fölkaroló aktusáról valami a földön és az égen 
tüzetesebb képet, mint az evolúció tana, mely 
az ősködből kiindulva, egymás után való fejlő
désekben s egymásból való alakulásokban ki
fejti a világot minden teremtményével, minden 
alakjával? Egyetlen egy isteni gondolatnak po- 
tencialitásában benn volt az egész világ s most 
kifejlik belőle aktusokban, a mi összehajtva, 
összezsugoritva parányi méretekben benfoglalta- 
tott, mint magban a fa, a lomb, a virág."

Ily eszményien finom gondolatfűzéssel ismeri 
el igazságnak a természettudományoknak az 
evolúcióról szóló tanát Székesfehérvár nagynevű 
püspöke, dr. Prohászka Ottokár „A föld és ég. 
Kutatások a geológia és theologia érintkező 
pontjai körül“ című művében.

Ez a nagy mű nem is geológia, hanem a 
geológia filozófiája; maga is tanúság arra, hogy 
az evolúció törvény az emberiség szellemi vi
lágában is.

Az ember paradicsomának, a földnek, — 
(mert pokollá rajta az életet csak az ember 
tudja tenni s ez esetben sem a föld a pokol, 
hisz lelkünk felüdül a természet ölén), — meg
teremtésében mintha sabbath lenne már, pedig 

a Teremtő egyre teremt ma is s fentartja csu
dálatos törvények szerint azon feltételeket, me
lyek között a szellemi lét tovább fejlik katastrofák, 
törések, gyűrődések, fodrozódások tüneményei 
között, akár csak a föld tette és teszi; fejlik 
egy tisztább, eszményibb, magasztosabb életfel
fogás felé, hol az egyén értéke arányosan nő 
a közjó érdekében kifejtett működésével, hol a 
munka nem mint teher, de mint áldás jelent
kezik a lelki egyensúly föntartásában is.

A miről már Cicero beszél, hogy „lelkűnk
nek soha sem nyugvó tevékenysége a mi fára
dozásunk nélkül is foglalkoztathat bennünket 
gondolkodással“, egy jelenség a lélek evolúciója 
köréből, mely a keresztény világnézlet szelíd
ségében fölmagasztosultan eddig is fenkölten 
szép alakulásokat hozott létre a kultúrtársadal- 
makban.

És az erdő?
Az erdő a maga szinte misztikus hangula

taival segít megsejteni a valóságot: Ember, te 
halhatatlan vagy!

*

Fejlődés, evolúció minden téren. A jelen a 
múlton épült föl s a jövő a jelen intézményei
hez kapcsolódik.

A kultúrállamokban nagy arányokban fejlő
dött a vasúti közlekedés, de mintha néhol nél
külözné a helyzetet áttekinteni képes vezetést, 
mely nélkül a hatalmas intézmény nem tud 
átvedleni, hogy nagyra nőtt arányai mellett is 
egészségesen tovább fejlődjék.

Erre lehet következtetni az osztrák állam
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vasutak üzeméről, az Oesterreich. Forst- und 
Jagd-Zeitung f. é. szept. 22-iki, 38-ik számában 
megjelent közleményből, melynek alapgondolata 
az, hogy ezen vasutak — az adózó polgárság 
pénzén épülvén — közvagyon, s működésük 
mint ilyené bírálandó el.

Az a mulatság, államvasutakkal bírni, — 
mondja szerző, — nagyon drága, mert 1909. 
évben 115 millió koronát, az 1907—1909. évek
ben pedig összesen 250 millió koronát kellett 
pótolni rájok a közös adózsákból, mert a be
vételek nem fedezték a kiadásokat.

A baj orvoslására a díjtételek emelését vették 
elő s a kezelést reformálták. így remélik, hogy 
1911. évben a deficit csak 51 millió korona 
lesz. A helyzet azonban vigasztalan, mikor azt 
látni, hogy a reorganizáció uj, „hivatalok“, udvari 
tanácsosi és elnöki állások létesítésére szorít
kozik s arra, hogy az irodai munka egyik iro
dából a másikba tereltetik át, a vasutügyi mi
nisterium pedig kitér a vasúti szolgálat kereske
delmi részének, t. i. a szállító és forgalmi szol
gálatnak gyökeres reformálása elől.

Az 1909. évi adatok szerint a bevételből a 
személyforgalomra 23’7 °/o, az áruforgalomra 
pedig 76’3 % esett. Ebből az következik, hogy 
nem a lukszus-, keleti és ekszpresz vonatokra 
kell a fősulyt fektetni, mely forgalom a bevétel
nek mintegy 0'8 %-át eredményezi csak, hanem 
az áruforgalom reorganizálására van szükség.

Az 1909. évben rendelkezésre állott 86170 
teherkocsi mindegyike átlagosan számítva 138 
napon át volt használatban (beleszámítva a sok
szor felesleges üres járatot), 227 napon át azon
ban vagy az állomásokon vesztegelt, vagy a 
vonatokkal üresen gurult; más szóval 227 napon 
át minden állomáson átlag 38 teherkocsi, az 
egész éven át pedig naponta 24 teherkocsi 
vesztegelt. Magától értetődik, hogy minél nagyobb 
egy állomás áruforgalma, az üresen veszteglő 
kocsik száma is annál nagyobb, ezek ott a ren
delkezésre álló teret elállják s úgy látszik, 
mintha az állomások kicsinyek s ennek folytán 
nagyobbítandók lennének.

1906. évben az osztrák államvasut km.-kint 
5, az időközben államosított cseh Nordbahn 6 
és a Kaiser Ferdinands-Nordbahn 18 teher

kocsival birt, tehát kocsihiányról nem lehet szó, 
de ha érezhető a baj a kocsik dolgában, annak 
oka az, hogy a kereskedelmi, áruforgalmi s 
közlekedési szolgálat a maga elavult, a viszo
nyoknak meg nem felelő működésével egyálta
lán nem képes megfelelni azon követelmények
nek, melyek elé ezen szolgálati ágat a nagy, 
sűrű vonalhálózat állítja, hol egy észszerű, gya
korlatilag egyszerű s így olcsó üzem s ezért 
egy egyszerű és olcsó kezelési mód is a helyén
való. '

Azon panasz is alaptalan, hogy az állo
mások kicsinyek s ezért sok millió korona 
költséggel nagyobbítandók. Világos, hogy ha a 
a teherkocsik nagy számban a helyett, hogy a 
vonatokkal áruval terhelten gurulnának, az állo
másokon hejeken és heteken át igénybe vétel 
nélkül állanak, mindenütt útban vannak, hogy 
igy kicsinyek az állomások s mellékpályaudva
rokat kell építeni, hői a felesleges kocsik elhe
lyezhetők.

Az 1909. évi üzleti jelentés szerint 773 
millió 479.115 korona adatott ki az eszközölt 
utólagos beruházásokra, mely összeg az összes 
beruházási költség 19%-ának felel meg kere
ken ; nagyon érdekes lenne tudni; hogy itt 
hány százmillió korona esik azon állomásbő
vítésekre, a rendező pályaudvarok létesítésére 
s nagyobbítására stb., melyek pusztán ezen 
kószált szállító- és közlekedési rendszer követ
kezményei, de soha sem lett volna ezekre 
szükség, ha ezen szolgálati ágak kötelességü
ket már évtizedekkel ezelőtt teljesítették volna. 
Az adózó polgárság nem azért létezik, hogy ezen 
alkalmazottak üzleti téren való járatlanságát 
megfizesse.

Most egy, Bécsben létesítendő központi 
árúpályaudvar szükséges voltát hangoztatják. 
Ez lenne a koronája az illetékes körök szak
tudásának. Dolgozni, gyakorlatilag dolgozni 
szükséges s a központi pályaudvar felesleges 
lesz.

Ha minduntalan a német birodalom nagy 
pályaudvaraira történik hivatkozás, ezzel meg 
éppen bebizonyítják a gondolatszegény utánzók, 
hogy semmit sem tudnak. A mit odakint mű
velnek, az nem tartozik ránk ; ott nagy a fór- 
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galom, nálunk nem az. A porosz államvasutak 
1906. évi áruforgalma 9108 tonna volt Km-kint, 
az osztrák államvasútaké 4250 t. Km-kint, te
hát utóbbiak áruforgalma 53%-al volt kisebb, 
mint a mintaképül vett poroszoké.

Ugyancsak 1906-ban a cseh Nordbahn 
áruforgalma 9106 t. volt Km-kint. a Kaiser 
Ferdinands-Nordbahné 14429 t. Km-kint és 
1909-ben az osztrák államvasútaké ezen két, 
igen jó magánvasut bevonásával 5742 t. volt 
Km-kint, tehát még igy is 37%-kal kisebb volt 
a forgalom, mint a poroszoké 1906-ban.

Hogy ez igy, van, — folytatja tovább 
szerző, — az természetes. Az idők folyamán 
sok vonal államosítva lett, egységes vezetés alá 
került, a szállításnak s közlekedésnek uj irá
nyok nyíltak, kisebb vonalakra tömeges forgal
mat tereltek, melyeket ennek folytán megnagyob
bítottak anélkül, hogy a megnövekedett s telje
sen megváltozott államvasuti hálózat szállító 
és forgalmi szolgálatának teljesítő, képessége 
fokozására tekintettel lettek volna.

Érthető, hogy az ily kószált szállítási rendszer 
mellett a fikszirozott szállítási határidőkkel bol
dogulni nem lehet; hogy bár a szállítási határidő
pótlékok az összes lehető átmeneti állomásokra 
emeltetnek, még így sem tartják be a határ
időket. Kivételt képeznek itt a szállító vállalatok, 
melyek előírják azon vonatokat, melyeken árujok 
szállítandó s rögtön felszólalnak, ha valami vélet
len akadály folytán rendelkezéseik nem lesznek 
teljesítve. A mások elől hét pecséttel őrzött 
menetrendek ezeknek megküldetnek s azok 
rendelkeznek úgy, amint érdekök kívánja. Szál
lítmányaiknak rendesen a gyors tehervonatokkal 
kell menniök, a többi szegény halandónak a 
közönséges kezelési és tehervonatok maradnak. 
Ezen vállalatoknak azonfelül a vasutügyi minis
terium különféle formában még igen olcsó díj
tételeket is engedélyez.

A gyors- és teheráru forgalomban fenálló, 
gyűjtött teherrakományokra vonatkozó díjtételek 
mellett (nagyon olcsók s az újabb díjtételeknél 
dacára az általános emelésnek, a szállító vál
lalatok javára még olcsóbbak mint előbb) a 
magasabb díjtétellel számítandó tonnák százezrei 
mennek évente veszendőbe az államvasutakra 

nézve, mi által azonban a szállító vállalatoknak 
a koronák milliói jutnak ajándékul; az adózó 
polgárság pedig fizeti ezt.

A kocsirakományoknál a kedvezmények meg
határozott állomásokra, viszonylatokra és mennyi
ségekre szólnak úgy, hogy — amint mondják 
— mindenki élvezheti azokat. A valóságban 
azonban nem mindenki szállíthatja ugyanazon 
árúból a meghatározott mennyiséget, csak egyes 
vállalatok. Ezek értik a módját, hogy itt is hasz
not húzzanak. Ilyen p. o. az Alpok környéké
nek fakereskedelme; az egész nagy vidék két 
bécsi szállító cég között oszlik meg, melyeknek 
a részükre kijelölt területen egymásnak versenyt 
csinálniok nem szabad. A faszállítás díjkedvez
ményeit ezen területről a meghatározott mennyi
ségnél mindenki , élvezheti. De mert az egyes 
faszállítók annyi fát nem szállíthatnak, ebből 
semmi hasznuk sem volna. Mily eljárást követ 
itt a két nagy cég? Kiosztanak a fát kicsiben 
szállítók között saját cégük nevére, mint feladóra 
szóló fuvarleveleket s igy összehozzák a kellő 
mennyiséget, mely után kedvezményben ré
szesülnek, melynek egy részét a kicsiben szállí
tóknak fizetik ki. Ily eljárás mellett ezek haszon
hoz jutnak, az állam pedig ráfizet az adóterhet 
viselők pénzéből. Ezen szállítási üzletek ellá
tására külön személyzet van alkalmazva.

Helyesebb lenne, — mondja szerző, — a 
díjtételt annyival lejebb szállítani, amennyit a 
szállító vállalatok az egyes, tulajdonképeni fa
szállítóknak a szállítás átengedéséért fizetnek; 
utóbbiak így is élveznék az előnyt, az állam 
pedig megtakaríthatná azon milliókat, melyek a 
vállalatok zsebébe folynak minden fáradság 
nélküli haszon gyanánt s melyeket a fentebb 
említett személyzet fizetéseire kell fordítania. 
Épp’en úgy el lennének törlendők a gyűjtött 
rakományok díjtételei is. Az államvasutaknak 
éppen úgy kell megtanulniok dolgozni,, ahogy az 
üzletemberek teszik.

Az összes nagy vasútak összefoglaltatván, a 
korábban fennállott forgalmi beosztás is törlendő 
s az egész forgalom a lehető legrövidebb és 
leggyorsabb járatokra rendezendő be.

Ez úton lehetne az itt kivonatosan közölt ba
jokon gyökeresen segíteni s ezeket megszüntetni.
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Hogy ezen bajok léteznek, ennak okát szerző 
az üzleti téren járatlan jogászvezetőkben 
látja, kik szerinte egyebet nem tesznek, mint 
Berlinbe és Münchenbe utaznak, kartársaik böl
csességét lemásolják s Ausztriába hozzák. És 
mert Németországban nem történt meg azon, a 
sokféle vonal egybefoglalása folytán az egész 
szállító- és. forgalmi szolgálatban szükségessé 
vált úttörő átalakítás, nincs meg Ausztriában 
sem, mert ez nem volt még lemásolható s 
utánozható.

Az itt vázoltak: kép a szomszédból. Hazánk
ban a viszonyok mások, de a pályaudvarok bő
vítésével járó beruházások valószínűleg csök
kenthetők lennének itt is az által, ha sikerülne 
keresztülvinni azt, hogy az év azon szakaiban, 
midőn a teherkocsik — eminenter agrár álla
munkban — mezei termények szállításával nin
csenek igénybe véve, díjkedvezményekkel 
lehetővé tétetnék a tűzifának s más faválaszté
koknak is a felvidéki erdőkből a fátlan nagy 
Alföldre való szállítása.

A szálfának fürésztönkökre való feldolgo
zásakor mutatkozó köbtartalom-gyarapo- 

dásáról.

Accipiter a „Magyar Erdész“ f. évi 16-ik számában e 
tárgygyal foglalkozik, s ennek keretén belül egyúttal a 
gömbfának a fűrésztelepeken való kezelése körüli eljárás
ról is értekezik.

Miután cikke a fürészkezelés körébe vág, mint fűrész
kezelő kötelességemnek tartom egyik-másik állítására 
vonatkozólag szerény véleményemet nyilvánítani, miután 
tapasztalataim e téren némileg eltérő következtetésekre 
vezettek.

Való igaz, hogy a szálfának tönkökre való feldolgo
zása alkalmával köbtartalomgyarapodás mutatkozik. — 
Mai nap azonban, amikor már belterjesebben dolgozunk, 
nem igen szállítjuk a szálltát egészben, — mondjuk 
8 cm. felsővastagságig — a fűrésztelepekre, mert a szálfá
nak e vékonyméretű választéka, illetve ennek elkülöní
tése és értékesítése a fürészkezelő figyelmét és idejét 
részben elvonná a tulajdonképeni fűrészüzemtől, ami 
pedig felesleges megterhelés volna, mert hiszen a cél
szerűen vezetett fűrészüzemben csúcsosodik ki a házi 
kezelésbe vett erdők tiszta jövedelme.

Ennek folytán tehát a szálfa, mely a fűrészre beérke
zik, nem azonos a vágásban döntöttel, vagyis nem egyéb 

mint fürésztönkök többszöröse, tehát kettős, hármas, 
avagy négyes fürésztönk. — Az ezen felül visszamaradó 
csúcsfa pedig a pagonykezelő által már a vágásban lesz 
részben vékonyabb haszonfának, részben pedig tűzifának 
feldolgozva.

Ennek dacára igazat adok Accipiternek a köbtartalom- 
gyarapodást illetőleg, csak a százalékot nem fogadom el 
7-nek, mint azt a felmért és kitermelt 25 drb. szálfából 
kihozta, mert ez, ezer meg ezer köbméter szálfa feldara
bolásából szerzett tapasztalatom szerint 1'5—5°/o között 
ingadozik.

Természetes, hogy itt legtöbb a szálfának a fuvaro
soktól való átvételétől függ, mert ha ez nem lelkiisme
retes, úgy a szóbanforgó tömeggyarapodás még az 
Accipiter 7°/o-át is messze túlhaladhatja; viszont a fuva
rosok javára történő átvételnél még az általam kitüntetett 
százalékig is sülyesztheti, sőt hiányba csaphat át.

A legelső feltétel e szerint a lehető leglelkiismerete
sebb átvétel, amit a fürészkezelő könnyen elérhet, ha 
naponta váratlanul többször ellenőrzi az átvevő közeget, 
ami rendszeres kezelésnél önként értetődik.

Ami pedig az átlalóknak hibáját illeti, az Accipiter- 
től kissé merész állítás, hogy ezen hiba a fűrészeknél 
használt átlalóknál 1 cm.-t mutat; erről talán ott beszél
hetnénk, ahol elkopott faszerkezetekkel, -— no, meg egy 
kis rosszakarattal, jobban mondva kapzsisággal dol
goznak.

Acél (de nem vas) vagy megfelelő szerkezetű, a 
szárak párhuzamosságát tizedmiliméterig megtartó átlalók
nál oly csekély az ebből eredő eltérés, hogy a-szárak 
végén alig mutat nagyobb különbözetet 1—2 mm.-nél; 
azonkívül pedig rendszeres átvételnél nem is a szárak 
végével dolgozunk, hanem az átlalót úgy használjuk, hogy 
a vonaszát a tönk vagy a szálfa körletéhez illesztjük ; 
az átlaló szárak csúcsával legfeljebb túlvastag méreteket 
mérjük, ha már ezek számára külön megfelelő műsze
rünk nincs.

Az sem áll fenn általánosságban, hogy a fűrészeken 
a szálfa átvételekor 1 cm.-el kisebb átmérő lesz felvéve, 
ami a fürészkezelőnek „bonificatiója“ volna; sőt ellenke
zőleg, minden levonás nélkül a valódi átmérő.

Ellenben igenis levonatik 1 cm. az átmérőből a frissen 
döntött, néhány hetes szálfánál, de nyugodt lelkiismerettel 
elfogadhatja Accipiter azon állításomat, hogy ez a sze
rény levonás a fenti esetben jogosult is, mert a nyers 
szálfánál az 1 cm. be is szárad, sőt gyakran annál több. 
Tehát a „bonificatio“ itt is elesik.

Hogy a köbtartalomgyarapodásnál magamis 1 V2—5% 
tág határokat találtam, ez magyarázatát abban leli, hogy 
az évről-évre a fűrészre beszállított szálfa minősége 
nem egyenletes, nem egyenletesen vaskos növésű, s 
nem mindig egészséges.

Ha ugyanis hengeresen nőtt, egészséges és kevésbbé 
repedezett a szálfa, úgy a köbtartalomgyarapodási szá
zaléka nagyobb, ellenesetben kisebb.
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De térjünk át az idézett cikknek a fűrészüzemre 
vonatkozó egyes észrevételeire is.

Téved Accipiter, ha azt hiszi, hogy a reális fűrész
kezelő csak a pagonykezelők által kimutatott köbtartalmu 
fatömeget fűrészeli fel, és hogy ez képezné alapját a 
kihozatal magas százalékának.

Ugyanis valamely reális fűrészüzemnél a gömbfa kö
rüli eljárás a következő :

A fűrészkezelő első sorban is bevételezi a pagonyke
zelők által kimutatott szálfaköbtartalmat.

Ezen szálfamennyiség a fürészrakodón tönkökre lesz 
feldarabolva, s az igy kikerült és berakásolt tönkfa új
ból felmérve és megköbözve, s a mutatkozó köbtar- 
talomtöbblet, mint talált felesleg bevételezve. Már most 
ezen talált köbtartalomtöbbletet hozzáadva a pagony
kezelők által kimutatott szálfaköbtartalomhoz, adja azt 
a gömbfa-köbtartalom összeget, mely felfürészelésre kerül.

Ugyanezen eljárás más módja, hogy a fűrészkezelő a 
pagonykezelők által kimutatott szálfamennyiséget egy
szerűen kiadja tönktermelésre, viszont bevételezi a szál
fából kikerült tönkfát.

Természetes, hogy az utóbbi esetben a talált felesleg 
nem tűnik ki a „Tödrkiszámítás"-ból, mivel itt csakis 
a tönkfaköbtartalom szerepel, hanem igenis megtaláljuk 
azt az „Anyagszámadás“-ban, ha összehasonlítjuk a be
vételezett és egyúttal tönktermelésre kiadott szálfa köb
tartalmát, a fűrészen a szálfából kitermelt és bevéte
lezett tönkfaköbtartalommal.

Tehát a reális fürészkezelő csak is reális kihozato- 
kat mutat fel. S ha ezek a kihozatalok igen sok eset
ben alacsonyak, az részben oly pagonykezelők hibája, 
kik előzőleg nem voltak a fűrészüzemnél alkalmazva. 
Erre nézve felhozok néhány példát:

Mit csináljon p. o. a csak 24” vagy 30”-es kerettel 
rendelkező fürészkezelő az olyan tönkfával, melynek 
felső átmérője az 1, sőt sokszor az IV2 métert is Meg
haladja ? A fűrészüzemet nem ismerő pagonykezelő még 
örül, ha ekkora méretű anyagot beszállíthat, a fűrész
kezelőnek azonban ugyancsak meggyűlt vele a baja, 
mert az ilyen tönknek a legegészségesebb külső részét 
kénytelen külön bér mellett lebárdoltatni, hogy a keret 
alá férjen, a visszamaradó rész pedig rendesen évgyűrű 
válott (jegenyénél), sugárrepedéses, vagy redvsávos. Más 
esetben ismét huzamosabb ideig egyik-másik vágásban 
hever a tönkfa, s mig végre befuvarozzák, már nedves 
és gyakran a bélig hasadt. Mit csináljon a fűrészkezelő 
az ilyen tönkfával ? Ha nem akar hulladékra dolgozni, 
úgy kénytelen az értékesebb széles áru helyett rámalé
cet termelni. Mindkét esetben a befuvarozott alkalmat
lan anyag a kihozatalnak rovására megy.

Nem lenne-e célszerűbb az ilyen tönkfát helyt vágás 
értékesíteni ?

Továbbá a kihozatoknak ellenőrzésére Accipiter a 
próbafürészelést ajánlja. Ezzel szemben az a vélemé
nyem, hogy a kihozatoknak mathematikai, vagy legalább 

is megfelelő pontossággal való megállapítását próbafü- 
részelésekkel elérni nem igen lehet.

Nem igen lehet pedig azért, mert egyforma méretű 
tönkből sem kerül ki egyforma menynyiségü és 
minőségű fűrész-áru, a mennyiben a külső, s igy 
látható repedéseken kívül egyéb hibák is előfor
dulnak. S hogy néhány napi próbafürészelés után az 
egész éven át feldolgozandó tönkfából kikerülő fűrész
anyag mennyiségének és minőségének, nemkülönben a 
hibás fa százalékának átlagát eltaláljuk, legalább is ké
tes dolog ; másrészt pedig próbafürészelésnél, tapasztalat 
szerint, a körfűrész-munkás, a kin a kihozat leginkább 
múlik, sokkal figyelmesebben dolgozik, mint máskü
lönben, bárhogyan ellenőrizzék is. A próbaíürészeléssel 
tehát a fürészkihozat helyes voltát ellenőrizni bajos. 
Hanem ha a fürészkezelőnek csakugyan helyesen kí
vánjuk megítélni a működését, oly eljárást ajánlok, mely 
mellett a valódi kihozat megbízhatóbban megállapítható.

így első sorban is a fűrészrakodókon rakásokban lévő 
tönkfát, felső átmérők szerint kell felméretni, ezen át
mérőket a felső lapra színes festékkel reá vezetni, és 
az ellenőrző közeg avagy a pagonykezelő által felvé
tetni, a fűrészkezelőnek általadatni, s mig ez meg nem 
történt, addig ezen tönkrakásokhoz nyúlni ne lehessen.

Színes festéket azért ajánlok, hogy az átmérők huza
mosabb idő múlva is utánmérhetők és az eredeti felvé
tellel összehasonlíthatók legyenek. Végül pedig minden 
egyes tönkrakásnak legyen a maga állandó folyószáma.

Accipiter azt ajánlja hogy ha idegeneknek adjuk el a 
gömbfát, úgy mindig kész tönkökben és ne szálfaalak
ban értékesítsük.

Ha csakis a köbtartalmat vesszük tekintetbe, úgy 
megáll a javaslata, mert a köbtartalomgyarapodás ja
vunkra esik ; csakhogy ilyen eladás esetén más ténye
zőket is figyelembe kell vennünk ; a melyek értékben 
esetleg messze meghaladják az esetleg javunkra eső 
köbtartalomgyarapodást.

Ugyanis tudvalevő - dolog, hogy a fakereskedő nem
csak deszkát, lécet stb. termel, hanem hogy áruja ke
lendő legyen, épületfát is kell termelnie. S ezt szívesen 
is teszi, mert amellett, hogy ilyen szelvényhez a leg
görcsösebb jegenyefenyő-gömbfa is alkalmas, egyúttal 
az ára is a legmagasabb. Tehát ha csak tönkfát adunk 
el a nagyvevőnek, úgy ő az épületfának alkalmas szál
fát máshonnét és 'esetleg drágábban kénytelen besze
rezni, s ezt ő a tönkfavételnél feltétlenül számításba 
fogja venni.

E szerint gömbfaeladás esetén, ha az eladás tárgyát 
luc- és jegenyefenyő vegyesen^képezik, ez esetben adjuk 
el a lucfenyőt tönk-, a jegenyefenyőt pedig szálfa alak
jában ; természetesen csak az esetben, ha a jegenye
fenyő az eladott egész fatörhegnek a 30—35%-ét meg 
nem haladja. Ha pedig jegenyefenyő nem áll rendel
kezésünkre, úgy a lucfenyőből kell szálfát is biztosíta
nunk a vevőnek. A hol pedig tutajozás is folyik, ott a 
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vevőnek szálfára feltétlenül szüksége van, mert az áll
ványfa annyira értékes cikk, hogy a felteher majdnem 
minden szállítási költség nélkül kerül a piacra.

Accipiter cikkéből — a sorok között — olyan félét 
véltem kiolvasni, mintha ő előnyösebbnek tartaná a fának 
a gömbfa-állapotban való értékesítését a házi kezelés
ben való felfűrészelésnél. Bocsánatot kérek, de ez sze
rény nézetem szerint retrográd -eljárás volna, pedig mai 
nap a haladás korát éljük, s nekünk is csak az lehet a 
jelszavunk: „előre a fűrészárunak házilagos értékesí
tése felé\u

Hogy a jövőben megállhassuk helyünket a nagy ver
senyben, ujitsák fel azt a régi s jól bevált gyakorlatot, 
hogy ösmertessük meg a fiatal erdőtiszttel a íürészke- 
zelést is, s akkor megteremtjük a termelés és a feldol
gozás között az egyilttműködő kapcsolatot, mely vég
eredményében a holdankinti tiszta jövedelmet van hi
vatva, a birtokos javára, a lehető legtökéletesebb fokra 
emelni. Fureszkezelo.

Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából.
Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. alerdőfelügyelö.

(Folytatás.)

Épen ezért a kir. erdőfelügyelő tartozik kerületét min
den évben legalább egyszer beutazni s magának úgy a 
kötött erdőbirtokokról, mint a magánerdők állapotáról 
pontos meggyőződést szerezni. Minden erdőbirtokos köte
les ennélfogva megengedni, hogy a kir. erdőfelügyelő 
vagy helyettese erdejét bármikor bejárja.

Az erdőrendészeti ügyek elsőfokú hatósága a közigaz
gatási erdészeti bizottság, amelynek teendőit a m. kir. 
belügyministerrel egyetértőleg kiadott 1881. évi 10,092. 
F. M. számú utasítás állapítja meg.

A közigazgatási bizottságnak előadója erdészeti ügyek
ben rendszerint az elnök által megbízott vagy az erdé
szeti bizottság által választott tag, erdőrendészeti áthágások 
és erdőtermények szállítását illető ügyekben pedig a kir. 
erdőfelügyelő.

A vármegyében kivételesen az összes erdészeti ügyek 
előadója a kir. erdőfelügyelő.

Ugyanis az erdészeti ügyek gyors, szakértő és akadály
talan tárgyalása szempontjából a vármegye alispánja 
5021 —1909. számú intézkedésével az erdészeti bizott
sági ügyek előadói teendőinek ellátásával — a vármegyei 
aljegyző helyett — a kir. erdőfelügyelőt bízta meg s a 
vármegye főispánja ebből folyólag a közigazgatási bizott
ság teljes ülése (plenum) elé panasz folytán előterjesztett 
ügyeket előadásra szintén a kir. erdőfelügyelőnek kiadni 
rendelte 1405—1909. kb. számú rendeletével.

A földmivelésügyi minister a vármegye közigazgatási 

21. szám.

bizottságához intézett 1909. évi augusztus hó 15-én kelt 
73,666. szátnu leiratában ezen intézkedéseket jóváhagyó
lag tudomásul vette.

A közigazgatási erdészeti bizottság rendszerint minden 
hóban ülést tart s a kir. erdőfelügyelő javaslata és elő
adása alapján a hozzá beérkezett ügyeket elintézi, ítéleteit 
és határozatait a maga nevében elnökének aláírásával 
adja ki és végrehajtás végett az alispánhoz vagy polgár
mesterhez teszi át.

ítélete ellen úgy a kir. erdőfelügyelőnek (ki, mint a 
földmivelésügyi minister képviselője, az erdőtörvény 68. 
§-ában ráruházott felebbezési jogot kellő időben és min
den általa szükségesnek vélt esetben alkalmazhatja), 
mint a panaszlott félnek jogában áll a földmivelésügyi 
ministerhez felebbezni, aki másodfokulag végérvényesen 
határoz,

Az 1898. évi XIX. törvénycikk végrehajtása.
Az állami kezeléssel összekötött teendőket a vármegye 

területén szervezett nagykárolyi m. kir. állami erdőhivatal 
végzi az alárendelt szatmárnémetii. és nagybányai m. kir. 
járási erdőgondnokságokkal. A m. kir. állami erdőhivatal 
feladatát az állami kezelésbe veendő erdők és kopár
területek kezelése körül azok az összes teendők képezik, 
amelyeknek végzéséhez erdészeti szakképzettség szükséges.

Hatásköre erdei munkák közvetlen végzésére, továbbá 
anyag- és pénzkezelésré és az erdővédelem közvetlen 
gyakorlására nem terjed ki. Ezeket a feladatokat saját 
munkaerővel, saját költségen az érdekelt birtokosok köte
lesek teljesíteni. A földmivelésügyi minister azonban meg
engedheti, hogy a költségek megtérítése ellenében a 
birtokosok feladatát képező egyes vagy összes teendők 
teljesítését a m. kir. állami erdőhivatal elvállalja.

Az állami kezelésbe vett erdők és kopárterületek őrzé
sére az 1906. évi 31,527. F. M. számú rendelet alapján 
3332—1907. kb. szám alatt jóváhagyott erdőőri szolgálati 
és fegyelmi szabályok szerint a vármegye területén hét 
erdőőrzési kerület van szervezve 7 járási erdőőri állással, 
Avasujváros, Szatmárnémeti, Krasznabéltek, Misztótfalu, 
Felsőbánya, Kovás és Nagysomkut székhelylyel. A költ
ségek á vármegyei „erdőőri alap“-ból fizettetnek.

Az állam által kezelt erdők és kopárterületek kezelése 
fejében a birtokosok az államnak 5 éves időszakonként 
megállapítandó kezelési költségjárulékot fizetnek, amely 
a vármegyében évenként és kataszteri holdanként az I. 
jövedelmezőségi osztályba sorozott erdőknél 20 6 fillér, a 
II. jövedelmezőségi osztályban 14'7 fillér, a III. jövedel
mezőségi osztályban 8 8 fillér.

Szatmár vármegye területén kezelési költségjárulék 
címén az 1910^-1914. évig terjedő harmadik ötéves 
időszak alatt az államnak fizetve lesz évente 5138 K 16 
fillér, amely összeg némi ingadozásnak van kitéve birtok
változások és azon körülmény folytán, hogy a földmivelés
ügyi minister szegénysorsu birtokosoknak a fizetést el 
szokta engedni.
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Ha tekintetbe vesszük, hogy ez az 5138 korona 16 
fillér 30,287’80 kát. hold állami kezelésbe vett birtok 
után fizettetik, tehát egy kataszteri holdra évente átlago
san csak 16’97 fillér költség esik, könnyen belátható, 
hogy az állami kezeléssel nyújtott kedvezmények ellen
szolgáltatása fejében fizetendő ezen csekély összeg a 
birtokosok megterhelésével nem jár.

Hozzájárul még ehhez az az előny és haszon is, hogy 
a szakszerű kezelés alatt álló és majdnem kivétel nélkül 
elhanyagolt erdők állapota évről-évre javul, jövedelmező
ségük fokozatosan gyarapszik.

Az állami kezelésbe vett erdők őrzése fejében a bir
tokosok a vármegye közös erdőőri alapja javára erdő
őrzési költség-járulék címén, az alkalmazott járási erdő
őrök és erdőszolgák illetményeinek fedezése céljából 
25,696’10 kát. hold után évente 9895 korona 07 fillért, 
kataszteri holdanként az I. jövedelmezőségi osztályban 
46’1 fillért, a II. jövedelmezőségi osztályban ’ 32’9 fillért, 
a III. jövedelmezőségi osztályban 19’7 fillért, kát. holdan
ként átlag 38’5 fillért fizetnek.

Ez a költség is aránytalanul csekély ahhoz képest, 
amit fizetniük kellene a birtokosoknak több külön erdőőr 
tartása esetén, mert ily kis áldozat árán erdőbirtokaik 
őrzése és védelme biztosítva van.

Ezen közös (járási) erdőőrök kisegítése, illetőleg az 
erdőőrizet közvetlenebb és hatásosabb teljesíthetése céljá
ból az erdőbirtokosok kötelesek külön erdőszolgák alkal
mazásáról is gondoskodni, akiknek illetményeit az erdő
birtokosok önmaguk állapítják meg és fedezésükről is ők 
gondoskodnak.

Az 1879. évi XXXI. t.-c. és az 1898. évi' XIX. t.-c. 
végrehajtása körébe tartozó ügyék elintézésénél követendő 
eljárás tárgyában 1904. évi 62,060. F. M. szám alatt 
kiadott körrendelet a közigazgatási erdészeti bizottságot 
nagy hatáskörrel ruházta fel. Felhatalmazta, hogy I. 
fokulag saját hatáskörben intézkedhessék meghatározott 
feltételek mellett és eljárás szerint oly ügyekben, ame
lyekben eddig a földmivelésügyi minister határozott.

Ez az intézkedés nagyon előnyös hatással van az 
erdészeti adminisztrációra, mert ily megosztott munka 
mellett az ügymenet jelentékenyen könnyebbé és gyor
sabbá vált.

Az állami kezelésbe vett kopárterületeknek befásításá- 
nál a földmivelésügyi minister a legnagyobb kedvezmé
nyeket nyújtja a birtokosoknak. Segélyezi őket pénzzel 
és a körülményekhez-képest kedvezményes áru vágy 
ingyen csemetével.

A legújabban kiadott 1911. évi 35,203. F. M. számú 
körrendelet értelmében a kopárterületek kijelölése és 
fásítása a lehető legsürgősebben hajtandó végre s a bir

tokosok beigazolt szegénység esetén a legmesszebbmenő 
támogatásban részesítendők.

Ennek az üdvös intézkedésnek gyors és szakszerű 
végrehajtásán az állami hatóságok vállvetve dolgoznak s 
bizonyára meglesz az eredménye is, mert ezáltal jelen
tékeny s jelenleg hasznavehetetlen területek fognak hasz
nálhatókká és jövedelmezőkké lenni.

A vármegye erdőterülete.

Az összes erdők kiterjedését járások és községi határok, 
valamint talajminőség, fanemek és tulajdonjogi minőség 
szerint részletezve, a következő kimutatás tünteti fel.

(Lásd 404. oldalt.)
Mint ebből kitűnik, a vármegye területén összesen 

van rendszeres erdőgazdasági terv szerint kezelendő erdő 
130,805’5 k. hold, magánerdő 64,969 4-k. hold, amely
ből 48,188’2 k. hold feltétlen erdőtalajt képezvén, mint 
erdő állandóan fenntartandó és esetleges letárolás után 
legeltetéstől tilalmazandó és 6 év alatt múlhatatlanul be- 
fásitandó. Eszerint más mezőgazdasági mivelésre alkal
mas, nem feltétlen erdőtalajon álló magánerdő 16,781’2 
k. hold van.

Az erdőtalaj 62%-át tölgy-, 38°/o-át bükk- és más 
íombfa foglalja el. Alárendelt mennyiségben előfordulnak 
a fenyő, a kőris, juhar, szil, nyár, éger, fűz és hárs.

A vármegye területén lévő erdők használatával ez 
idő szerint lépést tart a vágás-területek beerdősitése. Az 
1910. évben beerdősitendő volt az erdőtörvény 17. §-a 
alá tartozó birtokokon 2256’0 k. hold, a magánbirtoko
kon 198’0 k. hold. Az erdősítés — kivéve az oly terü
leteket, amelyek előírás ellenére kihasználva nem let
tek — foganatosítva is lett mindenütt.

A kopárok befásítására nagy gond fordíttajik.
A vármegye területén az 1879. évi XXXI. t.-c. 165. 

§-a alapján eddig ki van jelölve 320’2 k. hold, önként 
beerdősíteni vállalt terület 295’2 k. hold, összesen 615-4 
k. hold kopárterület, amelyből az J910. év végéig be- 
fásítva lett 197’5 k. hold s a többi fásítása tovább folyik.

A vármegye területén levő erdők kezelésére alkalmazva 
van összesen 20 törvényes minősítéssel biró és 2 nem 
minősített erdőtiszt, az őrzés és védelem gyakorlására 
66 szakvizsgázott és 325 nem képesített erdőőr.

(Folyt, köv.)
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A szelidgesztenye elterjedési és tenyé
szeti viszonyai a Magyar Állam területén.

Mint már jeleztük, Blattny Tibor az Erdészeti Kísér
letek 1911. évi 1—2. füzetében a fenti cim alatt cikket 
közölt, amely külön lenyomatban is megjelent.

Blattny cikkében részletesen tárgyalja a szelidgesztenye 
hazai elterjedését, még pedig úgy az őshonos termő
helyein, mint a mesterséges telepeken. Rámutat első 
sorban arra, hogy a szelidgesztenye jelentőségét a ma
gyar erdészet mindig ismerte és egyes kiváló szakférfiaink, 
mint pl. Illés Nándor és Tomcsányi Gusztáv értékes 
cikkekben fejtegették annak erdőgazdasági szerepét. Át
tér azután a szelíd gesztenye őshonosságának sokat 
vitatott kérdésére, amelyben ő az európai, nevezetesen a 
balkáni őshonosság mellett foglal állást, oly értelemben, 
hogy az őshonos termőhelyek északi határát Horvát
országban a Varasd—Verőce—Pozsega—Boszna—Gra- 
diskai vonalon keresi. Hazai őstermőhelyen a tenyészeti 
övnek átlagos magassága 240—540 méterig terjed, a 
maximális határt a Sljeme hegység Bresztovec nevű 
erdejében éri el (Z 33° 37’; cp = 45° 53’) ahol déli ki
tettség mellett 740 méterig hatol fel.

Részletesen tárgyalja azután a hazánk egyes vidékei 
szerint a szelidgesztenyések jelenlegi —■ mesterségesen 
előidézett — térfoglalását, amelynek alapjait már a régi 
rómaiak vetették meg, legalább erre mutat az a körül
mény, hogy hajdani római telepek közelében nagyobb 
tömegben lép fel a gesztenye-erdő. Legfontosabb termő
helyei túl a Dunán Zala-, Vas-, Sopron- és Baranya- 
megyékbe esnek, kisebb mennyiségben található Nagy
maroson is. A többi hazai termőhely — amelyek közül 
Nagybánya és "Malomviz kiemelendő — a cikk végén 
levő enunciációban van felsorolva.

Blattny felemlíti a szelidgesztenye ellenségeit is, ame
lyek közül legfontosabb a fagy. Rovarkároktól csak alá
rendelt mértékben szenved, betegség sem nagyon bántja.

A Diaporthe parasitica Murill, amely Amerikában nagy 
kárt okozott, —- eddig nálunk úgy látszik nem lépett fel.

Áttér még a talaj és éghajlat iránti igényeire.
Blattny szerint nem válogatós a talajban a gesztenye, 

de leginkább szereti a laza, agyagos talajt, első sorban a 
szilikát talajokat, de a meszes agyagtalajban is jól 
tenyészik.

Az alföldi homokon, valamint az ország keleti részei
ben tett tenyésztési kísérletek nem mutattak biztató 
eredményt és Blattny szerint nincs kilátás arra, hogy 
—- egy-két hely kivételével — ezekben a részekben 
szerephez juthasson a gesztenye.

A fagy ellen a gesztenye nagyon érzékeny és ezért 
hazánk kontinentális, szélsőségekben bővelkedő kiimája 
sok helyen útját is állja a gesztenye tenyészetének. Meg
kísértették a Castanea japonica telepítését, mely állítólag 
nagyobb hideget is elbírna, de eddig siker nélkül.

A gesztenyefa hatalmas méreteket és nagy kort képes 
elérni, amiről hazánk gesztenyefái is tanúskodnak. (L. a 
kőszegi gesztenyefának a cikkhez mellékelt képét.)

A cikk befejezéséül a felhasznált gazdag irodalmat 
porolja fel Blattny és a szelidgesztenye magyarországi 
termőhelyeinek betüsoros jegyzékét.

Utóbbihoz hozzáfűzzük, hogy Szelmecbányán a főiskola 
erdejében (Breznyik pihenő alatt) is áll egynéhány, jelen
leg körülbelül 15 éves példány és a szabédi (Mezőség) 
kísérleti telepen is van körülbelül 8 éves ültetés, amely 
eddig kielégítő fejlődést mutat.

Felhívás
a „gróf Tisza Lajos“, a „Wagner Károly“, az „Erzsébet 
királyné", a „Luczenbacher Pál alapítvány“-ból és a 
FaragóBéla-féle alapítványból kiosztandó segélyek ügyében.

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt 
jótékony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi 
december hóban osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból 
az olyan önhibájukon kívül szorult helyzetbe jutott 
magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek nyerhetnek 
anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egyesület
nek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven 
át tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek 
eleget tettek. A második alapítványból pedig az olyan 
erdőtiszti és erdőaltiszti özvegyek és árvák nyerhetnék 
segélyt, kiknek férje, illetőleg atyja az Országos Erdészeti 
Egyesületnek állandóan és szintén legalább öt éven át 
tagja volt és tagsági kötelezettségét teljesítette. A har
madik alapítvány segélyéért olyan elhalt magyar erdő
tisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tag
sági kötelezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapít
ványból hasonló feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és 
árvák, az ötödikből erdőtisztek ‘ és erdőaltisztek árvái 
nyernek segélyt.

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelte
ket, hogy hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen 
folyamodványaikat legkésőbb folyó évi november hó 
10-ig az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalához 
(Budapest V., Alkotmány-u. 6. sz., II. emelet) nyújtsák be. 
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A folyamodványban kitüntetendő az élvezett fizetés 
vagy nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyer
mekek száma, kora és foglalkozása, nemkülönben az,
hogy azok részesülnek-e máshonnan segélyben (alapít
ványi hely, ösztöndíj állami erdőtisztek gyermekeinek
nevelését segítő alap stb.). A titkári hivatal.

AAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Pályázat,
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1910. 

évi julius hó 2-án Rimaszombatban tartott rendes köz
gyűlésének határozatából zárt pályázatot hirdet az erdő
gazdaság vagy vadászat köréből szabadon választható 
tárgyról, egy nyomtatott ív terjedelmű értekezés meg
írására.

A pályadíj 100 korona az Egyesület irodalmi alapjá
ból. A pályadíjat és dicséretet nyert pályamunkák a 
„Magyar Erdész“ szaklapban fognak közöltetni s szer
zőik nyomtatott ívenként 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 1912. évi január hó 1-ig jeligével 

ellátva, az író nevét rejtő jeligés levél kíséretében, 
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete titkári 
hivatalához Rimóca, u. p. Rimabánya, Gömörmegye 
küldendők.

Rimóca, 1911. évi augusztus hó 3-án.

A titkári hivatal.

Régidők nehéz emléke kisért lelki szemeim előtt. Ne
héz emlék, melyet irva nem adtam még soha: talán, 
mert nem voltam elég erős önuralmat venni magamon, 
hogy ismét átéljem e nehéz perceket, hacsak emlékezés
ben is; vagy inkább, mert jobb szerettem volna örökre 
elfelejteni? Ma úgy érzem, hogy a felséges természet 
iránt egész valómban folyton fokozódva élő, áhitatos 
imádat mintha megedzette volna érzékeimet; a vissza
emlékezés terhes álomként zaklatja ugyan Ielkemet, de 
az elmúlás vigaszt, enyhülést nyújt e lombhullató őszön.

Boldog ifjú voltam; szép Erdélyország fővárosában 
mint büszke jogászgyerek szőttem a világraszóló nagy 

terveket. Ó szép ábrándok, dicső fellegvárak, mivé 
lettetek!

Atyám Erdély szülötté volt, s bár ezidőben a Nagy
alföld egyik híres uradalmában kasznárkodott, azt kívánta, 
hogy én is megismerjem e szép vidéket; azért küldött 
Kolozsvárra. De különben magam is szívesen mentem 
oda, annyival inkább, mert egy velünk szoros barátság
ban élő fogarasi gazdatisztnek fiával lehettem együtt 
nemcsak a jogon, de sőt egy kvártélyon is.

Mint afféle gazdaszülöttek természetesen már gyerek
korban megismerkedtünk a puskával és a különféle 
vadászatokkal is és habár egy-egy farsangi jó muri job
ban vonzott bennünket, mint bármiféle vadászat, mégis, 
különösen tavasztájon tapasztaltuk, hogy a természet 
bájos ölén kínálkozó nimródi élvezetek iránt is van 
bennünk fogékonyság. A szalonkales volt legkedvesebb 
vadászatunk, s ezt nem is mulasztottuk el egyetlen tava
szon sem.' Pajtásoméknál ehhez szinte idillikus alkalom 
nyílott egy gyönyörű, enyhe völgykatlanban, mely laká
suktól alig egy órai kocsizásra, szép, fiatal bükkös között 
feküdt.

„Okuli“-kor előszedtük a nem éppen mintaszerűen 
gondozott öreg flintákat és nagy ambícióval pucoltuk, 
kenegettük, próbálgattuk őket, olykor órákhosszat gyakor
latozva a szobában, már átélt vadászélményeink felidé
zése közben. Nekem 12-es, szeges (lefoscheux) puskám 
volt, apám kedvence, melyhez nagyon sok boldogsága 
fűződött. Szegény boldogult jó apám, mennyit mesélt, 
szinte átszellemült lelkesedéssel erről a puskárról és 
mikor érettségim után nekem adta, — sohasem felejtem 
el az akkor hozzám intézett érzékeny szavait: „fiam, 
tudod, hogy édesanyádat nagyon szeretem, téged is 
hasonlókép, mig jó fiú leszel, de utánatok az én szivem
ben ez a puska következik, melytől semmi kincsért meg 
nem válnék; azért adom .neked, mert reményiem, hogy 
részesévé tesz a nekem nyújtott oly sok kedves boldog
ságnak, nemes élvezeteknek“.' Akkor bizony könnyekig 
elérzékenyülve ölelgettem hol jó apámat, hol meg az 
öreg puskát és úgy dédelgettem azt, mint a szemem 
fényét. De Isten tudja, később úgy éreztem, hogy az én 
kétes vadászambicómmal nem is vagyok méltó ehhez a 
féltett ereklyéhez. Megbecsültem mindig tisztelettel és 
gondját is viseltem, de a jogászélet napról-napra észre
vehetően közömbösített a vadászat iránt. A nyári és téli 
fáradságos kirándulásokról lassacskán el is maradoztam; 
egyedül a tavasz vonzott még és a szalonkáért szívesen 
mentem bárhova. Rajongtam a természetért és a kikelet 
oly lelkesítő varázszsal hatott rám, hogy annak nem bír
tam ellenállani.

így történt akkor is. Még alig engedett a föld fagya, 
alig hogy elfeledtük a zord téli zimankót, már is készen 
voltak terveink egy nagyszerű kirándulásra. Mentek-jöttek 
a levelek kérdésekkel, felelettel telve; mikor aztán egyik
ben a jó hír mellett megjött az utravaló is: bizonytalan 
időre búcsút mondtunk az öreg padoknak és meg sem 
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álltunk az én jó pajtásom vendégszerető otthonáig. Persze, 
volt öröm és felfordulás két ilyen szeleburdi jogászgyerek 
révén, s csakhogy győztük élni azt a sok boldogságot 
és dédelgető szeretetet, mellyel bennünket elhalmoztak. 
De aztán nagy hangon rátértünk a vadászkirándulásokra 
is és miközben alaposan kifakgattuk az erdősöket a 
szalonkák felől, egyúttal összeállítottuk a kompánia név
sorát is a falu előkelőségeiből, melyhez a becsületes 
pópa, a mindig nagyon komoly kántortanitó, a politikus 
jegyző, pajtásom apja és mi ketten tartoztunk. A terv 
készen volt: minden este 4 órakor összejövetel nálunk 
és 2 kocsival indulás; ha pedig az idő nem alkalmas, 
akkor — vigaszpárti 1

Minthogy pedig az érkezésünkre következő első 
vasárnap mindjárt nagyon kedvező alkalom kínálkozott 
az enyhe, csendes, borongós időben, tehát megtettük az 
előkészületeket az első kirándulásra. Az erdősök minden 
este és hajnalban is megfigyelték a szalonkák húzását 
és a szerint kiszemelték a legjobb helyeket a felállásra 
és mindegyiket számozott karóval és ülőkével látták el. 
Mi meg otthon fölös számmal gyártottuk a madárserétes 
töltényeket, na meg természetesen a cigarettát is. Egy 
pár üveg jó borocska is a kocsiülésbe került még és 
ezzel készen is voltunk az indulásra. A kompánia pél
dás pontossággal összegyülekezvén, felpakolóztunk hát 
és vidám élcélődések között kigurultunk a tágas portáról.

Fölséges szép tavaszi alkonyat volt; teljes szélcsend; 
a ritkás, szürke fellegek elszórtan az égen mintha mozdu
latlanul álldogáltak volna felettünk: a lég enyhe, tiszta, 
balzsamos. Valóban irigylésre méltó a vadász szenve
délye, ki ürüggyel űzi, keresi és élvezi a természetnek 
e testet, lelket üdítő gyönyöreit. Vagy talán a szenvedé
lyes vadász csak a vadért fárad és fegyverdördülés, vé
res halál nélkül nem is talál másban örömet! ?

Nem' tudom, de azt hiszem, hogy aki csak azért viseli 
fegyverét, hogy büntetlen gyilkolhasson, annak erszénye 
részére akadhat vigasztalás, de szive, lelke világában 
annál nagyobb szegénység tátong, s az erkölcsi vétkek 
súlyát is viseli.

így éreztem, így ábrándoztam én akkor boldog ifjúsá
gom e szép napján, mig kocsink á nyirkos, puha utón 
sietve haladt a cél'felé. Öt óra volt este, midőn meg
érkeztünk. Két erdős várt bennünket, kik nagy készség
gel sürögtek szolgálatunkban s katonásan jelentették 
kedves házigazdánknak, hogy hajnalban már párokat 
láttak húzni és megjöttek a nagy bagolyfejü szalonkák is. 
Tehát a legszebb kilátások az első szalonkára! Hej, pe
dig abban állapodtunk meg, — régi szokás szerint, — 
hogy aki az idényben az elsőt lövi, az vagy avatást 
kap, vagy áldomást ad 1 (Már ki hogyan; a pópát bizo
nyára nem avatjuk, én meg aligha fizetek áldomást 1). 
Végül még egy aktus következett; t. i. házigazdánk elő
vett hat kis fehér lapot, melyeken sorszámok voltak fel
írva és mindenki húzott egyet, hogy aszerint — minden 
irigykedés kizárásával — foglalhassa el állását.

Ezután pedig a kocsik ott maradtak a domb aljában, 
minket meg az erdősöli vezettek állásainkra.

Én a 4. sorszám szerint egy kis vizenyős tisztáson 
foglaltam helyet, sűrű, fiatal bükkös között; ülőkém egy 
öreg tuskó volt, mely kényelmes pihenőt nyújtott.

Mielőtt a vezető erdős tova ment volna, nagy áhítat
tal súgta fülembe, hogy „ez jó hely, hajnalban két pár 
is erre húzott, tavaly az őrnagy nagyságos úr hármat 
lőtt itt egy este!“ Szentül hittem is neki a jó ember
nek, pedig ha most rágondolok, úgy vélem, hogy ezt a 
beajánlást mindenki megkapta hasonlóképen. Mért ne! 
Ha beválik, annál jobb, ha meg nem, hát vájjon az a 
kellemes remény és bizalom nem éri meg azt a kis 
füllentést! ?

De száll az alkony, készüljünk tehát a méltó fogad
tatásra; mert hogy jönni fog, abban most már semmi 
kétség.

Jó öreg puskámat megtöltöm hát és felhúzva magasan 
ágaskodó kakasait, ölembe fogom készen a lövésre. 
Csend, végtelen, néma csend mindenfelől. A hűs esti 
lég kellemesen esik városi bőrömnek, ámbár érzem, hogy 
a bagaria és a hosszú köpenyegről való gyöngéd gondos
kodás nem volt fölösleges. Mozdulatlanul ülök a korhadó 
tuskón és önkéntelenül is ábrándozom. Gondolataim 
messze, messze szállnak, boldogságom puha fészkébe, 
otthonomba. Ha látna jó apám az ő féltett kincsével 
kezemben, hej, de büszke volna rám; hátha még hozzá 
én viszem el a babért egy szép szalonkával! Na csak 
gyertek szegény kis vándorok, én úgyan sajnállak benne
teket, de hiszen ez a ti legszebb sorsotok és ha én nem 
lőlek le, úgyis lelőnek mások. így biztatgatom magam a 
nagy feladatra, miközben mintha neszt hallanék hátam 
mögül. Tán bizony valami huncut róka sompolyog felém? 
Ez kell nekem; inkább lemondok a szalonkáról, azt 
majd lövök holnap is! Óvatosan fordulok a tuskón, majd 
felállók és vállamhoz emelem puskámat, hogy így telje
sen kész helyzetben biztosabb legyen a siker. Majd csak 
kidugod te azt a ravasz orrod, s az éppen elég lesz 
nekem! Várok, várok feszült figyelemmel, de semmi 
nesz. Talán csak képzelődésem zavart volna meg? Már 
éppen leereszteni akarom puskámat, hogy ismét leüljek, 
midőn a vélt nesz iránya felől eldördül a szomszédom 
első lövése; önkéntelenül is arra nézek és e pillanatban 
a sűrű bükkösből előmbe lép egy sötét szörnyeteg ! Én 
szoborrá dermedten bámulok s az, amint megpillant, két 
lábra áll velem szemben, alig három lépésre. Még egy 
pillanat: fegyverem irtózatosat dörren és én eszmélet
lenül összeroskadok.

Csend, ismét néma csend köröskörül. Az alkonyt sötét 
est váltja fel és a vadászok adott jelre gyülekeznek. De 
hol késik a 4 es? Hol van a pajtásod fiam, kérdi a 
házigazda? Szomszédom volt és éppen mikor szalonká
mat felvettem, akkor lőtt ő is; de akkorát szólt a pus
kája, mint az ágyú! Jelzés, hívás ismét és ismét, de 
semmi, válasz! Talán csak nem esett valami baja; 
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gyerünk a helyére, hisz tudja a regulát, hogy a jelzésre 
felelni kell; érthetetlen, hogy meg se mukkan! És 
aggódva indul a menet a 4-es állás felé. Pajtásom elől, 
ismert utón vezeti társait. Majdhogy belém botlik fektém
ben és utána kétségbeesett kiáltás: „Baj van apám, 
jöjjenek hamar! Erdősök, kocsit hozzanak! Mi történt, 
teremtő Isten, meglőtte magát! Gyújtsanak valami vilá
got! Hamar vigyük a kocsira, még él!“ És visznek a 
kocsira; tapogatnak, vizsgálgatnak, kérdezgetnek száz
félekép. Élek, de élettelenül, némán, aléltan. Visznek; 
rohanva visznek haza, vendéglátó otthonomba, lelkeket 
tépő gyötrődés közben. Megérkezünk habzó lovakkal és 
kezdődik a sirás, jajgatás felettem. Mohó sietséggel tépik 
le rólam a ruhát és vizsgálják tetőtől talpig testemet, 
valóban még a fejem tetejét és a talpaimat is. De 
semmi vér, semmi roncsolás, semmi nyom, ami magya
rázná a szörnyű sejtelmet. És élek, de szó nem jön 
ajkamra, szemeim nyitva révedeznek. Már rohan a másik 
két pára orvosért, s foszló tajtékba merülve röpítik az éj 
sötétében felém, hogy hózná segedelmét. Megjön az 
orvos is. Vizsgál újból tetőtől talpig; kérdéseket tesz, 
majd komoran hallgat és kipakkolja élesztő szereit. Fejre, 
szívre hideg borogatás, szájba valami itóka, orrom alá 
meg éther. Közben jól kinyújtóztat, alaposan végig
gyúrja testemet, majd leül mellém és beszélni kezd. 
„Mondja kedves barátom, mije fáj? Miért beteg, próbáljon 
szólni; nézze csak, itt vagyunk sokan, magához jöttünk 
beszélgetni; szóljon hozzánk, mondja meg, hol érez fáj
dalmat?“ És mintha hallani vélném e kérdéseket; bámu
lok a falra és megszólalok; bágyadtan, félénken, aka
dozva csak egy szó jön ajkamra: „m...m...med...ve.“

Medve 11 Ismétli utánam minden álmélkodó : csak nem 
medvére lőtt!? Lehetetlen! Hisz emberemlékezet óta 
nem járt nálunk medve itt lent a falu mellett. És így 
tovább folyt a faggatás, tanakodás és álmélkodás hajnal
hasadásig, de tőlem más’felelet nem jött napvilágra még 
harmadnap sem. Pedig azalatt nagy dolog történt. Még 
pirkadat előtt ismét kocsira szállt az egész társaság, de 
most már valóságos medvevadászatra felkészülve! Nagy 
óvatosan körülfogták a 4-es állás környékét és lépésről- 
lépésre nyomozták az esti dráma kétséges rémét. És 
nem hiába nyomozták! Nemcsak a nyomot, de a medvét 
is megtalálták alig 10 lépésre a 4-es állás tuskójától! 
Ott feküdt élettelenül a sűrűben, mindkét szeme kilőve ! 
A puskámnak egyszerre sült el mind a két csöve és a 
maroknyi apró serét a szemeken keresztül az agyat is 
halálosan érte. A rejtély tehát meg volt fejtve, de a 
kínos aggodalom miattam még soká tartott, mert hetek 
múltak, mig a szörnyű megrázkódtatást úgy, ahogy ki
hevertem. De aztán vissza is fizettek az én aggódó 
híveim e vastag tréfáért, mikor túl voltam a veszedelmen. 
Volt mit hallgatnom! Mintha az egész idő alatt csak 
huncutságokon törték volna a fejüket, annyi tréfát, annyi 
viccet, annyi csipkelődést burkoltak a medve bőrébe, 
hogy szinte ki nem fogytunk a nevetésből, mulatságból.

