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Magyar Erdészeti és Vadászati Segédtisztek és Altisztek Országos Szövetségének hivatalos lapja.
Előfizetési ár : Egész évre 6 Pengő, fél évre 3 
Pengő, negyed évre 1*50 Pengő. — Egyes szám 

ára 60 fillér.

Szerkeszti:

NÁDASKAY RICHARD 
a MEASz ügyvezető elnöke.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéz
iratok stb.) „Az Erdő“ szerkesztőségéhez Mis
kolc, Pénzügyi palota III. e. 55. sz. alá intézendők.

19 2 8
„Boldog uj évet kívánunk!“ Mindenki ezt mondja, mindenkitől csak ez! hallani. Min

denkiben benne él a vágy, a szebb, a jobb jövő után. Lehet, hogy vannak a földön olyanok is, 
akiknek ez a vágya teljesült a múltban is és teljesül a jelenben is. De mi ? 1 Nekünk, magyarok
nak?! S a magyar nemzetben, nekünk erdészeti és vadászati altiszteknek?! Biz’ igaz, hogy már 
— mondhatjuk — emberemlékezet óta, régen, nagyon régen nem volt s ki tudja, mikor lesz 
boldog uj esztendőnk?! Mikor fog teljesedni a mi forró óhajtásunk s mikor csitul el a bennünket 
emésztő vágy, egy szebb és jobb jövő, egy igazán békés, boldog, elégedett uj esztendővel?! 
Kérdem, lehet-e boldog a magyar?! „Balsors akit régen tép“... régen, régen és ma is és 
mindig... ?! Lehet-e az erdész — a kis rész — a nemzet nagy egészében elégedett és boldog, 
ha az egész — a nemzet — ellenségei lábai előtt hever letiporva, kifosztottan, megrabolva 
mindentől, amije volt s ami életet jelentett?!

Nem! Nem! Soha! Ez minden! A szégyen, a gyalázat, az elkeseredettség, a bosszú, 
a gyűlölet s a dacc, a csak azért is. Nem! Nem! Soha! Ebben van mindenünk! Az akarás, a 
tudás, az elfojtott erő, a remény, a biztos tudat. „Feltámadunk!“ Miénk a jövő! Magyarország 
nem volt, de lesz! Ezt jelenti a mi „Boldog uj év kívánásunk!

Most pedig nézzünk körül, mi is az, ami nekünk erdész és vadász altiszteknek a boldog 
uj évet, a szebb és jobb jövőt jelentené?! Az államerdészetnél, az egyenlő elbánás elvénél fogva, 
az igazságosabb besorozás a segédtiszti állás rendszeresítése s ezzel a jobb előmenetel lehető
ségének megadása.

A járási erdőőröknél a beígért államosítás mielőbbi vég eha'tása.
A magánuradalmiaknál a létminimum megállapítása, a szolgálati viszonyok törvényes 

szabályozása s a nyugdijkérdés megoldása.
Az összességnél, mindvalamennyinél együttvéve az 50 év óta tartó elhagyatottság, a 

semmibevevés és elmaradottság megsz intetése, az egységes és megfelelőbb altisztképzés s ennek 
kapcsán a becsületesen végzett szakmunka méltó értékelése és megbecsülése és a szakma minden 
vonalon való megfelelő támogatása és védelme azok részéről, akiknek az hasznára van.

Becsületes munkáért tisztességes megélhetés és ahhoz méltó elbánás.
Ezt kívánjuk, ezt várjuk, ezt akarjuk egy akarattal, ezt hozza meg nékünk az uj esztendő. 
A nemzetnek, a magyar népnek s a mi agyonsanyargatott véreinknek pedig „Nagy- 

magyarországot!“ A Kárpátok fenyőkoszoruját! Mindennél előbb a „Hazánkat“ add vissza 
nékünk — „1928“. AT. R.

II. évfolyam, 1. szám. 1928 Január 5.
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kt ERDŐ

A \ Fohász
Szép Kárpátok ős erdejét idegen kéz dúlja, 
A jó magyar testvér népünk már oly régen unja! 
Oh! nagy Isten arra kérünk vidd el onnan őket; 
Vissza vesszük, megszerezzük drága magyar földet!

Nem tűrheti dicső múltúnk s magyar lelkességünk ; 
Ilogij az Ipoly s Tisza pártján álljon ellenségünk! 
Az igazság fényes kardja űzzön el titeket;
Vissza vesszük, meg szerezzük drága magyar földet!

Maros partján hulló lombok néma sutogása;
Ez legyen a románoknak onnan pusztulása!
Jövő tavasz hozd meg ránk a dicső kikeletet; 
Vissza vesszük, megszerezzük drága magyar földet!

Bizony vissza! mert jogtalan minden eljárástok; 
Ezer éves szép Hazánkon nem foghat az átok! 
Nagy nemzetünk a békesség ragyogjon feletted;
I issza. vesszük, megszerezzük drága magyar földet! 

Valkó, (Gödöllő) 1927. évi október hó.

Papp István 
m. kir. főerdőőr

I Szövetségi ügyek u
Beszámoló

1928. évi január hó 1-én szövetségünk életének, mű
ködésének második évébe lépünk s ez alkalommal min
denek előtt, minden egyes tag és kartársunknak boldo
gabb, szebb és jobb uj esztendőt kivánunk, mint ami
lyenek eddigi éveink voltak. Adj<a Isten, hogy ez uj év 
ben szegény hazánk csonkasága végre örökre megszűn
jék s ezzel a nemzetre és abban a magyar erdészetre a 
régen várva várt szebb és jobb jövő bekövetkezzék. Ez 
alkalommal nem szabad megfeledkeznünk a mi jóakaró 
pártfogóinkról sem s amikor az altisztikar minden egyes 
igaz jóakaratu barátjának és pártfogóinknak is őszinte 
igazszivvel minden elgondolható jót kivánunk ez uj év
ben, egyben igen kérjük őket, karolják fel végre igazán 
ezt az ötven éve elhagyatott és nyomorgó altiszti kart, s 
tényleg tettekkel is hassanak oda, hogy jól megérdemelt 
tisztességes megélhetést és munkájuk és szaktudásuknak 
megfelelő társadalmi elhelyezkedést is elnyerhessék. Sze
rények a magyar erdészeti és vadászati altisztek kíván
ságai, s azok teljesitése semmiféle nagyobb terhet nem 
ró sem az államra, sem a magánbirtokosokra. Be kell 
végre látni az illetékes helyeken azt a megdönthetien 
igazságot, hogy az erdészeti és vadászati altiszti karnak 
jelenlegi helyzete minden tekintetben már teljesen tart
hatatlan.

A négy középiskolai előképzettséghez kötöitt egysé
gesen megszervezett 2 éves szakiskola és szakvizsga, — 
a magánvizsgák végleges megszüntetésével; — Az egyen
ruha és cimkérdés végleges megoldása és törvényes vé
delme; — A járási erdőőrök államosítása; — A magán

uradalmaknál a létminimum megállapitása és biztosí
tása; — A magánuradalmi altisztek nyugdíjalapjának 
megalapítása és végül a szakképesítés nélküli egyének 
alkalmazásának szigorú tilalmazása. Mindezek égető, 
fájó nyílt sebek az altiszti kar életében, amelyeknek or
voslása és megfelelő megvalósítása halaszthatatlan élet
szükségletünk. Hisszük és reméljük, hogy a jövő mielőbb 
meg kell, hogy hozza a kielégítő eredményt- Ezért küz
dünk, ezért dolgozunk, ezért kell összetartani és ezért kell 
a szövetségbe tömörülni azoknak is, akik ma még kívül 
vannak.

Adja Isten, hogy végre kinyíljék a szeme azon kar
társaknak is, akik mindezideig nem látták még be azt, 
hogy mindezen céljainkat és még sok más részletkérdést 
is csak úgy és akkor tudunk sikeresen megoldani, hogy
ha kéz a kézben egyakarattal összetartva erősítjük ön
magunkat és szövetségünket. Ebben a reményben újból 
kivánunk boldog uj esztendőt.

Az 1927. évi november hóban a számvizsgáló bizott
ság, névszerint Sárkóczy József, Schleichard Nándor és 
Répássy Gyula m. kir. főerdőőrök szabályszerűen meg
vizsgálták a szövetség ügykezelését és pénztárkönyvét, s 
a vizsgálat eredményeképen a közgyűlés elé fogják ter
jeszteni jelentésüket arról, hogy mindent rendben talál
tak és a tisztikarnak a felmentvény megadását javasol
ják.

1927. év végével az összes könyveink lezárattak, a 
bevételek és kiadások s ezzel a tiszta jövedelem megálla- 
pittatott, s erről az alábbi mérleg állíttatott össze:

M ÉR LE G.

Bevételek:
Beiratási dijakból 1,136.00 P.
Tag- és lapelőfizetési dijakból 7,770.67 „
Adományokból és különféle egyéb

bevételekből 68.40 ,.
Hirdetési dijakból 35.60 „
Kamat jövedelem 40.46 „

Összesen: 9,051.13 P.

Kiadások:
Szaklap előállítási költsége 2,609.89 P.
Küldöttségek és kérvények költsége 67.53 „
Választmányi és vándorgyűlések költsége 660.58 „
Postaköltségekre 207.46 „
Irodai költségekre 67.04 „
Tisztikar illetménye 780.00 „
Leltári tárgyak beszerzése 328.24 „
Adakozás 10.00,,
Segélyalapnak kölcsönadva 500.00 „
Egyenleg, mint tiszta jövedelem 3,820.39 „

Összesen: 9,051.13 P

Miskolc, 1927. december hó 31-én.

Bélái György sk. Nádaskay Richárd sk.
pénztáros. ügyv. elnök.

Ilornyánszky Antal sk, 
szöv. jegyző.

Sárkóczy József sk., Répássy Ferenc sk., 
Schleichart Nándor sk. 

számvizsgálóbizottsági fagok.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



AZ ERDŐ 3

Az elmúlt évnek fenti számszerű adatai és a gyakor
lati tapasztalás alapján a választmány az alábbi költ
ségvetést terjeszti a közgyűlés elé: .

KÖLTSÉGVETÉS 1928. ÉVRE.
Bevételek:

Előrelátható bevétel tagdijakból 8,000.— P.
Lapelőfizetési dijakból 900.— „
Kamatbevétel 160— „

Összes bevétel: 9,000.— P.
Kiadások:

Az „Erdő“ szaklap előállítása és az ez
zel kapcsolatos egyéb költségekre 2,420-— P.

Küldöttségek útiköltségei és kérvények
bélyegköltségeire 200.— „

Gyűlések költségeire 600.— „
Postaköltségekre 106.— „
Irodai költségekre 230.— „
A tisztikar és szakcikkek Íróinak tiszte

letdijaira 3,000.— „
Leltári tárgyakra 350.— „
Előre nem látható esetleges kisebb ki

adásokra ___________ 160.—
Összes kiadásokra: 7,000.— P.

Egybevetve a várható bevételeket 9,000.— P.
a várható kiadásokkal 7,000.— „
Mutatkozik várható tiszta jövedelem 2,000.— P.

Amint az előző évi zárómérleg adataiból látszik, a 
vezetőségnek minden törekvése odairányult és a jövőben 
is oda irányul, hogy a legnagyobb t akarékosság szem- 
előtt tartásával minél nagyobb tiszta jövedelmet tudjon 
elérni, s ezzel a szövetségnek a jövő néhány év leforgása 
alatt némi vagyont gyűjteni, amelynek kamatjövedelme 
fokozatosan nagyobbodva, idővel a kiadások részbeni 
fedezésére szolgáljon, mert természetesen ha a vagyon, 
a tőke növekszik, úgy az abból eredő kamat jövedelem 
fokozatosan fogja lehetővé tenni azt, hogy a bevételek
ből minél kevesebbet keljen igénybe venni a kiadások 
fedezésénél, s ezáltal a törzsvagyon minél nagyobb mér
tékben emelkedjék.

Ennek megfelelően vannak megállapítva a kiadá
sokra előirányzott összegek is, mindenben csak az okvet
len szükséges összeg van előirányozva.

Természetes az is, hogy a bevételek viszonylag ki
sebb, a kiadások viszonylag valamivel nagyobb összeg
gel vannak felvéve az előirányzatban, mert ezáltal a 
gyakorlati tapasztalásaink szerint, a bevételek a valóság- 

' bán előreláthatóan nagyobb összeggel s a kiadások viszont 
kisebb, kevesebb összeggel fognak az év végével záródni.

Mert például az „Erdő“ szaklap ma még a kezdet 
kezdetén, hirdetési dijakból alig jövedelmez valamit, 
idővel, ha a lap ösmertebb lesz és jobban terjed olvasó
köre, akkor már bizonyára több hirdetést is fogunk kö
zölhetni s ezzel ma jd a lap költségeit némileg csökkenteni 
is tudjuk- Úgy a zárómérleg, mintpedig a költségvetés 
adataiból végeredményben azt a következtetést vonhat
juk le, hogy ® MEASz ezen első egy évi működése nagy 
lépésben történt előrehaladásról tesz tanúságot és igen 
szép sikerrel járt. Ebből pedig azt a tanulságot kell le
vonnia minden egyes tag és kartársunknak, hogy ime az 
egységes akarat, az összetartás, a kitartás, a közös ügy 
szeretete csodás eredményeket is elérhet, s ha a jövőben 
tagtársaink, főleg a magánuradalmiak, mindannyian

igaz ügyszeretettel azon lesznek, hogy a még nemtag 
kartársakat szövetségünkbe belépésre buzdítják s táglét
számunk emelkedését elösegitik, akkor az 1928. év végén 
a szövetségünk vagyona meg kell, hogy kétszeresődjék, s 
ezzel újabb lépéssel közelebb jutunk ahhoz a legfontosabb 
célunkhoz, hogy a magánuradalmiak részére a nyugdíj
alapot megteremtjük. Minden fillér tagdíj és adomány 
egy tégladarab a nyugdíjalaphoz s ma már teljes biza
lommal mondjuk, a< nyugdíjalapnak meg kell születnie, 
tőletek függ Kartársak, hogy mikor!? — A MEASz 
Segélyalap és a „Temetkezési segélyalap“ számadásairól, 
a jövő számunkban lesz jelentés. N. R.

Magyar Erdészeti és Vadászati Segédtisztek és Altisztek 
Országos Szövetsége.

Meghívó.

A Magyar Erdészeti és Vadászati Segédtisztek 
és Altisztek Országos Szövetsége
1928. évi február hó 19-én (vasárnap) déL 
előtt 9 órakor farija meg ez évi rendes

KÖZGY ÜLÉSÉT
Budapesten, melyre a szövetség tagjait 
ezúton tisztelettel meghívja kartársi üdvözlettel

A „MEASZ“ VEZETŐSÉGE.

Tárgysorozat :
1. Elnöki megnyitó.
2. Az ügyvezető elnök beszámolója.
3. Az alapszabályok módosítása.
4. Az évi zárszámadások és mérleg előterjesztése.
5. A jövő évi költségvetés előterjesztése,
6. Esetleges indítványok, javaslatok. (Az esetleges indítványok, 

javaslatok a közgyűlést megelőzően 14 nappal előbb az ügyvezető elnöke 
hoz írásban beterjesztendők Előzőén Írásban be nem nyújtott javaslat 
vagy indítvány ezen közgyűlésen nem lesz tárgyalható.)

?. Megüresedett választmányi tagsági helyek betöltése.
8. Az elnök zárószava.

A közgyűlés színhelyét lapunk február havi számában fogjuk 
közölni..— Felkérjük a „MEASZ“ tagjait, hogy a közgyűlésen minél 
nagyobb számban jelenjenek meg.

Erdészeti altisztek özvegyei, árvái Ti sem lesztek 
ezután szakunk mostohái.

Jérték mindannyian, álljatok a sorba
S legyen minden özvegy s árva a MEASz. tagja.

A kartárs, aki helyzetének javulását óhajtja, kése
delem nélkül lépjen a MEASz.-ba s az, ki a családját s 
kartársát szereti, a lap és tagdijat pontosan fizeti.

Anyagi helyzetünk javulása, bajaink orvoslása, csa
ládjaink boldogulása, csak egységes, kitartó, közös mun
kálkodásunknak lehet eredménye.

Minden kartárs tudatában kell, hogy legyen annak, 
hogy célunkat csak közös erővel érhetjük el s ezért a 
MEASz.-ban tömörülnünk kell,
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4 AZ ERDŐ

Farkasok a Mátrában
Fenti cim alatt cikk jelent meg egy budapesti 

és egy gyöngyösi napilapban, valamint a „Vadá
szatiban is. A közleményekre nézve meg kell je
gyeznem kartársaim helyes tájékoztatására, hogy 
azokban egy kis túlzás is van s köteleségemnek tar
tom, hogy a Mátrában garázdálkodó farkasokról 
őszinte képet fessek. Én csaknem az egész Mátrát 
járom, nálam a farkashirekről úgyszólván hetenként 
összefutnak az adatok. Sajnálom, ha az a kartár
sam, aki a „Vadászat“ szerint 18 darab farkast is 
látott együtt a Mátrában, talán cikkemmel találva 
érzi magát, de én tartozom az igazsággal. — Ha ez a 
kartársam, kit igen jól ismerek, de megnevezni nem 
akarok ezek után, ismerné a farkas természetrajzát, 
csoportosulási idejét stbbit, merész állítását bizto
san félretette volna.

I.
Amidőn a farkasokról kezdek írni, önkéntelenül 

is eszembe jut hazánk szive: Erdély. Látom lelki
szemeim előtt havas bérceit, a hótakaró alatt roska- 
dó fenyőóriásokat, látom azt a tipikus havasi me
dencét, ahová Juon oláh paraszttal farkasra szoktam 
járni. Ott gubbasztott hátam mögött orrig lehúzott 
kucsmában, darócruhában, óriási nagy bocskorával, 
saséles szeme állandóan fürkészett s ha meglátta a 
medencén áthúzódó farkasokat, óvatosan és alázato
san meghúzta bekecsemet és súgta: lupó, lupó, domnu 
sumán.

Hej! akkor még Erdélyben a magyar volt az ur 
és oláh a szolga. Ha a Mátrát járom s felmegyek az 
1010 m. magas Kékes-tetőre, Csonkamagyarország 
legmagasabb pontjára, tekintetem a Délkeletet ke
resi — hol vagytok Kárpátok ?

Szivem elszorul, ha arra gondolok, hogy a ma
gyar erdészek évszázados nehéz munkáival nevelt s 
védett erdőinket ma oláh fejsze döngeti.

Kiragasztottam Csonkamagyarország legmaga
sabb pontjára a Budapesti Hírlap hatalmas plakát
ját, mely öreg betűivel hirdeti, hogy: Rothermere azt 
izeni... Vajha a Gondviselő megsegítené akcióját s 
újból mi, magyarok, ülnénk farkaslest a Kárpá
tokban.

Visszatérve a mátrai farkasokra két főszolga
bírói járás területén, 80—85 km. hosszúságban s 
mintegy 40—45.000 kh. erdő és kopár területen tel
jesítek szolgálatot a Mátrában. %

Az elmúlt év tavaszutolján egyik körutam alkal
mával a gyöngyöspatai erdők védszemélyzete jelen
tette, hogy farkast láttak s éjjelenként üvöltésüket 
hallják, később a Mátra más részéből is jelentették, 
hogy farkast, farkasnyomot láttak és széttépett rött- 
vadroncsokat találtak, mellette farkasnyomokkal. 
Nem akartam hinni a jelentéseknek, mert tudtam, 
hogy ötven év óta a Mátrában farkast nem láttak és 
nem lőttek. A jelentések után rövid időre a gyöngyös
patai erdők között levő „Nagyparlag“ tanyáról a ju
hokat kezdték elhordani oly vakmerőén, hogy fényes 
nappal a juhász szemeláttára leütötte a juhot, a ju
hászokat felfegyverezték, s azok egyike és Áy József 
erdőaltiszt is rálőtt egyre-egyre, de nem találták ha
lálosan. Ezek bemondása után és a 16 darab leütött 
juhbőr bemutatása után már minden kétséget ki

zárva megálapitottam, hogy tényleg farkas, vagy 
farkasok vannak a Mátrában, hogy honnét kerültek 
ide, az még ma is homály előttem.

Nehezen vártam a havat, hogy utánjárást nem 
sajnálva, az első mátrai farkas gereznáját és húz
zam a szári tódeszkára. Ebben a törekvésemben azon
ban tultettek rajtam Áy Mihály fő vadász és József 
erdőaltiszt, akik szakszerű és szorgalmas mérgezés
sel, egy leütött szarvasronccsal elejtették az első mát
rai s általam is látott nagy kanfarkast. Megállapitha- 
tólag három evett a „besózott“ falatból, de kettő 
messze vitte a mérget, közbejött hóolvadás miatt 
utána csapázni nem lehetett.

Mint érdekességet, megjegyzem, hogy a farkas 
teljesen veres volt, mint a róka, első látásra kutyának 
véltem s csak a farka, pehelyszőre s fogazatáról álla
pítottam meg, hogy tényleg farkas, bár ismertem Er
délyből és Szlavonországból, úgy az erdei, mint a nádi 
farkast, de ehhez hasonlót még nem láttam. Az erdei 
farkas nem ilyen veres, a nádi viszont nincsen ilyen 
csuda nagy.

III.
Egy hajnalban arra ébredtem, hogy a földet 

15—20 cm.-es hótakaró borítja; végtelen örültem, 
hogy most már munkához láthatok, rendbe hoztam 
fegyveremet, táskámat felszereltem szükséges töl
ténnyel és egyéb vadásztárgyakkal, nyeregtáskámba 
többnapi élelmet pakkoltam, nyergeltem és remény
teljesen a Mátrának vágtam. A hó 12—1 óra között 
éjjel állhatott el, tehát a farkasok azután még igen 
sokat kóboroltak s igy bíztam benne, hogy felveszem 
a csapát, követem az erdők között levő valamely ta
nyához közeli sűrűségbe, azt bekörözöm s ha megálla
pítom, hogy ott tanyáznak, éjjel a tanya mellett lesbe 
állok és hívok.

Mintegy háromórai hegyi lovaglás után a vélet
len egy gazdátlanul kóborló farkaskutyával hozott 
össze, melyet csaknem le is terítettem s hogy életben 
maradt, csak annak köszönhető, hogy lovam a lövés 
pillanatában megmozdult.

Az egyik Hutában gazdájára akadtam dr. Nagy 
professzor személyében, akinek örömére át is adtam 
kutyáját, mert az a lövés után csatlakozott hozzám. 
Hogy a kutyanyom a magas hóban meg ne tévessszen, 
más irányt vettem; estig sehol semmi csapa, egy erdő
őrnél megszálltam, este lesbe álltam eredmény nél
kül. Másnap gyalogszerrel folytattam csapázásomat s 
rá is akadtam 6—7 darab farkas csapájára, de azok 
az utat olyan irányban folytatták, amerre nem követ
hettem.

Négynapos utam alatt ezt és egy két darabból 
álló csapat nyomát vettem fel, melyeket a terep ne
hézségei miatt a magas hóban szintén nem követ
hettem.

Az egész idő alatt mig hó volt a következő 
mennyiség nyomát találtam (pontos feljegyzéseim 
vannak) 6, 7, 2, 4, 1, 2 és 1 darab, mások megbíz
ható egyénektől tudok 7, 5, 2, 1 darab nyomát. En
nél nagyobb csapatot, vagy nyomát a Mátrában 
senkisem látott, tehát meg kell cáfolnom a „Vadá
szatiban látott 18 darabot. Szaporulatot ez évben 
csak egy almot láttak 4 darab kölyökkel. Ahogy 
megvagyok győződve, mert igen érdekelnek a far
kasok és állandóan érdeklődöm utánnuk, jelenleg le
het a Mátrában 10—12 darab, bár többnek kellene 
lenni az idei szaporulattal, de a mérgen a télen el
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hullottak, habár a nagy erdőségekben nem is akad
tak rá többre, mint egyre. Főtanyájuk elsősorban a 
gyöngyöspatai Jungreisz-féle 2000 kát. holdas erdők, 
(itt esett is el egy a mérgen) aztán a gyöngyössoly- 
mósi érseki erdő „Nyírjes“-erdőrész és a Gyöngyös 
városi erdő.

Ezekben bő zsákmány van úgy juhban (Jung- 
reisznál), mint utóbbi helyeken vadakban.

Eddig összegyűjtött adataim szerint tudok 46 
darab őz és 1 darab mufflonról a Mátrában.

Természetes ennél több a kár, de nem lehet az 
összes leütött vadak roncsait megtalálni.

Bízom benne, hogy ha kemény, havas telünk 
lesz a védszemélyzet alaposan utána néz, és méreg
gel — puskával nem engedi jobban elszaporodni, sőt 
ezt is jórészben, ha teljesen nem is, megsemmisíti.

Gyöngyössolymós, 1927 október hó.
Kovács Antal 
erdőaltiszt.

Vallomás
Egy pár évvel ezelőtt, midőn a . . .-i erdőigaz

gatóságnál kezdetét vették gyakorlati éveim; az iro
dai és más egyéb beosztásom után nem a legkisebb 
örömömre, — mert hisz mindnyájunkat, akik e pá
lyára jöttünk, nem-e az erdő, mint a nagy természet
nek temploma s annak csábítóan titkos varázsa 
vonzott — a . . .-i védkeriiletbe nyertem beosztást.

A védkeriiletet, illetőleg a pagonyt édes atvám 
látta el szolgálatával az én esetleges megengedhető 
kényelmemnek a lehető legnagyobb veszélyére, már 
csak azért is, mivel az ugyancsak alapos paragrafus- 
kodó természeténél fogva a szolgálatot tőlem min
denkor és mindvégig pont kétszeresen követelte, s 
amelyet azután tőlem telhetőén a lehető legalapo
sabban teljesítettem is, nem a legkisebb megelégedé
sére és apai büszkeségére.

A hajnali derengés már talpon talált és sokszor 
csak a késő este vetett haza; pontosan ismertem a 
pagony legkisebb részeit is; úgyszólván a végsőkig 
megtudtam állapítani a vadállomány létszámát s 
nemkülönben jól értesültem az erdészeti vonatkozású 
eseménvekről, mindazonáltal minden időmet teljesen 
a vadállománynak szenteltem. A dúvadakat ugvan- 
csak jó eredménnyel pusztítottam, amiért azután a 
megérdemelt elismerés és dicséret sohasem ma
radt el.

Egy alkalommal, augusztusban, ugyancsak a 
pagony egyik részén virradt reám a hajnal, ahonnan 
később hazafelé indulva, a pagonyban eredő patak 
forrása felé tartottam, itt azután nem kis meglepe
tésemre a forrást környező mocsárban friss disznó
túrást és fekhelyet találtam, csodálatom annál is 
inkább nagy volt, mivel a disznó a pagonyban nem 
állandó vad és csak nagyon-nagyon ritkán szokott 
megjelenni, akkor is csak egy-két kivert vagy reme- 
téskedő öreg kan. A mocsárból kivezető csapáson 
haladva egy szálas erdőrészbe jutottam, melyet ala
posan körül nyomozva, biztosra vettem, hogy ott a 
disznó, bent fekszik.

Sietve hazatértem, s a bennem égő vadászláztól 
sugárzó szemekkel jelentettem mindezt édes apám
nak, aki azután az illetékes vadászati hivatalnak 

ugyancsak jelentést tett. Teltek-multak a napok, 
közben a disznó hatalmas pusztítást vitt véghez a 
patak egyik partján elterülő, mintegy 60 kát. hold 
mezőgazdasági köztes használat kukoricásaiban, a 
harmadosoknak bizony nem a legjobb kedvében 
járva; a disznót azonban egy alkalommal sem sike
rült látni, mivel csak igen késő este váltott be a ku
koricásokba, hogy megkezdje ínyenc csemegéjének 
számon felüli lehasitását. Az okozott nagy károkra 
való különös tekintettel a vadászati hivatal azután 
megadta édes atyámnak a lelövési engedélyt.

Jómagámat ugyancsak fütött a láz és ezért 
mindinkább szorgalmaztam a lelövést atyámnál, aki 
Ígéretet is tett, hogy ha puskavégre akad elejhetem. 
Azonban nappal cserkészve nem lehetett egyáltalán, 
felzavarni, s igy még kevésbbé puskavégre kapni, 
ezért egy pár napig várni kellett a közelgő holdtöl
tére. *

Végre bekövetkezett a várva-várt, majdnem 
verőfényes holdvilágos este és én nem kevéssé iz
gulva elfoglaltam édes atyám által kijelölt leshelye
met a közteshasználati földeken keresztül haladó 
nyiladékon, mig ő a patak forrásánál helyezkedett 
el, mivel a disznónak az ott való megjelenése min
dennapos volt. A hold nevetve nézett le reám, amint 
majdnem remegő kezekkel szorongattam egy 9.3 
m/m-es Mauser-t, a szúnyogok hada zümmögve raj- 
zott körülöttem s az est néma csendje alaposan meg
viselte idegeim, vízióként láttam, hogy most, most 
jön, s én remegve, s mindjobban reszketve reá eme
lem a puskát, célzok, lövök, találat nincs, a vad meg
torpan, nagvot fuj s dühösen ront nekem, ismétlek, 
idő nincs a lövésre, megkövülve állok helyemen . . . 
azonban hallga; a kukoricásban tőlem alig 50 lé
pésnyire hirtelen nagv zörgés támadt, ez azután ha
marosan eloszlatta álom- és rémképeimet. A zaj 
mind és mind közelebb jön, hallom mint hasadnak 
és törnek csattogó agyarak alatt a zsenge kukorica
csövek ; én remegve a láztól és a félelemtől, várok. 
De ime, a zaj egyszerre csak mindinkább távolodott 
tőlem, s nagy megkönnyebbülésemre a disznó más 
irányt vett, halkan elrebegtem: „hála Istennek!“ 
Diana, a vadászok istennője, megkönyörült rajtam, 
látva félelmem, gyávaságom s még alig pelyhedző 
álam, kegyes jóindulattal megörvendeztette atyámat 
s feléje terelte a disznót, mert kis idő múlva, alig
hogy lehűltem, elült az izgalmam, s a félelmem bá
torsággá nőtt, egy lövés döreje zavarta meg a hold
világos éj néma csendjét. Helyemről felpattanva, 
atyám felé igyekeztem, de mire én odaértem, ő már 
a mocsárban gázolva közeledett az élettelen fekete 
test felé, utánna törtettem s egy ugyancsak megter
mett vén agyarasnak tetemét láttam magam előtt, 
találva rajta egy pompás koponyalövést a jobb szem 
felett; e ritka szerencse alkalmából boldogan üdvö
zöltem atyámat, az igaz vadászt megillető Weid- 
mannsheil-lal. A vén agyaras kizsigerezve 145 kg.-ot 
nyomott, agyarai, nem dicsekvésképen, de nem kis 
megelégedésére válnának bárkinek.

így múlott el a nagy nap, amelyet annyira vár- 
tem és áhítottam; ez volt az én első komoly lesem, 
amelynek engemet érintő félelmes hatását azonban 
csak most merem bevallani s igy is, csak igy utólag, 
amikor már nem érzem közel atyámnak szúrós ke
mény feddő tekintetét. Ma már megsem értem, hogy 
is tudtam én akkor oly igen gyáva lenni; de azóta 
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felettem elrohant évek, ugyancsak megedzették ide
geim; nem gyötörnek már víziók, nem reszket a ke
zem, ha puskát markol, mert követem a Mestert, 
akinek szive, lelke, mindene az erdő.

E kis vallomással pedig tartoztam először az 
igaz vadászbecsületemnek, azután édes atyámnak, 
aki mindvégig keménynek, bátornak hitt, de tarto
zom ezzel a magam lelkiismeretének is, mivel ma 
már hinni sem akarom, hogy valaha csak egyszer 
is reszketett a kezem; hej pedig . . .

; Ifjú vadász.

A kálvária hegyért
A magas kálvária hegyén;
Üldögél egy elhagyott szegény.
Át öleli Krisztus lábait,
Halld meg Isten a szegény szavait.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 
Forró imát rebeg az özvegy ajaka.
Kicsi árváim éheznek és fáznak, 
Ez jutott osztályrészül a hadiárvának.

Férjem megfutotta az élet golgotáját, 
Vérével védte a magyarok hazáját!
Mint hős halt meg, szólt mindenki szava, 
Hadi árvát védni fogja örökké a Haza!

Sir a lelkem megcsonkított országom felett, 
Nem adhat árváinak elég kenyeret.
Legtermőbb földeink elrabolták tőlünk, 
Add vissza Istenem esedezve kérünk.

Tardos, 1927 október 7.
Mazányi Ottilia.

Régen és most
Irta: Németh József urad, erdőőr Nádasd, Vas vm.
Tekintettel arra, hogy vidékenként más és más 

a teendője a védkerületi erdőőrnek, talán nem ér
dektelen lapunkban közölni, hogy miként is volt 
régen és hogy van most.

Én a körmendi herceg nádasdi erdején az 1500 
kát. holdnyi „Malomkő“ nevű védkerületét bírom, 
melyről a mostani teendőket tárgyalom. Apám pedig 
az alsóujlaki határban lévő Bezerédy-féle 800 kát. 
holdnyi védkerületet bírta 1890-től 1925-ig, hol én 
is ép úgy ismertem és tudom apám működését ré
gen, melyet tárgyalni is fogok.

Hogy a témám érthető legyen, azért azt pár
beszéd alakjában fogom tárgyalni.

Folyó év április havában volt nálam apám láto
gatóban és a megérkezésekor én ép az erdősítések
kel voltam elfoglalva. Apám a rimányi vasútállo
másról egyenest hozzám jött az 1925. évi vágásterü
letre, hol 80 munkással dolgoztam. A viszontlátási 
aktus végeztével azt mondja apám: Fiam, te még 
túl hátra vagy a tavaszi munkálatokkal!

Én: Nem, mert amennyire az idő engedni fogja, 

május közepéig teljesen kész fogok lenni, addig pe
dig a fenyőféléket bátran ültethetjük.

Apám: /gén ám, de hát az a sok csemetekerti 
munka! Például láttam 4 csemetekertet, melyek 
mind megvannak átlag fél kát. holdak és valameny- 
nyiben szükséges a vetésre való előkészítés és a ta
valyi vetésekről a téli takaró leszedése és meggyom- 
lálása mielőbb, mert túl erősen kezdenek gyomo- 
sodni.

Én: Az mind menni fog egyidejűleg az erdősí
tésekkel, mert állandóan van 100—120 munkásom, 
azzal pedig 4 hét alatt nagyon sokat lehet végezni.

Apám: De hogyan tudsz kellő ellenőrzést gyako
rolni annyi munkás felett, amikor minden munka 
kényes szakszerűséget kíván és az uradalmat sem 
lehet időpazarlással kárositani.

Én: Arról szó sincs, annak már magam is ellene 
volnék, hanem van két ügyes és megbízható segé
dem, kiket már én tanítottam és azokra bátran rá 
bizhatok 40—50 munkást a munka nemének előre 
bocsátásával.

Amim: Az már más. de hogv is bírsz oly át
tekintéssel. hogy néha fennakadás vagy tétovázás 
elő ne fordulhasson?

Én: Annak nem szabad megtörténni, mert én 
vasárnap mindig megcsinálom az egész heti munka
tervet és minden munka befejezése után tudom, 
hogy melyik következik.

Apám: Helyes, de ha vetés vagy gyomlálás van 
tervezve és az eső miatt azt nem végezheted?

Én: Arra is van gondom a tervezésnél és ilyen 
esetekre is elő van írva a végezhető munka.