Ekkor aztán már szüleimnek is megírták az esetet és 
bizonyságul elküldték a medvém szépen kidolgozott bőrét 
is. Nehogy pedig aggodalom szállja meg őket az eset 
következményei miatt, magam is siettem haza; de vittem 
a puskát is és midőn jó apám óvatos büszkeséggel 
szemlélt végig és tapogatta minden csontomat, előruk
koltam ám nehéz vallomásommal: „édes apám, én többé 
nem vadászom; ezt a derék puskát megőrzőm ereklye 
gyanánt, de nem kisértem vele többé a sorsomat.“ És 
mintha édesapám büszkesége s hiúsága felett győzedel
meskedett volna az apai szív, így szólt hozzám : „hát nem 
bánom fiam, de jegyezd meg magadnak, hogy amit te 
csináltál, azért érdemes lett volna egy egész emberöltőn 
át vadászkalandokra járni. Meglehetsz elégedve a vadászi 
múltaddal! De a szivedet erősítsd meg a puskátlan 
pályádra is, mert attól félek, hogy ha ilyen kenyérbélü 
marad, akkor a két lábú medvékkel nagyon gyakran 
meggyűlik a bajod!“ ' 5
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A vadászat szervezetének történeti 
kialakulása.

v.
A régi római-német szentbirodalomból lassanként ön

álló királyságokká és fejedelmekké alakuló kisebb-na
gyobb szuverén államokban, a vadászat ügyének élén, 
a bécsi császári udvar mintájára szervezett udvari fő
vadászmester állott. Ez ä főméltóság egyben rendszerint 
egyéb cimek, rangok és főbb hivatalok viselője is volt 
egy személyben. így például Bajorországban egyúttal a 
fejedelmi s utóbb királyi főerdőmesteri címet és méltó
ságot töltötte be. Azért már 1789. és 1790. évekből eredő 
rendeletekben ismételten kifejezésre jut a vadászatnak, 
mint az erdészetet másodrangban követő ágnak ki
domborítása.

A XVII. század végéig az udvari fővadászmesterek a 
yadászat üzemében aktiv szerepet alig vittek. Amennyi
ben azonban maga az uralkodó vadászott; úgy a va
dászat vezetését - rendszerint a fővadászmester vette a 
kezébe. A XVIII. század fejedelmi udvarainak fényűző
udvartartása inkább csak a külsőségekre fektetett súlyt, 
minélfogva a fővadászmesteri állás is lassanként inkább 
csak puszta udvari címmé alakult. Hatásköre így inkább 
csak reprezentácionális volt, miért is több szerepe jutott 
az udvari ünnepélyek rendezése és az idegen uralkodók, 
fogadása körül, semmint a tényleges vadászatokon.
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A XVIII. század udvartartásainak fővadászmestere ol
dalán több alárendelt vadászalkalmazott állott. Vala
mennyinek meg volt a maga többé-kevésbé hangzatos 
udvari cime és rangja. A fővadászmesteri méltóság jelen
tőségének fokozásához járultak a nemes vadászapródok 
is, akik udvari szolgálataikat e rangfokozatnál kezdették. 
A XVIIL század végével, a legfőbb fejedelmi udvar fő
vadászmestere környezetében több-kevesebb számú va- 
dászapródot találunk; azok társaságában pedig az ud
vari alvadászmestert, az országos vadászmestert, a tar
tományi vadászfőnököt, az udvari fő- és alerdőmestert 
és több egyéb fő- és alcímekkel fölruházott méltósá
gokat.

Mindezek a vadászati állások és méltóságok kizárólag 
a nemesség kezén voltak, még pedig a születés előjo
gánál fogva, sőt legtöbb esetben mint örökölhető címek, 
apáról fiúra szállottak.

A XVII. és XVIII. századbeli vadászatok szervezetében 
kiváltkép háromféle vadászmódszer volt használatos. 
Nevezetesen: a francia, vagyis parforce-vadászat, a német 
hajtó- és körvadászat és a holland jellegű sólyomvadászat. 
Mindhárom módszer önálló csoportjának megvoltak a 
maguk külön vadászméltóságaik és alárendelt személyze
tük. Egy 1788-ból eredő följegyzés tanúsága szerint a 
vadászati hivatalok alkalmazottai sorában ott találjuk a 
vadásztitkárt, a vadászirnokokat, a mestervadászokat, a 
puskaműveseket, a fegyverhordozókat, a fegyvertöltőket, 
a fácánmestereket, a falkaidomítókat, az erdővédeket, a 
hajtóvezetőket stb.

A vadászalkalmazottak helyzete az egyes udvartartások 
egyéb alkalmazottaival szemben mindenkor különleges és 
kiváltságos volt, s így ezek a többiekét meghaladó elő
jogaiknál fogva méltó irigykedés tárgyát képezték.

Úgy a parforce-vadászatok, mint a sólyomvadászatok 
rendszerint az udvari fővadászmester hatáskörébe tartoz
tak, mindamellett mindkettőnek meg volt külön is a maga 
előkelő vezetője és rangban előkelő méltósága. így pl. a 
XVIII. század első harmadában a bajor udvari vadásza
tok élén álló fővadászmester mindenkép előkelő rangú 
alantasai sorában találjuk az udvari parforce-mestert, a 
vadászparancsnokot, a vadász-zászlósokat, francia eredetű 
elnevezésükön, az u. n. gentilhommes de la chasse-okat, 
a vadászkópjásokat stb.

A fősólyom mesteri cím a XVIII. század magyar 
udvartartásában még állandóan szerepel III. Károly és 
utóda alatt. Ez a cím — sajnos — akkor is inkább csak 
császári és nem királyi magyar jellegű volt. Mária Terézia 
udvartartásában ott szerepel az egy kézben egyesített 
fősólyommesteri és fővadászmesteri méltóság is. Habár 
ebben az időben a sólyomvadászatok lassanként háttérbe 
szorultak, Mária Terézia fiatalabb éveiben és kevésbé 
zaklatott háborús időkben kedvvel sólymászott akár az 
osztrák örökös tartományaiban, akár pedig magyar főúri 
kedveltjeinél is; még pedig aránylag elég gyakori ven
dégként.

A XIX. század bekövetkeztével aztán, kivált I. Napo
leon tüneményes korszakának elmúltával, a vadászat 
szervezetében, takarékossági szempontoknál fogva, szaka
datlanul csökkentették a méltóságok és alkalmazottak 
számát. Még aránylag legtöbb külsőség maradt fenn mind 
e mai napig a parforce-vadászatok szervezetében, nem 
ugyan a köztársasági formák egyszerűbb keretei közé 
kerülő Franciaországban, mint a parforce-vadászatok ere
deti hazájában, hanem odaát Angliában, a főúri vadá
szatok és parforceok igazi otthonában.

Az udvari vadászatok élén a legtöbb európai udvarnál 
ma is fővadászmester személye áll, megfelelő számú 
alkalmazottal. -Az udvari vadászati hivataloktól teljesen 
külön szervekként létesültek aztán, az alkotmányos álla
mok szervezetének keretében egyéb gazdasági ágazatok 
mellett, a ministeriumok vadászati ügyosztályai. Ezeknek 
szervezetéről és ügyköréről a történeti múlt keretében itt 
részletesebben szólani fölösleges volna.

A vadászat minden idők során súlyt és nagy gondot 
fektetett arra, hogy a vadászok kiképzése mindenkép 
gyakorlati legyen. A hivatásos vadászokat, már a közép
kor folyamán is, zsenge gyermekkoruktól (7—8 év) fogva 
kezdték a vadászatra nevelni. Az alsóbbrendű vadász
alkalmazottak szervezete lényegében egyező volt a céh
rendszer megalakulása óta közhasználatos „mester“, 
„legény“ és „inas“ háromféle fokozatával. Az előző 
időknél gondosabb kiképzésben részesültek a hivatásos 
vadászok a XVII. századtól kezdve, amidőn az úgyneve
zett Fleming-, Heppe stb.-féle vadászkiképzés módszerei 
kezdtek európaszerte elterjedni.

A vadászok kiképzésének, helyesebben tanuló éveinek 
ideje 3 évig tartott. Csakis tisztességes családból szár
mazó egészséges, erőteljes, fedhetlen életű, szerény 
magaviseletü, istenfélő s az ivásban mértékletes egyéne
ket vettek fel vadászlegényekül, illetve tanoncokul. Az 
elősorolt követelmények határozottan szigorúbb mértéket 
szabtak meg az egyénre akkortájt, mint azt a mai 
vadászalkalmazottaktól megköveteljük. A vadászruhát a 
tanonckorban már megkapta a vadászlegény; viszont 
oldalfegyvert még nem viselhetett; csupán a fegyverövet 
köthette derekára.

A tanoncidő első harmadában, főként a vadászebek, 
esetleg lovak gondozása volt' a vadásztanonc feladata. 
Utóbb a lövésben és kürtölésben kellett a megfelelő 
gyakorlatot elsajátítania; mindenekfölött pedig a vadász
területeket alaposan ismernie kellett.

A tanulás szakának második harmada az ebidomítás 
elsajátítására volt szánva; úgy egyben a vadászatok 
módjainak, rendezésének begyakorlására. Egyidejűleg a 
lövésben folyton tökéletesbedni kellett.

A kiképzés harmadik és utolsó szaka az eddig szerzett 
ismeretek tökéletesbedésére szorítkozott. Aki mindezeket 
kellően elsajátította, önálló működési kört kapott. A vadá
szat műkifejezéseiben s a vad felnyomozásában, általában 
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pedig mindabban kellett végül jártasságot és gyakorlatot 
elsajátítani, ami a vadászat összes ügyeire vonatkozott.

Ezek után a kifogástalan magaviseletü vadászlegényt 
utóbbi sora alól, a lovaggá-ayatás cerimóniáihoz hason
latos ünnepélyek keretében, vadásszá avatták. A gyakor
latban rendszerint egy-egy sikeres próbavadászat volt a 
mesterré-avatás utolsó fázisa. Az oldalfegyver átadása a 
bérmálásra emlékeztető, valamivel drasztikusabb erejű 
szertartások közt ment végbe.

A mesterré avatott vadászlegény aztán oklevelet kapott, 
amely a XVI—XVIII. századokig, sőt az azontúl terjedő 
időkig is, ugyancsak cikornyás szövegű és kiállítású volt.'

A fölszabadult vadászlegények rendszerint vándorútra 
keltek, csak úgy, mint egyéb mesterségek legényei s 
alkalmazást is ott vállaltak, ahol éppen megfelelőt kaptak.

A XIX. század bekövetkeztével aztán, mihelyt a vadá
szat ügye az erdészettől eltérő önálló útjaira térhetett, a 
vadászkiképzés módszere is egyszerűbbé, gyakorlatiasabbá 
lett. Mindenesetre a gyakorlati kiképzés úgy a korábbi 
századokban, mint a legújabb korban egyaránt döntő, 
legfőbb követelmény maradt.

(Folyt, köv.)

A vadász ruházata és lábbelije.
Vadásznak a célszerű ruházatra olyan nagy szüksége 

van, mint a helyes fegyverzetre. Talán még fontosabb 
kellék a ruházat, mint a fegyverzet. Mert a helyes ru
házat védelmet nyújt a betegség ellen, a hiányos fegy
verzet pedig legfeljebb csak elronthatja egy- vagy két 
napi passziónkat.

Mindjárt sietek kijelenteni, hogy a magyar vadászok 
egész Európában híresek arról, hogy rendkívül rend
szertelenül öltözködnek. Ebben a nagy rendszertelen
ségben természetesen előljárnak a: pesti vadászok.

A vadász ruhája — minden időjáráshoz megfelelően 
— rendesen két részből kell hogy álljon. Egyik ruha, 
a melyben a vadászatot gyakorolja, a másik meg a 
felső ruha, a mely a vadászat előtt vagy után nyújt 
védelmet a kifáradt és kiizzadt testnek.

Ezt a ruházatot természetesen -ki kell hogy egészítse 
egy, a terepnek megfelelő lábbeli, a mely nemcsak a 
járás könnyebbségét kell hogy előmozdítsa, hanem az 
esetleges talajnedvesség felszívódása ellen is védelmet 
kell hogy nyújtson.

A nyári ruházat különös aggodalomra nem ad okot, 
mert a nagy forróságban minden vadász úgy is arra 
törekszik, hogy ruházata lehetőleg olyan könnyű és szel- 
Iős legyen, hogy a test kipárolgása akadálytalanul meg
történhessék. A vadászok tavaszi, őszi és téli ruházatuk 
azonban határozottan a lehető legrosszabb rendszer s 
ennek viselete a józan észszel össze nem egyezik.

Mihelyt beáll a nedvesebb és hűvösebb időjárás, a 
vadász rögtön olyan ruházatot ölt magára, mintha 

a legzordabb télen át az utcasarkon óhajtana geszte
nyét árulni. Előkerülnek a jó melég téli alsóruhák, a 
nagy füles sapkák, sálok és más keszkenők és kezdetét 
veszi a nagy izzasztó munka, a különféle betegségek és 
nyavalyák csiráinak a mesterséges tenyésztése és mind 
csak azért, mert még hallják hazulról a régi módi intő 
szót, hogy : jó melegen öltözzél fel fiam s vigyázz, meg 
ne fázz 1

Hát ez igazán célszerűtlen ruházkodás. A vadász testi 
mozgást végez,- ebben a mozgásban a sok ruha csak 
akadályozza, a járásban pedig a test kipárolgását, izzad- 
mányát magába szívja és valóságos dunszt-borogatással 
veszi körül a testet. Az ilyen bedunsztolt testre nemcsak 
a külső levegő gyakorol káros hatást, hanem még a 
belélegzés is mindenféle veszedelem csiráit magába 
rejtheti.

Különösen ártalmas lehet ez a ruházkodás akkor, ha 
a vadász nehezebb terepen, avagy talán hegyen vadá
szik, mert ilyenkor a kipárolgás is gyorsabb tempóban 
áll be s a test fokozatos lehűlését elősegíteni semmivel 
sem lehet.

Ez a rendszertelen öltözködés már sok vadásznak a 
családját döntötte gyászba, mind csak azért, mert maga 
a vadász hangsúlyozta legjobban, hogy ő edzett legény 
s neki semmi, meg nem árthat. Edzett is lehetett, de 
csak a fáradalmak elviselésében. Az ilyen oktalanságok 
és orvul támadó gyilkos kórok ellen az edzettség mi 
védelmet sem nyújthat. Hisz a kóbor, félig meztelen 
cigányok is edzettek és dacolnak a legzordabb időjárás 
viszontagságaival is, csakhogy az edzettségüknek titka 
ép a ruházatuk hiányosságában leli magyarázatát.

„Mindenféle alsóruházat viselete —- ami az ing alatt 
a vadász testéhez tapadhat, — határozottan káros és 
azok viselését mindenféle körülmények között mellőzni 
kell“.

Tehát igazi vadásznak alsóruhát, úgynevezett jdger 
inget vagy jáger-nadrágot vadászaton viselni soha 
sem szabad.

A helyes vadászruházat, mint már említettem, két 
részből áll.

Magából a vadászruhából, a miben a vadászatot 
gyakoroljuk, és

a felső melegebb ruházatból, a melyet akkor 
öltünk magunkra, ha már a vadászatot befe
jeztük, vagy esetleg a hajtásoknál kijelölt he
lyünkre megérkezünk, hogy a testünk fokoza
tos lehűlését vele ellensúlyozhassuk; egyszóval 
akkor, a mikor már mozgást nem végezünk.

Ezt a ruházatot kiegészíti a jól megválasztott föveg, 
amely sem nehéz, sem túlságosan meleg nem lehet.

. A vadászruházat áll: kabát, mellény és nadrágból.
A kabát könnyű, simulékony flanelszerü szövetből 

való legyen, a melynek bélése is hasonszerü szövetből 
álljon. A kabát hátulja okvetlen olyan szabású legyen, 
mint a katonaköpeny, hátul széles. Kettős behajtással, 
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hogy célozás és fegyverkapás alkalmával a váltakat, 
illetve a karokat szabad mozgásukban ne akadályoz
hassa. Ilyen szabású kabátokat alig-alig lehet látni; a 
szabók ennek szabásától — érthetetlen okok miatt — 
idegenkednek. Ilyen szabású kabátot visel a német ud
vari vadászszemélyzet mindegyike.

A zsebek száma és fekvése a vadász ízlésétől függ
het, csak az a fődolog, hogy minden zseben külön 
lehajtható és gombolható fedő is legjen, hogy a zsebbe, 
falevél, esőcsepp vagy hó, zúzmara belé ne essék. Min
den másféle cifrázat felesleges és ízléstelen.

A mellény hátuljának a vastagsága is olyan legyen 
mint az eleje. A hónalj kivágása pedig a lehető legké
nyelmesebb.

A nadrág — vadásznadrág legyen, nem pedig lo
vagló nadrág. A térdben szűk nadrág gátolja a szabad 
járást és ha szőrit, nehezíti a vérkeringést. Fiatal kezdő 
vadász jól teszi, ha már nyári vadászat alkalmával meg
szokja a térdnadrágot és meztelen térdekkel vadászik.

így vadászva, hamarosan megszokja ennek a viselet
nek végtelen előnyeit és a leghidegebb időjárás alkal
mával sem fog megfázni soha. Ezt a viseletét azonban 
idősebb vadásznak minden átmenet és szokás nélkül 
veszedelmes kísérletnek tartom.

A lábbeli kényelmes legyen, két harisnyát belé soha 
se huzzunk, egy puha, vastag harisnya a járást kényel
messé teszi, két harisnya meg a lábat feltöri.

Szőr-, illetve halinacsizmában vagy cipőben csak akkor 
induljunk el vadászni, ha tartalékban még egy pár bőr
cipőt is viszünk magunkkal, még pedig azért, mert vona
ton utazva, vagy szobában tartózkodva, elviselhetetlen 
meleget okoz, esetleg időváltozás esetén pedig a nedves
séget magába szívja.

A halinacipő kizárólag nagy hideg ellen és száraz, 
porzós hóban viselhető.

Ha a vadászok lábbelijét figyelemmel vizsgálgatjuk, azok 
között igen sok kacagni való komikus dolgokat tálálhatunk.

Az egyik kijárt, elviselt cipőjét használja, és valóban 
ez is a legjobb, de csak nyári vadászaton.

A másik amerikai formájú, rettenetes nagy kiálló talpak
kal felszerelt elefántpapucsót hord.

A harmadik 6 kiló sulynyi vasszegekkel kivert spanyol
csizmát visel.

A negyedik vastag gummitalpu cipőben izzasztja lábát, 
vagy 'pedig vékony sevró-bőr cipőjének csak a hegye 
kandikál ki a szép, fehér színű bokavédője alul, úgy, 
hogy ezek mellett— kacagás nélkül — elmenni igazán 
nem lehet.

Pedig vadászatra a legegyszerűbb nyers, zsíros marha
bőrből készült cipő a legjobb és legolcsóbb is.

Az ilyen nyers marhabőr-cipő közönséges utánzata a 
katonai l^akkancsnak azzal a különbséggel, hogy nyelve 
csónak formában kell, hogy a cipőhöz varrva legyen. 

Ennek a bőrnek végtelen nagy előnye az, hogy a zsira
dékot a legkönnyebben szívja magába, állandóan puha 
marad, nem törik és ha a legújabb magyar találmányu 
Campolinnal nedves vagy száraz állapotban bekenjük, 
2—3 hétig is vízhatlan marad. Ez a legegyszerűbb el
járás teljesen megoldja a vízhatlan bőr eddigi problema
tikus voltát.

Őszintén mondhatom, nem tudom eléggé ezt a cipőt 
a vadászok figyelmébe ajánlani, mert ez a nyers marha
bőrből készült cipő nemcsak a legjobb vadászcipő az 
egész világon, hanem a legolcsóbb is. ...

A murányuradalmi szarvascserkészetekről.

Fülöp Szász Coburg Gothai herceg murányuradalmi, 
körülbelül 30 ezer k. holdnyi vadászterületén a szarvas
cserkészetek szeptember hó 16-tól október hó 6-ig tar
tatták meg.

Ily kedvezőtlen vadászatra, mint az idei, sem a vadászó 
urak, sem alulírott nem emlékeznek.

Az egész bőgési idő alatt alig volt egy-két, u. n. „biztos" 
szarvasbika, mely helyét állandóan megtartotta, vagy 
helyének betartása mellett rendes ideig kitartott volna. 
Csak éjjel szólaltak meg a bikák, inkább unottnak nevez
hető, mint a megszokott harcias és kihívó modorban.

Ennek oka egyrészt a tartós szárazság és a meleg 
időjárás, mely a fővadat az árnyékos és hűs fiatalosok
ban, ahol a légycsipések ellen is védelmet talált, vissza
tartotta a ködös esteli órákig, mig másrészt hátrányos 
befolyással volt a tapasztalt kedvezőtlen arány a két 
ivar között.

Gyenge 8—10-es bikák 5—6 tagból álló háremmel 
rendelkeztek, mig voltak kisebb s nagyobb csoportok, 
melyek tisztán anyavadból állottak, úgy, hogy megszűnt 
a versengés a bikák között, ami a jó bőgésnek fő fel
tétele. A kedvezőtlen arányon az anyavadnak nagyobb 
mérvű lelövetése lesz hivatva javítani.

A cserkészeten resztvettek:
Fiilöp Szász Coburg Gothai herceg, a vadászúr, Károly 

Edward Szász Coburg gothai uralkodó herceg és fenséges 
neje, Viktoria Adelhaid hercegnő, Lipót Szász Coburg 
Gothai herceg, Günther Ervin schleswigholsteini herceg 
és fenséges neje, Dorottya hercegasszony, Szapáry 
Péter gróf és Minkwitz báró, az uralkodó herceg fő
vadászmestere.

Terítékre hozott:
Fülöp Szász Coburg Gothai herceg 1 drb. 18-as, 1 drb. 

10-es bikát és egy őzbakot. Károly Edwardura\kodó herceg 
egy kapitális 14-es bikát, Lipót herceg 2 drb. 14-es, 
4 drb. 12-es, 1 drb. 10-es bikát és 3 drb. őzbakot, 
Günther herceg 1 drb. 12-es, 1 drb. 10-es és 2 drb. 
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8-as bikát, Szapáry Péter gróf 1 drb. őzbakot, Minkwitz 
báró 1 kapitális 12-es bikát.

Összes eredmény 15 szarvasbika és 5 őzbak.
Érdekes, hogy medvék nagy számban kószáltak az 

egész idény alatt a vadászterületen. Az uralkodó herceg
nek sikerült egyet húsz lépésre megközelítenie, de mire 
lövésre került volna, a medve szerencsésen elmenekült. 
Lipót herceg pedig megpuskázott egy hatalmas példányt 
körülbelül 300 lépésnyi távolban, egy esteli cserkészet 
alkalmával, melynek feltalálását azonban, sajnos, az esős 
idő megakadályozta.

A zsákmányolt szarvasagancsok közül 7 darabot kül
denek fel az idei kiállításra.

Ágostonlak, 1911. október 14.
Lux János, 
főerdőmérnök.

* Kinevezés. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Szabó Endre m. kir. segéderdőmérnököt Besz
tercebányáról Selmecbányára való áthelyezése mellett a 
bányászati és erdészeti főiskola erdészeti földméréstani 
tanszékéhez tanársegéddé nevezte ki.* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Ritter Károly m. kir. erdőtanácsost Orsováról Gödöllőre 
helyezte át s megbízta a gödöllői m. kir. erdőhivatal 
vezetésével. — Szabó Ferenc erdőtanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököt a liptóujvári 
főerdőhivatal kerületéből, Fenyőházáról Budapestre, a 
vezetése alatt álló ministerium erdészeti (I. B) főosztá
lyához, Bartók Ernő m. kir. segéderdőmérnököt, főiskolai 
tanársegédi állásától való felmentése mellett Selmecbá
nyáról, a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal kerületébe 
Fenyőházára (erdőgondnoknak), Jaczó András m. kir. 
erdőmérnökgyakornokot a dévai m. kir. állami erdőhiva
talhoz helyezte át.* Halálozás. Ismét nagy veszteség érte erdőgazda
ságunkat, amidőn kiváló művelőinek sorából kidült egyik 
kimagasló vezérférfiunk, Tomcsányi Gusztáv ministeri 
tanácsos, máramarosszigeti erdőigazgató, aki október hó 
3-án hirtelen elhúnyt. Béke hamvaira!* Bacillus-mentes dollárok. Ausztria-Magyaror- 
szágba tudvalevőleg évenként körülbelöl 300 millió ér
tékű dollárokat küldenek kivándorolt véreink, mint meg
takarított összegeket. Erre való tekintettel is érdekes az 
a hir, melyet az „Atlas“ a következőkben közöl: Az 
amerikai nemzeti bank érdekes újítással lepte meg a 

világ pénzgyártó hatalmasságait. Oly bankókat bocsátott 
kí legújabban, melyek semmiféle ragály terjesztői nem 
lehetnek, miután már saját anyagukban tartalmazzák a 
dezinficiálás szerét. Az uj amerikai papírpénzek ugyanis 
olyan festékkel vannak nyomva, amelyek főalkatrésze 
szagtalan karbolsav. A karbolsav tudvalevőleg a legjobb 
dezinficiáló szerek egyike, amely a legtöbb ragály kór
okozóit megöli. Az így készített bankjegyek tehát önma
gukat sterilizálják.^ Az amerikai nemzeti bank uj eljárá
sát a világ többi állama is át fogja venni, mert kétség
telen, hogy ezáltal a nemzetközi érintkezésben történő 
fertőzés terjesztésének útját egyszerre el lehet vágni.* Hogy beszélnek a magyarok Amerikában. 
Amerikába szakadt véreink, úgy a hogy, törik csak az 
angolt. Viszont a magyar diskurzusba belekeverik az 
angol kifejezéseket. Egy levelező a következő mulatsá
gos párbeszédet közli, melyet magyaroktól hallott Ame
rikában : „Halló, Májk!“ (Szervusz Miska!) -r „Halló 
Stif!“ (Szervusz, Pista!) — „Vacumere, Májk?“ (Mi 
bajod, Miska?) — „Én nem tudom, tegnap vótam a 
bigbásznál s azt mondta, hogy hónap finiselhetem a 
zsábot, de példát egy gárdem penit se kapok.“ (Bevé
gezheti a munkát, de fizetést egy centet se kap.) — „No 
csak és puncolhatnék oda egy leftet, blek ájt kapna tőle 
s megemlegetné a bigsztikket!“ —(Csak ő üthetne oda 
neki balról, megkékülne a szeme és megemlegetné a 
menykövet!) — „Liszen, Májk, láttad az én lédimet?“ 
— „Zsöszt in di tájm, itt gyön !“ (Épp itt jön .) — „Halló, 
misz! — „Halló Májk, halló Stif! Hát magukat mikor 
látni ?“ — „Véli, csak itt is meggyüttünk, hanem mondja, 
hol vette ezt a neisz kótot ?“ (Szép ruhát.) — „Csak 
vettem valahol. Hi-hi-hi . . . Hát azt hiszi, hogy kap
tam ? Az ilyent nem adják ingyen“. — „Liszen, misz 
Átlesz, (hallja csak, Örzse) mikor gyön ki velünk Bet 
Bics-re fürödni ? — „Majd ha veszek béting szutot!“ 
(Fürdőruhát.) — „De mink szeretnénk, ha máma sur 
gyönne 1“ (Biztosan.) — „Ugyan ne báderozzanak, az 
mégis csak absolute, ahogy maguk az embert siettetik. 
(Ne izgassanak, hisz abszurdum stb.) — „Ha nem 
gyön, gud báj dir, mi elvókolúnk a Ferihez és átme
gyünk az ájlandra!“ (Pá, mi elsétálunk a hajóhoz és 
átszállunk a szigetre.) — „Gud báj! Szólong !“ (Pá, 
viszontlátásra 1)* Dámvad-cserkészetek. Fülöp szász coburg gothai 
herceg pusztavacsi vadászterületén a dámvad-cserkésze
tek október hó 13-tól 20-ig tartattak. Részt vettek a 
cserkészeteken Fülöp herceg, mint vadászúr, fiával Lipót 
herceggel; Kristóf bajor kir. herceg és gróf Szapáry 
Péter. — Az időjárás igen kedvező volt, a bőgés erős 
volt. Terítékre került: 13 drb lapátos; 8 drb nyársas; 
31 drb tehén; 11 drb borjú; 1 drb róka; 1 drb szalonka.

o
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1911—3186. szám.

Fenyő- és bükkfa-eladás 
az erdőben tövön.

A nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál zárt 
írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános 
árverésen eladás alá kerül a kohóvölgyi (ezelőtt 
horgospataki) erdőgondnokság „Szelha“ nevű 
(A. g. o. II. v. s. 86., 87. sz.) erdőrészletében 
1912—1916. egymásután következő öt év 
alatt, összesen 90’3 kát. holdon kihasználandó 

fenyő- és bükkfatömeg 
tövön az erdőn.

A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb folyó évi 
november hó 7-én délután 5 óráig nyújtandók 
be a főerdőhivatalnál, hol is azok november hó 
8-ikán délelőtt 10 órakor nyilvánosan felbontatni 
fognak.

Az öt évi vágásterületen lévő fatömeg ki
kiáltási ára 123794 korona 80 fillér.

Bánatpénz 7000 korona.
Az árverési és szerződési feltételek a nagy

bányai m. kir. főerdőhivatalnál és a kohóvölgyi 
m. kir. erdőgondnokságnál megtekinthetők, illetve 
azok a főerdőhivatal által érdeklődőknek kívá
natra ajánlati űrlapokkal és borítékkal együtt 
meg is küldetnek.

Nagybánya, 1911. évi október hó 10-én.

M. kir. főerdőhivatal.

Sándor Imre
Székesfehérvár
erdészeti magkereskedő és csemetenagytermelő

AJÁNL:

kocsányos, kocsánytalan cser és bükk

MAKKOT

jegenyefenyő, lombfa, gyümölcs éscserje

MAGVAKAT 

elsőrendű minőségben, versenyképes
árak mellett!

Pályázati hirdetmény.
A nagyváradi latin szert, főt. káptalan bihar- 

sályi erdőgazdaságában egy erdőgyakornok fel
vétetik. Pályázók tartoznak sajátkezüleg irt folya
modványaikhoz keresztlevelet, a Selmecbányái 
m. kir. erdészeti főiskola teljes elvégzését iga
zoló leckekönyvet, esetleges eddigi alkalmazta
tásról szóló szolgálati bizonyítványt mellékelni, 
nemkülönben igazolni, hogy ép testalkatuak.

Évi fizetés 1320 korona készpénz és egy 
bútorozott szoba. Egy évi megfelelő ideiglenes 
szolgálat esetén az illető véglegesíttetik és 
nyugdíjjogosultságot nyer. Folyamodványok leg
későbben a folyó évi november hó 8-ig alul
írotthoz benyújtandók.

Kelt Nagyváradon, az 1911. évi szeptember 
hó 30-án.

Török László s. k. 
uradalmi erdőmester.

— Utánnyomás nem díjaztatik. —
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P”-----------------------------------

Székely és illés
... Ungvárott...

ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját

mindennemű nyomdai munkák 

pontos és csinos elkészitésére 

.. a legolcsóbb árak mellett..

Faeladási hirdetmény.

A nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi Mi
nister Urnák 1907. évi 37161. sz. magas ren
deletével jóváhagyott rendszeres terv előírásai 
alapján közhírré teszem, hogy a felváczai volt 
úrbéresek (Hunyadvármegye, kőrösbányai járás) 
erdejéből A üzemosztály I. és III. számú vág- 
sorozatainak esedékes hozamterületein (Zsug- 
raszt és Oszoj erdőrészek) található, előzetesen 
felvett és lebélyegzett mintegy

873 db. 25—63 vastagsággal biró tölgyfa
1941 db. 25—61 vastagsággal biró bükkfa

1911. évi november bó 16=án d. u. 3 órakor 
Alváczán a körjegyzőség hivatalos helyiségében 
nyilvános szóbeli és zárt ajánlati árverés utján 
el fog adatni.

Kikiáltási ár 5090 kor.
Bánatpénz 510 kor.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
alulírottnál, valamint a brádi m. kir. járási erdő
gondnokságnál betekinthetők.

Az eladás tárgyát képező erdőrészletek Al- 
vácza (ACSEV) vasúti állomástól mintegy 4 
és 6 kilométer távolságra feküsznek.

Felvácza, 1911. október hó 15.

H volt úrbéresek elnöke.

Erdészeti nyomtatványraktár.

k— 4
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KI KI KI
Kitűnő minőségű, fajtiszta, 
kocsányos és kocsánytalan 

tölgymakkot
H magas csiraképességü ei

j egeny ef eny ő-magot
ajánl és előjegyzéseket már

FHRH60 BELfl
cs. és kir. udv. szállitó

Magyar Magpergető Gyára 
Erdészeti csemete telepek 

Zalaegerszeg.

[1 KI K'

455/1911. sz.

Hirdetmény.
Alulírott erdőhivatal ajánl tavaszi vetésre ki

tűnő minőségű kocsánytalan tölgymakkot, mé
termázsáját 14 koronájával.'

Tájékozás céljából szükségesnek- mutatkozik 
a megrendeléseket legkésőbb f. évi november 
hó 20-ig előjegyeztetni, esetleg táviratilag is, 
hogy a tavaszkor eszközlendő szállításoknál a 
megrendelések a rendelés sorrendjében eszkö- 
zölhetők legyenek.

Jászón, 1911. évi október hó 25-én.

A jászóvári prépostság erdőhivatala
JÁSZÓ.

Szám: 591—1911.

Pályázati hirdetmény.

Sopronvármegye tekintetes közigazgatási er
dészeti Bizottságának megbízása alapján a 
fertőfehéregyházai kerületi erdőőri állásra 800 
korona évi összfizetéssel ezennel pályázatot 
hirdetek.

Pályázhatnak az erdőőri állásra 24 évet be
töltött és 35 évnél nem idősebb okleveles 
erdőőrök.

A folyamodók kérései sajátkezüleg Írandók 
és 1911. évi november hó 23-ig az alanti hi
vatalhoz 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 német nyelv 
tudása pedig előnyt biztosít a pályázónak, azért 
a folyamodó kérvényében ezen képességét fel
sorolni köteles.

Amennyiben okleveles egyén nem pályázik, 
jó minősítéssel bíró kiszolgált katona-altisztek 
és csendőrök kérvénye is figyelembe lesz véve.

Sopron, 1911. évi október hó 21-én.

M. kir. állami erdőhivatal.

Parrag,
m. kir. főerdőmérnök.
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Sz.: 154—911.

Faeladási hirdetmény.
Halmágy község (Nagyküküllő vármegye) a 

földmivelésügyi m. kir. Ministeriumnak 86.982— 
910. szám alatt kelt engedélye alapján zárt 
írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverés útján 1911. évi november hó 20-ik 
napján d. e. 10 órakor eladja a „Miklamereje 
és Tulaszele palatta“ nevű erdőterületen talál
ható, folyószámokkal megjelölt 6565 drb tölgy
törzsfa tömeget, mely szakértői becslés szerint 
3882 tm3 műfa és 5935 tm3 tűzifa-anyagot 
tartalmaz.

Kikiáltási ára 78000, azaz Hetvennyolcezer 
korona.

Bánatpénz a kikiáltási árnak 10%-a, mely 
összeget ajánlattevő készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban ajánlatához mellékelni 
tartozik.

Az árverési feltételek és becslési adatok Hal
mágy község irodájában megtekinthetők.

Halmágyon, 1911. évi október hó 12-én.

A községi elöljáróság.

Bedő Mózes Lukács Samu
közs. bíró.

gÓíty-renöszeríí szab, asztallapos és hosszfa-szállító kocsi és csoportfák rendszere.
Gyakorlati tények alapján bebizönyult, 

hogy azon iparvasúti alvázas kocsi-rend
szerek, melyeknél az ütközők és fékező áll
ványok az alvázakra vannak szerelve, a 
legéletveszélyesebb és legdrágább üzemet 
nyújtják. Az ily kocsikkal lebonyoHtott üzem
nél a felelőssé tett üzemtulajdonos, vagy 
üzemvezető sohasem tudhatja, mely pilla
natban fordulhat elő halálos kimenetelű 
baleset, amiért a törvény a rossz kocsi
rendszer helyett, őt teszi felelőssé.

Iparvasutaknál eddig a különféle üzem
igények folytán, ezen elavult, torzrendszerü 
kocsikat nem tudták elkerülni. Mig most 
már a BÓRA-féle Európaszerte ismert és 
alkalmazásban levő, mindenütt kitünően 
bevált alvázas kocsi- és fékrendszerekkel, 
azok az összes üzemágaknál kiküszöbölhetők.

Minden üzemtulajdonos érdeke azt ki-
, vánja, hogy a már meglévő régi és rossz

rendszerű kocsijait BORA rendszerre alakíttassa át. Új kocsik beszerzésénél pedig a régi rendszerűt még 
ingyen se fogadja el, mert azok drága üzemük folytán, úgyis többszörösen megfizettetnék magukat.

A régi rendszerüeknek BÓRA-rendszerüvé való átalakítási költsége 1 év alatt, a teljesen uj kocsik 
beszerzési ára pedig 3—4 év alatt, — az üzemnél elért megtakarításokból — amortizálódik.

Aki a régi rendszerek hátrányait kikerülni s a BÓRA-rendszerek előnyeit üzeménél kihasználni akarja, 
olvassa ismertető leírásomat, melyet kívánatra megküldök, hogy megismerhessék azon körülményeket, melyek
től személyzetük életbiztonsága és üzemük anyagi eredménye függ. Bóra Elemér Gurahoncz, Arad megye.

(uD

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs :
Remetei KŐVÁRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jolsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára.....................1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NÄGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Magyarország mai vagyoni helyzete 
és a magyar erdészet.

Irta zsarolyáni Márton Sándor m. kir. erdőtanácsos.

Hazánknak mostani viszonyai olyanok, hogy 
ma a magyar erdészet úgy egyeseknek, mint 
az államnak vagyoni helyzetében oly javulást 
hozhat létre, amely minden külön befektetés 
nélkül, az egész országban összevéve, legalább 
1800 millió koronányi talajérték-emelkedést, 
legkevesebb 90 millió K évi bevételi többletet 
és 2 milliónál többre rugó állami adóbevétel
szaporulatot, továbbá tekintélyes összegű évi 
állami megtakarítást fog eredményezni.

A magyar erdészetnek ily irányú tevékeny
ségénél csupán két elvnek érvényesítéséről van 
szó, u. m.

megfelelő t a 1 a j h a s z n á 1 a t-ról és a 
magyar erdészeti közigazgatásnak 
egységessé tételéről,

amelyeknek foganatosítása, a mai törvények
nek keretein belül is megtörténhetik.

Megfelelő talajhasználat

Az emberiség arra törekszik, hogy a termő
talajból állandóan a legnagyobb jövedelmet 
nyerhesse. E célnak elérhetésére való törek
vésben úgy a mezőgazdák, mint az erdőgazdák 
és nemzetgazdászok mindnyájan igazságnak 
ismerik el, hogy a termőtalaj akkor jövedelmez 
aránylagosan legtöbbet, ha sajátságainak s ter
mészeti viszonyainak legjobban megfelelő tenyé
szeti igényekkel biró növények termeltetnek 
rajta.

Az ily növényfajok pedig tenyészeti feltéte
leikhez képest, a talajnak más és más művelés
módját igénylik, amelyek szerint a talajhaszno
sítás többféle u. n. mívelési ágra oszlik, 
amelyek lefele haladó jövedelmezőségi sorrend
ben következők:

1. kertészet, 2. szőlő, 3. mezőgazdasági ker
tészet, 4. nádas, 5. mezőgazdasági növény
termelés, 6. rét vagy kaszáló, 7. legelő, 8. erdő.

A termőtalajok az egyes mívelési ágak szerint 
különbözőleg osztályozhatók ; igy az erdőt ille
tőleg következően:

a) erdővel borított oly talajok, me
lyek nemcsak erdőmivelésre, hanem 
más egyébjobban jövedelmező míve
lési ág céljaira is állandóan alkalma
sak, t. i. az u. n. nemfeltétlen erdőtalajok,

b) oly erdőtalajok, melyek mostani 
állapotukban, erdőmíve lésen kívül 
más mívelési ágra állandóan nem 
alkalmasak, azaz feltétlen erdőtalajok.

Ez a minősítés azt mutatja, hogy van erdő 
oly talajon is, amely állandóan használható 
volna más jobban jövedelmező mívelési ágra. 
Ebből pedig következik, hogy az országnak 
érdekében áll, miszerint az ily talajok többet 
jövedelmező egyéb mívelés alá vétessenek s 
jövőben ilyenekben maradjanak.

Ez az osztályozás továbbá azt tartalmazza, 
hogy mindazon erdők, amelyeknek talaja az 
erdőn kívül más mívelési ágra állandóan nem 
alkalmas, feltétlenül fentartandók, mert talajuk 
az erdőn kívül más mívelési ágat el nem bírna, 
talajukat egyéb mívelés csak rongálná, kopárrá 
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változtatná, sőt terméketlenné is tehetné, s ez 
által a nemzeti vagyont képező termőtalaj ke- 
vesbednék.

Az ily talajokon tehát az erdőmívelés állandó, 
egyéb mívelés pedig csak esetleges s igy is 
csupán ideiglenes legyen.

Ez az .osztályozás megállapítja végül, hogy 
az ezelőtt erdőkkel borított s ezen erdőknek 
kiirtása után egyéb mívelés alá vont oly tala
jok, melyek ezt a mívelési ágat el nem bírták, 
hanem e miatt romlanak vagy már kopárokká 
is váltak: újólag erdőmívelés alá vonandók, 
hogy ennek a mívelési ágnak talajjavító termé
szete, a talajnak újra termővé változtatásával a 
nemzeti vagyont növelje. E talajokon tehát az 
erdőmívelés szintén állandó legyen, egyéb 
mívelési ág pedig csakis a fásítás elősegítése 
céljából s csak ideiglenesen forduljon elő rajtuk.

Röviden szólva, következők érvényesítendők :
1. a ma erdővel borított oly talajo

kon, amelyek nem feltétlen erdőtala
jok közé tartoznak, az erdőmívelésnek 
megszüntetése s egyéb mívelési ágnak 
behozatala nemcsak hogy nem akadályo
zandó, hanem teljes erővel elősegítendő,

2. a jelenleg feltétlen erdőtalajokon 
az erdőmívelés fentartandó s ezeken egyéb 
mívelési ág csak ideiglenesen s legfeljebb hat 
évig alkalmazható,

3. azok a talajok, amelyeken ezelőtt 
erdő állott, de ma nem erdőmívelés 
alatt állnak s e miatt romlanak vagy 
már elromlottak, újólag erdőmívelés alá 
fogandók.

E három tételnek igazolására a következő
ket hozom fel.

Ad 1. Egy katasztrális hold szántóföldnek évi 
bére ma hazánkban 10—120 korona (sok eset
ben többre is rúg) s igy átlag 65 K, melytől 
adóra, határfentartásra stb. legfeljebb évi 15 K 
fordítandó s igy az évi tiszta jövedelem 50 K, 
amely mint évi járadék 100 év alatt a mező
gazdasági 4%-os kamatoztatás mellett felszapo
rodik 61881 K-ra.

Ily talajon erdőgazdasággal, az ezen a talajon 
tenyészthető legértékesebb tölgyből termelhetünk 
(magas adatokat véve)

60 köbméter vastag műfát, melynek értéke tővön 20 K-val 1200 K
120 ,. vékonyabb,.............................................. 15 K-val 1800 K
120 „ tűzifát, egyre-másra 5 K-val 600 K
300 köbméter faanyagnak összes értéke...............................  3600 K

Feltételezve most már a legkedvezőbb esetet, 
t. i. hogy az adó, a betelepítési, ápolási, őrzési, 
kezelési költség stb., vagyis a 100 év alatt elő
forduló összes kiadás, a 100 év alatt remélhető 
kisebb használatokból (gyérítési fatömeg, legel
tetés stb.) egészen fedezhető leend, e 100 év 
múlva befolyó 3600 K-nak előállításához, az 
erdőgazdasági 3°/o-kal való számítás mellett, évi 
5 K 92 f évi járadék szükséges a 100 év alatt. 
Szemben áll tehát évi 50 K évi 5 K 92 f-el.

Ha pedig az évi járadékot a mezőgazdasági 
4%-al számítjuk, akkor a 3600 K-hoz az évi 
járadék 2 K 90 f.-re apad le.

Összehasonlítás kedvéért fenti adatokat kü

kéi bir.

lömböző °/o-kal véve :
3°/0 mellett a:z évi 50 K 100 év alatt miiít járadék 30364 K

, 5 „ 92 f. 100 év alatt mint „ 3600 „
4“/o „ 50 . „ 61881 .

i évi 5 , 92 f. 100 év alatt ,, » 7326 ,
2 . 98 f. „ „ „ „ „ 3600 „érték-

Mint korszaki járadékoknak mai kezdő azaz 
tőkeértéke :
3°/0 mellett az évi 50 K után..................................... 1666 K — f

a 100 év múlva befolyó 3600 K után . . 197 K 64 f
4%-al az évi 50 K után a mai tőkeérték . . 1250 K - f 

, „ 5 „ 92 f „ . , „ . . 145 K 14 f
„ „ 2 „ 90 f „ „ „ „ . . 71 K 05 f

Ez utóbbiak mutatják egyúttal a talajértéket. 
Az eredmény 10—20-szoros a mezőgazdaság 
javára, mert 4^-nál évi 50 K évi 2 K 90 
f-el áll szemben.

Lakóhelyemen Újvidéken a Dunaparti füzes 
erdő, mely rétnek, legelőnek alkalmas, 26 éves 
korban csak egy esetben adott kát. holdankint 
1000 K nyers bevételt, mely 10 évi átlagban 
leszáll 750 K-ra. Ebből az évi tényleges kész
pénzkiadást, 6 K 50 f-t levonva, még pedig az 
erdőgazdasági 3% mellett való tőkésítéssel, 
ami 26 év alatt mint járadék 250 K-ra növek
szik, a tiszta jövedelem 500 K marad és ennek 
kerek számban 13 K évi járadék felel meg és 
a talajérték 330 K. Ezt a füzes erdőt pedig 
kaszálónak, legelőnek, bérbe lehet adni évi 
20—40 K-ért s akkor talajának értéke 4% 
mellett is 500—770 K leend.
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Ezek az adatok azt tanúsítják, hogy
1. az erdőműveléssel szemben más mivelesi 

ág nem feltétlen erdőtalajokon sokkal nagyobb 
jövedelmet ad,

2. ehez képest a talajnak értéke mezőgazda
ság mellett sokkal több, mert a mi többet 
jövedelmez, természetszerűleg többet is ér.

3. az állam jövedelme adóban, kát. holdan
ként legalább 1 K-val leend több, az ily átala
kított erdőtalaj után,

4. ha az ily talajoknak 80%-a, azaz az 
egész országban kereken véve 1.500,000 kát. 
hold át lesz alakítva, a mai kereke átlag 6 
millió korona évi tiszta jövedelem 
helyett, legalább 80 millió K-ával több 
évi bevétele lesz az országnak, e ta
lajoknak értéke pedig legkevesebbet mondva 
1500 millió korona többlettel fog emelkedni.

Az életből vett fenti adatok után felesleges 
ugyan állításaimat indokolni, mindazonáltal a 
felhozható ellenérvekre nézve röviden megjegy
zem a következőket, hogy a laikusok előtt 
is kidomborítsam az ellenérveknek erdészeti 
előszeretetből nagyított voltát, bár elismerem, 
hogy az árnyékban mindenki szeretvén üdülni, 
a rideg, bár hasznos gazdasági számítások he
lyett a szépségi s üdülési okokkal sokkal köny- 
nyebb az erdő mellett lándzsát törni, hozzáte- 
vén, hogy az olvasó mindig gondoljon arra, 
hogy mily erdőkről van szó.

A szóban forgó talajoknál, a talajelromlás 
mint ellenérv fel sem hozható.

Másik ellenérv lehet, hogy az erdő a hőmér
sékleti szélsőségekre kiegyenlitőleg hat. Az e 
tekintetben Németországban legújabban végzett 
kísérletek azt mutatják, hogy az erdő ily álta
lános hatást igen-igen kis mértékben csak ott 
érvényesít, ahol az erdő legalább 50%.

E hatás különben helyi, t. i. az erdőre szorít
kozik és nyáron csupán az árnyékolás, télen 
pedig az erdei alom lassú erjedésének ered
ménye, melyhez hozzá fűzöm, hogy a 10—30 
éves sűrű erdőkben gyakran megreked a hő
ség s nagyobb, mint a szabadban. A tárgyalás 
alatt álló erdők az Alföldön vannak s itt az erdő 
1—10%, tehát általános ily hatásuk semmi, 

kár volna tehát feltevések miatt oly sok hasznot 
elmaradni hagyni. Ugyanez áll arra az ellen
érvre, hogy az erdők a szelek erejét mérsék
lik, mert ez csak helyi hatás. Azt az ellenérvet 
illetőleg, hogy az erdő a levegőt javítja, csupán 
azt jegyzem meg, hogy a búzatábla is javítja a 
levegőt, mert ez is fogyaszt szénsavat s élenyt 
ez is lehel ki. Ez is nagyon helyi hatás tehát 
és az Alföldön csak képzeleti.

Azt az ellenérvet, hogy az erdő a csapadé
koknak gyakoribb előfordulását elősegíti, egy
általában nem igazolták sohasem a tapasztala
tok s megfigyelések és csupán ott lehet erre 
valami keveset számítani (bár a vizsgálatok 
pozitív eredményt nem mutatnak), ahol legalább 
25% az erdő.

Nagy átlagban Európára 5—3%-on alóli 
eredmény van megállapítva. (Termtud. Közlöny
1910. é. f. 150. old.)

A szépségi ellenérv már hathatós ott, ahol 
erre valamely különös ok van, mint szanató
rium, fürdőhely stb. P. o. Nyíregyházán a sós
tói fürdő, a palicsi fürdő, t. i. ahol a talajjöve- 
delem-veszteséget a szanatórium, a fürdő jöve
delme pótolja.

Másutt figyelembe veendő, hogy a búzatábla 
is szép.

Ezek az ellenérvek csak a laikusok előtt bír
nak túlsúlylyal, de csak azért, mert eddigelé 
szakfelvilágosítást nem nyertek.

Fő ellenérv, hogy ha egy és félmillió kát. 
hold ki lesz irtva, fa nem lesz kapható, vagy 
csak igen magas áron. Ezzel szemben tény, 
hogy a fa értéke ma igen alacsony, mint p. o. 
a kincstári erdőkből kát. holdankint csupán 
fából a tiszta jövedelmi átlag 1 K 22 f; pedig 
az erdészek igyekeznek többet elérni, de nem 
lehet. Tehát a faanyag, bősége folytán ma keveset 
jövedelmez. És ha az ad 3. alatt tárgyalt több 
százezer hold be lesz ültetve és ha az Alföldön 
az árokpartok be lesznek fásítva, itt fahiány 
soha sem és a tárgyalt irtás esetén 
sem, még pedig annyival kevésbbé 
leend, mert hazánkban több mint egy 
millió, avagy egészen két millió kát. 
hold ember emlékezet óta soha sem 
volt kivágva. És ez fedezheti az alföldi fa
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szükségletet, melyet az ott levő erdők úgy sem 
képesek ma ellátni.

És ezen 1—2 millió kát. hold erdő feltáratván, 
jövedelmezővé válik. Lehet, hogy a fának ára 
emelkedik, sőt nagyon valószínű is, hogy emel
kedni fog, de vájjon miként is lehetne igaz
ságos, hogy egyesek azért legyenek köte
lesek nem feltétlen erdőtalajokon erdőt 
fentartani s ezáltal több jövedelemtől el
esni, hogy másokat olcsóbb fával láthas
sanak el. És ezzel épen a kisebb erdő
birtokosok nagy része van ma sújtva!

Legyen tehát ott erdő, hol más mívelési ág 
nem ad jövedelmet és ahol a vízösszefutásból 
károk származhatnak. Ide kell az erdészetnek 
gravitálnia!

Különben az ily mivelésiág változásokra sok 
példa van 25 év óta. P. o.: a kincstár irtatja a 
Nagybecskerek és Pancsova környéki erdeit és 
mások is kaptak irtásra engedélyt. Torontál megyé
den az állam parcelláztatja a zágrábi káptalan 
erdejét. De ha egyesek s sokan így több jöve
delemhez jutnak, méltányos az irtásoknak álta
lánossá tétele. És ehez nem szükséges külön 
befektetés, csak megfelelő irányzat.

Több előkelő társadalmi állású laikussal foly- 
. tattam eszmecserét e tárgyról, hogy nézeteiket 
megismerjem. Akik közülök csupán szellemi 
munkából élnek, városi lakosok, s az életszükség
letükre fordítandó tárgyakat készpénzen szerzik 
meg és termeléssel Soha sem foglalkoztak, 
mindannyian kételkednek a fenti talajhasználat
ból folyó erdőirtás helyességében, mert

1. az erdőre szükség van;
2. a fa ma is drága;
3. hol lehet akkor üdülni ?
Természetes dolog, hogy erdőre szükség van, 

mert a fa nélkülözhetetlen ' jav, de csak addig 
a határig tartandó f,en az erdő, amig az álta
lános boldogulásnak útjában nem áll. Már pedig 
a nem feltétlen erdőtalajon az erdőnek fentartása 
a több jövedelem előállítását gátolja és a több 
jövedelemre hazánkban szükség van, mert eddi
gelé hazánkban soha sem élt annyi ember, mint 
ma s a föld terményeiből sokkal többet fogyaszt 
a több lakosság.

A fa hol drága? A városokban drága, az1 

igaz, s ezért fogyaszt minden város az eltüzelt 
fánál sokkal több értékű szenet. De ha az a 
tűzifa nem menne át annyi vállalkozó kezén,, 
olcsóbb volna. De ettől is eltekintve, vájjon túlsá
gosan emelné-e a fa árát ennyi erdőnek ki
irtása? Határozottan nem, mert a még feltárat
lan erdeink igen olcsó anyagot adnának s az 
Alföldre, a Tiszán és Dunán, igen olcsón volna 
a fa szállítható.

Orvoslása tehát meg van, csak életbe kell 
léptetni. Ennek további fejtegetése azonban nem 
tartozik tárgyamhoz.

A harmadik ok, az üdülés, könnyen pótolható 
az Alföldön parkoknak fentartott néhány holdnyi 
területtel és ott marad erdősnek a hegység, amely 
ma oly könnyen megközelíthető a városiak 
részéről.

Égészen másként fogják fel tárgyamat a 
mezőgazdák s a földtulajdonosok. Élettapasztala
taik s a közszükségleteket kielégítő foglalkozásuk 
feltárta előttük, hogy az erdők mily keveset 
jövedelmeznek a szántófölddel szemben.

Azt is hallottam felemlíteni, hogy p. o. Zenta 
város 60.000 kát. holdnyi határából 500 kát. 
holdat fentarthat erdőnek s meghozhatja ezt az 
áldozatot.

Ugyan miért hozzon? Azért, hogy éppen 
erdeje legyen, csak éppen hogy legyen Miért? 
Olyan az, mintha arra is kötelezve volna, hogy 
p. o. művirágkertészete legyen. Erdeje a város
tól úgyis távol fekszik 's közelben van két ligetje 
is. Ily műerdőre, valamint drága virágkertészetre 
nincs szükség. És az erdőnek átalakítása semmiféle 
hiányt sem fog okozni, sőt a többjövede
lemből tüzelőanyagra is több fog telni.

Az éghajlati viszonyokra még azt is fel kell 
hoznom, hogy mivel az erdőnek e tekintetben 
úgyszólván semmi befolyása sincsen, meg kel
lene vizsgálni, hogy nem a lecsapolások túlsá
gos volta okozta-e a szárazságokat. Ez még 
eddig nem volt vizsgálat tárgyává téve. Abban 
igaza van a társadalomnak, hogy a sok árvíz
nek az erdőirtás az oka, mert az erdő sok vizet 
tud raktározni. De nekem is igazam van, ha 
az erdőfentartás érvényesítését oda helyezem, 
ahonnan az árvíz ered, t. i. a hegységbe s nem 
a sik erdőkre, amelyekről nem fut le a víz.
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Nem akarok senkit sem megbántani, de nem 
hallgathatom el, hogy ha a vízáradásoknak rész
ben a hegységi erdőirtás az oka: ezt kell meg
szüntetni s főleg nem a víz lefutásáról kell 
gondoskodni, mert vizáradás-okozat s előbbinek 
alá van rendelve.

Felemlítem egyúttal, hogy a nem feltétlen 
erdőtalajjal biró erdőknek irtását törvényeink 
nem tiltják, sőt kellő módozatok mellett a talaj
használatnak 2-ik és 3-ik pontja is kellően 
érvényesíthető az irtásokkal kapcsolatban t. i. 
erdőcserék utján. Hogy ez miként volna helye
sen megtehető, e célból előadom a következőket:

Az eljárás a mai részleges gyákorlathoz ké
pest röviden, szólva abból állna, miszerint kihir- 
dettetnék, hogy a korlátolt forgalmú birtokokon 
levő erdők (állam, hitbizomány, városok, volt 
úrbéresek stb.) birtokosai ha kérik, erdőirtásra 
engedélyt nyernek nem feltétlen erdőtalajon levő 
erdeikre; de kötelesek helyükbe cserében, leg
alább ugyanannyi feltétlen erdőtalajt tulajdonuk
ként kimutatni és erdőként kezelni, ami által a 
nyert előnynyel szemben, azt a hazafias köte
lességet vállalják, miszerint legalább ugyanannyi 
feltétlen erdőtalajnak termőképességét,' helyes 
kezeléssel biztosítják, ami az ország vagyoná
nak állandó fentartását jelenti.