Amim: Körülbelül hány kát. holdon kell erdő
sítened tavaszonként ?

Én: Az az előző évi sikertől függ, például, ha 
mindég teljes siker koronázza a tavaszi erdősítésein
ket. akkor csak az évi vágásterület, ami 18.5 kát. 
hold volna ültetendő, de mivel a sok szélsőséges idő
járás, rovar és egyéb okok miatt is 5—6 év szüksé
ges. amire egy évi vágásterület teljesen kész, elő
fordul oly tavasz is, amikor 100—120 kát. holdon is 
kell pótlásokat eszközölnöm.

Apám: Mily fafajokkal és móddal erdősítesz?
Én: 4 éves iskolázott luc, sima. 2 éves erdei, fe

kete és vörös fenyőkkel, továbbá T éves kocsányos, 
(vér- és csertölgyekkel, azután különbözőkoru, gyer
tyán- és égercsemetékkel, úgyszintén ezek magjaik
kal. A csemeteültetés négyes hálózattal. 1 méter cse
metetávolsággal — a magokat pedig pásztás vetéssel 
kivéve a tölgymakkot, mit egyenként kapával 25 
cm. fészektávolságban ültetjük.

Apám; Miért van az, hogy ti mind mesterséges 
utón újítjátok fel az erdőt?

Én: Azért, mert nem akarjuk, hogy továbbra 
is nyír-, akác-, éger- vagy nyárerdeink legyenek, 
ahol pedig elfogadható a régi erdőnk faállománya, 
ott meg a talaj nem fogadja be a magot, mert erő
sen nedves és zsombékos a talaj felülete és a túl se- 
kélységü talajon, ha egyszer megnyitottuk a zárla
tot, mind halomra dőlnének a fák az esős időjárás
ban.

Apám: Látod fiam, mily óriási a külömbség az 
én tavaszi munkám és a tied között!? Tudniillik én 
a vágásterületet, ami körülbelül 10 kát. hold volt, 
egyszerűen tilalom alá vettem, csak a kopár részeket 
ültettem be 2 méter magas ákác suhángokkal és a 
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többi felújítási munkát a jó Isten végezte el nyir- 
vetéssel és ákácsarjjal. A 400 négyszögöles csemete
kertből kiemeltem a párszáz darab ákácsuhángot a 
helyét pedig újra bevetettem ákácmaggal, a sor kö
zeiben burgonyát ültettem és annak a művelésével 
a nyári munkálat is el lett végezve. Én az árkolások- 
kal sem vesződhettem, mert az uram sohasem áldo
zott az erdőre mást mind az én szerény fizetésemet.

Én: Tudom, mert abban az időben még az erdő
törvény nem követelte, különösen a magánuradal
maktól, hogy szálerdögazdaságot folytassanak és ne
mesebb fanemekkel telepítsenek, de ma már előír
ják, hogy hol, mi módon használhatják ki az erdőt és 
hogy kell azt felújítanunk.

Apám: Bizony, nekem századrésznyi munkám 
se volt, mint neked van.

Én: Tudom. Hátha még azt is látná, hogy meny
nyi gondot és utánjárást okoz a sok téli termel vény
nek az értékesítése és az erdőből való kiszállítása, il
letve az óriási szekerezések ellenőrzése.

Apám: Hát az a rettenetes sok halomtisztoga
tási anyag, amit az állókon lehet látni, rövidesen el 
lesz takarítva az erdőből?

Én: Igen. Itt egész éven folyik a szállítás, mert 
nagyban semmit sem adunk el, hanem mindent a 
legjobb áron egyeseknek, épp akkor, amikor jönnek 
érte és már emiatt is túlsók a tenni valónk. Állan
dóan helyt állni, hogy ha szekér van, mindjárt ott 
lehessünk és kiadhasuk a kívánt fát.

Apán: De a pénzkezeléssel csak nem kell foglal
koznod ?

Én: De igen. Annyira, hogy a pénzt, beszedem 
és vasárnap jegyzék kíséretében beszolgáltatom az 
erdőhivatalnak.

Apám: Az én időmben ez sem volt, mert az ura
ság egyben eladta az összes felesleget és a vevő, mire 
tavasz lett, ki is takarította az erdőből, Így nékem 
emiatt nem volt gondom.

Én: Azért volt a régi világban jobb az erdő
őröknek, mert akkor csak az erdőn való sétálásból 
és az esetleges vadászatokból állt a köteleség, nem 
úgy mint most, amikor még a templomba menni sem 
ér rá az ember még vasárnap sem.

Apám: Tudja Isten, azért én azt hiszem, hogy a 
mai túlterheltségektől eltekintve, az életetek nyu- 
godtabb lehet, mint volt az Én időmben, mert ma
napság nem hallani oly véres orvvadász- és fatolvaj- 
harcokról, mint történtek az én időmben.

Én: Erre én is csak azt mondhatom, hogy tudja 
Isten, mert olyan brutális és istentelen csajhalékkal 
maguknak sem kellett megbirkózni, mint nekünk, 
különösen kommün alatt és utána pár évig.

Apám: Hát mondd csak, kérlek, mit művelsz 
nyár folyamán, amikor a munkásnép a mezőre 
szorul?

Én: Kérem, nekünk nyáron a legerősebb, mert 
a sok csemetekerti munka miatt már hajnali 3—4 
órakor a falukat kell járnunk, hogy pár munkást 
tudjunk szerezni, különben magunk is sokat dolgo
zunk, hogy rendben legyen minden.

Apám: Hát ha megfelelő idő mellett egyszer 
elvégzitek a csemetekerti munkákat, akkor remélem 
pár hétig csak nyugodtak vagytok?

Én: Igen ám, ha csak a csemetekertek volná
nak, de hát az a sok birtok-, tag-, erdőrészhatárjelző 
oszlopnak a felállítása, illetve meszelése, a cserkésző 
utak karbantartása, becslések és a téli áterdőlések- 

hez a kieesendő fák kijelölése stb., mennyi munkát 
és gondot okoz.

Apám: Hisz te ilyenformán a saját gazdálko
dásod mellé sohasem állhatnál!

Én: Nem ám, azt teljesen a feleségemnek és a 
családomnak kell elvégezni. Természetes, sok nap
számfizetést is kell viselnem.

Apám: De akkor a fizetésed bizonyára olyan, 
hogy megéri érte szüntelenül talpon lenni?

Én: Fizetésem jó volna, ha a jó Isten állandóan 
szerencsét adna úgy a mezei terményekhez, mint a 
kis állatállományhoz.

Apám: Mennyi is a fizetésed?
Én: Lakás, kert, 3 kát. hold szántó, 4 darab 

marhatartáshoz legelő és 100 q széna, szabad almo- 
zással, 24 ürm. kemény dorongtüzifa, 1 öltöny ruha, 
1 pár lábbeli, 6 q búza, 6 q rozs, 36 liter petróleum, 
ingyen orvos és gyógyszer és 400 pengő készpénz.

Apám: Nékem volt lakás, kert, 1 hold szántó, 2 
darab marhatartáshoz szabad legelő és kaszáló, 80 
korona, 4 öl fa és 20 mérő gabona, de szénából el
adhattam annyit, hogy bizonyára kiegyenlítené fize
tésünk közötti differenciát. Szóval, akkor még sem 
vagy kellően fizetve te sem?

Én: Névleg igen, de ha számba vesszük, hogy 
szolgát kell fizetni és a földek nagyon terméketle
nek, és hogy a vadak mennyit kárt okoznak, akkor 
látjuk, hogy munkánkhoz és felelősségünkhöz képest 
alacsony a fizetésünk.

Apám: Mit dolgoztok ősszel?
Én: A vágást kitűzzük, a magfákat kijelöljük, 

az összes fiatalosokból a füvet és cserjéket kisarlóz- 
tatjuk, az összes utakat és árkokat, hidakat, sorom
pókat, szóval minden néven nevezendő építményeket 
megjavitatunk, kerítéseket, élősövényeket, cserkésző 
utakat és határszéleket megtisztogatunk. Aztán az 
erdei magvakat összegyűjtjük és telelésre elraktá
rozzuk.

Apám: Rettenetes, hogy mily sok tenni valótok 
van. Az én koromban nyáron hüsével megkerültem 
az erdőt, azután szénát takartam saját gazdaságom 
részére, ősszel pedig megvágattam az ölfát és meg- 
nyesettem az utszéli fákat, továbbá pár nap va
dásztam.

Én: Tudom és emlékszem rá, de ma már egész 
más világ van. Mi már metszőollóval és ojtófürész 
szel tisztogatunk ősszel az 5—10 éves vágásokban.

Apám: És mit csináltok azzal a sok szeméttel, 
tel, amit igy kitakarítottak a fiatalosokból?

Én: Elviszik a tisztogatók a javát, a többi részt 
pedig tölteléknek használjuk fel az utak (állók) sü- 
lyedősebb részén.

Apám: De hogy bírsz ily munkákra válallkozó- 
kat kapni?

Én: Kénytelenek vele, mert jobb munkákat, pld. 
ölfavágást, áterdőlést és kaszálót csak ily munkák 
elvégzése ellenében kapnak.

Apám: Bámulatos, hogy mennyit változott a 
világ. Az én időmben csak oly tisztogatást lehetett 
elvégezni, ahonnét hasítható faanyag esett ki.

Én: De akkor még nem is ily kevés erdő volt, 
mint most.

Apám: Az igaz, mert akkor még a Festetich és 
a Thurn-Takszis hercegek óriási erdőrengetegei lé
teztek, ma pedig ezek helyén szántók és legelők 
vannak. .

(Folytatása következik)
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8 AZ ERDŐ

Szerkesztői üzenetek
Tagjainknak és lapelőfizetőinknek!

Kérjük, hogy amennyiben megkereséseikre levélbeli vá
laszt óhajtanak, szíveskedjenek mindenkor válaszbélyeget 
küldeni, mert ellenkező esetben a választ csakis szerkesztői 
üzenetek rovatában adhatjuk meg.

Suppán István, Szár. Kedves Kartársunk! Múlt évi 
okt. 1-én kelt levelére csak ma tudunk választ adni, mert 
a levelében foglalt adatok alapján nagyon nehéz jó 
tanácsot adni. A mai rossz megélhetési viszonyok miatt 
uj helyeken, uj állásban elhelyezkedni igen bajos, do
log. Ezt az is bizonyítja, hogy szövetségünk az első 
évben mindössze négy kartársunknak tudott helyet, 
illetve állást szerezni. Erre való tekintettel csakis azt 
a jó tanácsot adhatjuk, hogy amíg lehet és amíg bírja, 
tartson ki jelenlegi helyén. Ez azért is jó, mert 
ma mindenfelé igen rosszak a fizetések s ezen máról- 
holnapra nem tudunk segíteni, úgy, hogy jobb fizetéséi 
helyre nem igen lehet találni. Azt jól tették, hogy 
ügyüket ügyvédnek adták át s ha, amint írja, ügyük 
most a Kúriánál van, akkor előnyösebb is a Kúria dön
tését jelenlegi helyén bevárni, mert ha valamilyen kár
térítési- vagy nyugdíjösszeget a Kúria megítél, akkor 
ahhoz sokkal könnyebben juthat hozzá, ha helyben 
van, imintha már elutazott volna, vagy más állásba 
ment volna. Ha azonban helyét elhagyni kényszerül, 
úgy okvetlenül közölje azt velünk, pontos címével, mert 
ez esetben lapunkban díjtalanul meghirdetjük, hogy 
állást keres és az uradalom, illetve annak tulajdonosai
val szemben érdekeinek miként való megvédelmezésére 
az esetleg szükséges tanáccsal és támogatással szives- 
ö rönnest segítségére leszünk. Szív. üdv.

Hasznosi J. Cser. A temetkezési segélyalapra ősszel kül
dött összeget megkaptuk.

S. E. E. Tagsági díja 1928. év végéig rendben van. A 
most beküldött összegből fennmaradt 9 P 66 f.-t kívánsága 
szerint a temetkezési segélyalapra számoltuk el, amelyből az 
előforduló halálesetekre, esetenkint 50—50 fillért igénybe Ve
szünk. Szív. üdv.

Horváth L. Bódvaszilas. Tagjaink sorába felvettük. Kér
jük, hogy lapunkat és szövetségünket tartsa továbbra is sze
retettben, mert csak igy bizhatunk abban, hogy ‘ munkánkat 
rövidesen siker koronázza. Szív. üdv.

Fekete B. Kemence. Mucenek J. kartárs által október 
3-án beküldött 5 P 50 fillérből 4.50 P-t a tagdíj és 1 P-t a 
temetkezési alapra számoltuk el. — Lapunkat Peröcsény, Vá- 
mosmikola címre elküldtük, kérjük azt az ottani postahiva
talnál reklamálni.

Vági J. Acsád. Tagsági dij címén 1927. évre 80 fillérrel 
van hátralékban.

Tóth J. Pvására. Tagdija 1927 dec. végén lejárt, Karsai 
tagtárs az 1927. évre 2 P 50 fillérrel hátralékban van.

Aschenbrenner L. Porva. A beküldött 9 P-t kívánsága 
szerint számoltuk el.

Szabó J. Tés. Eddig összesen 14 P-t fizetett be. Miután 
Ön 1926 nov. 1-től tagja a szövetségnek, igy az 1927. évre 
még 6 P tagdíj hátraléka van. Szív. üdv.

Babó J. Végardó. Tagsági dija 1927. év végéig rendben 
van.

Rottenhoffer Andor S.-ujfalu. Tagjaink sorába 1928 ja
nuár 1-től felvettük. Tagdija március végéig rendezve van. — 
Taggyüjtést köszönjük. Szív. üdv.

Ifj. Zöldi F. Cz. A beküldött 21 P-ből ifj. Zöldi F. és V. 
Sziics L. javára az 1927. évre 4—4 és az 1928. évre 3—3 P-t; 
Lakatos F. javára az 1927. évre 7 P-t számoltunk el.

Papp, Valkó. Lev. lapot köszönjük. Versét közöltük. 
Szív. üdv.

Tagjaink és lapelőfizetőink b. figyelmébe!
Mindazon tagjainknak és lapelöfizetőinknek, akik az 

1?27' évfolyamát beköttetni óhajtják, a Magyar 
Jövő könyvkötészete az alábbi árak mellett köti be:
Félvászon kötés, aranyozott szegéllyel 3 P 60 
Ugyanaz, egyszerűbb ....... 3 P 10

Lapokat 50 fillér postai szállítási költséggel együtt a 
„M. E. A. Sz.“-hoz kell beküldeni.

POLGÁR KÁLMÁN fia
ÓRA ÉS ÉKSZERTELEPE

r g BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 5., I. 

ÓRÁK 5 évi jótállással! 
Ehszereli üä hat havi lefizetésre!

KÉRJEN AJÁNLATOT!
JAVÍTÁS! VÉTEL! CSERE!

Vidéki megbízásokra nagy gondot fordítok.

Eladó egy négyhónapos, tiszta fajú dándogg kan kutya. 
Cím a szerkesztőségben.

Hazai és slavoniai tölgymakk, 
az összes lombfa és fenyőmag
vak és csemeték kaphatók

KEINER REZSŐ
ny. m. kir. erdőmérnök, 

erdei mag-, csemete-termelő és fatermelőnél
GÖDÖLLŐN

Árjegyzéket ingyen
és bérmentve küldök.

Tagoknak és előfizetőknek az álláskereslet és a kinálat rovata rövid közlésekre díjtalanul áll rendelkezésre. — „Az Erdő" munkatársai 
megfelelő írói tiszteletdijban részesülnek. — A lap után netalán származó tiszta jövedelem teljes összegében a M. E. A. Sz. javára for- 
dittatik. - - Hirdetések egy hasábos garmondszedés milliméter soronkint 10 fillérrel, táblázatos és garmond betűnél kisebb betüfajszedés 

másfélszeres egységárral számittatik.

A kiadásért felelős : Nádaskay Richard.

Nyomatott a Magyar Jévő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállatat Rt.-nál Miskolc, Hunyadi-utca 13. (Igazgató : ifj. Ludvig István.)
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Magyar Erdészeti és Vadászati Segédtisztek és Altisztek Országos Szövetségének hivatalos lapja.
Előfizetési ár : Egész évre 6 Pengő, fél évre 3 
Pengő, negyed évre 1’50 Pengő. —- Egyes szám 

ára 60 fillér.

Szerkeszti:
NÁDASKAY RICHARD 

a MEASz ügyvezető elnöke.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéz
iratok stb.) „Az Erdő" szerkesztőségéhez Mis
kolc, Pénzügyi palota III. e. 55. sz. alá intézendok.

MAGYAR ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI ALTISZTEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

MEGHÍVÓ
A Magyar Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége 
Í928. évi február hó í9-én (vasárnap) délelőtt tartja meg ez évi rendes

KÖZGYŰLÉSÉT
Budapesten, IX. kerület, Ráday-utca 5. földszint 3. sz. alatt (Caívin-tér mellett), a „Magyar 
Állami Altisztek Országos Nyugdíj Egyesülete“ nagytermében, melyre a szövetség tagjait 
ezúton tisztelettel meghívja kartársi üdvözlettel

A „MEASZ“ VEZETŐSÉGE. 
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az ügyvezető elnök beszámolója.
3. Az alapszabályok módosítása.
4. Az évi zárszámadások és mérleg előterjesztése.
5. A jövő évi költségvetés előterjesztése.
6. Esetleges indítványok, javaslatok. (Az esetleges indítványok, javasjatok a közgyűlést 

megelőzően 14 nappal előbb az ügyvezető elnökhöz írásban beterjesztendők. Előzőén írásban be 
nem nyújtott javaslat vagy indítvány ezen közgyűlésen nem lesz tárgyalható.)

7. Megüresedett választmányi tagsági helyek betöltése.
8. Az elnök zárószava.

Felkérjük a ,,MEASZ“ tagjait, hogy a közgyűlésen minél nagyobb számban jelenjenek 
meg. — Mindazon kartársainkat, akik még nem tagjai a „MEASZ“-nak, mint érdeklődő vendégeket 
szintúgy szívesen látjuk, hozzászólási és szavazati joga azonban csak a „MEASZ“ tagjainak van.

Mindazon tagtársaink (esetleg többen is együtt), akik a közgyűlésen bármi okból szemé.yesen nem jelenhetnek meg, kép
viseltethetik magukat, illetve tagtársaink bármelyike képviselheti azon tagtársainkat (egyet vagy többet), akik bármi okból a személyes 
megjelenésben akadályozva vannak. Ez esetben azonban a képviseletre megbízást adó tagtársaink sajátkezüleg aláirt, írásbeli meghatal
mazást kell adjanak, az őket képviselő tagtársunknak, aki azt a közgyűlés előtt, a helyszínén, az ügyvezető elnöknek bemutatni tartozik.

Legyünk ott mindannyian!

ÍI. évfolyam, 2. szám. 1928 február 5.
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AZ ERDŐ

Az erdőgazdasági 
szakiskola kérdése

Az Országos Erdészeti Egyesület múlt év december 
havi igazgatóválasztmányi ülésén arra nézve tettek in
dítványt, hogy az egyesület foglalkozzon az erdőgazda
sági szakiskola kérdésével. Az iskola — mondja az in
dítvány __ma is annyi végzett hallgatót bocsát ki, mint
annak idején Nagymagyarországon. A szakiskolások pe
dig kisebb igényeik mellett mind több es több oly állást 
foglalnak el, amelyek ellátására tulajdonképen főiskolát 
végzettek hivatottak. Indítványozták, hogy az egyesület 
elnöksége fel terjesztésben kérje a középfokú iskola re
formját. Egyben megemlítette az indítványt tevő ur, 
hogy az erdőmérnöki főiskola a középfokú iskola teljes 
beszüntetése mellett foglal állást és illetékes helyen is 
ezt fogja kérelmezni.

Mivel az indítványból az olvasható ki, hogy az erdő
mérnöki kar érdeke az intelligens és szaknivos altiszt
képzés leépítését kívánja, ebből a szempontból legyen 
szabad nekünk, érdekelt altiszteknek is, tiszteletteljesen 
hozzászólni-a kérdéshez.

Először is szomorúan kell megállapítanunk, hogy en
nek is csak egyedül az átkozott, gyászos Trianon az oka. 
Édes hazánk, szép Nagymagyarország erdőkoszorújának 
jogtalan elrablása csinált kérdést ebből is, sajnos, olyan 
formában, hogy a magyar erdőmérnöki kar exisztenciális 
érdekeit szem előtt tartó nagyságaink, az erdőmémöki 
kar gazdasági érdekeinek megvédése és előmozdítása ér
dekében az altisztképzés leépítésére kénytelenek indít
ványt tenni.

Igen altiszt, illetve segédszemélyzet képzésről van 
itt szó, mert tisztelettel kétségbe bátorkodom vonni az 
indítványt tevő ur abbeli megállapításának helyességét, 
hogy az erdőgazdasági szakiskola középfokú iskola lenne.

Az erdőgazdasági szakiskola nem középfokú iskola, 
hanem csak altiszt-, illetve segédtisztképző iskola és az 
abból kikerült egyének nem vindikálhatnak maguknak az 
erdészeti altiszti karral szemben semmiféle megkülönböz
tetést.

Az a középfokú iskola, amelynek hallgatói négy kö
zépiskolával négy éves tanfolyamot végeznek, végzettsé
gük az érettségivel egyenlő és katonai önkéntességre is 
jogosít, -— mint amilyen például a felsőipariskola.

Az erdőgazdasági szakiskolát végzett néhány kissé 
beképzelt, s magát nagyra tartó egyén, semmitmondó til
takozása dacára is ismételten állítom, — és ebben velem 
egyetért az egész magyar erdészeti altiszti kar is —, 
hogy a két éves tanfolyamit erdőgazdasági szakiskola a 
régi, szintén két éves erdőőri szakiskolának csak folyta
tása és annak nivósabbá tételét a fejlődő belterjes erdő
gazdálkodás tette szükségessé, mint ahogy például a fej
lődő ipar is megkívánja ma már azt, hogy a mai kornak 
megfelelő intelligens iparosokat nevelő három éves tan- 
folyamu fa, fém, tej stb. ipari szakiskolákba is csak négy 
középiskola végzettséggel vehetők fel a tanulók.

Őszinte tiszteletben tartjuk mi is az erdőmérnöki 
kar exisztenciális érdekeit, de viszont feltétlenül hisszük 
azt is, hogy az iskola megreformálására teendő előter
jesztés elbírálására illetékes hatóság az őszinte méltá
nyosság szem előtt tartása mellett főleg az évről-évre 
fejlődő belterjes országos erdőgazdaság kívánalmainak 
első helyen leendő figyelembe vételével fog a kérdéssel 
érdemlegesen foglalkozni.

Mi is kívánjuk az ezidő szerinti rendszertelen altiszt
képzés mielőbbi egyseges rendezését, de nem a szakkép
zés nívójának leépítésével, hanem ellenkezőleg, a magán
úton megszerezhető szakképzettség lehetőségének eltör
lése és a négy elemi iskolai végzettséget kívánó erdő és 
vadőri iskolák megszüntetése mellett a négy középiskolai 
végzettséget megkívánó két éves tanfolyamit erdőgazda
sági szakiskolák szaporításával. Mert, hogy a sokoldalú 
fontos erdőgazdasági szakmunkákat személyesen vezető 
és végeztető kerületi altiszt minél szakképzettebb legyen, 
—. azt elsősorban az erdőbirtokos gazdasági érdeke kí
vánja meg, de országos erdőgazdasági érdekből is elen
gedhetetlen.

Tehát az erdőbirtokosok és az ország erdőgazdaságá
nak kárára lenne az erdőgazdasági szakiskola leépítése 
s ezért nem hisszük, hogy az ország erdőgazdaságát irá
nyító tényezők, exisztenciális érdekek előmozdítására ezt 
indokoltnak tartanák és beérnék azzal, hogy az ezidő 
szerinti rendszertelen és a mai erdőgazdaság igényeit ma 
már semmi esetre sem kielégítő hiányos és maradi al- 

• tisztképzés sokfélesége továbbra is fennmaradjon.
Mi is szomorú átmeneti állapotnak tartjuk, hogy 

számos okleveles erdőmérnök nem tud megfelelő módon 
elhelyezkedni, de ebben a tekintetben az altisztikar sincs 
kedvezőbb helyzetben, sőt mi is tudunk néhány olyan 
esetről, amidőn uradalom részéről hirdetett irodai és 
ellenőrködő főerdőőri (altiszti) állásokat okleveles erdő
mérnökökkel töltöttek be. Tehát nem csak a szakiskolá
sok rovására lehet megállapítani azt, hogy kisebb ura
dalmi erdészi állásokban való alkalmaztatásuk, az okleve
les erdőmérnökök exisztenciális érdekei ellen van, hanem 
megfordított esetek is előfordulnak.

Elsősorban az ország erdőgazdasági érdekeit, — ami 
nagyon helyes — másrészt pedig az erdőmérnöki kar 
személyes érdekeit szolgálja már az a legújabb törvényes 
rendelkezés is, hogy már 2000 kát. holdon felüli erdő
birtokos is okleveles erdőmérnökkel köteles erdejét kezel
tetni s a legkisebb magánerdőbirtok kezelését is a kir. 
erdőfelügyelőségek, illetve az állami erdőhivatalok fel
ügyelete és ellenőrzése alá helyezi s így ha elvétve kezel 
is szakiskolás — meglehetős önállósággal — kisebb erdő
birtokot, de ez esetben is biztosítva van az erdőgazdaság 
érdekeinek megfelelő erdőmérnöki ellenőrzés.

Tehát amellett, hogy sem erdőgazdasági érdekből 
nem indokolt, sem pedig az erdőbirtokos anyagi érdeké
ben állónak, sőt meg valósíthat ónak sem tartom azt, hogy 
minden kisebb erdőbirtokos erdőmérnök alkalmazására 
kötelezi essék, szerény véleményem szerint még az indít
vány teljes érvényesülése sem segítene az erdőmérnökök 
szóvátett helyzetén, mert tulajdonképen a szak
iskolások a baj okozói, hanem amint a tönkretett Csonka
országban, sajnosán, más pályákon is látható túltermelés 
az oka ennek, amit csak átmeneti nyomorúságként va
gyunk kénytelenek most tűrni. De rendületlenül hisszük, 
hogy nincs már messze a sötét magyar éjszakára virradó 
dicső reggel, melynek bibor fényéből felkel majd a ma
gyar élet és erő tündöklő kulturvilágát éltető nap, mely 
a magyar lelkeket gyötrő könnyeket is felszántja és a 
fájó magyar sziveket felvidítja.

Engedje a jó Isten, hogy ez minél előbb bekövetkez- 
zen- Sárkóczy József

m. kir. főerdöőr.

Egy az összességért, az összesség egyért, ez az ut az, 
mely célra vezet, mert „Egységben az erő“.
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Szövetségi ügyek

Beszámoló
Amint azt már előző számban jeleztem, itt adjuk 

közzé a MEASz kölcsönsegély-alap és a MEASz temet
kezési segélyalap 1927. évi zarszamadasait es pedig:

A MEASz 1927. ÉVI KÖLCSÖNSEGÉLY-ALAP 
ZÁRSZÁMADÁSA

Bevételek:
Az alap létesítéséhez a MEASz-tól kölcsön

kapott összeg 1000.— P
A tagok által gyüjtőivekcn gyűjtött összeg 330.46 P 
Az alap javára rendezett táncmulatság tiszta

jövedelme, mint adomány 586.50 P
A tagok által visszafizetett tőkerészletek

összege 836.58 P
Tagok által fizetett kamatjövedelem___________ 49.90 P

Bevételek főösszege: 2803.44 P

Kiadások:
A MEASz-nak visszafizetett tőkeösszeg 
A tagoknak kifizetett kölcsöntőkeösszeg 
Postai portóköltség

500.— P
2300.50 P

2.94 P
Kiadások főösszege: 2803.44 P

Miskolc, 1927. évi december hó 31-én.
Béldy György m. kir. főerdőőr Nádaskay Richárd

pénztárnok. ügyv. elnök.
A számvizsgáló bizottság:

Képássy Ferenc SárkócZy József Schleichardt Nándor 
m. kir. főerdőőr, m. kir. főerdőőr. m. kir. főerdőőr.

A MEASz TEMETKEZÉSI SEGÉLYALAP 1927. ÉVI 
ZÁRSZÁMADÁSA

Bevételek:
A tagok által befizetett temetkezési járulékok

összege 318.92 P
Bevételek főösszege: 318.92 p

Kiadások:
Haisler Károly elhunyt kartársunk özvegyé

nek kifizetett temetkezési segély összege 200.— p
Postai portóköltség 4.12 p
Egyenleg mint készpénzmaradvány 114.80 p

Kiadások főösszege: 318.92 P
Miskolc. 1927. évi december hó 31-én.

Béldy György m. kir. főerdőőr Nádaskay Richárd 
pénztárnok. ügyv. elnök.

A számvizsgáló bizottság:
Képássy. Ferenc Sárkóczy József Schleichardt Nándor 

m. kir. főerdőőr, m. kir. főerdőőr. m. kir. főérdőőr.
Nemrég elhunyt Balázs kartársunk öz

vegyének ez év január elején szintén kifizettünk 200 P 
segélyt, de természetesen ez már az ez évi (1928) szám
adásokban nyert elszámolást.

Ezen zárszámadások kapcsán egyúttal itt közöljük 
azon tagtársaink neveit, akik a MEASz Segélyalapja ja
vára gyűjtöttek és folytatólag azon tagtársaink neveit, 

akik a MEASz temetkezési segélyalapjának is tagjai és 

P A MEASz által kibocsátott gyiijtöivvel adomá
nyokat gyűjtöttek: Puska Pál 1, Fejér Kálmán 4, Neu- 
singer Lajos 5.30, Bedök M. 24.50, Zakar J. 6.15, Gaál 
B. 20.50, Róna J. 20.70, Szy F. 28, Erdősi J. 1.50, 
Mazánvi L 17, Kosa F. 10.50, Vasvári V. 8, Kümmert 
L. 6.5Ö, Takács J. 10, Pápszi M. 13.50, Tihanyi J. 5, 
Bujtás I. 7.60, Grandtner Á. 13, Bögözi Gy. 7.50, Ko
vács I. 27.70, Takács L.-né 17, Fekete F. 8, Imberger I. 
13.50, Cservenka F. 25, Koreny J. 4, Varga P. 13, 
Huszthy L. 5 P, Mazány Gy. 17 P, Holló S. 9, Tóth 
J. 5, Guthi kartársak erdei juniálisáról 86.50, miskolci 
kar társak nyári mulatságából 500 pengő. Hálás köszöne- 
tünk sok kartársaink nevében, akik nagy Ínségükben 
segélyhez jutottak s az ily buzgó támogatásukat a jövőre 
is kérjük. Egyben igen kérjük mindazon tagtársainkat, 
akik a MEASz-tól gyüjtőivet kaptak, de még nem küld
ték be, hogy a gyüjtöiveket mielőbb még az esetben is 
küldjék be, ha azzal semmit sem gyűjtöttek, mert ezzel

• most már haladéktalanul el kell számoljunk.
A MEASz temetkezési segély alapjának tagjai az 

alábbiak: Kangyal György, Vasvári Károly, Varga Pál, 
Serfőző József, Zakár József, Bozner S, Greuneth I., 
Varga F., K. Tóth T., Pócza J., Hornyák J., Forgács 
Pál, Milcsevics J., Szabó Ferenc, Novodánszky Gy., 
ifj. Hoffmann E., Garay I., Horváth L., Kőműves I., 
Hacker I., Gaál B., Komor G., Bornemissza F., Tavas I., 
Tóth J., Teszársz R., Bujtás J., Schödl S., Sochr E., 
Schubauer I., Szalai I., Takács J., Szalay Gy., Kum- 
merth L., Forgács Pál., Körmöczy J., Berényi I., Boz
ner I., Tihanyi I., Imberger I., Hugli Pál, Nahóczky A., 
Kolb Gy., Kovács I., Bögözy Gy., Juhász L., Molnár I., 
Deák I., Fekete B., Nagy S., Szuhay M., Mike P., Som- 
sák P., Tóth A., Gacsmanik B., Mészáros J., Kovács K.. 
Hollós S., Megyeri F., Kelemen J., Horváth Gy., Bozó 
J., Hadai I., Hasznosi J., Balázs L., Miklós M., Mocsár 
G., Karsai I., Pózna R., Tóth A., Horváth L., Klucs F., 
Sárkóczy I., Szőke I., vitéz Nagy L., Habina J., Búzás 
I., Horváth V., Czepeczauer P., Dürr I., Szy F., Zsup- 
pon F., Hunyady I., Györky L., Kosa A., Juhász J., 
Berze L., Magyar R., Horváth E., Tóth I., Jedinák J., 
Kolozsvári I., Forstenbacher N., Rittirsch F., Milcse- 
vits J., Kis Tóth T., Fajnel J., Huszthy L., Bedők M., 
Forgács M., Ay J., Mészáros I., Horváth I., Ringhoffer 
B., Megyesi F., Vernik I., Pörkencz I., Kiss A., Slanszky 
E., Kováts F., Farkas I., Keresztes F., Bölcs I., Straka 
A., Bósz M., Nagy A., Schneider E., Hasznosi I., Per- 
hács P., Juhász J., Pasztorek A., Ézsi L., Szabó J., 
Fehér L., Haber J., Pápszi M., Hornvánszky A., Schlei
chardt N., Béldi Gy., Tálas F., Szász N., Fülöp J.

A MEASz temetkezési segélyalap fenti névsora 
nem teljes, illetve hiányos és pedig azért, mert egyes 
karátrsak többen öszeálltak és közülük egy a maga neve 
alatt küldötte be az egész nagyobb összeget és nem je
lezte, hogy a beküldött összeget kik adták össze, hogy 
csak a két legnagyobbat hozzuk elő példaképen: a Bu
dapest szék, és fővárosi altiszt kartársak e cimen be- 
küldtek 21 pengőt, a közalapítványi kartársak beküld- 
tek 4 pengő 50 fillért, de azt máig sem közölték velünk, 
hogy kik adták összes ezen összegeket. Ez pedig igen 
nagy hiba, mert így mi most nem tudjuk megállapítani 
és a törzskönyvbe bejegyezni, hogy ki hát a tagja az 
alapnak.

Amint azt már lapunk előbbi számaiban is meg
jegyeztük, a MEASz temetkezési segélyalapjának kizá
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rólag csakis az olyan MEASz-tag lehet a tagja, aki az 
1 pengő belépési dijat és esett öl-eset re a halálesetek al
kalmával reá eső 50 fillér járulékot is pontosan bekül
dőt te. Mert hiszen az csak a legtermészetesebb és önként 
is érthető, hogy temetkezési segélyt csak az olyan tagtár*  
sunk özvegyének adhatunk, aki, amíg életben volt, az 
előtte elhalt kartársak özvegyei részére a reá eső 50 fillér 
járulékot esetről-esetre pontosan bekül döfte. Ez, azt hisz- 
szük, nem szorul bővebb magyarázatra.

Sajnos, a tapasztalás azt mutatja és a fentebb kö
zölt névsor is azt igazolja, hogy csak igen kevesen értet
ték meg hivó szavunkat és bizony igen kevesen léptek be 
a MEASz temetkezési segélyalap tagjai sorába. Pedig 
azt senki sem tudhatja, mikor kerül a sor rája s alig 
hisszük, hogy az özvegye nem fog majd kétszeresen bán
kódni, ha. nem kap segélyt. Hogy a 200—300 pengős se
gély mily igen nagy segitség az özvegynek a haláleset 
alkalmával, azt könnyen elgondolhatja bárki s ezt bizo
nyítják a lapunkban is közölt hálálkodó levelek. Aki 
figyelemmel kisérte szövetségünk egy évi működését és 
figyelemmel átolvasta a számszerű elszámolásokat, az iazt 
hisszük, megállapíthatta önmaga is, hogy szövetségünk 
tényleg bámulatosan gyorsan és szépen fejlődött ki és 
anyagilag is szép eredményt mutat fel.