És e csere úgy történnék, hogy az állam 
vásárolna a kicserélendő területeknek arányában 
nagyobb terjedelmű, legnagyobb részt feltétlen 
erdőtalajt s ezt kapnák az érdekeltek vásárlási 
áron oly módon, hogy területük arányában, 
holdszámarány szerinti közös birtokosokká vál
nának, azaz területük nem volna külön kimu
tatva, hanem közösben maradna s igy lennének 
tulajdonosai a vásárolt erdőnek. Ily módon a 
kis részletek helyett nagy erdőbirtokok kezel
tetnének együttesen, s mivel a nagyobb erdő
birtok jobban kezelhető s aránylag nagyobb 
jövedelmet nyújt mint a kisebb: az egyesítés a 
birtokosokra előnyös volna és az ily eljárással 
sok feltétlen erdőtalajon volna biztosítva a termő
erő fentartáSka.

És a nagyobb jövedelmezőség mellett ily 
cserék még sok előnyt mutatnának fel, p. o. 
az ily nagyobb erdőbirtok oszlopa volna a ma
gyarságnak, a kisebb birtokok tulajdonosai a 
nagyobb erdőbirtokok előnyeit élveznék ; állandó 

munkástelepek létesülhetnének stb. Ily birtokokba 
magánosok is beléphetnének megfelelő arányban.

Az ily birtokcseréknek helyességét a Beksics- 
féle birtokpolitika is igazolja és fontosságukat 
Horváth Sándor ministeri tanácsos, országos 
főerdőmester hangsúlyozta. (L. Erdészeti Lapok
nak 1911. é, f. 647—659. oldal.)

Az egyesítés e módjának eddigelé közzé nem 
tett ismertetése tehát nem meddő munka. (Az 
egyesítésnek többi módját lásd Erdőgazdasági 
Politika cimú múnkámnak 119—120. oldalain, hol 
már tárgyaltam röviden s itt mellőzhetőnek tartom.)

Ily módon legalább 400.000 k. hold nem feltétlen 
erdőtalaj volna kicserélhető és több ezer kisebb 
erdőnek -birtokosa volna jobb helyzetbe hozható 
és sok magánbirtokos is hasonló példára volna 
ösztönözve.

A nem feltétlen erdőtalajjal biró kisebb erdőknek 
mai csekélyjövedelmezőségére kétpéldáthozok fel.

Csávoly községnek van 43'7 kát. holdnyi, 
szőlők közt fekvő erdeje. Ez az erdő a község
belieknek állítása szerint, kiirtva, kát. holdanként 
szőlővé átalakítás céljaira elkelne legalább is 
1600 K-ért. így értéke 70.000 K, amely 4% 
mellett 2800 K kamatot hozna, mig a mai tiszta 
jövedelme évi 700 K, — tehát 1%.

Bátmonostoron a volt úrbéreseknek erdeje 
homoktalajjal bir. Ennek adói együtt 41 K 88 f, 
állami kezelésköltsége 24 K 40 f, közös erdő
őri költség 73 K 65 f, erdősítési kiadás s vegyes 
59 K 07 f, együtt 199 K. Jövedelme évi 280 K s 
így évi tisztajövedelme 81 K. Értéke szőlőnek át
alakítva 25.000 K, melynek 4%-os kamata 
1000 K s így a mai évi járadék nincs 1% sem, 
hanem csak O'81°/o.

Azt hallottam, hogy a készpénz után a 
kamatláb lassan apad. Amint akamatláb azon
ban alászáll, a föld értéke emelkedik, mert 
a föld jövedelme független a kamatlábtól s 
ha a jövedelemből kisebbedéit kamattal szá
mítjuk ki a tőkét, t. i. a földnek értékét, a 
földnek értéke gyanánt annál nagyobb összeg 
fog kijönni, minél kisebb kamatlábat veszünk 
alapul és mivel az erdő soha sem adhat oly 
nagy járadékot, mint a szántóföld, rét, stb., az 
erdőtalaj értéke soha sem fogja elérni egyéb 
mívelési ág alatt álló talajnak értékét. Példa erre 
hazánkban az elmúlt évtized alatt a szántóföld 
értékének emelkedése, melytől az erdő messze áll.

(Folyt, köv.)
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Önjelző átlaló többféle fanem számára.
A „Forstwiessenschaftliches Centralblatt“ f. é. 6-ik 

számában egy új átlaló van leírva, melynek ösmerteté- 
sét alább közöljük.

Von Wild, az új átlaló feltalálója és ösmertetője, azt 
az elvet tartotta szem előtt, hogy gyakorlatilag az a 
műszer fog legjobban megfelelni, s annak lesz legna
gyobb használati értéke, amely műszer bárminő időben, 
többféle fanemnek önjelzését teszi lehetővé; s ennek 
dacára egyszerűen legyen megszerkesztve, könnyű legyen, 
s minden nehézség nélkül kezelhető.

Azért eleve eltért ama törekvéstől, mely az egynemű 
osztályokba eső törzseket valamely számolókészülék se
gélyével igyekeznék összegezni, mert ilyen készülék 
számtalan kereke a műszert bonyolulttá, szerkezetét érzé- 
kenynyé s könnyen romlandóvá teszi, s nem is hasz
nálható, csak kedvező időben. — Ellenben oly szerke
zetet igyekezett alkalmazni, mely a bonyolult összeállí
tást kizárja, s mégis biztos eredményt nyújt. —■ Ezt 
elérte azáltal, hogy szám és vastagság szerint minden 
törzset egy acélgolyócskával, a törzsek fanemét pedig 
ugyanezen golyócskák különböző nagyságával jelöli meg. 
— A golyók megszámlálásával és a nagyságuk sze
rinti elkülönítéssel a törzsek száma, fanemenkint, mére
tek szerint, külön-külön rögzíthető.

Az eszme gyakorlati kivitelét a következő műszer meg
szerkesztésével valósította meg :

Valamely fából készült átlaló mozgatható szárán, ennek 
a vonaszt áteresztő felső felületén, három doboz van 
alkalmazva (di, d2, ds), melyek háromféle nagyságú 
(egy-egy szelencében csakis egynemű) acélgolyócskát 
tartalmaznak.

Ezen szelencéken alkalmazott gombok (ki, kä, kä) se
gélyével lehetséges, hogy a gombra alkalmazott egyszerű 
nyomás folytán, az illető szelencéből, minden nyomásra 
egy-egy golyócska hull alá, a mozgatható szár alatt levő 
gyűjtő szelencébe (o). Ezen gyűjtő, jobban mondva 
számláló szelence annyi fiókra vagy rekeszre van 
osztva, ahány féle átmérő kerül felvételre. — Egy fogas 
rúd segélyével, mely a vezető sínre van erősítve, (g), 
s megfelelő egyszerű átvitellel elérjük azt, hogy a moz

gatható szárnak ide oda való tologatása alkalmával a 
számláló szelence saját tengelye körül forog, s az illető 
átmérőnek megfelelő rekesze mindig az azt jelző szám 
fölé kerül és ott áll meg.

Ezen rekeszekbe valamennyi fajta golyó vegyesen 
hull; természetes, miután a golyók különböző nagysága 
csak a fanemet jelzi, míg egy és ugyanazon fiókba 
viszont csak egyenlő átmérő mellett juthatnak a golyók. 
— Hogy a golyókat nagyságuk (vagyis fanemek) szerint 
széjjelválaszthassuk, ahhoz való szitákon (sí, ss, S3) 
eresztjük őket keresztül, miáltal minden fiók tartalma 
fanemek szerint elkülönül.

Hogy a szelence eme fiókjaiból vagy rékeszeiből a 
golyócskákat könnyebben kiszórhassuk a szelencére, az 
átlalóról való levétele után, egy megfelelő nyilassal ellá
tott fedőt alkalmazunk te), mely fedő, a szelence hossz
tengelyén forogván, nyílása a gyűjtőszelence valamennyi 
fiókja felé könnyen és gyorsan beállítható' s így az egyes 
átmérőknek megfelelő rekeszekből a golyócskák külön- 
külön kiszórhatok, anélkül, hogy össze keverednének.

A golyók megolvasásának gyorsítására egy, az önmű
ködő puskapormértékekhez hasonló számlálókészülék 
szolgál (zi, Z2, Z3), mely minden golyónagysághoz mér
ten, 25 golyónak megfelelő űrtartalommal bír.

Mindenekelőtt a golyók dobozait (di, d2, d3) töltjük 
meg a hozzájuk mért golyócskákkal, azután a nekik 
megfelelő helyre, az átlalóhoz erősítjük. Annyi dobozt 
alkalmazunk, amennyi fanemet kívánunk felvenni ; az 
ábránkon bemutatott műszeren azonban csak három van 
alkalmazva. Ezen szám rendes körülmények között elég 
is, amennyiben három fanemnél ritkán van több a fel
veendő állabban. Nehézségeket azonban nem okozhat 
egy 4-ik doboz alkalmazása sem. A dobozok egy lemez
kéhez vannak erősítve, melyeken a fanemek jelezve 
vannak.

A dolog lényegében rejlik, hogy a legmagasabb elegy- 
arányú fanem jelzésére a legkisebb golyók szolgálnak ; 
a középnagyságnak az alárendeltebb, végül a legnagyobb 
golyók a legkisebb elegyarányt fogják természetszerűen 
képviselni.

A most bekövetkező felvételnél, az átlalóval a mell
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magassági átmérőt szabályszerűen megmérjük, jobb ke
zünk hüvelykujjával a fanemnek megfelelő szelence 
gombját megszorítjuk, eleresztjük, s ezután rögtön átme
gyünk a következő fához, az eljárást ismételjük mind
addig, mig a felveendő állab vagy próbatér valamennyi 
fatörzsét ehez hasonlóan fel nem vettük.

Elegyetlen állab felvételénél, természetes, csak egy 
fajta golyókat fogunk használni, vagy pedig egy oly 
átlalót készíttetünk, amelyen csak egy szelence van egy
féle nagyságú golyókkal megtöltve.

Ha egy napon több állabot kell felvennünk — ami 
becslési felvételeknél a rendes eset — úgy minden egyes 
állab felvétele után a gyűjtő szelencét lecsavarjuk, egy 
arra való fedővel lezárjuk, erre az illető tagrészlet szá
mát világosan megjegyezvén. Más üres szelence fel
csavarása után a munka folytatható.

A gyüjtőszelencékben levő golyók szétválasztását és 
számlálását, valamint a nyert eredményeknek Írásba való 
foglalását otthon kell végeznünk. Ezen munka, nemkü
lönben a munkások ellenőrzése az erdőn — feladatunk
nak -elhanyagolása nélkül — egy erdőőrrel vagy erdő- 
legénynyel is bátran végezhető. Kísérletek igazolták, hogy 
a golyócskák elkülönítése és megszámlálása az osztá
lyozott átmérők szerint, csak 3/í—2 percet vesz 
igénybe, a szerint, amint csak egy, vagy több átlaló 
golyócskái töltettek együvé a megejtett felvételek után.

A leirt műszer megfelel minden követelménynek, me
lyet egy önjelző átlalótól megkivánhatunk. — Számos 
kísérlet igazolta, hogy biztosan dolgozik és sok felvétel 
után egyetlen egyszer sem hibázott, e mellett minden 
időben használható, miután minden része vízmentesen 
zárható el, igen egyszerű szerkezettel bir, több fanemet 
vehetünk fel vele egyszerre, kezelése is igen könnyű és 
egyszerű, súlya, a megtöltött szelencékkel együtt, mind
össze csak 1'7 kg.

Épen szerkezetének egyszerűségénél fogva nem állhat 
meg azon esetleges ellenvetés sem, hogy a felvevő mun
kás nem a megfelelő gombot fogja megnyomni, a sze
lencéket könnyen összetévesztvén, — amennyiben hiba, 
dacára minden elővigyázatnak, a felvételekbe eddig is 
becsúszott, bármilyen átlalót használtunk is a felvétel
nél. A hiba annál gyakoribb, mennél gyakorlatlanabb 
és megbízhatatlanabb segédmunkásokkal rendelkezik a 
becslő. A megbízható, intelligensehb segédmunkás tehát 
minden, ehez hasonló fontos munkánál, előnyösebben 
alkalmazható, ez pedig bajosan fog, a leirt műszerrel 
dolgozván, durva hibába esni, s ha mégis téved, ez nem 
irható ezen műszer használhatóságának rovására.

Az átlaló Németországban s még néhány európai 
államban szabadalmat nyert, ára csak akkor lesz meg
állapítható, ha tömeges megrendelés folytán nagyban 
való gyártása életbe lép*

Sz.
* Érdeklődők forduljanak a következő címhez : von Wild, kgl. 

Forstamtsassessor zu Lindenhardt, (Oberfranken). )

Kopár, futóhomokos és vízmosásos terü
letek gazdasági állapotának javítása.

Nehogy M.-nek a „Magyar Erdész“ 19. számában 
megjelent hasonló cimü cikkét követő néma csendből az 
legyen következtethető, hogy mindnyájunk körülményeinek 
megfelel a kopár stb. területek rendezését célzó utasítás, 
— szükségét érzem annak, hogy az ország több vidéké
ről szerzett véleményeket rövidesen előadjam. Teszem 
azt kötelességszerüen is, mert ily nagy horderejű ügyet 
egyoldalú világításban hagynunk nem szabad. A dolog 
kezdetére értünk ismét és egészséges fejlődés csak úgy 
remélhető, ha a szabad megvitatás útját el nem vágjuk 
és tapasztalatokon alapuló véleményünkkel sorompóba 
lépünk.

Mindnyájunk hő óhaja, hogy a kopár stb. területeket, 
földünk e fekélyeit, mielőbb zöld mezben lássuk, s öröm
mel üdvözöljük az eszközöket, melyek e cél mielőbbi 
elérését lehetővé teszik.

Ha az eddigelé elért sikerekkel elégedetlenek vagyunk, 
munkálkodásunkat és eszközeinket kell bonckés alá ven
nünk. és a múltban szerzett tapasztalatainkra támasz
kodva, uj alapot fektetnünk. A helyes utat csak úgy 
találjuk meg, az új alap egészséges csak akkor lehet, 
ha a multat és annak minden legkisebb jelenségét helye
sen, minden elfogultság nélkül ítéljük meg. Vegyük 
szemügyre ilyen szempontból a 34209. számú utasítást, 
mely bevezetésében visszapillant a múltba s feltárja 
annak hibáit.

A várható eredmény eszerint nem következett be, mert
1. ezen egymástól el nem különíthető ügyet más és 

más hatóság kezdeményezte és bonyolította le;
2. a rendelkezésre álló munkaerővel arányban nem 

álló területeket vettek munka alá;
3. a munkálatok sorrendjét helytelenül állapították meg ;
4. a területek kijelölése nem történt kellő gondossággal;
5. „az érdekelt birtokosok nem világosíttattak fel eléggé 

a kopár, futóhomokos és vízmosásos területek törvényes 
kijelölésének és a szükséges gazdasági és műszaki teen
dők elrendezésének céljáról és következményeiről, az 
igénybe vehető állami támogatásról; vagy nem taníttattak 
ki az elrendelt munkálatok foganatosításának módjára 
nézve oly mértékben, hogy eként maguknak, a kellően 
meggyőzött és felvilágosított birtokosoknak jóakaratu közre
működése is biztosíttatott volna;"

6. a szakértő-személyzet nem állott elég számban 
rendelkezésre.

Ezen elkövetett, illetve létezett hibák tudatában fekteti 
le az utasítás a további teendők alapját. Mielőtt azon
ban arra reátérnék, a hibákat is tárgyalni el nem mulaszt
hatom.

Az 1. alatt felsorolt hibától eltekintve, mely nagyon 
kevés tinta és papírfogyasztással egyszerűen lett volna 
megoldható, — a több) úgyszólván csak szakunkat érinti 
és a múltban ez irányban kifejtett munkásságunk leplét 
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egy kissé fellebbenti. Ne elégedjünk meg e leleplezéssel, 
hanem kutassuk azt is, hogy mi volt az oka annak, 
hogy e hibákat tömegesen elkövettük.

Az ok helyenkint a személyekben is kereshető, de ha 
tovább kutatunk, egyebekre is rájövünk.

A szóban forgó területek ügyével az erdőfelügyelőségek 
és az 1898. évi XIX. t.-c. kreálta erdőhivatalok és erdő
gondnokságok foglalkoznak. Az köztudomású dolog, hogy 
az erdőfelügyelőségek az 1899. évet megelőző időben 
sem voltak képesek. csekély számuk miatt az 1879. évi 
XXXI. t.-c.-ből folyó kötelezettségeiknek mindenben ele
get tenni. Az 1898. évi XIX. t.-c. életbeléptetésével'járó, 
a képzeletet is meghaladó inproductiv munka azután úgy 
az erdőfelügyelőségek, mint az állami erdőhivatalok és 
járási erdőgondnokságokat az első években annyira lekö
tötte, hogy helyenkint talán csak a nép jóindulatán múlott, 
hogy egész erdők el nem tűntek. Már az 1899. évben 
is nagyon szűkös számban szervezték az erdőgondnok
ságokat, azóta pedig mind újabb és újabb ügyeket utal
nak hatáskörébe, az 1898. évi XIX. t-c. követelte ügy
vitel is mindinkább igénybe veszi idejöket és egynéme- 
lyike ma-holnap már csak távcsővel vizsgálhatja a gondjaira 
bízott, szerte fekvő foltokat, mert azokat bejárni, idő hiá
nyában, képtelen lesz.

A kopár stb. területek fásítási idénye legfőkép a tavasz; 
Tessék tavaszszal az erdőgondnok tevékenységét meg
figyelni. Az állami csemetekertjében kiad csemetéket; a 
kertet bevetteti; kap csemetét más csemetekertekből; 
az ültetéseket oszthatatlanságából kifolyólag, — mert a 
csemetekertben kell ülnie — irásbelileg kénytelen vezetni, 
különben sem lenne képes mindenüvé eljutni, tehát ir 
az erdőőrnek, ir az erdőszolgának, ir a birtokosnak. Itt 
panaszkodnak, hogy még nem jöttek meg a csemeték, 
pedig a jövő héten minden épkézláb ember a szántás 
és vetéshez lát, amott nem akarják kiváltani a cseme
téket, mert az időközben Amerikából hazaérkezett atyafi 
felvilágosította őket, hogy ültetni nem is kell, emitt jaj
gat az erdőszolga, hogy 6000 drb. csemete elültetéséhez 
2 napszámost küldtek, az egyik félszemü, a másik sánta 
stb., stb. Tessék azután még a kopár stb. területek 
fásítását is vezetni. De nem panaszkodunk, mert tudatá
ban voltunk annak, hogy egyelőre nagyobb anyagi áldo
zat alig remélhető.

Szaladtunk jobbra, szaladtunk balra észrevétlenül, elis
merést sem várva és megtettük azt, a mi erőnkből tellett. 
A sok lótás-futásnak, irka-firkának, ha nem, is sok, de 
eredménye imitt-amott csak mutatkozott. Már zöld mez
ben áll a kopár egy része, terjeszkedik a növényzet egy 
része a vízmosásban, de jön az 1904. év rettentő száraz
ságával s elpusztítja több évi fáradozásunk gyümölcsét, 
megtizedeli azt az 1908. év és meghűszadolja az 1911. 
év tavasza.

Azt mondja a mezőgazda, hogy a gazda szeme hizlalja 
a jószágot. Mi is kellő eredményt csak személyes jelen

létünkkel érhetünk el. Egy félórai jelenlét többet ér egy 
tiz oldalas levélnél és 3 napi magyarázatnál.

Tehát ne a helytelen munkabeosztásban és ne abban, 
hogy a birtokosok ki nem taníttattak, keressük a hibát, 
hanem abban, ami ezen hibát előidézte, a személyzet 
elégtelenségében és részben a legutóbbi évek kedvezőtlen 
időjárásában is. Ha tehát a rendelkezésre álló nyers 
munkaerővel arányban álló eredményt akarunk elérni, 
legelső sorban a személyzet ez irányú munkabírásának 
emelése és jó időjárás is szükséges. Az előbbi hatal
munkban van, az utóbbit egyelőre kierőszakolni bajos.

Ezeket előrebocsátva, lássuk, miként oldja meg a kér
dést az utasítás és mit szól ahoz az élet.

Az eljárást egységessé teendő, az összes ügyet a kir. 
erdőfelügyelőségnél összpontosítja, elrendelvén a területek 
felvételét, javítási javaslatainak elkészítését, azok tárgya
lását és végre javítási tervök elkészítését.

Amily rövides ennek a leírása, épp annyi munkát 
kiván a kivitelben. Elkészítendő legelső sorban a terület 
helyszinrajza, jobban mondva térképe és határai tartósan 
megjelölendők (25., 26. §.). Hogy a gyakorlattal színez
zem ezen munkát, felemlítem, hogy egy község határá
ban összesen 68'0 k. h. terület felvétele 7 napig tartó 
külső munkát igényelt, mely 7 nap alatt (sarjúkaszálás 
lévén) a minden nap változó 4 napszámos legválogatot- 
tabb átka zúdult ártatlan fejemre. A határt (mond szóval 
hatszáznegyvennyolc törési ponton) munkaerő hiányában 
csak ideiglenesen jelölhettem meg s azon békés meg
egyezéssel váltam meg onnan, hogy októberben állan
dósítják. Egyéb sürgős munka is lévén, az állandósítás 
októberben elmaradt, de kezdődvén szeptemberben a 
szabadlegeltetés korszaka, reményteljes ifjúságunk a 
földeken a tehénkék mellett szívja magába a tudományt, 
akarom mondani a friss levegőt, és hogy egyhangú 
foglalkozásukat színesebbé tegyék, erőpróbákat tesznek 
az általam beveretett ideiglenes karók kihúzgálásában, 
melynek 40% azóta nyugszik a csendes vízmosásban.

Ezen határállandósítással egybekötött munka kelle
mességeiről csak annak lehet fogalma, aki reá volt már 
arra utalva, hogy egynémely munkáját közmunkával, 
úgynevezett kihajtott napszámosokkal végeztesse. De ha 
meggondoljuk, hogy hatszáznegyvennyolc határjel készí
tése mily munkát kíván és hogy azok jókarban tartása 
mily feladat, nem csodálkozhatunk, hogy közmunkával 
amúgy is agyongyötrött népünk örömmel üdvözli remény
teljes csemetéit, akik a határjeleket rövid utón eltüntetik. 
Még kényesebb a helyzet a művelt osztályhoz tartozó 
magánbirtokosoknál, akiknek jórésze azt mondja és már 
is mondta, hogy felőle mérhetik a kopár stb. területeit, 
de sem anyagot, sem napszámost nem ad s arra törvé
nyeink értelmében nem kényszeríthetők.

A felvett 68 k. hold 14 birtokos tulajdonát képezvén, 
14 javaslatot kell készíteni, 14 drb. térképet, 14 drb. 
helyszinrajzot és 14 drb. költségelőirányzatot. Az elké
szített' javaslatok az erdőfelügyelőség, főszolgabíró, község 
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főszolgabíró, erdőfelügyelőség fórumait bejárva, az erdé
szeti bizottsághoz kerülnek, s feltéve, hogy panasz be nem 
érkezett és a kivánalmaknak is megfelelnek, jóváhagyja 
a bizottság és akkor ugyanolyan pontokat felölelő és 
ugyanannyi melléklettel felszerelendő kopárjavítási tervek 
készítendők, melyek legkevesebb 4—4 példányban készí
tendők. Jelen esetben tehát készítendő 56 terv, 56 térkép, 
56 vázlatrajz, 56 költségelőirányzat s akkor — ha símán 
megy a dolog — azt mondhatom, hogy egy községgel s 
68 k. holddal végeztem. Nos kérem, tessék kiszámítani, 
hogy 64 község határában fekvő 2100 k. hoidnyi terület 
ily rendezése mily munkaerőt emészt fel a szak és a 
birtokosok részéről. Tessék egy kis számítást tenni és 
kitűnik, hogy az erre a célra felemésztett munka érté
kével a terület legalább 30%-a befásítható. Vigasztaló 
momentum csak egy van ezen eljárásnál, és ez az, hogy 
a papíripar erős fellendülése várható.

M. szerint ez semmi feleslegest magába nem záró 
következetes intézkedés, de úgylátszik incselkedni akart 
és nem vallotta be, hogy ő végcélnak nem is a kopár
javítást} de a papírfogyasztást tekintette. Azt hiszem, azt 
sem akarja velünk komolyan elhitetni, hogy az utasítás 
munkakedvre ébreszt, mert tárgya vonzó. Nos kérem, ha 
csak az egy község határában fekvő kopárokról készí
tendő 56 drb. térképre és 56 drb. vázlatrajzra gondolok, 
oly poétikus hangulat fog el, hogy újjászületésem esetén 
csak kopár-munkákat vállalnék el.

Következtessünk.
A baj fő oka a személyzet, a munkavezetés hiánya volt 
Ha végcélnak a baj gyógyítását és nem a paragrafus

gyártást tekintjük, a természetes gyógyszer: a személyzet 
munkabírásának megfelelő arányú növelése, történjék 
az akár egyéb . munka apasztásával, akár személyzet
szaporítással.

Az utasítás gyógyszere javaslatok és -tervek készítése. 
A fásítás mellékes, a befásított területet nem lehet becso
magolva jóváhagyás végett felküldeni és nem is kívánják, 
csak a javaslataiddal és terveiddel iparkodj óh szaktárs, mert 
a legnagyobb gondossággal és céltudatossággal meg va
gyon írva, hogy a szorgalmasok meg fognak jutalmaztatni 
és a gonoszok megbüntettetni és ez munkakedvre ébreszt. 
Ti pedig száraz kopárok és tátongó árkok, csemete
kertjeink molochjai, vigasztalódjatok, mert viszont meg 
vagyon írva, hogy a siker be fog következni.

Együttesen pedig sóhajtsunk fel: „Adtál Uram esőt, de 
nincs köszönet benne". N —

Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából.
Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. alerdöfelügyelő.

(Folytatás.)

A vármegye erdőgazdaságának ismertetése céljából 
említésre érdemes nagyobb erdőbirtokok a következők.

A m. kir. kincstár erdöbirtoka.
A nagybányai m. kir. főerdőhivatal kezelése alatt álló 

szatmárvármegyei erdőbirtok keletkezése többféle.
A láposbányai m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó erdő

ségeknek Misztótfalu község határában fekvő része részben 
a gróf Aspermont-család birtokához tartozott volt s erről 
a családról szállott át a gróf Károlyi-családra, de 1874. 
évig a misztótfalui többi erdővel és a kincstári birtokokkal 
együtt a kincstárral közösen kezeltetett.

Az ecsedi várhoz tartozó Szatmár, Szabolcs, Bereg, 
Ugocsa, Bihar, Kraszna és Középszolnok vármegyékben 
fekvő gróf Károlyi-féle erdőket a gróf Károlyi Antal által 
1776. és 1778. években kiadott reversalisok értelmében 
azonban a m. kir. kincstár részére fenntartott az a jog 
terhelte, hogy a kir. kincstár bányászati célokra ezekből 
az erdőkből szabadon és ingyen használhatott fát. Ezen 
teher megváltása fejében jutottak 1874-ben és folytatólag 
1875-ben az említett erdők a m. kir. kincstárnak korlátlan, 
minden szolgalomtól mentes kizárólagos tulajdonába.

A Nagybozinta, Fehérszék és Gyökeres községek hatá
raiban elterülő erdők a legrégibb idő óta kincstári birtokot 
képeztek, de a nagybozintai erdő 1669-ben báró Korniss 
Gáspárnak, a fehérszéki 1667-ben Keresztury Jánosnak 
és a gyökeresi 1615-ben Bethlen Gábor fejedelem doná- 
tiónális levelével Kun Lászlónak és nejének elzálogo- 
síttatott. Ezen családok útódaitól — illetve jogútódaitól — 
az erdőket az 1782. és 1783. évben összeült Quinde- 
nalis forum vissz^ítélte a kincstárnak, amely a volt 
tulajdonosok által eszközölt befektetések megváltása fejé
ben a nagybozintai erdő után az 1830. évben 657 tallér 
és 424 írt 38 krt, a fehérszéki erdő után ugyanazon 
évben 12,855 írt 34 krt és végül a gyökeresi erdő után 
az 1826. évben 18,380 frt és 12^2 krt fizetvén, ezeknek 
az erdőknek korlátlan — és a gyökeresi volt úrbéresek 
igényeinek 1871-ben történt kielégítése után — szolga
lommentes, kizárólagos tulajdonába jutott.

Az Alsófernezely község határában fekvő erdőség 
1591-ben br. Herbenstein Feliciánnak adományoztatott, 
aki akkor a nagybányai, felsőbányái és láposbányai, 
valamint a kapniki kincstári bányákat tartotta bérben. 
A birtoklási jog később a leányágra is kiterjesztetvén, a 
birtok a Korda, némelyek szerint a Fekete nemes csa
ládra szállott, mely család kihalván, 1723-ban az erdőség 
ismét a kincstár birtokába került vissza és az 1880-ban 
keresztülvitt úrbéri birtokrendezés folytán szolgalommen
tessé is vált.
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A Nagybánya: város határbeli kincstári erdők keletke
zésének története visszanyúl I. Róbert Károly király 
idejébe, mert birtokviszonyait az ő adomány-, illetve 
szabadságievele szabályozta. Ez a levél azonban időköz
ben elégett s így Nagy Lajos királyunk 1347. évben kelt 
szabadság-levele az az okmány, amely mint első hiteles 
irat intézkedik, aziránt, hogy „Asszonypataka és Jazur- 
bánya — a mai Nagybánya — határai köröskörül három 
mértföldnyire legyenek a bányászat céljaira fenntartva, 
kivéve, ha azon a földön már más megszállott vagy 
Nemeseknek helysége lenne". Ebbe a határba estek az 
itt említett kincstári erdők, melyek birtoklása iránt Zsig- 
mond és Mátyás királyok levelei is hasonlólag intézked
nek. A királyi bányák, -r- amelyek céljaira ezek a bányák 
fenntartanak — Mátyás király idejétől 1463—1685-ig a 
városnak; illetőleg a város-egyes polgárainak haszonbérbe 
adatván, Nagybánya városa az erdők kihasználására 
nagyobb hatáskört nyert ugyan, de sohasem volt a Nagy 
Lajos-féle adomány-levélben említett (köröskörül három 
mértföldnyi) terület birtokában, mivel már akkor abban 
a közterületben számos telepítvény, nemesi és kizáróla
gosan kincstári birtok volt, mely birtokra nézve azonban 
határjárás kellő formában sohasem vitetett keresztül. így 
történhetett azután, hogy 1490 táján a Drágffyak, mint 
Kővár urai, az asszonypataki bányászkodóktól bizonyos 
törzsbért kezdtek szedni az erdők kihasználása fejében. 
Ez ellen Nagybánya város felfolyamodott II. Ulászló 
királyhoz, aki 1562-i visszaítélő levelében a polgárokat a 
törzsbér fizetése alól felmentette és az erdőknek mint 
koronái tulajdonnak szabad kihasználását a város polgárai, 
bányabirtokosai és albérlői (urburusai) számára újból 
biztosította.

Ezután nemsokára az erdőknek kincstári kezelésbe 
vétele is elrendeltetett (1689-ben) és ettől az időtől- 
kezdődtek a súrlódások a város és a kincstár'között a 
kezelési illetékeéség', a kihasználási mód és főleg a 
tulajdonjog körül; mely súrlódások 300 év után végre az 
1892.,-illetve 1893. évben befejezett birtokegyezséggel s 
a város erdőségeinek a fenntartott erdőkből való kihasí
tásával befejeződtek, illetve megszűntek.

A Felsőbánya város határában fekvő erdők is résérvált 
(bányászati célra fenntartott) érdők voltak hasonlatos 
viszonyok között, mint az előbbiek. Ezekből az érdőkből 
egy, a múlt század elején kötött egyezséggel vált ki Felső
bánya város erdeje és a kizárólagosan kincstári erdő, 
melyre' azonban a kiválás után is még teherként nehe
zedett Felsőhánya városnak az a joga, hogy a kincstári 
erdőkben a mellékhaszonvételeket szabadon gyakorolhatta; 
á kiválási folyamat befejezte után is fennmaradt még 
égy rész, az úgynevezett „közös erdő" a kincstár és város 
közös tulajdonában, melyet azonban 1888 ig csak a vá
ros használt. Ebben az évben azonban a birto.kviszony 
végleges szabályozásáig használaton kívül helyeztettek és 
igy volt 1910-ig, amely évben végrehajtatott az 1909. év 
augusztus havában a város és kincstár között kötött : 

egyezség, amelynek folytán a közös erdőből kivált kizá
rólagos kincstári birtok és a többi felsőbányái határbeli 
■kincstári erdő is szolgalommentes és tehermentes kincstári 
tulajdonná lett.

Arra nézve, hogy a kapniki erdők mi uton-módon és 
mikor jutottak a m. kir. államkincstár tulajdonába, sem- 

' miféle hiteles adat nincs. Valószínű, hogy már a -14—15, 
; században, mikor Kapnikon már kincstári bányák léteztek 
I — azoknak fával való ellátására a bányák körüli erdő
ségek kihasználtattak és kincstári birtokba vétettek.-

Az úgynevezett „fiskalitási“ erdők államkincstári bir
tokba jutásának pontos ideje szintén kérdéses. Ezek az 
erdők a .ÍFiskalitás* néven az 1664. évben létrejött vasvári 
békekötés után I. Lipót király alatt az ismét felkarolt 
bányászathoz -a szatmári vár kötelékéből utaltattak át, de 

fezen átutalás időpontja vagy az erre vonatkozó legma
gasabb elhatározás ki nem mutatható, mert annák kimu
tatása már 1761-ben is sikertelenül kiséreltetett meg. 
Ezekben az erdőkben a fáirtási és- legeltetési jogoknak a 
községektől való elkülönítése végett 1841-ben maga a 
„Fiskalitás“ kezdett pert urasága a kincstár ellen. Az ezen 
perben 1846. évben hozott előítélet azonban a bekövet
kezett országos zavarok miatt végre nem hajtatott. 1857-ben 
indult meg újra a pereskedés, mely éveken át tartva, 
végre 1879-ben, illetve 1883—1885. években nyert befe

jezést és ezzel az államkincstárnak ezek az erdei is 
szolgalommentesekké váltak.

A fentiek szerint alakult kincstári erdőbirtok három na- 
igyobb és négy-kisebb különálló erdőtestet képez, melyek 
határai a következők:

A láposbányai erdőgondnokság Misztótfalu határbeli
■ része északon a felsőfalui erdőkkel, keleten Nagybánya 
város erdejével s a láposbányai belsőségekkel, délén a 
láposbányai volt úrbéresek és gróf Károlyi Lajos erdejé
vel, nyugaton Misztótfalu és Vámfalu erdőségeivel határos.

• A fernezelyi erdőtest északon a felsőbányái „Bulat“ nevű 
■erdővel, keleten a máramarosi kincstári erdőkkel, továbbá 
’ Felsőbánya város, az alsófernezelyi volt úrbéresek erdei
vel és legelőivel, valamint Kisbánya község bel- és 
külterületeivel, délről Giródfaluval, nyugaton Nagybánya 
város erdejével s közben a felsőfernezelyi legelőkkel 
ha'táros.

A kapniki erdőtest északon a kapniki, máramarosi 
kincstári és'budfaíüi erdőkkel és legelőkkel, nyugaton 
Felsőbánya város erdeivel, délről Lacfalu és DióShalöm 
volt .úrbéreseinek erdő- és legelőilletőségével, valamint a 
kapniki erdőgondnoksághoz tartozó szolnok-dobokavárme- 

; gyei erdőkkel, közbe gróf Teleki Géza erdejével, keléten
■ pedig a kohóvölgyi erdőgondnoksággal és Budfalu mára- 
; marosmegyei községgel határos.

A nagybozintai erdőt északról Nagybozinta és Misz- 
mogyorós község rétjei-és legelői, keletről Zavar község

■ rétjei és az egyház erdeje, délről és nyugatról Zavar és 
Nagybozinta község rétjei határolják.

A fehérszéki erdő' határai északról Fehérszék község 
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erdeje, legelője és rétjei, keletről Nagysomkut község és 
az egyház erdeje, délről gróf Teleki Géza erdeje és lege
lője és Nagynyires község szántói, nyugatról a fehérszéki 
rétek és lukácsfalui szántók.

A gyökeresi erdő határai északról és keletről Gyökeres 
és Nagynyires, községek külsőségei, délről és nyugatról 
Gyökeres község belsőségei és a szilágymegyei Kelence 
község.

A sándorfalui erdőt északon Kékesoroszfalu és Felső- 
sándorfalu, keleten Györkefalu, délen Gyertyános és Füred, 
nyugaton Szakállasdombó községek, illetve az ottani volt 
úrbéresek külsőségei, erdei és legelői határolják.

Egyébként az erdőbirtok az északi szélesség 40°, 25’ 
és 47°, 52’ között és a Ferrótól számított keleti hosszú
ság 40°, 59’ és 41° 35’ között fekszik. Községi határok, 
talajminőség és fanemek szerint részletezve:

A z e r d ő t e r ü 1 e t
fekszik talaj minőség szerint fanemek szerint Az 1879. Hozzá tartozik

feltétlen nem feltét- • évi XXXI.

'S községi határ
véderdő ■ erdő

talajon 
'álló erdő

len erdő
talajon 

álló erdő
összesen tölgy bükk fenyő §-a alá 

tarozó
egyéb 

termékeny
termé
ketlen ’

* k a t a s z t e r i hold

Láposbánya... .......... 17-18 0-10
Misztótfalu .. ... ... 200-70 7,860-20 0-20 8,001:10 1 1,570-10 6,226-90 264-10 8,061-10 166’84 2-50
Miszbánya ... ... ... 1-54 ,
Alsófernezely ... .... 525-40 4,810'40 5,335-80 548 20 4,633-60 154-00 5,335-80 200-04 79-70

’S Nagybánya.........  ... 320-70 12,263 40 12,583 901 11,463-40 1,120-50 12,58390 508-12 8-50
Felsőfernezely ... ... 190 1-90 1-90 1-90 3-04 1900
Felsőbánya... .......... 71-40 3 204-30 3,275-701 257-60 3,000’60 17’50 3,275-70 69-21 70'49
Nyegrefalu ... ... ... 22-90 185-70 208-60 - 208-60 2570 1-40

£2 Piőshalom ................ 258-50 2,228 20 2,846-70 2,054-00 432-70 2,48676 147-20 29-30
Kapnikbánya ......... 161-10 3 401-74 3,562-84 29 20 2,942-64 591 00 | 3,562-84 439-59 11318
Szakállasdombó 631-80 631-80 499-10 132-70 — 1 ' 631-80 92-33 . 9-10
Felsősándorfalu 286’60 286-60 i i 286-60 _ | 286-60 4-43 4-50
Györkefalu ... ... ... 103 00 103-00 103-00 103-00 1-40
Kékesoroszfalu... ... 56-30 56-30 56-30 56-30 1-40
Bajfalu...................... 1-401

váraljai Buság ................ ... 1|~ 0-98
1

Nagy Nagybozinta ......... ■ ; 462-90 462-90 457-50 5-40 462-90 2-00
Fehérszék ................ 1,672-84 1,672-84 1,672-84 — 1 1,672 84 2-43 12-20

kuti Gyökeres ................ 652-20 - 652-20 425 40 226-80 _ 1 j 652-20 2-50 2-10

Összesen 1,56070 34,605,94 3,215 54
| 39,382-18

’ 5,905-84
130,896-54 2,579-80 1

39,382-18 1,684-53 354’87

A földesúri jogok a m. kir. államkincstár kizárólagos 
tulajdonát képezik.

A vadászati jog az erdőtiszteknek fenntartott 9095’10 k. 
hold kivételével az egész erdőbirtoko.n bérbe van adva 

tgróf Teleki Gézának, gróf Károlyi Lajosnak és gróf Teleki 
Pálnak.

A fernezelyi erdőgondnokságban a kincstár az usztatási 
jogot is gyakorolja.

Az erdőbirtokra nehezedő adók a következők :
Földadó . ... _  ... ... — 6,238 kor.
Házbér és házosztályadó... 165 „
Kereseti adó _  ... ... ... 15 •„
Tőkekamatadó.... _.r ... ... 85 „
Általános jövedelmi pótadó 1,958 „
Országos betegápolási adó... 325 „
Útadó _____•..........   650 „
Törvényhatósági pótadó ... 2,601 „
Iskolai és óvodai adó... ... 198 „
Községi pótadó ... ... ... 2,495 „

Összesen 14,730 kor.
(Folyt, köv.)

Végül megemlítendő a halászati jog, amelynek házi 
gyakorlására -a kezdő lépések már meglettek téve és 
amelynek révén a halászatra alkalmas vizeknek benépe
sítése terveztetik.

Az erdőbirtok három főteste a közép- és átmenőleg a 
magas hegység jellegével bír, mig a különálló négy kisebb 
birtoktest sík fekvésű, illetve dombos és kis részben 
előhegységet képez. Utóbbiakra kevesebb az átlagos évi 
csapadékmennyiség, mig a nagyobb erdőtestekben, 
amelyek a közép és magas hegységhez tartoznak, sok
nak mondható. Uralkodó szél az északi és északnyugati, 
de eddig számbavehető károkat nem okozott. Elvétve 
és jelentéktelen kárt okozva- előfordult délről jövő vihar 
is. Az éghajlat csak az északi részeken mondható hideg
nek, mig általánosságban elég enyhe, az összefüggő 
nagyobb erdőtestekben 7—8° C , a síkvidéki kisebb erdő
részekben 10—12° C. átlagos hőmérséklettel.
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Pályázat.
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1910. 

évi julius hó 2-án Rimaszombatban tartott rendes köz
gyűlésének határozatából zárt pályázatot hirdet az erdő
gazdaság vagy vadászat köréből szabadon választható 
tárgyról, egy nyomtatott ív terjedelmű értekezés meg
írására.

A pályadíj 100 korona az Egyesület irodalmi alapjá
ból. A pályadíjat és dicséretet nyert pályamunkák a 
„Magyar Erdész“ szaklapban fognak közöltetni s szer
zőik nyomtatott ívenként 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 1912. évi január hó 1-ig jeligével 

ellátva, az író nevét rejtő jeligés levél kíséretében, 
Borsod Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete titkári 
hivatalához Rimóca, u. p. Rimabánya, Gömörmegye 
küldendők.

Rimóca, 1911. évi augusztus hó 3-án.

A titkári hivatal.Borsod-Gömör-Heves megyék Erdészeti Egyesületének választmánya f. évi november hó 23-án Mis
kolcon ülést tart.

Irta Peklényi.

Azért, hogy erdészlapban lát napvilágot ez a csekély
ség, a cim után ne tessék azt következtetni, hogy va
lami fa-bunkóról van szó, mert ez egy szellemi torná
nak jól alkalmazott bunkóját képezi.

Novemberben vagyunk, tehát aktuális kérdés a bíró
választás, amelyről eszembe jutott ez a rövid történet, 
amelyet a „Magyar Erdész“-nek szántam azért, mert 
hőse erdész.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pompás 
erdőktől körülzárt falu, melynek jómódú lakói majdnem 

kizárólag az erdőből éltek, mert legnagyobbrészt fuvaro
sok, ölfavágók, faragók, mész- és szénégetők voltak. A 
falunak úgynevezett intelligens lakói ketten valának: a 
pap (eklezia precedit) és az erdőmester, akik igen jó 
barátságban éltek nemcsak azért, mintha egymásra rá 
lettek volna utalva, hanem azért, mert mindketten igen 
derék, kedves emberek voltak, akik megértették egymást, 
mégis minden harmadik évben barátságuk ege — egy- 
egy félesztendőre — elborult, amely idő alatt a pap 
kerülte az erdőmestert, ez viszont tartotta magát, és így 
az érintkezés — a kölcsönös üdvözlésen kívül — meg
szakadt .közöttük.

Ezek után joggal kérdezhetné valaki, hogy miért ép
pen minden harmadik évben ? Pedig hát ennek nagyon 
egyszerű a magyarázata, t. i. azért: mert törvény sze
rint minden három évben van biróválasztás.

Ha pedig ez a magyarázat egyeseknek nem kielégítő, 
akkor kötelességemnek ismerem még azt is elmondani, 
hogy a pap, nyájának nemcsak a lelke, hanem a teste 
fölött is pásztorkodni akart, hogy pedig ezen célját el
érhesse, szüksége lett volna egy oly bíróra, aki az ő 
befolyása alatt áll. Ezt azonban kivinni soha sem tudta, 
mert a választó polgárok az erdőből élvén, tehát mindig 
az erdőmester jelöltjére szavaztak ; az erdőmester pedig 
sehogy sem akarta kiereszteni a gyeplőt a kezéből.

Ez volt tehát az oka, hogy minden biróválasztás után 
összekülönböztek egy kicsit, mivel a pap azt hitte, hogy 
az erdőmester az ő hátamegett korteskedik, pedig az 
erdőmester nem pressionált senkit, neki elég volt a je
löltje nevét kiejteni, s a falu mellé állott.

Most is eljött a biróválasztás napja s az egész falu 
összegyűlt a községháza udvarán, a tanácsteremben pe
dig a két jóbarát beszélgetett, de a pap nagyon izgatott 
volt, mert minden áron szerette volna az ő jelöltjét, a 
templombirót megválasztatni s meggyőződése az volt, 
hogyha az erdőmester nem akadályozná a választókat, 
akkor ő a jelöltjét diadalra vihetné.

Ezen meggyőződésének kifejezést is adott az erdő
mesterhez intézett következő szavakkal:

— Könnyű neked a magad jelöltjét megválasztatni, 
mert az egész falu az erdőből él s így attól félnek, 
hogy elveszítik a kenyeröket, ha nem a te jelöltedre 
szavaznak, de jelentenéd csak ki előttük komolyan, hogy 
senkinek sem lesz semmiféle hátránya vagy bántódása 
sem, ha a saját szíve szándéka szerin-t arra szavaz, akit 
meggyőződéséből óhajt bírónak, akkor tudom, hogy az 
én jelöltem kerülne ki győztesen.

— Ha csak ez az óhajtásod, nagyon szívesen meg
teszem, felelte az erdőmester, s nyomban kiállott a tor
nácra, s a községháza udvarán egybesereglett választók
hoz a következő beszédet intézte:

Tisztelt polgártársak 1
Nem szükséges nekem fejtegetnem azon okot, hogy 

miért gyűltünk mi itt össze, mert hiszen mindenki tudja, 
hogy községi bírót akarunk választani. De szükségesnek
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tartom mégis egy pár szóval a választás fogalmát meg
magyarázni, mert nagyon sok ember van, aki nem a 
saját meggyőződése után szavaz, hanem egyiket a vesz
tegetés, másikat a kényszerhelyzet, harmadikat a rá
beszélés, negyediket a felsőbb nyomás, ötödiket a féle
lem, hatodikat az előre és meggondolatlanul tett ígéret, 
és az Isten tudná, hogy még hányféle esély viszi arra, 
hogy nem oda szavaz, a hová a jobb meggyőződése 
húzza, hanem rá szavaz arra, akit jobb meggyőződésből 
maga sem akar. No, hát tisztelt választó polgártársak az ilyen 
választásnak erkölcsi alapja nincs, az ilyet kerülni kell. Most 
pedig, midőn azon felette fontos pillanat előtt állunk, hogy 
a községi bírói tisztet oly ember kezébe tegyük le, akit 
szivünk szerint óhajtunk bírónak megválasztani, minden 
ember fontolja meg jól, hogy kit talál erre legalkalma
sabbnak, arra adja le a szavazatát. Ne hagyja senki ma
gát befolyásolni másoktól, hanem mindenki járjon a 
maga lábán. Felháborodva vettem tudomást arról,, hogy 
engem is meggyanúsítottak azzal, hogy én állásomat és 
tekintélyemet felhasználva befolyásolok egyeseket arra, 
hogy az én jelöltemre szavazzon. Ezt a gyanúsítást ke
reken visszautasítom azért, mert én soha senkit sem 
szólítottam fel arra, hogy az én jelöltemre szavazzon, 
mert én a tiszta választásnak mindig hívé voltam s az 
vagyok most is az egyenlőség és testvériség korszaká
ban, tehát az az óhajtásom, hogy mindenki függetlenül 
szavazzon arra, akihez a szive szándéka húzza. Ebből 
kifolyólag kijelentem, hogy sem fuvarosnak, sem ölfa
vágónak, sem karókészítőnek, sem faragónak, sem mész-, 
égetőnek, sem szénégetőnek, szóval senkinek, akit én 
foglalkoztatok, nem. lesz semmiféle hátránya azért, ha a 
saját jelöltjére szavaz, ezért én soha senkinek szemre
hányást sem teszek.........................................azt az egyet,
azonban kijelentem, hogy én Barta Simonra szavazok!

Egy pillanat alatt kétszázötven torok kiáltotta :
„Éljen Barta Simon.“
A pap, ki az erdőmester beszédét örömmel és telve 

reménynyel hallgatta, az utolsó mondatnál elsápadt, de 
higgadtságát teljesen megőrizve, az erdőmesterhez for
dult és annyit mondott:

— Nagyon köszönöm 1 Igazán szép volt, csak a végén 
ott ne lett volna az a bunkó.

Hogy azután Barta Simont megválasztották-e bírónak ? 
azt nem nehéz kitalálni.

Szt. Hubert krónikája.
írja Kő.

Szt. Hubertus a vadászoknak nagyapja 
Mostanában ünnepelték, most volt a nagynapja. 
Régi szokás megtartani ezt a kedves napot, 
Azért, én is neki szentelem ezt a mai lapot.
Kiki ünnepeli, ahogyan csak tudja,
No meg . . . ahogy a költsége is futja.
Már pedig ha nem szégyeltük egész évben
Vadászni, szórakozni az ő nevében,
Illik most is kivágni a rezet,
S egymásnak adni baráti kezet . . .
Hadd lássa fent a magasságban is Őkelme,
Hogy egy kis áldás nájunk is elkelne.
A magyarnak ö is szívesen kitárja szivéhez az ajtót, 
Csak arra kér, hogy nevében ne löjjük meg a hajlót. 
Mert az is csak ember, nem pediglen szemét, 
Aki puskát vesz kezébe, nyissa ki a szemét I
S ha mindenáron mégis csak lőni akar, 
Löjjön a levegőbe, ahol a bokor semmit se takar. 
Mert, mit ér a szép, tollas kalap ?
Ha nincs hozzá a megfelelő alap.
Amihez pedig, mindenki könnyen hozzájuthat, 
Ha egy pár fillért az irodalomnak is juttat.
Ennek ellenében könnyen lehet mester, 
Különösen az, aki tanulni sem restel.
De aki elmarad, a másikat utói nem éri, 
Mulasztását Szt. Hubert tőle számon kéri.
Hiába keresel kibúvót, ő mégis csak kinevet, 
Megmondja szemedbe : bitorlód a vadász nevet. 
Puskád van ’s a gamásnid meg sárga, 
Mennyivel jobb volna kezedbe a spárga.
Mert, ezzel nem lőhetnél soha be a körbe, 
És nem szállnál miatta, senkivel sem pörbe. 
Mindezeket jól teszed, ha megszívleled 
S előttem az igaz vadászt nem színleled. 
Évszázadok óta ügyelek fel rátok, 
Hogy ne fogjon rajtatok az átok.
Mert régebben a vadnak dukált gerely avagy kopja, 
Ma meg a vadász lesben állva orvul belopja.
Régen szembe szálltak 's a vadász megforgatta tőrét, 
Manapság rádupláz — 's megmocskolja szőrét.
Ez nagy csúfság, különösen a nemes vadon, 
Amelyik künn tenyészik szabadon és vadon. 
Most, hogy ünnepeltettek mindenfelé nagyon 
Egy kis jó tanácsom a részetekre is vagyon: 
Tartsatok össze, vadásszatok szépen 
Ne össze-vissza ’s mindenféleképpen . . .
Mert amit én most mondtam, nem tréfa sem móka,
Ha betartjátok boldogok lesztek, mint fácán közt a róka !
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Mesterséges madárfészkek.
Domingó ily, című cikkére ellenérveim vannak.
Én is, — miként Domingó — rajongok a természetért; 

nem is tudnám azt elképzelni csicsergő énekesei nélkül, 
s abban az egyben igazat adok neki; „Madárdal nélkül 
vajmi szomorú, vajmi sivár lehet a legszebb, a legjobb 
virágú és levegőjű erdő is 1“

Hogy Pécsen fel nem keresik az apró énekesek a 
mesterséges madárfészkeket, helyesebben : fészekodvakat, 
annak oka bizonyosan abban rejlik, hogy Pécs város 
környékének' fái mind alkalmatosak a fészekrakásra, s 
így a madarak önként a természetes fészkelési módhoz 
nyúlnak ; vagy pedig a fészekodvak helytelenül (nem a 
megfelelő magasságban, vagy nagyon szembetűnő módon, 
a mit a madár kerül) vannak elhelyezve.

Ahol csak mesterséges fészekodvakat, láttam, madár 
legalább is 50%-ban fészkelt bennük; s hogy állításo
mat igazoljam, elég a kételkedőknek átlapozni az „Orszá
gos Állatvédő Egyesület“ kiadásában megjelenő „Állat
védelem“ című lapot. Itt a beküldött tudósítások meglepő 
adatokat hoznak a mesterséges fészekodvaknak madarak 
által való benépesítéséről. Csak futólag 3 lapszám ada
taiból, három példát közlök, melyekre úgy véletlenül, 
keresés nélkül ráakadtam. Kismártonban 23 odú közül 
20-ban fészkelt madár. Magasfokon, az iskolásgyerekek 
által készített és kirakott 142 fészekoduban 107 fészkelés 
történt. Vasvárott 218 odút kihelyeztek és 107-ben köl
töttek cinkék és 60 odúban más madarak.

Ezekből láthatja Domingó, hogy bizony a fészekodva
kat a madarak több mint 50 %-ka keresi fel. Vagy tán 
Pécsen mások a madarak, mint Kismárton, vagy Magas
fokon ? Én nem hiszem. Százszámra van tudósítás a 
mesterséges fészkelésekről az „Állatvédelem“-ben, de egy 
sem ad hirt 50%-nál kisebb arányról, csak azok a 
hamis pécsi madarak! (Talán strajkolnak?) De vegyük 
alapul a pécsi madarakat, mondjuk azt, hogy: csak 
minden tizedik fészekodú lesz lakva. Már ez is eredmény 1 
Most mondjuk, hogy: 9 odú ott csüng üresen nyáron át 
a fa derekán vagy ágai közt, de télen át benépesül az 
éhező kis dalosokkal, ha kóecal kibéleljük belsejét. Benne 
keres menedéket a téli éjszakák zordonsága ellen a kis 
madár, s a fészekodut igy megszokva, tavaszszal ha nem 
is benne, de legalább környezetében fészkel. Olvastam 
valahol, hogy egy vidéken teljesen ismeretlen madár volt 
a seregély (Sturnus vulgáris), de mihelyt kihelyezték a 
fészekodvakat, a seregély rögtön ott termett és a vidék- ■ 
nek állandó madara lett. így tehát, ha a fészekodú által 
nem is nyújtunk fészkelési otthont a madárnak, de i 
adunk neki egy kis melegedő helyet ■ a tél fagyos éjsza
káin, s a madársereg sem lesz háládatlan érte; annál 
nagyobb buzgalommal irtja nyáron át a sok kártékony - 
rovart.

Domingó jelzett cikkében azt írja: „A télre kiszórt 
szemes eleséget szívesen felkeresi a madár, mert azért

legalább nem kell messzebbre mennie. Az is igaz, hogy 
ezzel mintegy elkényeztetik és kényelemszeretővé, lustává 
teszik a madarakat. Hej, pedig télen is milyen szépen 
megtalálja a madár a maga élelmét 1 Nem-e volna oko
sabb dolog fehát, ha ezen a fölöslegesen elpocsékolt 
pénzen több téli madáreleséget vennének és esetleg 
lustává tennék a rpadarakat?“

Ugyan-ugyan Domingó úr! Hogy gondolhat ilyet ? 
Látott-e már ellustult madarat? Én nem! sem pedig 
más emberfia.

Igen, az éhező madár szívesen veszi az ember könyö- 
rületessiégét, elfogadja a neki nyújtott táplálékot, ha min
dent befújt a hó és csonttá fagyasztott a hideg. de mu
tatkozzon csak a láthatáron egy rovar, vagy hernyó, 
feléje-e néz a madár a neki nyújtott eledelnek ? Úgy 
otthagyja az etetőt, mint szent Pál az oláhokat.

A veréb, — de ez a madarak között kivétel, — persze 
oda vegyül a többi madárral az eleség szóró'• elé, s 
bizony nem bánná, ha holtomiglan is etetnék, mert: 
nagy az ő torkossága! lévén ő leginkább magvakkal élő 
madár, hát igy bizony szívesen veszi, ha gabonafélével 
kínálják s szinte csőre alá hozzák, ám ha bejön a nyár, 
ő is hűtlen lesz etetőjéhez, s megy az asztagokra gaz
dálkodni. Ámbár mi sem könnyebb, mint a verebet az 
etetéstől elzavarni, nem kell hozzá más, mint ügyes 
csúzli (gummi-puska) segítségével egypárat a szebb vi
lágra küldeni, a szemfüles madár mindjárt megorrolja a 
veszedelmet s iparkodik egy házzal odébb a veszedel
mes tájról.

A madárvédelem mindnyájunk közös érdeke. .Vállvetve 
kell iparkodnunk azon, hogy ezen, úgy gyümölcsterme
lőre, mint erdőgazdára hasznos Isten teremtményein se
gítsünk. A madárnak nincs szava, hogy az emberrel 
tudassa kétségbeejtő nyomorát, az embernek pedig adott 
az Ég ura módot arra, hogy rajtuk könyörüljön.

Ha Domingó cikke szerint fognánk fel a madárvédelem 
nemes ügyét, csakhamar azon vennénk magunkat észre, 
hogy nincs madárdal, mely az ember kedélyét vidítsa.

Menjünk csak a szomszéd Németországba és tekintsük 
meg a nagy állatbarát báró Berlepsch seebachi parkját. 
Mit látunk? A parknak minden fája, bokra tele van 
mesterséges fészekodvakkal, melyekben ezer és ezer
számra fészkel a hasznos madár és tisztítja a kertet 
parazitáitól'. Volt is báró Berlepschnek mindig bő gyü
mölcstermése, mig a szomszédok is úgy tettek mint ő. 
Most nekik is van ; nem is ismerik Seebach vidékén a 
cserebogár-veszedelmet vagy hernyójárást.-Báró Berlepsch 
birtokán pedig oly bőven van madár, hogy 1906-ban egy 
1Q3 méter hosszúságú sövényben 73 fészket találtak; 
tehát miden 1'4 méterre esett egy fészek.

Ha a madárvédelem fölösleges valami volna, akkor 
nem foglalkoznának vele egyesületek, sőt kormányok, 
nem tartatnának madárvédelmi kongresszusok.

Lám, a kis Dániától vehetnénk példát, hol még a 
legszegényebb ember is kitesz egy-két fészekodut háza 
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előtti kertjébe, s télen karóra napraforgót tűz, hogy az 
ég madarai éhséget ne szenvedjenek. A dán parasztnak 
öröme telik a madár munkájában, meg is tudja az be
csülni. Vasárnap .korcsma helyett olcsó újságot olvas, 
s ha megunta, gyönyörködik azon, hogy miként szállít
ják a kis tollasok a sok rovarságot és pajort mestersé
ges fészekodvaikba, ahol már csipogva, szájtátva várják 
őket a kedves pici pelyhes fiókák.

A madárvédelem eszméjét, minden gondolkodni tudó 
embernek fel kell fogni. Mindenkinek be kellene lépni 
az „Országos Állatvédő Egyesület“*-be  és mindenkinek 
be kellene szereznie egypár fészekodut, amit minden 
fúrni-faragni tudó ember tud készíteni.

Az Ég madarai nem lesznek hálátlanok irántunk., 
Tavaszszal vidám énekükkel fogadnak s szorgalmas mun
kájukkal nagyban elősegítik gazdaságunk fejlődését.

Ifj. Kasparek Károly.

„Ritka vadász-szerencse.“
Igazán sajnálom, hogy kedves olvasóimnak türelmét 

ezzel az elcsépelt témával kell ismét próbára tennem 
— szives elnézésüket is kérem érte — de nem hagyha
tom szó nélkül Stärk főerdész úr és Hájek Antal úr, pár 
megjegyzését. Azonban megígérem, hogy bármi történjék 
is, ez az utolsó! Most sem a legelső közleményemben 
kifejtett álláspontot akarom védelmezni; ahhoz nincs 
hozzá tenni valóm, se el venni valóm ; mert hisz az 
nem egyéni nézet volt, hanem, egy minden jóizlésű és 
igaz vadász által szentesített regula. A világért sem 
válaszoltam volna én Stark úr első cikkére, hanem tér 
át a személyeskedés terére, mert ilyen ügyben az 
individuális gusztust és polémiát nem tekinthetem hiva
tottnak az igazság eldöntésére. Ha kimondtam a legjobb 
meggyőződésem, szivem és mindig követett elveim sze
rint, az igaz vadászok nevében az Ítéletet, ezen ítélet 
ellen nem a polemizálás és személyeskedés lett volna a 
fórum, hanem érzék, tudás, izlés és míveltség dolgában 
25 — de talán. 50 évvel előttünk álló németországi 
vadászvilág. Ennek az igazi művelt Waldgerecht vadász
társadalomnak igen nyugodtan néztem volna az íté
lete elébe.

Ezek előrebocsátása után és jó példával menve elől, 
engedje meg Stark főerdész úr, hogy minden ki-kiván- 
kozó csípős megjegyzést lenyelve, pár őszinte észrevé
telt tegyek.

Nagyon téved a főerdész úr, ha azt hiszi, hogy az én 
felszólalásomnak személyes tendentiája volt, hogy én 
Jankovich úr felett drákóilag ítélkeztem s boldogult 
Rudolf trónörökös és Ferenc Ferdinánd hasonló cseleke
deteiről mélyen hallgatok. Isten mentsen 1 Én soha nem 
láttam Jankovich urat — a világ minden kincséért sem 

* Budapest, IX., Ernő-utca 11—13. sz.

ítélkezem felette 1 Elvi dolgokban szerintem mindig mellé
kes a személy Én csak az eljárását Ítéltem el 1 Rudolf 
trónörököst nagyon korrekt vadásznak ösmertem igen 
sok „polgári“ tudással — neki ilyen fegyvertényeiről 
nem tudok. Ellenben kiemeltem első közleményemben, 
hogy Őfelségét tartom az igaz vadászok mintaképének s 
az összes uralkodók és várományosok között az egyetlen 
waldgerecht vadásznak! Tessék olvasni a sorok között! 
Ha bővebb és még sok, nagy szerepet játszó vadászról, 
óhajtja hallani véleményemet: legyen szerencsém. Szó
val mindent. Lássa kedves főerdész úr, én nem irigyke
dem a 31 bakra, nem is maga az a tény váltotta ki 
megbotránkozásomat, hogy valaki egy területen 31 bakot 
lőtt! Csakis a mód. a lelövés módja készteti kifakadásra 
az ember jobb érzését. Ha valakinek annyi az őze mint 
József főhercegnek Kisjenőn és Bánkuton, hogy az állo
mány károsodása nélkül lelőhet minden évben 50 drb. 
bakot: — igen jól teszi ha lelövi, hisz azért fizet, költ 
reá, hogy gyönyörűsége legyen benne. Ámde a vadász
műveltség, jó izlés megkívánja, hogy azt kellő vadászias 
formában hajtsa végre s ne sülyessze le a cserkészet 
nemes mesterségét — szárcsázás vagy üveggomb-lövöl- 
dözés niveaujára. Ha valaki lő 50 bakot és ezt a 
mennyiséget 10 külön cserkészeten 2—3 hónap alatt 
hozza terítékre, sőt még fárad és izzad is érte, senkinek 
semmi kifogása nem lehet ellene — ha az állomány 
jól elbírja — legfeljebb irigykedhetünk reá. Ha azonban 
valaki ezt egy délelőtt hajtja végre, bizony minden érző' 
vadász-szívben idegenkedést támaszt s bizony csakis 
mészárlásnak nevezheti. Az, hogy a terület 500 hold és 
hogy az őzek üzekedés előtt lövettek, csak súlyosbító 
körülmények. Semmi esetre nem bizonyítja azonban a 
túlszaporulatot az a tény — mint azt főerdész úr állítja — 
hogy 500 holdon 31 bakot lehetett lőni 6 óra alatt, mert 
500 holdon 40 bakból könnyebb ellőni 31-et, mint 5000 
holdon 400 bakból 31-et. Ebben a kis erdőben bizonyára 
az egész környék őzállománya van concentrálva s ép 
azért kellene rpinden cselekedetet jól megfontolni, mert 
egy egész vidék vadállományának a jövőjéről, qualitásá- 
ról van szó. Ha valahol túlszápor.ulat van, azt nem a 
bakok túllelövésével kell helyrehozni, hanem a sutáké
val. Még olyan vadászt nem ösmertem, aki arról panasz
kodott volna, hogy túlsók a bakom és —ebből kifolyó
lag —• nagyon erősek az agancsok.

Ismétlem és újból hangsúlyozom, hogy nem maga a 
tény, hanem egyedül a mód az, ami megrovást érdemel. 
Nemcsak a társadalmi műveltségünk halad és ragaszko
dik formákhoz, hanem a vadászművéltségünk is. A foly
ton tökéletesedő és finomodó vadászizlés sem nélkülöz
heti már mindig a frakkot-smokingot, Magyarországon 
sem. Ezeknek ’a viselésekor pedig nagyon élesen meg- 

: különbözteti a, nagyvadat (csülkös vadat főként), az apró 
vadtól, a serétes flintát a golyósfegyvertől.

Végezetül még azt kérdezem Stark főerdész úrtól, hogy 
méltányos dolognak tartja-e, ha az egyik vadtenyésztőnek, 
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vadért rajongónak 10 évi nyugdíjat szabad a sutba 
dobni, amiért egyesek kontármódra űzték egy területen 
a vadászatot — addig a másiknak, aki szintén vadte
nyésztő és érző szivű, nagyon kíméletes vadász, még fel 
sem szabadjon jajdulni, ha a tarantella megcsípi?

Most pedig Hajek Antal úrhoz volna pár szó mondani 
valóm! Azt írja ugyanis Hajek úr, hogy túllőttem a 
célon, midőn azt állítottam, hogy 7—8 éves bakok mind 
erős agancsot raknak fel és hogy a bakok 7—8 évig 
kimélendők; mert nincs ember, aki a kort megtudja 
cserkészet közben határozni. Hát kérem alásan, sokat 
gondolkoztam azóta ezen a témán — igyekeztem tapasz
talataimat, élményeimet a régmúltból felidézni s arra a 
conclusióra jutottam, hogy talán mégis csak jól mon
dottam én. 7—8 éves korig a kíméletet (az ilyen min
dig nehezen kivihető s csakis vadaskertben foganatosít
ható, de mindig lehetőleg követendő elv marad egy nyílt 
területen) azért emlegetem, mert akkor egy bizonyos 
túlszaporulat áll be bakokban, ami viszont azt eredmé
nyezi, hogy az erősebb jogainál fogva csakis a leg
erősebb bakok vagy bikák foglalják le a sutákat — 
hasonló erős ivadékot nemzve s a gyengék hoppon ma
radnak. A hoppon maradás pedig a fiatal bakok erős 
testi fejlődését és agancsképződését eredményezi. Tessék 
csak próbát tenni 4—6 drb. egykorú, egynövésű és 
ugyanazon vidékről származott bakkal 1 Tessék egyik 
felét egy ép olyan vadaskertbe helyezni, mint a másik 
kettőt v. hármat s az egyik csoportnak az üződés alatt 
fejenként 4—5 sutát adni, mig a másik csoportnak egyet 
sem. Ugyanazon eleség mellett a sutás csoport alig fog 
a jövő évben erősebb agancsot felrakni, mig a gargon 
csapat kapitális agancsokat rak fel! Probatum est.*  Mit 
bizonyít pedig mindez ? Azt, hogy minél több a bak 
vagy bika és minél kevesebb a suta, annál később 
jutnak a fiatalok a fedezéshez s annál erősebbek az 
agancsok.

Azt nem állítom, hogy cserkészet közben meg lehet 
mondani, hogy 6 vagy 7 éves e az előttünk álló bak 
vagy bika, de azt egész bizonyosan meg lehet mondani 
a fej formájáról, a nyakról, a fej és nyak színezetéről, 
hogy férfikort ért vagy gyermekvad áll-e előttünk. Ha 
ezek a külső jelek — szarvasnál a kos-orr, hajlott 
homlok, a szőrzet színe, a test egész formája azt mutat
ják, hogy az individium férfikorbán van s agancsa mégis 
rongy : le kell lőni 1 De az ilyen dolog nem vadászat, 
nem gyönyörűség ! Az ilyen munkát elvégzi a személy
zet, ha intelligens.

Ami egy állománynak túlszaporodását illeti — az én 
elveim nyomán — bátor vagyok megjegyezni, hogy az 
a túlszaporulat egyáltalán nem mutatkozik, ha a sutákat 
leapasztjuk s azok számát megtartjuk. Ha egy olyan 
területem van, amelyen 50—60 drb. őz jól megél, de

* 15 év óta kísérletezem már ezen a téren. 

jelenleg van rajta 120 satnya őz; leapasztom a sutákat 
20-ra — az ünőket mind kilőve — s a bakokból meg
hagyom a legjobb 30 drbot. Mondjuk van 5 erős 6-osom, 
a többi fiatal 6-os, le nyársasig. Az 5 .erős bak lefog
lalja a 20 sutát s a 25 fiatal bak fejlődik, nő, érik. — 
Üződés után lelövök 2 erős bakot. Jövő évben a gyenge 
6-osokból mondjuk 6 drb erős 6-os lett. Ebben az év
ben már lelőhetek a 10 erősből 5 bakot. Vagyis arra 
kell törekednem, hogy ne legyen 20 drbnál több anya
vadam és ne legyen 5-nél kevesebb erős 6-osom. A 
satnya bakok természetesen az ünőkkel kilövendők. Ahol 
ősagancsok teremnek, ott mindenütt több a himnemü 
vad az -anyavadnál. Ha tehát erős agancsokat akarunk 
ismét teremteni: helyre kell állítani az ősi, egyedül 
helyes ivararányt, ami az összes himnemü vadat, tehát 
a nyársasokat is számítva, úgy aránylik a sutákhoz, mint 
2:1-hez. Ez az egyedüli helyes, a degenerálást távol 
tartó illetve megszüntető és erős agancsokat termő arány 1

Ezen vitatkozni lehet, — de a jövendő bizonyítani 
fogja helyességét.

Gyöngyöshalászi Takách Gyula.
'■ .■ - ......... + ...... ,.

Hivatalos tények*
Ismételten is hangsúlyoztam, hogy a 31 drb. őzbak 

lelövése miatt elhangzott éles kritika ellenében csupán 
azért foglaltam állást, mert ismerem a körülményeket. 
Sohasem voltam barátja a kaptafa metódusnak még 
szóbeszédben sem, annál kevésbbé tartom helyeselhető- 
nek, hogy írásban adott kritikát, megnevezett személyek 
ellenében általános elvek és szabályok alapján kolpor- 
táljunk.

A szaklapnak hivatása, hogy a meddő vitákból is 
tanulságot alkosson: jelen cikkemhez mellékelve egy 
hivatalos okiratot küldök a t. Szerkesztőségnek, mely 
vitánkat a gordiusi csomó sorsára juttatja.

Ezen átiratban a szlavón-verőcei főszolgabíró arról 
értesít engem, mint a szomszédos birtok felügyelő tisztjét, 
hogy Jankovich Bésán Gyula úr az őzek káros túlszapo- 
rodása miatt engedélyt kért 100 drb. őzsuta lelövésére; 
kérdi : nincs-e kifogásom ez ellen ? (Tudni kell ugyanis, 
hogy a horvát-szlavon vadászati törvény értelmében őz
sutát lőni mindenkor tilos.)

Miként a véletlen játéka volt, hogy ismeretlen egyén 
felett ismeretlen egyénnel vitába keveredtem, ép úgy a 
véletlen játéka az is, hogy ma hivatalos dokumentummal 
szolgálhatok annak igazolására, hogy minden személyes 
érdek nélkül csupán tények védelmében emeltem szót. 
De sőt indokolást nyer azon megjegyzésem is, hogy 
részemről „inkább fele annyi bakot és mégegyszer annyi 
sutát látnék szívesebben a terítéken.“

Pedig hányán kiáltottak ezért is pereát-cá, képzelem! 

* A Takách és Stark vitájának befejezéséül.
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Mi pedig itt mosolyogva nézzük azokat, akik tőlünk 
féltik ,a vadászat nyiladozó bimbóit, hogy a mi érzéket
lenségünk fagya miatt nem juthat soha virágzásba. 
Vajha megnyugtathatnám forrongó képzeletüket a bizo
nyított valósággal, hogy mi már a túlszaporulatok ellen 
küzdünk a vadászat terén, midőn ők — a kritikusok 
közül igen sokan, — még csak a kezdet-kezdetén csu
pán elveik és Írott szabályaik védelmében, pattogtatják 
ostoraikat, bár dicséretes ambícióval.

Stark főerdész.

Vadászat és vadkereskedelem.
Rovatvezető Gyulai Gy. Károly.

Hubertus napjának beköszöntésével a vadpiac for
galma is megélénkül s most már a karácsony-újévi 
ünnepszak elmúltáig szakadatlanul növekvőben is marad. 
A vadszállításra nézve a beállott hűvös ősz, itt-ott majd
nem téliesen hideg éjeivel mindenkép kedvezőnek oizo- 
nyult, úgy, hogy ennek következtében a vadáru-forgalom 
a szokottnál is élénkebb volt az idén, minek következ
tében a nagyobb vadpiacokra özönlő vadkészletek ugyan
csak felhalmozódtak néhol, ami a vadárakra s így a 
vadértékesítésre korántsem gyakorolt kedvező hatást. 
A német, osztrák és a francia vadpiácokon még arány
lag legkedvezőbb, árakon volt az őz értékesíthető, viszont 
a szarvashús ára úgy a külföldön, mint minálunk eléggé 
alacsony maradt, amint azt lentebb a nevesebb vad
piacok jelenlegi vadárainak összehasonlításából meg is 
állapíthatjuk. Ez részben érthető,is, miután szarvasból 
túlnyomórészben bőgés szaka alkalmával terítékre hozott 
készletek kerültek a vadpiacra, ez pedig tudvalevőleg 
nem szolgáltat legelső minőségű vadhúst. Elegendő 
számban szerepel a vadpiacon a dámvad is, bár ked
vezőbb árakon ez is nehezen volt értékesíthető. Sörte- 
vadból vajmi kevés készlet került eddigelé piacra s így 
ez kedvezőbb árakon is nyert értékesítést. Nyúl nálunk 
és Wienben elegendő mennyiségben került áruba, viszont 
a nagy arányú berlini vadfogyasztó piacon a beérkező 
mezei nyúl-készletek távolról sem fedezték a keresletet. 
A november elejével bekövetkezett enyhébb, verőfényes 
nappalok nem éppen kedveznek a vadértékesítésnek, ami 
kivált a nyúlpiacon nálunk is érezhetővé vált. A német 
vadpiacon a mezei nyúl helyett temérdek üregi nyúl 
kerül eladásra. Mivel azonban a szállítók ezt az árut 
belezetlenül adják piacra, a gyorsan romló üregi nyúl 
nevetségesen alacsony árakon nyer értékesítést. A hús
drágaság mellett az üregi nyúl húsának bizonyos jelen
tőségét tulajdoníthatnának minálunk is, csakhogy a mi 
fogyasztó közönségünk, talán a felvidéki tótság egy 
részének kivételével, húzódozik az üregi nyúl húsának 
fogyasztásától s így a drágaság csökkentése szempont
jából ez az izes és tápdús húsnemü nálunk alig jut 
szerephez, holott fogyasztása már azért is indokolt volna, 

mivel kártételei révén az üregi nyúl a gazdasági kultú
ráknak nem egy helyett érzékeny csapásokat okoz.

Szárnyasvadféle sorából legtöbb a fogoly és a vad
réce a piacon; azonkívül fácán és szórványosan szalonka 
is szerepel a sorozatban. A vadréce-árak közepeseknek 
mondhatók; a fogoly aránylag alacsony áru, a fácán, 
kicsinyben való bevásárlásnál elrettentőén drága, mig 
nagybani vételnél elegendő alacsony árakon nyert érté
kesítést.

Itt-ott, kivált az északibb vadpiacokon, a fenyőrigó is 
szerepel már a vadpiacon, még pedig darabonként elég 
alacsony 40—50 filléres árakon.

A szőrmepiacon elegendő nyúlbőr-készletek halmozód
nak fel ugyancsak alacsony árakon, ami abban leli 
magyarázatát, hogy tengerentúli vidékekről temérdek 
fagyasztott üregi nyúl kerül Európa piacaira; ezeknek 
beözönlő nagy készlete pedig ugyancsak lenyomja a 
nyúlbőrárakat.

Végtelenül alacsonyak az őzbőrök is, úgy, hogy a 
nyári áru ezekből darabonként 2'40—2 50 korona árakon 
értékesíthető. Valamivel magasabb a szarvasbőröknek 
3’40—4’40 korona közt ingadozó ára.

A leipzigi világhírű prémpiacon, a mondott közönsé
gesebb bőr- illetőleg gerezna — árakon kívül a követ
kező árjegyzékkel találkozunk ma:

kövi nyest gerezna 26’40—30’00 korona
fanyest „ 32’60—4000 „
vidra „ 34’20—38’00
róka „ 9’60—13’20
görény „ 4’20—6’00 „
borz „ 2’40—5’20 „

Hazánk fogyasztó piacai részére mint ugyancsak 
megszivelendő és követendő példát állítjuk ide Szász
ország fővárosának Dresdennek törvényhatóságát, amely 
a városi fogyasztási adókat úgy a vadnál, mint a hal
nál nemrégiben megszüntette. Ezzel a cselekedetével a 
vad- • és a halpiac forgalmát emelte, egyben pedig tete
mesen enyhített a nyomasztó húsdrágaságon is.

Tanulságos összehasonlításul az alábbiakban közöljük 
a bennünket legközelebb érdeklő Budapest, Berlin és 
Wien fővárosok vadpiacainak legutóbbi vadárait :

Őz kilogrammonként:
Budapesten 1’60—1’80 korona 
Berlinben 1’20—2’08
Wienben 1’40—1’80

Olcsó őzhús minőségek tekintetében itt is a berlini 
és a wieni vadpiac, olcsóbb a budapestinél.

Szarvas kgmonként:
Budapesten 
Berlinben 
Weinben

korona0’70—0’80
0’72—0’96
0 90—T00

A szarvashús nálunk olcsóbb, de nem is- oly keresett, 
mint a másik két piacon.
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Dámvad, kgrmonként:
Budapesten 0-70—0-80 korona 
Berlinben 064—0’96
Wienben 1 50— 1 -80

A dámvad nálunk még a szarvashúsnál is kevésbé 
kedvelt; alacsony ára tehát ezzel is indokolt a másik 
két piac magasabb áraival szemben.

Sörtevad kgrmonként:
Budapesten 0'80—1'00 korona
Berlinben ez időszerint nem szerepelt a piacon
Wienben „ „ „ „ „

3-30—4-00
2'40—3-70

Mezei nyúl drbonként, öreg-.
Budapesten 2'60—3’00 korona 
Berlinben
Wienben

Mezei nyúl drbonként, süldő: 
Budapesten 1-60— 200 korona 
Berlinben 1-20—2-20
Wienben 2-00—200

Vadréce drbonként :
Budapesten ez időszerint nem szerepelt
Berlinben 1'20—1’80 korona
Wienben 200—2'40

Fogoly drbonként:
Budapesten 1-00—1-20 korona
Berlinben 0'90—1’40 „
Wienben 1-00—1-80

Fácán drbonként:
Budapesten 280—3-00 korona 
Berlinben 1 08—2'40 „
Wienben 1-80—4-00

Fácánban is Budapest megint csak mint legdrágább 
radpiac vezet a többiek élén.

Erdei szalonka drbonként:
Budapesten 2’50—2’60 korona
Berlinben 3'00—3'60
Wienben nem szerepelt mostanában.

Császármadár drbonként:
Budapesten 2'50—2’60 korona

Fúrj drbonként:
Wienben 0'50—0-60 korona.

* Felhívás a magyar lövészekhez. A közeledő 
stockholmi olympiai versenyek alkalmából a M. O. B. 
Céllövő-szakosztálya a magyar lövészekhez a következő 
felhívást bocsátja ki:

A magyar lövészek külföldi szereplésüknél — egyesek
től eltekintve — kiváló gualitáSuk ellenére, ezideig nem 
tudtak számottevő eredményeket elérni. Ennek oka az 
volt, hogy lövészeink a kellő tájékoztatás hijján, teljesen 
készületlenül, gyakorlatlanul mentek e versenyekre. Most 
azonban, különösen a londoni olympiai lövőversenyek 
feljegyzett tanúságai olyanok, hogy ha azokat tekintetbe 
vesszük, akkor a jól előkészült magyar lövészek a leg
jobb kilátásokkal indulhatnak a jövő évi olympiádra. Erre 
a nevezés utolsó napja azonban oly korai időre esik 
(május 29), hogy a M. 0. B. céllövő szakosztálya — 
nehogy a céllövő gyakorlatokra kiválóan alkalmas, szép 
őszi idő kihasználatlanul múljék el — addig is, amig 
a részletes feltételeket és szabályokat közzéteszi, a lövé
szek érdekében már most közli, hogy

1. a versenyek jelentős része Stockholmban 400 és 
800 lépes között fog lefolyni (részben, hadi puskákkal).

2. azokban döntő szerepet fog játszani a térdelő és 
álló testhelyzetből való és nagy kitartást és gyakorlatot 
igénylő céllövészeti ügyesség (40—40 lövés álló, térdelő 
és fekvő testhelyzetből).

3. a kisebb űrmértékű (kaliberű) puskáknak (pl. hol
landi) több kilátásuk van az érvényesülésre, tehát az 
ilyenek használata (a match fegyvereken kívül) ajánlatos.

4. a kiküldendők alapos kipróbálás után (versenyek 
májusban) fognak kiküldetni és ezeket a versenyeket 
előreláthatóan a M. 0. Cz. Sz. rendezi.

5. a N. 0. B. nevezéseket országunkból csak a M. 0. B. 
utján fog elfogadni.

6. a kiküldendők számát a M. 0. B. fogja meghatá
rozni és ez fedezi a kiküldetés költségeit is.

7. az esetleg saját költségen kimenni óhajtók ebbeli 
szándékukat mielőbb jelentsék be.

8. a versenyszámok között szerepel: a miniatűr fegy
verekkel (6 mm.-ig), a pisztoly és forgópisztolylyal való 
lövés, továbbá az agyaggalambra és a futó szarvasra 
való lövés is.

Mindazok tehát, akiknek kedvük van Magyarország 
képviseletében Stockholmban a magyar lobogó dicső
ségéért küzdeni és reményük lehet arra, hogy a M. 0. 
B. által kiküldendő versenyzők közé bejutnak, jól teszik, 
ha már most szorgalmasan gyakorolnak, és fegyverükkel 
rendbe jönnek.

Az pedig, hogy egy kiváló magyar lövész-csapat a 
külföldön is méltóan szerepeljen, kívánatos volna már 
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azért is, mert éppen egy magyar ember — Szemere 
Miklós — volt az, akinek indítványára a Nemzetközi 
Céllövő Szövetség a hadi puskákkal való lövés számára 
versenyszámokat biztosított. Ez tehát erkölcsi adó.

Részletes közlések következnek. Esetleges felvilágosítá
sokkal szolgál a M. O. B. céllövőszakosztálya: Pogány 
Géza honvédszázados (Budapest VIII., Baross utca 52.) 
címen.* Bánffy Dezső szobra. Dés város közönsége szobrot 
emel Bánffy Dezső emlékének. A szobor-bizottság most 
felirattal fordul a képviselőházhoz, amelyben erkölcsi és 
anyagi támogatást kér. Hasonló megkeresést intézett a 
törvényhatóságokhoz, továbbá a kulturális, gazdasági és 
társadalmi egyesületekhez is.* Az erdőkincstár uj iparvasutja. A liptóujvári 
főerdőhivatalhoz tartozó szvarini, feketevági és teplicskai 
erdőgondnokságok fahozama eddig a Feketevág vizén le- 
usztatva került a liptóujvári fürészgyárhoz. Az erdőkincs
tár most egy uj gőzerőre berendezett erdei iparvasut 
létesítését határozta el, a fatömegek könnyebb szállítása 
végett. A. körülbelül 50 kilométer hosszú vasútvonal elő
munkálataival a jövő hét végén készül el a kincstár. A 
vasút felépítését különben a jövő évre tervezik,, amelyre 
körülbelül 2 és fél millió korona költséget irányoznak 
elő.* Olcsó hús! Az általános drágasággal küzd ma 
minden szerény jövedelmű polgár széles e hazában. Az 
élelmi szerek: marhahús, disznóhús, zsir és vaj, gyümölcs 
és főzelék bámulatos haladással- és gyorsasággal drágul
nak. A háziasszony konyhai étlapján, a zöldségtől a 
csemegéig, az élelmiszer árak emelkedésével kell szá
molnia. A magas kormány is foglalkozott a drágaság 
kérdésével, de eredménytelenül. A konyha költségvetése 
állandóan emelkedő irányzatot követ. Bizonyára örven
detes dolog, hogy egyszer a háziasszonyoknak arról 
adhatunk hirt, milyen uton-módon lehet az élelmiszerek 
egyik legfontosabbikját, a húst, olcsón megszerezni.

Sokszor felvetették már az eszmét: a házinyúlhúst kell 
a nép élelmiszerévé tenni. Hosszú cikkeket Írtak, nagy 
előadásokat tartottak és sok helyen alakultak kisebb- 
nagyobb egyesületek, amelyek célul a házinyúlhús nép
szerűsítését tűzték ki. Ha ezt eredményesen véghez akar
ják vinni, szükséges, hogy az elcsenevészesedett közön
séges házinyúl helyett kultúr fajokat tenyészszenek. Ezek 
a közönséges házinyulak ugyanis sohasem fognak hozzá
járulni ahhoz, hogy a házinyúlhús a nép élelmiszerévé 
váljon. Jó fajta tenyészállatok, melyek gyorsan szaporod
nak, a betegségnek ellentállnak, gyorsnövésüek, igényte
lenek a takarmányozásban és minden kis helyen tarthatók, 
elsősorban szolgáltatnak olcsó húst

Külföldön a házinyúltenyésztést a legegyszerűbb, leg
hasznosabb és legkellemesebb állattenyésztési ágnak 
tekintik, mert a házinyúl közmondásosan szapora, igény
telen és szelíd; ketrecül egy öreg ládával is beéri, és- 
megelékszik a konyhai hulladékokkal és a legolcsóbb 

takarmánynyal. Csak tisztaságot kíván feltétlenül az 
ápolásban.

Ennek fejében már 3 hónapos korában olcsó, könnyen 
emészthető húst ad, melynek ize a csirkehúséhoz hasonló, 
épp olyan tápláló mint a marhahús, és a rnarhalevesnél 
erősebb, tartalmasabb levest ad.

Hogy olcsó húst kapjunk, meg is kell a helyes nyúl- 
fajt választanunk. A házinyúlfajok nagyságban és test
súlyban, a fül állásában és ennek nagyságában külön
böznek egymástól. Lássunk csak néhány fajt, mely hús
termésre alkalmas; ezek: a normandiai házinyúl, mely 
több jófajta házinyúl keresztezéséből származik. Belgium
ban, Észak-Franciaországban és Angliában a földmives- 
és munkásosztály között is nagy elterjedtségnek örvend. 
3l/ä—5 kilónyi, tehát 7—10 fontnyi súlyt ér el. A színe 
a legkülönbözőbb lehet. A szőre sűrű és selyemszerüen 
lágy. A háta kereken iveit, a feje hosszúkás, a nyaka 
rövid, fülének állása határozatlan, de a legtöbbnek hosszú, 
izmos és peckesen fölálló, ami a mezei nyúlra emlékeztet.

A lotharingiai óriás különböző fajok keresztezésének 
eredménye, kizárólag hús-állat. Az időjárásnak ellentálló, 
termékeny üregi nyúlnak, a nehéz kosorruval és a belga 
óriással való keresztezéséből származik; szintén minden 
színben, álló és lecsüngő füllel fordul elő. Könnyű fel- 
nevelhetésénél, termékenységénél és igénytelenségénél 
fogva, kiválóan alkalmas a hústermelésre. Kifejlődve és 
meghizlalva 6—8 kg., azaz 12—16 font súlyt ér el.

A bécsi kék óéiásnyúl bepillantást nyújt a jövőbe 
értékes és érdekes tenyésztésénél fogva. Mintaképe a 
házinyúlnak, övé lesz a jövő. Bécsben kiállításokon elő
kelő helyet foglalnak el. Itt a nehéz fajokhoz tartoznak 
4—6 kgr.-ot, 8—12 fontot érnek el és formájuk, valamint 
testalkatuk a belga óriáséhoz hasonló, azzal a különb
séggel, hogy prémjük kék, mely egyenlő árnyalásban 
borítja testüket. Több fajtáját különböztetjük meg, melyek 
közt legkeresettebbek a sötétkékek. Az állatok ellentállnak 
az időjárás viszontagságainak, termékenyek, igénytelenek 
és gyors növésüek. Nagyságuk és súlyúk dacára arány
lag gyenge csontvázuak és ennélfogva sok húsuk van. 
Gazdasági értékük megnövekedik a ger.ezna értékével, 
mely az ezüst nyáléval csaknem egyértékü. Sötétkék 
állatok tenyésztésénél ügyelpünk kell arra, hogy nap
fénynek ne tegyük ki őket, mert különben a szőr vilá
gosabb színezetet nyer.

A leirt fajok kizárólag hústermelésre valók. Az anyák 
rendszerint 7—8 fiat ellenek.

Az utolsónak említjük, de elsőrangú a hústermő fajok 
közt is az eziistnyúl, amely átlag ugyancsak 2 Vs;—3 
kgr.-ot, 5—6 fontot nyom, de mivel rendkívül jól értéke
síti a legsilányabb takarmányt is, a legolcsóbb húster
melőnek kell minősítenünk. Az ezüstnyúl főértéke kiváló 
minőségű húsán kívül egyenletes árnyalásu bundájában 
rejlik.

Fajtiszta állatok bundája sűrű és puha, amellett igen 
rövid, a füle szintén rövid és fölfelé álló, szorosan összeér. 
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A szeme nagy és élénk, aminthogy élénk az ezüstnyúl 
temperamentuma is. A fiák száma sokszor 10 db, sző
rük először fekete, a mely aztán 2 hónap múlva dús 
ezüstszürkébe megy át.

Még sok más faj van, mely többé-kevésbbé sport
célokat szolgál és itt helyszűke miatt nem sorolható 
fel. Miután csak olcsó húsról van szó, megakarjuk még 
említeni, hogy statisztikai kimutatásokkal igazolható, 
hogy, hazánkban évenkint csak 26 kg. hús jut egy-egy 
lakosra, mig Ausztriában 30 kg., Franciaországban 38 
kg., Angliában 50 kg.

Lakosságunk egyáltalán nem táplálkozik olyan jól 
mint más országokban. Nem csoda tehát, hogy falu
helyen sokaknak burgonyával, kukoricakenyérrel és ká
posztával kell beérniük, mig a városiak lóhust esznek.

A nyulbőrök értékesítésével kapcsolatban új iparágak 
keletkeznének, hogy a nyúlszőr és az ebből készített 
ruhaneműik bevitelét megtakarítsuk. Az évi 2 millió 
nyúlbőr bevétele, mely részint mint imitált prémáru 
(hermelin, párduc, hód, sealokiu), részint mint ruházko
dási cikk (harisnya, sapka, haskötő, női és férfi keztyü) 
kerül az országba, meghaladja a 2 millió K értéket. 
Franciaországban és Belgiumban évenkint több mint 50 
millió nyulbőrt dolgoznak fel.

Láthatjuk mindezekből, hogy a házinyúltenyésztés 
nemcsak jövedelmező állattenyésztési ágazat, hanem 
nagy jövőjű is, mert arra van hivatva, hogy a közép
osztály és a kisemberek husszükséglete legalább rész
ben házilag állíttassák elő s ezen a réven az általános 
husdrágaságot is mérsékelje.

Különösen fontos ez a tenyésztési ágazat még azért 
is, mert a házinyultenyésztéshez nem kell nagy hely. 
Megelégszik ■ egy-egy félreeső zuggal is, tehát városi 
lakók is foglalkozhatnak tenyésztésével, amint Páris 
külső részeiben foglalkoznak is a lakosok.

A tenyésztőanyag beszerzése sem okoz már nehézsé
get, mert gondoskodás történt arról, hogy a legszegé
nyebb néposztály is olcsón szerezhessen be jó tenyésztő 
anyagot.

A nyultenyésztésre vonatkozó összes kérdésekben; 
készséggel szolgál tanácsokkal és felvilágosítással a 
„Házinyúltenyésztés és Értékesítés“ szerkesztősége Csil
laghegy, Budapest.

•» M f» A európai, amerikai , és ázsiai szarvasok, rén- U d H L S 0 K és iramszarvasokról, európai és sibiriai 
••***••  özekről, zerge, antilop, bölény, gazella, 

kőszáli kecske, orrszarvukról, stb. stb. megfelelő agancspárok 
levetett félagancsokhoz, kifogástalan összeállításban. — Valódi és 
utánzóit koponyák vagy homlokcsontokat, agancstáblákat 24 

szállítanak = WEISE és BITTERLICH 
GEORGENWALDE (Csehország). Alapítva 1884. — 5 darab 
sibiriai özagancs, 6 ágú, franko, felaggatásra kész, valódi 
koponyán, 24 korona. — Agancs dísztárgyak, mint lámpák, Író
készletek. Vas agancsok 8—18 végűek. ------------- ■ ----------

Fenyőbaszonfa eladás 
kitermelt állapotban.
Kassa szab. kir. város tanácstermében 1911. 

évi december bó 9=ik napján délelőtt 10 
órakor kezdődő zárt írásbeli versenytárgyalás 
utján eladásra kerül

a Kassa város tulajdonát képező Bankói 
fenyves üzemosztály 1912—1913—1914. évi 
jegenyeíenyő haszonfa hozama és ezzel egyidejű
leg a szél vagy hótörések, szú vagy más rovar 
irtásokból kikerülő haszonfa.

Az összes haszonfa házilag termeltetik és 
vagy a jelenlegi csermelyvölgyi fűrésztelepre, 
vagy Kassára a vásárló tulajdonát képező fa
rakodóra, esetleg az államvasutak gömbfarakcdó- 
jára szállittatik.

Az évenkint kihasználandó haszonfamennyiség 
az I. vágássorban mintegy 2000 tm3 
a II. „ „ 1000 „

A szomszédos üzemosztályok rendes vágás
területén remélhatő jegenyefenyő haszonfa 
az 1. vágássorozatra nézve legfeljebb 600 tm.3 
a II. „ „ „ 300 „

Az ajánlat a kikiáltási árakon felül egész és 
tizedrész százalékokban számokkal és betűkkel 
kiírva és az összes választékokra ugyanazon 
százalékban s egyúttal minden egyes vágásso
rozat haszonfájára külön-külön teendő meg.

Bánatpénz
az 1. vágássorozat fájára nézve 2000 (kettőezer) K 
a II. „ „ „ 1000 (egyezer) K

Kikiáltási árak:
A csermelyvölgyi fűrésztelepre való szállítás 

esetén:
a) 16 cm.-tői bezárólag 25 cm. középátmé- 

rőjü és 2 méter, meg ennél hosszabb haszonfa 
után köbméterenkint 12’50 azaz tizenkettő kor. 
ötven fillér.

b) 26 cm.-es és vastagabb középátmérőjü, 
3’80 m.-es és ennél hosszabb haszonfa után 
köbméterenkint 14’50 kor. azaz tizennégy kor. 
és ötven fillér.

c) 9—11 cm.-es középátmérőjü rúdfáért a 
hosszúságra való tekintet nélkül darabonkint 
70 fillér.

Kassára való beszállítás esetén:
a) 16 cm.-tői bezárólag 25. cm. középátmé

rőjü és 2 méteres, meg ennél hosszabb haszonfa 
után köbméterenkint 14’00 kor. azaz tizennégy 
korona.

b) 26 cm.-es és vastagabb középátmérőjü 
3’80 m.-es és ennél hosszabb haszonfa után 
köbméterenkint 16 kor. azaz tizenhat korona.
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c) 9—11 cm.-es középátmérőjü rúdfáért a 
hosszúságra való tekintet nélkül darabonkint 
80 fillér.

A csermely völgyi fűrész rakodójára való szál
lítás esetén a várostól bérelt jelenlegi fűrészhely 
és szálfa-rakodója, rönkosztályozó tere, valamint 
a deszka-rakodója évi 300 korona bér mellett 
3 évre biztosíttatik a vásárlónak. A fűrész és a 
hozzátartozó fent megjelölt helyen álló építmé
nyek megszerzése iránt annak tulajdonosával 
tartozik megegyezni, akinek bérlete 1912. julius 
1-én jár le.

Az árverési és szerződési feltételek Kassa 
szab. kir. város erdőhivatalánál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők és érdeklődőknek kívánatra 
meg is küldetnek.

Kassa, 1911 november hó 8-án.

Éder,
polgármester.

Faeladási hirdetmény.
Illává község volt úrbéres birtokossága az

1911. évi december hó 7-én d. u. 2 órakor 
Illává községházán (Trencsén vm.) megtartandó 
nyilvános szó- és írásbeli árverésen eladja a 
tulajdonát képező erdőben az 1911. évre elő- 
használatként kihasználásra előirt 2T5 kát. hold 
kiterjedésű „d“ erdőrészletben 779 tm.3-re be
csült tövön álló tölgyműfát.

A becsár mint kikiáltási ár 18331 K aza,z 
Tizennyolcezerháromszázharmincegy korona — 
fillér, melyen alul a tölgy műfakészlet eladatni 
nem fog.

Kiszállítási határidő bezárólag 1912. évi ápri
lis hó 30-ig.

Az árverés érvényességéhez felsőbb jóváha
gyás szükséges.

Bánatpénzképen a kikiáltási ár legalább 10%-át 
készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírok
ban kell letenni.

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és. szerződési feltételek 

a trencséni m. kir. állami erdőhivatalnál, az 
illavai m. kir. járási erdőgondnokságnál és alól- 
irottnál-a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Illává, 1911. évi november hó 9-én.
Simicsek Ferenc, 

úrbéri elnök.

Faárverési hirdetmény.
Máriatölgyes- község volt úrbéres birtokossága 

az 1911. évi December hó 6-án Délután 2 órakor 
Máriatölgyes községházán (Trencsén vm.) meg

tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen 
eladja a tulajdonát képező erdőben előhaszná- 
latként kihasználásra előirt 80’3 kát. hold kiter
jedésű „g, h“ erdőrészletekben 322tm3-re becsült 
tövön álló tölgyműfatömeget.

A becsár — mint kikiáltási ár 6989 kor. — 
fill. azaz: Hatezerkilencszáznyolcvankilenc kor. 
— fillér, melyen alól a tölgyműfakészlet eladatni 
nem fog.

Kiszállítási határidő bezárólag 1912. évi ápr. 
hó 30-ig.

Az árverés érvényességéhez felsőbb jóváha
gyás szükséges.

Bánatpénzképen a kikiáltási ár legalább 10%-át 
készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban 
kell letenni.

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek a 

trencséni m. kir. állami erdőhivatalnál, az illavai 
m. kir. járási erdőgondnokságnál és alólirottnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Máriatölgyes, 1911. évi november hó 9-én.
Schlesinger Salamon 

úrbéri elnök.

112/1911. képv. szám.

Pályázati hirdetmény.
Jolsva r. t. városnál családi okokból állás 

elfoglalása előtti lemondás folytán megüresedett 
erdőmérnöki állásra pályázat nyittatik.

Javadalmazás 2500 korona törzsfizetés, 600 
korona lakbér, 300 korona faeladási jutalék, 
mely a törzsfizetéshez a nyugdíjba be lesz 
számítva, ötször 200 korona ötödéves korpótlék 
a törzsfizetés emeléséhez, 50 ürméter kemény 
tűzifa befuvarozással és szegődmény- föld 
használata.

Nyugdíj törzsfizetés után biztosítva, a válasz
tás életfogytiglanra szól. .

Ezen állást elnyerni óhajtók az 1879. évi 
XXXI. t.-cz. 36. §-ában meghatározott képesítést 
és eddigi szolgálati alkalmazásukat igazoló ok
mányokkal felszerelt kérvényüket f. évi decem= 
bér 15=ig Jolsva város polgármesteri hivatalához 
nyújtsák be.

Erdőrendészeti gyakorlattal bírók előnyben 
részesülnek.

Az erdőtiszt szolgálati szabályzata az érdek
lődőknek rendelkezésükre áll. Szabad idejében 
az erdőtisztnek a mérnöki gyakorlat megenged
tetik. Az állás legkésőbb 1912. január 1-én 
elfoglalandó.

Jolsva, 1911. évi november hó 6-án.
Basilidesz Gusztáv 

polgármester.
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Tölgyfa-eladás.
A tiszakarácsonyfalvi v. úrbéres-közbirtokos

ság 1911. évi december bó 8=án d. e. 11 
órakor megtartandó zárt írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen a m. kir. 
földmivelésügyi ministerium 8496/1911. sz. enge
délye alapján eladja az 1403 kát. hold kiterje
désű, tiszabalparti erdőbirtokán összesen mintegy 
64 kát. hold területén e célra kijelölt és kibélyeg
zett 11.000 drb. 16 cm. és azon felüli mell- 
magasságu és átmérőjű tölgyfatörzset.

A hatósági becslés szerint van:
16—20 cm. melimagasságu átmérőjű törzs 7628 drb. 
21—25 ,, „ „ „ 1970 „
26—30 „ „ ., 957 „
31—35 „ „ ,. „ 252 „
36—40 „ „ „ 14,3 „
41—50 „ 50 „
összesen 2860 cm3 köbtartalommal, amiből 
1903 m3 kéreg nélkül számítóit műfa. Kikiáltási 
ár 21.500 korona.

Az erdő az állami úttól 1 km., a nagybocskói 
vasúti állomástól 4 km. távolságra fekszik.

A fa anyaga a kikiáltási áron alul el nem ada
tik, utóajánlatok el nem fogadtatnak.

Az árverési és szerződési feltételek betekint- 
hetők a m.-szigeti m. kir. jár. erdőgondnok
ságnál és Tiszakarácsonyfalva községházán.

Ezen árverés harmadik és egyúttal utolsó.
Tiszakarácsonyfalván, 1911. nov. hó 4-én. 

(Máramaros, u. p. Nagybocskő.)

Grigássy György, Babinecz Vaszily,
közb. jegyző. közb. elnök.

Erdő=eladás.
Beregmegyében Darózs község határában, 

vasúti állomástól (Beregszász) 8 kilométernyire, 
köves ut mentén két egymáshoz közel fekvő 
komplexumban lévő mintegy 540 magyar holdnyi 
s mintegy 63668 drb. 12732 m3 múfát, 17630 
űrméter tűzifát és 5000 szekér galyfát tartalmazó 
zárt tölgyes erdő fája eladó. Ajánlatok 1911. évi 
December hó 1-ig a Beregszászi Hitelintézetnél 
nyújtandók be. Részletes becslés és egyéb irány
báni részletes felvilágosítás ugyanitt kapható.

245/1911. sz.

faelaöási hirDetmény.
Tiha község volt úrbéreseinek Szuhapatak 

község határában fekvő erdejéből a nagym. 
m. kir. földmivelésügyi minister úr 20736— 
1911. sz. engedélyével rendkívüli kihaszná
lásra engedélyezett mintegy 54'6 k. hold 6490 
ürm3-re becsült vegyes bükktüzifa fatömege 
7988 korona és 75 fillér kikiáltási ár mellett 
1911. évi november lió 27-én d. e. 11 óra
kor Tihá község községházánál nyilvános ár
verésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.

Bánatpénz 800 korona. Szabályszerűen 
kiállított és felszerelt zárt írásbeli ajánlatok a 
szóbeli árverés megkezdése előtt elfogadtatnak. 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.

A részletes árverési és szerződési felté
telek a nagybereznai m. kir. járási erdőgond
nokságnál Ungváron megtekinthetők, illetve 
5 K ért megszerezhetők.

Ungvár, 1911 október 19-én.

Jtagybereznai
m. kir. járási eröö'gonönokság.

1738—1911. szám.

Árverési hirdetmény.
Kőhalom község eladja 41548/1908. F. M. 

szám alatt kihasználásra engedélyezett „Geiskaul“ 
nevű erdejében 52 93 k. holdon található 2089 
drb. tölgytörzset írásbeli zárt ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános szóbeli árverésen.

Az összes fatömeg 4375 m3 műfát és 6520 
m3 tűzifát tartalmaz. A becsár szakértői becslés 
alapján 150.000 K azaz egyszázötvenezer koro
nában lett megállapítva, mely egyszersmind ki
kiáltási árul is szolgál. Az árverés Kőhalom 
község hivatalos helyiségében 1911. dec. bó 
18=án d. e 9 órakor tartatik meg. Bánatpénz 
a becsérték 10°/o-a, vagyis 15.000 K, azaz 
tizenötezer korona. A faanyag dongafára kiválóan 
alkalmas.

Az árverési és szerződési feltételek Kőhalom 
község irodájában a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Kőhalom, 1911. évi november hó 7-én.

Czink Károly, Fáik Ágoston,
főjegyző. bíró.
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Erdei facsemete
1912. évi tavaszi szállításra.

\5 &

800.000 drb. 2 éves lucfenyő Picea excelsa magonc
1.200.000 „ 3

10.000 „ 5 „ „ „ „ átiskolázott
10.000 „ 3 „ jegenyefenyő Abies pectinata magonc

300.000 „ 2 „ banksfenyő Pinus banksiana
10.000 „ 2 „ „ átiskolázott
35.500 „ 3 „ kékfenyő Picea pungens glanca magonc
85.000 „ 2 „ douglasfenyő Pseudo cinga douglasi magonc
5.000 „ 2 „ vörösfenyő Larix europaea magonc
1.500 „ 3 „ „ „ „ suháng

600.000 „ 2 „ feketefenyő Pinus austriaca magonc
400.000 „ 2 „ „ „ „ átiskolázott
300 000 „ .3 „ „ „ „ magonc

1.000.000 „ 1 „ kocsányostölgy Quercus pedunculata
200.000 „ 2

75.000 „ 3
800.000 „ 1 „ kőris Fraxinus americana alba magonc
300.000 „ 2 » » » ” ” »

10.000 „ 1 „ „ „ omus
116.000 „ 2 „ „ „ „ „
50.000 „ 3
85.000 „ 1 „ „ „ excelsior
85.000 „ 2
16.000 „ 2 „ mezgéséger Alnus glutimosa
35.000 „ 2 „ hamvaséger „ incana

1.100.000 „ 1 „ ákác Robinia pseudoacatia „
3.000 „ 1 „ dió Juglans nigra
1.500 „ 2

200 „ 2
6.000 „ 2 „ juhar Acer pseudoplatanus magonc
2.000 3 „ „ „ „ suháng

Továbbá lcislevelü hárs és gleditsia magonc.
A csemeték minősége elsőrendű.
Árjegyzéket kívánatra küld

Junghans E. erdógondnoksága LailliSS (LlinkaSZpric).

Posta: Bihardobrozd (Dobrezt) Biharmegye.
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4727—1911.

Faeladási hirdetmény.
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság kezelése alá tartozó és az alábbi kimutatásba vett 

erdőterületek fakészletének tövön való eladására Besztercén, a m. kir. erdőigazgatóság hiva
tali helyiségében 1911. évi december hó 11-én d. e. 11 órakor zárt Írásbeli ajánlatok utján 
való nyilvános versenytárgyalás tartatik.

| Té
te

ls
zá

m
 | Az erdőbirtok A légközelebbi 

vasúti állomás Eladó fakészlet Kikiáltási

ár

Bánat

pénz

Kihasználás

időtartamatulajdonosa
neve

kiter
jedése

neve
távol
sága Tölgy Bükk ésGyertyán Együtt

község k. hold km. Törzs nr Törzs 
szám mj K K 1912. év 

január 1-töl

i Románbudok Maguricsi 97’4 Beszterce 19 5042 7754 1366 755 8509 100.000 5000 3 év

2 Mititei Dosu 
Pojeni 18-5 Szálva 2 4586 3734 - 3734 56.000 3000 2 év

3 Kisrebra Arsitra 510'6 Rebra 12 4090 3185 - - 3185 48.000 8500 3 év

4 Szálva Dumbrá- 
va 74'4 Szálva 4 8679 11629 - 11629 175.000 9090 3 év

Vételi ajánlatok mindenik erdőbirtokot illetőleg külön-külön teendők meg.
A zárt írásbeli, ivenként egy koronás bélyeggel ellátott és a kitüntetett bánatpénzzel fel

szerelt ajánlatok, melyekben a megajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és a 
melyekben ajánlattevő határozottan kijelenteni tartozik, hogy az árverési általános és szerződési 
részletes feltételeket ismeri s magát azok rendelkezéseinek aláveti, 1911. évi december ll=én 
d. e. 11 óráig nyújtandók be a besztercei’m. kir. erdőigazgatósághoz.

Olyan ajánlatok, a melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, a melyek elkésve nyuj- 
tatnak be vagy pedig, a megállapított feltételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, figyelembe 
vétetni nem fognak.

Az árverési általános és szerződési részletes feltételek a besztercei m. kir. erdőigazga
tóságnál valamint a fent megnevezett községek irodájában megtekinthetők, hol az eladásra vo
natkozó más felvilágosítások is megadatnak. Azokat az erdőigazgatóság az érdeklődőknek posta 
utján díjtalanul meg is küldi.

Besztercén, 1911. évi november hó 3-án.

M. kir. erdőigazgatóság.
Nyomatott Székely és Illésnél Ungvár.
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XI. évfolyam. Rimabánya, 1911. december 1. 23. szám.
MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs :
Remetei KÖVÄRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jolsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára_  _  ... 1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Magyarország mai vagyoni helyzete 
és a magyar erdészet.

Irta zsarolyáni Márton Sándor m. kir. erdőtanácsos.

(Folytatás.)

Mindezeknek dacára ma az irtás elé nehéz
ségek gördülnek az erdészet iránti előszeretet
ből. Ezt az előszeretetet azonban le kell győzni, 
mert az átalakításokkal előmozdítjuk Magyar
országnak jólétét és ez hazafias kötelesség, a 
magyar erdészet pedig mindig hazafias volt.

Lehet mondani, hogy ez a folyamat úgy is 
meg fog történni, ezért kár siettetni. Válaszom 
erre : elég sok haszon maradt el az erdőtör
vény életbelépte óta eltelt 32 év alatt, a nem 
feltétlen erdőtalajokon létesített s ma kiirtandó 
erdősítésekkel pedig sok oly befektetés történt, 
a mely a kifejtett elv szerint mellőzhető ki
adás lett volna. Kár volna tehát még több 
hasznot elmaradni engedni s épen ezért e 
folyamatot siettetni kell és ne féljen senki- 
sem, hogy kevés lesz az erdő, ha arra fogunk 
törekedni teljes erőnkkel, hogy ott érjünk el 
eredményt az uj betelepítésnél és az erdőt ott 
tartsuk fenn, hol egyéb mívelési ág nem ad jö
vedelmet t. i. a nem feltétlen erdőtalajon.

Ne zárkózzunk el tehát az ily irtásoktól! És 
meg kell jegyeznem, vegye mindenki figye
lembe, hogy a ki p. o. 1000 kát. hold
nak irtását csak egy évvel is késlelteti, a birto
kostól 50—60000 K jogosult hasznot von el.

Még egyszer szembeállítom a kérdésnek két 
oldalát.

Szemben áll: a tapasztalatok és kísérletek 
szerint épen nem igazolt, tehát csak papíron 
érzelmi vonásokkal s az erdő iránti előszeretetből 
túlhajtott éghajlati befolyás és a biztosan be
folyó legkevesebb évi 90 millió K bevételi 
többlet. Szemben áll a kérdésben levő ügynek 
eldöntését befolyásoló ellentétek béltartalma.

Az ellenző : be nem bizonyított állítások ; a 
helyeslő : tényekre alapított, biztos számítás.

Hogy ne volna igazságom, a midőn arra is 
hivatkozhatok, hogy a törvényhozás már 1879- 
ben, az 1879. XXXI. t.-ben lehetővé akarta tenni 
ezeket az , erdőtalaj-átalakításokat, a midőn el 
nem tiltotta; és ha most az igy szentesített, ál
láspont elfoglalását sürgetem, semmi esetre sem 
állok törvénytelen alapon s nem cselekszem 
helytelenül, a midőn erre a társadalom figyel
mét reáirányítni megkísérlem, mert ezáltal an
nak szolgálatot tehetek.

Ad 2. Anemfeltétlen erdőtalajokon 
az erdőt fenn kell tartani, hogy talajaik 
egyéb mivelés által úgy kopárrá ne váljanak, 
a mint a mai kopárok ilyenekké lettek, hanem 
az erdőmiveléssel termőképességük meg le
gyen védve s ne legyen a bennük rejlő 
termőerőnek értéke esély elé állítva, 
mert ez a termő-erő nemzeti vagyon.

És ezen elvnek gyakorlati foganatosítása csak 
úgy történhetik meg, ha megtudjuk különböz
tetni a két talajosztályt és erre alábbiak tájé
koztatóként szolgálhatnak.

Gyakorlatilag úgy leend helyesen megoldva 
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a talajminősítés, ha megvizsgáljuk, vájjon ál
landóan alkalmas-e az illető termőtalaj az er
dőn kívül más oly-mivelési ágra, mely nagyobb 
jövedelmet nyújt? Erdőtörvényünk, az 1879. 
XXXI. t.-c., azt mondja, hogy „az irtás tiltatik 
oly erdőkben, melyeknek eltávolítása által a 
futóhomok terjedésének ut nyittatnék, vagy me
lyeknek talaja másnemű gazdasági mivelésre 
(szántóföld, rét, kert, vagy szőlő) állandóan 
nem alkalmas. Az ily talajon álló erdők feltét
lenül fentartandók. “

Ez az alap s ezért kell megvizsgálni a talaj
minősítésnél első sorban is a talajnak az 
erdőn kívül egyéb mivelési ágra való 
állandó alkalmasságát. A midőn azonban az 
alkalmasságot vizsgáljuk s egyéb mivelési ág
nak használatára állandóan alkalmasnak találjuk 
a talajt, nem szabad azonnal kimondani, hogy 
az illető erdőnek fái kiirthatók, hanem az al
kalmasság kimondása után meg kell bírálni, 
hogy olyanok-e a viszonyok, miszerint az illető 
mivelési ág azonnal megkezdhető-e vagy sem, 
mert csak akkor, nem fog romlani a talaj, ha 
az illető mivelési ág ott helyesen folytatható.

Ez a lehetőség kérdése. Ha ez is el van 
döntve, akkor az alkalmasság és lehetőség 
egybevetése mellett a megengedhetőség 
állapítandó meg, még pedig 1. feltétlenül, 2. 
vagy feltételeknek kikötése mellett, vagy 3. ta- 
gadólag.

A tárgyalt eldöntés után a tisztásoknak be- 
erdősitése vagy tisztásként leendő további fen- 
tartása, a fával benőtt területeken pedig az 
irtás megengedése vagy eltiltása mondandó ki.

A minősítési eljárásnak bővebb megvilágítása 
végett, röviden tárgyalom az elbírálásnál fel
merülő főbb eseteket.

Sik területeken, az erdőn kívül más mi
velési ágra való alkalmasság, csupán igen se
kély vagy igen rossz talajoknál, vagy futóho
mokoknál lehet kérdéses. Ez a kérdésesség is 
azonban korlátolt, mert p. o. a szikes terület, 
legelőnek vagy rétnek mindig alkalmas, mig 
fatenyésztésre nem mindig ; továbbá a futóho
mok alkalmas lehet szőlőnek stb.

De ezekben az esetekben a helyi viszonyok 
adják meg a folytatólagos útbaigazítást, hogy p. 

o. a kissé szikes erdőterület nem lesz-e még 
szikesebbé az irtás után, mint több esetben 
megtörtént az alföldön, bár az is igaz, hogy a 
lecsapolások miatt, tehát a viz elvonás miatt 
vált sok terület szikesebbé; a szőlővé alakítás
hoz megvan-e a kellő munkaerő ? lesze-e ele
gendő trágya? stb., mert csak jó karban tar
tott szőlő köti le a futóhomokot.

Hegységben az alkalmasság különböző 
viszonyoktól függ. A minősítés a hegységben 
nagy óvatosságot, gondosságot, alapos vizsgá
lódást és körültekintést'igényel, mert könnyen 
kárt okozhat a hibás minősítés.

Az eljárás folyamán azt kell főleg szem 
előtt tartani, hogy

1. a mai állapotnak változatlanul való hagyása 
nem okoz kárt, mig a tévedés alapján adott 
irtási engedélyből igen nehezen helyrehozható 
veszteségek származhatnak ;

2. mig utólag az - eljárás folyamán mindig 
könnyű ugyanazon talajon az irtást megengedni 
s az átalakítást megtenni ha a talaj más mive
lési ágra alkalmas, addig a téves engedély alap
ján kiirtott s a romlásnak indult talajnak termő
erejét, még az erdőmiveléssel is csak nagy 
bajjal s csak évtizedek múlva lehet utólag 
helyre hozni s a végállapot mégis csak az erdőmi- 
velés leend.

Éhez képest hegységekben irtás en
gedélyezésénél biztosítékul feltéte
len kint mindig ki kell kötni, hogy a 
romlani kezdő talajrészeket utólag 
be kell erdősíteni se tekintetben az er
dész szakértők véleménye legyen döntő.