Szy Ferenc kar- és tagtársunk „Kötelesség“ cimü 
cikkét szívesen közreadtuk volna, mert egyrészt igen jóleső 
örömmel tölt el bennünket az, ha tagtársaink részéről 
ily hathatós támogatásban részesülünk; másrészt tényleg 
szükségünk van azokra a buzdító szavakra és azokra, az 
igazságos megállapításokra, amelyek tagtársunk cikkében 
oly meggyőzően vannak megírva. Helyszűke miatt azon
ban a cikket sajnos csak a jövő számban közölhetjük. Amit 
a vezető tisztikar díjtalan munkásságáról irt, az tényleg 
úgy van, mert a titkár és pénztáros egy fél éven át (8 hó
napig), az ügyvezető elnök pedig egy egész éven át (14 hó
napig), teljesen díjtalanul végezték a reájuk rótt munkát, 
ami a kezdet nehézségeivel küzdő szövetség megszervezésé
vel, a lap szerkesztésével, expediálásával s a rengeteg le
velezés lebonyolításával s a gyűlések megrendezésével, kér
vények szerkesztésével, küldöttségekkel stb., stb. sok 
adminisztrációs munkával vele járt.

Mindezt nem azért Írjuk itt meg, mintha ezzel dicse
kedni, vagy dicséretet nyerni akarnánk, mert mi tudjuk, 
hogy ezzel csak kötelességünket teljesítettük, hanem 
csak azért, hogy azok, akik a szövetségnek nem tagjai és 
semmiről semmit nem tudva, lebecsülik a szövetség mun
káját, az itt leközölt száraz tényekből lássák, és meg
győződhessenek arról, hogy vagyunk egynéhány an, akik 
munkát, időt, fáradtságot, szabad délutánjainkat és 
igen-igen gyakran féléjszakánkat áldoztunk fel azért, 
hogy a fölényeskedő és kishitű kartársainknak megmutas
suk, hogy az erős akarat mindent legyőz s ha nem is áll
nak ők közénk, mégis az eredmény, az ő javukra is fog 
szolgálni annak idején. Mindez nem szemrehányás akar 
lenni, hanem annak az óhajtásunknak kifejezése, hogy 
bár már végre midannyian megértenék, hogy önmagán 
segít az, aki közénk állva, bennünket támogatva a 
MEASz ersitésén munkálkodik. N. R.

Fővadászi, vadászi vagy erdőöri állást keres 26 éves 
nős, róm. kath., hat középiskolát és erdőgazdasági szak
iskolát végzett, több évi irodai gyakorlattal rendelkező, 
magas, izmos, jómegjelenésü egyén, kinek összes bizo
nyítványai a legkitűnőbbek. Vadászat, vadtenyésztés és 
vizsla idomitásban nagy gyakorlattal bir. Cime a kiadó- 
hiavtalban.

Válasz a Salamon-toronyba
Leveled megkaptam, köszönöm Barátom, 
Hogy jól vagytok s vígan, belőle azt látom. 
Összejöttök néha Diós s Lepencére 
Elhnnyt mangalicák végtiszteletére.
Képzelem mi volt ott, tán sok is a jóból, 
Ős góbé meséből s vig női kacajból.
S mint ilyenkor szokás, sok minden jött szóba. 
Amíg végül el nem kezdődött a nóta.
Mert hogy az bizton volt, megmernék esküdni, 
Nem bírtatok volna e nélkül csak ülni.
Tudom alig várták, pláne az asszonyok, 
Mikor nyitnak már fel a hegedütokok. 
No és ezek után mint lehetett várni 
A charleston és banánt kezdtétek eljárni?!
S mért nem írtad tovább? Kik mondtak „toasztot“? 
S a MEASz-ra ki gondolt, kiáltva vivátot! . . . 
Találgattátok-e, hogy majd az uj évben 
Hány fog részesülni előléptetésben?
A status percentje meg fog-e változni, 
Nem-e kell majd újból deputációzni?
Uj címet — mit kérünk vájjon megadják-e, 
Hát az egyenruhán nem változtatnak-e?
S a remélt uj címhez, lesz-e uj rangjelzés? 
Bosszantó, mert hogy a cserlevélviselés, 
Kö nyh a ina soknak lett privilégiuma, 
Tehát szégyenletes az erdészgallérra. 
Örvendtek-e a most kapandó ruhának, 
A kánikulára érkező kucsmák 
Minél erről nem irtát, pedig nagy kérdések, 
Úgy látszik ezekről meg feledkeztetek. 
De írtad, kértétek, a ruhaváltozást, 
Hogy vegyék le róla a sok zsinórozást; 
Mert a fehérnépek zúgna]: minden este: 
Mért nem vigyáztok rá, mint a. szemetekre? 
Mit mászkáltok mindig árkon-tüskön-bokron. 
Mért nem jártok ti is — mint más — rendes utón? 
Pedig nagyon tudják, hogy erdőn s vágásban 
Minden galy megakad a sok zsinorzatban. 
Mint parádés montur tán még megfelelne, 
Pláne ha kelméje szép trikóból lenne. 
Ezt már umink is rég kitapasztalták, 
Reméljük, hogy talán meg is változtatják.
Újságról kérdeztél, az itt nincs a Bükkben 
S lyUTesz majd elmondom a pesti gyűlésen. 
Remélem eljöttök nemcsak ti mindnyájan, 
Hanem mind, kik vagyunk e csonka hazában. 
Viszontlatasra hát és Isten hozzátok, 
Üdvözlök mindenkit gyütt-ment barátotok.

Peren bá\

Erdő- és vadőri iskolát végzett, 26 éves, nőtlen 
egyén, ki az, erdészet és vadászat ágaiban jártassággal 
bír, erdőőri állást keres. Szives megkereséseket a kiadó
hivatal továbbit.

Kitűnő bizonyítványokkal ellátott, 25 éves, erélyes, 
szakvizsgázott erdőőr, aki ezideig is nagy uradalomban, 
nagy kitermeléseket és felújításokat vezetett, azonnali 
belépésre állást keres. Ajánlatokat a kiadóba kér „Ott
honom az Erdő“ jeligére.

Szakvizsgázott erdöőr sok évi gyakorlattal állást 
keres. Cime a kiadóban.

Eladó egy négyliónapos, tiszta fajú dándogg kan kutya, 
Cím a szerkesztőségben, ;

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



AZ ERDŐ 5

Vettük és adjuk az alábbi levelet, válaszunk a szer
kesztői üzenetekben.

Tekintetes Elnökség!
Tekintettel arra, hogy úgy a tagdíjak, de külö

nösen a temetkezésre adandó fillérek beküldésé igen las
san történik, sőt sok helyen feledésbe is megy, aminek 
nem más. mint egy kis nemtörődömség az oka es meg az 
a körülmény is hozzájárul, hogy kartársainknak, mint jó
magámnak is szolgálati beosztásuk a legtöbb esetben a 
postaforgalomtól távol, sőt messzire esik és így a befize
tések halogatást szenvednek. Nézetem az, hogy ezeken a 
bajokon némileg enyhíteni lehetne, még pedig olyformán, 
hogy az állami, kincstári kartársak a gondnokságok kör
zetében, uradalmaknál körvadászok, erdészek, kerületve- 
zető főerdőőrök stb. körzetében viasztanának egy helyi 
választmányi tagot, aki a befizetendő tagsági dijakat, te
metkezési segélyve adandó filléreket a tagoktól beszedné, 
összejövetelük alkalmával, hónap elsején, vagy negyede 
fizetések alkalmával, amikor a legtöbb esetben a kartár
sak összejönnek, az igy összegyűjtött pénzeket egy kis 
névsoros kimutatás kíséretében, amit a talapban rövid 
lehetne nyugtázni is.

Indítványom volna még a következő, amennyiben azt 
egyesületünk anyagi helyzete megengedné, esetleg a tag
dijak pár fillér fölemelésével terhelve, hogy az összes na
gyobb uradalmak erdészeti hivatala is megkapná lapun
kat, mint tiszteletpéldányt, mely esetben a mi jó uraink 
is had látnák meg azt, hogy mi mivel is foglalkozunk, 
mi a célja egyesületünknek és mi módon segítjük egy
mást, mi a sérelmünk és azt, hogy nem akarunk mi kol
bászból keritést, csak tisztességes megélhetést, a megkö
vetelt szaktudsáunkhoz szükséges megkülönböztetést, ez 
még nem jelenti azt, mintha rangkórságba szenvednénk, 
csak azt, hogy a szolgálatunkhoz legyen meg a szükséges 
szerény tekintélyünk. És amikor misden rendes medrébe 
kerül, ne legyen szüksége lapunknak arra, hogy valaki 
keservét egész hasábokon keresztül vázolja. Mert ha va
laki megszerezte a szükséges képesítést és szolgálati időt, 
nem lesz szüksége a siránkozásra, minek után lapunk na
gyobb terjedelemben foglalkozhat szakbavágó cikkek köz
lésével, amire a legmélyebb tisztelettel kérjük föl mind
azokat az erdőfőtiszt urakat, akik bő tapasztalataikat kö
zöttünk eredményesen hasznosíthatják, Írjanak az 
„Edő“-be, amit mi oly örömmel és szeretettel fogadunk.

Budapest, 1928. évi január hó 2.
Kamaraerdő.

Vizner Sándor 
Bp. sz. főv. erdészeti altiszt

T ekintetes
Magyar Erdészeti és Vadászati Altisztek Szövetsége, 

Miskolc.
Hálás szívvel értesítem, hogy a férjem szomorú el

halálozása alkalmából küldött 200 pengő temetkezési se
gélyt megkaptam, melyért fogadják legőszintébb köszö- 
netemet. Hála az isteni Gondviselésnek, van már a ma
gyar erdészeti altiszteknek is egy szervük, melynek 
gondja van az ő árváira és özvegyeire s adja a Teremtő, I 
hogy ezen szerv mentői erősebb, munkája mentői érté- j 
kesebb legyen. Tagjai pedig legyenek iránta bizalommal j 

és támogatással, hogy ezen szövetség mielőbb elérhesse 
azon céljait, hogy a magyar erdészeti altiszteknek jobb 
jövőt biztosíthasson s árváiról és özvegyeiről is gondos
kodhasson.

A MEASz-nak továbbra is tagja óhajtok maradni, 
de a kereső apa hijján anyagi viszonyaim meglehetősen 
gyöngültek, kérném tehát a közeli napokban beküldendő 
összeget, mint kedvezményes'tagsági dijat (évi 7 pengő) 
elszámolni.

Vécs, 1928. évi január 23-án.
Maradtam a tekintetes Szövetségnek

hű tagja 
öze. Balázs Lajosné

Régen és most
Irta: Németh József urad, erdőőr Nádasd, Vas vm.

(Folytatása és vége)
Én: Igen és az ország sem volt megfosztva az 

igazi erdeitől.
Apám: Úgy van. Azért nehezebb most az élet, 

dacára a fokozottabb munkának.
Én: Ha megondoljuk, akkor is voltak szegény 

emberek, kikre el kelt volna, ha télen az erdőn dol
goznak, de akkor még nem tudták a fát kellően érté
kelni és csak annyit kerestek, amennyi saját szük
ségletükre kellett, de ma már eladásra is keresnek. 

Apám: Mit dolgoztok tél folyamán?
Én: Télen meglátogatunk átlag 100 kát. hold 

10—15 éves fiatalost; áterdőlünk ugyanennyi 26— 
50 éves szálast és azonfelül a száraz és széldöntött 
fákat összeszedjük és ölbevágatjuk, mit a szélesebb 
állókon raktározunk az összes 50—80 éves öreg
erdőkben, továbbá télen folyik az évi vágásterület 
kitermelése, ami 18.5 kát. hold tarvágással (ortolás) 
az összes tűzifa a területről leszállittatik, az összes 
épület- és müfát, amit a fatömeg 30 százalékát teszi, 
megnyuzatjuk és levonatjuk a területről, aztán 
ászokfákra a széles állókon raktározzuk. Ha nagy hó 
van is s ha csak nem esik, dolgozunk, mert a közsé
gekbe vezető utakon a havat hóekékkel tolatjuk el, 
a vágásban pedig a munkások takarítják el az aka
dályokat.

Apám: Én télen csak a kihágások ellen őrköd
tem és az esetleges szállításokat intéztem.

Én: És rókára vadászott.
Apám: Úgy van. Te meg ily horribilis munka 

mellett többet fogod a ceruzát, mint a puskát.
Én: Szent igaz, mert napközben csak vasárnap 

délután van egy kis időm, hajnalban meg már sötét
ben kezdődik a munka és este is sötétben végződik.

Apám: De a sok termelvényről a kimutatást 
nem kell addig megcsinálnod, mig az erdőhivatal át 
nem veszi.

Én: Sőt, addig hozzá sem fognak a bélyegzés
hez, amig papíron ki nem mutatom fogásonként 
részletezve a termelvényt.

Apám: Mégis körülbelül mennyi az évenkinti 
kihasználás fatömege?

Én: Készül cca. 1000 halom tisztogatott- fa (5 
m. hosszú, 2.5 m. széles 1.75 m. magas), 600 halom 
áterdőlési fa (8 m. hosszú, 2 m. széles, 1.2 m. ma
gas), 8—900 ürm. átérd, és széldöntési tűzifa, 2400 
ürm. vágási tűzifa, 900—1000 ürm. épület- és müfa.
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6 AZ ERDŐ

Apám: És azt mind el tudjátok adni egyesek
nek?

Én: Igen és pedig elég jól.
Apám: No, most már elhiszem, hogy százszor 

annyi munkád van, mint nekem volt, mert nekem té
len csak az erdővédelemmel és nagyon csekély fa
kiadással volt dolgom.

Én: Szóval maga tavasszal csak a legeltetők el
len őrködött és párszáz darab akácsuhángot elülte
tett. Nyáron hüsével az erdőt járta, nappal meg szé
nát termelt, ősszel az ölfavágást végeztette és vadá
szott. Télen pedig az erdőt járta és néhány szekér 
fának a szállítását ellenőrizte.

Apám: Úgy van. Te meg tavasszal erdősítesz, 
fát szállítasz, csemetekerti munkákat végeztetsz és 
árkoltatsz. Nyáron pedig szintén fát szállítasz, cse
metekertet kezelsz, szénát termeltetsz, erdőt rende
zel, becsülsz, jelölsz és Isten tudja, még mi mindent 
nem 'végzet Ősszel sarlóztatsz, mindent javitatsz és 
tisztogatsz. Télen meg ölfát vágatsz, áterdőlsz, tisz
togatsz, szállíttatsz stb.

Én: Igen, de ezeket igy futtában fölsorolva nem 
is'lehetne sokalni, ha nem tudnánk, hogy mily ala
pos munkát kell ezekkel végezni. Pld. tudni kell a 
tisztogatásokat úgy beosztani, hogy úgy a munká
sok, mint az uradalom meg legyenek elégedve a 
munkával. Ugyanez áll az összes másfajta munkák
ra is. Sohasem szabad előfordulni, hogy valaki csak 
a jobb munkából vesz részt és viszont, mert ily ese
tek nagyon rontanák a tekintélyemet, pedig anélkül 
lehetetlen volna ily horribilis teendőket közmegelé
gedéssel végrehajtani. Különben az utak karban 
tartása, kavicsolása is robotmunkákkal eszközölte
tik, t. i. úgy az ölfavágók, mint az áterdőlők kötele
sek egy bizonyos élőmunkát elvégezni, hogy azok a 
munkások, kik nyáron a munkáshiány idején is el
jönnek méltányos napibérért dolgozni, ne érezzék 
magukat megcsaltnak azzal, hogy télen azok is épp 
úgy kapnak munkát, kik nyáron nem jöhettek el az 
erdőre dolgozni.

Apám: Hát édes fiam, még azzal a módszerrel 
sem lehetséges minden munka elvégzése az ország 
valamennyi erdőgazdaságában, amivel te csinálod?

Én: Természtes, ahol kevés a munkáskéz és sok 
az erdő, ott lehetetlen, de itt is csak azért lehetsé
ges, mert a tisztjeink köteleznek bennünket a leg
igazságosabb bánásmódra a munkásokkal szemben 
és azok belátják, hogy aki becsületesen végzi mun
káját, sohasem kerül a fekete listára és akinek van 
elegendő saját erdeje, az nem kap munkát az urada
lomnál, igy a szegényebb polgárok, kiknek más mun
kaalkalom nem adódik, kevesebb haszonért is türe
lemmel dolgoznak nálunk. Továbbá, ahol a természe
tes felújítással kezelhetők az erdők, nem is szüksé
ges annyi munka, mint itten.

Apám: Te még fekete listát is vezetsz?
Én: Igen. Aki egyszer kihágást követ el, vagy a 

robotját nem szolgálja le, az többé nálam semmi né
ven nevezendő munkában nem részesülhet, sőt még 
mint favásárló sem szerepelhet.

Apám: Most már meg tudom érteni, miért 
szükséges neked iroda.

Én: Bizony, a kis zsebnotesz nem elegendő arra, 
-hogy hosszú évekre elő lehessen jegyezni fontosabb 
megjegyzéseket.

Apám: De kérlek, ezelőtt negyven évvel itt sem 

tehették úgy, mint most, mégis elég szép erdőitek 
vannak ?

Én: Ebben téved, apám. Nézze meg a korosabb 
erdőrészleteinket, azok mind hézagosak és elegyet- 
lenek, t. i., ahol nyír-, éger- és fenyőfákból áll az ál
lomány, itt ily gazdálkodással ma országhirü tölgy-, 
kőris és legalább is fenyő- és nemesebb lombelegyü 
erdők lehetnének, holott most ritka és humusz nél
küli talajjal rendelkező részletek állnak.

Apám: Hát ezelőtt 50—60 évvel, hogy csinál
hatták, hogy a nyír és éger oly túlsúlyban uralkodik 
nálatok ?

Én: Akkor egyszer fenyőmaggal vagy tölgy
makkal bevetették, illetve ültették az évi vágásterü
letet, azután a legeltetési tilalmon kívül semmit sem 
tettek vele, miért a nyír és éger elnyomta a lassúbb 
növésű nemesebb iafajokat, esetleg az időjárás sem 
volt az első években kedvező, pótlásról meg nem 
gondoskodtak.

Apám: Ezt elhiszem és most már teljesen be
látom, hogy miért is van neked oly sok gondod és 
tenni valód. Hát a lakásod körül azt a sok gyümölcs
ös egyébfajú díszfát mikor gondozod, illetve miből 
ptóolod a hiányzókat?

Én: Lássa, az a gyümölcsös, a Millenium-kert és 
az Erzsébet királyné emlékfái okoznak nekem leg
több gondot, mert úgy a talaj, mint a kiima nem 
megfelelő nekik és felülről azok miatt szekiroznak 
legtöbbet, pedig mihelyt párpercnyi időm esik, rög
tön azokkal babrálok, de azok maguk is tudnának 
egy kertésznek is elegendő munkát adni. Képzelje 
csak az ilyen kényes fáknak a jó állapotban tartása 
mennyi gondot okoz és épp akkor van azokkal is a 
legidőszerűbb munka, amikor az erdősítések is foly
nak. Pld. trágyázás, moházás, tisztogatás, permete
zés, szemzés, ojtás, rovarirtás, diszités, gyümölcs
szedés és tárolás stb. Azután bizonyos helyekre min
den ősszel és tavasszal küldenem kell díszfákat és 
cserjéket, miket mind nekem kell nevelni és helyet
tük újakat szaporítani.

Apám: És hogyan szaporítasz pld. azokról a kü
lönleges tölgyekről, amikor azok még nem mag
termők ?

Én: Szemzéssel és ojtással.
Apám: Hát a ciprust és normandokat?
Én: Azoknak már van olyan példányuk is, ame

lyek magtermők és vetéssel szaporítom őket.
Apám: De azokat a gyönyörű élősövényeket 

nem magad nyírod?
Én: Magam és a segédeim, ha pedig szorulunk, 

bármelyik ügyesebb férfimunkást is nekiállitom.
Apám: Én is szerettem fiatal koromban ilyes

mikkel foglalkozni, de az én uraságom nem áldozott 
semmit, a magam erejéből meg nem bírtam ily kü
lönleges fajtákat beszerezni.

Én: Pedig, ha azok helyett az eper-, cseresznye- 
és gesztenyefák helyett normandiát vagy ciprust 
ültetett volna István-majorban, azt hiszem, nem 
lett volna a bérlőnek szive ki ásatni őket csak azért, 
mivel a szerződésbe belevették, hogy az erdőn kívül 
álló fákat a bérlő felhasználhatja csak uj fákat kell 
helyettük ültetni.

Apám: Hagyjuk, fiam, az elmúlt, most csak ar
ra kérlek, hogy tudnál-e még olyasmit mondani, ami 
ezen beszélgetésünkben nem szerepelt a te munkakö
rödet illetőleg?
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Én: Azt hiszem, hogy a gombatelepitések, gom
ba, málna, eper, szeder és mindenfajta gyógynövény 
gyűjtéséről és a központba való szállításokról nem 
is tettem említést, pedig mi ezzel is foglalkozunk. 
És a vadászati ügyek, a madárvonulások figyelése 
tavasszal és ősszel; rovarirtások, szénapréselés, cse
metecsomagolások, magaslesek készítése, ragadozók 
irtása stb. Szóval gond és fáradtság elég sok és ha 
egy nap az időviszontagságok miatt tétlenül kell 
lennem egészen beteggé leszek bele.

Apám: Az igazi erdész- és vadászemberek mind 
úgy vannak, azok csak akkor érzik jól magukat, ha 
állandóan szakmájukban küzdhetnek.

Halálozás. Menyhárt Pál ny. m. kir. főerdőőr 1928 
január hó 24-én 77 éves korában Isaszegen elhunyt.

Szerkesztői üzenetek
Egy ezideig volt előfizető. Budapest. Levelét vettük, 

sajnos már lapzárta után érkezett, így érdemleges választ 
arra ezen számban már nem adhattunk. De jöjjenek el a 
közgyűlésre, ott szóval kivételesen megadjuk a méltó vá
laszt. Elv az, hogy névtelen levelekre nem szokás vála
szolni és pedig azért nem, mert aki annak, amit irt, nem 
meri aláírni a becsületes nevét és kilétét titokban tartja, 
az már ezzel is elárulja azt, hogy érzi és tudatában van 
annak, hogy nincs igaza. A bujkálás nem az igaz ember 
szokása, de nem is férfias, hanem komolytalan dolog, 
amit komoly ember figyelemre nem méltathat. De mivel 
a levélben említett állítólagos sikertelenségnek épen az 
ön és az önéhez hasonló gondolkozásu egyének, igaztalan, 
téves és felületes gondolkozásra valló eljárása a fő oko
zója, ezért — ismételjük kivételesen — szóvátesszük le
velét a közgyűlésen és ott fogjuk bizonyítani, hogy ön 
és azon társai azok, akik bár lehet, hogy öntudatlanul, 
de vétkeznek az egész ország erdészeti altiszti kara és el
sősorban önmaguk ellen.

Orbán Dénes, Sajóbábony. A beküldött verset legnagyobb 
sajnálatunkra nem közölhetjük. Szív. üdv.

Vizner, Budapest. Levelét vettük és egész terjede
lemben leközöltük. Amit (abban ir, igen szép és helyes 
gondolat, megnyugtatjuk affelől, hogy mi már a szövet
ség első közgyűlésén s azóta is ismételten felszólítottuk 
a kartársakat, hogy ahol többen vannak, bízzák egy kar
társra az ügyek intézését. Dehát ez ezideig sehol sem 
történt még meg. Miért, miért nem, nem tudjuk. Csak 
úgy setjük, hogy ennek okai vialgy bizalmatlanság, vagy 
1‘éltékenykedés, vagy az, hogy talán mégis mindenki job
ban szereti és jól esik neki, ha közvetlenül levelezhet 
velünk és közvetlenül küldheti be adományát. Szándé
kunk az, hogy szövetségünk be fog lépni a közel jövőben 
a postatakarékpénztári csekkforgalomba s ha csekk-szám
lánk lesz, úgy minden, egyes tag befizetését csekklapon 
könnyedén beküldheti iáikkor, amikor épen van miből, 
mert ez a fő. Szív. üdv.

Gera József, Kisszállás. Kedves levelét őszinte örömmel 
olvastam, köszönöm a szives megemlékezést s az uj évre én is 
sok jót kívánok, bar a többi kartársak — főleg akik még nem 
fa-gjai a MEASz-nak — szintúgy átéreznék és megértenék ne
héz fáradságos küzdelmünket, mennyivel könnyebben érnénk 
célhoz. Szív. üdv.

Bartha Ferenc, Nagykőrös. Közije velünk, mely lapokat 
nem kapta meg, a lehetőség szerint pótlólag megküldjük. 
Szív. üdv.

Többeknek. Ha valaki szegény, vagy állás nélkül van 
s ezért nem tud ezidő szerint fizetni, ez nem ok arra, 
hogy ne lehessen a szövetség tiaigja. Ezzel nem azt mond
juk, hogy nem kell nekünk a pénz, de mennyire kell, 
hiszen az anyagi erő, adja az alapot, az erkölcsi siker
hez. De azért mi senkit sem ítélünk el, ha nehéz viszo
nyok között, jobb időkre kénytelen halasztani & tagdíj 
fizetését. Azért az ilyen szegény sorsú kartársat is szí
vesen látjuk tagjaink sorában s jól teszi, ha belép a szö
vetségbe, mert a számbeli többség, a tömeg az, ami mind
ennél fontosabb s ami súlyosan esik latba a szövetség 
(akcióinál. Szív. üdv.

Ughy József, Hont. Kinevezett tagjainknak 2 pengő 
beiratási dijat és évi 14 pengő tagdijat, a nem kinevezet
teknek pedig ugyancsak 2 pengő beiratási és évi 7 peíigő> 
tagdíjat kell fizetniük. Lapra külön előfizetni nem kél K

Póczik József, Iván. Tagdíja junius végéig rendben 
van. Temetkezési alapra 1 pengőt mint beiratási dijat 
számoltunk el. Kérjük, hogy az előfordult halálesetekre 
alkalmilag még 1 pengőt befizetni szíveskedjék.

F. M., Fedémes. Kedves levelét vettük, gúnyolódó 
kartársai miatt nincs oka szégyenkezni. Magáról állít ki 
szellemi szegénységi bizonyítványt, akiaazt mondja, hogy 
inkább megissza a pénzét, semhogy szegényebb sorsú 
kartársaiin és azok özvegyein és árváin segítsen, az ilyen 
emberre ráillik a közmondás: „Jön még kutyára dér“. 
Tagdíj címén az 1928. évre 2 pengő már el van szá
molva a múlt évben befizetett összegből.

Kosztolánszi erdőőr, Szombathely. Levelét vettük, 
kérelmét teljesítettük, eredményről értesítést kérünk. 
Hirdetményt majd csak akkor tesszük közzé, ha ügyében 
beadott kérvényünk eredménytelen maradt.

Orbán D. Beküldött vers nem közölhető.
Ábra hám, Györgyszemere. Hirdetését leközöltük, 

amint valami -ajánlat lesz, értesítjük, igen nehéz ma ál-, 
lásba jutni, mert igen kevés az erdőbirtok és igen sok az 
állásnélküli erdőőr ez egyben a főoka a rossz fizetések
nek, mert ma hihetetlenül kevés fizetés mellett is igen 
sok a pályázó. Szív. üdv.

Drexler János, Vincemajor. Kérjük közölje velünk, 
hogy a 10 pengőt mire küldte. Egyelőre alap előfizetési 
rovatra számoltuk el.

Bognár József, Jháza. Póczik kartársnak szóló üze
net önnek is szól.

Müller JCsopak. Tagdija junius végéig rendben 
van.

Eötvös B., Nb. Tagjaink sorába felvettük.
Szőllőssy S., Salgótarján. A beküldött 20 pengőt 

múlt évi tagdijhátráléka és folyó évi I. negyedévi tag
díja címén elszámoltuk.

Stark S., Baja. Temetkezési alapra 1.50 és folyó évi 
tagdíjra még 11 pengőt kell fizetnie.

Négyes. A beküldött 10 pengőből 8 pengőt 
az 1927. évi tagdíj és 2 pengőt a temetkezési segély ro*  
vatra számoltuk el. Tagdíj ezzel az 1927. év végéig ren
dezve van.

Szoják K., Dunaföldvár. A beküldött 19 pengőből: 
2.50 pengőt az 1927. évi hátralékos és 11.50 pengőt az 
1928. évi tagdija címén, 5 pengőt pedig a segélyalapra 
számoltuk el. Szív. üdv.

Aetmann Lajos, E.Jiesző. Tagsági dija 1928. év 
végéig rendben van. Temetkezési alapra még 1 pengő 
fizetendő. Szív. üdv.

Vasvári V., Psztlászló. Tagsági dijuk 1928. junius’ 
végéig rendben van.
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Brecskó, Turbék. F. hó 16-iki levelét vettük, első 
levelére Írott válaszlevelünk ezt keresztezte, igy erre 
újabb választ itt adjuk, hirdetését közöljük. Szív. üdv.

Bárány A., Tarpa. 1928. évre tagdíj címén még 8 
pengőt kell befizetnie. Szív. üdv.

Fehér Ferenc, Vép. Mint erdőlegény a tagdíj 50 
százalékát fizeti. A beküldött 15 pengőből 2 pengő be- 
iratási díjra, 10.50 pengő tagdíjra és 2.50 pengő a te
metkezési segélyalapra számoltuk el. Tagsági dija 1929. 
évi március végéig rendezve van.

Zöldi, Cegléd. Leveléért és buzgólkodásáért hálás 
köszönet. Ami a kartársak egynémelyikének megnem ér
tést tanúsító felületes magatartását illeti, ez nem kell 
hogy elkedvetlenítse1. A többi áldozatra kész, derék és 
megértő lelkű kartárs szép és lélek emelő munkájának 
meg lesz az eredménye a tények fognak beszélni és a 
tettek fogják annak idején a most kishitű gúnyolódó és 
hanyag kartársakat észre téríteni, csak azután ne legyen 
késő a megbánás. Szív. üdv.

Erdély szky, Zirc. Tag-gyűjtésért hálás köszönet. Uj 
tagoknak lap megy. Szív. üdv.

Mocsári József, Réde. Levelét vettük, a késedelem 
nem baj, mindenki úgy és akkor küldi ami jár, amikor 
van miből, a. fő az*,  hogy el ne felejtkezék, kötelezettsé
géről, a küldött összeget kívánsága szerint elszámoltuk. 
Szív. üdv.

Auer Géza erdőlegény, Devecser. Bedő Albert köny
vét, sajnos, ma nem lehet szerezni, mert kifogyott és 
sehol sem kapható, nincs más mód, mint kölcsön kérni 
valakitől, akinek van. Az illetékes m. kir. erdőfelügyelő 
könyvtárában bizonyára meg lesz, esetleg onnan meg
kaphatja. Szív. üdv.

Szy Ferenc, Püspökladány. Cikkért hálás köszönet. 
A múlt évben lekésett cikke iaz „Itt vannak“ jövő (már
ciusi, számunkban közöljük. Miért nem ir egyebet is, 
elég jó irálya van s elbeszélést (vadásztörténetet) igen 
szívesen közlünk. Szív. üdv.

Karsai József, Pétervására. Pénzküldeményt és a 
levelét köszönettel vettük, a küldött összegből Mengyi 
István j'avára 2 pengő beiratás és 6 pengő tagdíj, Pra- 
veczki János javára 2 pengő beiratás és 3 pengő tagdíj, 
Oláh József javára 2 pengő beiratás és 3 pengő tagdíj, 
Karsai József javára tagdijhátraléka fejében 2 pengő 
50 fillér és félévi tagdíj, junius 30-ig, 7 pengő, elszámol
tatott. Szív. üdv.

Zsigmond Gy., Szokolya. Tagsági dija folyó év ju
nius végéig rendezve van.

Tagjaink és lapelőfizetőink b. figyelmébe!
Mindazon tagjainknak és lapelőfizetőínknek, akik az 

,jAz Erdő“ 1927. évfolyamát beköttetni óhajtják, a Magyar 
Jövő könyvkötészete az alábbi árak mellett köti be:
Félvászon kötés, aranyozott szegéllyel 3 P 60 
Ugyanaz, egyszerűbb................................ 3 P 10

Lapokat 50 fillér postai szállítási költséggel együtt a 
„M. E. A. Sz.“-hoz kell beküldeni.

POLGÁR KÁLMÁN fTä
ÓRA ÉS ÉKSZERTELEPE
BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 5., I. 

ÓRÁK 5 évi jótállással! 
Éhszerch aranyból hat havi lefizetésre!

KÉRJEN AJÁNLATOT!
JAVÍTÁS! VÉTEL! CSERE!

Vidéki megbii ásókra nagy gondot fordítok.

38 éves, rom. kath., családos erdőőr kitűnő bizo
nyítvánnyal, 20 éves erdőgazdasági gyakorlattal, ma
gyarul, németül, szerbül és tótul beszél, nagyobb erdő
gazdaságban 1928 április 1-re állást vagy alkalmazást 
keres. De azonnal is elmennék. Cim a kiadóhivatalban.

Hazai és slavoniai tölgymakk, 
az összes lombfa és fenyőmag
vak és csemeték kaphatók

KEINER REZSŐ
ny. m. kir. erdőmérnök, 

erdei mag-, csemete-termelő és fatermelőnél
GÖDÖLLŐN

Árjegyzéket ingyen
és bérmentve küldök.

Erdeifenyőmag, íeketefenyőmag, luc
fenyőmag, vörösfenyőmag, minden bél
és külföldi tűlevelű és lombfamagot: ma
gaskőris, juharmagok, akácmag. Erdé
szeti csemeték saját faiskolából, gyü
mölcs vadoncok. Slav. kocsányos és 
kocsánytalan tölgymakk. Kocsányos, 
kocsánytalan és csertölgy csemete! 
4 é. is. lucfenyőcsemete tavaszi vetésre, 
illetve ültetésre ajánl garantált, legprímább 
minőségben y

Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár 
ilgyfn^k Kőszeg (Vas megye)

Tagoknak és előfizetőknek az álláskereslet és a kínálat rovata rövid közlésekre díjtalanul áll rendelkezésre. — „Az Erdő“ munkatársai 
megfelelő írói tiszteletdijban részesülnek. — A lap után netalán származó tiszta jövedelem teljes összegében a M. E. A. Sz. javára for- 
dittatik. - - Hirdetések egy hasábos garmondszedés milliméter soronkint 10 fillérrel, táblázatos és garmond betűnél kisebb betüfajszedés 

másfélszeres egységárral számittatik.
—A.  ---------- -—   ---------- L___________ _ ________  ._________________ _________________ _ ________________________________ _ ____________________________________—________ -_______________-

A kiadásért felelős : Nádaskay Richard.

Nyomatott a Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállatat Rt.-nál Miskolc, Hunyadi-utca 13. (Igazgató: ifj. Ludvig István.)
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II. évfolyam, 3. szám. 1928 március 5.