3. Viszont fel kell említenem, hogy az er
dészet iránti túlságos előszeretet 
(avagy amint ezt Muzsnay Géza erdészeti főis
kolai tanár túlaggodalmaskodás s túltengéské'nt 
jellemzi „Erdőrendezésünk fejlesztése“ című 
művében) ebben az irányban ne érvénye
süljön, mert csak megfosztaná az illető erdő
birtokost oly haszontól, a melyre törvényes 
igénye van

Hegységben a talajalkalmasságot az egyes 
mivelési ágak szerint a következő főt'ényezők- 
kel jellegzem :

A) Előre bocsátván, hogy csak 1. csupán a 
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fák tenyészeti határai közt lévő területekről 
szólok és 2. feltételezem, hogy a lehető s eset
legesen szükséges megfelelő mesterséges talaj
átalakítás meg fog történni s a termőtalajnak 
elromlását elősegitő káros körülmények, vala
mint a talaj termőképességének állandó fenn
tartását gátló befolyások ki lesznek zárva s
3. hozzá teszem, hogy az ily biztosítékok nélkül 
az illető talaj feltétlen erdőtalaj marad s ilyen
ként minősítendő,

B) a) Kerti talaj. Szőlőtalaj. Viz ösz- 
szefutástól mentes, legalább 30 cm. mély termő
talaj, mely nem túlmeredek.

b) Szántóföldtalaj. Viz összefutástól 
menthető, legalább 35. cm. mély termőtalajú s 
enyhe lejtőjű terület.

c) Rét (kaszáló) talaj. Nagyobb meny- 
nyiségü víznek összefutásától menthető, legalább 
15 cm. mély, nem túlmeredek, vagy merede- 
kebb fekvés mellett kötött termőtalajú terület.

d) Leg élőt al aj. Csupán az a terület al
kalmas állandóan, a mely vizösszefutástól egé
szen mentes, enyhe lejtőjű kötöttebb talajú, 
melegebb éghajlat alatt lehetőleg nem déli fek
vésű,. mert a mai kopárok, meredekebb, lazább, 
s vízjárásnak kitett s legelőként használt erdő- 
irtás-területeken álltak elő.

C) Az alkalmasság megítélése s elfogadása 
után, a lehetőség elbírálásánál döntő tényező 
az legyen, hogy az illető mívelési ág fogana
tosítható s fentartható-e s tényleg jelentéke
nyen nagyobb jövedelmet ad-e mint az erdő
gazdaság, avagy a terményeket a közszükség 
szempontjából lehet-e nélkülözni s máshonnan 
pótolni ; p. o. nagy kövekkel szakgatott talajon 
a szántás lehetséges volna-e a kövek közt, — 
a termények kivihetők-e ? s ezekért az útépí
tés kifizeti-e magát, — trágyázás miként telje
sítő ? ez utóbbi célból nem kelle legelőt kiha
sítani a szántóföldmivelés alá venni tervezett terü
letnek soványabb s nem meredek részéből, stb.

Legelőnél a lehetőségi elbírálandó főokok: 
odahajtás, itatás lehetősége ; állatvédelmi szem
pontok érvényesítése, p. o. őriztetés, akol, gyó
gyíttatás, beteg állatok elkülönítése, stb.

Rétnél mérlegelendő a szénafelhasználás módja, 
elvitele stb.

D) A kertnél, szántónál a térnagyság nem 
igen határoz, de már rétnél a kisebb foltokról 
a széna összehordásnak nehézsége oly akadály, 
mely egy kát. holdnál kisebb réteknek engedé
lyezését kérdésessé teheti. Legelőnél csak több 
állatot lévén érdemes együtt őriztetni, ezek a 
kisebb részleteken nem férnének el s ezért 
nem volna helyén való 10 kát. holdnál kisebb 
részleteket átengedni. Ez alól csak ritka kivé
tel lehet p. o. 4 szénégető állandó munkás
családnak 4 tehénre és 1—1 kis borjura 6 kát. 
hold engedélyezhető, ha nincs erdei legeltetés 
a közeli fiatalosokban.

E) 1. A hegységben szántóföldnek, kertnek 
kiszemelhető területek: a mezőgazdasági nö
vénytermelés felső határán alól levő fensikok, 
völgyfenekek, egészen szelíd lejtőjű hegyol
dalak.

2. szőlőnek ajánlhatók a kellő éghajlat alatt 
a keleti s déli lejtők ;

3. rétnek tervezhetők : hegykupoknak, hegy
oldalaknak, gerinceknek legfelső vagy sik vagy 
szelidebb lejtőjű részei, a szántóföldnek és az 
erdőnek alkalmas, de ezek tenyészeti felső ha
tárán felül eső fensikok, stb.

4. legelőnek kiválaszthatók: fensikok, lapos 
hegytetők, széles lapos hegygerincek, szelíd 
lejtőjű kötött talajú területek stb.

Ily 1. és 3—4 alá esők p. o. Gutin-hegy, 
Badacsony-hegy fensikjai, Gálszécs, Monostor
apáti—Köveskálla körüli hegyek egy részének 
fensikjai, Nemesvita, Ederics feletti' lapos ge
rinc stb.

Az ilyenek arra nézve, hogy a mai minősí
tésük helyes-e, t. i. hogy feltétlen erdőtalajjal 
birnak-e vagy sem? fentiek szerinti alkalmas
ság, lehetőség s megengedhetőség szempontjá
ból megvizsgálandók volnának.

F) Ily szántófölddé-legelővé átalakítható és 
ma feltétlen erdőtalajnak, futóhomoknak ma 
nagy átlagban minősített terület Magyaror
szágon mintegy 600,000 kát. hold van.

G) Ezeket szükséges átalakítani, mert Ma
gyarország földmivelő állam, a földmivelés tartja 
fenn az országot és a földmivelésről már úgy 
nyilatkoznak többen (p. o. gr. Károlyi Mihály 
az 1911. évi földmivelésügyi költségvetés tár
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gyalása alkalmával) hogy nagyobb államfen- i 
tartó alap van benne, mint az iparban.

H) Hogy a felsorolt átalakítható területek az 
erdőmivelésnél többet jövedelmeznek, erre elég 
példa, ha a legelő jövedelmét állítom szembe 
az erdő jövedelmével.

A szarvasmarha kifejlődéséhez négy év kell. 
Ma, 1910. év végén, a mikor egy pár ökörnek 
ára átlag 1000 K, egy bika 800 K, egy tehén 
ára átlag 450 K, egy darab kifejlett marhát 
fel lehet venni — a létszámot arányba állítva 
— átlag 460 K értékűre.

Egy-egy darab egy éves borjúnak és egy- 
egy 2-től 4-ik éves szarvasmarhának téli tartá-, 
sát átlagban évi 100 K-ra lehet tenni s így a 
téli tartást négy éven át 400 K-ra. Legelőből 
pedig, egy-egy darab borjú és egy-egy drb. 2—4-ik 
éves tinóra vegyesen kell átlagban legfeljebb évi 
egy kát. hold s igy esik országos nagy átlag
ban egy kát. hold legelőre 460—400=60: 4= 15 
K évi jövedelem. Belevéve a kiadások közé az 
adót, pásztorbért s az elhullott állatokból szár
mazó veszteséget stb., még így is biztosan leend 
a legelő évi tiszta jövedelme évi 10 K.

A magyarországi erdők átlag tiszta jövedelmét 
kiszámíthatjuk a kincstári erdőkéből, melyek az 
egész országban szerteszét feküsznek síkon és 
hegységben s így nagy átlagot mutatnak. Az 
1909. évben (az 1909. évi kormányműködési 
jelentés szerint) a kincstári erdők tiszta jövedelme 
4.280,000 K volt 1.640,000 hektár után, tehát 
egy hektárra esik 2 K 60 f. Avagy Kaán Károly 
erdőtanácsos szerint esik (lásd Erdészeti Lapok 
1911. évi VII. füzet 479. oldal) 3 K 62 f egy 
hektárra.

Ez utóbbit veszem fel alapul s így a hektárt 
átszámítva kát. holdra, egy kát. holdra eső tiszta 
jövedelem 2 K 13 f. De mivel az erdőkincs
tárnak kegyúri s egyéb oly természetű kiadásai 
is vannak, amelyek nem tartoznak a tulajdon
képpeni erdőkiadások közé, felemelem a tiszta 
jövedelmet évi átlag 4 K-ra, hogy így ily egyéb 
kiadásokkal nem terhelt erdőknek országos átlag
jövedelméről lehető megközelítő értéket mutas
sak ki. Ezzel szemben a legelő tiszta jövedelme 
több mint kétszeres, Ha tévednék egy-két koro
nával, akkor is elértem célomat, t. i., hogy ki

23. szám.

mutattam, hogy a legelő tiszta jövedelme több.
E most kimutatottakkal szemben csupán az 

igen sovány legelő marad hátrányban, amelyből 
egy és fél, két, két és fél kát. holdat kell egy-egy 
említett nagyságú darab után számítani. Az ily 
területet már érdemesebb az erdészetnek átadni.

Ezeknek alapján, ha tekintetbe veszszük, hogy 
az erdőkből legelőnek- szántóföldnek 
átalakított terület sokkal többetjöve- 
d el mez: következik, hogy az átalakí
tással a birtokosok anyagi helyzete, 
itt kellően nem is mérlegelhető mér
tékben foggyarapodni ésamegmaradó 
erdők tiszta jövedelme is több lesz.

I) Felhozhatja valaki, hogy az irtással ki- 
veszszük a faállományban ott lévő tőkét és ezt 
vissza nem helyezzük, tehát tulajdonképpen a 
tőkét fogyasztjuk. Ez azonban csak első pilla
natra látszik igaznak, mert azzal, hogy a talajt 
átalakítottuk, tőkét helyeztünk bele, ami abban 
nyilvánul, hogy a mi többet jövedelmez, több 
értékkel bir. P. o. A legelői felvett példát ily 
szempontból tárgyalva; vágatunk 100 kát. holdnyi 
elég szabályos erdőből évenként 1 kát. holdat 
s így-100 éves fát 3600 K értékkel. Ennek az 
erdőnek értéke 3%-al 120,000 K. Ebből talaj
érték, — mint kimutattam — 197 K 64 f, 100 
holdon 19,764 K leend, fára marad 100,236 
K és a puszta talajnak a mezőgazdasági 4% mellett, 
számított értékével, azaz holdankint 1250 K-val 
számítva, együtt 125,000 K, tehát többet ér, 
mint az erdő fástól. A talajnak értéke gyara
podott .kereken 24,000 K-val, a fakészletnek 
értéke 100,236 K és ezt más célra fordíthatjuk 
s így az átalakítással a vagyont 120,000 K-ról 
225,000 K-ra növeltük.

J) Ismételten hangsúlyozom azonban, hogy 
óvakodnunk kell a talaj minősítésnek elhamar- 
kodásától, ha kételyek állanak előttünk.

*
Önkénytelenül kérdheti most már valaki: miért 

nem volt ez eddigelé is így kezdve s folytátva? 
Ennek oka, hogy az 1870-es évi bukás után 
nagyon rá voltak utalva a birtokosok az erdők
ben lévő tőkékre és igen sok erdő kiirtatott. 
Ennek hatása volt az attól való félelem, hogyha 
az erdőirtás ugyanazon arányban folyik, nem
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marad elég erdőnk. Ez volt aztán az oka, hogy 
minden erdőt oly nagy féltékenységgel őriztünk. 
De ez az irányzat is túlságba esett, mert nagy 
átlagban feltétlen erdőtalajnak minősített nagy 
erdőtesteket, melyek pedig csak részben ilyenek. 
Szeged városnak 7481 kát. holdban kimutatott 
erdejéből csak 3 holdat vett fel nem feltétlen 
erdőtalajnak, az 1880—1883. évekbeli erdészeti 
túlbuzgóság és a többit futóhomoknak minősí
tette, holott a homoktalaj minősége lépten-nyo- 
mon változik s lehetetlen, hogy csak három 
hold volna benne nem feltétlen erdőtalaj.

Uj osztályozás szükséges tehát, még 
pedig nem általános nagyjából való, 
hanem ha valahol irtás van tervbe véve, 
a helyi érdekek szerinti arányban 
részletekbe kell bocsátkozni. És első 
sorban a kincstárnak kell példát adni a meg
felelő talajhasználatra. Az átalakított területekre 
bérlő biztosan fog jelentkezni, az erdőnek mai 
járadékát jóval felül haladó bérért.

Mindezek sok erdész előtt nagyon idegenül 
hangzanak és kérdheti valaki: mi vitt engem 
erre a térre? A mai viszonyok vittek, mert 28 
éves tapasztalataim arról győztek meg, hogy 
az erdők fentartásánál az eddigi túl- 
gondosság elhibázott dolog, és nem 
viselhetem el, hogy köztudomásra ne hozzam, 
hogy a túlelőszeretet sok anyagi kárt okozott 
és hogy elég erdőnk van, mutatják az állan
dóan rossz faértékesítési viszonyok. P. o. 
a kincstári erdők kát. holdankinti 2 K 13 f 
átlagjövedelméből 41%-ot a földek mezőgazda
sági jövedelme ad; együttesen 4.280,000 K-ból 
1.750,000 K tiszta jövedelem van a mező
gazdasági használatból. A fára tehát kát. holdan- 
kint csak 1 K 27 f esik.

Ily viszonyok mellett bátran állíthatom tehát, 
hogy az országban együttvéve még mintegy 2 
millió hold erdőt a mezőgazdaság használatára 
át is lehet alakítani anélkül, hogy kevés erdőnk 
maradna.

Ismétlem: Magyarország földmivelő állam , a 
búza, a tengeri s a gazdasági állatállomány 
tartja fenn ezer éve. Ezt az ágazatot tehát, ha 
bajban van, erősen kell támogatni. És ma baj
ban van az állattenyésztés.

És hogy kimutassam, mily arányban áll a 
magyar mezőgazdaság a magyar erdészettel az 
állattenyésztést illetőleg, szembe állítom az ország 
állatállományának mai értékét az erdő állományá
nak mai értékével; s ez aktuális, mert hogy az 
állattenyésztés van ma nehéz helyzetben, min
denki tudja; e miatt eszünk drága hust s ezért 
áll elő az a ferde helyzet, hogy a tescheni vajat 
p. o. Budapesten, Debrecenben, Újvidéken 
árulják és ez a vaj a legjobbak közé tartozik, 
holott Magyarország földmivelő állam.

Lássuk tehát az összehasonlítást.
Magyarországon volt az 1908. évi össze

olvasás szerint:
6.300.000 szarvasmarha, kinőttet, 

bikát, ökröt, tehenet üszőt, tinót, 
borjut nagy átlágbandarabonként
200 K val számítva, értéke . . 1260 millió K

1.900,000 drb. ló, csikó (tenyész-
és versenyanyagot is beleértve) 
öszvér, darabonként 180 K-val 
számítva, értéke..................... 342 millió K

4.700,000 drb. sertés, u. m. malac,
felnőtt és hízott együtt, darabon
ként 60 K-val számítva, értéke 282 millió K 

7.400,000 drb. juh.ésbárány, dara
bonként 9 K-val számítva, értéke 666 millió K

266,000 drb. kecske s gödölye, 
darabonként 6 K-val számítva, 
értéke..........................................l Va millió K

15,000 drb. szamár, darabonként
20 K-val számítva, értéke . V3 millió K 

összes értékük................................ 25518/io m. K
kereken 2552 millió korona.

Erdő van Magyarországon az 1909. évi kormány
jelentés szerint Dráván innen 7.482,741 hektár, 
azaz 13.005,004 kát. hold, tehát kereken 13 millió 
kát. hold.

Ennek értéke, alapul véve a kincstári erdők
nek az említett forrás szerinti hektáronkinti 128 
K értéket, egy kát. hold értéke volna 77 K. 
De ezt az értéket a jövedelmezőségnél említett 
oknál fogva felemelem az előbb felvett 4 
K jövedelem alapján kát. holdankinti 133 K-ra. 
Így a magyarországi összes erdőknek értéke 
1729 millió korona. Ez indokolja álláspontomat 
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És hogyha az a célja az az emberiségnek, hogy 
a talajt a legjobban jövedelmező mívelési ágra 
használja: akkor a fatermesztés a nem feltétlen 
erdőtalajon nemcsak hogy nem lehet cél, hanem 
még feladat sem; mert a célnak elérésénél az 
erdészetnek csak az a feladata, hogy az oly 
talajokon, amelyeken más mívelési ág már 
csekély vagy semmi hasznot sem tud produ
kálni, a fatermesztéssel a célt szolgálja.

(Vége köv.)

Az „Ákác“ — és „Amerikai Diófa“.

(5.) Most, midőn nagy szaktekintélyünk re
mek tanulmányával az ákácfa irányában köti 
figyelmünket, én szót emelek az amerikai 
(fekete) diófa mellett. Nem kis merészség bi
zonyára, de segít az üzleti szellem !

Már a címbe is oda Írtam az ákác kedvelt 
nevét, hogy ezáltal érdeklődést keltsek, mert a 
nélkül bizony aligha tudnám hasonló közked- 
veltetésre juttatni másik pártfogoltamat, mely 
egyelőre csak a háttérben szerénykedik. Pedig 
ez az én célom 1

Arról akarom ugyanis meggyőzni érdeklődő 
szaktársaimat, hogy miként az Amerikából im
portált ákácfa nemcsak hogy meghonosodott 
hazánkban, de sőt hazát cserélt és mint a 
magyar földnek elválaszthatatlan és nélkülöz
hetetlen kultúrnövénye : magyar fává nőtte ki 
magát, — épp úgy az amerikai fekete-diófa is 
hivatva van arra, hogy az ákáccal itt nálunk 
testvéresüljön.

Ma még bizonyára sokan kételkednek állítá
somban, miként egykor az ákácot is mostoha
gyermekként fogadtuk portánkon. De majd az 
idők türelmes tanítómestere, a tapasztalás, ha 
oly széles körökbe jut, mint az ákác terén, 
akkor ismét lesz ünnepünk egy lelkes szaktárs 
körül, ki újabb könyvet ad kezünkbe, hogy is
merni s szeretni tanuljuk ezt a hűséges jöve
vényt is.

Egy kis erőltetett őszinteséggel meg kell val
lanom azonban, hogy midőn az amerikai diófáról 
akarok értekezni, üzleti érzék nélkül is hivat
koznom kellene az ákácfára. Nem hiába, hogy 
egy hazában születtek ők, de van is közöttük 

bizonyos testvéri kapcsolat. Mindkettő a síkföld 
fája; egyik, miként a másik, mély talajt kíván 
s egyaránt a laza földben élnek legszívesebben. 
Gyorsan nőnek, dús koronák alatt, s fájuk sok 
minden célra kitűnő.

A külömbség közöttük az, hogy mig az ákác 
a száraz — és legszárazabb, — valamint a 
leglazább talajban is otthon érzi magát, a fe
kete dió száraz homokon nem él meg; neki 
üde, nedvdús (nem vizenyős!), kötött homok, 
inkább' a homokos-agyag és az agyagos-ho- 
mok való. Ilyenek a víztől mentesített régi ár
terek, folyammedrek, vizmellékek, áradvány- 
földek, melyeknek talaja humózus, mély, por
hanyó és bár üde, nedvdús, de minden vizet 
átereszt, sohasem képez vízállást.

Életrevalóság tekintetében a fekete-diónak 
még egy igen jelentékeny előnye is van min
den vele hasonlatos értékű más fák felett, az 
t. i., hogy ezidőszerint nem ismerjük semmi
nemű betegségét, jobban mondva: ennek a 
fának még nincsen semmiféle kártévő ellensége, 
sem külső, sem belső betegsége. Ahol egyszer 
kedvére gyökeret vert, ott szinte rohanva nő 
terebélyes fává, és törzse, lombja viruló egész
ségben fejlődik.

Igaz, hogy a fekete-diófa termőtalaján más 
fanemeket is tenyészthetünk, igy pl. ákácot, 
kocsányos tölgyet, magas-kőrist, melyek mint 
értékes keményfák méltán gondolkodóba ejthe
tik az embert a választás előtt. De a ki ismeri 
a fekete-diófa előnyös tulajdonságait, az, ha 
módja nyílik a megtelepítésére, sohasem fogja 
azt mellőzni.

Mert a kultiválása semmivel sem nehezebb, 
mint más keményfáké. (Ma még ugyan nagy
ban költségesebb, mert a magja ritkaság számba 
megy.) Növekvésben csak az ákác bir vele 
lépést tartani, fája mindazon célokra, a mikre 
az ákácot használják, hasonlóan kitűnő. Gyü
mölcse értékes kereskedelmi cikk és dús lomb
jával páratlan talajjavító fanem, melynek sar- 
jadzó képessége is vetekszik minden más fa
nemével.

Manap, midőn a modern erdészet oly áldo
zatkész lelkesültséggel tölti be hivatását, lehe
tetlen, hogy a fentiek hallatára ezt a^ kiváló 
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fanemet általános kísérlet és tanulmány tár
gyává ne tegyük. E nemes tevékenységre lel
kesítsen bennünket az ákácfa példája, mely 
egykoron éppen így szerénykedett az ismeret
lenség homályában, s lám: ma már büszkén 
követeli jogait ott is, hol nem régen még félőn 
kopogtatni sem volt bátorsága.

Én már szerencsésen túl vagyok a kísérle
tezésen, de sőt helyen egyszer már be is 
számoltam arról. Most kész munkatervet adok 
szaktársaim kezébe, melynek segítségével bát
ran, s a legjobb siker reményében kövessék 
szerény tanácsaimat.

Előrebocsátom, hogy a fekete-diófa megte
lepítésének egyetlen biztos módja a magvetés 
mindjárt kint a tenyészhelyen. A faiskolában 
való csemetenevelés nem vezet célra, mert a 
csemete már egy éves korában törzsénél jóval 
hosszabb karógyökeret növeszt, mellyel kiül
tetni nem lehet, s a gyökérmetszést (az ág
metszést is!) a fekete-dió annyira megsínyli, 
hogy ha mindjárt nem is pusztul bele, de e 
miatt satnya, nyomorék lesz. Ezt csak úgy le
het elkerülni, ha a faiskolai vetőágyakat egy 
ásónyom mélyen kiárkoltatjuk, s azok fenekére 
deszkát, téglát, vagy cserépzsindelyt rakatunk, 
vagy pedig agyaggal keményre furkóztatjuk, 
hogy a karógyökér ezen akadályokon túl ne 
fejlődhessék. Ez azonban erőszakos eljárás, 
mely a csemeték általános fejlődésére is káro
san hat, azért csak a legvégső szükség esetén 
ajánlható.

Az amerikai diót magkereskedésekből is be 
lehet szerezni, de mivel ma még nem igen ke
resett áru,' ez utón ritkán jut az ember oly 
megbízható vetőmaghoz, mintha azt most ősz
kor termőfák alól maga szedeti és pedig lehe
tőleg zöld burokjában. Ugyanis a vetés csak 
tavaszkor történik megfelelő előkészítés után, 
mert ha a fekete-diót egyszerűen vetjük el pl. 
most ősszel, az majd csak a második tavaszon 
kél ki. Ha azt akarjuk, hogy már a vetés évé
ben kikeljen, akkor következőkép kell eljárni.

A zöld burokjában lévő diót pincébe vitet
jük és ott nedves homokra halmozva, ugyan
ilyen homoktakaróvál vastagpn letakarjuk és 
úgy hagyjuk tavaszig. A lefojtott csomóban 

fekvő dió télen át összefülled, kemény héja 
megpuhul és a csíra életre kél.

Ha a dió zöld burokja nélkül, tisztán jut bir
tokunkba, akkor szintén pincébe visszük, bizo
nyos kerületre arasznyi homokot öntünk, azt 
mészvizzel meglocsoljuk és magot mag mellé 
helyezve, egy réteg diót teszünk rá. Aztán is
mét homokot, mészvizzel nedvesítve és ujább 
réteg diót. így rétegezzük az egészet és leg
felül két arasznyi vastagon nedves homokkal 
takarjuk be. Ez az eljárás tökéletesebb sikert 
eredményez, ha a diót ládába, kádba, vagy 
feneketlen hordóba tesszük el, mert ily hely
zetben az átmelegedést nem akadályozza a 
szabad légjárás.

Folytatólag tudnunk kell, hogy az amerikai 
diófát csakis néhány évi köztes miveléssel te
lepíthetjük meg sikeresen, mert termőtalaján 
általában öles gaz szokott nőni, ami különben 
elnyomná. Ez a körülmény azonban csak előnyt 
jelent, mivel némi haszonnal jár s esetleg a 
telepítési költségeket részben, vagy egészben 
is fedezi.

Tehát a mag beszerzésére következő tava
szon kiosztjuk az erdősítendő földet kapás nö
vények alá, s midőn vállalkozóink az előké
szítő tisztogatással, szántással, boronálással el
készültek, akkor a helyszínére vitetjük a fül-, 
lesztett magot s azt, — legcélszerűbben kis 
kézi kapával, vagy egyszerű cuca segítségével 
5 — 6 centiméter mélyen a földbe rakatjuk és 
pedig 4 láb sor- és 2 láb magtávolság pon
tos kimérése mellett. A sorközökben kukoricát, 
krumplit vagy takarmányrépát lehet termeltetni, 
de szigorúan eltiltva azt, hogy a 4 láb közön 
egy sornál több legyen a mezei terményből.

Minthogy pedig még a füllesztett dió sem 
kél ki valamennyi mindjárt az első tavaszon, 
hogy a munkások a magot ki ne kapálják, 
másrészt, hogy a magágyak környékét legna
gyobb óvatossággal tisztán tarthassák: ezen 
célból mindjárt a diószemek földbe helyezése 
alkalmával minden- egyes mag mellé szuras- 
sunk a földbe jó mélyen előre készített feltűnő 
pálcikát, vagy nádszálat.

Ha a talaj és kiima kedvező, az ily módon 
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telepített fekete-dió tenyészete biztosítva van, 
s 4—5 év alatt teljes záródást nyer.

Nálam pl. a 6 éves telepitvény egyedei át
lag 4—5 méter magasak és törzsvastagságuk 
földszinti átmérete 8—12 cm.

Azt tapasztalom, hogy a fekete-diófa elegyet- 
len állományban igen jól érzi magát és úgy 
vélem, hogy e fanemet legcélszerűbb így te
nyészteni és pedig liget-erdő gyanánt, t. i. egy
két holdas foltokban.

E célra annyival is inkább alkalmas, mert 
tenyészhelyén mezőgazdasági köztes haszná
latra való nagyobb táblák csak ritkán talál
hatók.

Többnyire rétekkel, vízállásokkal, nádas, sá- 
sos vizerekkel vannak tarkáivá és a fekete-dió 
részére megfelelő talajrészek mint kiemelkedő 
szigetecskék kisebb-nagyobb foltokban tűnnek 
elő az ilyen mély fekvésű vidéken, melyek be- 
fásítva a legideálisabb ligeteket képezik.

De tenyészthető a fekete-diófa elegyesen is, 
még pedig legsikeresebben az ákáccal, kocsá- 
nyos-tölgygyel, magas kőrissel és az égerrel.

Már elől hangsúlyoztam, hogy akár elegyet- 
lenül, akár elegyesen akarjuk tenyészteni a 
fekete-diófát, azt kivétel .nélkül mindig csakis 
magról telepítsük. Ellenben a vele elegyítendő 
fanemeket tetszésünk szerint vezethetjük közzé 
magvetés, vagy csemeteültetés utján. E végből 
azt javaslom, hogy az elegyítésnél sorok sze
rint keverjük a különböző fanemeket: egy tel
jes sor ilyen, — egy sor amolyan legyen. Ez 
az eljárás könnyíti a munkát és végeredmé
nyében nemcsak előnyös, de szemre is igen 
tetszetős, szép kinézést ad az erdőnek.

Azt már aztán minden szakember tudja, 
hogy pl. a tölgymakkot, kőrismagot legcélsze
rűbb őszkor vetni; s minthogy a diót csak ta
vasszal rakatjuk, tehát amazokat kénytelenek 
leszünk 1—2 éves csemeték ültetésével elegyí
teni. Az égert meg másként nem is szoktuk, 
mert ezt ritkán neveljük magról: általános szo
kás szerint ártereken, tartós esőzés után kora 
tavaszkor huzgáltatjuk ki azott tömegével talál
ható csemetéket s ezeket használjuk fel tele
pítési céljainkra. Az ákácfa azonban mintha e 
tekintetben is vállalná a testvériséget a fekete

dióval : ezt közzé elegyíthetjük magról, vele 
egyidőben tavasszal.

De az ákácra vigyázni kell, mert könnyen 
elnyomhatná a diót. Azért is ha azt tapasztal
nék, hogy az ákácfa rohamosan emelkedik a 
fekete-dió fölé, akkor amazt mindaddig tőre 
metszetjük, mígnem a diófa is erőre kap.

Az elegyítésnél különben mindig a tenyészet 
éber szemmeltartása a legfőbb feladat. A tele
pítés sikerét sokszor kellemetlen meglepetések 
kísérik: hol egyik, hol másik fanemünk kér 
gyámolitást panaszos tüneteivel. Ezt észre kell 
venni és annak rendje-módja szerint közbe
lépni, mert hiszen a növény életsora is csak 
olyan, mint az emberé : aki bírja, — marja 1

A műtrágyázás az erdőgazdaságban.
VII.

A mesterséges trágyaszerekkel való talajjavítás a mező
gazdaság terén, nagyarányú gyakorlati alkalmazása során 
már régen rávezette a mai gazdaközönséget annak tuda
tára, hogy a legelsőrangunak tudott talajminőségben sem 
fogunk soha elegendő vagy éppen túlbőséges foszfor
készleteket találni. Még a mezőgazdasági kultúrák talajai
nál is kevesebb mennyiségű foszforkészlet jelenlétét lehet 
aztán az erdők talajában megállapítani; minélfogva a 
csemetekerteknek és faiskoláknak igyekezniük kellene 
ezt a hiányt megfelelő összetételű foszforsavas trágyák 
alkalmazásával pótolni.

A foszforsavas műtrágyák sorából a Thomassalak és 
a szuperfoszfát egyáltalán nem tartalmaznak összetételeik 
sorában olyan alkatrészeket, amelyek a növényre bárminő 
tekintetben, még annak legzsengébb korában is hátrá
nyos vagy éppen ártalmas hatást gyakorolnának. Miután 
az erdők műtrágyázásánál, az erdők talajának természetes 
alkatrészei foszforban általában szegények, ugyancsak 
dús mennyiségű foszforsavas trágyázásra van szükség. 
Trágyázás időpontjául a Thomaslisztnél pl. az ősz és a 
tavasz egyaránt alkalmasaknak bizonyulnak. A foszfor
savas műtrágyák egy részét a faiskoláknál mindenesetre 
a szokásos talajmegmunkálások alkalmával kell földbe 
hozni; másik részét pedig a tél folyamán vagy tavasz 
beálltára lehet minél egyenletesebben elszórogatni.

A gazdaságnak bármelyik ágazatáról legyen is szó, 
nevezetesen mező-, szőlő-, kert- avagy erdőgazdaságról, 
korántsem könnyű a megoldása annak a kérdésnek, 
hogy minő tápanyagokkal s e különböző tápanyagok 
sorából mekkora mennyiségekkel trágyázzunk, hogy célt 
és eredményt érhessünk. A talaj és növényeinek trágya
szükséglete függ egyrészt a növények által .feldolgozható 
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formában jelenlevő tápanyagok mennyiségének termé
szetes jelenlététől s függ másrészt a kultiválandó növény
világ egymástól mindenesetre elütő tápanyag-szükségleteitől.

Az agrokémia tudománya ma a legalaposabb vegy
vizsgálaták eredményeként kioktat bennünket afelől, 
hogy minő alkatrészeket tartalmaz a talaj; ámde sajnos, 
ez még nem elég annak tüzetesebb megállapításához, 
hogy ezekből a tápanyagalkatrészekből nagyobb területek 
mekkora mennyiségeket tartalmaznak. Már pedig a 
szükségletek fedezésének ez után kell igazodnia. Hogy 
az idevágó vizsgálódások exakt módszere mellett is az 
eddig elért eredmény nem annyira az agrokémia, mint 
inkább a gyakorlati kísérletek tanulságainak eredménye, 
ez arra int és buzdít bennünket, hogy az erdők mű
trágyázásánál is mindenkép csak a gyakorlati kísérlete
zések megfigyeléseire támaszkodjunk elsősorban.

Szakavatott helyről, nevezetesen agrikultúr-vegyészettel 
foglalkozók részéről is ismételten kifejezést adtak annak, 
hogy az erdők növényzetének foszforsav- és káliszükséglete 
a lehető legcsekélyebb s így ebbeli szükségleteiket az 
erdő kultúrái mindenhol elegendőképpen fedezhetik, 
minélfogva inkább csak arról kell gondoskodni, hogy a 
mutatkozó mészhiány nyerjen megfelelő fedezetet. Az eddig 
e téren végzett kísérletek és gyakorlati eredmények 
egészen mást bizonyítanak. így nevezetesen kézenfekvő 
igazság az, hogy az erdőkujtúrák is csak úgy, mint 
egyebek, minimális felvételi, -tápfeldolgozási képességet 
tanúsítanak a talajban minimális mennyiségekben jelen
levő tápanyagokkal szemben. Adjuk meg a talajnak és 
növényeinek a szükségeseket bővebben, úgy a tápfel
vételi igyekezet is bőségesebb arányú és erejű lesz.

A termőtalaj-alkatrészek elemzésének inkább az a célja 
és rendeltetése, hogy hozzávetőleg megállapítható legyen 
az a körülmény, vájjon bővén avagy csekélyebb mennyi
ségben tartalmazza-e a talaj a magá tápalkatrészeit. 
Ennek alapján aztán következtetéseket vonhatunk és 
számításokat tehetünk, hogy szükséges e a talaj pák egyes 
és minő alkatrészeket a hiányzók vagy elégtelenek sorá
ból megadnunk. így ha pl. valamely termőtalaj száraz 
alkatrészeiben légenyből, káliból vagy foszforsavból csupán 
0,05°/o-nyit vagy még- ennél is kevesebbet tartalmaz, 
úgy múlhatatlanul szükséges az, hogy ezt a minimális 
mennyiséget, bővebb készletek megadásával, mesterséges 
útakon pótoljuk. Viszont ott, ahol kétségtelenül megálla
pítható, hogy a fentemlített három növényi főtápszer- 
anyagból a talaj legalább is az 0,5%-nyi minimumot 
tartalmazza, úgy külön pótlásra gondolnunk fölösleges. 
Sajnos, az idevágó vizsgálatok ezrei során egyetlen egy 
eset sem fordult elő olyan, hogy valamennyi tápszerféle 
a kívánt °/o mennyiségben jelen lett volna, s a minimu
mot képviselte volna, amennyiben vagy az egyik vagy 
pedig a másik főtápalkatrész hiányzott részben avagy 
egészben is. A pótlásra tehát múlhatatlanul szükség 
volt. Ezt pedig csakis közvetlenül folytatott kísérletezések 

utján lehet a gyakorlatban kétségtelenül megállapítani s 
eredményes térre vinni.

Erdősítéseknél, légióként kopár területek, vízmosások 
stb. befásításánál, amikre a földmivelésügyi m. kir kor
mány újabban is nagyobb figyelmet fordít, sajnos, leg
több esetben olyan talajnemekről van szó, amelyek rend
szerint a legsilányabbak, táplálóalkatrészekben is a leg- 
szűkölködőbbek, hiszen rendszerint azért kopárok és 
terméketlenek! Ha tehát az ilyen helyeken erőteljes 
növényi életet, sőt éppen erdőkultúrákat kívánunk alkotni, 
úgy múlhatatlanul szükséges a silány talajnak előfelté
telül megadni mindazokat a tápalkatrészeket, amelyek a 
növényi élet izmosodását, tovagyarapodását ott biztosí
tani képesek. Ott pedig, ahol csemetekertek és faiskolák 
állandó fentartásáról és kihasználásáról van szó, érthető 
módon, már a szakadatlan kihasználás révén is, gondos
kodni kell arról, hogy a talajból szakadatlanul elvont 
tápanyagmennyiségek időnként megfelelően pótoltassanak.

Ugyancsak számottevő erdőkultúrák vezetői és újjá- 
alkotói a külföld egyes kultúrterületein már évek sora 
óta magukévá tették a mesterséges erdőtrágyázás ügyét 
és miveléteit s így érthető az, hogy a műtrágyázás az 
utóbbi évek során szemmelláthatóan nagyot haladt s 
emelkedett jelentőségében. Az ipar ma hihetetlen tömeg
arányokban fedezi szükségleteit az erdőtermékek utján; 
ha már most nem igyekszünk ezt a termékanyagot minél 
belterjesebb gazdálkodás utján, mindenekfölöttt pedig a 
nálunk oly óriási területeket alkotó kopárságok, vízmo
sások, hegyszakadékok s egyéb kihasználatlanul s haszna- 
vehetetlenül heverő területeknek befásításával, erdősíté
sével, tehát kultúrterületekké való alkotásával ujjáterem- 
teni, úgy előbb-utóbb beáll az a veszedelem, hogy a 
virágzó iparvállalatok, anyagtermelés hiányában, pangás
nak indulnak, sőt kénytelenek lesznek üzemüket előbb 
csak korlátozni,_ utóbb pedig, anyag és munka hiányá
ban, be is szüntetni. A kivándorlás majd csak akkor 
fog elijesztően óriási arányokat ölteni olyan tájak felé, 
ahol meg volt a gondoskodás kellő időben minden olyan 
anyagtermelés gyarapítására és biztosítására amivel munká
saink millióinak adhatnánk állandóan biztos kereset-forrást.

Valósággal magasztos feladat vár tehát az erdészetre 
ott, ahol termővé, erdődiszessé tud varázsolni olyan te
rületeket, amelyek tápanyagsilányságuknál fogva eddig 
parlagon, kopáron hevertek, idővel pedig a közvagyon 
valóságos kincsesbányáivá alakulhattak át. Gyakorlati 
példák egész sora tanúskodik arról, hogy a kopár terü- 
lefekből, ha talajuk még oly silány is volt, megfelelő 
miveletek utján idővel a legkiválóbb erdőtalajok minő
ségével összemérhető kultúrák keletkeztek.

A kellően trágyázott csemetének gyökérképződése, nö
vényfejlődése és gyarapodása a trágyázás következté
ben mindenkép biztosított s igy fölöslegessé teszi a 
költséget és. időt rab’ló megújításokat, utóültetéseket, a 
melyek az elmaradottakhoz viszonyítva, rendszerint egy
ben az esztétika rovására fejlődnek.
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Azok a költségek, a melyeket a rendszeres mester
séges trágyázásra fordítunk, minden körülmények kö
zött sokkalta szerényebb keretüek, mint csupán az ujjá- 
ültetések aránylag oly óriási összegeket emésztő költség
kiadásai.

(Folytatjuk.)

Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából.
Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. alerdőfelügyelö.

(Folytatás.)

A hegységi erdőkben a fővölgyek észak-déli irá
nyúak és csak kivételesen húzódnak keletről nyugat felé, 
A völgyek ennélfogva elég légáramlattal bírnak, amely 
körülmény télen erős hidegben nyilvánul meg, úgy, 
hogy 28°-os hideg is előfordul.

A december és január rendesen száraz hideget hoz. 
Nagyobb havazások csak január közepén következnek 
be, de néha március hó végéig is eltartanak. A síksági 
és dombvidéki erdőrészekben a telek csapadékban sze
gényebbek. Ezekben az erdőkben gyakoriak á késői fa
gyok, mig a hegységi erdőkben a vegetációnak csak ké
sőbben (mintegy 2-—3 héttel) történő megindulása foly
tán csak ritkán tapasztalhatók.

A hegyvidéki erdőrészekben a feltalaj általában laza 

és mély, erőteljes, bő humus tartalmú homokos anyag. 
Ugyanilyen a többi erdőkben is, de a fehérszéki erdők
ben még szikes is, a nagybozintaiban pedig vizenyős.

A síkvidéki erdőrészekben nem mondható a talaj oly 
erőteljesnek, mint a hegyvidékiben, aminek oka a faál
lományt alkotó fanemekben- rejlik. Ugyanis a siksági er
dőkben az uralkodó fanem a tölgy, a hegyvidéki erdő
ket pedig bükk borítja, amely sürü lombozatával 
védi a talajt a kiszáradás ellen, amely utóbbi baj a 
legszembeötlőbb a sándorfalui agyagos talajú töl
gyesben.

A siksági erdők altalaja részint agyag, részint homo
kos agyag, a hegyvidéki erdőkben a trachit és andesit 
képezi a talajágyat, helyenként palával áttörve.

Maga a talaj a tölgyesekben általában füvei borított, 
mig az elegyes és tiszta bükkösökben csak lomb és hu
mus takaróval van fedve, amelyet, különösen a koros 
és nem túlsürü faállományok alatt rendszerint szép, 
természetes úton keletkezett fiatalos borit.

A főfanem a bükk (77-5°/o); előfordul alárendeltebb 
mennyiségben a tölgy (15%) és a fiatalosokban mint 
telepitett fanem a fenyő (6’5%), kivéve a 7'2 kát. 
holdnyi „Fenyves“ nevű felsőbányái erdőrészletet, a 
melyben természetes utón keletkezett mintegy 130 éves 
jegenyefenyves van, a terület 1%-át az egyéb fanemek 
foglalják el.

A fanemekre, azok jelenlegi korosztályaira és a faál
lományokra nézve átnézetet a következő táblázat nyújt :

Az erdőállomány kora Az erdőállomány fatömege Összesen

Fanemek szerint
81-100 1 
és több | 61-80 41—60 21-40 1-20 , 81 - 100 

| és tisztás 1' és több 61-80 41-60 21-40 1-20
| és tisztás terület fatömeg

é v e s é v e s
kát. hold köbméter

k a t. h o 1 d k ö b m é t e r

Tölgy . ... 1 2,552-80 445-90 238-70 244-00 2,424 44 319,343 42,294 12,519 7,684 9,203 5,905'84 391,043

Fenyő . , . . 7 20 13-50 86-70 213-50 2,258-70 1,608 3,202 12,894 21,071 25,191 2,579'60 63,966

Bükk . . . . 10,873-84 3,848-20 4,361-30 4,577 30 6,853-90 12.100,772 416,393 253,490 129,309 59,6891 30,514-54 2.959,653

Vegyes fanemek ; 116-10 48-40 - 26-50 191-201 20,695 3,798 - 1,196 2,359 382-20 28,048

Összesen | 13,549-94 4,356 00 4,686-70 5,061 30 11,728-24 2.442,418 465,687 278,903 159.260 96,442
139.382-18

3.442,710

%-ban. .' . . 34°/0 11% 12% 13% 30%

Ezek az erdők a legrégibb időben teljesen rendszer
telenül használtattak. Okai voltak ennek : a szállítási 
nehézségek, a rossz értékesítési viszonyok és a zava
ros birtokviszonyok.

A birtokviszonyok rendezésére vonatkozó úgynevezett 
transactiok rendesen a kezelés szabályozására is kiter
jeszkedtek. Legfontosabbak ebben ,a tekintetben az 1824. 
és 1828. éviek, mert a mai kezelésnek is azok képezik 
az alapját.

A transactiok már kimondják :

A vágás kijelölésének szükségességét, megszabják a 
fadöntés idejét és módját, tekintettel a felújításra és a 
védelmi szempontokra.

Meghatározzák : hogy a szegény lakosság faizása he
tenként négy napon gyakoroltassék az e célra megjelölt 
erdőrészletekben, továbbá, hogy a kohóktól távolabb 
fekvő erdők bányászati és magáncélra használtassanak 
ki, hogy rég e telkeken foganatosítandó építkezésekhez 
a szükséges épületfa ingyen, a bányafa és tűzifa pedig 
meghatározott árban szolgáltassák ki, hogy kerítésekhez 
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való rozsé ezentúl ne adassák ki, hogy oly tisztások, 
amelyek egy szekér szénánál többet nem teremnek, 
beerdősitendők, végül, hogy a legeltetés és makkolta- 
tás bérbeadassék.

Tartalmaznak ezenkívül többféle intézkedést határjá
rásokra, erdő-kártárgyalásokra stb.

Sajnos, azonban ezek az elemi rendelkezések sem 
tartattak be, s mint ezt az erdők mai állapota mutatja, 
a rendszertelen gazdálkodás tovább folyt még a múlt 
században is. —

Az 1860-as évek végén aztán az erdők a rendszeres 
felmérés és becslés alá kerültek, sőt részletes leirás is 
készült róluk, kezelési vagy használati tervek azonban 
még nem. Ezeket a terveket helyettesítette az erdőgond
nok által készített „fatermelési és széntermelési elő-, 
irányzat“, amelynek készítésénél inkább a faszükséglet 
és a pénzügyi szempontok voltak irányadók s a hasz
nálatokat az erdőhatóság belátása, a felújításokat pedig 
az őstermészet szabályozta.

Az 1880-as évek elején már okszerűbb gazdálkodás 
vette kezdetét, bár most sem teljesen megfelelő, mert a 
szabályos állapotra való törekvés most is mellőzve lett s 
a főfigyelem a szükségletek könnyű kielégítésére lett 
fordítva. Szállítási vagy értékesítési nehézségek esetén 
a használatokkal más helyre tértek át, visszahagyva 
jobbára érintetlen vagy átszálíalt faállományokat. így 
lettek értéktelenekké egész erdőrészek, amelyek fatö
megének java a pillanatnyi haszonért áldozatul lett 
dobva, igy maradtak vissza egyes völgyek 3—4 korosz
tályba is tartozó faállományokkal, úgy, hogy a tisztázó 
vágásoknak az egész vonalon való alkalmazása sürgős 
feladattá vált.

Az első rendszeres gazdasági tervek az 1889. évben 
készültek az említett rég: becslési adatok felhasználásá
val, mivel azonban az időközben változott viszonyok 
mellett megfelelők nem voltak, nem nyertek jóváha
gyást.

Végre aztán az 1893. évben elkészült a fernezelyi, 
1894-ben a láposbányai és 1896-ban a kapnikbányai 
rendszeres gazdasági terv, amelyek törvényszerű jóváha
gyást nyerve, a jelenlegi okszerű gazdaság kezdetét 
jelzik.

Ennek a mostani gazdaságnak a célja úgy a bányá
szat, mint a vidék faszükségletét a használatok szigorú 
tartamosságának szem előtt tartása mellett kielégíteni és 
a használatokat a gazdasági beosztás keretén belül úgy 
vezetni, hogy az erdő megfelelő kihasználás, illetve fel
újítás mellett minél előbb a helyes erdőgazdaság köve
telményeinek megfelelő szabályos állapotba jusson.

Célja továbbá az erdőtalaj termőképességének 'a fen- 
tartása és fokozása, a lehető legnagyobb fatermés el
érése s oly választékok és fanemek tenyésztése, amelyek 
az állandó fafogyasztók igényeinek megfelelnek és az 
elérhető legnagyobb jövedelmet biztosítják.

Ezen elvek szem előtt tartásával — a termőhe

lyet is tekintetbe véve — főfanemnek a bükk jövőre is 
megtartandónak találtatott, azzal a megszorítással, hogy 
a síkvidéki erdőkben, valamint az elő- és középhegy
ségben a neki megfelelő talajon a kocsános- és kocsán- 
talan . tölgy fokozottabb mértékben tenyésztessék, a 
bükk pedig jegenyefenyővel és. más értékesebb lomb
fával elegyittessék.

Egyidőben a lucfenyő tenyésztésére és elegyítésére is 
kísérlet történt, de tekintettel ennek gyors növekvésére 
s ezért laza szövetére, tenyésztésétől el kellett állani. A 
jegenyefenyő, mint azt a felsőbányái ős jegenyefenyves 
is bizonyítja, itt megfelelő talajra talál s ezért a faállo
mány értékének emelésére fokozottabban lesz a jövő
ben a bükkös közé elegyítendő.

(Folyt, köv.)

erdészet páriái.
A községi és egynémely más erdőknél alkalmazásban 

álló erdőtisztek szolgálati viszonyait az 1898. évi XIX. 
t.-c. rendezte. Államosította a megyei erdőtiszteket, de 
teljesen figyelmen kívül hagyta az altiszti személyzetet, 
— a kerületi erdőőröket. Az erdőtisztek ma már állami 
tisztviselők, kiknek rendezett státusuk és így biztos 
jövőjük és nyugdíjigényük van. Az altisztek (a kerületi 
erdőőrök) sem a megye, sem az államnak nem alkal
mazottjai, hanem egy intézménynek tagjai, melyet akkor, 
mikor fizetésről van szó, nem ismer el sem a megye, 
még kevésbé az állam, de mikor kötelességteljesítésről 
van szó, agyonparagrafusoz, kezdve az erdőtiszttől a 
a legmagasabb fórumig, mindenki.

A jó kerületi erdőőr jobb keze az erdőtisztnek és 
hathatós támogatója nehéz szolgálati viszonyai között. 
Ha áz erdőtisztnek nehéz a helyzete, az erdőőré még 
nehezebb.

Egy-egy erdőőrre 30—40, néha több birtokos erdőinek 
őrizete és valljuk meg őszintén, sokszor a tényleges 
kezelése is rá van bizva. Az a szegény ember, ha pon
tosan akarja teljesíteni szolgálatát — távol családjától — 
minden tisztességes tápláléktól megfosztva, szalonnán és 
kenyéren tölti el úgyszólván az egész életét.

Ezen állásokra vonatkozólag a fizetés és egyéb csekély 
járandóságok még 20—25 évvel ezelőtt lettek meg
állapítva és azóta nem változtak. Hiába szállt fel a 
gabona ára, hiába lett drágább a hús és egyéb élelmi
szer, hiába lett drágább a lábbeli és ruha, — a kerületi 
erdőőr fizetése még ma is ugyanaz. A fizetés és egyéb 
járandóság összege 500—1000 korona között ingadozik 
minden nyugdíjigény nélkül. Ezen nyomorult fizetéseket 
egyes helyeken az adóhivatalok fizetik, de vannak még 
törvényhatóságok, hogy az a szegény erdőőr ezen cse
kély járandóságait is havonként kénytelen az erdőbirtok 
arányában a 30—40, sőt több erdőbirtokosnál összekol
dulni és még az is megesik, hogy ezt sem kapja meg. 
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Ez tarthatatlan állapot! Ma, amikor az állam még az 
utolsó cselédjéről, sőt mások cselédjeiről is gondosko
dott, — a kerületi erdőőr azon pária csupán, a kiről 
megfeledkezett. Nincs ember, aki szót emeljen értük, 
nincs, aki pártjukat fogja 1 A Máramarosmegye által a 
kerületi erdőőrök államosítása ügyében megindított szép 
akció, úgy látszik, süket fülekre akadt. Nem hallani róla 
semmit 1

Pedig hát az erdőtiszteknek is érdeke, hogy oly al
tiszti karral rendelkezzenek, mely gondtól ment, mely 
nehéz hivatását örömmel teljesíti 1 Mert a mai körülmé
nyek mellett, amikor az a qualifikáció nélküli kocsis sem 
kapható 600 koronán alul, — hogy kívánhatnak tisztes
séges szolgálatot egy erdőőrtől, kitől erdőőri szakvizsgái 
bizonyítvány mellett oly sok mindenfélét kívánnak és kinek 
ezen szolgálatai fejében oly fizetést adnak, melyért ma már 
kocsist is alig kapni?! Arról a kocsisról és annak család
járól gondoskodik a cselédtörvény, — az erdőőr pedig, 
ha munkaképtelenné válik, mehet koldulni. Há meghal, 
— úgy családja foghatja a koldusbotot, mert nem gon
doskodik róla senki. Ily állapotok és ily kecsegtető jövő 
mellett nem várhat az erdészet ezektől az emberektől 
semmit, csak korrupciót. Ily viszonyok nem engedelmes 
altiszteket, de szociálistákat és anarkistákat nevelnek.

Azért, mig nem késő, fogják pártját áz erdőtisztek al
tisztjeiknek saját érdekükben is. Hassanak oda az intéző 
körök, hogy az 1898. évi XIX. t -c! keretét bekoronázó 
azon intézkedés, mely az altiszteket államosítja és szol
gálatát szervezi, mielőbb meglegyen, mert ha ezt el
mulasztják, úgy az üresedésbe jövő állásokra megfelelő 
embert nem kapnak; a régiek pedig elkedvetlenítve, — 
szolgálatukat nem fogják azzal az odaadással teljesíteni, 
melyet a szolgálat megkíván, és beáll majd az az idő, 
amikor erdőőrök nélkül maradnak. Kérdem, mit fog majd 
akkor tenni az 1898. évi XIX. t.-cikkel agyanparafuso- 
zott erdőtiszt, ha nem lesz altisztje ? Jó lenne talán a zöld 
asztalnál erre is gondolni, és azt, ami elmaradt, egy 
kiegészítő póttörvénynyel helyrehozni! D F. M R

Könyvismertetés.A sztereofotogrammetria gyakorlata és ennek -segítő eszközei.
Irta Bágyoni Szabó Endre tanársegéd.

Olvasóink előtt is egy előnyösen ösínert iró művét 
ismertetjük az alábbiakban.

A mérési technikának egyik legújabb vívmányáról 
értekezik a szerző, melyet a közelmúltban a tökéletes
ségnek legnagyobb fokára emeltek szaktudósaink és az 
elvileg megállapított törvényszerűségeknek a gyakor
lati életbe való átültetését megvalósító mérnökeink.

A technika magas színvonalán álló s kiváló szak
tudással megirt művet melegen ajánljuk olvasóink szives 
figyelmébe, főleg szaktársainknak, akik — mint a szerző 
találóan megjegyzi — nem zárkózhatnak el többé ama 
eredmények célszerű felhasználása elöl, melyeket a 
stereofotogrammetria gyakorlata: a csillagászat, a hadi 
tengerészet, a terepfelvételek (izoipszás térképek szerkesz
tése), a városmérések, az épületmérés, az interiőr-mérés, 
az élő és élettelen tárgyak részletes mérései, a sztereo- 
metria és a mikrometria terén eddig elért és fel tudott 
mutatni anélkül, hogy az elméletei közül csak egyet is 
feladni kénytelen lett volna. S ez fényesen igazolja a 
sztereofotogrammetria gyakorlati értékét, melylyel a mérnök 
lehető legnagyobb pontosság nyerése mellett, időt és 
pénzt takarít meg.

A mű tartalma két főrészre oszlik, u. m.: 1. a külső 
{mezei) munkálatok, 2. a belső (szobai) munkálatok, 
vagyis szerkesztések leírására, vagy szerző szavait idézve: 
„a tárgyalt gyakorlati eljárások,első csoportja a fototheo- 
dolittal végzett felvételnek, második csoportja a sztereo- 
komparatikus közvetlen távolság és magasságmérésnek 
el nem kerülhető, állandó hibáit van hivatva a lehető 
minimumra csökkenteni.“

A mű mint különlenyomat, jelent meg az Erdészeti 
Lapok 1911. évfolyamának XVI. és XVII. füzetéből.

Érdeklődők forduljanak a mű szerzőjéhez Selmec
bányára.

Vadásznaptár.
Kitüntetve az első nemzetközi vadászati kiállításon-

Szerkeszti Remetei Kőváry János. 1912., Vili, évfolyam.

Gazdag és értékes tartalommal jelent mega „Vadász
naptár“ az 1912-ik évre.

Egy valódi vérbeli vadász műve ez, mely tanítva 
gyönyörködtet, s minden vadásznak kedvenc olvasmá
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nyát keli, hogy képezze. Tartalma mély szakértelmet, 
tudást, főleg pedig tárgya iránt táplált meleg szeretetet 
árul el.

Rendes tartalmán, a „vadászati tudnivaló az év 
minden hónapjára", vadjaink természetrajzán, s ehez 
tartozó nélkülözhetetlen tudnivalókon kívül a mű lénye
gesen bővült értekezésekben és táblázatos kimutatások
ban. Ilyenek a „Vadászati viszonyaink“ cimü fejezet, 
találó jellemzéssel; „a szárnyas vad természetrajza", 
a „trophea kezelése", „a vadász ruházata és láb
belije" stb., maga a cim elárulja tartalmuk érdekessé
gét. Továbbá: „Uj fegyverek1', „Újdonságok" cimü 
fejezetekben minden meg van, amit a technika ezen a 
téren újat teremtett.

A művet táblázatok egészítik ki és fejezik be, neve
zetesen honos szőrmés vadak üzekedési és ellési ideje; 
költési időszakok; a vadak átmeneti elvámolása; öszsze- 
hasonlító táblázat; balisztikai kimutatás; töltények mére
tei ; tilalmi időszak stb.

Kapható Székely és Illés könyvkereskedésében Ung
vári és ,ifj. Nágel Ottónk Budapest, Vili., Múzeum- 
körut 2. sz. — Ara 3 korona 20 fillér.

Közgyűlési jegyzőkönyv.
Felvétetett az Arad-Temes-Déva-Lugos vidéki Erdé
szeti Egyesületnek 1911. évi október hó 8-án Lúgoson 

megtartott közgyűlése alkalmával.

Tárgysorozat.

1. Székely Mózes ügyv. alelnök üdvözli a megje
lenteket, megállapítja a közgyűlés határozatképességét, 
sajnálattal közli, hogy báró Solymossy Lajos elnök komoly 
akadályok miatt a gyűlésen meg nem jelenhetvén, a 
gyűlést lendületes szavakkal megnyitja, hangsúlyozva az 
összetartás, a komoly munkára törekvés és együttérzésből 
származó előnyöket, úgy erdőgazdasági, mint társadalmi 
téren.

Bejelenti, hogy a m. kir. földmivelésügyi Minister 
Úr képviseletében megjelent Csipkay János, — az Orsz. 
Erdészeti Egyesület képviseletében Székely Mózes, — a 
Baranya-Somogy és Tolnamegyei Erdészeti és Vadá
szati Egyesület képviseletében Halász Géza, — a Borsod- 
Gömör és Heves megyék Erdészeti Egyesülete képvise
letében Fogassy Gyula, akiket a közgyűlés nevében 
üdvözöl.

A jegyzőkönyv hitelesítésére pedig felkéri Bereczky 
Gyula és Nagy Károly tagtárs urakat.

Közgyűlés zajos éljenzés mellett tudomásul veszi a 
bejelentést, — lelkesen ünnepli az elnököt, s a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Bereczky Gyula és Nagy Károly urakat 
küldi ki.

2. A titkári jelentés egész terjedelmében felolvasta
tott. Ebben kegyeletes szavakkal emlékszik meg néhai 
báró Bánffy Dezsőnek, az Orsz. Erdészeti Egyesület 
nagyérdemű elnökének elhunytáról, s indítványozza: hogy 
az erdőgazdaság fejlesztése körül vasakarattal, soha nem 
lankadó buzgalommal, szívének, lelkének minden erejével 
és melegével kifejtett tevékenysége, soha el nem múló 
érdemei jegyzőkönyvileg megörökíttessenek, s egyben 
elhunyta felett mélyen érzett részvétének adjon a köz
gyűlés kifejezést.

Továbbá jelenti, hogy az egyesület tagjai közül 
elhunyt Hollós m. kir. főerdőmérnök, s kéri, hogy elhunyta 
felett részvétünknek jegyzőkönyvileg kifejezést adjunk.

A továbbiakban jelenti titkár, hogy a Selmecbányái 
főiskolán fenálló segélyzőegyesület elnöksége a „Mensa 
Akademica“,— a „Bánáti Kör“ pedig a saját céljaira 
támogatást kér. Erre nézve a választmány nevében azon 
indítvánnyal lép a közgyűlés elé, hogy: a fentiek nemes 
céljaira és p.: a „Mensa“ javára 200 (kettőszáz), a 
„Bánáti Kör“ részére 25 (huszonöt) koronát megszavazni 
méltóztassék. Egyesületünk tagjainak száma 3 alapitó 
és 108 rendes tag. Az egyesület vagyona -1910 ik év 
végén 2134’21 korona.

Titkári jelentést a közgyűlés egész terjedelmében 
tudomásul veszi. A „Mensa Akademica“ részére 200, — 
a „Bánáti Kör" részére javaslatba hozott 25 koronát egy
hangúlag megszavazza.

3. A pénztári számadás felülvizsgálására ajánlja 
elnök Ajtay Sándor és Székely István tagtársak kiküldé
sét, s a közgyűlést felfüggeszti. Elfogadtatik.

A közgyűlés’ újbóli , megnyitása után a számvizsgá
lók jelentik, hogy a pénztári számadást felülvizsgálták s 
azt . rendben találták.

Közgyűlés a jelentést köszönettel tudomásul veszi, 
a pénztárnoknak köszönetét szavaz, s a felmentvényt a 
szokásos fentartással .megadja.

4. Elnök úgy a maga, mint tiszttársai nevében kö
szönetét fejezi ki a belé helyezett bizalomért, s ezt a 
maga és tiszttársai nevében a közgyűlés rendelkezésére 
bocsájtja. A maga részéről kijelenti, hogy sokoldalú elfog
laltsága mellett äz alelnökséget tovább nem vállalhatja, 
s ajánlja ügyvezető-alelnökül Halász Géza tagtársat.

Nagy Károly tagtárs szólásra jelentkezik, s indítvá
nyozza, hogy: a közgyűlés szavazzon köszönetét a tiszti
karnak buzgó fáradozásáért, melyet jegyzőkönyvileg meg
örökítsen s egyben ajánlja a tisztikar és választmány 
újbóli megválasztását.

Az elnöklő Székely Mózes alelnökkel szemben 
pedig ama reményeinek ad kifejezést, hogy az, a köz
gyűlés óhajtása elől kitérni nem fog. — Az indítványokat 
a közgyűlés nagy lelkesedéssel teszi magáévá.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



454 MAGYAR ERDÉSZ 23. szám. .

Elnök a választást elrendeli, annak eszközlésére Nagy 
Károly, Bereczky Gyula és Hajdú Gyula tagtársakat kéri 
fel, a közgyűlést felfüggeszti.

A közgyűlés megnyitása után a szavazatszedő kül
döttség előterjeszti jelentését, mely szerint megválasztattak 
egyhangúlag: Elnökké: báró Solymossy Lajos. 1. alelnökké: 
Székely Mózes, II, alelnökké: Halász Géza. Pénztárnokká: 
Bécsi Dezső. Titkárrá: Fogassy Gyula. Választmányi 
tagokká: Balás Sándor, Bodnár Richard,-Bojtner Gyula, 
Csathó Pál, Csipkay János, Dömötör Tihamér, dr. Fábry 
Sándor, Földes János, Haumer Károly, Kendeffy Gábor, 
Kubányi Endre, Nagy Károly, Nemes Károly, Oszterlamm 
Ernő, Páll Miklós, Ritter Károly, Szenes József, Szentpály 
Kázmér, Tavi Gusztáv, Török Sándor.

A közgyűlés a választás eredményét lelkesedéssel 
veszi tudomásul. Mire Székely Mózes elnök a maga és 
tiszttársai nevében lendületes szavakkal köszöni meg a 
megnyilatkozott bizalmat, s kijelenti, hogy a megnyilat
kozott bizalom folytán a választást köszönettel elfogadják.

5. Az 1912-ik évi költségvetést a választmány 700 
kor. bevétel és 80 kor. 25 f. kiadással terjeszti elő. Elfo- 
gadtatik.

6. Több egyesüteti tag indítványozza, hogy jövő
ben a közgyűlések lehetőleg kirándulásokkal egyesítve 
az erdőn és nem zárt falak között tartassanak.

A kirándulások hasznos, az erdőgazdaságot érdeklő 
kérdések felölelésével s megvitatásával hozandók kap
csolatba s arra használtassanak, hogy abból az egyes 
tágok tapasztalatokat merítsenek.

Az indítványok egyhangúlag elfogadtatnak, s elnök 
•azokat határozatokká emeli.

Halász Géza alelnök, a jövő évi közgyűlés meg
tartását illetőleg indítványozza, hogy erre egyelőre az 
„Államvasut Társaság" birtokai jelöltessenek ki, s az 
Anninán vágy Oravicán tartassák meg, ha erre nézve 
akadályok fel nem merülnek. Utóbbi esetben a közgyűlés 
helyének megállapítása a választmányra bízandó! — 
Elfogadtatik.

Elnök úgy véli, hogy a közgyűlés minden tagjának 
helyeslésével találkozik, ha a rendezés közül kifejtett 
buzgó fáradozásért Csipkay főerdőtanácsos úr rendes 
tagnak a közgyűlés nevében hálás köszönetét fejezi ki.

Egyben köszönetét fejezi ki a Lúgoson lakó tag
társaknak, a vendégek fogadása s kalauzolása körül 
kifejtett szeretetteljes tevékenységükért s ezzel a f. évi 
közgyűlést berekeszti.

Közgyűlés ehez egyhangúlag hozzájárul s az elnök 
lelkes éltetése mellett feloszlik.

K. m. f. Székely Mózes alelnök s. k., Fogassy' 
Gyula titkár s. k. Hitelesítésül: Bereczky Gyula s. k., 
Nagy Károly s. k.

íáW

Meghívó
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére.

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes köz
gyűlését december hó 17-én d. e. 10 órakor Budapesten, 
saját székházában (V. Alkotmány-u. 6. sz.) tartja meg a 
következő tárgysorozattal:

1. Jelentés az egyesületnek a legutóbbi közgyűlés óla 
kifejtett tevékenységéről.

2. Elnökökét alelnök, 13 választmányi tag és szám
adásvizsgáló bizottság választása. A választmányban 10 
hely 4 évre, 2 hely 2 évre és 1 hely 1 évre töltendő be.

A választmányból az alapszabályok értelmében ki
lépnek, de újból választhatók: Almásy Andor, Csupor 
István, Gaul Károly, Hoffmann Antal, Laitner Elek, 
Muzsnay Géza, Széchényi Bertalan gróf, Téglás Károly, 
Tomcsányi Gyula, Vük Gyula. Három hely három vá
lasztmányi tag elhalálozása folytán ürült meg.

3. Az igazgató-választmány jelentése az 1910. évi 
zárszámadások megvizsgálása és az 1912. éviköltségvetés 
megállapítása iránt.

4. Az igazgató-választmány javaslata a Deák Ferenc- 
alapítvány 1912. évi kamatainak hovafordítása iránt.

5. Emlékbeszéd báró Bánffy Dezső egyesületi elnök 
fölött. (Tartja: Téglás Károly miniszteri tanácsos.)

6. Indítványok a jövő évi közgyűlés helyére és ta
nácskozási tárgyaira nézve.

7. Indítványok az egyesület céljainak előmozdítására 
általában. (Ily indítványok az alapszabályok értelmében a 
közgyűlést megelőző napig a titkári hivatalnak Írásban 
bejelentendők.)

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület 
t.. tagjait felkérni, , hogy a közgyűlésen minél számosabban 
megjelenni 'és tanácskozásainkon résztvenni szívesked
jenek.

Budapest, 1911, évi november hó 4-én.

Elnökség: Dr. Bedö Albert s. k.
alelnök.

Pályázat.
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1911. 

évi Julius hó 2-án Rimaszombatban megtartott rendes 
közgyűlésének határozatából pályázatot hirdet a bükkfa 
feldolgozásáról és értékesítéséről legalább két nyomtatott 
ív terjedelmű értekezés megírására, amely tárgyalná 
a bükkfa különféle feldolgozási módjait: fűrészelés, páro
lás, telítés stb.; s felölelné a különféle választékok szok
ványméreteit, a hazai és külföldi piacokat, s az ott 
jelenleg elérhető eladási árakat

A pályadij: 200 korona az egyesület irodalmi alapjá
ból. A pályadijat és dicséretet nyert pályamunkák a 
„Magyar Erdész" szaklapban fognak közöltetni s szerzőik 
nyomtatott ivenként 64 kor. irói dijban is részesülnek.
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Bírálóbizottság az egyesület választmánya.
A pályamunkák 1912. évi január hó 1-ig jeligével el

látva, az iró nevét rejtő jeligés levél kíséretében, Borsod- 
Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete titkári hivata
lához Rimóca, u p. Rimabánya, Gömö.rmegye küldendők.

Rimóca, 1911. augusztus hó 15.

A titkári hivatal.

K vadászat szervezetének történeti 
kialakulása.

VI.
A vadászat szervezetének történeti kialakulása során 

külső kiegészítő szerepe jut a vadászöltönynek is, amely 
mig egyrészt megkülönböztetni volt hivatott a vadász
embert egyéb foglalkozási ágak egyéneitől, másrészt 
kezdettől fogva a színek megválasztásában is azt a 
törekvést árulta el, hogy a vadászember az elejtendő 
vad 'előtt lehetőleg észrevétlen maradjon. Érthető ennél
fogva, hogy a vad tartózkodási helyét szolgáltató erdő
ségek zöld, szürkés és barnás színárnyalatai voltak e 
tekintetben minden idők sörán az irányadók. így már 
a vadászati szakirodalom francia nyelven megirt közép
korbeli legrégibb műveiben is olvashatjuk a következő 
mondást: „Le veneur dóit étre vestu du vert en este 
pour le cerf et en hiver en gris pour le sanglíer." Vagyis : 
a vadász öltözéke legyen zöldszinü a szarvasvadászatok 
idején és szürkésszinü télen, a vadkan-vadászatokkor. A 
Gaston Phoebus középkorbeli vadászati szakirónak tulaj
donított s a gyakorlatban kétségtelenül érvényesülő ezt a 
fenti mondását kiegészíti utóbb Du Fauileaux Jakab 
1561-ben „Venerie“ (Vadászat) cimü munkájában azzal 
a kitételével, hogy a vadász ruhájának könnyűnek s 
egyben mindenkor az évszakok hőmérsékletéhez szabott
nak kell lenni. A vadászat egészségügyi követelményeire 
tehát már a XVI. században is ügyet vetettek.

Du Fauileaux említett munkájának egy 1582-ben meg
jelent bővített kiadásában aztán részletesen előírja a mű 
szerzője minden egyes vadászatmód és objektum számára 
a legalkalmasabb színeket.

A vadász öltözékének kiegészítéséül szolgált évszáza
dokon át a magasszáru vadászcsizma és a vadászkürt. 
Miután a parforce vadászatok szokásos régi módszere a 
lóhátról való üzést, vadászatot irta elő, a parforce vadá
szatok művelőinek öltözékükben a lovaglás követelmé
nyeihez kellett alkalmazkodniok, mint ahogy almazkod- 
nak az egykori francia minták után modernizált angol 

parforce vadászatokon, bizonyos tekintetben a lovasság 
részére megszabott előírásokhoz manapság is.

A II. Ulászló királyunkkal kötött szerződése révén a 
Habsburg-háznak magyarországi uralmát biztosító I. Miksa 
német-római császár, I. Ferdinánd király nagyatyja, 
szenvedélyes vadász.ember létére vadásznaplót is veze
tett, amelynek eredetijét a bécsi császári családi levél
tárban őrzik. A császárnak 1510-ből eredő naplóföl- 
jegyzéseiben az uralkodó leírja a vadászok öltözékét és 
egyben megszabja, hogy vadászai szürkével vegyes 
zöld ruhát hordjanak, mint amelyet maga is legcélsze
rűbbnek tart.

A XVI. és XVII. századból eredő vadászati szakmun
kákban és vadászati leírásokban kivétel nélkül zöldes és 
szürke színezetű vadász-öltönyökről történik említés. Hogy 
milyen legyen egyúttal a vadász-öltözék szabása, erre á 
XVIII. század szakmunkáiban találunk elsőbben ráutalást. 
Nagyjában mindenkor alkalmazkodott ez a szabás a kor 
divatjához.

I. Lipót, I. József és III. Károly királyunk uralkodása 
idején, rendeletileg ismételten is szabályozták a vadászok 
ruházatát. Az idevágó rendeletek kimondják azt, hogy 
a vadászat kizárólag nemesi osztály kiváltsága lévén, a 
vadász zöld egyenruháját más nem öltheti magára, 
mint az, a ki erre születésénél fogva jogosított, vagy 
a kit ez a jogosított, mint vadászt, alkalmazásba vesz. 
I. Lipótnak egy 1701-ben kiadott rendelete még az erdész
alkalmazottakat is eltiltja a zöld vadász-ruha viseletétől 
akkor, ha azok nem egyúttal vadász-emberek is.

Az 1724-ben kiadott Heming-féle vadászati utasítások
ban utalás történnik arra, hogy a különböző rendű és 
rangú vadászt, egyben.egymástól elütő vadászfegyverek 
és jelvények illetik. Valószínűleg ez már régebb időkben 
is így volt, s csak a kor' vadászati szakírói találták 
fölöslegesnek erről külön is megemlékezni.

A magasabb rangú vadászok zöld egyenruháját a 
XVIII. század divatja szerint széles aranysujtás és paszo- 
mántok ékesítették, mig a kisebb ranguak az ezüst- 
sujtással is beérték. Ez az egyenruha úgy a bécsi, mint 
párisi és londoni udvaroknál körülbelül egyszabásu volt. 
Díszesebb s könnyebb szövetű ruhát viseltek a főbbrangu 
vadászméltóságok és alkalmazottak az udvari ünnepélyek 
alkalmával, egyszerűbbet és gyakorlatilag is célszerűbbet 
a vadászatokon. A lovasságéhoz hasonló különleges 
vadászegyenruhája volt a parforce vadászatok résztvevői
nek és alkalmazottainak. A porosz királyi udvar 1786-ban 
kiadott külön rendeletben részletesen szabályozza a kir. 
vadász-személyzet egyenruházati ügyét.

A XVIII. század vadászegyenruháinak szabása, a Napo- 
leon-korszak empire stílusával s a rákövetkező bécsi 
kongresszus utáni nyárspolgári úgynevezett Biedermayer- 
kor ruházkodásával igyekszik szabásában is összhangba 
jönni s csupán a színekben keres az előző rococo- 
korénál valamivel sötétebb árnyalatokat, a miről egyéb
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ként a napóleoni kor vadászati szakmunkái ismételten 
megemlékeznek.

A bécsi kongresszus idején lezajlott udvari vadászatok 
alkalmával találkozhatunk első ízben a hadsereg egyen- 
ruházatánál ma már nálunk is általánosított „csuka
szürke“ színnel, mint a vadász-emberek által már akkor
tájt megfelelőnek' tartott színárnyalattal. Az udvari vadász
méltóságok és alkalmazottak díszegyenruháit is ugyan
csak I. Napoleon korszakában kezdték aranyon, ezüstön 
kívül, az empire-kort jellemző pazar hímzésekkel is 
díszíteni.

A jellemző zöld színnel, mint vadász-szinnel ellentétben, 
a parforce vadászatok résztvevőinek és alkalmazottainak 
színe a XIX. századtól kezdve a vörös lett. Kezdetben a 
parforce, a fehér lovasnadrághoz zöld frakk szabású 
zöld kabátot hordott, utóbb aztán, a mindenben külön 
utakon haladó angolok a zöld szin helyett a rókavadásza
toknál a ma is divó vörös kabátot kezdték alkalmazni.

A sólyomvadászok öltözéke inkább csak a kócsagtollas 
fövegben és a felszerelésben különbözik az egyéb vadá
szokétól.

A vadászat szervezetének kétségtelen kiegészítését 
képezik a vadászati érdemek jutalmazásául alapított 
különböző vadászati érdemrendek is. Hazánk régibb tör
ténetében ide sorolhatjuk részben a már megszűnt 
sárkánylovagrend rendeltetését is.

A legrégibb vadász-érdemrend a Diana-rend volt, 
amelynek alapszabályai 'ugyan XVI. századbeliek^ mind
amellett ráutalnak e korban a rendnek ősrégi eredetére. 
Minélfogva alapítási évét s így keletkezése eredetét ma 
már bajos volna megállapítani. A kitüntettek zöld-fehér 
nyakszalagon hordták az éremhez hasonló rendet. A 
vadászat terén kiváló, előkelő hölgyek is megkapták a 
rendnek félhold-alakú, gyémántokkal ékített jelvényét. A 
XV. és XVI. század uralkodóinak kiválóbb nőtagjai sorá
ból Nápolyi Beatrix, Mátyás király második felesége, 
burgundi Mária, a mai Habsburg-ház ősanyja, Savoyai 
Lujza és Medici Katalin francia királynék stb. szere
pelnek a Diana vadász-érdemrend tulajdonosai sorában. 
A reformáció háborús időiben aztán s a rákövetkező 
török háborúk idejében a rendre lassanként a feledés 
homálya borul, mint ahogy homályban volt keletkezésének 
időpontja is, ami minden válpszi-nüség szerint egybe
eshetett a lovagrendek kialakulásának költői korszakával.

A második neves vadászrendet („Vadászkürt-rend“), a 
mai württenbergi királyok vadászatkedvelő egyikelődje, 
Frigyes Károly fejedelem alapította 1702-ben. Évi nagy
gyűlését a rend évente november 3-án, Hubertus napján 
tartotta. A rend eredeti formájában 1818-ig maradt fenn, 
amidőn is a württenbergi királyi koronarend ma is érvény
ben álló érdemrendjébe olvadt.

A rangban harmadik vadászrendet a lengyel királyságot 
megalapító Piast-családból származó György Vilmos 
sziléziai herceg alapította 1672-ben, tehát még jóval a 
Vadászkürt-rend megalapítása előtt.

A nassaui uralkodó fejedelem 1712-ben alapította a 
nassaui vadászérdemrendet.

A Szent-Hubertus rendet III. Károly királyunk alapította 
1723-ban. Ezzel a renddel a cseh főnemességnek 
kívánt kedveskedni, mint amelynek vadászterületein leg- 
örömestebb vadászgatott s így a rendjelek sorában ez az 
érdemrend mint cseh érdemrend szerepel, ellentétben a 
cseh királyság rég szünetelő autonómiájával s ellentétben 
a bajor uralkodók ma is kiváló kitüntetést képező hason
nevű Hubertus érdemrendjével.

Egy harmadik Hubertus vadászérdemrend megalapítója 
a kölni választófejedelem volt 1746-ban. A választó feje
delmi méltóság s illetőleg a római német császárság 
megszűntével ez az érdemrend is 1804. óta feledésbe 
merült.

A bajor Hubertus-rend Szent Hubertet a vadászat 
védőjét vallja ugyan patronusának, mindamellett nem a 
vadászat, hanem inkább harcias idők eseménydús napjai 
voltak alapításának indokai. A rendet a jülích-bergi örö
kösödési viszály elintézésének emlékére alapították 1444- 
ben, november 3-án, tehát Hubertus napján. A már 
említett Diana-renden kívül, kétségtelenül ez a-legrégibb 
érdemrend, a melyet azonban nem annyira vadászérde
mek, mint egyéb téren szerzett érdemek méltatásául 
adományoz ma a bajor uralkodó.

A mai vadászérdemrendek sorából említést érdemel 
még a Szent Hubert fehérszarvasrend, amelyet Porosz
országban alapítottak s amelyet a jelenben uralkodó II. 
Vilmos német császár 1889-ben új alapszabályokkal 
látott el. A rend nagymestere jelenben Pless herceg. A 
zöld szinü rendszalag francia nyelvű felirata „Vive le roi 
et ses chasseurs." (Éljen a király és vadászai.) A rend 
jelvénye 12 ágú vert ezüstből álló s aranykoronával ékí
tett szarvas. A koronás szarvas értékes vérszinü rubin
kőhöz erősített aranylevelü és ezüst makku tölgy
ágon függ.

A „Diana“ kizárólag női vadászérdemrendet az 1859- 
ben megszűnt nápolyi királyság uralkodói alapították. 
Boldogult nagyasszonyunk Erzsébet királyné nővére, Mária 
nápolyi királyné volt a rend utolsó tulajdonosa. Ez a ki
zárólag női vadászoknak adományozott vadászérdemrend 
a szokottnál nagyobb jelentőséggel bir azon oknál fogva, 
mivel a.rend tagjai a vadvédelem érdekében is mindent 
elkövetni tartoztak, ami erőikben állott s így alapszabá
lyaiban ez a rend mintegy alapot és irányt szabott a 
vadászati védegyletek későbbi kialakulásához. A Diana- 
rend tagjai tartoztak védenceik vadászati megfelelő ki
képzésről is gondoskodni s az, elaggott vagy egyéb 
utakon munkaképtelenné Vált vadászokat kitelhetőleg 
gyámolítani. Szervezetében tehát ez az érdemrend bizo
nyos közjóléti jelleggel volt felruházva,

(Vége.)

Gyulai Gy. Károly.
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Reménykedjünk !
Az országszerte mind sűrűbben felhangzó panaszok 

hatása alatt munkatársunk, Gyöngyöshalászi Takách 
Gyula a magyar vadászközönség nevében egy memo- 
randumszerü kérvényt terjesztett a Belügyminister elé 
a községi területek vadászati jogával űzött visszaélések 
megszüntetése és egy „fegyver- és lőszertartási és áru
sítási szabályrendelet“ rendeleti utón való életbelépte
tése céljából.

Úgy véljük, felesleges dolog volna bővebben kiter
jeszkednünk arra, hogy micsoda előnyökkel járna a vad
tenyésztésre, milyen üdvös hatással lenne a vadorzás 
csökkentésére és a személybiztonság javulására a bead
ványban kérelmezett pontok teljesítése. A kérvényt ere
deti szövegében azzal a forró óhajtással közöljük: vajha, 
meghallgatásra találna !

Nagyméltóságu Minister Ur! Kegyelmes Uram !
Az 1894. évi 59371. számú belügyministeri rendelet 

megszabja, hogy a városok és községek tulajdonát ké
pező területek vadászati jogának bérbeadását célzó ár
verések a „Vadászlap“-ban közzé teendők ; ennek el
mulasztása az árverés érvénytelenségét vonja maga 
után.

Ez a rendelet, a szabad verseny kizárásával titokban 
megtartott árverések és szabadkézből váló bérbeadások 
utján, a községek, városok kárára országszerte űzött 
visszaéléseket szándékozott megszüntetni. De fájdalom, 
ezen üdvös rendelet nem teremhette meg hasznos 
gyümölcsét, mivel alig respektálja pár vármegye. Pest 
és a közvetlen közelében fekvő vármegyéken kívül alig- 
alig olvashat az ember egy-egy vadászbérleti hirdetést. 
Ami szórványosan megjelenik, azt bizonyára olyan köz
ségek teszik közé, melyeknek határában nincsen semmi
féle vad. Erdély, mintha még fenn állana autonómiája, 
olyan egyöntetűen kivonta magát ezen rendelet alól. 
Egyedül Fogaras vármegye az, amely a legpéldásabban 
és legpontosabban közzé teszi legkisebb községének 
vadászati árverését is. A többi vármegyék községei böl
csen hallgatnak, és szép csendben kiveszi a jegyző, 
tanító, pap vagy biró a vadászati jogot. Természetesen, 
— árverelő hiányában — pár koronáért. Sok helyen 
nagy csendben, szabályos árverést tartanak, és a pa
rasztok maguk veszik ki a vadászati jogot, egy előre 
megállapított terv szerint. Az egész község fegyvert vá
sárol (százezrekre megy már a parasztság kezében levő 
fegyverek, különösen az olcsó katona Werndl-fegyverek 
száma) és kipusztitja még a magját is a vadnak. Az 
egész község vadászik és senki nem fizet. A 83. évi 
XX. t.-c. 3. §-a ugyanis kimondja, hogy a vadászbér 
a tulajdonosokat birtokaránylag illeti. Ennek alapján a 
birtokos gazdák mindegyike kiállít egy hamis nyugtát, 
amellyel igazolja, hogy a reá eső részt felvette. Ezekkel 
a nyugtákkal leszámolnak a közs. pénztárnoknak s a 

bérlet ügye el van intézve. Ilyen módon azután ezrekre 
is felverik a terület árát, mert hiszen nem pénzről, ha
nem csak Jancsi-bankókról van szó az ő részökről. 
Ilyen és számos más visszaélésre ad alkalmat a va
dászbér feloszthatósága, melynek káros következményei, 
a községeken kivül mind a vadtenyésztést sújtják. A 
vadászatért a község tényleges pénzt nem kap, de a 
parasztpuskás egy ciklus alatt úgy kípusztit minden 
vadat a területről, hogy a következő ciklusra hirdetés 
esetén sem akad bérlő. A vadászatot megkedvelt, hajdan 
szorgalmas dolgos emberek nem tudván többé lemon
dani erről a könnyű kenyérkeresetről, elhanyagolják a 
munkát, dologkerülők lesznek s mivel a község terüle
tén vad nincs: felcsapnak vadorzóknak. Hétszámra 
lopják a szomszédos kincstári vagy magán-birtok vad
jószágát. Ha azután ebben megakadályozni próbálják : 
a vadorzóból orgyilkos lesz I Pedig már most is tartha
tatlan a helyzet! Annyi a vadorzó, úgy terrorizálva yan- 
már vadászur és vadőr, hogy immár ezek futnak a 
vadorzó elől. Hiszen még Frigyes főhercegre is rálőttek 
már s most ha Belyén vadászik, az egész vármegye 
csendőrsége őrzi életét a vadorzóktól.

Szerkesztőségünkbe nap-nap után érkeznek az ország 
minden részéből panaszok a községi területekkel való 
visszaélések miatt. A legtöbb panasz azért hangzik el, 
hogy a helyben nem lakó reflektánsoknak még azt 
sincs módjukban megtudni, hogy mikor jár le az illető 
község vadászati jog-bérlete. Hiába írnak ajánlott leve
leket a község elöljáróságához — ez mind válasz nél
kül marad s a község területe továbbra is ingyen 
vagy pár koronáért lesz titokban bérbe adva. Ez pedig 
óriási kárt jelent úgy a községekre, mint a 'vadte
nyésztésre nézve. Az árverések eltitkolása illetve a va
dászati lapokban való közzététel elmulasztása folytán, a 
főváros és vidéki városok gomba módra szaporodó va
dászai nem szerezhetnek tudomást az árverésről s igy 
bármennyire óhajtoznak is terület után, nem vehetnek 
részt a versenytárgyaláson s nem lehetnek hatással a 
vadászbér emelkedésére. Az árverés titkaiba csak a falu 
vágy közeli környék bennszülöttei vannak beavatva s 
igy a vadászbér csekély ingadozást mutat csak, az ér
ték színvonala alatt. Ha sorompóba léphetnének a váro
sok és a távolabbi vidékek tehetősebb vadászai is : 
10—20 sőt 100-szoros áron kelnének el a területek. 
Ezek a tehetősebb, intelligensebb vadászok azután ren
desen áldoznak és cselekednek a vadtenyésztés javára 
is, nemcsak pusztítanak, amely körülmény csak újabb 
béremelkedést jelent a község javára, mert a vadász
bér mindig egyenes arányban áll a vadállomány quan- 
titásával és qualitásával.

Lám Fogaras megye mióta újabban az árveréseket a 
„Vadászlap“-ban registrálja : fényes eredményt mutathat 
fel a vadászbér emelkedése terén. A 8—10 évvel 
ezelőtti 3—4—6 koronás területek mind 2—4—600 
koronáért vannak kiadva s a vadállomány a tehetősebb 
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bérlők óvása folytán megtízszereződött 1 Már pedig egy- 
egy kis havasi község háztartásában évi 2—600 kor. 
vadászbér számot tevő és a pótadót nagyban csökkentő 
összeg !

Az ország panaszló vadászközönsége nevében azon 
alázatos kérelemmel járulok tehát Nagyméltóságod elé, 
hogy 59371 —1894 számú rendeletnek egy újabb ren
delettel — a közvagyonosodás, méltányosság és vadász
gazdaság javára — nyomatékot adni kegyeskedjék. 
Egyúttal bátorkodom megragadni az alkalmat, hogy a 
vadászközönségnek pár forró és indokolt óhajtását tol
mácsoljam.

I. A visszaélések szakadatlan láncolata rég provokálta 
már, hogy feltüggesztessék a községeknek azon joga, 
mply szerint a községi testület egyhangú határozata 
alapján a közs. terület vadászati joga árverés nélkül 
szabadkézből bérbe adható — annál inkább, mert köz
tudomású, hogy ez az egyhangú határozat 2—3 liter 
pálinkáért megszerezhető. Ha a helybeli sógor koma fél, 
hogy jó és nagyon olcsó területét nyílt árverésen elta
lálnak tőle venni, vagy nagyon magasra vernék fel az 
árát: ajándékokkal, pálinkával megteremti az egyhangú 
határozatot s kiveszi a területet 50 korona bérért, a 
miért árverésen a község 5—600 koronát kapott volna.

II. A hamis vadászbér-nyugtákkal való szédelgés kí
vánatossá teszi, ' hogy a községi területek vadászbére 
készpénzben a községi pénztárba fizettessék be, ne pe
dig birtokaránylag felosztassák. A birtokosság ez által 
semmi kárt vagy sérelmet nem szenved, mert a bevé
tel arányában csökkenni fog a pótadó.

III. A korlátlan fegyver- és lőszer-árusitás, de különö
sen a katonai Werndl golyós puskák 4—5 koronáért 
való tömeges áruba bocsátása oly nagy mennyiségű 
lőfegyvert juttatott a nép legalsóbb rétegeibe, hogy 
ennek következményei beláthatatlanok s veszedelmei 
kiszámíthatatlanok. De eltekintve egy lázadás, zavargás 
eshetőségétől; semmiképen nincs a személy- és vagyon- 
biztosság javára ez a körülmény, hogy legalább min
den második parasztembernek lőfegyver van a birto
kában. A nép kezében — amely tetteinek horderejét. 
mérlegelni soha nem tudta és nem szokta — a golyós 
lőfegyverek százezrei nagy veszedelmet rejtenek. A 
paraszt, fegyveradót, sem vadászati adót nem fizet, sőt 
nem is tartja otthon a fegyverét; de annál gyakrabban 
használja, amint a megyénként rohamosan pusztuló vad
állomány, nemzeti kincsünk és a mind gyakrabban 
ellobbanó élet-mécsecskék: a vadóvó személyzet el
lobbanó élete a legkétségbevonhatatlanabbul bizonyí
tanak.

Mostanság, midőn a vadászat már nem jelentéktelen 
sportág, hanem fontos közélelmezési és közgazdasági 
tényező, midőn egy szakszerüleg űzött nagyvad-gazda
ság többet jövedelmez mint maga az erdő, s az apró- 
vad-gazdaság jövedelme megközelíti a mezőgazdasági 
jövedelem 50%-át, — mikor egy szarvasnak az ára 

magasabb mint bármely telivér lóé, fajmarháé, amikor a 
vad, nem egy senki tulajdonát nem képező bitang jó
szág, hanem egy céltudatosan nevelt s keresett drága 
árucikk: égető szükség volna egy olyan törvényre, 
amely az ezreket érő vadjószág „fegyveres elrablását“ 
nem kihágásnak, hanem — Németország módjára — 
bűntettnek declarálja s ez által kellő védelmet nyújtana 
a milliókat jövedelmező vadászgazdaságnak s életbizton
ságot a terrorizált vadóvó személyzetnek. Amig ez a 
törvény megszületik, a közvagyonosodásra s életbizton- 
ságra végtelen üdvös hatással volna egy általánosan 
óhajtott fegyvertartási és árusítási szabályrendeletnek, 
rendeleti utón való életbeléptetése.

Budapest, 1911. november 8.

Mély tisztelettel Nagyméltóságod 
alázatos szolgája

Gyöngyöshalászi Takách Gyula s. k.

* Személyi hirek. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Orbán Józsefet, m. kir. erdőmérnök-gyakornokot, szolgá
lattételre a nagyszebeni m. kir. állami erdőhivataltól a 
nagyenyedi m. kir. állami erdőhivatalhoz osztotta be. — 
A m. kir. földmivelésügyi minister Ferentzy Lajos kir. 
alerdőfelügyelőt a debreceni kir. erdőfelügyelőségtől az 
ungvári m. kir. erdőfelügyelőséghez helyezte át. — 
A m. kir. földmivelésügyi minister az állami erdőtisztek 
összesített közös rangsorozati létszámába Schwanczer 
Gusztáv, Barsi Nándor és Fail Ernő m. kir. erdőmérnök- 
gyakornokokat, valamint Krause Ágoston okleveles erdő
mérnököt m. kir. erdőmérnök-jélöltekké, Kovács Tivadar, 
Csutak Álmos, Vágt István, Nagy Lajos, Kovácsik Dezső, 
Partos Gyula, Földes Tibor, Spangel Ernő, Horváth 
Sándor, Csurilla Béla, Grillusz Arthur, Zseleznyák Leó, 
Orbán József, Schultz Károly, Pászthory Ödön, Schmotzer 
Gyula, Mattyasovszky Emil, Botos Géza, Zsuffa Béla, 
Kováts István, Balázs Dezső, Liha Valér, Sallak János, 
Litassy Isván, Révay Ferenc, Steyer Sándor, Till Dénes, 
Jámbor István, Lotterhof Márton, Fekete Lajos, Faller 
József, Kasper Alfréd és Häuszler Zsigmond végzett erdé
szeti főiskolai hallgatókat pedig ideiglenes minőségű 
m. kir. erdőmérnök-gyakornokokká pevezte ki.* Mufflonok Nyitramegyében. Nyitramegye volt az 
első, mely területén mufflonokat telepített meg. Mufflon 
ma már nem ritka vadász-zsákmány Gymes környékén, 
s számuk 1000—1200-ra tehető.

A mufflon tulajdonképeni hazája Szardínia és Korzika 
szigete, hol vadon él. 1869-ben hozatott Gróf Forgács 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



23. szám. MAGYAR ERDÉSZ 459

Károly ezen juhfajtából, három kost és hat bárányt 
Gymesre, s egyelőre egy külön bekerített vadaskertbe 
eresztette. Itt rövid idő alatt teljesen elvadultak. 1883-ban 
nyolcvanhárom darabot szabadon bocsátottak s azok a 
következő évben kétszeresükre szaporodtak. — (Közli : 
Rokkant vadász.)* Fa — papírból. Eddig fából készült a papir. Mo-t 
fordult a kerék. Egy óhiói vegyész: Barber L. Olivér, el
használt újságból, makulatúra-papirosból-bizonyos vegyi 
eljárás segítségével olyan deszkát tud gyártani, melyben 
megvan a fadeszka minden tulajdonsága, sőt még olyan 
haszna is van, aminő a fadeszkának nincs, tartós tűz
és vízállóvá tehető, festhető és fényesre csiszolható. Az 
egyre nagyobb mértékű könyv- és ujságfogyasztás ki
pusztítással fenyegette az erdőket. A papirost tudvalevő
leg nagyobbára fapépből állítják elő. E mellett a nagy
arányú építkező? folytán a deszka-kpreslet is mind 
nagyobbá válik. deszka ára az utolsó évtizedben igen 
nagyra szökött. És ha tovább folyik az erdő pusztítása, 
nemsokára fadeszka egyáltalán nem kapható. Ezért igen 
nagyjelentőségű az. a találmány, amely a fából készített 
papirost ismét mesterséges fává tudja átalakítani. Barber 
egynyolcad vastagsága deszkát is elő tud állítani papiros
ból és pedig jóval olcsóbban, pnint amennyi a fadeszka 
mostani ára.* Fejnélküli lepkék. A Conte és C. Vaney francia 
biológusok, lepkékkel érdekes kísérleteket folytattak, 
amelyek a lepkék idegközpontjainak kikutatását célozták. 
A két tudós három különböző lepkefaj hernyóinak le
kötötte a fejét, úgy, hogy azok elszáradtak és két-három 
nap múlva ollóval levághatták. Az így támadt fejnélküli 
hernyók életműködésükben alig különböztek az ép testi 
hernyóktól, éppen csak a mozgásaik lettek kissé lassúkká. 
Lepkévé azonban egy sem alakult át, hanem a bábozás 
után elpusztultak. Igazi fejnélküli lepkéket azonban 
hasonló eljárással Limantria-Dispar tanárnak sikerült 
tenyésztenie. A bábburkolatot ezeknél mesterségesen kel
lett felnyitni. A normális lepkéktől ezek csak annyiban 
különböztek, hogy nem volt fejük. Limantria-Dispar 
néhány hernyót a test közepén is kötött le és ilyen mó
don félbábok fejlődtek, amelyek azonban csak rövid ideig 
éltek. A kísérletekből kitűnt, hogy a lepkék fejlődésére 
nem szükséges feltétlenül a hernyó egész teste, a fej 
idegközpontjai pedig a fejlődésnél, úgy látszik, egyáltalán 
nem játszanak szerepet.

114959.
-i7Ä71=l9iT “SÍ

HIRDETMÉNY
állami (erdei) facsemeték adományozása tárgyában.
Az állam által fentartott erdei facsemeteker

tekből az 1912. évi tavaszi és őszi erdősítések
hez szükséges csemetekészletek a földmivelés
ügyi minister által a következő feltételek szerint 
fognak az ez iránt folyamodó birtokosoknak 
kiosztatni.

I. feltétel. A kopár és vízmosásos területek 
beerdősftésére kért csemeték, a mennyiben az 
állami csemetekertek készleteiből kiszolgáltatha- 
tók, az 1879. évi XXXI. t.-c. 177-ik §-ának b) 
pontja értelmében 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 szá
mított és utánvétellel beszedendő költségeket 
azonban, továbbá a vasúti szállítási költségeket 
rendszerint a birtokosnak kell viselni.

II. feltétel. Kivételesen kisbirtokosok részére, 
amennyiben az illetékes kir. erdőfelügyelő 
igazolja, hogy a folyamodót a fent emh'tett 
költségek anyagi erejéhez képest aránytalanul 
megterhelnék, a csemeték a folyamodóhoz leg
közelebb fekvő, utolsó vasúti állomásra teljesen' 
díjtalanul fognak elszállíttatni.

III. feltétel. Az I. és II. pontban említett er
dősítések céljaira szükséges csemeték kiszol
gáltatása után esetleg még fennmaradó kész
letből másféle erdősítések céljaira (rendes erdei 
vágások és tisztások beerdősitésére) is adatnak 
ki 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 mellett, 
melyek utánvétellel szedetnek be. A vasúti szál
lítás költségeit szintén a folyamodó birtokos viseli.

Az átlagos termelési költségek fejében —■ fa
nemek szerint — a következő összegek szá
míttatnak fel:

Csemetefaj i K
1000 darabonként
■sérti évesért | évesért

II K f || K f
Lúcfenyő . __ ... — 60 1 —■ 1

601 2
40

Jegenyefenyő .................... 1 — 1 20
Erdei fenyő ... ... ... _ — 80 1 40 2 _
Fekete fenyő.......... . ... 1 1 60ÍÍ 2 20
Vörös fenyő_  __ __ _ 1 20 2 - 2 80
Tölgy ........................... 3 — 4 — —
Kőris, juhar, ákác és szil... 2 50| 3 80 -
Dió ... ..................... ' ... 10 —1 16 _ 1__ _
Szelidgesztenye_  ... ... 1 8 — 12 — —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



460 MAGYAR ERDÉSZ 23. szám.

IV. feltétel. Kisbirtokosoknak kivételes esetek
ben, midőn a kir. erdőfelügyelőség igazolja, hogy 
az előbbi pontban említett célra szükségelt cse
metemennyiséget saját költségükön nem képesek 
előállítani s aránytalan megterheltetésük nélkül 
a teljes termelési költségeket sem viselhetik, a 
a termelési költségek 50^-a 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.

Az 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 erdőknek 
fognak tekintetni.

Azok a birtokosok, akik az I—IV. alatt felso
rolt feltételek valamelyike szerint csemetékben 
részesülni kívánnak, 1 koronás bélyeggel ellátott 
folyamodványaikat legkésőbb 1911. évi december hó 
1-ig terjeszszék be, még pedig közvetlenül az illetékes 
kir. erdőfelügyelőséghez, mert az elkésve beérke
zett, vagy nem az illetékes kir. erdőfelügye
lőséghez, hanem más hatóságokhoz beterjesz
tett kérelmek csak akkor vétetnek figyelembe, 
ha a kir. erdőfelügyelőséghez kellő időben 
beterjesztett kérelmeknek teljesítése után esetleg 
még megfelelő csemetekészlet rendelkezésre fog 
állani.

A folyamodványokban a birtokosoknak hatá- 
rc/zottan meg kell jelölniük a beerdősítendő terület 
helyét (község, dűlő), minőségét (kopár, vízmo
sásos, 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) ős végül azt, hogy a fentebb kö
zölt feltételek közül melyik szerint kérik a cse
meték kiszolgáltatását.

Végül figyelmeztetnek az érdekelt birtokosok, 
hogy ezen hirdetmény alapján csakis erdősítésre 
alkalmas s a fent elősorolt fajú, egy-két éves, 
kivételesen három éves erdei facsemeték ke
rülnek kiosztásra, a melyek tehát utak, tagok 
szegélyezésére és parkozási célokra nem alkal
masak, továbbá, hogy az olyan folyamodók, 
kik a kért s kiutalványozott csemetéket annak 
idején ok nélkül visszautasítják, — a jövőre az 
állami csemetékben való részeltetés kedvezmé
nyétől elesnek.

Gyümölcsfák adományozását az ültetés he
lyéhez legközelebb fekvő állami gyümölcsfa
iskola vezetőségétől kell kérni.

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 erdőhi
vatalok teszik meg, ezeknek a birtokosoknak 
tehát szükségleteiket az illetékes m. kir. állami 
erdőhivatalnál kell bejelenteni.

A c.semeték szétküldése tavaszszal rend
szerint március második felében, őszszel pedig 
október hó második felében veszi kezdetét.

Budapest, 1911. évi november hóban.

M. kir. földmivelésügyi minister.

Ad 618/909. számhoz.

Árverési hirdetmény.
(Juharfa-eladás.)

A kispataki volt úrbéresek Kispatakon (Mára- 
marosvármegye) a községházánál 1911. évi 
december hó 17-ik napján délelőtt 11 órakor 
tartandó zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen eladják a nagymél
tóságu m. kir. földmivelésügyi ministeriumnak 
115602/908. számú magas rendeletével eladásra 
engedélyezett, bélyegzéssel és számozással ki
jelölt 779 darab 30 cm. mellmagasságu átmérő
nél vastagabb

jubarfa=törzset.
A fakészlet a hivatalos becslés szerint 779 

drb. törzs, 862 m3 tisztán kihozható műfatarta- 
lommal. Kikiáltási ár, mint hivatalosan megálla
pított becsérték, 10,000 korona, a bánatpénz 
1000 korona.

A feltételektől eltérő, avagy távirati és utó
ajánlatok figyelembe nem vétetnek; a fakészlet 
a becsértéken alul nem adatik el.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők a máramarosszigeti m. kir. állami 
erdőhivatalnál, az ökörmezői járási erdőgond
nokságnál és az eladó volt úrbéres birtokosság 
alulírott elnökénél.

Kispatak (u. p Iszka), 1911. november 12.
Popovics Vaszily 

úrbéres elnök.
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Fenyőbaszonfa eladás 
kitermelt állapotban.
Kassá szab. kir. város tanácstermében 1911. 

évi december bó 9-ik napján délelőtt 10 
órakor kezdődő zárt írásbeli versenytárgyalás 
utján eladásra kerül

a Kassa város tulajdonát képező Bankói 
fenyves üzemosztály 1912—1913—1914. évi 
jegenyefenyő haszonfa hozama és ezzel egyidejű
leg a szél vagy hótörések, szú vagy más rovar 
irtásokból kikerülő haszonfa.

Az összes haszonfa házilag termeltetik és 
vagy a jelenlegi csermelyvölgyi fűrésztelepre, 
vagy Kassára a vásárló tulajdonát képező fa
rakodóra, esetleg az államvasutak gömbfarakodó- 
jára szállittatik.

Az évenkint kihasználandó haszonfamennyiség 
az I. vágássorban mintegy 2000 tm3 
a II. „ „ 1000 „

A szomszédos üzemosztályok rendes vágás
területén remélhatő jegenyefenyő haszonfa 
az I. vágássorozatra nézve legfeljebb 600 tm.3 
a II. „ „ „ 300 „

Az ajánlat a kikiáltási árakon felül egész és 
tizedrész százalékokban számokkal és betűkkel 
kiírva és az összes választékokra ugyanazon 
százalékban s egyúttal minden egyes vágásso
rozat haszonfájára külön-külön teendő meg.

Bánatpénz
az I. vágássorozat fájára nézve 2000 (kettőezer) K 
a II. „ „ „ 1000 (egyezer) K

Kikiáltási árak:
A csermelyvölgyi fűrésztelepre való szállítás 

esetén:
a) 16 cm.-tői bezárólag 25 cm. középátmé- 

rőjü és 2 méter, meg ennél hosszabb haszonfa 
után köbméterenkint. 12’50 azaz tizenkettő kor. 
ötven fillér.

b) 26 cm.-es és vastagabb középátmérőjü, 
3’80 m.-es és ennél hosszabb haszonfa után 
köbméterenkint 14’50 kor. azaz tizennégy kor. 
és ötven fillér.

c) 9—11 cm.-es középátmérőjü rúdfáért a 
hosszúságra való tekintet nélkül darabonkint 
70 fillér.

Kassára való beszállítás esetén:
a) 16 cm.-tői bezárólag 25. cm. középátmé

rőjü és 2 méteres, meg ennél hosszabb haszonfa 
után köbméterenkint 14’00 kor. azaz tizennégy 
korona.

b) 26 cm.-es és vastagabb középátmérőjü 
3’80 m.-es és ennél hosszabb haszonfa után 
köbméterenkint 16 kor. azaz tizenhat korona.

c) .9—11 cm.-es középátmérőjü rúdfáért a 
hosszúságra való tekintet nélkül darabonkint 
80 fillér.

A csermelyvölgyi fűrész rakodójára való szál
lítás esetén a várostól bérelt jelenlegi fűrészhely 
és szálfa-rakodója, rönkosztályozó tere, valamint 
a deszka-rakodója évi 300 korona bér mellett 
3 évre biztosíttatik a vásárlónak. A fűrész és a 
hozzátartozó fent megjelölt helyen álló építmé
nyek megszerzése iránt annak tulajdonosával 
tartozik megegyezni, akinek bérlete 1912. julius 
1-én jár le.

Az árverési és szerződési feltételek Kassa 
szab. kir. város erdőhivatalánál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők és érdeklődőknek kívánatra 
meg is küldetnek.

Kassa, 1911 november hó 8-án.

Éder,
polgármester.

112/1911. képv. szám.

Pályázati hirdetmény.
Jolsva r. t. városnál családi okokból állás 

elfoglalása előtti lemondás folytán megüresedett 
erdőmérnöki állásra pályázat nyittatik.

Javadalmazás 2500 korona törzsfizetés, 600 
korona lakbér, 300 korona faeladási jutalék, 
mely a törzsfizetéshez a nyugdíjba be lesz 
számítva, ötször 200 korona ötödéves korpótlék 
a törzsfizetés emeléséhez, 50 ürméter kemény 
tűzifa befuvarozással és szegődrhény- föld 
használata.

Nyugdíj törzsfizetés után biztosítva, a válasz
tás életfogytiglanra szól.

Ezen állást elnyerni óhajtók az 1879. évi 
XXXI. t.-cz. 36. §-ában meghatározott képesítést 
és eddigi szolgálati alkalmazásukat igazoló ok- 

■ mányokkal felszerelt kérvényüket f. évi decem» 
bér 15=ig Jolsva város polgármesteri hivatalához 
nyújtsák be.

Erdőrendészeti gyakorlattal bírók előnyben 
részesülnek.

Az erdőtiszt szolgálati szabályzata az érdek
lődőknek rendelkezésükre áll. Szabad idejében 
az erdőtisztnek a mérnöki gyakorlat megenged
tetik. Az állás legkésőbb 1912. január 1-én 
elfoglalandó.

Jolsva, 1911. évi november hó 6-án.
Basilidesz Gusztáv

polgármester.
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Faeladási hirdetmény.
A nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi mi

nister urnák 1907. évi 37161. számú magas 
rendeletével jóváhagyott rendszeres terv előírásai 
alapján közhírré teszem, hogy a felvácai volt 
úrbéresek (Hunyad vármegye, kőrösbányai járás) 
erdejéből „A" üzemosztály I. és III. számú 
vágássorozatainak esedékes hozamterületein 
(Zsugraszt és Oszoj erdőrészek) található, elő
zetesen felvett és lebélyegzett mintegy

873 drb. 25—63 cm. vastagsággal biró tölgyfa, 
1941 drb. 25—61 cm. vastagsággal biró bükkfa, 
1911. évi december hó 28-án d. u. 3 órakor 
Alvácán, a körjegyzőség hivatalos helyiségében 
nyilvános szóbeli és zárt ajánlati árverés utján 
el fog adatni.

Kikiáltási ár 5090 korona.
Bánatpénz 510 korona.
A részletes árverési és szerződési feltételek 

alulírottnál, valamint a brádi m. kir.- járási erdő
gondnokságnál betekinthetők.

Az éladás tárgyát képező erdőrészletek Alváca 
(A. Cs. E. V.) vasúti állomástól mintegy 4 és 
6 kilométer távolságra feküsznek.

Felváca, 1911 október hó 15-én.

A volt úrbéresek elnöke.

Faárverési hirdetmény.
Máriatölgyes község volt úrbéres birtokossága 

az 1911. évi December hó 6-án Délután 2 órakor 
Máriatölgyes községházán (Trencsén vm.) meg
tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen 
eladja a tulajdonát képező erdőben előhaszná- 
latként kihasználásra előirt 80’3 kát. hold kiter
jedésű „g, h“ erdőrészletekben 322 tm3-re becsült 
tövön álló tölgyműfatömeget.

A becsár — mint kikiáltási ár 6989 kor. — 
fill. azaz: Hatezerkilencszáznyolcvankilenc kor. 
— fillér, melyen alól a tölgyműfakészlet eladatni 
nem fog.

Kiszállítási határidő bezárólag 1912. évi ápr- 
hó 30-ig.

Az árverés érvényességéhez felsőbb jóváha
gyás szükséges.

Bánatpénzképen a kikiáltási ár legalább 10%-át 
készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban 
kell letenni.

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek a 

trencséni m. kir. állami erdőhivatalnál, az illavai 
m. kir. járási erdőgondnokságnál és alólirottnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Máriatölgyes, 1911. évi november hó 9-én.
Schlesinger Salamon

úrbéri elnök.

Faeladási hirdetmény.
Illává község volt úrbéres birtokossága az 

1911. évi december hó 7-én d. u. 2 órakor 
Illává községházán (Trencsén vm.) megtartandó 
nyilvános szó- és írásbeli árverésen eladja a 
tulajdonát képező erdőben az 1911. évre elő- 
használatként kihasználásra előirt 21'5 kát. hold 
kiterjedésű „d“ erdőrészletben 779 tm.3-re be
csült tövön álló tölgyműfát.

A becsár mint kikiáltási ár 18331 K azaz 
Tizennyolcezerháromszázharmincegy korona — 
fillér, melyen alul a tölgy műfakészlet eladatni 
nem fog.

Kiszállítási határidő bezárólag 1912. évi ápri
lis hó 30-ig.

Az. árverés érvényességéhez felsőbb jóváha
gyás szükséges.

Bánatpénzképen a kikiáltási ár legalább 10%-át 
készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírok
ban kell letenni.

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek 

a trencséni m. kir. állami erdőhivatalnál, az 
illavai m. kir. járási erdőgondnokságnál és alól
irottnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Illává, 1911. évi november hó 9-én.

Simicsek Ferenc,
úrbéri elnök.
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termelt bántott JenyőrúíJa (cellulose- 
fa),hántatlanfenyőműha$áb(cellulose- 

fa) és fenyötiizija-eiaöás.
A liptóujvári m. kir. főerdőhivatalnál zárt 

írásbeli versenytárgyalás utján az alábbi cso
portosítás szerint következő faanyagok kerülnek 
eladásra:

I. csoport. A fenyőházai villamos művü fűrész 
mellett levő és a kincstár által a fenyőházai 
Ksod vasúti állomás mellett levő kincstári rak- 
helyre leszállítandó 2 00 m. hosszú és 1'25 m. 
magas rakatokban felrakásolt 150 (egyszázötven) 
tömörköbméter hántott fenyőrúdfa (cellulosefa). 
Kikiáltási ár tömörköbméterenként 9 (kilenc) 
korona. Bánatpénz 135 korona.

II. csoport. A liptóujvári faraktárgondnokság 
kez-elése alatt a liptóujvári faraktárban lévő 
3500 (háromezerötszáz) ürm.3 hántatlan fenyő- 
műhasáb (cellulosefa). Kikiáltási ürm.3-ként 7 K 
20 f (hét korona húsz fillér). Bánatpénz 2520 
korona.

III. csoport. A liptóujvári faraktárgondnokság 
kezelése alatt a liptóujvári faraktárban levő 
4200 (négyezerkettőszáz) ürm3 fenyőhasáb és 
dongatüzifa. Kikiáltási ár ürm.3-ként 5 K 80 f 
(öt korona nyolcvan fillér). Bánatpénz 2440 
korona.

Ajánlatok csakis az egyes eladási csoportok 
összes faanyagára tehetők csoportonként, vagy 
akár több csoportra egy ajánlaton.

Az ajánlatok legkésőbben 1911. évi december 
hó 19-én délután 6 óráig nyújtandók be a 
liptóujvári főerdőhivatalhoz, ahol azok december 
hó 20-án délelőtt 10 órakor nyilvánosan fel
bontatni fognak.

A versenytárgyalási feltételek, valamint aján
lati űrlap és boríték a liptóujvári főerdőhivatalnál 
beszerezhetők.

Budapest, 1911. évi november havában,

Földmivelésügyi Minister.

Pályázati hirdetmény.
A jászóvári prépostságban üresedésben levő

főerdészi állásra Sí
Javadalmazása: 2500 korona törzsfizetés,

1500—2000 korona faeladási jutalék, 500 korona 
5-öd éves korpótlék, szabad lakás, szabad tűzifa, 
és szabad világítás. A főerdész nyugdijképes. 
Megfelelő bizonyítványokkal és keresztlevéllel el
látott kérvények a jászóvári Prépostság jószág
kormányzóságához cimezendők. — A pályázati 
határidő december hó 20.

Szám 1397/911.

yírverezési hirdetmény.
Apáca község eladja Datk község határán 

fekvő erdejének 115., 119., 122., 123. a), 124., 
124. a), 128., 129., 129. a) és 132. számú 
részletek, 309’89 kát. holdon található

bükk fatömegét 
írásbeli -zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverezésen.

Az összes fatömeg 65922 tm3-t tartalmaz, 
melyből 10975 tm3 műfa, 54947 tm3 tűzifa.

A becsár szakértői becslés alapján 70.000 
azaz Hetvenezer koronában lett megállapítva, 
mely egyszersmind kikiáltási árul is szolgál.

Az árverés Apáca községházánál 1912. évi 
évi január hó 5-én d. e. 9 órakor tartatik.meg.

Bánatpénz a becsérték 10%-a vagyis 7000 
azaz Hétezer korona.

Az árverezési és szerződési feltételek Apáca 
község irodájában a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Apáca (Brassómegye.), 1911. évi november 
hó 18.

Elöljáróság:
Máthis András Biró Imre

jegyző. biró.
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Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.

Erdei facsemete |
1912. évi tavaszi szállításra.

800.000 drb. 2 éves lucfenyő Picea excelsa magonc
1.200.000 „ 3

10.000 „ 5 „ „ „ „ átiskolázott
10.000 „ 3 „ jegenyefenyő Abies pectinata magonc

300.000 „ 2 „ banksfenyő Pinus banksiana
10.000 „ 2 „ „ átiskolázott
35.500 „ 3 „ kékfenyő Picea pungens glauca magonc
85.000 „ 2 „ douglasfenyő Pseudo tzuga douglasi magonc
5.000 „ 2 „ vörösfenyő Larix europaea magonc
1.500 „ 3 „ „ „ „ suháng

600.000 „ 2 „ feketefenyő Pinus austriaca magonc
400.000 „ 2 „ „ „ „ átiskolázott
300 000 „ 3 „ „ „ » „ magonc

1.000.000 „ 1 „ kocsányostölgy Quercus pedunculata
200.000 „ 2

75.000 „ 3
800.000 „ 1 „ kőris Fraxinus americana alba magonc
300.000 „ 2 » » » » » „

10.000 „ 1 „ „ „ ozmus
116.000 „ 2
50.000 „ 3
85.000 „ 1 „ „ „ excelsior
85.000 „ 2
16.000 „ 2 „ mezgéséger Alnus glutimoza
35.000 „ 2 „ hamvaséger „ incana

1.100.000 „ 1 „ ákác Robinia pseudoacatia „
3.000 „ 1 „ dió Juglans nigra
1.500 „ 2

200 „ 2
6.000 „ 2 „ juhar Acer pseudoplataniís magonc
2.000 3 „ „ „ „ suháng

Továbbá kislevelü hárs és gleditsia magonc.
A csemeték minősége elsőrendű.
Árjegyzéket kívánatra küld

Junghans E. erdőgondnoksága Lankas (Lunkaszprie).
Postei: Bihardobrozd (Dobrezt) Biharmegye. )
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MAGYAR ERDÉSZERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Alapította
Imecsfalvi IMECS BÉLA Bélapátfalván, 

t 1909. augusztus 25.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Vadászati főmunkatárs :
Remetei KÓVÁRY JÁNOS

Budapesten.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jolsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Előfizetési dr:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.................... 1 K.

Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

Muzeum-körut 2-ik szám.

Magyarország mai vagyoni helyzete 
és a magyar erdészet.

Irta zsarolyáni Márton Sándor m. kir. erdőtanácsos.

(Vége.)

Itt a tere az erdészetnek és — eltekintve 
az egyes kivételektől, amidőn a birtokos más
ként látja érdekét kielégítve, — csakis itt van 
s lesz működési helye. Ne erőltesse tehát az 
erdészet a nem feltétlen erdőtalajokon az erdő 
fentartását, hanem dolgozzék ott, hol az erdő 
ad legtöbb jövedelmet és ahol az erdőtalajnak 
és egyéb területnek termőerejét kell megvédeni 
az erdővel. Példa erre az 1910. évi krassó- 
szörényi árvíz.

Itt azonban (t. i. a feltétlen erdőtalajokon) 
az erdészet csupán saját belátása szerint foly
tassa a gazdaságot, hogy a fent említett állami 
érdeknek megóvásáról kellően gondoskodhassék 
és sikert mutathasson.