Magyar Erdészeti és Vadászati Segédtisztek és Altisztek Országos Szövetségének hivatalos lapja
Előfizetési ár ; Egész évre 6 Pengő, fél évre 3 
Pengő, negyed évre 1'50 Pengő. — Egyes szám 

ára 60 fillér.

Szerkeszti:
NÁDASKAY RICHARD 

a MEASz ügyvezető elnöke.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéz
iratok stb.) „Az Erdő“ szerkesztőségéhez Mis
kolc, Pénzügyi palota III. e. 55. sz. alá intézendők.

A mi védnökünk
A Magyar Erdészeti és Vadászati műszaki se

gédszemélyzet országos Szövetsége ez évi rendes köz
gyűlésén egy akarattal és kitörő lelkesedéssel válasz
totta meg védnökévé Pfeiffer Gyula miniszteri taná
csost, a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztá
lyának főnökét.

A Szövetség ezzel a ténykedé
sével mélységes tiszteletének, 
szeretetének és odaadó ragasz
kodásának akart kifejezést ad
ni, azzal a nemes férfiúval 
szemben, aki magasivelésü pá
lyája minden idejében nemcsak 
tisztviselőtársai, de az aláren
delt műszaki segédszemélyzet 
iránt is mindig igaz szeretettel 
és megértéssel viseltetett s aki
nek már eddig is sokat, nagyon 
sokat köszönhetett a Szövetség 
és annak minden tagja.

És a mély tiszteletnek ez a 
megnyilvánulása valami külö
nös fényt, valami családias me
legséget árasztott a Szövetség 
közgyűlésére, mint amikor a sö
tét, borús fellegekkel betakart 
alkonyatba tündéri fényesség
gel bevilágít a nap ragyogó su
gara. Valahogy mindenkinek 
megsúgta a lelke, hogy ez a védnöki választás nem
csak a megválasztottat emelte díszes piedesztálra, 
hanem erkölcsi erőben azokat is felmagasztalta, 
akik lelki szükségét érezték annak, hogy Pfeiffer 

Gyula hite, vallásossága, hazaszeretete, szabadság
vágya és erős akarata őrködjék felettük a védnöki 
szék magasságából!

A Magyar Erdészeti és Vadászati műszaki se
gédszemélyzet országos Szövet
sége nem szorult rá, hogy ezen 
a helyen mutassuk be tagjainak 
Pfeiffer Gyulát. Jó ideje, hogy 
ismeri őt mindenki, hatalmas 
alkotásai és nemes szivének 
mindenkit egyformán magához 
ölelő jósága révén.

Eddig is ő volt a vezér, aki
nek atyai nemes jósága, mind
annyiunk érdekét szolgáló tett
erős cselekedetei, maradandó 
nyomokat hagytak máris a lel
kűnkben.

Pfeiffer Gyula azok közé a 
kevesek közé tartozik, akiknek 
a lelke tele van hittel és haza
szeretettel.

Ez a két hatalmas érzés irá
nyítja minden lépését, minden 
cselekedetét. Ez a két nagy ér
zés vezeti minden munkájában 
és ki volna az a balga, aki szent 
meggyőződésként ne vallaná, 
hogy aki minden cselekedetéhez 
a jóságos Istent hívja segítsé

gül, — annak ne lenne üdvös, ne lenne dicsőséges 
minden munkája a hazára és a közre egyaránt.

Hosszú köztisztviselői pályáját mindenütt végig
kíséri az alkotásoknak, a nagy cselekedeteknek egész 
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sorozata. Idestova két évtizede annak, hogy mint a 
bécsi vadászati kiállítás magyar osztályának vezetője 
hirt, dicsőséget és elismerést szerzett hazájának.

Bécsi működésének érdemeit sietect a magyar 
kormány azzal honorálni, hogy az 1911. évi turini 
világkiállításon ugyancsak az ő kipróbált tudása, az 
ő nagy szakismerete és választékos Ízlése szabott ha
tárt a magyar erdészet kiállításának. Még jól emlék
szünk a kiállítás hatalmas sikerére s bizony jórészt 
neki köszönhető, hogy a magyar erdészt becsülni 
kezdték külföldön is s ami kapcsolatot a magyar er
dészet a külfölddel fel tudott venni, azt majdnem tel
jesen Pfeiffer Gyulának köszönhetjük, aki a turini 
kiállításon a legelső nemzetek sorába emelte gyö
nyörű mnukájával hazája ügyét.

Hatalmas tudásának, nagy szakismeretének és 
óriási munkabírásának köszönhette, hogy 1916-ban 
legfelsőbb elhatározásból ő neveztetett ki a bosnyák 
hercegovinai államerdészet főnökévé s ebben a ma
gas pozícióban egész az összeomlásig működött. It
teni szolgálata ideje alatt érte az a magas kitünte
tés, hogy őfelsége udvari tanácsossá nevezte ki.

És amikor beborult az Ég felettünk, amikor fe
jünk felett minden oldalon összecsaptak a hullá
mok, amikor minden magyarnak mind a két munkás 
kezére szüksége volt az országnak, — Pfeiffer Gyula 
is hazasietett, hogy férfias munkájával, erős akara
tával szolgálhassa hazája ügyét.

Sietett, hogy a közkatonák sorába állhasson és 
tudásával, alkotásával, nemes erejével az ujraala- 
pozó munkához odahordhassa ő is az ország építő
köveit. Ámde az ő sorsául az volt megírva a csilla
gokban, hogy a vezéri stallumban ékeskedjék.

Hazaérkezése után nyomban helyettes kormány
biztossá nevezték ki s 1926 február óta ő a magyar 
államerdészet látható feje és mindenki által tisztelt 
vezére.

Hogy ez alatt a két esztendő alatt mit tett, mi
csoda alkotómunkát végzett, arról tud mindenki, aki
nek a magyar államerdészetről csak halvány fogalma 
is van.

Az elődei által megkezdett nagyszabású munká
latok folytatásán kívül, — az ő nevéhez fog fűződni 
az erdőgazdasági üzemeknek belterjes gazdálkodás 
utján való fokozatos fejlesztése és erőteljes, hasznot- 
hajtó üzemi vállalatokká való alakulása. Az ő nevét 
fogja dicsőíteni a Bükk-hegység gyöngyének: Lilla
fürednek világfürdővé való fejlesztése s bizonyára 
maradandó emléket fog nevének állítani az uj erdő
törvény megalkotásával is.

Valami csodálatos, valami elragadó és varázs
latos erő lakik ennek a férfiúnak a lelkében. És ez az 
erő nem hagyja soha nyugton, az éjszakáit nappallá 
varázsolja és az egész élete szakadatlan nagy, nehéz 
munkában telik.

A szive tele van szeretettel és valami magasztos, 
Istentől ihletett hittel, amely ott ragyog minden 
munkájában, minden cselekedetében. Alázatos és tü
relmes a gyengékkel szemben, de ha zug a vihar, ha 
az élet orkánja az ő hajóját is megérinti, akkor, mint 
a százados fenyő, dacosan és felemelt fővel, szemreb
benés nélkül állja a harcot, hogy győzelmet arasson 
— sohase magának — mindig másnak!

És hányszor zug az élet viharja, hányszor cik
káznak a villámok az olyan ember körül, akinek egész 

élete az alkotások, a nagy és hatalmas munkák lán
colatában telik el.

Ezt az érdemes, jószivü és jólelkü férfit válasz
totta meg Szövetségünk védnökévé és mi boldog 
örömmel várjuk az ő útmutatásait, hogy azt tehes- 
sük, amit ö akar, mert szent hitünk és meggyőződé
sünk, hogy az ő vezetése alatt fel fog virradni a nap, 
amelynek eljövetelét Szövetségünk és mindannyian 
oly régóta várjuk! — B. —
-■----- . ,, ..... -r.—

Magyarok Védasszonyához 
(1928. március hó 15-ére)

Magyaroknak Védasszonya esedezz miérettünk!
Ezer éves magyar Hazánk szabadságáért esdünk; 

Kérjed vétkünk bocsánatát, ha mi vétkesek voltunk!
Mindig csak Hozzád sóhajtunk, segíts meg Nagy

iasszonyunk.

Kegyes Anyánk karjaiddal oltalmazd-e bús Hazát! 
Ahol annyi magyar lélek fohászkodik Tehozzád;

Töröljed le'könnyeinket magyarok Nagyasszonya! 
Add vissza a szent Hazánkat édes Anyánk Mária;

Derüljön még egyszer reánk jóságodnak hajnala! 
„Egész“ Hazánk, hogy zenghesse hála Néked jó Anya;

Kesergő bús magyaroknak ne nézd tovább kínjait! 
Vigasztald e szegény népet, — síró anyák fiait.

Édes Hazánk pusztulását zsámolyodnál siratjuk! 
Szent István „felajánlását“ lábaidnál fogadjuk;

Segíts rajtunk kegyes Anyánk, mert különben elveszünk! 
Dicsőítsd meg szent Hazánkat óh! jóságos Istenünk!

Valkó, 1928. évi február havában.
PAPP ISTVÁN 
m. kir. föerdőőr.

Nyiltlevél
A „Hubertus Országos Magyar Vadászati 

Védegylet“ Tekintetes Elnökségének!
A „Nimród“ Vadászujság f. évi március hó 1-én 

megjelent 7-ik számában, a magyar királyi erdőgazdasági 
szakiskolát végzett erdészekről szóló cikket olvasva, az 
egész ország magyar erdészeti műszaki segédszemélyzete 
jogos érdekeinek védelmére, kötelességünk az Elnökség 
jóindulatú figyelmét az alábbiakra felhívni.

Az, hogy a t. Elnökség szives jóindulattal pártfo
gásába vette az erdőgazdasági szakiskolának a legutóbbi 
években végzett növendékeit s elvezette őket az illetékes 
fórumokra és erkölcsi tekintélyével és súlyával alátá
masztotta előadott kérelmüket, ezt aAényt magában véve, 
örömmel vettük tudomásul. Az előadott kérelem nem uj 
és ezzel a kérelemmel szövetségünk már ismételten for
dult az illetékes fórumokhoz és már többizbcn ugyancsak 
hasonlóan biztató Ígéreteket kapott. Újabban csak azért 
nem foglalkoztunk ezzel nyilvánosan, mert illetékes he
lyen közölték velünk, hogy a vonatkozó munkálatok már 
folyamatban vannak s így nem találtuk célravezetőnek az 
eseményeknek eléje vágni, illetve példaszót használva : 
nyitott ajtót döngetni. Ismételjük, hogy azért ez a tény, 
hogy a kérelem újból elhangzott, habár más öldalról is 
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s hogy arra kedvező Ígéretek történtek s végül, ami fő, 
hogy a t. Eelnökség oly szives megértéssel alátámasz
totta az akciót, ez igen — igaz örömünkre szolgált s ez
ért mi is hálás köszönetünket nyilvánítjuk. Azonban 
mi, akik ezen akciónak hátterét is ismerjük, rá kell 
mutassunk arra is, ami úgy hisszük a t. Elnökségnek 
vagy nem jutott még ezideig tudomására, vagy elkerülte 
figyelmét, amire azonban a történtek után mi kötelesssé- 
günknek ösmerjük a t. Elnökség figyelmét, az igazságos 
elbírálás érdekében, felhívni. Mert mi súlyt helyezünk 
arra, hogy a t. Elnökség ne csak egyoldalú információ 
alapján Ítélje meg az eseményeket.

A magyar erdészeti műszaki segédszemélyzet már a 
háború előtt megalakította országos szövetségét, a há
ború alatt és után az országot ért szomorú események és 
csapások miatt, könnyen érthető okokból, a szövetség 
működése szünetelt, míg most másfél év előtt működé
sét újból megkezdette. Jelenleg a szövetségnek már 1000 
tagja van, közöttük erdőgazdasági szakiskolát végzettek 
is és „Az Erdő“ cimü szaklapja havonkint egyszer ma 
már 1000 példányban jelenik meg. A szövetség védnöke, 
Pfeiffer Gyula miniszteri tanácsos ur, a földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztályának főnöke; ügyvezető 
elnöke pedig Nádaskay Richard m. kir. főerdőszámta- 
nácsos, a miskolci erdőigazgatóság m. r. számv. főnöke.

Amikor a volt erdőtisztek — a volt erdészeti akadé
miának főiskolává történt fejlesztésével — megkapták 
az erdőmérnöki címet s ezzel elhagyták az erdész címet, 
már akkor merült fel az a gondolat, illetve terv, hogy az 
igy gazdátlanná vált erdész címet, a \olt és jelenleg is 
meglévő erdészeti szakiskolák fejlesztésével, az ezen is
kolát végzett és. az erdészeti műszaki segédszolgálatra ké
pesített erdészeti műszaki segédszemélyzet kapja meg. Ez
zel egyidejűleg a különösebb szaktudást nem igénylő erdő- 
és vadvédelmi szolgálat az erdészeti műszaki segéd szó'< 
gálattól elválasztassék. Ennek a tervnek első etappe-ja 
volt az erdőgazdasági szakiskola létesítése, azonban a 
közbejött Trianon és az ebből eredett úgynevezett szaná
lás s ennek következménye, a szükséges nervus rerum 
hiánya, teljesen megakasztotta a tervezett átszervezés ki 
vitelét s ez az oka annak, hogy az erdész cím még máig 
is gazdátlan s azt ma meg senki jogosan nem viselheti, 
tehát az erdőgazdasági szakiskolát végzettek sem.

Tény az, hogy egynéhányan az erdőgazdasági szak 
iskolát végzett növendékek közül, a fiatalságnál nem szo
katlan nagyravágyás által vezettetve, azt hiszi, hogy az 
erdész cim kizárólag őket illeti meg s hogy ők, mivel az 
erdőgazdasági szakiskolát végezték, most már erdőtisztek 
és nem műszakilag képzett erdészeti altisztek s a ma 30 
—40 évi szolgálattal biró, tisztességes, becsületes íipré- 
bált műszakilag képzett erdészeti altiszteket nemcsak 
magukkal egyenrangúaknak nem akarják elismerni, ha
nem kimondottan föléjük akarnának' jutni, azok mellő
zésével .

Annak idején mi már „Az Erdő“ cimü lapunkban 
reámutattunk arra, hogy ez lehetetlenség, mert az átszer
vezés kapcsán a kipróbált, régi, 25—30—40 évi szolgá
lattal biró, érdemeket szerzett, műszakilag képzett erdé
szeti segédszemélyzetet nemcsak ethikai okokból nem le
het mellőzni, hanem azért sem, mert az előképzettség és 
a szakiskola végzése a gyakorlati életben magában véve, 
prakszis nélkül mit sem ér. Az eddigi tapasztalás is azt 
mutatja, hogy az erdőgazdasági szakiskolát végzett nö
vendék először — gyakorlati tudás megszerzése végett

, mint minden más pályán is, alul kell kezdje. Az er

dőgazdaságban pedig épen parancsoló szükségesség, hogy 
az önálló szolgálatra képtelen, gyakorlatlan növendék 
előbb a régi, kipróbált, gyakorlatilag önálló, műszakilag 
képzett erdészeti altiszt mellett szolgáljon. így nem is 
lehet rangkülönbségről szó oly értelemben, hogy a nö
vendék, a gyakorlatlanabb kerüljön a kipróbált szakem
ber fölé.

Itt érkeztünk el oda, ami igen határozott visszatet
szést keltett az egész ország erdészeti műszaki segédzsze- 
mélyzetének körében és az illetékes helyeken is, hogy az 
audencián elhangzott dicséretet a maguk javára szó nél
kül elkönyvelték, ami enyhén szólva: szerénytelenségre 
vall és azt a látszatot kelti, mintha ők az öregek, az idő
sebbek érdemeire támaszkodva, mintegy azok vállán ke
resztül akarnának a magasba kapaszkodni. Mert ugyan
csak tényként kell leszögezni azt is, hogy az, hogy Ma
gyarország erdőgazdasága azon a tagadhatatlanul ma
gas színvonalon áll, amelyen ma van s hogy az Trianon 
dacára is szép eredményeket produkál, — az annak a régi 
erdészgenerációnak az érdeme, amelyik még a régi erdé
szeti akadémiából és a régi erdőőri szakiskolákból kike
rülve, ma már részben nem él, részben jól kiérdemelt 
nyugalomba van és az ezeket követő erdőmérnöki és mű
szaki képzettségű altiszti generáció érdeme, akik ugyan
csak szakiskolákból kikerülve, ma 20—30—40 évi érdem
dús gyakorlati szolgálatra tekinthetnek vissza. Ezeknek 
„precíz, fegyelmezett“ és fáradtságot nem ismerő munká
jának eredménye a magyar erdőgazdaság mai színvo
nala, de nem azoké az erdőgazdasági szakiskolát végzett 
növendékeké, akik részben még állásban sem voltak, vagy 
nincsenek, részben pedig, mint teljesen kezdők, mind
össze, ha 4—5 évi szolgálatra tekinthetnek vissza.

Mai csonka hazánkban közel kétezer műszaki segéd
szolgálatra képesített és erdészeti műszaki segédszolgá
latot teljesítő erdészeti altiszt van, ezeket az átszervezés 
kapcsán, érdemeik figyelmen kívül hagyásával, 80—100 
erdőgazdasági szakiskolás kezdő fiatalember javára el
mellőzni teljességgel lehetetlenség; ezt illetékes helyen 
is igen jól tudják s ilyet csak a nagyravágyás által el- 
vakitott fiatal fejjel lehet elképzelni.

ügy, amint minden más ágazatnál, illetve minden 
más pályán is megtörtént, az átszervezés kapcsán, egy 
bizonyos átmeneti időszak tartama alatt, amig a régi 
generáció ki nem szolgált, s helyét lassan, fokozatosan az 
újabb generáció be nem tölti, bizony nem lehet az más
ként, mint csakis úgy, hogy a régebben szolgáló, több 
szolgálati idővel biró erdészeti műszaki segédszemélyzet 
fog bejutni az alerdész, erdész és főerdészi címmel az 
őket megillető rangba s az erdőgazdasági szakiskolát 
most végzettek pedig majd csak ezek után és akkor, ha 
nekik is meglesz már a megfelelő szolgálati idejük.

Szövetségünk, bár csendesen és minden feltűnést ke
rülve, de állandóan és intenziven azon munkálkodik, 

‘hogy a mai nehéz viszonyok között az ország erdészeti 
műszaki segédszemélyzetét, mint az erdőmérnöki karnak 
nehéz munkájában nélkülözhetetlen és buzgó segítő tár
sát mai alul maradottságából mielőbb kiemeljük. Mert az 
a cca 2000 főnyi műszakilag képesített erdészeti segéd
személyzet, amely keserves nélkülözések dacára egy év 
alatt 3.500 P tiszta vagyont hozott össze és már egy évi 
működés alatt három elhalt kartársa özvegyének fejen
ként 200 pengő temetkezési segélyt juttatott és öt állás
talan családos kartársát juttatta álláshoz s ezen felül 
szegénysorsu karársainak 2000 P-t tudott olcsó kis ka
matra kölcsönképen kiadni, ez a kar minden támogatást 
megérdemel, annál is inkább, mert mind egy szálig talpig 
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becsületes, józan, hazafias magatart ásu szinmagyar em
berek szövetsége.

Ezért sajnálatos az a tény, hogy az erdőgazdasági 
szakiskolát végzettek egy része nem velük karöltve, de 
tőlük különváltan halad oly célok felé, melyek nem 
reálisak s igy el sem érhetők, s ez az amit ők ma még nem 
tudnak belátni, de amiben a közel jövő bennünket fog 
igazolni.

Mi nem szolgálhatunk partikuláris törekvéseket és 
nem elérhetetlen, utópisztikus célokért küzdünk, hanem a 
mai nehéz viszonyok között is realizálható, megvalósit- 
ható célokért. Ebben a nehéz munkánkban a legteljesebb 
odaadással támogat bennünket nemcsak a műszakilag 
képesitett egész erdészeti műszaki segédszemélyzet, de az 
illetékes körök és mindazok, akik ennek az érdemes kar
nak munkásságát látva, azt tisztelik, szeretik és megbe
csülik. Mindezeket az igazság és a szövetségünkben tömö
rült műszakilag képesitett egész erdészeti műszaki segéd
személyzet jogos érdekeinek védelmére, kötelességünk a 
t, Elnökség tudomására juttatni.

Mély tisztelettel 
a „MJEASz“ vezetősége.

Elnökünk lemondó levele
Budapest, 1928 február 11.

Nagyságos
NÁDASKAY RICHARD urnák, 

m. kir. erdészeti főszámtanácsos, stb. 
az Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége 

ügyvezető elnöke
Miskolc.

Kedves Barátom!
Tisztelettel kérlek, légy kegyes a Szövetség elnöki 

állásáról való lemondásomat a f. hó 19-én tartandó köz
gyűlés tagjainak tudomására hozni.

Indokaim: Kívánságodra a Szövetség ujraalakulása- 
kor készséggel vállaltam a Szövetség elnökségét, mert 
abban bíztam, hogy képviselővé választásom valószinü s 
ily módon valóban hasznos szolgálatokat tehetek annak 
a derék altiszti karnak, melynek tagjai értékes munká
jukkal, komoly képzettségükkel és mindig hazafias maga
tartásukkal tiszteletet és megbecsülést váltottak ki ma
gukkal szemben s méltán elvárhatták, hogy mostoha sor
sukban az állami igazgatás megfelelő elismerésben része
sítse őket.

Tekintettel azonban az alapfeltétel be nem követ
keztére, úgy érzem, hogy a jóakarat nem elég ahhoz, 
hogy céljukat a megvalósuláshoz közelebb vigyem. Hiány
zik a hatalom és a szakértelem a szükséges eljárásnál. 
Ez pedig lényeges. Dacára, hogy a Szövetség célját is, 
meg a Szövetség derék tagjait — ezeket a jó magyar 
testvéreimet, becsületes ügyük igaz voltáért már úgy meg
szerettem — az ö ügyük sikerében azt kell kérnem vagv 
vedd át Magad az elnökséget, vagy végy Magad mellé 
olyan elnököt, aki szakmabeli, s a Szövetség ügyeit jó
akarattal, szakértelemmel vezeti és politikai súlya is van.

Még egy kardinális hibám van. Az én társadalmi 
elfoglaltságom, Kaszinó. Conservatórium, egyletek és a 
cserkészet révén úgy igénybe vesz, hogy hivatalomnak 
már majd rovására megy. Az egész országbeli ismerős, 

mintha összebeszélt volna, minden kérésével, kijárásával 
hozzám jön.

Fő ok azonban, hogy alkalmasabb ember jobban 
előre tudja vinni az ügyet — ezt nekem nem szabad 
meggátolni hiúságból.

Bármi, — tehát mindenféle kivánságtokat ezután is 
szívesen megteszem. — Teirántad és a segítségre szoruló 
Szövetség iránti őszinte szeretetből.

Légy szives odahatni, hogy szándékomat megértsék. 
Veszíteni, nem veszítenek velem, mert én nem hagyom 
el őket, bizonyság lesz erre ;az, hogy amit én el tudok 
végezni, nagyon szívesen megteszem. — Tehát csak előre 
mennek a megválasztandó elnök személyében rejlő képes
ség és hatalmi erővel.

Mielőtt befejezném soraimat, egyet kérek Tőletek. 
Se köszönetét, se más semmi néven nevezendő megtisz
tel ésre ne gondolj átok. — Nem vagyok hiú, de nem is 
érdemiem. Én magyar telkemből folyó kötelességemnek 
tartottam Hozzátok állani. Nehéz időkben kezdtük a dol
got. Nehéz rögtön sikert elérni! Lehet, hogy még sokkal 
súlyosabb megpróbáltatás jön reánk magyarokra. Egyet 
azonban ne feledjenek: Összetartani! Ez ad erőt, az igaz
ság pedig sikert !

Köszönöm Neked, hogy oly sok szeretettel, oly nagy 
fáradsággal és önzetlenül munkálsz a Szövetség javára. 
Légy ezentúl is mellettük.

Szolgálatodra mindig készen, üdvözlöm a közgyűlés 
tagjait,

Téged pedig szeretettel ölel
Dr. Juhász József

Beszámoló
A Magyar Erdészeti és Vadászati műszaki segédsze

mélyzet országos Szövetségének küldöttsége Nádaskay 
Richárd főerdőszámtanácsos, ügyvezető elnök vezetésével 
1928 március hó 6-án tisztelgettPfeif/er Gyula minisz
teri tanácsos, erdészeti főosztályfőnök ur előtt Lillafüre
den és átnyújtotta neki a védnöki megválasztásról szóló 
közgyűlési jegyzőkönyvet. A Szövetség védnöke leköte
lező szívességgel fogadta a küldöttséget s az üdvözletre 
válaszolva, kijelentette, hogy a védnöki tisztséget elfo
gadja s ahogy eddig tette, ezentúl is szivén fogja viselni 
a műszaki segédszemélyzet sorsát. A tisztelgés után a 
védnök ur Öméltósága még hosszasan elbeszélgetett a kül
döttség tagjaival s ebből a beszélgetésből kifolyóan bol
dogan állapítottuk meg, hogy Szövetségünk előtt egy ha
talmas nagy jövő áll s a védnök ur Öméltósága teljes jó
indulatát bírjuk ahhoz az évtizedes vágyakozásunkhoz, 
hogy becsületes, nagy munkánk elismeréseként az „erdő
őr“ elnevezés helyett a megtisztelő „erdész“ címet visel
hessük. A küldöttségben a szövetség tagjai közül részi
vettek: Sárkóczy József, Répássy Ferenc és Klucs Ferenc 
m. kir. főerdőőrök.

Őszinte igaz örömmel közöljük a fentieket tag- és 
kartársainkkal. Hisszük, hogy hasőnféképen igaz öröm
mel veszik tudomásul szövetségünk ez újabb sikerét, 
amely méltón csatlakozik egyévi működésünk eddigi szép 
eredményeihez.

Ugyancsak a legilletékesebb helyen hozzájárultak 
szövetségünk címének megváltoztatásához is és igy a jö
vőben szöevtségünk eddigi címének elhagyásával, a köz
gyűlés által is egyhangúan megszavazott uj címünket 
vesszük fel, — ezentúl szövetségünk cime ez: „Magyar 
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Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Orszá
gos Szövetsége'" — röviden „MEOSz“.

Ez is egy újabb lépcső haladásunk utján, de van 
még egy.

Szövetségünk ügyvezető elnöke a földművelésügyi 
minisztérium szociálpolitikai osztályának vezető egyéni
ségével folytatott tárgyalás kapcsán megbízást nyert 
arra, hogy a magánuradalmi erdészeti -és vadászati al
tisztekre vonatkozó statisztikai adatok feldolgozásával 
előterjesztést tegyen a kötelező aggkori, rokkantsági, 
baleseti és nyugdíjbiztosítási törvényjavaslatba történő 
bekapcsoltatásuk végett.

Ez a törvényjavaslat is most készül a minisztérium
ban és ügyvezető elnökünk is most készült el előterjesz
tésével, mely a napokban jut el illetékes helyre s igy 
megvan a jogos reményünk ahhoz is, hogy a magánura- 
daimi erdészeti altiszti kar és tagtársaink nyugdíjügye 
is a közel jövőben megoldást fog nyerni.

Ugyanígy megoldás előtt áll a járási erdoőrök nyug
díjügye is. A földmivelésügyi minisztérium erdészen 
főosztálya ugyanis körrendeletben hivta fel a m. kir. 
erdőigazgatósagok utján az erdőfelügyelőket, hogy a já
rási erdőőrok nyugdíjügyének megoldhatása végett a 
vármegyei közigazgatási bizottságokkal, a szükséges elő
zetes targyalásoKat folytassák le és hassanak oda, hogy a 
járási erdőőrok nyugdíjalapjának megteremtése mielőbb 
megvalósítható legyen országszerte.

A dolog természeténél fogva mégsem tartjuk idősze
rűnek a körrendeletnek teljes egészében való ismerteté
sét, illetve nem a részletek közlését, elég most az a tény, 
hogy ezúton is örvendetes haladás várható a közel jövő
ben. De a körrendelet egyik szakaszát szükségesneK és 
célszerűnek tartjuk leközölni azért, mert tag és kartár
saink abból bebizonyitottnak láthatják azt a tényt, hogy 
a földmivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának 
illetékes vezetői tényleg mily szociálisan gondolkoznak 
és szivükön viselik az altisztikar ügyét s nem rajtuk 
múlott eddig sem, hogy ezt még kellően tényekkel nem 
mutathatták ki. Ez a szakasz szóról-szóra igy szól:

,,Minthogy a járási erdőőri szolgálat közérdekű fon
tosságú, követelőleg kívánja meg azt, hogy ezt a szolgá
latot jó munkaerők lássák el, már pedig jó munkaerő 
csak megfelelő javadalmazás és nyugdíjjogosultság mel
lett remélhető, ez okból nagy súlyt helyezek arra, hogy 
a járási erdőőrök részére mielőbb megfelelő nyugdíjala
pok létesittessenek.“

Ehhez igazán nem kel kommentár. Arany igazság. 
— Arany szavak. — A magyar erdészeti műszaki segéd
személyzetnek szebb és jobb jövője csillog ki belőlük. 
Előző lapjainkban közölt beszámolóinkban megemlékez
tünk az erdőmérnöki kar azon tagjairól, akik szövetsé
günket pártfogásukba vették és az adott alkalmakkor ezt 
személyesen is kifejezésre juttatták.

így emlékeztünk meg annak idején Papp Béla, 
Tomasovszky Imre miniszteri tanácsosok, Illés Vidor 
föerdőtanácsos, Pollakovits György és Kotzmann 
Géza erdőtanácsos, Tauka Sándor főerdőmérnök, vitéz 
Tóth László főerdőmérnök, erdő felügyelő, Tóth Bódog, 
Horváth Rezső és Fritsch István erdőmérnök urakról, 
akik szives támogatásukkal bennünket nehéz munkánk
ban tettekkel segítettek, amiért mi mindig hálás köszö
nettel leszünk irántuk eltelve. Ez a díszes névsor újab
ban ismét szaporodott egy oly egyén nevével, aki tetté
vel ugyancsak mint a fentnevezettek is fényes bizonyíté
kát adta szociális érzületének és a magyar erdészeti al

tiszti kar iránti szeretetének. Ez a jóakarónk, Szepessy 
Arthur m. kir. erdőtanácsos erdőfelügyelő ur, aki hoz
zánk intézett átiratában volt szives felajánlani, hogy a 
négy vármegyére kiterjedő kerületében, az ottani ura
dalmak erdészeti altisztjeit • szövetségünkkel és lapunk
kal megismertetve, őket a tagok sorába való belépésre 
fogja buzdítani. E célra tőlünk megfelelő számú mutat
ványszám és tagbelépési nyilatkozat megküldését kérte, 
amit sietve a legnagyobb készséggel meg is küldöttünk. 
Az eredmény, amelyért ezúton is őszinte hálás köszönő
tünket nyilvánítjuk, nem maradt el, mert már eddig is 
többen küldték be a tagok sorába belépésükre vonatkozó 
nyilatkozatukat. Ismételten igen szépen köszönjük ezen 
spontán megnyilatkozott szeretetteljes támogatását, s 
ama óhajtásunknak adunk itt kifejezést, bár minnél szá
mosabban követnék e nemes példaadást. — A szomorút, 
a fájdalmasat szándékosan hagytuk a végére, mert mi
előtt befejeznénk beszámolónkat, be kell jelentenünk, 
hogy szeretett és mélyen tisztelt elnökünk dr. Juhász Jó
zsef képviselőházi titkár, gazdasági tanácsos ur lemon
dott szövetségünknél viselt elnöki tisztségéről. Lemondó 
levelét fentebb teljes terjedelmében adjuk közre. Itt, csak 
igaz,'őszinte szeretetünk és tiszteletünknek adva kifeje
zést, kijelentjük, hogy bár lemondott, mi mégsem búcsú
zunk el tőle. Annak idején, amikor mi a kezdet kezdetén 
igen nagy nehézségekkel küzdöttünk, nem tudva még, 
hogy hová, merre visznek útjaink. Amikor a legnehezebb 
munka, a közöny megtörése, a megnemértés kiküszöbö
lése, a szervezés, szövetségünknek megalapozása vette 
kezdetét. Amikor nem tudhattuk még, mit hoz a jövő, 
életképes lesz-e, vagy mint oldott kéve ismét széthullik-e 
szövetségünk, akkor, ebben a kezdet bizonytalanságában 
állott ő az élre, szóval és tettekkel, velünk küzdve, ben
nünket bátorítva, részünkre a biztos sikert biztosítva. 
Mi ezért a jövőben is csak hálás szeretettel fogunk reá
gondolni, s élni fogunk azzal a szeretetteljes engedelmé- 
vel, hogy amikor a szükség úgy hozza magával, ismétel
ten, újra is hozzáfordulunk, igénybe véve azt a szives 
támogatást, amelyet ő még eddig meg nem tagadott sen
kitől, akinek az ő segítségére szüksége volt.

A folyó évi február hó 19-én megtartott közgyűlés 
egyhangúan tiszteletbeli diszelnokué választól la meg ő\ 
tagjaink szeretteljes hálájának kifejezéséül. Ezzel vél
jük, sikerült őt továbbra is magunkhoz fűzni s igy válik 
szükségtelenné a fájdalmas bucsuzás is. A jövőben, ha 
nem is vesz részt szövetségünk további vezetésében, mégis 
megnyugtató tudat nékünk az, hogy értékes támogatását 
a jövőben sem fogja tőlünk megtagadni. A tiszteletbeli 
diszelnökké történt megválasztásáról szóló közgyűlési 
jegyzőkönyvi kivonatot legközelebb küldöttségileg fog
juk átadni, személyesen is megköszönve a szövetség ja
vára kifejtett eddigi önzetlen fáradozását, N. h\

Egy az összességért, az összesség egyért, ez az ut az, 
mely célra vezet, mert „Egységben az erö6i.

Tagjaink és lapelőíízetőínk b. ügyeimébe!
Mindazon tagjainknak és lapelőfizetőinknek, akik az 

„Az Erdő“ 1927. évfolyamát beköttetni óhajtják, a Magyar 
Jövő könyvkötészete az alábbi árak mellett köti be:
Fél vászon kötés, aranyozott szegéllyel 3 P 60 
Ugyanaz, egyszerűbb................................3 P 10

Lapokat 50 fillér postai szállítási költséggel együtt a 
„M. 'E. A. Sz.“-hoz kell beküldeni.
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Mondok . . .
— Karcolat. —

A míg mások farsangoltak 
s vígan mentek a btilba,

Sajnos! mi meg gyüléseztünk
a Bádai-útcába.

Csonka hazánk mostohái, 
Kik sok százan ott voltunk,

Jeremiás prófétaként 
Keseregve ja fogtunk.

Nem a farsang multa miatt, 
Mert az akkor lesz nekünk,

Ha elérjük azt a fokot, 
melyért már rég köny órgünk.

Mert míg mások illő címet 
s ehhez fizetést kaptak.

Addig minket nagy átlagban 
szolga-sorban otthagytak.

Hisz minden más ágazatnál 
altisztből lett segédtiszt,

A hivatalszolgát pedig 
felemelték, s lett — altiszt.

Csupán minket nem találtak 
jobb címre érdemesnek.

S ezért hisznek mindenütt csak 
gazdasági cselédnek.

Pedig ötven év alatt már 
mi is nagyot haladtunk.

Még se sikerült — mint másnak — 
méltóbb helyre feljutnunk.

Hogy mért van ez, nem firtatom, 
tudja ezt sok jó urunk.

S minthogy nem mi vagyunk oka, 
nem is 9,mea culpázunk“.

Peren" bá
Bizony azért „mea culpát“ — 

mondhat mind, — az egész kar,
Hogy Ötven évet meddőn élt át,

míg — „együtt“ — haladt a többi kar.
a Szerk.

Nyiltlevél
Szeretett kedves Kartársaim!
Szövetségünk folyó évi február hó 19én Budapesten 

megtartott évi rendes közgyűlésén Ti sokan megjelent 
nagyrabecsült és szeretett kedves Kartársaim, olyan 
egyöntetű szives elismeréssel és az őszinte szeretetnek 
olyan impozáns megnyilvánulásával tiszteltétek meg 
csekélységemet, hogy szinte szégyenlem magamat.

Részetekről engem váratlanul ért megtisztelésnek 
és szeretetnek ily módon történt megnyilvánulása any- 
nyira meghatott és olyan elérzékenyitő hatással volt 
reám, hogy emberi gyarlóságomból folyó nehézkes el
gondolásomat is súlyosbítva, ott nyomban sem illően 
megköszönni, sem mint érdemetlent ért dicséretet el
hárítani nem tudtam.

Biztosra veszem azt is, hogy szerény személyemmel 

nem rokonszenvező — „jóakaróim“ — ezt a tisztelet
teljes nyilt levelemet is kérkedő és émelygős feltűnni 
akarásnak fogják tartani és ellenem hirdetni, de alapos 
meggondolás után még is kénytelen vagyok, még ezt a 
bántó valótlanságot is inkább lenyelni, mint reám nem 
illő dicséretet szónélkül és érdemül elkönyvelni.

Határozottan érzem, hogy adós vagyok, elsősorban 
az engem nagyon megtisztelt s általam nagyrabecsült 
és őszintén szeretett kedves Kartársaimnak, — másod
sorban pedig tartozom ezzel igazságérzetemnek, — 
mert nekem sem a szövetség munkájában, sem közös 
érdekeink előmozdítása körül abszolút nincsenek érde
meim. Én egy jottányival sem tettem többet, mint 
amennyit sok más kartársam is megtett s amit minden 
KKartársnak kötelessége megtenni. S mivel ezért ne
kem sem dicséret, sem elismerés nem jár, méltóztassatok 
megengedni, hogy ezt elhárítsam magamról.

Ellenben azt a nekem végtelenül jóleső s csekélysé
gemet nagyon megtisztelő szeretet, melyet a Ti meleg 
baráti kézszoritást okban megéreztem és a tiszta őszin
teséget kifejező becsületes arcotokról leolvastam, azt 
boldogan s örömmel zártam szivembe s hoztam el ma
gammal emlékül, melyért fogadjátok hálás köszönete- 
met s amit én is szivem egész melegével átérzett és so
ha el nem múló őszinte nagyrabecsüléssel és szeretettel 
viszonzok.

Szivem mélyéből jövő óhajom, hogy a hőkünket 
felemelő és nemesitő hit, a szivünket besugárzó remény, 
a mindennél értékesebb krisztusi szeretet és a, leg
biztosabban célravezető egyetértés szép erényei kap
csoljanak össze szorosan mindnyájunkat, hogy a bizal
matlanság, csüggedés, gyűlölet, irigység és meghasonlás, 
minden szépet és jót megmételyező szelleme ne tudjon 
éket verni közénk.

(Csekélységemet mindenkori szives jóindulatotokba 
és szeretetetekbe ajánlva, maradok Mindnyájatokat 
őszintén tisztelő és szerető igaz hivetek,

Sárkóczy József 
m. kir. főerdőőr.

Tag- és kartársaink figyelmébe!
Szövetségünk folyó évi február hó 19-én Budapesten 

megtartott évi rendes közgyűléséről szóló részletes tudó
sítást, annak igen nagy terjedelme miatt, csak lapunk 
legközelebbi, április havi számában fogjuk közölni, mert 
jelen számunkban az — helyszűke miatt lehetetlenné 
vált. Ugyanezen okból folyólag a Tornasovszky-féle tan
könyvet is csak a jövő számunkban folytatjuk. A temet
kezési segélyalapra, a borzalmas gyilkosságnak áldoza
tául esett Lucskai tag- és kartársunk után esedékessé 
vált 50 filléres hozzájárulásokat kérjük mielőbb bekül
deni. (Az 50 fillért nem szükséges külön feladva küldeni, 
hanem a tagdíjfizetés alkalmával a tagdíjakkal együtt 
feladni.)

Végül még kérjük tag- és kartársaink szives elnézé
sét, hogy lapunk jelen száma kissé megkésve jelenik meg. 
A közbe jött fontos események és technikai nehézségek, 
amelyeket elkerülni nem volt lehetséges, okozták e kése
delmet.

Minthogy hasonló esetek a jövőben sem kerülhetők 
el teljesen, kérnünk kell tag- és kartársainkat, hogy az 
ilyen véletlen okozta késedelmeket azzal a szeretetteljes 
megértéssel vgyék, mint amellyel mi a lapunkat adjuk.

Az elnökség.
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Levél a szerkesztőhöz

Kaptuk és adjuk az alábbi leveleket:
Nagyságos Elnök ur!
Szomorú szívvel tudatom, hogy Lucskai Bálint vá

rosi erdőőr, kedves kartársunk, egyletünk odaadó tagja 
február 4-én kora reggeli órákban egy elvetemült fiatal
ember által keresztül lövetett s 5-én a déli órákban meg
halt.

Egy ügybuzgó kedves tagot veszítettünk, gyászba 
borította a gyilkos golyó nemcsak szeretett családját, de 
minden jóérzésü embert, aki csak érintkezett vele, mert 
igazságos jó leikével mindenkin segített.

Amennyiben a temetkezési egyletnek is hü tagja 
volt, méltóztassék intézkedni a temetkezési segély kiuta
lása iránt.

A gyilkos neve: Béres N. próbacsendőr, ki állítólag 
szegény, immár elhunyt kartársunk kedves leányát fele
ségül óhajtotta, ő ezt tudomásul vette, de kikötötte, hogy 
majd csak akkor lehet erről komolyan szó, ha megélheté
sét, illetve jövőjét biztosítja, mert jelenlegi állására még 
nem nősülhet, de meg a leányka; is nagyon fiatal és mivel 
a leányka maga is arra kérte levélben, hogy addig is 
kímélje őt, illetve kerülje házukat —• az elvetemült 
legény emiatti bosszúból követte el gyilkos tettét s az 
apát mellbe lőtte

Gaz tettével megölt egy áldott jó apát és szerencsét
lenségbe, nyomorba taszított egy ártatlan, jobb sorsra 
érdemes családot. — Idecsatolva küldök egy hivatalos 
igazolványt az elhalálozásról s ismételve kérem Nagy
ságodat a segély kiutalására.

Nagyságod alázatos szolgája:
Deák László

m. kir. főerdőör.

IGAZOLVÁNY.
A m. kir. erdőigazgatóság hivatalosan igazolja, hogy 

Lucskai Bálint városi erdőőr folyó hó 5-én a déli órákban 
elhunyt.

Debrecen, 1928. évi február hó 8-án.
M. kir. Erdöigazgatóság: 

Béky s. k. 
miniszteri tanácsos, . 
m. kir. erdőigazgató.

Kedves Kar- és Tagtársaink!
Ez újabb szerencsétlenség okozta haláleset újból ál

dozatot követel az életben maradott szerencsétlen család 
javára. Mi az özvegynek az alábbi levél tanuságo szerint, 
a fenti igazolás alapján azonnal megküldöttük a 200 
pengős temetkezési segélyt, bár a segélyalap már teljesen 
kimerült s ezért igen kérjük tagjaink összeségét, gondol
janak esendő emberi mivoltukra; gondolják meg, hogy

Vadászharisnyát
a legelőnyösebb árban, a leg
jobb anyagból szakszerűen 
javít (talpal, fejel stb.) 
Majdikné, Tizeshonvéd-u. 28,

egyikük sincs biztosítva a halál ellen, és nem tudni, kire 
mikor kerül a sor, lássák be végre, hogy mi a tagjaink 
és családjaik javát akarjuk ezzel is szolgálni és lépjenek 
be mindannyian a temetkezési segélyalapba s küldjék be 
ez újabb szomorú esetből esedékessé vált 50 fillér járu
lékot. Segítsetek az özvegyek és árvák nyomorát és bána
tát enyhíteni! A vezetőség.

Nagyságos Elnök ur!
Férjem szomorú elhalálozása folytán a temetkezési 

segély-egyletből küldött 200 pengőt megkaptam, melyért 
leghálásabb köszönetemet nyilvánítom úgy Nagyságod
nak, mint az egylet minden egyes tagjának. Az egyletnek 
továbbra is tagja óhajtok maradni s kérem a jó Istent, 
hogy egyletünk életképessége csak fokozódjon, mert az 
özvegyeknek és árváknak ilyen mérhetetlen fájdal
mába; s kétségbe esett helyzetébe némi vigaszt és reményt 
nyújt a jövőre nézve.

Nagyságodnak alázatos szolgája:
Debrecen, 1928. évi február hó 23. napján.

Özv. Lucskai Bálintné 
volt városi erdőőr neje.

A csemete ültetésnél használható 
ültető pálcákról és ültető ágasról

A csemete ültetésnél szokták használni az ültető 
pálcát. Az ültető pálcát olyképen használjuk, hogy a 
kiásott gödör közepén keresztül fektetjük és az elül
tetendő csemetét balkezünkbe tartva, hüvejk és mutató 
ujunk között az ültető pálca közepéhez fogjuk a gödör 
közepében, oly mélyre engedjük, mint az a régi helyén 
állt, vagyis a csemete gyökfeje az ültető pálca alsó szé
létől 1—2 cm.-rel mélyebben legyen, hogy a gyökerek 
betakarása után gyökfő ne maradjon feljebb, vagy ne
jusson mélyebbre, mint ahogyan az az «előbbi helyén 
— a csemetekerben — állt. A magam tapasztalata sze
rint, nem árt a csemetének, ha 1—2 cm.-rel mélyebben 
tesszük, mint az előbbi helyén volt, mert az ültetés utáni 
esőktől a csemete gyökerek közé és mellé rakott porha- 
nyós föld megszáll és igy nincs a gyökfő kelletnél mé
lyebben.

Az ültető pálca 2—3 cm. vastag, egyenes és oly 
hosszú, hogy a kiásott gödröt keresztül érje. Bármilyen 
fanemből készíthető, melyet az ültetést vezető erdész 
maga is könnyen felkészíthet.

Az ültető pálcáról többet fölösleges Írni, mert azt 
hiszem mindenki ismeri, aki az erdészet keretébe tarto
zik. Ezt is csak azért írom le. hogy az ültetőpálca és 
ültető ágas közti külömbséget megismertessem, mert 
mindkét eszköz egy célt szolgál, de az utóbbi sokkal 
praktikusabb. A csemete ültető ágas nem mindenki előtt 
ismeretes, ennek használhatóságát én találtam föl 1926. 
őszi ültetésnél, t. i. egy olyan kötött talajon való ülte
tésnél, ahol az ültető munkásnak egyik keze kevés volt 
ahhoz, hogy a csemete gyökerei közé és mellé a szüksé
ges porhanyós földet kiválogassa, vagy pedig egy másik, 
nem anyira kötött felső rétegből össze kaparja, mert a 
másik keze a (bal) levolt kötve a csemetének az ültető 
pálcához való odafogással. A munka lassan ment.

Folyton azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne 
azon segíteni, hogy az ültető- munkás mindkét kezét 
szabaddá tehetné a csemetének a gödörbe helyezése 
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állítása) után, hogy (a csemete gyökerei közé és mellé 
a szükséges porhanyós földet mindkét kezével a gyöke
rek közé (megszór) előkészítse és igazgassa. Végre ez 
sikerült isaz ültető ágas segélyével. Az ültető ágas 
ugyan azt a célt szolgálja, mint az ültető pálca, azzal 
a külömbséggel. hogy az ültető ágasnál nem kell a cse
metét a gödörbe helyezés után kézben tartani. Az ülte
tő ágas alakját a jelen I. ábra mutatja:

35—40 <?m. 25—30 cm.

10 cm 25—30 cm
I. ábra.

Az ültető ágas bármely fanemből készíthető kivéve a 
párazs fákat, mely könnyen törik. Az ágas szárának 
vastagsága 3—4 cm. legyen és hossza a két ágig 35—40 
cm., az ágak hossza 25—30 cm. és az ágakközti szélesség 
30—35 cm. Az ültető ágas kisebb, vagy nagyobb lehet, 
aszerint, hogy milyen gyökerű csemetét ültetünk. Az 
ágas két ága közt, a nyil irányába kézifiirésszel 10 
cm.-re bevágjuk. Ahol a bevágás véget ér, jó erős drót
tal körül kötjük, hogy használat közben tovább ne ha
sadjon. Az ágas megválasztásánál vigyázni kell arra, 
hogy az ágak egyfelé álljanak s ne legyenek ferdék, 
hogy a gödör fölé fektetve ne bakogjon és, hogy a cse
mete benne függőlegesen álljon. Az ültető ágast az 
ültetést vezető erdész könnyen elkészítheti. Én mindig 
magam szoktam készíteni. Az ültető ágast úgy használ
juk, hogy balkezünkkel tartva a száras végét a bal
mellünkhöz, vagy balhónunk alá szorítjuk, a jobbke
zünkkel a csemetét tartjuk, a két ágat kissé széjelhuz- 
zuk és a keletkezett nyitásba a csemetét beleillesztjük, 
úgy, hogy a kiásott gödör felé helyezés után a csemete 
függőlegesen álljon és kellő mélyen a gödörbe, mint azt 
a II. ábra mutatja anélkül, hogy fogni kellene. Most 
már mindkét kezével foglalkozhat az ültető munkás, a 
gyökereket oly földdel takarhatja, amilyennel azt 
szükséges. Most félig a gödröt porhanyós földel meg
tölti és megnyomja, arra nagyon vigyázva, hogy a cse
mete gyökerei egycsomóba ne nyomódjanak, hanem kö
zéjük porhanyós föld kerüljön. Aztán a gödröt színig 
megtölti földdel és akkor az ült. ágas ágait kissé szét- 
huza. és a csemetéről kissé az ágas szára felé huzva, 
azt leveszi.

A levevésnél vigyázni kell arra, hogy az ágakat kel
lően huzuk szét, hogy az ágasból a csemete könnyen ki
jöjjön, nehogy a csemete kérgét megsértsük. Most a 
csemete koronáját jobbkezünkkel kissé húzósán tart
juk és óvatosan megtapossuk. A tavaszi ültetésnél ne 
mulasszuk el a fészek felületét jó porhanyós földdel be
szórni, nehogy eső hiányában a fészek felülete meg
repedezzen és a gyökerekhez levegő hatoljon, mert ez a 
csemete elpusztulását vonja maga után. Az őszi ülte
tésnél pedig nagyon ajánlatos 10—12 cm. körletben a 
csemete körül gyephanttal takarni, úgy, hogy a fölvá
gott hant gyökeres része legyen fölfelé, igy a csemetét 
a téli fölfagyástól megvédjük. Ha igy a munkásainkat

beoktatjuk, elég gyorsan és szép eredménnyel ültethe
tünk. Én a fent nevezett idő óta igy ültetek és nagyon 
szépen sikerült úgy a fenyő, mint a lomblevelű fanem
nél. Aki ezt az ültetési módszert megismeri, a jövőben 
csak igy fog ültetni, mert belátja, hogy az errdősitésre 
fordított összeget igy jobban tudja hasznosítani, úgy 
az erdőbirtokos, mint elöljáró tisztjei bizalmát érdemli 
ki. Ha minden erdész, aki erdősítéssel foglalkozik, ma
gáévá teszi ezt az ültetési módszert, nemcsak az erdő
birtokos javát, hanem szegény hazánk amputált erdő
gazdaságát is felvirágoztatja, mert az erdészetben az 
ültetés (erdősítés) olyan, mint az emberi életben a szü
letés, születés nélkül nincs ember, ültetés nélkül nincs 
erdő. Hugli Pál

urad, fő vad ász.

Facsemeték földből való kiszedése, 
számlálása és csomagolása*

A közelgő tavasz beálltával megkezdődik a csemete
kertekben a csemetéknek a földből való kiszedése, számlá
lása, csomagolása és az ültetési vagy rendeltetési he
lyekre való szállítása stb.

Azt hiszem nem végzek hiába való munkát azzal, ha 
a fent említett munka szakszerűségét t. Kartársaim 
figyelmébe ajánlom annál is inkább, mert, sajnos, nem 
ritkán van alkalmunk tapasztalni, hogy kisebb vagy 
nagyobb távolságokra szekéren vagy vasúton szállított 
csemeték csomagolása és kezelése olyan hozzánemértést 
vagy felületességet árul el, ami még nem erdészembernek 
is szégyenére válik. Pedig nekünk erdész embereknek a 
legjobban kell tudnunk azt, hogy a földből való kisze
dés, számlálás és szállítás alkalmával hozzá nem értő mó
don rosszul kezelt csemete fogamzóképessége többé- 
kevésbbé, vagy teljesen is tönkremehet, miáltal ezen mun
kák és az ültetés végzésével felmerült költségek is, az 
elkövetett mulasztások mérvéhez képest kárba vesznek. 
Ezt elkerülendő, a birtokos és az erdőgazdaság érdekében 
mindnyájunk kötelessége, hogy minden munkát legjobb 
tudásunk szerint és a legnagyobb körültekintéssel úgy 
végezzünk, hogy szakszerűség szempontjából is kifogás
talan, tökéletes munka legyen.

A csemetéket a földből leghelyesebben úgy szedjük 
ki, ha a csemetesorok előtt olyan távolságban, hogy a 
földbe nyomott ásóval a csemeték gyökereit meg ne sért
sük, ásószélességü és a gyökerek hosszúságához képest 
1—2 ásónyom mélységű árkot ásunk. A csemetesor má
sik oldalán — két csemetesor között — az ásót egyene
sen (nem ferdén) teljesen a földbe nyomjuk s a cseme
téket földdel együtt a már kiásott árokba döntjük. Ez
után két kézzel több csemetét összefogva, a gyökereken 
levő földet kíméletesen ugv rázzuk le, hogy ;a hajszál
gyökerek — különösen fenyőféléknél — a földdel együtt 
le ne szakadjanak. Tehát nem szabad a kezünkben levő 
földgumós csemetéket a gyökereken levő föld eltávolítása 
végett a cipőnk orrához verni, vagy a föld által összetar- 

* Lapunk múlt évi február havi 2-ik számában egyszer 
már leközölt s erdőmérnöki szakvélemény szerint is kifogásta
lan jónak elismert, ezen szakcikket most másodszor is azért 
közöljük, mert első megjelenése óta sok uj taggal szaporodtunk 
s a. cikkben tárgyalt szakmunkák időszerűsége mellett jónak 
véljük, hogy a cikket uj olvasóink is megismerhessék, hogy az 
erdőgazdaság érdekét szolgáló ezen jó szakcikknek egyesek eset
leg hasznát is vehessék. Szerkesztő.
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tott csemetegyökereket kíméletlenül széjjel szaggatni, ha
nem úgy járunk el a leghelyesebben, ha két kézzel több 
csemetét összefogva a gyökereken lévő földdel együtt 
mellmagasságnyira felemeljük és onnan a földre ejtjük. 
Ezt a talaj kötöttségéhez képest többször ismételjük, 
amíg a súlyosabb földcsomó a gyökerekről le nem válik, 
mig a gyökerekre tapadt földet kíméletes rázással távo
lit juk el. A földtől ily módon megtisztított csemetéket a 
munkás kisebb csomókba lerakja a földre, de napos idő
ben úgy, hogy ne gyökerük, hanem koronájuk legyen a 
nap felé fordítva. Másik munkás kosárba vagy kötényébe 
összeszedi a csemetéket és ha csak lehet — árnyékos 
helyre viszi, hol megolvasva, százanként csomóba kötve, 
lehetőleg árnyékos helyen földbe vermeltetjük.

Ha a csemeték olvasására megfelelő árnyékos he
lyünk nincs, akkor a kiszedő és számláló munkásokat — 
különösen napos időben — úgy osszuk be, hogy a föld
ből kikerült csemete egy órán belül megolvasva ismét a 
földbe kerüljön, mert különben a tavaszi száritó napsü
téses levegő a csemeték gyökérzetében kárt tesz.

Ha :a csemetéket a kiültetés helyére szekéren szállít
juk, akkor elegendő kasos vagy deszkás oldalú szekérben

úgy elhelyezni, hogy a szekér fenekére, oda, ahová a cse
meték gyökere kerül, kétujjnyi vastag, jó nedves moha 
réteget téve, rá fektetjük az első sor gyökerét, erre szembe
fordítva helyezzük el a második csemetesor gyökereit, 
mire vizbemártott, vagy jól meglocsolt moharéteget te
szünk s igy tovább a következő sort, amíg a szekér meg
telik. Magától értetődő, hogy a szekéroldal és gyökerek 
közé is locsolt moharéteget kell tenni.

A csemetéknek nagyobb távolságra vasúton vagy 
szekéren történő szállításánál már gondosabban és több
féleképen történik a csomagolás, ládába, kosárba, szal
mába, sásba, fenyő'galyakbá stb. Ezen csomagolási módok 
közül, mint a gyakorlatban legszokásosabbat és legmeg
felelőbbet, a ládába és a szalmába való csomagolást tár
gyalom.

Ha a szállítandó csemete több, 3—8 napon át marad 
a csomagban, akkor ajánlatos a gyökereket pépelni. Ez 
úgy történik, hogy a szükséghez képest kisebb vagy na
gyobb köralaku s mintegy 30 cm. mélységű gödröt ásunk 
a földbe, vagy pedig e célra malterhordó ládához hasonló 
ládát készíthetünk. A gödörben vagy ládában, jó föld
ből és vizből tejfelsürüségü jól elkevert habarcsot (pépet) 

csinálunk, melybe a kisebb csomókba, koronájuknál meg
fogott, csomagolandó csemeték gyökereit jól megmárto- 
gatjuk. Sokan agyagból készítenek a csemetecsomagolás
hoz pépet, ez azonban határozottan káros, mert az erős 
kötöttségű agyag, a vékony- és hajsza]gyökereket, a szo
ros csomagolás okozta körülmények folytán annyira 
összefogja, szinte összeragasztja, hogy kiültetés alkalmá
val a gyökerek nem helyezhetők el a földben úgy, amint 
az fogamzás! szempontból szükséges, sőt nagyon fontos. 
Ezért a közepes kötöttségű föld a célnak sokkal meg
felelőbb.

Ládába való csomagolásnál bármilyen használt köny- 
nyebb ládát használhatunk, melynek oldalain levegőzés 
céljából több helyen hüvelykujj vastagságú lyukat fú
runk.
. Nagyobb mennyiségű csemete szállításához célsze

rűbb, ha olcsó széldeszkából, vagy ha tetszetősebb ládá
kat akarunk, akkor III. osztályú deszkából házilag készít
tetünk a szükséghez képest kisebb-nagyobb ládákat. 
(1. ábra.)

Tájékozásul megemlítem, hogy 50—b0 cm. széles és 
*50 cm. magas méretű ládába 4—5 ezer darab 3 éves 
lucfenyő vagy 2 éves tölgycsemetét lehet becsomagolni. 
1 m. hosszú, 0.5 m. széles és 0.5 m. magas méretű ládába 

, pedig 8 ezer darabot. Ennél nagyobb ládákat ne használ
junk csemeteszá.llitáshoz, mert súlyossága miatt nehezen 
kezelhető.

A csemete csomagolásához, használt láda fenekét és 
oldalait zsúppal vagy szalmával vékonyan kibéleljük. A 
fenekére a gyökerek alá locsolt moha, vagy ha moha 
nincs, akkor nem nagyon apró polyvaréteget teszünk. 
Erre azután hosszúkás ládába ugv rakjuk be erősen lo
csolt moha- vagy polyvarétegek közé a már előbb föld
habarcsba mártott csemetéket, amint azt a szekérben 
való csomagolásban már leírtam. Mivel azonban ia. be
csomagolt csemete több napon át marad a ládában, a 
moharétegek közé rakott csemetegyökérréteg 2—3 ujjnyi
nál vastagabb ne legyen. Tehát a százanként csomóba 
kötözött csemetéket csomagoláskor széjjelbontjuk és szét
terítve csomagoljuk be. Ha a láda hossza és szélessége 
egyforma — négyzetalaku — akkor köralakban rakjuk 
bele a csemetéket.

Szalmába kétféleképen csomagolhatunk. Kisebb cse
metéket úgynevezett bábkötésbe, nagyobbakat sugárkö
tésbe. A bábkötésbe való csomagolás úgy történik, hogy 
zsupszalmából csavart 3 darab kötelet egymással pár
huzamosan a földre fektetünk. Erre a kalászos végénél 
levágott és a csomagolandó csemeték kétszeres hosszúsá
gának és a készítendői csomag kétszeres szélességének meg
felelő alakban vékonyan zsupszalmát helyezünk el. Erre 
hasonló szélességben, a kalászos résszel egymásra borítva 
szintén zsúpot fektetünk ugv, hogy ezen második zsup- 
réteg lefektetésével az alatta levő zsupréteg hosszúsága 
megkétszereződjék. Az igy elhelyezett zsupszalmára még 
kevés összekuszált szalmát hintünk s a gyökér által el
foglalandó helyre locsolt mohát teszünk. 2. ábra.) Most 
szemben egymásra fektetett gyökerekkel vizes moha közé 
berakjuk a csemetéket, majd legfelülre a gyökerekre jó 
sok mohát téve, (3. ábra) a második zsupréteget jobbról- 
balról felhajtva, a 3 darab szalmakötéllel jó szorosan 
összekötjük. A kiálló szalmaszálaktól megtisztítjuk s kész 
a csomag. (4. ábra.)

Az úgynevezett sugárkötésbe pedig ugv csomagolunk, 
hogy annyi zsupszalmát, amennyit két marokkal a kalá
szos résznél átfoghatunk, a kalász alatt spárgával jó
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felúlnézet abra.

Bábkotés

Oldalnézet
3 d&ry^
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erősen összekötünk. Az igy összekötött zsupszalmát két 
munkás négy kézbe fogva és négy részre osztva a földre 
lefekteti és köralakban egyenletesen szétteregeti. A kötés 
feletti kalászos részt széjjelnyomkodva lábbal jól le
tapossa. A szalmakor közepére kuszáit szalmát szór, majd 
erre a gyökerek alá jól meglocsolt mohát tesz. (5. ábra.) 
Most a gyökerükkel földhabarcsba mártott csemetecso
mókat szorosan egymás mellé köralakban és álló helyzet
ben helyezzük el a középre tett mohára. (6. ábra.) A cso
magban szállítandó csemetemennyiségnek ily módon való 
elhelyezése után a gyökerekre körös-körül vizes mohát 
teszünk. A köralakban fekvő zsupszalmát az álló helyzet
ben levő csemeték körül felhajtjuk, azután az egész cso
magot a földre fektetve a szalmát rajta megigazítjuk, 
két-három helyen szalmakötéllel jó szorosan megkötjük, 
a kiálló és lecsüngő szalmaszálaktól megtisztítjuk s ezzel 
a súg,árkötésü csomag is kész. (7. ábra.)

Vasúton való szállításnál, a szalmakötelek esetleges 
meglazulása miatt ajánlatos spárga vagy sodrony átköté
sével biztosit an i a szalmaköteleket.

Kosarakba, sásba, füzvesszőkötés és fenyőgalyba is 
körülbelül a leírtakhoz hasonló módon csomagolhatunk.

Ha a. csemetéknek a földből való kiszedése, számlá
lása, csomagolása és szállítása körül az elmondottak sze
rint járunk el, akkor azok épségbentartása s igy az erdő
gazdaság érdekében is megtettük kötelességünket.

Sárkóczy József, 
m. kir. főerdöör.

Itt vannak
Az utolsó simítást végeztem a gyéritővágás faanya

gának számiadásain, mikor Bálán, a nagy házőrző kuvasz, 
az ebkoloniám prímása, szinte utolérhetetlen hangjával 
rázendített az indulóra. A megadott jelre akcióba lépett 
a kutyanemzetség többi tagja is, ki-ki elfoglalva helyét 
az ebzenekarban. Lili, iái viharedzett foxterrier-szuka, a 
kezdet után mindég a prim vitelére törekedett éles hang
jával, ma is titok előttem, hogy tulajdonképpen Balán-e, 
vagy Lili az igazi prímás. Gondolatban néha Lilinek 
ítélem a primási vesszőt, mert a látszat arra enged kö
vetkeztetni, hogy Bálán csak a finomabb prímásnak, Lili
nek engedélyével adja meg a jelt, amit abból sejtek, 
hogy a kezdet után a kis Lili nem egyszer, úgy kutya
módra rendreutasitjia a nagy kuvasz Balánt, ha a hangja 
nem megfelelő, vagy ha a prim vitelében kissé erősebben 
próbál beavatkozni. Csárdás, a nyugodtabb vérmérsékletű 
foxterrier adja a kontrát, Sajó pedig, a második számú 
házőrző, nagy lompos fejével és mély hangjával egyene
sen a bőgős szerepére van teremtve. Rekk és Bekk, a 
foxterrierifjuság pedig mint műkedvelők vesznek részt 
a zenekarban, a skálák mindegyikét több-kevesebb ered
ménnyel próbálgatva.

Ha az ebzenekar a hibátlan ütemek betartásával el
rohan, tudom, hogy idegen közeledik a gyéren látogatott 
lakom felé. De azzal is tisztában vagyok, hogy még jó 
odább van az érkezendő, mert a (tán másod)-prímás bá
mulatos érzékével jóelőre, messziről észreveszi a közele
dőt. Meggyorsítom hát ujjaim mozgását, hogy a — még 
rendelkezésre álló 3—4 percben, a látogató érkezése előtt, 
elvégezzem a háetralevőket, ami sikerült is beírtam a 
végösszegeket s örömmel láttam, hogy a főösszegek haj
szálpontosan egyeznek.

Az idő azonban, amit még a hátralevő munka igé
nyelt, meghaladta a 3 percet, azért hát úgy sebtében, 
kalap nélkül szaladtam, hogy az érkezőt, ki sejtésem sze
rint már a közelben lehet, megszabadítsam a zenekar 
tagjainak erőszakosságaitól, nehogy önként szedjék be az 
egyébként megérdemelt hangverseny dijat iá. kilyukasztott 
nadrág, szoknya, vagy használhatatlanná tett ernyő stb. 
alakjában. Hajlékomból kiérve, megállapítom, hogy a 
körletben mély csend honol; a zenekar tévedett, gondo
lom, nem hozzánk jött, hanem távolabbi helyen átment 
valaki s azt neszelték meg. De azért elindulok a vendég
látás öröméről való lemondással a házikerités kijárója 
felé, amit akarattal nevezek ki járónak, lévén arról neve
zetes, hogy ujévtől-ujévig nyitva, ki van akasztva jeléül, 
hogy itt mindenki, kit sorsa idevezetett, szívesen látott 
vendég. Amint a kijáró küszöbét átléptem, balra tekintve 
látom, hogy az én Gyurka komám (nem olyan valóságos, 
mert hisz még nőtlen, magam szintén nem oly régen hor
dom a nősülés, az élet nyugvópontját jelentő keresztjét; 
de ha nem is valóságos, azért igazi komám) közeledik a 
zenekar tagjainak hangtalan kísérete mellett. A kuvaszok 
magasra tartott zászlókkal méltóságteljesen követik illő 
távolságban, Csárdás a fedezetet biztosítja, szorosan a 
nyomába haladva, csak Lili, a finomabb érzékű zenekar
tag ad kifejezést a vendég érkezése fölötti örömének 
méternyi magas ugrándozásokkal, amit a foxterrier
ifjuság esetlenül utánzóit; közbe egyet-egyet vakkantott, 
mintha a jólismert barátunk ellen tévesen megejtett tá
madásért tőle bocsánatot kérne. Az én igaz komám pedig, 
ami csak egy igazi, vérbeli vadász tulajdona, megértéssel 
simogatja, veregeti a bocsánatkérőt, közben valamit, tán 
úgy fél vadász és fél kutyanyelven gagyog, a bocsánat 
megadása lehetett.

Feléje lódulok magam is. A kellemes csalódás, hogy 
mégis hozzánk jön valaki s ez Gyurka komám, gyors 
mozgásra ösztökéli az asztal mellett úgy Isten igazában 
elgémberedett lábaimat. Hiába! nem nekem való az ilyen 
fajta kotlás. Közelébe érve, az egyébként is mindég vi
dám komám ábrázatán rögtön észrevettem, a szokottnál is 
élénkebb derűt. Hirtelen át cikká zott agyamon, talán . . . 
Gondolatomat nem tudtam tovább fűzni, kezet nyújtunk, 
jobbomat a jobbkezében tartva, tekintetét az enyémbe 
akasztja, én az agyamon átcikázott gondolat, komám 
valószínű az örvendetes biztos tudat hatása alatt az egy
más üdvözlést is elfeledjük. Az én gondolatom tombol,, 
vájjon úgy van-e? Komám pedig tán önző, hogy minél 
tovább csak egyedüli birtokosa lehessen a biztos tudat
nak. Leolvassa az arcomról amit sejtek, de vár egy pöty- 
tyet, nem erősiti meg, kínoz, gyötör, keresztrefeszit. — 
Végre megszólal; egy másviláginak mondható ihlettel 
mondja, de tán nem is úgy mondja,, hanem áhítattal 
imádkozza: „Itt vannak*! “ Hogy a sejtelmem ilyetén meg
erősítése a szivárványnak hány és milyen színeit mutat
hatta arcomon, nem tudom, tán komám sem tudná meg
mondani, azt azonban a nevetésig derülő arcáról viszont 
én leolvastam, hogy a hatással megvan elégedve. Nem 
mindennapi esemény még a legedzettebb vadász sem le
het mentes egy kis láztól. Avatlan ember, ha hallja az 
ilyen párbeszédet, a sírig sem tudja a valót megkérdezés 
nélkül, — vadászember — azonban tisztában van azzal, 
hogy az: „Itt vannak“, „Ideértek“, „Megjöttek“, „Meg
érkeztek“ stb. jelzők kizárólag csak a vándor légi utasok 
királyára, a Nimród-gárda várva-várt gyönyörűségére, 
az erdei szalonka megérkeztére vonatkozik név említése 
nélkül is.
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A fölocsudás után, mintha nem tudnám, kérdezem 
komámat; hova megyünk? Mire a megoldás akkora ter
mészetességével válaszol, hogy a megapellálás útját is el
torlaszolja: „Hát a Mortvágba“. És igaza; van; mert a 
morf vágón, az erdőnek ezen alig 2 kim. szűkületén szinte 
kényszerítve van a vidéken áthúzó szalonka keresztül
repülni, a remény tehát itt a legkecsegtetőbb.