Ez az érdek, az erdészetnek magarendel- 
kezésjogát meg is kívánja s ezért ily jogra, az 
általánosért szüksége is van. Nehogy pedig 
e tekintetben kétség támadhasson, jelezni kívá
nom, hogy e jognak határa ott kezdődik, ahol a 
talajminősitésnél az alkalmasság és lehetőség 
tényként nincs bebizonyítva, azaz:

1. a talajban lévő tőkének romlása nincs ki
zárva, mert kísérleti véleményekért a nemzeti 
vagyont esélynek kitenni nem szabad,

2. ahol a tervezett átalakítás az erdészetnek 
tiszta jövedelmét legalább 25%-kal felülmúlja, 
mert kevesebbért nem érdemes semmit sem 
kockáztatni.

Ideiglenes kísérletként csak legelő-erdő be
rendezésbe, avagy oly 6 évi ideiglenes átala
kításba szabad belemenni, amelynek újraer
dősítés költsége kát. holdankint 40 K-val biz
tosítva van. Ha ennyit az átalakítást kívánó nem 
tud rendelkezésre bocsátani: akkor az átalakí
tás elhalasztandó, mert ezen összegnek utólag 
csak esetleges bevételezése azt jelenti, hogy 
ennek egy- és egynegyedszeres jövedelmét a 
legeltetés 6 év alatt sem fogja megérni.

Ezekre nézve tehát az erdészetnek szabad 
keze fentartandó, oly hozzáadással, mint már 
említettem, hogy a romolni kezdő talaj részletek 
újra átbocsátandók az erdészetnek kezelése alá 
és e tekintetben az erdészetnek felügyeleti s 
szabad elhatározási joga fentmarad.

A gazdáknak különös figyelmébe 
kell ajánlanom a minősítésnél azon 
körülményt, jiogy az erdőtalaj már 
néhány év alatt egészen másként néz 
ki, ha védőjétől, az. erdőtől, megfosz- 
tatott.

Az elhamarkodott bírálat és az erőltetés tehát 
maradjon háttérben a mezőgazdák részéről, 
mert meglehetnek győződve, hogy a magyar 
erdészet kárukat nemcsak hogy nem akarja, 
hanem még segélyükre is siet.

Ma minden mezőgazda azt állítja, hogy vál
ságban vannak, ók tudják, hogy mi bajuk van 
s ha a legeltetés kiterjesztését és. a megfelelő 
talajhasználatot óhajtják, ne bántsuk őket a ko
pár területek miatt s ne adjuk azt a tanácsot, 
hogy istálózzanak, mert fel kell róluk tételezni, 
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466 MAGYAR ERDÉSZ 24. szám.

hogy jótakarnak, mint mi, s ha ezt fel kell té
teleznünk (és az ellenkezőt még csak gondolni 
sem szabad), el kell hinnünk, hogy ma nem 
térhetnek át az istálózásra, még pedig legna
gyobbrészt tőkehiány, másrészt állattenyésztési 
szempontokból stb., melyek a mai állatlétszám 
mellett nyerhető trágyának szükséges volta 
miatt teljesen indokolva vannak. És ehezképest 
ha segíteni akar rajtuk a magyar erdészet, e 
segélynek nem a hiba korholásából, — mint 
eddig sok szakiró tette — hanem jóakaratu 
tettből kell állni, mert a pirongatás a gazdákon 
úgy sem segít.

Ha vannak bibák, ezek onnan is származ
hattak, hogy a mezőgazdák ezelőtt példákat 
nem láttak s kényszerből a talajokat nem meg
felelő használat alá vették és ezelőtt nem volt 
meg a mai erős magyar erdészet, a mely őket 
a tévedésekre figyelmeztette volna. Ne bántsuk 
tehát a múltért a jelent, sőt bízzék az erdészet, 
hogy intő Szávában, tanácsában a magyar 
gazdák ma nem látnak ellenséget, hanem ba
rátságos jobbkézt, mert a magyar erdészetet e 
segélyre sietésben is hazafiasnak kell tartaniok.

Bizzunk tehát egymásban s támogassuk egy
mást hazánk érdekében.

*
Ha a ma nagy átlagban feltétlen erdőtalaj

nak minősített' 600.000 kát. hold át lesz ala
kítva szántóföld-legelővé, ez a terület az eddigi 
2—3 millió jövedelem helyett legalább 10 millió 
korona jövedelmet fog hozni s az eddigi 72 
milliónyi értéke fel fog emelkedni 300 millióra.

Összevonva az ad 1. és ad 2. alattiakat, a 
bevételi szaporulat legkevesebb évi 90 millió 
leend, amelyből mintegy 105000 magyar család, 
mintegy 320000 taggal fog megélni és hazánk 
vagyona, a 21/io. milliónyi kát. holdnak jelen 
légi 280 millónyi értéke, többszörösre emelke
dik és 2000 milliónál többet fog érni.

És hogy ha most e résznek befejezésénél el
térek tárgyamtól, — legyen az a felölelendő 
kérdésnek fontosságával megokolva.

E kérdés a rossz uj latinsággal elnevezett 
depekoratio, vagyis magyarul (szószerint: ba- 
romtalanodás) marhaállomány-csökkenés,

1911. év igen száraz s kevés takarmányt 

termett Sokan e miatt — nem teleltethetvén 
át marháikat — kénytelenek szarvasmarháikat 
eladni.

Ez a nagyobb kínálat az árakat már némi
leg sülyesztette.

1912. év tavaszára azonban az árak fel fog
nak szökni, mert akkorra a marha még keve
sebb lesz, s aki marhát akar tenyészteni, 
továbbra is, vásárolni fog.

Az áremelkedés újból felszínre hoz sok ké
nyes kérdést, u. m. nehéz megélhetési viszo
nyok, az ezeknek mérséklésére kigondolt eljá
rások, argentínai husbehozatal, balkáni marhák
nak bebocsátása, trágyaszükség, műrágyák- 
nak alkalmazása, igavonó erő szükség stb., 
melyeknek fejtegetését mellőzöm.

Én a stb. alatt jelzettekből csak a követke
zőket adom elő.

Szegényebb, kisgazda 1911. nyár végén kény
telen eladni marháinak egy részét a takarmány
hiány, miatt. De tavasszal a nagy állatár miatt 
nem tud venni. Nem lesz tehát annyi marha
tenyésztés mint ma.

A marhák árának uj felemelkedése vagyo
nosabbaknál indokolttá teszi a tenyésztésnek 
kiterjesztését. Legnagyobb részt pótolva lesz te
hát a tenyésztésnek említett csökkenése. De 
mivel az árak emelkednek: a tenyésztésre is 
több költséget lehet fordítani s ez maga után 
vonja a legelőbérnek emelkedését s ez ismét 
sok kisgazdánál korlátozni fogja a tenyésztést.

(Társadalmilag : az erősebbek még erőseb
bekké és a gyengék még gyengébbekké fognak 
válni — mint egy angol államférfi mondotta a 
búr háború befejezése után.)

Mi fog most már történni a szegény közsé
gekben. Tehenet nem vehet mindenik szegény 
zsellértelek- vagy jobbágytelekrész-tulajdonos. 
Tejre azonban feltétlenül szüksége van. Vesz 
tehát kecskét s ezt szaporítja.

Már pedig a kecskeszaporodás a hegység
ben az erdők apadását vonja maga után.

Ez ellen nincs más orvosság részünkről', 
minthogy a legelő szaporítással tegyük olcsóbbá 
a legeltetést, hogy a szegény ember megtart
hassa tehenét, nehogy az erdészeti túlbuzgóság
nak hátránya az erdészetre forduljon vissza.
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A legeltetést pedig csak azzal tehetjük olcsóbbá, 
ha uj legelőket nyitunk, mint fent leírtam.

Nem feladatom ezeket bővebben fejtegetni s 
ezért csak azt fűzöm hozzá, hogy a kecske
szaporodás értesülésem szerint, Krassószörény 
megyében már is folyamatban van.

Ad 3. A megfelelő talajhasználat e pontnál 
talál legnagyobb nehézségre. E nehézség nem 
azért mutatkozik, mintha az elv nem volna 
helyes és általános, hanem azért, mert a ma 
kopárrá válni kezdő s már ma is kopár terüle
teken, ezeknek birtokosai a mai csekély legelő
használatot is nehezen, vagy éppen nem tudják 
nélkülözni.

Ugyanis e helyen jobbára volt úrbéresek, 
közbirtokosok és községi gazdák, t. i. az u. n. 
kis emberek legelőiről lesz szó, akiknek a ko
párrá válni kezdő vagy már jórészt kopárrá lett 
legelőre, bármily csekély legyen annak haszna, 
szükségük van. Igaz, hogy államérdek a meg
felelő talajhasználat s így a beerdősités, — de 
nem szabad a birtokosokat anyagi romlás esé
lyének kitenni.

Itt tehát nem parancsszó, hanem a kárpót
lás, a legelő-helyettesités és az anyagi segítség 
legyen az államnak eszköze, mert ezen eszközzel 
szemben az illető talajnak termővé változtatása 
úgyis haszonként fog jelentkezni.

Miként lehet itt segélyt és kárpótlást nyújtani ?
Első sorban azt kell szemügyre vennünk: 

van-e- olyan más területük a birtokosoknak, a 
melyen a kopár terület helyett a legeltetést 
gyakorolhatják ? Ha van, (a mi a volt úrbére
seknél, közbirtokosságoknál jórészt meg is van), 
t. i. erdő- és legelő-illetőségük van külön-külön, 
akkor ezeken keressük legelsőbben is a helyet
tesítést. Az ily helyettesítés azonban csak ak
kor lehetséges, ha a talaj erő-fentartás ezt 
megengedi. Hol van ennek határa? Ez a ha
tár ott keresendő, a hol attól lehet tartani, hogy 
amíg a kopáron létesítendő erdőt tilalmazni 
kell, éz alatt az idő alatt a kopár helyett legelte
tés alá bocsátandó terület a legeltetés miatt 
kopárrá válni kezdene.

Itt a második mód alkalmazandó, t. i. ide

gentől szerezzünk legelőt. Ez egyes esetekben 
mehet, de ahol az állami pénzbeli segítség 
mellett sem lehet kapni: itt már nehéz a fel
adat, mit két részre bontok.

Ha a mostani legelő teljesen kopár, ugyany- 
nyira, hogy a legelő állat nem talál rajta sem
mit sem, vagy csupán csak értéknek sem ne
vezhető csekélységet: vegye bérbe az állam a 
kopár területet s erdősítse be, és midőn lehet 
rajta legeltetni, adja vissza.

Ahol még lehet valami hasznát venni a ko
párrá válni kezdő legelőnek: ott legtöbbnyire 
túlsók bért fognak kérni a tulajdonosok. Ebben 
az esetben várni kell, mig alkalom nyílik a 
legelőnek megszerzésére, de egyúttal a legelő
nek legjobban elromlott részén, az egésznek
3— 5%-ával felérő részt tilalom alá kell he
lyezni s e részen a beerdősitést meg kell kez
deni és évenkint ugyanoly arányban folytatni.

Vissza akarok térni az első esetre, hogy mi
ként lehet pótolni a legelőt más területen, ha 
csupán erdő áll rendelkezésre.

Legelőször, ha van benne nem feltétlen 
erdőtalaj: ezt irtassuk ki.

Másodszor: a feltétlen erdőtalajjal biró ré
szét az erdőnek rendezzük be legelő-erdőnek és 

harmadszor: ha nem természetes utón újul
nak fel a vágásterületek, u. m. sarjadzással 
vagy magvetődéssel, hanem mesterséges mód
dal, 5 évi vágástéren engedélyezzük a legelte
tést s csak a 6-ik évben erdősítsük be a leg
első vágástért és ezentúl állandóan legeltetve, 
legyen 5 évi vágástér s évenkint csak egy- 
egy évi legyen beerdősitve, államsegély mellett.

Ma is sokan kapnak államsegélyt. Nem uj 
dolog az sem, hogy az állam bérel legelőt a 
népnek. (Rutén akciónál.)

A beerdősitett területek a jövedelemmel s az 
ekkor már utánuk kivethető adóval és a talaj 
értékének emelkedésével kárpótolják az államot 
kiadásaiért.

Ezek a területek fában kárpótlást nyújtanak 
az 1. és 2. alatt tárgyalt irtásokért s ezt a pót
lást az erdészet létesítheti. Itt van tere szép, 
hasznos s sikeres működésre.

Az eddigieket tehát fokozottabb erővel foly
tatni kell.
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A magyar erdészeti közigazgatásnak egysé- 
ségessé tétele,

Az ezen cim alattiaknak, nem erdőtisztek ál
tal való könnyebb megértése végett, előre kell 
bocsátanom az erdészeti közigazgatás mai szer
vezetének rövid jellegzését.

1. Az ide vonatkozó törvények alapján, az 
összes erdők felett a felügyeletet, mint másod
fokú erdőrendészeti hatóság, a földmivelésügyi 
minister gyakorolja, akinek bent a ministe- 
riumban egy főosztály s az ebben levő erdő
felügyeleti ügyosztály, kint pedig az ezen ügy
osztályhoz tartozó és törvényhatósági területek 
szerint alkotott kerületekkel biró kir. erdőfel
ügyelők e tekintetben a közegei.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság, minden 
törvény hatóságban, a közigazgatási bizottság, 
melynek ily teendőit egy három tagú albizottság 
végzi s ennek az albizottságnak hivatalból tagja 
a kir. erdőfelügyelő.

2. A magyar állam tulajdonát képező erdők
nek kezelését, az említett ministeriumi főosz
tályban szervezett másik ügyosztály intézi külső 
hivatalok utján.

3. Az oly korlátolt forgalmú erdőbirtokok
nak kezelését, amelyek törvény szerint a mi
nister által jóváhagyott rendszeres gazdasági 
üzemterv szerint kezelendők, de amelyeknek 
birtokosai, erdeiknek kisebb terjedelme miatt, 
külön erdőtiszteket nem tarthatnak, egy harmadik 
ügyosztály alá tartozó állami erdőhivatalok és 
ezeknek alárendelt m. kir. járási erdőgondnok
ságok végzik.

Mindezen szervezeteknél az összes erdőtisz
tek egyenlő képesítéssel bírnak.

Az egy-egy ügyosztályba tartozó erdőtisztek, 
külön-külön létszámba vannak besorozva s 
úgyszólván folyton csak egyik fajta foglalkozást 
folytatják.

Ehezképest, aki egy ügyosztályba beleke
rült, onnan kivételkép léphet csak át a má
sikba. Magában a ministeriumban is ritka eset, 
hogy oda valaki hosszabb külső gyakorlat után 
lépett volna be. Innen van aztán, hogy az egy- 
irányban képzett erdőtiszt a másik ágazatnak 
teendőiben sokszor nem bir kellő jártassággal, 
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e másiknak gyakorlati oldalát és a nehézségeit 
nem ismeri.

Minden vidéken külön szervezet van léte
sítve mindenik ágazatból. Ebből pedig az állott 
elő, hogy 1910. évben p. o. Pancsován lakó 
m. kir. kincstári erdőtiszt, a nagybecskereki 
kincstári erdőt kezeli s emiatt oda kell utaznia ; 
a Nagybecskereken lakó m. kir. állami erdő
hivatali erdőtiszt pedig Pancsova város erdejét 
kezeli s emiatt kell utaznia Nagybecskerekről 
Pancsovára, holott ha az egységessé tétel meg 
volna, az ily utazással járó költség és idő meg 
volna takarítva.

Továbbá a Láposbányán lakó kincstári erdő
tiszt, ha lakásának ablakából kinéz, a lakásától 
20—30 méterre levő egyik volt úrbéres erdőbe 
betekinthet; ennek az erdőnek kezelését pedig 
a Nagybányán lakó állami erdőtiszt végzi. Apa- 
tinban kincstári erdőhivatal van s Apatin köz
ségnek erdejét az Újvidéken lakó állami erdő
tiszt kezeli.

Ugyanilyenféle viszony van Zernest, Törcs- 
vár, Felsővissón stb.

Az egy székhelyen levő s egy irodaáta
lánnyal biró, tehát közös szobában dolgozó, 
állami erdőhivatal és m. kir. járási erdőgond
nokság közt két iktató vezetése mellett sűrű 
írásbeli érintkezésnek kell folynia, holott ha kü
lön erdőgondnokság nem volna, sok másolás, 
iktatás, stb. elkerülhető volna s egyszerű meg
beszélés is pótolhatná a mostani hosszas eljá
rást a mely a mig az erdőgondnokságnál, 
erdőhivatalnál, erdőfelügyelőségnél és az erdé
szeti albizottságnál egy ügyet érdemlegesen el
intézésre juttat, sokszor egy évet is (ha nem 
többet) igénybe vesz. Nagy aránytalanságok is 
fordulnak elő. P. o. 1910. évben a hátszegi és 
petrozsényi erdőgondnokságnak hegyes vidéken 
96, illetve 133 erdőbirtokos tulajdonát képező, 
erdőgondnokságonkinti 74000 kát. hold erdő 
áll a kezelése alatt. A nagybecskereki erdő
gondnokság síkon 16 erdőbirtokosnak 1124 hold 
erdejét kezeli. Az újvidéki 26 erdőbirtokosnak 
4700 holdját, a bocskay-kerti pedig 25—27 
birtokosnak mintegy 12000 holdját stb. Sok 
oklevéllel biró erdőtiszt kénytelen egymagában 
iktatni, saját fogalmazványát tisztázni, borítékba 
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tenni, ezt címezni, a postakönyvbe beírni stb. 
holott mind ezt olcsóbb munkaerő is elvégez
hetné az egységessé tett erdészeti közigazgatás 
mellett. És ez az egységesítés könnyen foga
natba vehető volna, mert az erdőtisztek mind
annyian egyenlő képesítéssel bírnak s így egy
ugyanazon területen minden erdé
szeti teendőt egy székhelyen lévő 
egy erdőhivatal végezhetne. A hiva
talfőnök lenne egyúttal kir. erdőfel
ügyelő is s helyettesei volnának az 
illető erdőhivatalhoz beosztott erdő
tisztek, kiknek hatáskör volna adandó, mely- 
lyel sok munkamegtakarítás volna elérve s 
megszűnnék legalább az erdészetnél a köz
pontosítás, melyet legközelebb gr.- Andrássy 
Gyula, az 1911. évi julius 22-én az ország
gyűlésen tartott beszédében olyannyira elítélt. 
Ez az uj szervezés, mint a fentiek mutatják, 
költségmegtakarítással járna. Példának felveszem 
kerületemet, melyben az 1911. évi állami költ
ségelőirányzat szerint: összes kiadás 41583 K 

összes bevétel 13312 K 
levonva 28271 K 

ebből levonva erdősítési cse
metekerti kiadást, mintegy 6271 K

5866 hold erdőnek kezelé
sére az állam ráfizet 22000 K-t.
Nem volna baj, hogy reá fizet oly talajokon, 

hol a termőképességet kell fenntartani, de 
mert törvényszerű erdőkezelést kell folytatni, 
ezen majdnem kivétel nélkül nem feltétlen 
erdőtalajon, amely pedig egyéb mívelési ág 
alatt legalább tízszer, sőt 25 szőr annyi jöve
delmet hozna, mint ma: itt már felesleges a 
ráfizetés. Itt tehát a csere nagyon helyén volna.

És az erdőbirtokosok szémpontjából követ
kező adatokat adom elő.

Az 5866 kát. hold mint erdő nyersen nem 
jövedelmez többet 50000 K-nál.

Kiadásaik:
az állami kezelésért fizetnek ___ 13312 K-t 
közös erdőőrökért _  — _  _  5420 „
külön erdőőröknek s erdőszolgák

nak kereken_ ___— — — ___ 6000 „
erdősítési költségeik ------------ ... 8000 „
különféle adókra együtt — 1------ 6000 „
vegyesekre — _  — — — 268 „

Összesen 39000 K.

s igy a tiszta jövedelem 11000 K ; tehát kát. 
holdankint nincs egészen 2 K. tiszta jövedelem, 
holott ha ezek az erdők megfelelő talajhaszná
lat alá vétetnének, évi' jövedelmük kát. holdan
kint legalább 50 korona volna, egészben pedig 
legalább negyedmillió K. lenne ; az ezen erdők 
helyett egy összefüggésben vásárlandó 6000 
holdon pedig helyes, olcsóbb és jobban jöve
delmező erdőgazdaság volna folytatható az ad
2. pont előtt előadott mai jövedelmet mutató 
gazdasággal szemben és az állam majdnem 
egészen megtakarítaná a 22000 K-t.

így megy ez tovább az egész országban, 
vagyis az 1911. évben a 3 250,000 kát. holdnyi 
összes állami kezelés alatt álló erdőkre reá fog 
fizetni az állam 1.550,952 koronát, a törvény
szerű kezelés és a talajtermőképesség fentar- 
tása érdekében. Ebből, mint említettem, mintegy 
400,000 kát. hold kicserélendő volna. Ennek 
arányában a kiadás apadna a birtokegyesítések 
folytán.

Helyes, hogy ha áldozatot hoz az állam azért, 
hogy a feltétlen erdőtalajnak termőképességét 
növelje, fentartsa, a kopárokat termővé tegye s 
a feltétlen erdőtalajon az országnak szük
séges erdőállományt állandóan fentartsa; de 
oly területekért hozni áldozatot, amelyeknek 
termőerejét más mívelési ág nem meríti ki, 
tehát amelyen ily félteni való nincsen, és 
amelyeken a feltétlen erdőtalajra illő szigorú 
erdőgazdaságnak behozatala a birtokosokat a 
sokkalta több jövedelemtől zárja el — indokolt
nak egyáltalán nem tartom, mert az nem ok, 
hogy a kötött forgalmi birtokok rendszeres keze
lésénél a törvény nem tesz különbséget a talaj
minőség szerint; ez éppen a cserére vezet ben
nünket, amelyet a törvény nem tilt és itt 
mutatkozik a különbség, t. i. a feltétlen erdő
talajt mindig erdőmivelés alatt tartani rendeli a 
törvény, mig a nem feltétlennél ezt nem köti ki.

És hogy ha az egész országban a kötött 
birtokon levő n$m feltétlen erdőtalaj mind ki 
lesz cserélve, a mezőgazdaság kevésbé lesz a 
feltétlen erdőtalajra reá utalva s nem kell ennek 
termőképességét a legeltetéstől félteni.

És folytatólag a most említett kiadásokhoz 
hozzávéve az 1911. évi erdőfelügyeleti 480,272 
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korona kiadásnak aránylagos részét, kereken 
160,000 koronát, együtt 1.700,000 korona a 
ráfizetés, amelyből egységessé tétel és hatáskör 
adás mellett legalább 100,000 korona évi meg
takarítás biztosan el lenne érhető, nem is szá
mítva a munkamegtakarításból előálló nagyobb 
gyorsaság folytán mutatkozó előnyöket és 
ennyivel az állami erdőtiszteknek fizetése 
képzettségükhöz méltóan és t. i. más 
egyenlő végzettségüekével egyenlően s 
közöttük egyenlő mértékkel rendezhető 
volna, mig ma kétféle javadalmazás van, 
és más főiskolai végzettségűek előnyben 
vannak.

*

Fentiekben a két elvnek érvényesítéséből 
származó anyagi javulást ismertettem. Kiegészí
tésként röviden felsorolom az erkölcsi előnyöket.

Tapasztalom, már évek óta, hogy a magyar 
gazdák az erdészeket ellenlábasaiknak tekintik, 
s a társadalom egy része, csak nyűgnek s cél
jainak elérésében gátnak tartja az erdészeket. 
(Lásd az 1911. évi országgyűlési beszédeket a 
földmiv. költségvetés tárgyalásánál.)

Ennek oka az az eljárás, amelyet a magyar 
erdészet, az erdőbirtokosok felett való túlgon- 
doskodással gyakorol, és amely miatt sok erdő
tiszt az aprólékost is nagynak, a jelentéktelent is 
fontosnak tartja s ezzel sokakban ellenszenvet 
ébreszt.

(így például: bükköseink faállományának mai 
értékesítése elé nehézségek gördülnek, állítólag 
az Amerikában most tervezett erdészeti reformok 
miatt,'holott vágható bükköseink fatömege túlko
ros, azaz rpmlás utján áll, így mielőbb kivágandó 
és felújítandó volna és éppen nincs kilátás arra, 
hogy e legtöbbnyire csak tűzifából álló faanya
got mi Amerikába szállíthassuk, avagy itthon a 
behozott amerikai tűzifa versenyt okozna.)

Ennek a meg nem felelő viszonynak meg 
kellene szűnni.

A magyar erdészet pedig az ellenszenvet 
rokonszenvvé változtathatná:

1. a megfelelő talajhasználatra való áttéréssel, 
az erdőknek uj összeírása és minősítése utján, 
s ez által az ország jövedelmének emelésével;

2. a kisebb erdőbirtokoknak lehető s fent ki

mutatott egyesítésével, hogy a kisebb erdőbir
tokosok is részesülnének a nagyobb erdőbirtok 
nyújtotta előnyökben ;

3. a magyar gazdáknak segítésével, a rész
letezett talajminősítés és megfelelő talajhasználát 
utján ;

4. az erdészeti közigazgatásnak egységes 
szervezésével.

Ezek a tételek mind igazak. E tekintetben az 
1. és 2-t, illetőleg már többekre hivatkoztam, 
de az előadottakon kívül hivatkozom még Bund 
Károlynak, az Országos Erdészeti Egyesület 
titkárának nyilatkozatára, ki elismerte előttem, 
hogy erdészeti statisztikánk helyesbítendő volna; 
továbbá elismerte, hogy a mezőgazdaság többet 
jövedelmez, tehát a 3-ik pontot is helyeseli.

Hivatkozom továbbá az 1904. évi 62060. sz. 
földmivelésügyi ministeri rendeletre, mely így 
kezdődik: „Addig is, amig az erdészeti törvé
nyeknek s ezek végrehajtása tárgyában kiadott 
utasításoknak foganatba vett átvizsgálásával kap
csolatosan, az erdészeti adminisztráció szüksé
gesnek mutatkozó egyszerűsítése iránt teljes 
részletességgel intézkedném, már most szüksé
gesnek tartom az eljárás egyszerűsítése és 
gyorsítása céljából felhatalmazni a közigazgatási 
erdészeti bizottságot arra, hogy az alábbi pon
tokban...“ stb., e rendelet igazolja a 4-ik 
pontra vonatkozó állításaimat. Nem lehetetlen 
azonban, hogy valamely részlet-kérdésben téved
tem, avagy mások jobb megoldást is találnak 
részletekre. Az ily esetleges részlethibák tekin
tetében, utalok gróf Apponyi Albertnek a Magyar 
Gazdaszövetség által felkért Társadalomtudo
mányi Társaság körében tartott szociális elő
adásokat megnyitó besz-édére, mely szerint 
minden tévelygés csak azon igazsági tarta
lomnál fogva veszélyes, amely benne foglal
tatik. Ezen igazsági tartalmat át kell venni 
s érvényesitni kell a többi igazságokkal.

Mivel pedig főbb adataim 28 éves gyakorlati 
tapasztalataimon alapulnak s a számítások, mint 
mérsékeltek, nem csalhatnak: igazság van az 
előadottakban, amelyet érvényesitni kell.

És hogyha ez alapon: — a jövő fejlődés 
fentiekhez képest halad és — ezáltal a magyar 
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nemzet vagyonilag gyarapszik — és ennek folytán 
az erdészet iránt érzett s ma meglévő és kellő 
felvilágosítás hiánya miatt felébresztett ellenszenv 
csökken — és megmutatván a jövedelem-szapo
rulat és a megtakarítás forrását és ebből — az 
erdőtiszteknek jogos kívánságai kielégíttetnek: 
akkor elértein erdész-életcélomat, s meg lesz 
elégtételem a magyar erdészetnek újjá szüle- 
tésében s szeretett Hazámnak tett szolgá
latomban.

A műtrágyázás az erdőgazdaságban.
. (Vége.)

Ott, ahol a gondos, előzetes kísérletek tárgyát képezi 
ma már az erdők mesterséges trágyázása, általában leg
alább 5 parcellán végzik az idevágó kísérleteket. Neve
zetesen :

az 1. parcella megmunkálatlan és trágyázatlan marad, 
a 2. parcella megfelelő talajmegmivelésben és istálló

trágyázásban részesül,
a 3. parcella zöldtrágyázást kap,
a 4. parcella zöldtrágyázásban és hektáronként 20 

mm. szénsavas mészben részesül, végül
az 5. a zöldtrágyázáson és a fenti mészmennyiségeken 

kívül 8 mm. foszforsavas műtrágyában s kainit alakjában 
adott 4 mm. 40 %-os kálisóban is részesül.

A talaj megfelelő mésztartalma esetén a mész hozzá
adása mellőzhető. Káliban dús kötöttebb talajnál a káli 
is nélkülözhetőbb, viszont homokos területeken minden
kép mellőzhetlen.

Igazán szép eredményeket tud az erdők műtrágyázása 
terén a talajtápanyagokban sok helyen nagyon is szegény 
Hollandia felmutatni. Hollandia egyik legtekintélyesebb 
gazdasági szaklapjának, a „Tijdsrift der Nederlandsche 
Heidematschappij” nemrégiben közzétett idevágó adatai
ból azt látjuk, hogy uj erdőkulturák létesítésénél a hol 
landusok a talajnak úgy vegyi, mint fizikai tulajdonságait 
tőlük kitelhetőén javítani iparkodnak, viszont az egyés 
mesterséges trágyaszerek sorából aránylag kevesebbet 
használnak fel, mint a belgák vagy a németek. így 
például foszforsavas műtrágyákból hektáronként csupán 
4—7 mm.-t, kálitrágyából pedig, főként kainit alakjában, 
2—5 mm.-t. Az így megjavított talajt aztán elsőbben is 
csillagfürttel mivelik meg. Amennyiben pedig az első év 
csillagfürtje ki nem elégíti őket, megismétlik a csillag
fürtöt. Hogy ily utón keletkező költségeiket csökkentsék, 
a zöld trágyaszerül alászántott és egyidejűleg műtrágyá
zott csillagfürt utóveteményeként a kalászosok sorából 
rozsot vagy zabot, a kapásnövények sorából pedig bur
gonyát termesztenek közbenesőleg, mi által munkabér és 

egyéb készkiadásaik is minden tekintetben nemcsak 
fedezetet nyernek, hanem a terméshozamból rendszerint 
számottevő jövedelmük marad.

Gyulai Gy. Károly 
a „Műtrágyát Értékesítő Szövetkezet“ 

szakelőadója.

Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából.
Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. alerdőfelügyelő.

(Folytatás.)

Az erdőgazdaság céljaira és a tenyésztendő fanemekre 
való tekintettel megállapíttatott a szálerdő gazdasági mód 
és pedig tarvágással, amelyről azonban újabban a foko
zatos felújító vágásra térnek át olyformán, hogy az így kezelt 
erdőrészek előzetesen jegenyefenyővel lesznek alá
telepítve.

A vágásforduló a síkvidéki tölgyeseknél 120 évben, a 
hegyvidéki erdőknél 100 évben lett megállapítva. A gazda
sági beosztás gazdasági osztályokra, vágássorozatokra és 
tagokra természetes vonalakkal történt, mesterséges vona
lak, mint taghatárok, csak a fehérszéki, nagybozintai és 
felsősándorfalui erdőben fordulnak elő.

Az erdősítés a tarvágással kezelt erdőrészletekben 
erőteljes csemeték ültetésével, a fokozatos felújító vágás
sal kezelt bükkösökben a vágatást megelőzőleg tuskók 
tövénél foganatosított jegenyefenyő-magvetés vagy cse
meteültetés utján történik. A tölgyesek kizárólag termé
szetes utón újíttatnak fel.

A fokozatos felújító vágásokra nézve az elv az, hogy 
a faállomány kihasználása a szükség szerint 15—20 évi, 
vagyis egy egész fordulószaki területre is kiterjeszthető, 
abból a célból, hogy hosszabb időre nyújtott használat
tal a vágások természetes felújulása tökéletesen bizto- 
síttassék.

A kihasznált fatömeg a fernezelyi és ’kapnikbányai 
erdőgondnokságokban házilag kezelve, a bányászatnál 
értékesíttetik, részint tűzifaképpen, részint felszenítve, 
kisrészben pedig mint fűrészáru.

Tövön csak a főhasználati tölgyfatömeg értékesíttetik 
nyilvános árverésen.

A láposbányai erdőgondnokság a bükktűzifát és szénfát 
legnagyobb részben magáneladás utján értékesíti.

Az úthálózat még nem elég kiterjedt s a meglévő 
útak is sok kívánni valót hagynak hátra. Az utóbbi idő
ben az útépítésre nagy súly lesz fektetve, annál is inkább, 
mert a fokozatos felújító vágások megvalósítása a kellő 
úthálózat kifejlesztését- szükségessé teszi.

A szállítás legnagyobb részben fuvarerővel történik, 
usztatás útján csak a fernezelyi erdőgondnokság kerü
letében.

A vasúton való szállítást leginkább a láposbányai erdő
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gondnokság veszi igénybe, de a szatmár—nagybányai 
vonalon oly magasak a díjtételek, hogy azokat a tűzifa 
és faszén alig bírja meg s így a nagyobb fapiacokon 
való értékesítésről le kell mondania.

A szatmárvármegyei kincstári erdőket a nagybányai m. 
kir. főerdőhivatal fenhatósága alá tartozó három szak
képzett erdőtiszt (erdőgondnok) kezeli.

Az erdőőrzést és védelmet a láposbányai erdőgondnok
ságnál 6 szakvizsgázott erdőőr és 2 erdőszolga, a ferne- 
zelyi erdőgondnokságnál 7 szakvizsgázott erdőőr és 6 
erdőszolga, a kapnikbányai erdőgondnokságnál pedig 7 
szakvizsgázott erdőőr és 3 póterdőőr teljesíti.

A legnagyobb védkerület kiterjedése 3968 kát. hold, 
a legkisebbé 464 kát. hold.

Az erdőgazdaság fejlődéséhez képest az alábbi hasz
nálatok melleit a következő nyers jövedelem volt az 
uradalom egész területéről :

Bevétel tőárban

Fő- 
hiasbóV

Elő- Mellék
hasizná- haszná- Összesen! Tőárban befolyt 

jövedelem 
erdő i összesen! bfrtoísz szatmármegye

ként korona k. holdon |i korona

1881 1890. évig 1-95 0'27 2 22 141421'58 91999'84

1891-1900. évig 1-89 0'22 0'18 2'29 41421-58| 95109-99

1901-1910. évig 262 0'38 0'21 3-21 41421-58 133242-52

Az itt kimutatott tőárakat a személyi járandóságok, a 
dologi kiadások és közterhek terhelik, amelyek a kincstári 
birtok szatmármegyei részére külön ki nem mutathatók.

A jelenlegi belterjesebb gazdálkodás mellett az 1901 
—1910. évig terjedő tíz év alatt kihasználtatott átlag 
266 96 kát. hold terület 55,982 m3 fatömeggel, össze
sen 124,611 korona tőértékben. Átlag évenként beerdő- 
síttetett mesterséges úton, és pedig : vetéssel 62 22- 
ültetéssel 260'45, összesen 322'67 kát. hold terület, 
kataszteri holdanként 23'42 korona költséggel. A tíz év 
alatt beerdősített 3226'70 kát. hold területből az erdő
sítés sikerrel járt 2698 00 kát. holdon (84%), nem sike
rült és pótlást igényel 528'70 kát. holdon (16%).

Az erdősítéshez szükséges csemetemennyiség termelé
sére 5'4 kát. hold kiterjedésű csemetekertek szolgálnak, 
ezenkívül van egy 0'2 kát. holdnyi csemetekert, mely a 
kopárok befásítására évenként kiadandó akác- és fekete- 
fenyő-csemeték tenyésztésére szolgál.

Az utolsó tíz év alatt a kincstári uradalom egész területén :

Értékesítve lett E b b ö 1
tölgy műfa j ifenyőntűfal bükk műfa | vegyes tűzifa

tö
vö

n az
 

er
dő

n

O-S c g N ||
fatömeg 5

m»

ár
on

éé
rt 

|

nr li| m’
s |

kát.
holdról || m’ 6*|

É-* E-S E *

84 55 - 16,684 6,452 25 - 1 10,232 110

2585-05 578.618 12,952 20 121 7 15,950 5 549,595 1-30

A vadászat gyakorlására vonatkozó hiteles és megbízható 
adatok a régibb időre nézve hiányzanak és csak annyi isme
retes, hogy a vadászati jog régebben is bérbe volt adva, 
azonban a kezelőszemélyzet azért szabadon vadászhatott. 
A tulajdonképpeni vadállomány őz és vaddisznó volt s 
ezen vadnemekből évente mintegy 50—60 darab esett. 
A vadászatok rendesen hajtókkal tartattak. Esett az erdő
ségekben több ízben medve is. Az 1890-es évek végén 
nagyon elszaporodott a hiuz, amely az 1907. évig garáz
dálkodva, a szép őzállományt teljesen kipusztította.

Mint ritka vadászszerencse felemlíthető, hogy Molcsányi 
Gábor akkori fernezelyi erdőgondnok az 1890-es évek 
elején a íernezelyi erdőgondnokság kerületében egy 20 
darabból álló vaddisznó-kondából 18 lövésre 19 darabot 
lőtt, úgy, hogy a kondából csak egy vadkan menekült meg.

Az utotsó tiz év alatt lövetett évi átlagban :

hasznos vadból-.
nyúl ...... 102 darab
őz.......................... 9 .
vaddisznó .... 1
fogoly . . . . . 7 „
erdei szalonka . . 2 „
szarvastehén . 2 „
fácán..................... 9 „
császármadár . . . 4 „

dúvadból:
róka.......................... 20 darab
vadmacska . . . . 1 „
nyest.......................... 1 „
medve . ... . 0 5 „
hiuz.......................... 1 „
farkas..................... 4 „

kz utolsó 10 év alatt visszaesés mutatkozik az őznél 
és vaddisznónál, mig ellenben tetemes szaporodás mutat
kozik a fővadnál, a szarvasnál és a dúvadak közül a 
rókánál, farkasnál és medvénél. A fősúly az utolsó 10 
év alatt a fővad-tenyésztésre fordíttatott.

A fővad az erdővel szomszédos kertekben és mező
gazdasági területeken az utolsó években rendkívül nagy 
károkat okozott, úgyannyira, hogy például az 1908—09 i 
idényben gróf Károlyi Lajos vadászatbérlő vadkár fejében 
egyeseknek nem kevesebbet, mint 14.600 koronát fize
tett. Ez évtől kezdve ezek a kártérítések megszűntek, 

mert a bérlő a mezőgazdasági területekkel 
szomszédos erdők bérletéről lemondott és a 
vadászatot jelenleg ott gyakorló Nagybánya 
város és kincstári erdőtiszti személyzet a fő
vadat nem tenyészti.

A bérlők rendes etetők és sózok fenntar
tásával gondozzák a fővadállományt, a kincs
tári erdészeti személyzet részére fentartott 
területen csak az apróvad részesül gondo
zásban.
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A bérlők részéről 9 vadőr van alkalmazva.
Az erdészeti személyzet részére föntartott 9095 1 k. 

hold és a vadtenyésztésre alkalmatlan, nem értékesít
hető 4585'44 k. hold területen kivüli többi területet jelen
leg bérlik és pedig

gróf Károlyi Lajos..................... 23,029'24 k. holdat,
.gróf Teleki Pál.................................4,711'80 k. holdat,

(Folytatjuk.)

Fa-piac.
A felvidéki termelők egyesülése nov. hó 10-iki érte

kezletéből kifolyólag a szelvényárura uj árszabályt dolgo
zott ki, mely e hó 15-én életbe lépett; folytatólag a nov. 
hó 17-én tartott értekezleten a léc és stafli választékra 
is történtek megegyezések; és örömmel konstatáljuk, hogy 
egészséges, törés- és rothadás-mentes jegenye- és luc
fenyő-áruban, de még épület- és csapás-fában is állandó 
kereslettel találkozunk. Jobb minőségű áruk viszont (U. P. 
Mid. frei) kevésbbé keresettek.

Szokásos feltételek mellett, köblábonként ab waggon 
Budapest Józsefváros az alábbi árak szerepelnek:

U. T. 2/4” 3 80—6 m. 6” — 12” a., 170
3/4” 3'80-6 m 7” — 12” a., 160
7/s” 3'80—6 m. 8” — 12” a., 154

, 4/4—8/4” 3'80—6 m. 8” 12” a., 150
50 3 80—6 m. 8’ '—12” a., 142

Csapásfa köbméterje 32 K.
U. F. 2/4” 3'80—6 m. 6’ '—12” a.. 186

»A” 3'80—6 m. 7’ ’—12” a., 160
2/4” 3'80—6 m. 6’ a„ 150

4/4—5/4” 3'80—6 m. 8’ ’—11” a., 170
4/4-8/4” 3'80—6 m. 8’ ’ —12” a., 172

°/4 és 8/4” négy fillérrel drágább.
4/4 és W N. P. 6”— 7” a., 196 , 
a léc alapára 4/4”X7/4” 3 80—6 m. 138 „ 
stafli „ 100/ioo »%,-ig 3'80—6 m, 142 „

Faragott fában, tekintettel a magas fűrészelt faárakra, 
a tetőzethez kívánt egységesebb méretű anyagokat szíve
sen veszik:

3 80— 6 m. merk. 110 szebb 114=110 K
21”— 8 m. „ Í20 „ 124=120 „
27”—10 m. „ 130 „ 134=130 „
33”—12 m. „ 140 „ 144=140 „

Kemény fában nagyobb kereslettel szemben aránylag 
csekély a kínálat; annak dacára szintén érthetetlen, hogy 
a bányafa a tavalyi árakhoz viszonyítva, majdnem 10°/o-os 
árapadást szenvedett, bár eléggé élénk a kereslet.

Tölgyrönkért 30 cm.-tői felfelé 35 K-t fizetnek. A 
II. tölgy-talpfa árai szilárdak voltak, a Máv. által nov. 
hó 26-án megtartott nagyobb árlejtésre való tekintetből; 
az I. oszt, tölgy-talpfa a Máv.-nak tiz éves bükktalpfa 
kötése folytán szerepet egyáltalában nem játszik.

Tölgy bányafa 22—24 K köbméterenként, loco bánya
telep.

A tűzifa nagyon szilárd irányzatú: bükkhasábfáért per 
10,000 klg. ab waggon 195 K, cser- és tölgyért 175 K, 
fűrészelt fáért 200—215 K.

Faszén, rostált, darabos és jól kiégett állapotban 480— 
490 K per 10,000 klg.

A vidéki fatermelési munkabérek az általános drága
ság következtében emelkedtek; az egységárak a tűzifánál: 
hasáb 100 f, dorong 60 f, galy 50 f ürméterenként, 115 
cm. rakatmagasság mellett. A hántott bányafáért f.-méte
renként 4—5 f-t fizetnek, szálfák döntéséért 10 fillért 

r.

Könyvismertetés.„Műszaki Naptár 1912.“
Doletsko Ferenc, a K. O. V. ny. főfelügyelője szer

kesztésében most jelent meg ezen, minden műszak, 
ember számára immár nélkülözhetetlenné vált zseb
könyvnek uj, 16-ik évfolyama, amely a naptári részen 
kivül, ismét számos uj és fontos fejezettel bővült. Rend
kívül gazdag tartalmánál fogva ezen uj évfolyam, az 
eddigieket terjedelem tekintetében is jóval felülmúlja.

Minden gyakorlatban működő mérnöknek, gépésznek, 
építésznek, vállalkozónak stb. szüksége van egy minden
napi tanácsadóra, amely minden szakkérdésre a szük
séges tanácsot és felvilágosítást, avagy a megközelítő 
költségelőirányzatot megadja, mindezeket pedig kimerí
tően nyújtja ezen naptár, amely csinos vászonkötésben 
a „Pátria“ részvénytársaság (Budapest IX., Űllői-ut 25.) 
kiadásában jelent meg és 4 koronáért úgy ott, mint 
lapunk kiadóhivatalában is megszerezhető.

Borsod-Gömör-Heves vármegyék Erdészeti Egyesületének választmánya f. évi november hó 
23-án tartotta ülését Miskolcon, amelyen résztvettek: 
Borhy György alelnök, Mitske Gusztáv titkár, Szénássy 
Béla pénztáros, Fábián Béla segédtitkár, Dénes Géza, 
Fischl József, Mayer Géza, Koibenheyer Gyula, Kottenszky 
Pál, Pauchly Rezső, Pékh József, Tornay Gyula és 
Zachár István választmányi tagok. — Elmaradásukat ki
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mentették: Bobok Tivadar, Csaszkóczy Károly, Gesztes 
Lajos, Hering Samu, Okolicsányi Lajos és Vadas Jenő.

A folyóügyeken kívül a választmány megállapította az 
erdőbirtokosokhoz intézendő azon felhívást, hogy az 
egyesületet belépésökkel támogassák.

Az 1912. évben tartandó közgyűlés helyéül Miskolcot 
jelölte ki az ülés. A közgyűlés junius hó közepe táján 
lesz. A kirándulásokra vonatkozó terveket a helyi bizott
ság fogja előkészíteni.

Rendes tagokul beválasztattak: Hisnyai Heinzelmann 
Alfréd vasgyár- és földbirtokos, Laukó Sándor kir. erdő
felügyelő, Gründel Gyula m. kir. erdőtanácsos és Neu
mann József fakereskedő.

Kólbenheyer Gyula a vadászati törvény revisiója érde
kében benyújtott indítványa —■ amelynek függelékét alább 
egész terjedelmében közöljük — úgy a társegyesületek
nek, mint az Országos Erdészeti Egyesületnek és Orszá
gos Vadászati Védegyletnek fog megküldetni.

Sajnálattal emlékezett meg a választmány kiváló szak
társunk Dénes Géza választmányi tag eltávozásáról, és 
odaadó pártfogásának a jegyzőkönyvben való megörökí
tését rendelte el.

Az egyesületnek az Orsz. Érd. Egy. közgyűlésén való 
képviseletére a választmány Gesztes Lajos elnök, Dénes 
Géza, és Zachár István választmányi tagokat kérte föl-

A tárgysorozat feldolgozása után a megjelentek a fehér 
asztalnál a barátságnak rövid időt szenteltek.

Függelék — a vadászati törvény revisiója 
érdekében beadott inditványhoz.

Vadászati törvényünk ezelőtt mintegy 30 évvel készült 
s ha az a közel jövőben átdolgozásra kerül s gyakorlatba 
lép, nagyon valószínű, hogy megint legalább 30 évig 
leend érvényben; tehát a most megalkotandó uj törvény 
a múltban szerzett tapasztalatait a jövőnek előlegezi.

Hatvan év az idők forgatagának történetében kevés — 
de annál több egy agrikultur állam gazdasági háztartá
sában, hol a kultúra soha meg nem áll, hol a tudo- 
mányszomj soha kielégítve nincs s minden rohanva siet 
a soha szűnni nem akaró fölvilágosodással és minden 
lépést tart a kultúra haladásával.

A mai kor embere villámmal és napsugárral fest, leve
gővel beszél, repülni tud s felemelkedik magasan s le- 
sülyed ha kell, a mélységes tenger fenekére is.

A kor zászlajára van Írva a haladás, tehát haladjunk 
mink is s lépjünk azok közé, akik a vadászati ügynek 
a jövőben szolgálatot tenni hivatva vannak.

Elérkezettnek látom az időt arra, hogy a vadászat 
ügye a kor változott viszonyainak megfelelően karoltas- 
sék fel s törvényünk alapjában rendeztessék.

Mindnyájan jól tudjuk, hogy a földmivelésügyi Minis- 
teriúmban a selyemtenyésztésnek, a kertészet és gyümöl- 
csészetnek, a méhészetnek és halászatnak van felügye

lője, nekünk azonban a VII. B. főosztály 3. ügyosztály
ban a mezőgazdasággal kapcsolatban és egészen aláren
delt szereppel van ugyan erdészeti felügyelőségünk, de 
hogy ennek valami, gyakorlati haszna és értéke lenne, 
azt a perifériákon sohasem tapasztaltuk.

Dacára annak, hogy erdőkoszorúzta ^árpátjaink gím
szarvasa úgyszólván az egész kontinensen ismeretes, 
annak elejtéséért manapság már koronás fők is verse
nyeznek — vadászati ügyeink mégis rendezetlenek —; 
vadállományunk, amely milliókat ér, ekkoráig sohasem 
birt oly nemzetgazdasági súlylyal Magyarország agrikultur 
politikájában, mint a selyemgubó, saláta vagy petre
zselyem.

Ha az ország kulturális haladása megengedi az Operá
nak közpénzek utján az adózó polgárok filléreiből való 
deficites föntartását, — talán jogos és méltányos dolog 
lenne az önálló vadászati felügyelőségek kreálása járá
sonként egy olyan kultur-államban, mint mi vagyunk?

A vadászati felügyelők 6 évről 6 évre a főispán által 
neveztetnének ki olyan egyének közül, akik erre a tör
vényes képesítéssel bírnak, illetve a vadászati és fegyver- 
adó-törvényből vizsgájuk van.

Hivataluk elfoglalása alkalmával esküt tegyenek.
Hatáskörük kiterjedne mindenre, ami a vadászatot ér

dekli, illetve a vadtenyésztés — gondozás —, a vadá
szati bérletek megkötése, a vadelárusítás ellenőrzése, 
agancsok, bőrök eladása, fegyverek tartása, hozatala, 
puskapor-elárusitás s bárminémü vadászati cikkek be
szerzésére vonatkozik s a feletti ellenőrzésnél a községi 
elöljáróságokkal, illetve úgy a fegyvertartás, mint a va
dászati jegy kiadásánál ne csak véleményező, de ha kell, 
döntő hatáskörrel is ruháztassék föl.

Miután az állampénztár a mindenféle újonnan kreált 
hivatalok által amúgy is eléggé meg van terhelve, ezek 
fizetését, illetve tiszteletdijait a következő módon hozom 
javaslatba:

1. Minden vadászati bérlő az általa bérelt vadászati 
terület nagysága, szerint p. u. 500 k. h. kisebb bérlet után 
holdanként 10 f, — az 500 k. holdnál nagyobb bérlet 
után 5 fillért tartozik a járás első tisztviselőjének a ke
zéhez Va évi részletekben befizetni.

2. Kivétel nélkül minden vadászat tulajdonosa holdan
ként és évenként 2—4 fillért fizetni és

3. Az évenként megállapított tiszteletdij — a járásban 
az összes vadászbérletek után holdanként vettetnék ki.

4. Az ujopnan megalkotandó vadászati alapból évi áta
lány állapíttatnék meg.

//. Vadászati alap létesítése.
Éppen úgy, mint az erdőtörvényben az erdei alap — 

a vadászati törvényben egy vadászati alap lenne létesí
tendő és pedig akként, hogy:

a) Minden vadászati bérlő holdanként és évenként 2 f.-t 
tartozna fizetni az adóhivatalba a fent jelzett célra a 
bérletek után, a szerződés tartamára.
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b) Minden önálló vadászat tulajdonosa fizetne évenként 
és községi határonként 10 K-t a vadászati alap gyara
pítására.

c) Minden jogérvényesen elítélt vadászati kihágás után 
a büntetéspénzek bizonyos hányada.

///. Apróbb módosítások a törvényen.
1. Az úrbéri vadászati jognak nyilvános árverésen való 

kötelező bérbeadása, úgy, amint az a községi vadász
területekre van jelenleg is gyakorlatban, mert az 1898. évi 
XIX. t.-c. azt teljesen figyelmen kivül hagyja.

2. A lőporelárusítást a pénzügyőrség hatáskörébe kell 
utalni s az csak a felügyelő láttamozott igazolványára 
lenne kiadható, mely igazolvány megőrzendő s bírság 
terhe mellett előmutatandó.

3. Fegyverek, töltények s bármely vadászati cikkek a 
postán vagy vasúton csak a községi elöljáróság igazolása 
mellett lenne kiadható s az eladó fegyvert csak annak 
adhatna el, aki erre a kellő igazolványnyal bir.

Ezentúl a fegyveradó dupla fegyver után 10, — egy 
csövű után 5 K-ban állapíttassák meg.

Szigorúbb eljárás lenne követendő' a községi elöljáró
ságok által a vagyontalaiiság igazolásánál, a vadászati 
kihágások után kiszabott pénzbüntetések behajtása körül.

6. A katonai fegyvergyakorlatok által a vadállományban 
okózott károk megtérítendők.

7. A visszaesők, illetve azok, akik vadászati kihágásért 
jogérvényesen legalább kétszer büntetve lettek, hogy egy 
ismételt, illetve harmadszori tettenérés után az orvvadá
szat a kir. járásbíróság hatáskörében mint vétség lenne 
büntetendő s az 1878. V. t.-c. 333—334. §-a szerint 
lenne elbírálandó.
A «ik -A ± * A >*c -k Akik -Jt ± * A * * rk ■>. A Wc * rk & ± íS:

Pályázat.
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1911. 

évi julius hó 2 án Rimaszombatban megtartott rendes 
közgyűlésének határozatából pályázatot hirdet a bükkfa 
feldolgozásáról és értékesítéséről legalább két nyomtatott 
ív terjedelmű értekezés megírására, amely tárgyalná 
a bükkfa különféle feldolgozási módjait: fűrészelés, páro
lás, telítés stb.; s felölelné a különféle választékok szok
ványméreteit, a hazai és külföldi piacokat, s az ott 
jelenleg elérhető eladási árakat

A pályadij: 200 korona az egyesület irodalmi alapjá
ból. A pályadijat és dicséretet nyert pályamunkák a 
„Magyar Erdész“ szaklapban fognak közöltetni s szerzőik 
nyomtatott ivenként 64 K irói dijban is részesülnek.

Bírálóbizottság az egyesület választmánya.
A pályamunkák 1912. évi január hó 1-ig jeligével el

látva, az iró nevét rejtő jeligés levél kíséretében, Borsod- 
Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete titkári hivata
lához Rimóca, u. p. Rimabánya, Gömörmegye küldendők.

Rimóca, 1911. augusztus hó 15.
A titkári hivatal.

Szélfodrok az erdőn.
(Csg.) „Lélek és természet, ez az a két egymásra 

ható, egymást kölcsönösen megtermékenyítő világ. Lélek 
nélkül nincs szép természet. Lélek kell hozzá, hogy 
színbe, hangba, illatba, ízbe öltözködjék a rezgő anyag, 
általa lesz a természet széppé, kellemessé; fény csak 
ott van, ahol szem nyílik; hang, dal, harmónia csapott 
van, ahol lélek hallgat; illat, íz csak ott van, ahol az 
érző ideget érinti s izgatja a magában véve még szag
talan s ízetlen tárgy. Szem, fül,* érző idegek nélkül csak 
sötét és néma rezgés és mozgás van. íme a lélek által 
feslik ki a színek, hangok, illatok, ízek világa, általa 
lesz széppé a természet.“ Ezeket mondjaJ.egy helyütt 
ProhászkaOttokár püspök, s hogy az ő nagyjelke mit lát, mig 
elmerül a természet tüneményeiben, erről fogalmat nyújt 
„A lélek tükre“ cimü eszmefuttatása, melyet érdemes 
reprodukálni, pihenőül a mindennapi munka közben.

„Van a zöld Stájerben egy időrágta, sziklás hegy s 
lábánál egy kis tó. Csak 3—4 holdnyi; nem is mély, 
mindenütt látni a fenekét. Pisztrángok sütkéreznek a 
napsugártól átjárt vizekben s ha egyet lépünk, nyíl
sebesen cikkáznak el a kristálytükörben, hogy odább 
ismét megmerevüljenek. De a cikkázó pisztrángok játékán 
kivül látni ott mást is, bűvös színjátékot, a színek játé
kát, amilyet csak a napsugár tud játszani az átlátszó 
vizeken, ezeken a vastag kristályhasábokon, s kékes és 
zöldes, opálos s smaragdos színekben törik meg rajtuk. 
Lépten-nyomon uj fények s uj világítások ragyognak 
szemembe s eltelek velők úgy, hogy szivárványos lesz 
a kerete mindannak, amit látok: hegynek, fűnek, fának, 
bokornak, sziklának. Ezt ä napfényt nem lehet leírni; 
azt látni kell. Aki nem látta, az nem tud róla. Elgon
dolni sem lehet, azt érezni kell, s csak aki látja, az érzi. 
Aki elgondolja, az csak a képét gondolja el, de mily 
képet? Vérszegény, halvány képet, a meghalt napsugár 
árnyékát. S minél tovább nézné önmagában ezt az el
gondolt napsugár!, ezt a hideg s kisértetnapsugárt, annál 
inkább elsötétülne s fáznék tőle a lelke. S azokat a 
színeket sem lehet leírni; azokat is csak a valóságos 
napsugárral érintkező s töltekező lélek fogja meg. Ha 
gondolataimban képletekre vinném vissza a vizet, kap
nék sötét, hideg, láthatatlan parányiságokat; ha a nap- 
sugárt ölném meg s boncolnám szét, kapnék valami 
ős port, ős ködöt, ős füstöt, melyről nem mondhatok 
semmit s kapnék rezgést, mely nem szín s nem fény, 
s nem hang s nem az én világom. Ez a boncoló 
elvonás voltaképen mindig gyilkos; a színeket kioltja, a 
hangokat elnémítja, az életet megöli s a dolgokat
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képletté vékonyítja. De hát minek e sötét ürességbe 
elmerülnöm, mikor itt állok a színes, hangos valóság
ban s élvezem e makula nélküli szépséget, ezt a ki- 
fogyhatlan s áradozó bőséget? A napsugár is kifogy
hatatlanul omlik a felhőtlen égből s ez a kristályvíz 
is kifogyhatatlanul fakad s közvetlenül a hegységből 
ömlik a tóba. Sziklák közöl buggyan elő 2—3 méter 
szélességben; hullámai átvetődnek a vizi mohhal benőtt 
köveken, mialatt ütemszerüleg dagasztják s apasztják 
a kövek mohos taréját. Fenyők árnyékolják a vlz- 
fakadásokat s így az első hullámvetés nem lát napvilá
got, hanem árnyékot, de tiz lépésnyire már a tóban 
simulnak el a hullámok s verőfény izzik tükrükön.

Amiről azonban ez a tó híres, az nem a verőfény s 
az opálos sugártörés, — hiszen van az Isten szép vilá
gában ebből másfelé is elég, —• hanem arról hires a tó, 
hogy vak pisztrángok vannak benne s arról még híresebb, 
hogy ezek a vak pisztrángok idővel ismét visszanyerik 
szemök világát. Elvesztik a sötétségtől s visszanyerik a 
világosságtól. A sötétségbe pedig úgy kerülnek, hogy a 
viz folyása ellen úszva belekerülnek a hegység üregeibe, 
hol nincs szin, nincs fény s nincs napsugár s mivel nem 
tudnak soká kitalálni, hát belevakulnak. Ez a szem-el
változás azonban nem lényeges, vagyis nem a szemideg, 
sem más lényeges része a szemnek nem pusztul el, 
csak ideiglenes bénulásba esik; mikor pedig a halak 
visszakerülnek a napsugaras tóba, ott megint látók lesznek.