Elérve a hajlékot, tessékelem befelé komámat, hol 
leendő gyermekeim édes anyja galléron fogja, alaposan 
megrázza és csattogó, zsörtölődő hangon mondja komám
nak, ki az inkvizíciót birkatürelemmel tűri, hogy: „látom, 
már ismét el akarja tőlem lopni Ferit!" (a megtisztelő 
Feri-névre szerénységem hallgat), komám pedig galamb- 
szelidséggel mentegetőzik, hogy az efféle égbekiáltó hit
ványság egyáltalán nem mestersége. Tessék csak nyugodt 
lenni, nem lopom el Ferit, éppen elég bajom van magam
mal is, de szalonka-lesre mennénk kegyes engedőimével. 
Jó, jó, — mondja reményteljes anya jelölt engedékenyeb
ben, —- foglaljon helyet nálunk, hogy az éjjel jobban 
tudjunk aludni; de már megy is, hogy hozzon egv-két 
falásra való harapni valót. Sejti, hogy közel van az in
dulás ideje s ha az elérkezett, még a pástétomot is hiába 
tálalja. Csak pillanatokra volt szükség, már hozta is a 
harapnivalót. Persze, nemigen találtuk meg a falatokban 
az igényelt izt, mert ilyenkor, ha az ember fia a szalonka
húzás elsőjére indul, Afrika összes fűszerei sem tudnák 
kellően megízesitteni az elköltendő falatokat. Némi fala- 
tozés és csapongó tereferélés után az én komám kitekint 
az ablakon, amint tekintetem nyomon követi az övét, 
látom, hogy a nap tüzkorongja gyorsított ütemben halad 
lefelé. Mielőtt azonban a látottak adta gondolatomat sza
vakban kifejezhetném, az én komám, akin a szent láz 
némi rezgése észlelhető, megelőz (könnyű neki; Ö nézett 
ki előbb egy szunyogfülhosszal az ablakon) s az indulást 
javalja. Rövid szedelőzködés s már indulunk is. Bucsu- 
zásnál megnyugtatja leendő gyermekeim édes anyját, a 
reményteljes anyajelöltet, fogadja égre-földre, hogy egy 
kerek*  világért sem tenne olyat, hogy ellopja Ferit, sőt 
még azt is beígéri, hogyha Feri netán hajlított útra 
térve megszökni próbálna, életének legszebb kötelessége 
leend a szökevényt egyenes útra térítve, visszatoloncolni.

Az indulásnál ősi szokás szerint az ebzenekar teljes 
létszámmal asszisztál. Lili és Csárdás nehezen elüt ásít
ható formában kérik az engedélyt a velünkjöhetésre, ezt 
azonban érthető okból most nem kapják meg.

Ahogy megyünk úgy kettesben az ígéret földje felé, 
a vadászember sajátosságaként kis ideig szótlanul lép
kedünk, mindenikünk saját gondolataival bíbelődik. 
Rajzolgatjuk gondolatban az eljövendő' események mi
kéntjét, el is ejtjük tán az érkező elsőt. Egy megriadt 
feketerigó szökkent ki rózsaszínű álmodozásomból éles 
csattogásával, amint a fiatalos sűrűjéből fölkelve, tovább 
repül. Még korainak vélem érkezésüket, mondom komám
nak, megtörve a hallgatást, mire Ö rám néz és tekinteté
ből olyan szemrehányásfélét olvasok ki, mintha csak 
mondaná, hát kételkedsz abban, amit én biztosan tudok? 
Fölfogom a helyzetet, hirtelen évődő kedvem jön és to
vább fűzöm az előbb megkezdettet. Nézd csak komám! 
ma mégcsak 11-ike van, emiatt tényleg itt is lehetnének, 
de az időnk nem volt annyira kedvező, hogy ittlétüket 
remélhetnénk, hisz állandóan hűvös, hideg idő volt, csak 
tegnapelőtt enyhült meg. Ha Te így fogod föl a hely
zetet, azt kell mondanom, hogy nem tudsz a szalonkák 
megszabott törvényén eligazodni, replikázik az én ko
mám, nem minden ingerlékenység nélkül; a szalonka, ha

a napja elérkezett, nem sokat gondol a hűvösebb idővel, 
jön. Emlékszel-e, mondja tovább, a múlt évi esetünkre, 
amikor mitsem sejtve haladtunk a Zádorlaki-sarok felé, 
félbokáig hóban gázolva, mikor az út jobb oldalán levő 
fiatalos sarja között láttuk gubbasztani a hó tetején az 
elsőt. Véletlen volt az, jegyeztem meg én, de gondolom 
azt is, hogy megbánta korai jöttét. Már akár véletlen 
volt, akár nem, csattanik ki komámból az egyf okkal na
gyobb ingerültség, hogy megbánta vagy nem bánta azt 
kérdezze meg tőle más, de itt volt, punktum. Hiába bizo
nyítgatsz, a valóság fényesen igazolja néztemet. Majd 
meglátjuk háromnegyed óra múlva, itt vannak-e, tapin
tok igaz komámnak mégegyszer sebzett oldalára. Majd 
meglátjuk, dohog komám, fejét jobbra-balra forgatva.

Elértünk a Mortvág északi oldalára, ahol az erdő, 
mintha hibás lenne, ellaposodik; de a terjeszkedési szán
dék bizonyságaként azért óriási ujjai mélyen nyúlnak be 
az előtte elterjedő rétségbe, mintha azt megfogni meg
semmisíteni akarná. Takitikája helyes, mert évenként 
küld előre 1—1 méterrel cserjékből álló járőrt, hogy 
utálniuk a területet nyugodtan, kockázat nélkül okkupál- 
hassa. Kilépve az utolsó cserjékből is, lágy tavaszi szellő 
üdvözölt bennünket; a levegő annyira ózondús, hogy a 
tüdő szinte dupla porciót kíván belőle. Az öreg nap is 
jól elkutyagolt már, mosolyogva búcsúzik a tájtól, amit, 
mintha féltene, hogy baja ne történjen, biborpalástyával 
vonja be. Még egy zökkenés és tüzes arca eltűnik a látó
határról, de fölfelétörő sugarai még élénken hirdetik 
mérhetetlen hatalmát.

Lassan, alig észrevehetően -homályosodik a szem
határ, a biborpalást is lila szint vesz fel, hogy azután a 
sötétebbnek adjon helyet. A feketerigók danája alább 
hagy, szaggatott már, csak itt-ott kezd egy-egy még bá
tortalanul nótába, de a második-harmadik ütemnél az is 
elhallgat.

Itt az idő komám, foglaljuk el helyünket s ha némát 
(jelzés nélkül repülő szalonka) látsz felém közeledni, 
figyelmeztess. Ellépünk a már jól ismert helyre, oda
érve körülnézek, hogy úgy van-e minden, mint tavaly 
volt a változás csak annyi, hogy a cserjék nagyobbak 
lettek. Kiszedem fegyveremből az esetleg szembekerülő 

i rókának szánt 4-es söréttel töltött hüvelyeket s bedugom 
a várva-vártak részére a 10-set. Csak ennek elintézése 
után maradtam teljesen magamnak, csak ekkor szállt 
gondolatom pár évvel visszafelé, elakadva a bogsáni és 
resicai hegyekben, hol, óh kegyes Dianna, ezen időszakok
ban, de bő zsákmányt juttattál fegyveremnek.

Jó távol egy sötét pontot fedeznek fel szemeim, a 
mindinkább erősödő homályban, a pont mindegyre na
gyobbodik, amiből a felém való közeledése állapítható 
meg; már hű kísérőmet készültem akcióra szólítani, a 
vélt szalonka szárnyai azonban hirtelen túl hosszúra és 
hegyesre nőttek, pár pillanat után tőlem jó lövéstávol
ságra hangtalanul el-libeg egy megkésett vörös-vércse. 
Egyre csendesebb lesz a környezet, csak egy-egy fekete
rigó rövid „pity" mondatával jelzi éjjeli szállásának he
lyét és egy-egy szimatot fogó, vagy megriadt őzbak hal
latja érdes büfögését, ami hullámosán, itt-ott egy pilla
natra megtorpanva, de újból utat találva terjed tovább, 
mig végre elhal. Egy ilyen böfögés véghullámaiból ki
vált egy alig hallható, de abból némileg kiemelkedő hang, 
ami a távoli szalonka hangjára emlékeztet. Kellemes me
legség áramlik át idegeimen, látó- és hallószerveim a 
pattanásig feszülnek, tán lélegzetet is csak úgy titokban 
veszek, nézek, hallgatok s néhány másodperc múlva,*
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tőlem nem is tulmessze, megszólal az alkonyat vándora., 
kor-kor. Lövőkészségbe helyezkedem, mert a hangja fe- 
lémtörése után idevárom, de pár pillanat után adott 
hangja már más irányt jelez. Itt vannak, mondom elé
gedetten Önmagámnak, ennek puszta megállapítása elég 
szórakozás az első szalonkalesen. Kor-kor, szökkent ki 
elégedett gondolatomból egy uj jövevény, ez ahogy a 
hang irányából kivehettem, komámat keresi; már várom 
fegyverének megszólalását, de az Ö szerencséje sem na
gyobb az enyémnél, a szalonka nem ment lövésre. Mintha 
a szalonkák mozgási ideje már eltelt volna, állásomat 
készülök elhagyni, mikor a nagy, szálerdő irányában hal
lok egy jelzést homályosan, a hang erősödik, az időközön
kénti jelzésből kivehettem, hogy haráiitirányba halad 
előttem, de egyszerre elcsendesedik; a hang tulajdonosa, 
valószínű leszállt. Még pár percig várok, de a mély 
csendet, a sötétségbe hajló alkonyaiban már semmi más, 
csak a kissé hűvösre vált szél által mozgatott leveliden 
gallyak egymáshoz ütődése zavarja;.

Megelégedetten hagytam el a lesállásomat, kifelé 
törekszem az aljerdőve.1 sűrűn beszórt erdőből, megyek a 
találkozóhelyre a Mortvág-erdő hüvelyk- és mutatóujja 
közti horpadásba, hova kicsivel később komám is megér
kezett, erős pellengérre állítva délutáni tamáskodásomat.

Jó félóráig beszélgettünk még, a szalonkák minden 
hallott hangját, repülési irányát, korai vagy késői irány
változtatását tüzetesen megvitatva, másnap estére egy
másnak több szalonkát helyezve kilátásba, igaz komái kés- 
szoriitással elváltunk, ki-ki saját fészkét véve irányul. 
Már jócskán elhaladtam, mikor önkéntelenül, tán gon
dolat átvitel törvényének kényszere alatt megállók s jó 
távolról hallom: „komám! holnap este időbe itt légy 

■ Szy Ferenc
m. kir. erdőőr.

Kötelesség
Aki rögtön ad, kétszer ad, mondja egy régi 

közmondás, És valóban mély igazság rejlik ezen bölcs 
mondá-sban elméletileg is, amely igazság tényleg csak 
akkorjválik értékké is, ha azt a gyakorlatban szem 
elöl nem tévesztve, betartjuk. A rögtönadásnak min
den esetben meg van a haszna, mert vagy valakin 
közvetlen segítettünk, vagy esetleg közvetve magunkon 
segítünk vele, Ha tehát az adás kötelezettsége akár 
másokkal, akár önmagunkkal szemben fennáll, amit 
előbb vagy utóbb teljesítenünk kell, iparkodjunk kö
telezettségünknek az első órában eleget tenni, akkor 
kétszer adunk, a lelkiismeretűnk is nyugodt, mert 
megszabadulunk a mindenhova kísérő azon kínos gon
dolattól, hogy elintézetlen ügyünk van.

A jelen esetben önmagunkról lévén szó, tehát 
kétszeresen esik latba a hanyagolás. Lapunk eddig 
kézhez kapott számaiban látjuk, hogy 2—5 pengős 
tagdijbefizetési hátralékok vannak, a temetkezési segély 
ügye pedig még ennél is kedvezőtlenebb állapotban 
var, amennyiben a temetkezési sedélyjárulékot a leg
utóbbi közlés szerint a tagoknak csak mintegy 16 
százaléka fizette be, holott a tagdíjaknak előre, a 
temetkezési segélyjáruléknak pedig esetenként kellett 
volna az egyesület pénztárába beérkezni, hogy a 
pénztár is a felgyülemlő terheket akadálytalanul ki
egyenlíthesse.

A késedelmes fizetési jelenség azért feltűnően 

szokatlan, mert az az erdészeti altiszti karnál fordul 
elő, azon altiszti karnál, amelyik a kötelesség és kö
telezettségteljesítésben mindig az egyes osztályzatot 
nyerte. Itt tehát valami hiba tolakodott be, amunem
csak az erdészeti altiszti kar reputációjának érdeké
ben, de az egyesület akadálytalan ügyvitelének szem
pontjából is gyors kiküszöbölést kíván.

A mutatkozó hibák eredetét nem nehéz kitalálni. 
Az első rávetett szempillantással látjuk, hogy az egyik 
ok a tehetségesebbeknél a nemtörődömség, a másik 
ok pedig a lét és nemlét közt küzködő szegénység.

A nemtörődömség mentésére nem találunk / ki
fejezést, de van egy szó — öngyilkosság — ezzel 
lehet jellemezni

Ha mi magunk csak úgy két balkézzel intézzük 
saját dolgainkat, kitől várjuk, hogy azt elintézze ? 
Vájjon kinek fájna a mi bajunk és ‘ lehet-e elvárni 
bárkitől oly nagy önzetlenséget, hogy neki jobban 
fájjon a mi bajunk, mint önmagunknak ?

A nemtörődömség mentségére egyetlen momen
tumot lehetne a latba tenni, hogy egyesületünk tag
jainak egyrésze talán nincs teljesen tisztában az egyesület 
céljával, nem tudja értékelni az egyesület létezését 
és ma még talán a látóhatáron kívül esik az egyesü
lésben rejlő erkölcsi előny, ami idővel az anyagit is 
biztosítja. De még ezen némileg elfogadható föltevést 
is megdönti egyesületünk vezetőségének minden irányú 
figyelme, hiszen részletesen közölte az egyesület cél
ját, kimeritően vázolta azokat az előnyöket, amelyeket 
az egyesület elérhet, amire egyenként nem is gondol
hatunk.

Minden késedelmesen fizetett tagdíj anyagi kárt 
jelent egyesületünknek, tehát magunkat károsítjuk, a 
temetkezési segély befizetésének halogatásával pedig 
a koporsó mellett síró gyászruhás özvegynek mélységes 
gondjait nézzük részvétlenséggel, holott filléreinkkel 
azon némileg segíthetnénk. De nemcsak^az ‘ egyesüle
tünknek teszünk anyagi kárt és nemcsak az özvegy
nek a lehetetlennel való küzködését nézzük részvét
lenül, hanem a vezetőségünk munkáját is komplikáljuk, 
súlyosbítjuk. Azt talán felesleges említeni, mindenki 
tudja, hogy az egyesület vezetése tekintélyes mennyi
ségű, gondos, lelkiismeretes munkát igényel. Ennek 
tudatával meg kell hogy lássuk azt, hogy egyesületünk 
vezetősége a terhes munkát majdnem teljesen hono- 
ráció nélkül végzi és ha még azt is fel bírjuk fedezni, 
hogy vezetőségünk ezen munkát nem a hivatalos 
foglalkozási idő alatt, hanem azután, tehát akkor végzi, 
mikor mi, többiek a napi fáradtságos munkánk után 
már pihenhetünk, önkéntelenül adódik a kérdés, miért 
nem tudjuk mi, kiktől az egyesület úgyis oly csekély 
támogatást kap, legalább azt a csekélyét pontosan 
teljesíteni!

A szegénységre, a tagdij befizetésére vonatkozó 
mulasztás második látható tételére nagyrészben min
den felo!dozást meg kell adni, mert ahol nincs egy 
fillér sem, onnan nehéz pengőket elővenni. Az ilyen 
önhibán kivül bekövetkezett elszegényedés nemcsak 
a szenvedőknek fáj, hanem azt a némileg jobb sorsban 
levők is fájó szívvel szemlélik. Ez a háború okozta 
szegénység azonban nem szégyen, különösen az erdé
szeti altiszti karnál nem. Alig hihető, hogy az állami 
alkalmazottak között, vagy a privát állásokban lenne 
ágazat, amelyiket a háború és annak következménye 
annyira alapjában renditett volna meg, mint az erdé
szeti altiszti kart, hiszen ez a kar mindent, az utolsó 
talpalatnyi földet is elveszítette lába alól. A Kárpátok 
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erdőkoszoruzta bércei Pozsonytól Ungváron, Márma- 
rosszigeten, Kolozsváron, Déván keresztül Temesvárig 
a mi hazánk. A magyar erdészetnek ezt az ősi hazáját 
most arra méltalan bocskorok tapossák, csak azért, 
mert Európa kalmárai már fáradtak voltak és agya- 
lágyult állapotban torzszülöttet nemzettek. A torz
szülött, a trianoni embertelen parancs (amit a jobb 
hangzás végett békének is neveznek) kíkcrgette a 
magyar erdészet tagjait ősi hazájukból, földönfutóvá, 
koldussá téve őket, ami már hosszú éveken keresztül 
nehezedik minden átkával a teher súlya alatt roska
dozó karra; de hiszem az egy igaz Istent, hogy már 
nem soká.

El fog érkezni a mi sóvárogva várt boldogabb 
óránk is. De addig is, amig ez elérkezik, még a leg
nagyobb nehézségek közt is törekedjünk arra, hogy 
az egyesületünkkel szemben lerójuk azt a csekély 
tartozásunkat, aminek lerovása végeredményében csak 
a mi közös hasznunk lesz, kiindulva azon megdönt
hetetlen igazságból, hogy egyesületünk van hivatva 
annak kieszközlésére, hogy az olyan szegénység, 
amelyik havonta egy pengőnyi összeget is alig nél
külözhet, hogy azt tagdíjként és a siró özvegy meg
segítésére átengedhesse, megszűnjön.

Föntebb azt mondtam, hogy ahol egy egy fillér 
sincs, nehéz pengőket elővenni. Ez fizikailag lehetetlen 
is. Ezt a fizikai lehetetlenséget is lehetővé tehetjük 
annak tényleges bekövetkezése előtt. A havi fizetések
nél, hogyha nehéz a negyed vagy félévi tagdijat a 
sovány pénztárból egysummába kiemelni, gondoskod
junk előre, havonként tegyük félre a minden hóra 
eső összeget. Az inkább természetbeni járandóságot 
élvezőknek pedig majdnem kivétel nélkül adva van a 
lehetőség a baromfi nevelésre, neveljünk 2 db. pulykát 
vagy 8 db. csirkét, ezek nevelését kibírjuk ; de úgy 
a havonként félretett összeget valamint az e-célra ne
velt baromfiakból kapott összeget tekintsük háztartá
sunkra nézve nemlétezőnek, ahoz ne nyúljunk csak 
akkor, amikor a havonta összegyűjtött pénzt negyed 
vagy félévenként egyesületünk címére postára adjuk; 
a kapott baromfi árból pedig az évi rátánkat befizet
jük. Ilyen és sok ehhez hasonló módja van a befizetés 
megkönnyítésének, amely megtakarító műveletek be
tartása mellett nem lesz oly érezhetően terhes a já
randóság beszolgáltatása.

Summa Summárium. Elengedhetetlen föltétel, hogy 
egyesületünket ne tekintsük kényszer részvénytársa
ságnak, ami azért létesült, hogy filléreinket elvegye. 
Ehhelyett nézzünk nyitott szemmel és lássuk meg an
nak ránk nézve kiszámíthatatlan értékét. Őrizzük, istá- 
poljuk egyesületünket még erőinken felül is, hiszen a

Hazai és slavoniaí tölgymakk, 
az összes lombfa és fenyőmag
vak és csemeték kaphatók

KEINER REZSŐ
ny. m. kír. erdőmérnök, 

erdei mag-, csemete-termelő és fatermelőnél
GÖDÖLLŐN

Árjegyzéket ingyen
és bérmentve küldök.

mienk, tőle várhatjuk a mélyén zéró alá zuhant hely
zetünk javulását, tőle regélhetjük özvegyeink és árvá
ink könnyei egyrészének felszáritását, neki köszön
hetjük az eddig elért eredményeket és csak az egye
sület révén érhetjük el, hogy a kitűzött cél sorozatos 
munkáin legvégül az elért végeredmény koronáját ra
gyogni lássuk. Vessük hát el a nemtörődömség ma
gunkra és a korra nézve káros köntösét egyrészt, 
erőltessük meg magunkat ha anyagilag gyengék va
gyunk másrészt, legyünk pontosak járandóságaink be 
szolgáltatásában, ha ezt cselekedjük, nem teszünk 
önmagunknak kárt, elősegítjük egyesületünket fejlődé
sében, ami a saját magunk és családunk, az özvegyek 
és árvák segítése, vezetőségünk munkájának könnyí
tése és az utánunk elkövetkező generáció részére a 
mienknél egy biztosabb bázis hátrahagyása szempont
jából — kötelesség. Szy Ferenc

erdőőr.

Szerkesztői üzenetek
Többeknek: Ügyvezető elnökünk és egyben lapunk 

felelős szerkesztője oly nagy tömegben kapja a kartár
sak, illetve a szövetség tagjai által a szövetséghez inté
zett leveleket, hogy azokra teljes lehetetlen minden 
egyes esetben azonnal választ adni, s ezért kénytelen 
bizonyos sorrendet betartani, kérjük tagjainkat, hogy 
az esetleges késedelmes válaszadást ne vegyék rossz
néven, hanem várják meg türelemmel amig a választ 
megadni lehetséges. Mert ahhoz még nincs elég anyagi 
erőnk, hogy külön irodát, külön személyzetettel tart
sunk fenn magunknak. S igy az ügyvezető elnök és 
titkára, a rendes hivatalos elfoglaltsága mellett csak 
a délutáni és esti szabad óráiban tudja ellátni a szövet
ség ügyeit, s amellett a lapszerkesztést, a különböző ja
vaslatokhoz szükséges adatgyűjtést, a javaslatok elké
szítését és megtárgyalását, kérvény ügyeket stb. stb. 
s bizony igen, igen nehéz emellett a levelezés lebonyolí
tása. Mindezekre tekintettel szives elnézését és türel
mét kérjük az érdekelteknek. — Szív. üdv.

Milosevics J. Isaszeg: A beküldött 18 P, mint Mil
osevics, Ondrik, Fekete és Szerencsés kartársak befi
zetését megfelelően elszámoltuk. Ugyancsak a küldött 
30 P 50 fill-t is kívánságuk szerint. — Szív. üdv.

Hugli Pál, Egerbakta: Cikkét köszönjük s igen ta
nulságosnak tartjuk, leközöltük, ha más hasonlóan köz
érdekű dologról tudna ismertetést írni, írja meg bátran, 
a kezdet nehézségeitől nem szabad visszariadni, elöljá
róinak igazuk volt s jól tették, hogy Írásra ösztökélték. 
Szív. üdv.

Kótkay Mihály, Kutberek: Mivel a beküldött ösz- 
szeg célja*jelezve  nem volt, az egész 1 P 50 fill. tagdíj
ként számoltatott cl s igy maradt ki a temet k. S. A.-ból, 
tagdíja ezzel 1928. március 31-ig rendezve van. A te- 
metk. S. A. tagjai közé felvesszük, ha beküldi az 1 P 
belépés és 3x50=1 P 50 f-t, az eddigi három haláleset 
utáni járulékot.

Rauh Ferenc, Dunakömlöd: 50%os tagdíj kedvez
ményt megadjuk, tagdíja: 1928. március 31-ig rendezve 
pártfogónak minden olyan nagyállásu, befolyásos ur jó, 
akinek a minisztériumokban összeköttetései vannak. 
Pl: a kerület képviselője, alispán, főispán, vagy báró, 
gróf, nagybirtokos, egyetemi tanár, főjegyző, polgármes
ter, miniszteri tanácsos, államtitkár, de igen sokszor az 
ilyen, v. hasonló nagyur komornyikja — inasa — v, 
szakácsnéja is megteszi, hogy sikerrel közvetít.
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KZ ERDŐ 15

Pócza Sándor, Lövő: Lépjen be tagnak, úgy a la
pot díjtalanul kapja.

Horváth József, Sziágy: A küldött 9 P-vel tagdíja 
1928. junius 30-ig rendezve.

Tóth Gyula, Gödöllő: Hátraléka 1927. évre 9 P. Be
ígért jobb cikkeit kíváncsian várjuk.

Czitrovszky Alberrt, Bátaszék: Szives közreműkö
dését köszönjük, de miért nem lépet még be?!

Gábor János, Hajduhadház: A bokülddött összeg
gel tagdija 1928. április 30-ig rendezve. — Juhász And
rás. szintén 1928. április 30-ig rendezve. — Id. Gábor 
Sándor 1928. március 31-ig rendezve. — Szív. üdv.

Babos Sándor, Fajda: Tagdija 1928. március. 31- 
ig rendezve. Mi a tagdíj fizetését nem sürgetjük, min
denki akkor tehet .leget ezen kötelezettségének, ami
kor van miből, a fontos az, hogy akkor tényleg telje
sítse is, ezt a maga és kartársai közös érdekében vál
lalt kötelességet.

Raffel Miklós vadőr, Tata: Ma igen sok az állás
nélküli kartárs és igen, igen ritkán akad üres állás, 
azért ha valaki már valahol helyben van, ha még oly 
kis fizetéssel is, tartson ki helyén hűséggel, mert ma 
igen sokan örülnének, ha olyan helyet kaphatnának, 
de nincs. Tagnak 50%-os tagdijkedvezménnyel is fel
vétetheti magát, ha a küldött nyilatkozatot kitöltve 
beküldi. — Szív. üdv.

Máté János, Gyimót: Beküldött 9 P kívánsága sze
rint nyert elszámolást,— lapot küldtünk.

Mike Pál, Sopron: Lapot a közölt címére rendesen 
küldjük, ottani postán azt Önnek kell megreklamálni. 
Szív. üdv.

Czakó Ferenc, Kisszállás: Szives értesítéséért hálás 
köszönet. Vándorgyűlésről majd még Írunk. Címekre a 
mutatványszámot elküldöttük. Tagdija a küldött ösz- 
szeggel 1928. junius 30-ig rendezve van. — Szív. üdv.

Kálinger József, Lenti: Lapelőfizetésük 1927. vé
géig rendezve, örömmel vesszük mindkettőjüket tag
jaink közé. Belépési nyilatkozatot küldjük s azt kér
jük aláírva visszaküldeni. — Szív. üdv.

Koronkai Kálmán, Hegyfalu: Tagdíja a beküldött 
összeggel 1928. junius végéig rendezve van. Temetke
zési segélyalapra elszámolva 1 P 75 fill.

Kováts Ödön, Kőkapu: Tagjaink sorába felvan vé
ve 1927. julius 1-től. Bedőt nem lehet most szerezni. De 
a kir. Erdőfelügyelő könyvtárában talán van egy, kér
je kölcsön tanulmányozás céljára, talán kiadja.

Füredi László, Taródfa: A küldött 20 P-vel tagdija 
1928. év végéig rendezve. Graczer erdőlegény javára 
6 P elszámolva, ha még 3 P-t küld úgy 50%-os tagdíj 
kedvezménnyel számítva az 1928. évre rendezve lesz.

Szabó János, Hidegkút: Tagok sorába felvettük. 
Beküldött összeget 10 P-t óhaja szerint elszámoltuk. 
Mi minden tagtársunkat egyformán megbecsüljük, tisz
teljük és szerejük, amíg ez megérdemli; akár erdőszol
ga, akár erdőlegény, akár vadőr vagy főerdész is, az a 
fontos, hogy becsületes és dolgos ember legyen. Hogy 
egyesek lenézik kisebb rangú társaikat, az az illetők 
egyéni gyengesége, amivel a saját észbeli fogyatékos
ságukat bizonyítják, mert az igazán okos és tanult em
ber sohasem nézi le az egyszerűbb, de becsületes .ember
társát. — Szív. üdv.

Hauk Sándor, Pálosveresmarth: Raffel Miklósnak 
irt üzenetünk első részét olvassa el, abból megitélheti a 
máj helyzetet. Hirdetést közöljük. Szív. üdv.

Róna János, Mezőtúr. Levelére válasz megy, nagyon sok 
munka miatt eddig nem volt "erre időnk. Szív. üdv.

Kosa Sándor, Bánokszentgyörgy: Tagok sorába fel
vettük, küldött összeget kívánsága szeirnt elszámol
tuk. Mutatványszámokat közölt címekre elküldöttük. 
Szív. üdv.

Czakó Ferenc, Kisszállás: Cikkét köszönjük, kö
zölni fogjuk. — Szív. üdv.

Kiss István erdőőr, Győr: Az alapszabályokat 
csakis akkor fogjuk kinyomatni, ha azok már véglege
sen jóváhagyattak, mert a módosítást és az uj címei 
csak most vasárnap, február 19-én a közgyűlés elöntötte 
el, mi legyen. Abban igaza van, hogy aki nem érti meg a 
mi becsületes szándékainkat és nem támogatja a szövet
séget, nem is igaz kartárs. — Szív. üdv.

Szaják Kárroly, Dunaföldvár: Gyüjtőivet megkap
tuk, beküldött összeget köszönettel elszámoltuk kíván
sága szerint. A kedves levélért és a boldog újév kíván
ságáért hálás köszönet, igaza van, de mennyire igaz az, 
hogy a folytonos tülekedés és agyarkodás helyett jobb 
is, szebb is és célravezetőbb is az, ha őszinte testvéri 
szerzetet, egyetértést és összetartást gyakoroljuk és 
ápoljuk egymás között és egymás iránt. Tényleg azt, 
hogy ki a képzetebb, azt a hivatali felsőbbség úgyis 
elbírálja és eldönti az egyes egyén által a szolgálatban 
felmutatott gyakorlati sikerei alapján. Mi is önnel 
mondjuk és kiáltjuk: „Legyünk jó testvérek“, „Tart
sunk össze és szeressük egymást.“ — Szív. üdv.

Varga István, Rátót: Menjen be Veszprémbe a kir. 
erdőfelügyelő úrhoz, mondja el neki amit nekünk meg
irt és kérje meg, hogy intézedjen ügyében a várme
gyei közigazgatási bizottság utján, mi is fogunk ügyé
ben nála, eljárni, illetve levélben fogjuk támogatásiát 
kérni.

Mazányi Ottilia, Tardos: Kizárólag helyszűke s a 
fontosabb ügyek miatt nem közölhettük eddig, majd 
idővel sorra kerül. Szív. üdv.

Ifj. Kovács Lajos, Mándok: Lev. lapjáért köszö
net, adott címekre mutatványszámokat és önnek pályá
zati hirdetményt megküldöttük, ha jelenleg nincsen is 
állásban azért beléphet tagnak, csak a féltagdijat kell 
fizetnie, s a lapot ingyen kapja. — Szív. üdv.

»Szűcs József, Nagykőrös: Panaszuk jogos, jelentést 
kell tenniök az illetékes m. kir. erdőfelügyelőnek s őt 
kérjék fel, hogy hivatalosan, sürgősen lépjen közbe, 
illetve rendelkezzék ügyükben, ha igy nem érnek célt 
írják meg, akkor előterjesztjük a földmivelésügyi mi
nisztériumhoz. A beküldött 15 P-t kívánsága szerint el
számoltuk.

POLGÁR KÁLMÁN F77
ÓRA ÉS ÉKSZERTELEPE

r g BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 5., I.

ÓRÁK 5 évi jótállással! 
Ékszerek aranyból hat havi lefizetésre!

KÉRJEN AJÁNLATOT!
JAVÍTÁS! VÉTEL! CSERE!

Vidéki megbízásokra nagy gondot fordítok.
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A Z ERDŐ

„MEASz“ tagjainak névsora
(Folytatás.)

Almersdorffer László ue. Monostorliget, Aschenbrenner Lőrinc 
őe. Porva, Bien József Kisvaszar, Vorsteleky László mkea. Örkény, 
Brozsonics József szveő. Gadány, ifj. Czikk Ferenc érsueö. Gemenc, 
Dabranoki Mihály jeö. Szentgál, Facskó János fkeő Lencserdő, 
Farkas József húszé. Veszprémhídegkut, Fellner János ueő. Mehe- 
töspta, Fellner Vendel ueő. Mehetöspta, Gazdag István ueő. 
Veszprémhidegkut, Gelencsér János ueő. Márkó, Grüner Mihály 
mkeő. Ujmassa, Hegyi János jeö. Veszprém, Horváth János ueő. 
Fenyőfő, Juhász Ferenc useő. Mátrád er ecske, Kováts József ufeő. 
Eplén y, Kriston András ueő Borsod, imf. Kroyer János Balaton- 
csicsó, Kusche Gusztáv uel. Pusztamarót, Lipkovics János fv. Fel- 
nébet, Márton Bálint ueő. Recsk, Micheller János ueő. Márkó, 
Miklós István ueő. Sirok, Nagy Antal ufeő. Párád, Nagy lnne 
veő. Debrecen, Nagy János mkfeő. Kecskemét, Nagy János ueő. 
Debrecen, Nagy Károly ueő. Párád, Nagy József ufv. Alcsut, 
Nagy Alajos kápteő. Pákozd, vitéz Nagy Lajos jse. Győrszentiván, 
Nagy Lajos mkeő. Budakeszi, Nagy Lajos ueő. Vasshosszufalu, B. 
Nagy Miklós esz. Hajduhadliáz, Nagy Sándor mkfeő. Orosháza, 
Nahoczky Antal v. Szarvaskő, Náray Albert, Neusinger La
jos ueő. Tata, Neznik István mkeő. Sajóbábony, Németh József 
ueő. Bakonyjákó, Németh József Nódosdierdőn, Németh Lajos 
meő. Tarpa, Németh Lajos ueő. Cur, Novák Ferenc mkfeő Be- 
kénypta, Novodárszky Gyula mkeő. Ládi, Nyitrai Kálmán ueő. 
Győrszentiván, Oláh Béla ueő. Pusztamarót, Ondrik Mihály mkeő. 
Isaszeg, Onirico László hpe. Bernece, ónodi József kirkaző Pilis
szentlélek, Oravecz Antal ueő. Bükkzsérc, Orbán Dénes mkfeő. Sa
jóbábony, Orosz Gyula nymkfeő. Esztergom, Orosz László Szom
bathely Orsonics István ue. Pula, *Orosz  László Szombathely, id. 
Oszvald János eő. Vámosmikoia, ifj. Oszvald János eő. Nagy
börzsöny, Ottó Ferenc mkfeő. Perbál, Pákzody Ernő e. Sziget
monostor, Páll Lajos eő. Guth, Pál Mihály ufeő. Ugod, Pálfy 
Mihály ueő. Tar, Palaczky József ueő. Jutaspuszta, Pap István 
ueő. Bélapátfalva, Papp István mkfeő. Valkó, Pap László eő. 
Debrecen, Papp Miáhyl mkfeő. Valkó, Panna Béla hpe. Király
háza, Páris Sándor mkeő. Diósgyőr, Raszterek Antal hpe. Kut- 
berek, Petrofszky Miklós kbfeő. Hajduhadliáz, Pintyili László 
mkfeő. Mcsolyástelep, Plank Nándor ueő. Úrkút, Plozer István ueő. 
Erdőháza, Pócza István ueő. Pilisszántó, Podhorszky János mkfeő. 
Miskolc, Polacsek János ea. Budakeszi, Pothánszky József mkeő. 
Tóváros, Pózna Rezső ueő. Nagybörzsöny, Prém Béla ueő. Fenyő
fő, Próder István ae. V. Tolna, Prókay Gyula mkeő. Bekénypuszta, 
Prokob Lajos end. Alsóhámor, Puska Pál mkeő. Ujhuta, Rába Jó
zsef ueő. Úrkút, Rácz József mkeő. Zebegény, Rámpl Ferenc eő. 
Tata, Rausch Gyula ueő, Baj, Ráüli Ferenc Dunakomlőd, Reisen- 
büchler Péter mkfeő. Miskolc, Remiczky Antal kkaeő. Márianosztra, 
Rezanka Ágoston pe. Ugodö, Rékmann Ferenc keő. Sukoró, Ré- 
pásy Ferenc mkfeő. Diósgyőr, Rieder Ferenc ueő. Császár, Róka 
Béla ueő. Rókapuszta, Róka József mkeő. Visegrád, Rombai László 
ueő. Szendrő, Róna János mkeő. Mezőtúr, Roskó Pál mkeő. Vi
segrád, Rosta Imre ufeő Szűcs, Rosenberg Jakab egy. Pári, Rot- 
tcnhoffer Andor ea. Sagujfalu, Rotter Károly mkeő. Kiskunha
las, Rozmán József mkeő. Felsőszeleste, Ruppert József uell. D.- 
szentmiklós, Sándor Imre ueő. Haláp, Sándor László veő. Debre
cen, Sárkóczy József mkfeő. Miskolc, Sebők Sándor ea. Budapest, 
Seifert József mkea. Kaposvár, Serfőző József ueő. Szilasbalhás, 

Simon Menyhért ueő. Sany, Sipos Ferenc ueő. Porva-Szépalma, 
Sochr 8mil ufv. Egervár, Soltész Gyula ueő. Dubicsány, Sós Fe
renc ueő. Apatistvánfalu, Soós Ferenc ueő. Orfalu, Szlanszky Ernő 
mkfeő. Királyszállás, Stéer Ferenc ueő. Bánhida, Stegena Béla 
mkea. Szeged, Stegena Béla ueő. Lendvaujfalu, Stark Sándor feő. 
Baja, Strobentz Géza udeő. Hámor, Stubenvoll Rezső ue. Tata, 
Stubnya Mihály hkafeő. Pilismarót, Stumpf László ueő. Pilisma
rót, Suppán István eérteő. Szár, Surin István mkeő. Gödöllő, Sü
megi István he. Alsószeleste, Sümegi László ueő. Alsószeleste, ifj. 
Sümei ’ László el. Uraiujfalu, Schoily Antal kkaeő. Pilissztlélek, 
Scheib Kálmán mkeő. Visegrád, Schilling György keő. D.-bogdány, 
Schleichart Nándor mkfeő. Miskolc, Schmidt József kkael. Pilis
marót, Schmuck János mkeő. Nagvkáta, Schneider Ernő mksem. 
Székesfehérvár, Schödl Sándor mkeő. Budakeszi, Schubauer Jakab 
mkeő. D.-bogdány, Schuppauer Mihály mkufv. Visegrád, Schüszterl 
József kbeő. Visegrád, Schütz Gyula mkeő. Ujhuta, Schwendtner 
Antal eő. Nagykovácsi, Szabó Ferenc eő. Czecze, Szabó János ueő. 
Görömböly-Tapolca, Szabó János kliaeő. Pilisszentlélek, Szabó Ist
ván ueő. Surcsatás, Szabó József ukeő. Bükkaranyos, Szabó József 
ueő. Tés, Szabó József ueő. Hövej, Szabó Márton mkeő. Visegrád, 
Szalay Gyula ue. Vép, Szalai József Csesznek, Szalay Péter ufeő. 
Pusztamarót, ifj. Szalay Péter uel. Pusztamarót, Szalay István 
I. o. eő. Párád, Szakonyi Mihály, ueő. Tótvázsony, Szanyi Jó
zsef ueő. Bakonybél, Szarka András mkeő. Valkó, Szász Nán
dor mkeő. Diósgyőr, Szedlmeyer György Csesznek, Szekeres 
Károly pe. Baj, Szekeres Károly Magyarkertelend, Szerencsés 
Mihály mkeő. Isaszeg, Szklenár János jeő. Alsópetény, Szklenár 
Mihály Alsópetény, Szojcz János I. o. eő. Sirok, Szoják Károly 
feő. Dunaföldvár, Szolnoki Antal eő. Hajdúböszörmény, Szopkó 
Péter mkfeő. Királyhalom, Szőke József mkfeő. Kékmező, Szöl- 
lőssy Sándor e. Kisterenye, Sztraka Bertalan mkeő. Diósgyőr, 
Sztreborny György eő. Hajdúböszörmény, Sztudenka Pál hpe. 
Bernece, vitéz Szuhay Miklós mkeő. Tiszacsege, Szűcs József 
mkfeő. Szigetmonostor, *'P.  Szűcs József ueő. Nagykőrös, V. 
Szűcs László ueő. Nagykőrös, Szy Ferenc mkfeő. Püspökladány.