Mikor így a tó napsugaras fényszóródásait nézem s a 
kristályizek vak lakóira gondolok: önkénytelenül a szel
lemi világ kristályos- mélységei jutnak eszembe, melyek
nek mi mindnyájan lakói vagyunk; több-kevesebb ön
tudatossággal. Ezekbe a mélységekbe belevezet minket 
a nevelés, mely lelkünket fénnyel, a tudás s hit fényé
vel árasztja el s ha van hozzá lelkünk, ezek a fények 
bennünk is csodálatosan bomlapak s törnek s a világ
nézet gondolataiban s a kedély hangulataiban jutnak ön
tudatunkra. A lélek hite Istenbep s a győzelmes jóban, 
az ember vágyódása igazság s szeretet, öröm és szépség 
s jóság után, a lelkiismeret tisztasága, a jóakarat ezer
féle fényárnyalata, a lelkesülés s áhitat heve, az erényes 
motívumok ragyogó skálája : ime ezek a lelki világ kris
tályos vizei, tele hintve fénnyel s színnel, átitatva nap
sugárral, a Szentlélek füzével. Ezekben a vizekben él az 
ember lelke. Mint a pisztrángok a stájeri tóban, az em
bert is szin és fény s misztikus mélységeknek tükrözése 
veszi körül. Az élet, mely érthetetlen mélységekből fakad, 
az ember lelkében válik öntudattá s az Isten kegyelme, 
mint a legmagasabb s legmélyebb egeknek napsugara, 
vonzólag s biztatólag törik meg szemében.

De áz életnek a stájeri tóhoz való hasonlósága még 
abban is található, hogy a fényes szellemi világban is 
sötét, vak emberek élnek, megvakult lelkek, kik látásra 
születtek ugyan, de a látás hivatásából kiestek. Pisztráng 
és ember, az egyik a vízben, a másik a szellemi világ 
mélységeiben, voltakép egyféle ösztönnek enged. Mint 

ahogy a pisztrángot ösztöne hajtja a vízfolyással szembe 
a hegy üregeibe, úgy hajtja a lelket a kutató ösztön, a 
kritikus ész az okok sötét fnélységeibe, a dolgok s a 
lét eredetéhez fel. Az ember is a mélységbe szeretne 
jutni. Mint ahogy a pisztráng vágyik a víznek a forrása 
után, úgy szeretné tudni az ember is, hogy hol és hon
nan erednek a lét vizei. Mint ahogy a pisztráng a hegy 
sötét tavain át voltaképen megint napsugaras vizekhez 
remél jutni: úgy akarja magát az ember is átvágni a 
valóság sötétségén föl a belátás s a világos látás fényes
ségébe. Nagyban hiszi, hogy eszével úgy felméri a vilá
got, hogy mindent megért; hiszi, hogy a világ mindenestül 
beléje fér. Ez a balhit elkapatott s vakmerő kutatóvá, 
elemzővé avatja őt s annyira elragadja, hogy a századok 
tapasztalatát, a bölcsek segítségét, az emberiség köz
munkáját kicsinyli s azt gondolja, hogy nem szorul 
senkire, hisz van esze. Tud kutatni és kritizálni, tud 
kételkedni és tagadni. Az ilyen szertelen lélek tényleg 
fényes vizekről sötétségbe tévedt s oly okos lett, hogy 
nem lát már a világon semmit fényből, napsugárból, 
jóságból s igazságból. Sötét van, de csak azért, mert ő 
lett vak.

Másokat másféle ösztönök visznek. Ők a viz hullámain, 
az élvezetek és örömök vonzását követve, indulnak el. 
Érzik, hogy az életvágy titokzatos lüktetése több s boldo
gabb életet sürget. Érzik, hogy a szeretetből való min
den s ép azért nem lehet kín és semmiség a vége. 
Föl akarnak melegedni; élvezni akarnak s, örvendezni, 
hogy ezt a több életet megtalálják s az élvezet poharát 
fenékig üríthessék, kiszúrják a lelkűk szemét, a lelki
ismeretet.

Sok ilyen megvakult s kiszúrt szemű lélek van a 
világnak Krisztustól elfordult éjszakai oldalán. Ösztönök 
vezették őket oda, melyekre szenvedélyesen s meggon
dolatlanul s ép azért vesztükre bízták magukat. Kár 
értük! Tudom sajnálni azokat a szegény tévelygő lelke
ket. Eléjük állok s rámutatok az opálos, smaragdps stájer 
tóra: nézzétek, ez a pisztráng hazája s nem az üreg, 
a hol megvakul. Nem tagadom, hogy az ész s szív 
ösztöne előre hajt; az egyik mindent érteni, a másik 
mindent birni kíván; azt sem tagadom, hogy a lét 
összefüggései a mélybe intenek s a mélységek vonzanak 
is; de azért mindenütt érvényesül az élet főtörvénye: 
látni akarok s nem megvakulni; a léten épülni akarok s 
nem tönkre menni.

Borzongva gondolok a hegy üregeinek mélységeire, 
melyekből a kristályvizek fakadnak. Elismerem, hogy 
mélyek s tiszták s titokzatosak, de mig ott benn vannak, 
nem az én világom vizei s én nem kívánkozom rájuk. 
Épen úgy tudom, hogy vannak a létnek is mélységei s 
valamit tudok róluk; de ugyanakkor érzem s tudom azt 
is, hogy azok a mélységek sem az én világom s ép, 
azért nem merülök el bennük. Engem nem azért teremtett 
az Isten, hogy a lét sötét mélységeiben megfagyjon a 
lelkem, vagy hogy a nagy titkok mértéktelen kutatásának 
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betegje legyek. Azért sem teremtett, hogy az életösztönt 
követve az erős, mert mértékes élet korlátjain túltegyem 
magamat, jót s erényt, bűnt s botlást szétkülömböztetni 
ne tudjak s erkölcsi vakságba essem; hanem a nap
sugárba bele s látónak teremtett, hogy a természet összes 
remeklésein s a lelki világnak fényes eszményein nagygyá 
neveljem önlelkem fényét, hevét, örömét s szépségét. 
Látó akarok lenni! Ne szúrja ki a szememet sem a 
tudás, sem az élvezet vak ösztöne. A felvilágosodottság 
s a fejlettebb s boldogabb élet napszámosa akarok lenni; 
szomjazok tudást s a nemes tiszta öröm nálam nem 
kopog zárt ajtókon, de egytől óvakodom : ne vezessen a 
kutatás a pessimismus s a tagadás jégbarlangjába s a 
kulturhaladás s az erők fokozásának vágya ne törje hite
met s bizalmamat, — lelkemnek virágát.

Ebből a' tóból az élet problémája mint napsugaras 
szépség nézett ki rám, ráismertem s úgy éreztem, hogy 
az övé vagyok“.

Mily gyönyörű kép: ott látni a modern'apostolt a mi 
világunkban, a fenyők honában a tóparton, amint nézi 
a bőséggel omló napsugártól pazar színjátékban pompázó, 
kifogyhatatlanul fakadó kristályvizeket s a pisztrángo
kat, s amint megihletve a természet szépségeitől lelke 
mélyéről bőséggel fakadnak a kristályos, mert fenséges 
gondolatok, melyektől színes, hangos lesz erkölcsi valónk.

Adjon Isten! Megint lepereg egy esztendő. Lassankint... 
de biztosan és visszavonhatatlanul. Amikor e sorokat 
Írom, akkor látom, jobban mondva érzem, hogy már e 
közleményem első betűjének a leírási cselekménye is 
egy olyan multat képez, ami soha többé vissza nem tér.

De ki gondolkozik a múlandóságról? Talán az ifjú? 
akié a jövő... vagy az öreg? akié a múlt. Mindkettő 
balga, mert az egyik nem látja a multat és nem ismeri 
a jövőt; a másik nem változtathat a múlton és ő sem 
ismeri a jövőt. Ez ugyan életbölcselet s minket valójában 
nem érdekel, nem különösen a vadászokat, akik nem 
azért vadászok, hogy életfilozofáljanak, hanem hogy 
vadásszanak.

Én azonban bizonyos szempontból elnézésre tartok 
igényt az igen tisztelt olvasóim részéről; még pedig igen 
fontos szempontból, — az öregség szempontjából. Nem 
dicsekedem öregségemmel. Ellenkezőleg. Sajnálom azt. 
Egész életemet vadászatban töltöttem és hogy most 
mégis tollat veszek kezembe, annak egyedül az én kedves 

szerkesztő barátom az oka, aki felfedezte bennem azt a 
nagy irói tehetséget, ami hat évtizeden keresztül forrott, 
hogy ennyi idő után leszüremledve, a nyomdafesték áldásos 
takarója alatt láthasson napvilágot. Bár... nagyon naiv
nak tüntet fel olvasóim előtt ez a kijelentésem, mert azt 
gondolják rólam, hogy nem tudom micsoda előzetes, 
tortúrán, fésülésen és öltöztetésen mehet keresztül kéz
iratom a szerkesztőségi műhelyben, amig ide kerül. 
De ez nem rettent vissza engem, mert életemben már 
annyi bolondságot és sületlenséget olvastam, hogy igazán 
és bátran levonhatom belőle a konzekvenciát, hogy: 
egygyel kevesebb vagy több, az már igazán nem számít.

Azt hiszem, mások is hallottak már valamit a szak
értők pisztolyáról ? Bár megvallom őszintén, hogy a 
„Magyar Erdészében eddig még róla semmit sem olvas
tam. Most már azt szeretném tudni, hogy a gyáros nem 
tartja-e szakértőnek a „Magyar Edész“-t? vagy a „Magyar 
Erdész“ nem tartja a pisztolyt szakértők pisztolyának? 
Nagy hiba lenne mind a kettő, még pedig azért, mert 
ez a pisztoly nemcsak a szakértők pisztolya, hanem a 
szakértők zsebplsztolya is.

Minden napilap öles hasábokon hirdeti, hogy: a leg
magasabb körök hordják, még pedig a zsebökben.

Itt kezdődik az én szomorú históriám is. A napokban 
Pesten jártam. .. No, gondoltam magamban, már régóta 
fáj a fogam egy ilyen kitűnő és legnagyobb biztonságot 
nyújtó zsebpisztolyra. Itt a fényes alkalom. Itt van a 
Gentry (vagy nem is tudom miféle) áruház! Belépek, 
illendően üdvözölnek is. Egy kisasszony barátságosan 
meg is kérdezte azonnal, hogy mivel lehet szolgálatomra? 
Hát... kérem... egy szakértők zsebpisztolyára lenne 
szükségem. Kérem... — mondja ő — és azonnal egy 
hatalmas mordályt nyomott a markomba.

Elállt szemem, szám.
Tévedni méltóztatik, én egy zsebpisztelyt szeretnék 

venni, nem ilyen nagyot; hisz’ ez még a tarisznyámba 
sem fér belé. Olyat tessék adni, amilyet a legmagasabb 
körök hordanak a zsebükben.

A kisasszony váltig erősítette, hogy ez az, ez az, most 
ezt hordja mindenki a zsebében.

Igen ám, csakhogy nem ültem fel a kis hamisnak; 
elköszöntem szépen és elmentem egy más áruházba. Ott 
ugyanezt mutatták. Innen is eltávoztam, de bárhova men
tem, mindenütt ugyanezt a pisztolyt adták elém.

Most már láttam, hogy nincs tévedés a dologban, 
csakugyan ez az a pisztoly, amit a legmagasabb körök 
is a zsebükben hordanak.

Tiszteletteljesen felvilágosítást kértem, hogy hát csak
ugyan e most a divat?

A kiszolgáló-segéd megesküdött Hunyady Lászlóra, 
hogy csakugyan ez az a pisztoly, amelyik mindenféle 
jóravaló szakértőnek és bármelyik művelt családnak az 
asztalán helyet foglalhat; megesküdött továbbá, hogy 
Ő császári és királyi Fenségétől lefelé a legkisebb királyi 
főhercegig, mindenki állandóan a zsebében hordja, sőt 
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az eskü szentségére és annak következményeire való 
hivatkozással megesküdött arra is, hogy a főtisztelendő 
r. kath. klérus, Vaszary Kolos hercegprímás Ő eminenciájá- 
tól lefelé — Hock Jánosig, állandóan ilyen szakértők 
pisztolyát hordják a zsebükben.

Én csak bámultam — mint borjú' az uj kapura, úgy 
néztem a segéd úrra és egyszerre átéreztem, hogy 
micsoda ósdi, maradi ember lehetek is én, aki ennyire 
hátra maradtam a divattól. Azt ugyan hallottam, hogy a 
papoknak,nagy zsebük van, de hogy a legmagasabb 
körök is ma már olyan nagy zsebet viseljenek ruháikon, 
hogy ez a szakértők zsebpisztolya is belé férjen — e 
mán csakugyan meglepett. Én is csak jókora zsebet 
viselek, de az enyémbe még a csöve sem fért bele.

Hát... kérem, azért mégis megvettem azt a pisztolyt, 
és most itt le is adom róla az én szakértői véleményemet.

Kitűnő jó pisztoly az, pompásan is lő, de hogy egy 
mai korbeli, akármilyen magas körben élő modern ember
nek a zsebébe beférjen, ennek még a feltevése ellen is 
a leghatározottabban tiltakozom. Csendőrnek, erdőőrnek, 
pusztázó pandúrnak, avagy Tripoliszban küzködő talián- 
nak igazán megbecsülhetlen védő vagy támadó eszköz 
lehet, már csak azért is, mert megbízhatóan jól lő.

Azt kérdem minden komoly embertől, hogy mire való 
ez a csalafinta üzleti élelmesség? Minek ilyeneket hir
detni? Akinek egy jó pisztolyra lenne szüksége, az azért 
nem fogja megvenni, mert „zsebre való“-nak hirdetik, 
úgy, hogy ezt a legmagasabb körök viselik. Ezzel a 
fegyver komoly hivatását diszkreditálják. Aki meg zseb
pisztolynak akarná megvenni, az meg azért nem fogja 
megvenni, mert alakjánál és terjedelménél fogva min
denre való, csak zsebre — nem való!

Előáll egy magyar ember, éveken keresztül becsülettel 
és szorgalommal munkálkodik egy találmányán, azt 
tökéletesíti, végre mint teljes egésszel, egy modern kézi 
fegyverrel magára irányítja a közfigyelmet. Ő maga, a 
feltaláló, soha nem beszélt arról, hogy az ő fegyvere a 
legmagasabb körök zsebébe való lenne, sőt nem is ezzel 
a célzattal dolgozott, találmányán, mégis elsősorban az 
üzleti hazug reklám azt a látszatot kelti fel a szemlélő
ben, mintha csakugyan ez lett volna a feltaláló szándéka is.

Miért kell nekünk magyaroknak épp a saját művünket 
ennyire kétséges színben feltüntetni? Ez annál is'szomo
rúbb, mert erre a szerepre egynémely szaklapunk is, 
„a hirdetés ellenértéke erejéig“, úgylátszik, örömmel 
vállalkozott.

Elvégre ne játszódjunk szembekötősdit, kimondhatjuk 
egész bátran, hogy amiért valaki szerkesztő, nem bizo
nyos, hogy ezen állásából kifolyólag eo ipszo •— 
mindenhezjjs;értsen, mert ilyen tökéletes ember nagy 
ritkaságszámba menne és ezt a nagy ritkaságot igazán 
mindnyájunknak is ismerni kellene. De annyit okvetlen 
elvárhat minden szaklap előfizetője, hogy ha a szerkesztő 
úr nem érti a dolgát, legalább a szerkesztőségének legyen 
egy olyan tagja, aki egy liter tapasztalatát ne két veder 

vízzel feleresztve frecskendezze a mélyen tisztelt elő
fizetőire, hanem legalább is olyan arányban, amilyenben 
a tapasztalat is vegyelemezhető legyen.

Az ilyen áltudósoknak a sikerült ostorozását olvasom 
most Kőváry 1912. évi Vadásznaptárának „Vadászati 
viszonyaink" cimü közleményében. Az igaz, hogy K.Ő- 
váry az ő megszokott maliciájával egy kissé erősen 
csipkedi azokat, akiknek szól; de az igazságnak tartozom 
vele, azzal a kijelentésemmel, hogy ő illetékes is erre, 
mert amióta Kővárynak a munkáit olvasom, még soha 
sem tapasztaltam, hogy bár csak egyszer is irt volna 
olyat, amivel az olvasót félrevezette volna. Ezért le a 
kalappal előtte!

Különben az igen érdekes közleménye így szól:
„A magyar vadászoknak — a modernebb fegyverek 

ismertetésére vonatkozó nagy tudatlanságát legelső sor
ban az üzleti élelmesség használta és használja ki 
most is a fővárosban, Aki nem hiszi, könnyen meg
győződhet róla. Jámbor ószeresek, előimádkozók, 
gummi-különlegesség árusok, szőnyegkereskedők árul
ják a finom folyt acélcsövü, önműködő, patronbedobó, 
patronkidobó muskétákat a jóhiszemű nimródoknak. 
És... a magyar nimródoknak van szíve ezektől a kis 
merkantilistáktól felvilágosítást kérni a lőcsövek miben
léte felől. Ezektől az igazán jámbor bácsiktól, akiket 
— ezelőtt pár évvel — a frász tört volna ki, ha valaki 
nekik közelről egy „püskeleszt“ megmutatott volna“. 

Ugyancsak ezen könyvnek az „Újdonság“ cimü köz
leményében olvasom :

„A vadászat különben is igen hálás talaj az újdon
ságok termelésére. Tudják ezt legelső sorban is a 
fegyvergyárosok. Ügyesen bevezetett reklámjuk támo
gatásához mindig tudnak keríteni egy-egy „álszakértőt“, 
akik is a külföldi, jobban mondva: a német árjegyzékek
ből kiollózott meterszekundális sebességek zsonglőr- 
ködésével olyan kalamájkát táncolnak ' a jóhiszemű 
nimródok bámuló serege előtt, hogy azokból egy 
néhány mindig horogra is kerül“.

No hát ehhez nem sok mondanivalóm van, aki el
olvasta az előzményeket, az tiszta képet alkothat magá
nak arról, hogy amit írtam, az megfelel' a valóságnak; 
aki pedig nem olvassa a közleményemet, csak a két 
hivatkozott közleményt, az is meggyőződhet róla, hogy 
nincs minden rendben és ha valami bűzlik,, az most 
egyszer nem Dániában, hanem — nálunk bűzlik.

Számtalan ilyen hasonló esetet tudnék még felsorolni, 
de nem akarok az igen tisztelt szerkesztő barátom bizal
mával és az olvasó türelmével visszaélni, inkább más 
alkalomra halasztóm, amikor is majd tüzetesen be 
fogom bizonyítani, hogy nincs oka a szaksajtó bizonyos 
részének részvétlenségről panaszkodni akkor... amikor 
az olvasó félrevezetéséhez közvetlenül ő is hozzájárul.
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Mesterséges madárfészkek.
. (Válasz a válaszra.)

A „Magyar Erdész" ez évi 20 ik számában cikket írtam 
az erdőben elhelyezett mesterséges madárfészkekről, illetve 
azok ellen. Most — a 22-ik számban — aztán ifj. Kas- 
parek Károly úr választ irt, amelylyel érveimet szándé
kozik megdönteni.

Mondhatom, megörültem a válasznak, mert a vitatko
zás, ameddig nem lép a személyeskedés terére, mind
addig a közérdeket kell hogy szolgálja, és ez voltaképen 
hasznos is a nagy nyilvánosságra. Fiatalabb éveimben 
is nagy barátja voltam mindig a vitatkozásnak, mert a 
vita nyomán tulajdonképen mindig kölcsönös kimagyará- 
zás keletkezik és ennek folytán tisztulnak az esetleges 
ferde és helytelen nézetek.

Sajnálom ezúttal azonban azt, hogy Kasparek úr Írá
sával egyszerűen azt a látszatot kelti, mintha — hivatalos 
cáfolat lenne. Erre mutat — legalább az én újságírói 
szemem perspektíváján — a csillag alatti megjegyzés, 
hogy „Mindenkinek be kellene lépni az „Országos Állat
védő Egyesületbe" ... (Bpest, IX., Ernő-ú. 11 —13.)." 
Ez éppen úgy hangzik, mint mikor az ember valamelyik 
napilapban egy jó tárcát olvas, s mikor a végére ér, ott 
az áll, hogy „X. Y. lapból mutatvány s megrendelhető 
itt és itt, ennyiért és ennyiért" . . . Igen. A lóláb a 
végén pattan ki. S ez a fontos. A lóláb. Mert ez agyon
üti az egész irás értékét! . . .

Itt mást szolgál a csillag alatti megjegyzés. Lehet, 
hogy a legjobb szándékkal Íródott. De én mindenesetre 
Tamás vagyok ebben a dologban.

Kasparek úr mindössze az érzelmi motívumokat akcep
tálja írásomból, ellenben a többit'törli, mert . . . mert a 
statisztika mást mond. — Óh, az a statisztika! Én még 
a statisztikában sem tudok hinni. Nem. Van rá okom. 
Mert.tudom, hogy hogyan készül a legtöbb statisztikai 
kimutatás. Ismerem egy néhány titkát. Hagy ne menjek 
messzire, ott van a mostani népszámlálás statisztikája. 
Hát tud Kasparek úr arról, hogy egyes városokban utó
lagosan is kellett pótolni az adatgyűjtést, mert ez első 
hiányos volt.' De ez csak egy. Minden statisztikai adat
gyűjtésnél vannak hibák és gondatlan összeírások és mivel 
tudom, hogy sok helyen tendenciózus az adatok ked
vező vagy kedvezőtlen beállítása, ezért nem hiszek benne 
és efölött nem is vitatkozom. (Természetesen magán- és 
nem állami Összeírást értek ez utóbbiak alatt.)

Ha figyelmesen olvasta végig cikkemet, láthatta, hogy 
az elejétől végéig érzelmi motívumokon épült föl. És 
rendszerint, ha valami természetelleneset látok, mindjárt 
előttem is áll a képtelen helyzet különféle variációkban. 
A mesterséges madárfészkeket, mikor Pécsett megláttam, 
elmosolyodtam is, meg bosszús is lettem. Ezt tökéletesen 
úgy vettem és értelmeztem, mintha az Ember javítani 
akarna a természeten.

Nem-e furcsa, érthetetlen és bizonyos fokban képtelen 

helyzet az, mikor egy vad, lakatlan területen végig szá- 
,guld a pöffögő gépkocsi? Ez az utóbbi mondásom azon
ban konzervatív fölfogásként is értelmezhető, dé aki a 
sorok között tud olvasni, az nyomban megérti inten
ciómat.

Kasparek úr — úgy látom — félreértette egy és más 
kitételét cikkemnek. Például, hogy hogyan és miképen 
lehet ellustult madarat látni. Mivelhogy még ő nem 
látott. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom: én sem. Ha 
szó szerint vesszük magát az ellustult szót. De éppen 
az az irásmüvészet, hogy a sorok között is tudjunk irni 
és olvasni. Ne csupán a megirt száraz szavakba kapasz
kodjunk bele.

Hogy a madár télen is épen úgy megtalálja élelmét, 
mint nyáron, •— ezt az állításomat most is föntartom. 
Legföljebb az emberek beképzeléséről lehetne beszélni, 
akik elhitetik másokkal is, hogy a madár télen nem talál 
élelmet. Itt arról lehet csak szó, hogy olyan élelmet nem 
talál télen, mint amilyent nyáron. Ez bizonyos. De azt 
is tudni kell, hogy a madár, amelyik itt marad és nem 
költözik délvidékre, kitünően tud alkalmazkodni az idő
járáshoz, élelemhez stb. stb. És ez igen fontos! Tessék 
csak gondolkodni fölötte.

Azt pedig kár volt érvként fölhozrfi, . hogy: „Ha a 
madárvédelem fölösleges valami volna, akkor nem fog
lalkoznának vele egyesületek, sőt kormányok, nem tartat
nának madárvédelmi kongresszusok". Ez kérem, —• nem 
érv. Nem pedig azért, mert az ilyen és hasonkaliberü 
egyesületeket igen különböző okokból kifolyólag alapítják. 
Sok szerep jut az ilyen egyesületben a személyes hiú
ságra, szereplési vágyra stb., s csak igen kevés ember 
viseli komolyan a szivén a tulajdonképeni nemes célt.

Cikkemben a fősúlyt a mesterséges madárfészkek 
alkalmazására fektettem. Mint másodrangu kérdés szere
pelt a madaraknak télen nyújtandó eleség-nyujtás. Véle
ményem most is az, ami első cikkemnél volt. Mert — 
még egyszer kérdem: nem-e volna okosabb dolog, ha 
ezen a fölöslegesen elpocsékolt pénzen (mesterséges 
madárfészkek) több téli madáreleséget vennének ? . . . Ha 
már mindenáron segélyezni akarják a madarakat.

Mert én sohasem fogom szívesen venni, ha az Ember 
beleavatkozik a természet dolgába. Ez az igazság! Ezt 
tehát megdönteni még a statisztikával sem lehet.

Domingo.

A mátyásszajkóról.
Irta Gyulai Gy. Károly.

Hazánk egyes vidékeinek tájszólása hol mátyás, hol 
pedig szajkó név alatt ösmeri a Herman Ottó által 
mátyásszajkó név alatt egyesített Garrulus glaudariust. 
Tősgyökeres magyar elnevezése mindenesetre a szajkó, 
amennyiben régibb magyar művekben, attól a zajtól, 
amelyet erdeinkben véghez visz, „zajgó" névhez jutott. 
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Csak olyan mindenevő, mint a szárnyas vadak világá
ban a varjú vagy a szarka, háziszárnyasaink körében 
pedig a réce.

Tarka szép tollazatával, csacsogó szavával kétségtele
nül dísze és vidítója az erdők sűrűinek, emellett a 
gilisztától kezdve mindennemű bogárfélét szakadatlanul 
pusztít, miért is tagadhatlanul hasznothajtó szárnyas; 
viszont a nálánál sokkalta hasznosabb egyéb éneklő szár
nyasok tojásából, sőt fiaiból temérdeket föllakmároz, mi
nélfogva az üldözésre nem egy helyt kíméletlenül rászolgál.

Maggyüjtő szokása, amellyel mogyorót, diót, tölgy
makkot bikkbe összehordozgat, az erdész és a vadász 
jelőtt egyaránt ösmeretes.

Az erdészek egy része azt tartja, hogy a szajkó, a 
tölgy és a bükk magvának, 'sőt egyéb magnemek szét- 
hordozgatásával az erdészetnek hasznára van. Az ide-oda 
hordozott, részben útközben el is hullatott magvak idővel 
kikelnek, amivel végeredményében az erdőkultura gyara
pításán, ha nem is tudatosan, de közvetve kétségtelenül 
közreműködik.

Sajnos, mindaz, amit a szajkó ez utón elhordozgat 
vagy elrejteni igyekszik, vajmi csekély mennyiségű mag
anyagot. képvisel. Telhetetlen falánkságában a szajkó 
nagyon is csekély eleségkészletet rakosgat ugyanis félre; 
ez a csekély mennyiség alig kerül a termő talajba; 
vagy maga a szajkó, vagy esetleg egyéb állat féllakmá- 
rozza azt utóbb, sőt az ilyen készlet a korhadt fa belse
jében el is rothad. Ha talán idő előtt csirát is hajt egy- 
egy ilyen mag, ezzel a szajkó az erdőkultura gyarapo
dását aligha fogja egyetlen szálfa-példánynyal is gazda
gítani. Az útközben elelhullatott magnemekből esetenként 
életre kelhet ugyan egy-egy csemete, ám rendszerint 
olyan helyen és olyan körülmények között, ahol meg nem 
felelő talajminőség, vagy pedig az erdők árnyas sűrűje 
a netán kikelt csemeték további létfeltételeit kellően biz
tosítani amúgy'sem lesz képes.

Messzemenő jóakarattal sem vagyunk tehát abban a 
helyzetben, hogy a szajkó maghordozgatását az erdé
szetre üdvös, vagy legalább is figyelemreméltó művelet
nek minősíthessük; még akkor sem, ha 99 eset közül 
egyben csakugyan bekövetkezik az, hogy egy-egy tölgy, 
bükk vagy egyéb fa, kizárólag a szajkó maghordozgatá- 
sának köszöni életrekeltét. A rendszeres erdőgazdaság 
szempontjából a szajkó „erdősítési“ közremunkálkodásá- 
nak tehát csakugyan nem tulajdoníthatunk számbavehető 
jelentőséget. Ahol amúgy is rendszeresen kezelt erdő
üzemről van szó, ott a szajkó hozzájárulása figyelembe 
se jöhet, ahol pedig nem erdőterület hanem egyéb 
kulturterületre a szajkó által elhordott magtermék fogam
zásáról szólhatnánk, ott egy-egy ilyen elárvult csemete 
létjogosultsága, a gazda előtt sem fog számbavehető 
vívmányt jelenteni.

Érthető ezek után, hogy az erdészeti állatismeret ma 
már rég tisztázott álláspontnak tartja a szajkó javára irt 
„erdősítés“-t s így a ráolvasott „segédszolgálatokat“ 

korántsem billentheti a mérlegben javára ott, ahol tudva
levő fészekrablásaival helyenként mérhetlen károkat okoz 
a hasznos éneklők tizedelése utján a mezőgazdaságnak, 
csakúgy, mint a kert- és a szőlősgazdának, épen nem utolsó 
helyen pedig az erdőgazdaságnak azzal, hogy egyes 
erdőterületeken, főként a tűlevelűek kultúráiban a zsenge 
hajtások szakadatlan csipdesésével érzékeny kártételeket 
okoz mindott, ahol elszaporodtával az ebbeli kártételek 
aránya is fokozottabb lesz. Kizárólag e téren végzett 
megfigyelések beigazolták azt, hogy egy-egy fiatalabb 
fenyőkulturában, a fenyőalany fejlődésénél oly jelentős 
sudárvég zsenge hajtásait a szajkó csipdeste és pusztí
totta helyenként oly arányban, hogy ez utón egy-egy 
fiatal ültetvény csemetéinek néhol 50-nél is több °/o-ka 
esett a szajkócsipdesés áldozatává.

Az elősorolt kártételekkel szemben egyetlen olyan 
körülmény sem szól tehát a szajkó mellett, amely kímé
letét jogosulttá tenné. Honi erdőségeinknek kétségtelenül 
legdíszesebb tollazatú, csacsogó szárnyasa marad ő mind
amellett, s így a kíméletben részesülő nehány példány
nyal erdőterületeink költészetének mintegy jellegzetesen 
kiegészítő képet adunk. Végleges kiirtására ne gondoljunk 
tehát, hiszen az erdész és a vadász joga nem terjedhet 
az erdők teljes elnéptelenítéséig s így hangos szavú, 
vidám lakóitól, minők közt első helyre tehető a matyi- 
madár is, az erdőt megfosztani nem fogja. Teljesen ele
gendő az, ha a szajkó garázdaságainak bizonyos határo
kat szab s így üldözése csakis addig a határvonalig 
terjed, amíg az elszaporodásnak induló szárnyas, számba
vehető károkat nem okoz.

* Kitüntetések. Ő Felsége a király dr. Bartóky 
József államtitkári címmel és jelleggel felruházott föld
mivelésügyi ministeriumi ministeri tanácsosnak a köz
szolgálat terén szerzett érdemei elismeréséül Ferencz 
József-rendje középkeresztjét a csillaggal ; — Marosi 
Ferenc m. kir. főerdőtanácsosnak, a kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóság vezetőjének, valamint törvényes utódai
nak az erdészeti közszolgálat terén szerzett érdemei el
ismeréséül a magyar nemességet „rézbányái“ előnévvel 
díjmentesen; — Tavi Gusztáv nyugalmazott ministeri 
tanácsosnak, a szabadalmazott osztrák-magyar állám- 
vasuttársaság igazgatójának és törvényes utódainak, az 
erdő- és mezőgazdaság terén szerzett érdemei elismeré
séül, a magyar nemességet „Ferencfalvi“ előnévvel díj
mentesen és Beck Fülöp erdőtanácsosnak, saját, kérel
mére történt állandó nyugalomba "helyezése alkalmából 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta.
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24. szám. MAGYAR ERDÉSZ 481* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
az 1908. évi VII. és XXXIX. t.-cikk alapján a birtok
rendezési ügyekben működő gazdasági szakbizottság 
tagjává Téglás Károly ministeri tanácsosi cimmel és 
jelleggel felruházott főerdőtanácsost nevezte ki. — A 
számvevőségek tiszti személyzetének egyesített létszámá
ban Rosemberszky Árpád és Kriván Antal számtaná
csosokat főszámtanácsosokká, Schallek József és id. 
Kovács Gyula számvizsgálókat számtanácsosokká, Liptai 
Albert és Kubaskó József számellenőröket számvizs
gálókká, Szabó Imre méhészeti szaktanítót, Sugár Jenő, 
Moldován Gábor és Turtsányi Ede számtiszteket szám
ellenőrökké, továbbá Moscsovits Imre és ifj. Merényi 
Gyula számgyakornokokat erdőszámtisztekké s végül 
Szeifried Jenő és Fucak Dusán aradi illetve susáki 
lakosokat ideiglenes minőségű fizetéstelen számtisztekké; 
— dr. Huszár Lajos losonci orvost Breznóbányára m. 
kir. kincstári erdészeti orvossá nevezte ki.* Áthelyezés. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Gabnay Ferenc m. kir. főerdőmérnököt Gödöllőről Buda
pestre helyezte át s szolgálattételre a vezetése alatt álló 
ministerium központi számvevőségének erdészeti csoport
jához osztotta be.* Nyugalmazás. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Preiszner Nándor m. kir. főerdőmérnököt — saját kérel
mére — állandó nyugalomba helyezte és Zadrazil János 
m. kir. erdőmérnök-gyakornoknak állásáról való lemondá
sát elfogadta.* A trónörökös vadászata Somogybán. Nemrégen 
nagyszabású vadászatok folytak le a somogymegyei 
Berzencén, amelyeken a trónörökös és neje is részt vet
tek. A vadászatokon, amelyek mindössze csak két napon 
át tartottak, Ferenc Ferdinánd trónörökös és nején, 
Hohenberg Zsófia hercegasszonyon kivül a következők 
vettek részt: Festetich Tasziló herceg és neje Hamilton 
Mária hercegné, Festetich György gróf, Festetich Ella 
kontesz, Rummerskirch báró, Festetich Vilmos gróf, 
Eszterházy Móric gróf, Ciráky gróf, Vécsey báró, Inkey 
József báró és neje, Wenkheim gróf, Windischgraetz 
herceg és neje, Eszterházy Miklós hercegné. -- A vadá
szatoknak szép őszi idő kedvezett. A két napi vadászat 
eredménye 7584 darab vad, amelyből a trónörökös 
(állítólag) maga 1600 darabot ejtett el.* Négy legyet egy csapásra. Voltaképen nem szó 
szerint értelmezendő, hogy négy legyet egy csapásra, 
mert most nem légyről, hanem orvvadászról van szó. 
Kacagtató egy kissé a história, de amilyen kacagtató, 
épen olyan — komoly is. Ugyanis Cs. Kovács István 
ozorai (Tolnamegye) lakos, lesipuskás, a múlt hónap 
egyik napján egy nyulat lőtt valahol a mezőkön. A 
csendőrség ezt — följelentés folytán — tudomásul vette 
és nem kevesebb mint négy büntetendő cselekményért 
három hatósághoz jelentette föl. Ez pedig a következő
leg preciziroztatott: Engedély nélkül való fegyvertartás és 
vadászati kihágás miatt a főszolgabíróhoz, jövedéki ki

hágásért a pénzügyigazgatósághoz, végre jogtalan elsajá
tításért a járásbírósághoz, mert azt állította Cs. Kovács 
István, hogy a puskát „úgy találta", — tehát be kellett 
volna szolgáltatnia a hatósághoz. Ez utóbbi igen jó, uj 
fogás, mivel a vadorzók rendszerint „úgy találják“ a 
puskáikat. A három hatóság összefogva, majd csak el
veszi Cs. Kovács István kedvét a „vadászástól".* Erdészeti államvizsgálat. Az 1911. évi október 
hó 30 án és az erre következő napokon megtartott erdé
szeti államvizsgán oklevelet nyertek: Molcsányi Gábor 
(kitüntetéssel), Mudrovich Ferenc, Papp Jenő, Szy Dé
nes, Buday Aladár, Maróthy Emil, Traum jí-nos, Göss- 
wein Lajos, Tóth László, Petz József, Berzenkovits 
Antal, Horváth Dezső, Német Pál, Valics János, Be- 
velaqua István, Takács Zsigmond, Slijepceyic Illés, 
Brateljevic Mihály, Karulják András, Borbély Sámuel, 
Manina József és Sperling Viktor. Három vizsgáttevő 
félévre visszavettetett.

Sz. 634—911.

Faeladási hirdetmény.
Rádos község 1912. évi január 17-én dél

előtt 11 órakor a községházánál tartandó Írás
beli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szó
beli árverésen eladja erdeje „B“ üzemosztályának 
„Erkederberg“ nevű részén az 1912. évi vágás
területén található

335 drb. tölgytörzset.
A 335 drb. tölgytörzs összes fatömege hiva

talos becslés szerint 544 tm.3; ebből 196 tm.3 
műfa, 348 tm.3 tűzifa. A kikiáltási ár, melyen 
alul a fatömeg eladatni nem fog, 4300 koronában 
lett megállapítva.

Árverezni szándékozók kötelesek az árverés 
kezdete előtt a kikiáltási ár 10 %-át készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban az árverést 
vezető elnök kezéhez letenni.

A szóbeli árverés kezdete előtt szabályszerű 
bánatpénzzel és bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ajánlatok is elfogadtatnak.

Az árverési feltételek Rádos község hivatalos 
helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Rádos, 1911. évi november hó 27-én.
Az elöljáróság.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



482 MAGYAR ERDÉSZ 24. szám.

Tölgy-, gyertyán- és nyár-rönkfa, tölgy
oszlopok, talpfák és bányája, hántott nyár- 

celluloseja eladása
kitermelt állapotban vasúti rakodóra szállítva, részben 

vasúti kocsiba rakva.
Kassa szab. kir. város tanácstermében 1912. 

évi január hó 20-án délelőtt 10 órakor meg
tartandó zárt írásbeli versenytárgyalás utján 
eladásra kerül mintegy

600 tm.3 különféle vastagságú tölgyrönkfa,
710 darab 6V2—8 és 10 m.-es tölgy-oszlop,
280 tm.3 különféle hosszúságú és vastagságú 

tölgy-bányafa,
4800 darab különféle méretű tölgy-talpfa,
1200 ürméter hántott nyár-cellulosefa,
100 tömörköbm. gyufagyártási nyárfa-rönkő és
40 tömörköbméter vagy mintegy 4 vasúti 

kocsirakomány egy méteres gyertyán-rönkő.
Ezen fatömeg 1911—1912. telén, illetve utóbbi 

év tavaszán házilag termeltetik. Szállításáról a 
kassai, kisladnai és kassahámori,vasúti állomásra, 
részben kocsiba rakásáról is a városi erdőhiva
tal gondoskodik

A fatömeg részletes kimutatása, a verseny
tárgyalási és szerződési feltételek Kassa szab, 
kir. város erdőhivatalában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők és érdeklődőknek kívánatra meg 
is küldetnek.

Ajánlattevők a szállítási határidőre nézve 
ajánlataikban nyilatkozni tartoznak.

Az egyes választékokra külön-külön, de az 
egyes vasúti állomásokon berakásra kerülő 
választékokra együttesen is adhatók-be' ajánlatok.

A tölgyfa háromféle vastagsági osztálya állo- 
másonkint elkülönítve, de csak együttesen kerül 
értékesítés alá. Az ajánlatok ezen fatömegre a 
kikiáltási áron felül egész és tizedrész százalé
kokban és az összes faanyagokra nézve számok
kal és betűkkel kiírva teendők meg.

A bánatpénz a részletes kimutatásban kitün
tetett fatömeg és a felajánlott egységár alapján 
kiszámított érték tiz százaléka, mely egyúttal 
biztosítékot is képez.

Kassa, 1911. évi december hó 9-én.
Éder Ödön

polgármester.

4312/1911. számhoz.

Pályázati hirdetmény.
A lippai m. kir. főerdőhivatal kerületében 

szervezés folytán négy (4) I-ső és négy (4) Il-od 
osztályú, előléptetés esetén nyolc (8) 11-od oszt, 
erdészeti altiszti, illetve nyolc (8) I-ső vagy Il-od 
osztályú erdőlegényi és segéderdőőri állásra az 
állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.

Az I,- osztályú altiszti állás javadalmazása : évi 
800 K fizetés, 200 K személyi pótlék, a II. 
osztályú altiszti állás javadalmazása: évi 600 K 
fizetés, 100 K személyi pótlék, természetbeni 
lakás, vagy ennek hiányában törvényszerű lak
bér, valamint az egyéb rendszeresített mellék
illetmények.

Az I. osztályú erdőlegényi, vagy segéderdőőri 
állás javadalmazása: évi 700 K, a II. osztályú 
erdőlegényi vagy segéderdőőri állás javadalma
zása pedig: évi 600 K szegődménydij, termé
szetbeni lakás, vagy ennek hiányában a törvény
szerű lakbér és egyéb rendszeresített mellék
illetmények.

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt 
szakképzettségüket, az államerdészeti szolgálatba 
újonnan belépni kívánók ezen felül ép és erős 
testalkatukat, különösen jó látó, beszélő és halló 
képességüket, kincstári erdészeti orvos, várme
gyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiál
lított bizonyítvánnyal, 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 1912. évi 
január bó 15=ig alólirott m. kir. főerdőhivatalnál 
nyújtsák be.

Az erdőlegényi és segéderdőőri állásokért 
pályázók nőtlenségi állapotukat is kimutatni tar
toznak.

Lippa, 1911. évi november hó 29-én.

M. kir. főerdőhivatal.
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1911. évi 3513. szám.

Pályázati hirdetmény 
erdészeti altiszti (erdőlegényi, segéderdőőri) 

állásokra.

A liptóujvári m. kir. főerdőhivatal a kerületében 
uj szervezés folytán betöltendő kettő (2) I. oszt, 
erdészeti altiszti (főerdőőri), kettő (2) II. oszt, 
erdészeti altiszti (erdőőri), továbbá egyéb ürese
dés folytán betöltendő kettő (2) II. oszt, erdő
legényi, továbbá esetleges előléptetések esetén 
fenti állásokon kívül üresedésbe jövő még kettő 
(2) II. oszt, erdészeti altiszti (erdőőri), továbbá 
négy (4) I. oszt, erdőlegényi (segéderdőőri) 
állásra az állományszerü illetményekkel pályázatot 
hirdet.

Az I. oszt, altiszti állásokkal nyolcszáz (800) 
K évi fizetés és az 1904. évi I. t.-c., illetőleg 
az 1906, évi IX. t.-c. szerint járó kettőszáz (200) 
K személyi pótlék, a II. oszt, altiszti állásokkal 
hatszáz (600) K évi fizetés és egyszáz (100) 
K személyi pótlék, az I. oszt, erdőlegényi (segéd
erdőőri) állásokkal hétszáz (700) K, a II. oszt, 
erdőlegényi (segéderdőőri) állásokkal hatszáz 
(600) K szegődménydíj, minden egyes állással 
természetbeni lakás avagy ennek hiányában 
törvényszerű lakbér és egyéb rendszeresített 
mellékilletmények (tűzifa, föld, ruhaátalány) van
nak összekötve.

Az altiszti állásokra pályázók az 1879. évi 
XXXI. t.-c. 37. §-ban követelt szakképzettségük, 
áz állami erdészeti szolgálatba újonnan belépni 
kivánók ezenfelül még ép és erős testalkatu
kat, jó látó-, halló- és beszélőképességüket 
kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy 
honvédtörzsorvos által kiállított bizonyítványok
kal, életkorukat anyakönyvi kivonattal, illetősé
güket községi bizonyítványnyal, eddigi alkalmaz
tatásukat, nyelvismereteiket és katonai (honvéd) 
kötelezettségeiket, a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és Írásban való tökéletes bírását meg
felelő hiteles bizonyítványokkal igazolni tartoznak.

Az erdőlegényi állásra pályázók pedig nőtlen- 
ségi állapotukat is kimutatni kötelesek.

Pályázni kivánók az ilyen módon felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényeiket 1912. évi január 

hó 10-ig a liptóujvári m. kir. főerdőhivatalhoz 
és pedig az állami szolgálatban állók felettes 
hatóságuk, magánosok pedig az illetékes politikai 
közigazgatási hatóság utján nyújtsák be.

Liptóujvárt, 1911. évi november hó 28-án.
M. kir. főerdőhivatal.

1911. évi 7238. számhoz.

pályázati hirdetmény.
A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság 

kerületében újabb szervezés és nyugdíjazás 
folytán 5 első- és 2 másod-, illetve előléptetés 
esetén 7 másodosztályú altiszti, s illetve elő
léptetés esetén 8 első- és 7 másodosztályú erdő
legényi, továbbá 1 másodosztályú segéderdőőri 
állás üresedett meg, melyekre az alábbi állomány
szerű illetmények élvezetével ezennel pályázat 
nyittatik.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
XXXI. t.-c. 37. szakaszában körülirt szakkép
zettséget, a m. kir. kincstári erdészet szolgálatába 
újonnan belépni kivánók ezenfelül még ép és 
erős testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- 
és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos, avagy honvédtörzsorvos által 
kiállított bizonyítványnyal, valamint az életkoruk
ról, illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, 
nyelvismeretükről, katonai kötelezettségükről szóló 
bizonyítványokkal felszerelt és sajátkezüleg irt 
kérvényeiket 1912. évi január hó 15-éig alulirt 
erdőigazgatóságnál nyújtsák be.

Az I. osztályú altiszti állásokkal 800 K fizetés 
és 200 K személyi pótlék, a II. osztályú altiszti 
állásokkal 600 K fizetés és 100 K személyi 
pótlék, továbbá természetbeni lakás, vagy ennek 
hiányában a törvényszerű lakbér és egyéb 
rendszeresített illetmények ; az erdőlegényi állá
sokkal 700, illetve 600 K szegődmény-bér, ter
mészetbeni lakás vagy törvényszerű lakbér és 
egyéb rendszeresített illetmények, a segéderdő
őri állással pedig 600 K. évi szegődmény-bér s 
lakás vagy lakpénz és az egyéb rendszeresített 
illetmények élvezete van egybekötve.

Besztercebánya, 1911. évi nov. hó 30-án.
M. kir. erdőigazgatóság.
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Faárverési hirdetmény.
A Ménhárd XVI szepesi város nagyközség 

elöljárósága 1911 évi december hó 29-én dél
előtt 10 órakor a városháza kistermében tar
tandó nyilvános írásbeli árverésen eladja a tulaj
donát képező erdőbirtok „B“ üzernosztály 1912. 
évi vágásának területén tövön álló s kéreggel 
28 cm. mellmagassági átmérőn felüli mintegy 
200 tm3-re becsült erdei fenyők haszonfatömegét. 
Becsár 1 tm3 10’25 K. Kiszállítási határidő be
zárólag 1912. év május hó 30-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 K-ás 
bélyeggel ellátva adatnak be ; e) ha tartalmazzák 
azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési 

és szerződési feltételeket ismeri és azoknak ma
gát teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképen leg
alább 500 K-át készpénzben tartalmaznak; g) 
ha úgy vannak aláírva, hogy az aláírásból az 
ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó posta
állomás) világosan kiolvasható; és h) ha a borí
ték kívül „Ajánlat a ménhárdi „B“ üzemosztály 
1912. évi vágásából eladandó fakészletre" fel
írással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem 
fogadtatnak el. Az árverés eredménye az elfo
gadott ajánlat b enyujtójára azonnal, eladóra 
azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása 
után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltételek a 
lőcsei m. kir. áll. erdőhivatalnál, az annak alá
rendelt szepesszombati m. kir. járási erdőgond
nokságnál és a nagyközség elöljáróságánál te
kinthetők meg naponta 11 — 12 óra között.

M. kir. járási erdőgondnokság.
Szepesszombaton, 1911. év december 8-án.

Zimann Ede
m. kir. erdőmérnök

^aárvsrési hirdetmény.
Volkány község elöljárósága közhírré teszi, miszerint 86444/1—A—2/1910. fm. 

sz. engedély alapján az alább megnevezendő tölgy fatömeget

1911. évi december hó 19-én d. e. 11 órakor
Volkány községházánál zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános árveré
sen el fogja árverezni.

Az árverezés tárgyát képezi 2885 m3 haszonfa, 688 ürm3 hasábfa, 1705 ürm3 
dorongfa és 2560 ürm3 galy, szíjács és forgács.

Kikiáltási ár 61000 K, mely összegnek 10%-a az árverezés megkezdése előtt az 
árverezést vezető megbízott kezéhez készpénzben avagy óvadékképes értékpapírban 
leteendő.

Becsáron alól nem fog eladatni.— Utóajánlatok nem fognak figyelembe vétetni. 
A részletes becslés adatai a brassói m. kir. járási erdőgondnokságnál és Vol

kány község elöljáróságánál megtekinthetők. Ez utóbbinál megtekinthetők az árvere
zési és szerződési feltételek is.

Kelt Volkány, 1911. évi november 28-án.
Az elöljáróság.
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Szám 1397/911.

árverezési hirdetmény.
Apáca község eladja Datk község határán 

fekvő erdejének 115., 119., 122., 123. a), 124., 
124. a), 128., 129., 129. a) és 132. számú 
részletek, 309'89 kát. holdon található

bükk fatömegét 
írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános' 
szóbeli árverezésen.

Az összes fatömeg 65922 tm3-t tartalmaz, 
melyből 10975 tm3 műfa, 54947 tm3 tűzifa.

A becsár szakértői becslés alapján 70.000 
azaz Hetvenezer koronában lett megállapítva, 
mely egyszersmind kikiáltási árul is szolgál.

Az árverés Apáca községházánál 1912. évi 
évi január hó 5-én d. e. 9 órakor tartatik meg.

Bánatpénz a becsérték 10 °/o-a vagyis 7000 
azaz Hétezer korona.

Az árverezési és szerződési feltételek Apáca 
község irodájában a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Apáca (Brassómegye.), 1911. évi november 
hó 18.

Elöljáróság:
Máthis András Biró Imre

jegyző. biró.

1911. évi 4435. szám.

A famesteri állásra pályázók okmányilag iga
zolni tartoznak az építészet, rajzolás és költség
vetés-szerkesztés körül szerzett gyakorlati jártas
ságukat.

A főerdőőri stb. állásra pályázók az erdő
törvény 37.. § ában körülirt szakképzettséget, az 
állami erdészet szolgálatába újonnan belépni 
kívánók ezenfelül még ép és erős testalkatukat, 
különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket 
kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, 
avagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyít
vánnyal tartoznak igazolni, valamint életkorukról, 
eddigi alkalmaztatásukról, nyelvismereteikről, 
katonai kötelezettségükről szóló bizonyítványokat 
tartoznak kérvényükhöz csatolni.

A sajátkezüleg irt kérvények alólirt m. kir. 
erdőhivatalhoz 1912. évi január hó 27-ig nyúj
tandók be.

Szászsebes, 1911. évi december hó 9-én.
M. kir. erdőhivatal.

Második kiadásban megjelent az

0
1/7

Erdei Kihágások
cimü munka. Irta dr. Felszeghy Béla
0HHH0IHH000 tb. főszolgabíró.

Pályázat
egy famesteri, egy esetleg kettő 
főerdőőri, egy esetleg kettő erdőőri, 
esetleg kettő erdőlegényi, illetve 

segéderdőőri állásra.
Egy famesteri (I. oszt, altiszt), egy, esetleg 

kettő főerdőőri (I. oszt, altiszt), előléptetés ese
tén kettő erdőőri (II. oszt, altiszt), előléptetés 
esetén kettő erdőlegényi, esetleg segéderdőőri 
állásra az állományszerü illetményekkel pályá
zatot hirdetek.

A munka tartalmazza a törvényt ma

gyarázatokkal, az összes érvénynyel 

biró elvi határozatokat és döntvényeket.

Ára 1 korona 60 fillér.

Kapható a kiadóknál Székely és Illés 

□ könyvkereskedésében Ungvár. s

^0
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3790/1911. szám.

Pályázat.
A nagybányai m. kir. főerdőhivatal kerületében 

am. kir.'földmivelésügyi minister úr 1911. évi 
november hó 17-én kelt 110390 1/3—1. számú 
magas rendeletével újonnan rendszeresített altiszti 
állásokra és pedig egy főerdőő'ri (I-ső osztályú 
altiszti), továbbá egy, előléptetés esetén kettő 
erdőőri (II-od oszt, altiszti) illetve kettő I-ső 
osztályú esetleg kettő 11-od osztályú erdőlegényi 
állásra pályázat nyittatik.

A főerdőőri állással 800 K fizetés és 200 K 
személyi pótlék, az erdőőri állással 600 K fizetés 
és 100 K személyi pótlék, továbbá természetbeni 
lakás, vagy annak hiányában törvényszerű lak
bér és egyéb rendszeresített illetmények, — az 
erdőlegényi állással 700, illetve 600 K évi sze- 
gődménydij, természetbeni lakás, vagy ennek 
hiányában törvényszerű lakbér és egyéb rend
szeresített mellékilletmények (fa, ruhaátalány) 
vannak összekötve.

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy 
az 1879.’évi XXXI. t.-c. 37. §-ában körülirt 
szakképzettséget, az államerdészet szolgálatába 
újonnan belépni kivánók ezen felül még ép és 
erős testalkatukat, különösen jó látó, halló és 
beszélő képességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos vagy honvédtörzsorvos által 
kiállított bizonyitványnyal, életkorukat anyakönyvi 
kivonattal, illetékességüket és erkölcsi magavi- 
seletüket községi bizonyitványnyal, eddigi alkal
maztatásukat, nyelvismeretüket és katonai köte
lezettségük teljesítését megfelelő bizonyítványok
kal igazolják s az ekként felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényeiket 1912. január hó 15-ig a nagy
bányai m. kir. főerdőhivatalhoz és pedig: az állami 
szolgálatban állók felettes hatóságuk, magánosok 
pedig az illetékes közigazgatási hatóság utján 
nyújtsák be.

Nagybánya, 1911. évi november hó.
M. kir. főerdőhivatal.

ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját

mindennemű nyomdai munkák 

pontos és csinos elkészítésére 

.. a legolcsóbb árak mellett..

Erdészeti nyomtatványraktár.
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Sándor Imre, Székesfehérvár-i 
magnagykereskedő és csemetenagytermelő-cég 

termés-jelentése.

Erdei fenyő 
Fekete „ 
Vörös „ 
Jegenye „

meglehetős toboztermést adott, a magvak 
minősége kifogástalan, közepes árak vár

hatók.

i toboztermést egyáltalán nem adott, szárnyas 
LÚCÍenyŐ ! magból meglehetős készletem van, tisztogatás 

) után a mag 70—80% minőséget ad.
. \ a termés meglehetős, első mag-

Banks- es EXOtlKUS- I nemből nagyobb mennyiséget 
fenvőmaqvakban í hozattam Amerikából, a mag 

J _ i csiraképessége 90'/0.
Kocsányos és 1 
kocsánytalan V 
tölgymakkot )

nagyobb mennyiségben tartók áttelelés 
alatt és ajánlatos a szükséglet elő

jegyzés általi biztosítása.

Ákác, juhar, kőris, 
bükk, éger, 

gleditschia stb.
lombfamagvak közepes termést 

adtak.

Sz. 1182—911.

Bérbeadandó vadászterület.
Csikvármegye magánjavainak Felsőtölgyes I. 

határrészben fekvő, közel 55,000 katasztrális 
hold kiterjedésű 1 ' ■ • •
erdőbirtokán a vadászati jog 
1912. év tavaszától haszonbérbe adandó.

Vadállomány. Medve, farkas, vaddisznó, őz, 
kevés szarvas, sok siketfajd, császármadár, stbi.

A részletes feltételek később lesznek meg
állapítva, s ezen hirdetés célja csakis a vadász
területnek előzetes megtekinthetése, mit a nagy 
hó később akadályozna.

Közelebbi felvilágosítás egyébként a m. kir. 
járási erdőgondnokságnál (Gyergyótölgyes, Csik
vármegye) nyerhető.

Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.
Csíkszereda, 1911. évi november hó 21-én.

Az igazgatóság.

Mindenemü felvilágosítással készséggel szolgál 
kitűnő és hazafias tisztelettel

SÁNDOR IMRE.

PÁLYÁZAT.
A tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületében szervezés folytán kettő I. osztályú 

erdőaltiszti, kettő Il-od osztályú erdőaltiszti, előléptetés esetén kettő 1. oszt, erdőlegényi 
vagy segéderdőőri és három Il-od osztályú erdőlegényi, esetleg kettő H-od osztályú 
segéderdőőri állásra az állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.

Az ezen állásra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában 
követelt szakképzettségüket, az államerdészeti szolgálatba újonnan belépők ezenfelül 
még ép és erős testalkatukat, különösen jól látó-, beszélő- és hallóképességüket 
kincstári erdészeti orvos vagy megyei főorvos, vagy pedig m. kir. honvédtörzsorvos 
által kiállított bizonyítványnyal, valamint életkorukról és illetőségükről, eddigi alkal
maztatásukról, nyelvismeretükről, katonai kötelezettségükről szóló bizonyítványokkal 
felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket elöljáró hatóságuk utján 1912. évi január 
hó 15-ig az alulirt m. kir. erdőhivatalhoz nyújtsák be.

Tótsóvár (Sárosm.), 1911. évi nov. hó 28.
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Nyomatott Székely és Illés ke

Erdei facsemete
1912. évi tavaszi szállításra.

b
800.000 drb. 2 éves lucfenyő Picea excelsa magonc

1.200.000 „ 3
10.000 '5 „ „ „ „ átiskolázott
10.000 „ 3 „ jegenyefenyő Abies pectinata magonc

300.000 „ 2 „ banksíenyő Pinus banksiana
10.000 „ 2 „ „ átiskolázott
35.500 „ 3 „ kékfenyő Picea pungens glauca magonc
85.000 „ 2 „ douglasfenyő Pseudo tzuga douglasi magonc
5.000 „ 2 „ vörösfenyő Larix europaea magonc
1.500 „ 3 „ „ „ „ suháng

600.000 „ 2 „ feketefenyő Pinus austriaca magonc
400.000 „ 2 „ „ „ „ átiskolázott
300 000 „ 3 „ magonc

1.000.000 „ 1 i, kocsányostölgy Quercus pedunculata
200.000 „ 2

75.000 „ 3
800.000 „ 1 „ kőris Fraxinus americana alba magonc
300.000 „ 2 „ ” » » » „

10.000 „ 1 „ ■ „ „ ornus
116.000 „ 2
50.000 „ 3
85.000 „ 1 „ „ „ excelsior
85.000 „ 2
16.000 „ 2 „ mezgéséger Alnus glutinosa
35.000 „ 2 „ . hamvaséger „ incana

1.100.000 „ 1 „ ákác Robinia pseudoacatia „
3.000 „ 1 „ dió Juglans nigra
1.500 „ 2

200 „ 2
6.000 „ 2 „ juhar Acer pseudoplatanus magonc
2.000 „ 3 „ „ „ „ suháng

Továbbá kislevelü hárs és gleditsia magonc.
A csemeték minősége elsőrendű.
Árjegyzéket kívánatra küld

Junghans E. erdőgondnoksága Lankas (LllIlkaSZpi*ie).
Posta: Bihardobrosd (Dobrest) Biharmegye.

Ungvárt.
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