I Folytatása követkéz k)

Megjelenik minden hó 15-én.

Erdeiienyőmag, feketefenyömag, luc- 
íenyőmag, vörösfenyőmag, minden bél
és külföldi tűlevelű és lombfamagot: ma
gaskőris, juharmagok, akácmag. Erdé
szeti csemeték saját faiskolából, gyü
mölcs vadoncok. Slav. kocsányos és 
kocsánytalan tölgymakk. Kocsányos, 
kocsánytalan és csertölgy csemete! 
4 é. is. lucíenyőcsemete tavaszi vetésre, 
illetve ültetésre ajánl garantált, legprímább 
minőségben

Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár 
Árjegyzék Kőszeg (Vas megye)

Tagoknak és előfizetőknek az álláskereslet és a kínálat rovata rövid közlésekre díjtalanul áll rendelkezésre. — „Az Erdő“ munkatársai 
megfelelő írói tiszteletdijban részesülnek. — A lap után netalán származó tiszta jövedelem teljes összegében a M. E. A. Sz. javára for- 
dittatik. - - Hirdetések egy hasábos garmondszedés milliméter soronkint 10 fillérrel, táblázatos és garmond betűnél kisebb betüfajszedés 

másfélszeres egységárral számittatik.

A kiadásért felelős : Nádaskay Richard.

Nyomatott a Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállatat Rt.-nál Miskolc, Hunyadi-utca 13. (Igazgató: ifj. Ludvig István.)
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A Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki-Segédszemélyzet Országos Szövetségének hivatalos lapja
Előfizetési ár ; Egész évre 6 Pengő, fél évre 3 
Pengő, negyed évre 1*50 Pengő. — Egyes szám 

ára 60 fillér.

Szerkeszti:
NÁDASKAY RICHARD 

a MEASz ügyvezető elnöke.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéz
iratok stb.) „Az Erdő“ szerkesztőségéhez Mis
kolc, Pénzügyi palota III. e. 55. sz. alá intézendők.

A közgyűlés
A „MEOSz.“ ez évi rendes közgyűlését alapszabály

szerűen 1928. évi február hó 19-én, vasárnap délelőtt 9 
órakor Budapesten, az Állami Altisztek Nyugdijpótló 
Egyesületének helyiségében tartotta meg s annak mind
végig méltóságos, komoly és ünnepélyes lefolyásáról 
az alábbiakban számolunk be tagjainknak.

A közgyűlést ügyvezető elnökünk nyitotta meg az
zal, hogy a megjelentekkel, elmondotta a „Magyar Hi
szekegyet“, ezután üdvözölte a szépszámban megjelent 
tag- és kartársakat, valamint a vendégként megjelent 
Tomasovszky Imre miniszteri tanácsost, egyben beje
lenti, hogy hivatali elfoglaltság miatt távolmaradásukat 
kimentették, levélben kívánva sok sikert a MEOSz to
vábbi működéséhez, Pfeiffer Gyula ministzeri tanácsos 
az erdészeti főosztály főnöke. Papp Béla és Spettmann 
János ministeri tanácsosok.

Az ügyvezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés 
az alapszabályszerü ötvennél több tag jelenléte folytán 
határozatképes.

A közgyűlésen jelenvoltak a következők: Elnök: 
Nádaskay Richard. Titkár: Homyánszky Antal. Pénz
tárnok: Béldy György. Számvizsgáló bizottsági tagok: 
Sárkóczy József és Répássy Ferenc. Scheichardt Nán
dor, valamint a MEOSz alábbi tagjai: B-edők Mihály, 
Gaál Dániel, ifj. Makai György, Haber János, Zorn Jó
zsef, Szklenár János, Bengó Imre, Gyűszű József, id. 
Kursli András, Molnár Andor, Haverük István, Fajnel 
János, László JánoS“, Daubner Sándor, Király Sándor. 
Milcsevics János, Tihanyi István, Berze Lajos, Nagy 
Alajos, Kovács István, ifj. Zöldi Ferenc, Cseh János, V. 
Szűcs László, Barthos Ferenc, Rupik Ede, Polacsek Bé
la, Bihary Dezső, Gottvald Pál, Harikovszky József, 
Katzián József, Daróczy Márton, Hauber Endre, Tóth 
Gyula Alajos, Pap István, Deák László, Kosztolánczy 
Lajos és Pál, Kolb Gyula, Molnár Béla, Mocsár Gábor, 
Barnóczky. István, Sebők Sándor, ifj. Kolpaszky Gyula, 

Vincze Sándor, Folbert János, Bölcs István, Varga Pál, 
Adamis József, Stübenvall Rezső, Cservenka Ferenc, 
V. Szekeres Károly, Gábris József, Neusinger Lajos, 
Vizner Sándor, Gábris István, Törkenczy József, Steer 
Ferrenc, Vancsura István, Fekete József, Szerencsés 
Mihály, Borteleky László, András Gyula, Seifert József, 
Tóth József, Geschwind! József, Ondrik Mihály, Róka 
József, Puska Pál, Polacsek Kálmán, Bujtás József, 
Scheyler János, id. Kolpaszky Gyula, Bózner János, 
Maszlagi Géza, Turcsányi Lajos, Kucsera József, GrelL 
netzky János, Kis Tóth József, Grandtner Árpád, Csé*  
pány István.

írásbeli meghatalmazással képviseltették magukat 
az alábbiak: Kovács Károly, Reisenbüchler Róbert, Zad- 
ránszky István, Bősz Mihály, Kosa Ferenc, Kolozsváry 
István, Czirják Ferenc, Balogh József, Dávid József, 
Kiss Gábor, Kiss Sándor, Tóth Ferenc, Holczbauer Jó
zsef, Kozma Mihály, Nagy Károly, Holló József, Bolcsó 
István, Bozó József, Hodai István, Hasznosi János, Mik
lós Miklós, Jákli János, Jacsmanik Barna, özv. Balázs 
Lajosné, Miklós István, Kocsis Lajos, Szajcz János, Tu- 
za Miklós, Molnár István, Zolnay Imre, Gyarmati Lajos, 
Nagy Imre, Sándor Imre, Novodánszky Gyula, Hoff
mann Endre, Bruger Géza, Gábor László, Metz János, 
Milis István, Magyar Márton, Rausch Gyula, Ballabás 
János, Csuka János, Ballabás Sándor, Hermann Ferenc, 
Emmer Antal, Bräner Hermann, Horváth Sándor, Fe- 
renez Károly, Ruppert József, Grünzeig Alajos, Horváth 
Gyula, Miklay Kálmán, Rámpler Ferenc, Fodor István, 
Neznik István, Jedinák Gyula, Kelemen József, Zsurilla 
Lajos, Tóth István, Pintyili László Boldizsár Tamás, Pró- 
kay Gyula, Novák Ferenc, Lojzi János, V. Kiss János, 
Szőke József, Battyányi Lajos, Barcza Dániel, Fekete 
Ferenc, Máramarossy Gyula, Gyurkó Bálint, Csabaiik 
Gyula, Grünner Mihály, Klucs Ferenc, Józsa János, 
Hlapek János, nyolc aláirás olvashatatlan volt s igy 
összesen: 170 érvényes szavazat volt, tehát az alapsza
bályszerü Ötvennél jóval több. Minthogy a közgyűlés a 

II. évfolyam. 4. szám, 1928 április 15.
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arra, hogy az 
kívánta, ezért 
Béldy György 
felolvasta, il- 
jövő évi költ-

9.051 P 13 fill. 
5.230 P 74 fill.
3.820 P 39 fill. 

a MEOSz törzs-

titkári jelentés felolvasását tekintettel 
nyomtatásban fog megjelenni elmellőzni 
az elnök megadta a szót a pénztárnoknak, 
ín. kir. főerdőőr, a MEOSz pénztárnoka 
let ve bemutatta az évi zárszámadást és a
»égvetési. A zárszámadás szerint, amint azt már lapunk 
f. évi január havi első számában előzetesen és részlete
sen közöltük, az évi összes bevétel beiratási, tag- 
és lapelőfizetési dijakból stb. volt 
az évi összes kiadás pedig volt 
a tiszta jövedelem az év végével volt: 
amely összeg alapszabályszerűen, mint 
vagyona — gyümölcsözően — takarékbetétként kezel
tetik, az OKH kötelékébe tartozó ,.Miskolci Keresztény 
H itelszövetkezet“-nél.
A f. évi kölségvetésben bevételre elő- 

irányoztatott összesen : 9.000 P.
az évi összes kiadásokra 7.000 P.
várható tiszta jövedelemként 2.000 P.

Úgy az előterjesztett zárszámadást, mint pedig a f. 
évi költségvetést a közgyűlés egyhangúan elfogada és 
megszavazta.

Folytatólag előterjesztette a pénztáros a MEOSz 
segélyalap számadását, mely szerint a segélyalap összes 
bevételei: 2.803 P 44 fill. volt, mely összeg, mint kama
tozó rövid lejáratú kölcsön a MEOSz tagjainál van el
helyezve.

Továbbá előterjeszti a temetkezési segélyalap elszá
molását, amely szerint 308 P 92 fill. volt a befizetés, 
amelyből 200 P temetkezési segély egyik elhunyt kar
társunk özvegyének tényleg kifizettetett. (A vonatkozó 
részletes elszámolást f. évi február havi lapunkban már 
közöltük.) A segélyalap számadásait a közgyűlés egy
hangúan vette tudomásul s az alap fejlesztését, illetőleg 
a további teendőket az ügyvezető elnökre bízta.

Sárkóczv József m. kir. főerdőőr, mint számvisgáló 
bizottság elnöke felolvassa a számvizsgáló bizottság je
lentését, mely szerint a MEOSz pénzkezelését és 
könyveit a számvizsgáló bizottság részletesen megvizs
gálta s azt minden tekintetben teljesen rendbenlévönek 
találta, s ezért kérte a tisztikar részére a szokásos fel
mentvény megadását, a közgyűlés a jelentést egyhangú
an tudomásul vette és a felmentvényt a tisztikarnak 
megadta.

Az ügyvezető elnök a temetkezési alap elszámolása 
kapcsán felhívta a tagok figyelmét arra, hogy a mai 
igen nehéz megélhetési viszonyok mellett, mily igen 
nagyfontosságu a MEOSz segélyalapja és jelesen a te
metkezési segélyalap. Rámutatott arra, mily nagy segít
ség az özvegynek a gyász első napjaiban az az egy-két 
száz pengős segély, melyet a szövetség nyújt, felhívja i 
a tagokat, hogy mindannyian lépjenek be a temetkezési ! 
segélyalap tagjainak sorába s a halálesetenként fize
tendő 50 filléres járulékot nesajnálják, mert senki sem 
tudhatja, hogy mikor kerül sorra, s hogy akkor mily 
jótétemény lesz az a családjának. Róna János tagtárs 
azt javasolja, hogy ne halálesetenként, hanem negyed
évenként, tekintet nélkül a. halálesetekre, történjék a 
befizetés felszólítás bevárása nélkül, ezt a javaslatot 
azonban a közgyűlés nem fogadta el, hanem az eddigi 
halálesetenként fizetendő 50 filléres befizetések fenn-

Az összetartás érzését, fontosságát és az ezzel járó 
kötelességek teljesítésének szükségességét, minden kar
társunkkal meg kell, hogy értessük.

tartását kívánta továbbra is. Vizner Sándor tagtárs a 
temetkezési segélyalapnak a családagokra való kiter
jesztését javasolta, aminek a jövőben, az alap fokozatos 
kifejlesztésével történő megvalósítását a közgyűlés az 
ügyvezető elnöki4? bízta.

Az ügyvezető elnök indítványára a közgyűlés egy
hangúan elhatározta a titkár évi jelentésének kinyoma- 
tását és propaganda célokra leendő felhasználását, ami 
a szövetségnek uj tagokkal leendő megerősítése céljából 
is szükséges és már a közel jövőben megjelenik. Gavra 
Alajos m. kir, erdőőr olvasta fel ezekután Írásban is 
beadott javaslatát és annak indokolását, amelyet tekin
tetei közérdekű voltára, itt teljes egészében közlünk:

MIÉRT?

Sokszor tűnődöm rajta, hogy mién történhetik 
meg még ma is az, hogy egy nem főiskolát végzett kéri, 
s nemcsak kéri, de még követeli is, hogy bocsássák őt 
erdőtiszti eskü letételére?

Noha a régi törvényünk erre módot nyújt kivéte
les esetekben, mégis beteges kívánság lehet ez a sze
rénytelen kérelem azok részéről, akik ezt teszik.

Szerénytelennek nevezem ezt azért, mert ha egy
két egyén akár szakiskolát végzett, akár magánvizsgán 
képesítést nyert, egyén legyen is az véletlen szerelmesé
vel magánuradalomban jobb altiszti állásban tud elhe
lyezkedni, azért nem kellene azonnal megtagadni a többi 
kartársát és a jobb módban mindjárt magas lóra ülve 
az erdőtiszti eskü letételét követelni, hogy ügyünk el
intézése késik, azt egyrészt ennek is ulajdonitsuk. — 
A második kérdés, amit felteszek, szintén így kezdődik : 
miért lehetséges még ma is az, hogy a legjobb magán- 
erdöbirtokoknál a valamirevaló állások idegen honosok
kal vannak még ma is betöltve?

Megcsonkított hazánk oly kevés erdejéhez kell-e, 
hogy idegenek is legyenek az erdészet szolgálatában, 
most mikor a bennünket környékező államok még az 
ott született véreinket is kiüldözik, nálunk jószívű 
magyaroknál pedig a még magyarul sem tudó idegen 
honpolgárok nagyszerűen érezhetik magukat. Ki az az 
erdobirtokos, aki kimerné mondani, hogy nálunk nin
csen szakképzett erdőmérnök vagy szaktudással bíró 
segédszemélyzet, s mégis mily nyugodtan éldegélnek 
közöttünk az idegenek.

Mint vendéget, igaz magyar vendégszeretettel, szí
vesen látjuk az idegent, mert tudjuk azt, hogy abból 
szegény hazánknak csak haszna lehet, — de mikor úgy 
az erdőmérnöki, mint az altiszti pályán annyira érez
hetővé vált az allasnelküliség, — akkor szerény néze
tem szerint fel kellene kérni a mélyentísztelt erdőbirto
kosainkat, hogy legyenek tekintettel mireánk is és ad
dig^ míg egyetlen egy magyar kartársunk ezen a pályán 
állásnélkül van, addig idegen honos ne lehessen a ma
gyar erdészet szolgálatában. Hisz akik idegenek itt van
nak alkalmazásban, azok odahaza úgy az erdőkiterjedé
sét, mint a jobb megélhetést tekintve könnyen eltudhat 
nak helyezkedni, különösen akkor, ha itteni bizonyít
vánnyal igazolják, hogy annyira jó szakemberek voltak, 
hogy még itt idegen földön is a legjobb állásokat töl
tötték be eddig.

Bármily furcsán hangzik is, amit mondok, az első 
fecske már megjelent számunkra. Ha olvasta valaki az 
Erdészeti Lapok novemberi számának vezércikkét az 
tisztában lehet azzal, hogy az arra legilletékesebbek is 
foglalkoznak az altiszti kar átszervezésével.

Legsürgősebbnek tartja az említett cikkben a név
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felen író (áldott legyen a keze Írása) ügyünk rendezését. 
Ha tehát magunk kérnénk feletteseinket arra, hogy 

ezekután a nem főiskolát végzett kartárs semmi szin- 
alatt ne bocsájtassék erdőtiszti vizsga letételére, elöál- 
lana az a helyzet, hogy ügyünk mielőbb dűlőre jutna. 
Nézetem szerint az összes eddig végzettek akár szak
iskolás, akár magánvizsgás, akár pedig a gazdasági is
kolát végzett egy kalap alá volna helyezendő, s ezekután 
megnyitnának számunkra egy minden más pályán is el
érhető segédtiszti státust. Hogy ezen a megnyitandó ka
pun keresztül kik volnának legelsősorban bebocsájtan- 
dók, azt felsőbb hatóságunkra bízzuk.

Valószínű, hogy egy bizonyos előképzettséget némi 
általános műveltséget, bizonyos gyakorlati tudást meg
fognak követelni tőlünk, — mint azt minden más pályán 
is megkövetelnek, — de ettől vissza ne riadjon senki 
sem, mert aki ezzel tisztában van az igen is tudni fogja 
a módját annak, hogy esetleges követelményeknek meg
felelni is tudjon s be érhessen az Ígéret földjére.

Kérelmünk tehát feletteseinkhez e tekintetben az 
legyen, hogy ügyünk mielőbb tárgyalás alá vétessék.

Fejtse ki szövetségünk illetékes helyen az erdő és 
vadászati altisztek kiképzése reformjának szükségessé
gét, megindokolva ezen kérelmet azzal, hogy a jelenlegi 
altiszti karban öt féle előképzettséggel vannak ma is és 
lm megnyitják mindenik számára a segédtiszti státus 
elérhetését, akkor következhetik csak a végleges reform 
az altiszti, illetve a segédtiszti kiképezést illetőleg. Né
zetem szerint nem okolható senki sem, hogy olykor szü
letett, amikor még erdőgazdasági iskolának hire sem 
volt.

Ha ezután külön lesz is választva a segédtiszteket 
kiképező iskola az altiszti iskolától. — azt megértjük, 
mert mint mondottam, a korral haladni kell, — de az 
eddig bárhol kiképzett, legyen dz ‘magánvizsgás avagy 
erdőgazdasági iskolát végzett, még az átszervezés meg 
nem történik mindenik altiszt marad előttem.

Most pedig rátérek a bennünket, erdészeti altisz
teket legjobban érdeklő témára. Ellenségeink által any- 
nyira megcsonkított szeretett hazánkban a legöbb pá
lyán ma már az évenként felveendők száma bizonyos 
mértékben korlátozva van, éspedig azért, hogy egy-egy 
pályán a túlzsúfoltság elő ne állhasson. Ha már most 
tekintetbe vesszük azt, hogy éppen bennünket, erdészeti 
és vadászati altiszteket érintett az átkozot Trianon a 
legsúlyosabban, mivel erdeink több, mint 80%-át rabol
tak el, tisztelettel javaslom, hogy kérjük felsőbb ható
ságunkat arra, hogy területünkhöz képest korlátozzák 
az évenként levizsgázok számát is.

Bocsánatot kérek, hogy úgy fejezem ki magamat, 
de szerény nézetem szerint belőlünk erdészeti altisztek
ből is túltermelés van. Ez lehet szerény véleményem sze
rint egyik legfőbb, legnagyobb oka annak, hogy sokszor 
bizony egy magánerdőbirtokosnál hirdetett -s a béresnél 
is kevesebb javadalommal dotált erdőőri állásra jobb
sorsra erdem ?s 20—30 kartars is pályázik. Éppen ezért 
sokan vannak igaz jó szakember kartársak, — akik hi
vatásuknak megfelelően elhelyezkedni nem tudva, — 
kénytelenek más pályán megküzdeni az élettel.

Előre bocsájtom, hogy javaslatom nem szól sem a 
magánvizsgazok, sem pedig a szakiskolát végzettek el
len, hanem valamennyiünk érdekében.

Minden egyes pályán a korral haladva évről-évre 
több és több előképzettséget kívánnak, ezt be kell látni 
nekünk is. Kérnünk kell magunknak, hogy a jövőben az 
altisztektől is nagyobb előképzettséget kívánjanak meg, 

ami csak a legnagyobb előnyére válhatnék erdészetünk
nek.

Azok a magánvizsgára készülők, kik már most gya
korolnak, — illetve most szerzik a szükséges gyakorla
tot, — záros határidőn belül levizsgáztatandók volná
nak. Természetesen már most kellene ebbeli szándékú*  
kát bejelenteni ott, ahol levizsgázni szándékukban van, 
s ha ez megtörtént, akkor kérjük egyszer s mindenkorra 
a magánvizsga végleges beszüntetését, a jövőben pedig 
bárki is, már csak a szakiskolában szerezhesse meg az 
erdészeti, műszaki szakképesítést. Ezzel megszűnne egy
szer és mindenkorra az eddig sokszor előfordult visszás 
állapot, hogy a szakiskolás és a nemszakiskolás kolléga 
között éppen az előképzettség miatt nézet eltérés álljon 
elő.

Ezt az egy javaslatot tartom célravezetőnek, már 
csak azért is mivel remény van arra, hogy a magán vizs
gákat előbb, utóbb úgy is befogják szüntetni, mert az 
tulajdonképen az 1879. évi 31. t.-c. akkori helyzetre ké
szült kivételes intézkedése volt, módot akart nyújtani az 
idézet törvénycikk azoknak, akik a törvény életbelépte 
előtt már idősek voltak e pályán ahhoz, hogy szakis
kolába mehessenek, s mégis alkalmuk legyen a megkí
vánt szakvizsga letételére. Ez volt szerény nézetem sze
rint idáig az úgynevezett átmeneti állapot.

Amint említettem is, távol áll tőlem még a gondo
lata is annak, hogy a magánvizsgázók ellen szóljak, hi
szen ők legnagyobbrészt szakunknak úgyszólván a zö
mét képzik és gerincét alkotják,"de végre ők maguk is 
belátják, hogy a korral nekünk is haladnunk kell, hi
szen még attól a TI—ITT. elemistától is ma már sokkal 
többet követelnek, mint teszem fel 30—40 év élőt.

Tudom azt is, hogy kényes dologba vágtam bele a 
fejszémet, de el kell végre következnie ügyünk rende
zésének és pedig úgy, hogy az a jelenlegiek érdekét szol
gálja és jobb létet előmozdítsa.

Számításom szerint körülbelül 2000-en vagyunk 
Csonkamagyarországon erdő és vadászati altisztek, 
ebből lehet 3%-ot számítani elhalálozásra, 3%-ot pedig 
ttyngalombavonulasra. Ez kitenne összesen évenkint 
120 apadást. Ezzel szemben évenként a szakiskolák bele
értve az erdőgazdasági szakiskolát is 50 a végzők száma, 
az erdőigazgatóságoknál pedig legalább is 150-en vizs
gáznak le magán utón évente.

Így tehát szerény számításom szerint legalább is 
200-an végeznek évente. És így legalább is 80-al több, 
mint amennyi elhelyezkedni tud.

•Megcsonkított hazánk annyira megkevesbedett 
erdői fentartásának egyik legfontosabb érdeke, hogy 
alaposan képzett segédszemélyzet kezelje azt, természe
tesen okleveles erdőmérnök irányítása mellett. Amint 
említettem már, pályánk túlzsúfoltsága miatt kénytelen
nek kartársaink sokszor bizony a léminimumon aluli, 
jóval kisebb dotációval is állást válalni, hogy egy ily 
kolléga miből tud megélni, az előttem rejtély, s ez soha 
sem lehet az uradalom hasznára. Pedig az igazán nem
zetgazdasági érdek, hogy az erdészetnél minden egyes 
alkalmazottnak meg kellene adni a szerény, de biztos 
megélhetést és az öreg rokkant korra pedig a szerény, 
de biztos nyugdijat. Mindezek alapján legégetőbb szük
ség a létszámapasztás.

A járási erdőőrök nyugellátását Vas vármegye ugy- 
tudom az érdekeltek teljes megelégedésére rendezte, 
ehez hasonlóan kérjük, hogy azt valamennyi vármegye 
mielőbb rendezze. (1. 49/1928.—I. 3. F. M. r.)

Ami a nyugdíj intézlmény létesítését illeti a magán- 
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erdőaltiszteket illetőleg a legfontosabb ugyan, de teljes 
részletességgel úgy sem tárgyalhatjuk le az idő sem 
futná, mert alapos tárgyalás alá kell venni annak min
den egyes pontját.

Röviden azonban elmondom, hogy hogy és miképen 
gondolom annak a „Measz“ segélyalapja keretén belül 
való megoldását.

Egy szépen megszerkesztett kérelemmel forduljunk 
az összes magán erdő birtokosokhoz, nem pénzt kérünk 
tőlük, csak egy kis jóindulatot és már is megvalósul
hatna, ha szerényen is, de egy biztos nyugdíj alap.

Kérjük tőlük azt, hogy minden egyes eladott ür, 
avagy ürköbméter fa eladásakor a vevőtől ezen nemes 
célra szedjenek be ürméterenként egy bizonyos százalé
kot, avagy 4—5 fillért.

Ez az igazán kis összeg nem sújtaná a fogyasztót, 
legyen az kettőtől négytized százalék. Remélhetjük, 
hogy erdőbirtokosaink e szerény kérelem elől nem fog
nak elzárkózni, hiszen az ő legfőbb érdekük az, hogy az 
erdészeti altisztek öregségükre valami biztosra, ha az 
kevés is, de támaszkodni tudjanak, mert nézetem sze
rint csak attól várható odaadó önzetlen munka, aki ré
szére a nyugellátás bármi módon is biztosítva van. Az 
így befolyó összeghez még .ezenkívül aki tagja óhajtana 
lenni e nyugdíj intézménynek, fizetne be havonta egy a 
szövetség által meghatározandó havi nyugdíj járulékot.

Ez volna szerény nézetem szerint egyik biztos alap
ja a nyugdíj intézmény felállításának.

Fentiekben megindokolt indítványom röviden össze
foglalva a következő:

1. Kérjük magunk feletteseinket arra, hogy egyszer 
és mindenkorra vágják el az útját annak, hogy a nem 
főiskolát végzett is kérhesse az erdőtiszti eskü letételét, 
s ezzel kapcsolatban kérjük számunkra az oly régen re
besgetett segédtiszti státus megnyitását.

2. Intézzen a szövetségünk a magyarországi magán 
erdőbirtokosokhoz olyértelmü kérelmet, hogy ameddig 
ezen a pályán állásnélküli erdőmémök és segédszemély
zet van, addig küldjék hazájokba vissza az idegenhonos 
állampolgár erdészeiket.

3. Az évenként levizsgázok számát kérjük korlátoz
ni mindaddig, amig pályánkon a túlzsúfoltság jelei mu
tatkoznak.

4. A járási erdőőrök nyugellátását a Vas várme
gyeiekhez hasonlóan kérjük rendezni.

5 Javaslom a MEASz segélyalapja keretén belül a 
nyugdíj intézmény megszervezését.

6. Végül a MEASz vezetőségének mondjunk hálás 
köszönetét eddigi buzgó munkájáért s teljes bizalmunk
ról biztosítjuk ezután is.

A közgyűlés Gavra Alajos m. kir. erdőőr tagtársunk 
ezen indítványát kitörő lelkesedéssel egyhangúan elfo
gadta és a szükséges további teendőket a vezetőségre 
bízta.

A következőkben közöljük ifj. Zöldi Ferenc köz- 
birtokossági erdőőrnek a közgyűlésen előadott ugyan
csak közérdekű indítványát:

Fővadászi, vadászi vagy erdőőri állást keres 26 éves 
nős, rom. kath., hat középiskolát és erdőgazdasági szak
iskolát végzett, több évi irodai gyakorlattal rendelkező, 
magas, izmos, jómegjelenésü egyén, kinek összes bizo
nyítványai a legkitűnőbbek. Vadászat, vadtenyésztés és 
vizsla idomitásban nagy gyakorlattal bir. Cime a kiadó- 

Szakvizsgázott erdöör sok évi gyakorlattal állást 
keres. Cime a kiadóban.

Néhány szó az erdőaltiszti személyzet 
nyugdíjaztatásáról: kapcsolatban 

az erdővédelemmel
Nagy csend, a némaságot csak néha tori át, egy-egy 

elhaló hang, „Az Erdőnkben“, az erdőaltiszti személyzet 
nyugdíjaztatására vonatkozólag.

Ennek okát egyfelől abban látom, hogy talán az er
dőaltiszteknek semmi sem fáj ezen ügyben, valami na
gyon jól megy sorsuk, nem fáj még a fejük sem, nem tör 
a bakancs sehol sem.

Vagy talán már olyan nemtörődömség fogta el 
mindannyiokat, hogy egy lemondó kézlegyintéssel, vagy 
egy fanyar mosollyal, elintézettnek hiszünk mindent ?

Mintegy Mackó módjára odúnkba bujunk és várjuk 
az enyhe heiyen a tavasz ébredését? Óh, erre ne várjunk, 
mert az a várt tavasz, minélkülünk, a mi megfeszített 
munkánk, szorgalmatoskodásunk, áldozatkészségünk 
nélkül, soha sem hoz kikeletet, soha sem hoz ébredést.

Hiszen láthattuk eddig, minő hideg és dermesztő 
volt, a kartársi együttérzés közötünk, csak mos kezd 
kissé felengedni, mióta összetett vállal, a szétszórt gyen
ge erőket összeszedve, kezdünk egymásért dolgozni, egy 
épülendő szép épülethez az alapot lerakni.

Hordjuk az apró téglákat mennél gyorsabban, rak
juk össze szellemi és anyagi kincsünket mind, az eddig 
elhagyott sorban élő erdőaltiszti személyzet helyzetének 
megjavítására.

Hiszen apró téglából épül a büszke palota, apró 
fillérekből gyűl a nagy tőke.

Ilyen apró, észre sem vehető gondolattal próbálok 
hozzájárulni, ahhoz a nagy épülethez, amit a mi veze
tőségünk tervez, az erdőaltiszti személyzet nyugdíjaz
tatására vonatkozólag.

Ahhoz, hogy valaha az erdőaltiszti személyzet nyug
díjügye tetőalá jusson, lehtöleg minden tekintetben kép
zett, fegyelmezett, szakképzettségének szolgálatban el
töltött idejének megfelelően, egyöntetűen a lehetőségig, 
jól fizetett erdőaltiszti személyzetre van szüksék.

Ha nem lesz különbség állami, magán és közbirto- 
kossági stb. altiszti személyzet között, sem szakképzett
ség, sem javadalmazás tekintetében, akkor vezetőségünk 
talán eléri azt, amit akar, mind fizetésjavitásunk, mind 
nyugdíjaztatásunk tekintetében.

Azt hiszem, de pozitive nem tudom, hogy az állami 
szolgálatban álló altiszti személyzet nyugdíjügyében, 
bizonyára másként áll a helyzet, mint akár a magán, 
akár a közbirtokosági erdőkben szolgáló személyzet 
nyugdíjaztatása tekintetében, mert úgy a magán, mint 
a közbirtokossági erdőkben szolgáló altiszti személyzet, 
ha szolgált mondjuk 30—40 évet némelyik, ha kivénült, 
a szolgálatát már teljesíteni nem tudja, esetleg kegye
lem kenyérena birtokos még néha benthagyja állásában, 
de bizony sokszor meg ez sincs meg, mehet az az erdő
altiszt, mondhatom koldulni, a vénségére talán valamit 
érdemelt nyugdíj helyett.

Kartársunk által kigondolt, de a megvalósulás felé 
nehezen haladó, úgy nevezet temetési segély, nagyon 
szép eszme, mondhatnám, ez már a mi nyugdíj ügyünk
ben ez a kezdet kezdete, a fundamentum, amelyen a ké
sőbbi nyugdíjaztatásunknak fel kell épülni.

Ámde úgy látom, hogy nehezen halad, nem igen si
etnek kartársaink az építőmester segítségére, ott áll az 
terveivel, tudásával a fundamentum mellett, hív ben
nünket, segítsük őt építeni, hiszen az az épület nekünk 
is hasznunkra fog válni.
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Ámde mi, kedves kartársak egyfelől el nem titkol
ható szegénységünk, másfelől örökös magyar nemtörő
dömségünk miatt, nem sietünk a nagy célt, a jobb jö
vendőt munkálni, csekély áldozatkészséggel sem, hagy
juk az idő kévékét gördülni felettünk.

Kedves kartársaim, én egy pár gondolattal, egy pár 
téglával jöttem segiteni, épiteni jobb jövőnk megalapo
zott épületét.

Egyik gondolatom a mai erdővédelemmel is kap
csolatos, nem elég csak jó, szép és mennél több erdőt 
nevelni, hanem azt meg is kell tudni védeni.

Erdővédelmünk bizony nagyon hézagos, egyik oka 
ennek a jelenleg rosszul megfizetet védszemélyzet.

Hogyan lehessen pontos és igazságos védelmet kí
vánni attól az erdővédszemélyzettől, akinek fizetése oly 
csekély, hogy folyton a megélhetésért kell fáradni, dol
gozni, teszem fel kapálni, kaszálni, aratni, hogy kenye
rét egész évre biztosítsa.

Vagy mondjuk vazallusává válik, a környékbeli la
kosságnak azáltal hogy reájuk van utalva, pedig nagyon 
sokszor a környék lakosságából kerülnek ki az erdők 
kárositói, már most a reájuk utaltság miatt, vagy egyál
talán nem, vagy nagyon ritkán jelenti fel a védszemély
zet őket.

Ha feljelenti akkor jön az egyezkedés, vagy job- 
banmondva a vármegyei érték és dijszabás szerinti kár- I 
térités kiszabása és megfizettetése, közvetlen a birtokos, 
vagy megbízott tisztviselője által, nem a kihágásokat bün
tető biróság közbejöttével, ami olybá tünteti fel a kihá
gás megbüntetését, mint valami magánegyeszség foly
tán létrejött kártérítés megfizetése lenne az erdei ki
hágás büntetése.

Igv az elsősorban élét veszi a védszemélyzet ambí
ciójának, másodsorban lovat ád a kártevő alá, mivel a 
büntetéstől való félelemről, ezen esetben szó sincsen.

Velem is megtörtént, hogy az erdei kihágó szemem
be nevetett, midőn felettes erdőtisztem elé vezettem, hogy 
a kártételt kifizesse, azt felelvén, — majd kiegyezünk.

Tehát énszeríntem, ne legyen kiegyezéses kártérí
tés, hanem minden esetben az illetékes biróság szabja ki 
a kártérítést és büntetést.

Ha lehetséges, kérjük az illetékes tényezőket oda
hatni, hogy a megbüntetett kihágó fizessen bizonyos 
összeget az erdőaltiszti személyzet nyugdij alapja ja
vara.

A vármegyei érték és dijszabás pl. a legeltetési ki
magokat, hajtópénz megfizetésére kötelezi; részemről 
szívesen lemondok ezen hajtópénzekről, a saját szemé- 
yemre vonatkozólag. Kérném a szövetségünkbe tömö

rült kartársakat ők is mondjanak le. Ámde a kihágó 
azért csak fresse meg azt, de az egyenesen csatoltassék 
az erdoaltiszti személyzet nyugdíjalapjához.

Azonban még az az idő el nem jő, hogy ezen hajtó
pénzek hovaforditásáról, felsőbb intézményes rendelke
zés történik, arra kérném szövetségünkbe tömörült kar
társainkat, a kezeikhez kapott hajtópénzeket küldjék 
be, szövetségünk nyugdíjalapja javára.

Tg az akadhat kartarsaink közt, aki azt felelheti ér
ié, miért vonjam el faradságom ezen csekély jutalmát, 
most is igen-igen üres zsebemtől és egy mindannyionk- 
kal közös nyugdíjintézmény javára fordítsam.

Az a kedves kartársam gondolja meg azt, hogy egv 
nemes célért, egy jobb jövőért fáradni és áldozni nem 
csak kell, hanem szükséges is, de ezen esetben ő nem 
áldoz semmit fáradságán é s jószívűségén kívül.

Ha tehát a minden esetben a kihágási biróság által 

megbüntetett kihágó fizetne az erdőaltiszti nyugdíjalap 
javára, csak valami csekély összeget is és mi bekülde- 
nénk azokat a bizonyos hajtó pénzeket nyugdíjalapunk 
javára, már könnyítést jelentene szövetségünk minden 
egyes tagjára, mert már ez is kevesbítené, a valamikor 
rendezendő fizetésünkből levonásba jövő, a nyugdíjala
punk növelésére visszatartott összeget.

Amíg nyugdij ügyünk rendezve lesz, addig is meg- 
könnyltné szövetségünk helyzetét, az addig elhalálozott 
kartársak özvegyeinek és árváinak segélyezésénél.

Kartársaim, ez a néhány szerény gondolat, ez az a 
néhány tégla, amit én a mi nyugdíjügyünk épületéhez 
hoztam, ha bele illik a fundamentum kövei sorozatába, 
szóval a t. kartársaim, valamelyest egyetértenek gondol
kozás módom helyességével, kérném a közgyűlés nevé
ben a mi t. vezetőségünket, a következő intézkedések 
megtételére:

1. Szíveskedjék a t. Vezetség a lapunkban „Az Er
dőben“, a szövetségünkbe tömörült kartársakhoz felhí
vást intézni arranézve, hogy a részükre legeltetési kihá
gásoknál megítélt hajtópénzeket küldjék be egyelőre 
önként, az erdőaltiszti személyzet nyugdíjalapja javára.

2. Tegye meg a t. Vezetőség a kezdeményező lépé
seket arranézve, hogy a vármegyei érték és dijszabás 
szerinti kiegyezés, kártérítés, erdei kihágási esetekben 
szüntettessék meg mindenkor, az arra illetékes biróság 
legyen hivatva az erdei kihágást elbírálni és a büntetést 
kiszabni.

Továbbá, illetékes helyen tegyen a t. Vezetőségünk 
lépéseket arranézve, hogy kötelezze az illetékes biróság, 
a birságon és kártérítésen felül, az erdei kihágót bizo
nyos csekély összeg megfizetésére, az erdőaltiszti sze
mélyzet nyugdij alapja javára.

Mindezek után kívánom, hogy a szövetségünkben 
tömörülő közkatonák lelkesedése soha ki ne aludjon, 
Vezetőségünk kitartása el ne lankadjon, hogy minél 
hamarabb épüljön fel az épület : szövetségünk testvéri 
egysége, igaz kartársi szeretete és hogy ezen szeretet 
magához ölelhesse nemsokára, ne csak a mai Magyaror
szág erdoaltiszti személyzetét, hanem a nagy, az inte
ger Magyarország minden erdőaltiszti alkalmazottját is.

A közgyűlés ifj. Zöldi Ferenc közbirtokossági erdő
őr fentiekben előadott ezen indítványát is egyhangú lel
kesedéssel magáévá tette és a szükséges további intéz
kedések megtételével ugyancsak a vezetőséget bízta 
(meg.

Következett az alapszabályok tárgyalása; tekin
tettel arra, hogy az alapszabályokat, illetve azok mó
dosítását a régi alapszabályok alpján, a belügyminiszter 
,errevonatkozólag annak idején kiadott rendeletéinek 
figyelembevételével, az ügyvezető elnök maga állította 
,össze és a választmány, két ülésén két Ízben is, részle
tesen letárgyalta, ennélfogva a közgyűlés az alapszabá
lyok részletes felolvasását és tárgyalását mellőzni kí
vánta s az ügyvezető elnök indítványára csak a szövet
ség címének meghatározását tette vita tárgyává. Hosz- 
szabb vita után a közgyűlés Répássy Ferenc m. kir. fő
erdőőr indítványára a következő címet választotta, il
letve szavazta meg a szövetség címéül: „Magyar Erdé
szeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos 
.Szövetsége“, röviden „MEOSz“. Ehhez a címhez szövet
ségünk ügyvezető elnökének előzetes előterjesztése alap
ján a földművelésügyi minisztérium erdészeti főosztá
lyának főnöke is hozzájárult és azt utólagosan is jóvá 
hagyta s így már ezentúl a jövőben szövetségünk hiva
talosan is ezt a címet használja s az alapszabályok vo
natkozó paragrafusa is ilymódon módosíttatott.
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Daróczy Márton tagtársunk azt indítványozta, hogy I 
a szövetség vezetősége tegye meg a szükséges lépéseket 
aziránt, hogy az átszervezés kapcsán, az ezidőszerint 
gazdátlan ,,erdész“ elnevezést az erdészeti műszaki képe
sítés alapján az erdészeti műszaki segédszemélyzet visel
hesse, azaz a rangjelzés ezentúl erdész jelölt, alerdész, 
erdész, pagony erdész, főerdész elnevezésssel történjék. 
Az indítványt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Ügyvezet elnök felhatalmazást kért, hogy az alap
szabályokat végleges jóváhagyás után kinyomathassa 
és mérsékelt áron a tagoknak kiadhassa a segélyalap 
javára, — egyhangúan megszavaztatott.

Ezek után a tisztikarban megüresedett helyek be
töltése és a választmány kiegészítése került sorra. Az 
ügyvezető elnök ünnepies csendben, szép szavakkal szá
molt be a közgyűlésnek arról, hogy Öméltósága Pfeiffer 
Gyula miniszteri tanácsos ur az erdészeti főosztály fő
nöke, mily igaz meleg szeretettel foglalkozik az erdészeti 
altiszti kar ügyeivel s mily igen értékes támogatásban 
részesítette már -eddig is a kezdet nehézségeivel küsz
ködő szövetségünket. Indítványozza, hogy a kögyűlés 
Öméltóságát válassza meg a szövetség védnökéül s a 
megválasztást háromtagú küldöttség utján,a^ közgyűlé
si jegyzőkönyvi kivonat egyidejű átnyújtásával doku
mentálja. Kitörő lelkesedéssel, -egyhangú háromszoros 
éljenzéssel megszavaztatott. (A küldöttség eljárásáról 
lapunk múlt havi (3-ilk) számában közölt vezércikk és 
elnökünk beszámolója szól.) A választmányban megüre
sedett helyekre meg választ attak :

Ifj. Zöldi Ferenc, Dánás Ferenc, Podhorszky János, 
Bangó István, Vizner Sándor, Till Gusztáv, Tihanyi Ist
ván, Cservenka Ferenc, Bölcs István, Deák László, Mol
nár Bálint, Barnóczky István, Haber János, Kolb Ró
bert, Stűbenwoll Rezső, Újlaki Lajos, Kolos János, 
Szklenár János, Steer Ferenc, Gera József, Gavra Ala
jos. — Póttagok: Daróczy Márton, Törkenezy István, 
Papp István, Jedinák János, Vratarics Farkas. Ellenőrré 
Bögözy Gyárfás. Számvizsgálóbizottságba : Schleichardt 
Nándor, Répássy Ferenc és Harihovszky József.

Sárkóczy József tagtárs javasolja, hogy az 
egyenruha, az erdészeti jelvények (rangjelzések) és az 
erdészeti címek, törvényes védelemben leendő részesí
tése iránt az illetékes fórumokhoz tegyen -előterjesztést 
a vezetőség. Czuczay József tagtárs a járási erdőőrök 
tarthatatlan helyzetére mutat rá és javasolja, hogy a 
vezetőség a járási erdőőrök helyzetének javítása érdeké
ben is tegyen meg mindent, amit, célravezetőnek talál. 
Mindkét javaslat helyeslőleg tudomásul vétetett. Végül 
az elnök felolvastatta dr. Juhász József képviselőházi 
elnöki titkár, gazdasági tanácsos hozzáintézett levelét, 
melyben a szövetség elnöki tisztéről lemondott. Ügyve
zető elnök meleg szívélyes szavakkal méltatta az elnök
nek nehéz időkben, a szövetség megalapítása körüli érté
kes munkásságát és javasolja, hogy elévülhetetlen érde
mei elősmeréseképen tiszteletbeli, diszelnökké választas
sák meg és jegyzőkönyvi köszönettel örökítessék meg a 
szövetségnek az elnök iránti hálája. Mély sajnálattal 
vette tudomásul a kögyülés szeretett elnöke lemondását 
s az ügyvezető elnök javaslatát egyhangúan megszavaz
ta. Végtelen sajnálkozásunkra itt kell megemlítenünk 
még azt is, hogy szeretett volt elnökünk a tiszteletbeli 
diszelnökké történt megválasztását is elhárította magá
tól s azt a nála nem szokatlan túlzott szerénységgel meg 
nem törtétnek tekinteni kéri, mert amint ügyvezető elnö
künkhöz írott levélben írja, annyira, megszerette az igaz 
magyarnak minden jeles tulajdonságát magában egye

sítő erdészi altiszti kart, hogy annak érdekében úgy, 
mint a múltban, a jövőben is megkíván tenni mindent/ 
ami tőle telik, de ezt köteleségének ismeri és egész 
egyénisége tiltja, hogy ezért a szerinte kötelességtelje- 
sitésért bármily elismerés vagy megtiszteltetés érje.

Bármennyire sajnáljuk is, mi nem tehetünk egye
bet, mint azt, hogy mély tisztelettel meghajtunk az egy
szerű igazlelkü puritán magyar gondolkodása, és ebből 
folyó akarata előtt s ezekután csak, amint az igaz magya 
rokhoz illő, szótlan meleg kézszoritással köszönjük azt 
a szeret etet, mellyel bennünket eddig is támogatott és a 
jövőben is minden bizonnyal továbbra pártolni fog. 
Nemes példáját követhetnék a kötelesség teljesítés te
rén és okulhatnának az önzetlen köz érdekében kifejtett 
munkásságából mindazok az erdészeti kartársaink, akik 
még máig sem tagjai a „MEOSz“-nak s nem támogatják 
szövetségüket, pedig saját érdekük volna. Végül az 
ügyvezető a közgyűlésen tárgyaltakat röviden összefog
lalva, ösmertette és összehasonlította a szövetség eddigi 
működését s az elért eredményeket s azokból azt a tanul
ságot vonta le és tartotta a szöveség tagjainak összes
sége elé, hogy minden magyar erdészeti és vadászai al
tisztnek saját érdeke, hogy belépjen és támogassa a 
szövetséget, mert a szövetség eddigi egy évi működése, 
a legfényesebben bizonyítja azt, hogy „Sok kicsi, sokra 
megy“. „Fillérből lesz a krajcár — krajcárból lesz a 
pengő“.

Kitartással, összetartással, szeretettel, áldozatkész
séggel mindent el lehet érni. Helyzet javulást, nyugdíj 
alapot, mindent csak az egységben rejlő erő teremthet 
meg. A Himnusz eléneklése után a közgyűlés véget ért, 
,s a 100 teritékü társasebéden a hangulat mindvégig lel
kes és bizakodó volt. Délután Öt órakor a társaság osz
ladozott és mindannyian azzal az érzéssel indultak út
nak, hogy a MEOSz. jelenti a szebb, a jobb jövőt, mert 
jelszava az ,,Egységben az Erő“. N. R.

ÉRTESÍTÉS. Értesítjük t. tag- és kartársainkat és 
lapunk előfizetőit, hogy lapunk ezentúl minden hó 15- 
én jelenik meg, mert a hónapok elején oly nagy a mun
katorlódás, hogy emiatt a lap összeállítása lehetetlenség.

Levél a szerkesztőhöz

Tekintetes
MEASz. Szerkesztőségének

Miskolc
Alulírott tisztelettel bejelentem, hogy a szövetség 

tagjainak sorából kilépek s egyben kérem „Az Erdő“ cí
mű lap küldésének megszüntetését Pákozdi Ernő erdész 
Szigetmonostor címre.

Kilépésemet azzal indokolom, hogy mint végzett 
erdőgazdasági tanuló, nem lehetek egy olyan szövetség
nek a tagja, mely érdekeinket nem védi, hanem ellenke
zőleg, állandóan támad.

A tagsági dijat. 1927 junius 1-től 1928 május 1-ig 
bezárólag postautalvánnyal b. címükre azonnal meg fo
gom küldeni.

Kiváló tisztelettel
Szigetmonostor, 1928 április 1.

Pákozdi Ernő
Ezen levélre, tekintettel annak közérdekű indokolá

sára, szerkesztőnk egyéni válaszát az alábbi „Nyílt levél4 ‘- 
ben adja meg.
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Nyiltlevél
Kedves Öcsém I ram Pákozdi!
Mindenek előtt, nehogy jogosulatlan bizalmaskodás

nak tessék, ki kell jelentenem azt, hogy fenti megszólitást 
azért választottam, mert ezzel is jelezni kivánom: 1. hogy 
levelem teljesen magán'jellegű, 2. hogy bennem sem elő
ítélet, sem harag, sem elfogultság nincsen, és végül
3. hogy bár még ezideig nem ismerjük és nem is láttuk 
egymást, levele, kézirása, alapján intelligens, müveit, jó 
magyar embernek tartom, kit ősi magyar szokás szerint 
mint jóval korosabb bácsi, bátran szólíthatok Öcsém 
I ramnak. Ha levele egyszerű lemondó levél lett volna, 
minden indokolás nélkül akkor, mint ügyvezető elnöke a 
MEOSz-nak egyszerűen tudomásul vettem volna és nem 
is válaszolok, — mert mindenkor tiszteletben tartom min
denkinek egyéni szabad akaratát és gondolkozását.
' Mivel azonban a lemondás meg van indokolva és ez 

az indokolás egyben vádol is, és mivel ez a vád alaptalan, 
igaztalan és a való tények nem ösmeréséböl keletkezik, 
szükségesnek tartom, erre nézve a magam egyéni vélemé
nyét megirni, de csak azért, mert meggyőződésem az, 
hogy jóhiszemű tájékozatlanság a vád oka. Ismétlem, nem 
mint a MEOSz ügyvezető elnöke irom e sorokat, hanem 
mint a magyar erdészet egyik szerény tagja, aki a föld
mi velésügyi minisztériumban szolgáltam 26 évig s most 
két éve itt a miskolci erdőigazgatóságnál szolgálom hazái
mat és a magyar erdészetet, — s mint aki azokat az állí
tólagos támadásokat megírta és e lap szerkesztője.

Előre bocsátom, hogy a támadó fél nem én vagyok 
s cikkeim tendenciája soha nem volt támadó s azok meg- 
irásáínál engem soha harag, ellenszenv, vagy bármily más 
rosszindulat nem vezetett. Ellenkezőleg, mindenkor csak 
jogosan védekeztem, helyesebben védeni kivántam azt az 
erőtényezőt, ami szerintem mindennél fontosabb, az „al
tiszti kar“, illetve most már erdészeti műszaki segédsze
mélyzet „egységét“, — mint olyan erőtényezőt, amely 
egyedüli biztositéka a sikernek, céljaink elérésében. Még 
az apagyilkost is megszokás hallgatni mielőtt felakaszt
ják és az „audiat et altera pars“ latin bölcs elv szerint 
is, mielőtt valaki Ítél mindkét felet meg kell hallgatnia. 
Ha ezt teszi és nem elfogult, be fogja látni, hogy nem 
támadtam, illetve nem a MEOSz, hanem azaz egynéhány 
erdőgazdasági szakiskolás kartársa, akik szeparációs tö
rekvéseikkel az általam féltett és jogosan védett „egység“, ; 
az erdészeti műszaki segédszemélyzet egységét támadták 
és veszélyeztették s akik, szerény nézetem szerint, ezzel 
elsősorban és leginkább az erdőgazdasági szakiskolások 
érdekeit és céljait veszélyeztetik. Ez az amit én bizonyí
tani kivántam s amit lehet, hogy jóhiszeműen, de min
den bizonnyal túlfűtött nagyravágyás miatt „egyes“ 
erdőgazdasági szakiskolás urak nem akarnak belátni és 
beösmerni. Az első nyilt támadás az őrészükről az eszter
gomi találkozón történt, amikor azt hangoztatták, hogy 
teljesen külön céljaik vannak s hogy nem tekintik magu
kat altiszteknek. A második támadás pedig azzal és akkor 
történt, amikor a „Hubertus“ elnöksége vezetésével a 
földmivelésügyi minisztériumban jártak s az erdész el
nevezést kizárólag maguknak kívánták megszerezni.

Készséggel elismerem és igen jól tudom, hogy az 
erdőgazdasági szakiskolásoknak azt a részét, akik még 
néhai Istenben boldogult Török miniszteri tanácsos ur 
alatt Temesváron, majd Tatán végeztek, igen-igen keser
ves csalódás érte s megértem, hogy ez a csalódás bennük 

szinte elkeseredéssé alakult s hogy fiatalok lévén nehezen 
tudnak, vagy nem akarnak beletörődni abba*  a mai adott 
helyzetbe, amelynek a világháború — Trianon — és az 
ország teljes tönkrezuzottsága az oka.

Igen jól tudom, hogy annak idején az volt a szán
dék, hogy négy középiskolai végzettség, mint előképzett
ség megkivánása mellett, négyosztályu erdőgazdasági 
szakiskola fejleszt essék ki, amelyből az ifjak érettségivel 
egyenlő végzettséggel erdőtisztekként kerültek volna ki. 
Ennek a tervnek már annak idején sem volt létjogosult
sága, de ma mái*  egyáltalán nincsen; hiszen mai csonka 
ország nem tud kenyeret adni sem a soproni főiskoláról 
évenként kikerülő mérnököknek, sem pedig az évenként 
kiképzett altiszteknek. így hát teljességgel lehetetlen, 
hogy közbül még egy ’erdőtiszti kategória neveltessék. — 
Ez az oka annak, hogy a jelenlegi adott helyzetben az 
erdőmérnöki kar féltékenyen őrködik erdőtiszti mivoltára 
és helyesen és joggal csak az erdőmérnök tekintheti 
magát erdőtisztnek. De épen ezért hiú ábránd azt hinná, 
hogy az erdőgazdasági szakiskolások az erdész cimmel 
erdőtisztekké lehessenek valaha. Ez a törekvésük szemben 
találja magával az egész erdőmérnöki kart s ezért ez ki
vihetetlen, elérhetetlen cél.

Azt is meg tudom érteni, hogy ennek nyilt megírása 
és kimondása fáj és növeli a csalódottság és elkeseredés 
érzését. De kérdem, hát nem ért-e minden magyar embert 
ehhez hasonló, sőt ennél jobban fájó és nagyobb csalódás 
az országcsonkitás borzalmas tényével. Hogy csak egy 
példát említsek, a háború alatt és még annak első évében 
is a magyar nemesi (gentry) családok legtöbbje még jó 
módban élt, — volt miből. — Mindenét hadikölcsönökbe 
fektette, tönkre ment. S most?! Hány olyan igazán ma- 
gasrangu, valamikor nagyúri életet élt család van, aki ma 
még a közönséges — szimpla polgári és iparos családnál 
is rosszabb helyzetbe került és küzdeni kénytelen a nyo
morral?! I gy, ahogy ezeknek bele kell törődni az adott 
helyzetbe, a háború és Trianon miatt, Ugyanúgy bele kell 
törődniök az erdőgazdasági szakiskolásoknak is abba, 
hogy ri?m lehetnek erdőtisztekké. Azt is tudom, hogy az 
erdőg zdasági szakiskolások többsége ezt jól tudja és be
látja s ezért Írtam és irom mindig csak így, hogy „egye- 
sek“-rö\ van csak szó. Az a néhány erdőgazdasági szak
iskolás, aki túlfűtött ámbicióval nem a többség, hanem az 
egyéni érvényesülés, érdekét tartja szem előtt, elhiheti 
nekem, nem s/olgálja az erdőgazdasági szakiskolások ér
dekeit, — úgy, ahogyan azt kellene, s — hogy ez igy 
van, az abból is léteik, hogy szövetségünk erdőgazda
sági szakiskolás tagjai közül eddig még egy sem lépett 
ki tagjaink sorából.

Az én cikkeimben tehát a tendencia nem támadó, 
hanem védő volt, a szándékom pedig az volt, hogy meg
győzzem önöket arról, hogy ami elérhető célúk van, az 
nem lehet más, mint amit mi is akarunk és azt sokkal 
könnyebben és biztosabban elérik velünk karöltve, mint 
nélkülünk. Sajnos, ugylátom, hogy a tulvérmes ambíció, 
no meg némi kis nagyzás, illetve nagyravágyás miatt 
nem értették meg azt, amit Írtam s támadással vádolnak 
azok, akik védekzésre kényszerítenek bennünket. Mi ma 
már elértük azt, hogy az altiszt elnevezés megszűnt és 
helyébe lépett a műszaki segédszemélyzet elnevezés, s ha 
önök velünk tartanának, úgy nem sokára elérhető lenne 
az is, hogy a segédtiszti minőséget, illetve jelleget is ki
vijük az erdész címmel együtt. Igazán nem értem, miért
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ne lehetne önöknek együtt küzdeni a volt altiszti karral, 
iletve a ma már igen közel 1000 tagú MEOSz-val?!

Egyénileg teljesen semleges vagyok s az önök törek
véseit ép oly szeretettel nézem, mint a MEOSz tagjaiét, 
de épen ezért nem értem, miért különültek el?!

Ha annak idején az önök vezetői nem oly igen magas 
lóhátról nézték volna azt az érdemes altiszti kart, amely
nek tagjai között igen sok az intelligens, képzett, 4-—6 
középiskolás egyén (ami a lapunkban megjelent cikkek
ből is látható) s akik igaz szeretettel látnák maguk kö
zött még ma is önöket, akkor találhattak volna módot 
arra, hogy mielőtt téves útra térnek, előbb velem, illetve 
a MEOSz-szal tárgyalhattak volna, — s akkor mind ez a 
hiábavaló harc elkerülhető lett volna. Mert szerény néze
tem szerint, az a cél, amelyet a MEOSz tűzött ki maga 
elé teljesen kielégítheti az önök ambícióját is. Mert amint 
én annak idején megirtam, az önök helye a MEOSz-ban 
az élen lett volna, mert épen az önök középiskolai elő
képzettsége és velük született nagyobb intelligenciája és 
műveltsége adta volna meg a lehetőségét annak, hogy 
egyrészt a MEOSz választmányában többségbe jutva, más
részt lapunkban, mint jobb cikkek irói, vezető szerephez 
jutottak volna és elősegítették volna ezáltal azt, hogy 
mielőbb elérjük mindazt, amit igy magunkban kell kiküz- 
denünk. Mert az erdész cim átmenetileg a régi, érdemes 
és képzett altisztikart épugy megilleti, mint önöket s a 
legtévesebb hitük és eljárásuk épen az volt, hogy ezt ki
zárólag maguknak kívánták venni.

Egyedül mindössze 60—80-an, egy számba nem jövő 
kis társaságot képeznek. Mig az 1000 főnyi és nemsokára 
ennél is nagyobb számú erdészeti műszaki segédszemély
zettel karöltve olyan erős erőtényezővé válhatnak, hogy 
igy sokkal valószínűbb, hogy célt érnek, mint a „Huber
tus“ igen tiszteletreméltó uraival, akik azonban mégsem 
szak társaik önöknek s igy ezért is nem mérhetik meg önö
ket úgy, mint az- erdészeti altisztek, akikkel tetszik, nem 
tetszik, mégis csak ugyanazonos állásúak és ranguak.

Én, mint egyén és nem mint a MEASz ügyvezető 
elnöke, még ma is lehetségesnek látom és tartom az 
együttműködést, mert végeredményben nem látok olyan 
differenciákat, amiket ne lehetne áthidalni. Csak egy kis 
jóakarat és „egyes“ kartársaik szertelen nagyzását kel
lene a józan gondolkodású többinek leszerelni s akkor le
hetséges volna, hogy egyesült erővel vívjuk ki az erdész 
cimmel a segédtiszti jelleget is. Az nem szabad, hogy 
bántsa önöket, hogy átmenetileg a régi, öreg, érdemes 
altisztek is megkapják az „erdész“.címet, hiszen a jövő 
az önöké s a jövőben már kizárólag az erdőgazdaságiak 
részére lesz biztosítható minden előny.

Mindezekre tekintettel úgyis, mint idősebb, ugvis 
mint tapasztaltabb, minden kötelezettség nélkül, tisztán 
egyéni jóindulatomból kifolyólag, azt ajánlanám önnek, 
hogy gondolja jól át mindazt, amit itt írtam s mielőtt 
végleg kilépne, gondolkozzék az önök és az egész erdé
szeti műszaki segédszemélyzet jól felfogott közös érdeké
ben arról, nem volna-e helyesebb és célravezetőbb az, ha 
érintkezésbe lépne társaival és lehetővé tenne egy olyan 
barátságos megbeszélésre való összejövetelt, amelyen az 
önök és az egész erdészeti műszaki segédszemélyzet közös 
érdekeit szem előtt tartva, szives örömest részt vennék. 
Annál is inkább, mivel sok olyan részletkérdésről és ese
ményről beszélhetnék, amit igy sem levélben, sem cikk 
alakjában közölnöm nem lehet, de amiről, ha önök is 
tudnának, bizonyos, hogy másként gondolkoznának. 
Hiszem és szinte meggyőződésem, hogy ha egy ilyen össze

jövetelen eszmecserét folytathatnék önökkel, akkor meg
győződnének valamennyien arról, hogy céljaikat sokkal 
előbb és sokkal könnyebben érhetik el velünk együtt, 
mint különváltan és találhatunk olyan bázist, amely az 
egyetértő együtt működést lehetővé teszi.

Iligyje el, ha ezt Önnek sikerülne keresztülvinni, 
eljön az az idő, amikor az ön kartársai ezért még hálával 
és köszönettel fognak Önnek adózni. Ha azonban bármily 
okból ezt nem teszi meg, az sem lesz baj, mert a „MEOSz“ 
ma már erős és biztosan halad kitűzött célja felé, ismét
lem, az önök érdeke, hogy velünk tartsanak.

Miskolc, 1928. évi április hó

Szeretetteljes, szívélyes üdvözlettel
Nádaskay,

az „Az Erdő“ szerkesztője.

Nagyságos Elnök úr!
A közvetlen kartársak nevében szomorú szívvel tu

datom, hogy Kárpáti József m. kir. föerdöőr, kar- és tag
társunk folyó évi március hó 26-án a székesfehérvári kór
házban, a rajta végrehajtott vakbéloperáció közben éle
tének 45-ik és boldog házasságának 20-ik évében, rövid, 
de kínos szenvedés után elhunyt.

Hült tetemét folyó év március hó 29-án, a székesfe
hérvári református temető halottas házából kisértük 
utolsó útjára.

Özvegye és 10 éves kis fia gyászolja.
Távol áll tőlem, hogy szeretett kartársunknak szem

rehányást akarnék tenni, de meg kell említenem, hogy 
az elhunyt, bizonyos nemtörődömségből kifolyólag — da
cára a többszöri kapacitálásnak, nem lett tagja a temet
kezési segélyalapnak. Ezen, mondhatni, hanyagság foly
tán, özvegyét 200 pengő segélytől megfosztotta. Pedig 
azt hiszem, hogy nem állt szándékában az életében gon
dos családapának, hogy holta után is ne akart volna 
támasz nélkül maradt szeretteinek segítségére lenni.

Ő is épp úgy nem gondolt, mint ahogy tag- és kar
társaink 90 százaléka nem gondol arra, hogy a halál leg
több esetben váratlanul jön, nem törődve azzal, hogy a 
hozzátartozók milyen körülmények közt maradnak az egy
másiránti szeretetben megfogyatkozott embertársaik kö
zött.

Fenti szomorú eset legyen intő példa azon kar- és 
tagtársaknak, kik még nem tagjai e nemes célt szolgáló 
intézménynek, lépjenek minél előbb tagjaink sorába, hogy 
tőkében gyarapodva, minél nagyobb összeggel tudjuk a 
legdrágább kincstől, a kenyérkeresőtől megfosztott özve
gyek és árvák mérhetetlen fájdalmát némileg enyhíteni.

Nagyságodnak alázatos szolgája
Csőszpuszta, 1928. évi március hó 31-én

Kiss András, 
m. kir. föerdöőr.

Vadászharisnyát
a legelőnyösebb árban, a leg
jobb anyagból szakszerűen 
javít (talpal, fejel stb.) 
Majdikné, Tizeshonvéd-u. 28.
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Szövetség szükségszerűsége
A tömörülés és összetartás a szövetkezésen alapszik, 

ahol egyes elemek, vagy egyedek illetve egyének vala
mely kitűzött cél elérésére egyesülnek.

Hiszen már régen felismerték egyes emberek azt a 
nagy természeti igazságot, hogy egy-egy ember nem je
lent többet a létért való küzdelemben, mint a tenger 
vizének egyetlen magára hagyott cseppje, de millió 
ember az maga a hatalmas tenger, mely, ha megmozdul 
és kicsap a medréből — nincs hatalom, mely őt féken 
tartsa.

Épen ez a mozgató oka annak, hogy az ember társas 
életet él; egyé igyekszik tömörülni a védelemre és tá
madásra.

Arisztotelész, a nagy görög bölcs, már Kr. e. 300- 
ban, kimondta azt a szót; hogy az ember társas lény; 
mert egymásra van utalva. Mégis ezt az igazságot, ma 
sem képes minden ember megérteni. Különösen az erdé
szeti és vadászati altisztek, nagy részének füléhez nem 
akar eljutni Kassal (olv. Lasszál) híres mondása:

„Egyesülésben rejlik az erő!“
Pedig úgyszólván, szemeik előtt játszódnak le azok 

a nagy egyöntetűségek, amelyek a vékony kenderrostokat 
kötéllé; a hópelyheket, lavinává; a vizcseppeket árrá 
növelik.

Tehát látják, hogy a vizpárák, mint tömörülnek 
cseppekké és e cseppek, mint dagadnak meg, fékezhetet- 
len árrá; mely hatalmas erejénél fogva, mindent el
söpörhet.

Ismerik, hogy a parányi anyagok, összetömörülés 
által jutnak ahhoz a nagy szilárdsághoz és ellenálláshoz, 
melyet a lezuhatió pöröly sem képes szétverni.

Tudják, hogy mily hatalmas erő rejlik a hópará- 
nyokból eggyé tömörült lavinában és még sem követik az 
együvétart ás eme fenséges törvényét, mely az elemeket 
mindig egyöntetűségre és nagyobb tevékenység kifejté
sére képesiti.

Még csak egynéhányan mozgunk ide-oda az egyesü
lés terén, keresve a harmonikus összmüködéshez, meg
csonkított hazánk területén szét szóródva élő s megértő 
kartársainkat; de a legtöbb, konzervativan gondolkodó 
kartársunk nézete, még mindég a régi. Ezen a téren még 
nem akarnak reálépni a tudomány és haladás, fényes és 
magasztos útjára; csak sínylődnek és maradnak továbbra 
is a szolgaság és lelki sötétség nyomasztó posványában.

Vájjon mikor mozdul meg ez a szét forgácsolt tömeg 
saját érdekében teljesen és mikor fog az öntudat és a 
szövetség mezejére lépni tömegesen?

Mi azt hisszük, hogy az erdészeti és vadászati altisz
tek legnagyobb része, még nem képes megérteni azt az 
objektív valóságot, hogy mit jelent az — szövetkezni — 
s egyesült erővel küzdeni egy kitűzött közös célért. Ugy- 
látszik, még nem érzik magukat elég érettnek arra, hogy 
az erdőtulajdonosok és bérlők, hatalmas erőfeszitő el
nyomó törekvését, ellensúlyozni mernék.

És igy inkább a lealázó szolgaságnak, mint a fel
emelő (testvéri) felebaráti szeretetnek hódolnak. Mert, 
amig mi szövetkezett erdészeti és vadászati altisztek, fel
emelt fővel lépünk a küzdőtérre a MEASz érdekében. 
;addig a nagyobbszámu kartársaink, meghunyászkodó 
szolgalélekkel és összetett kézzel nézik, süketen és vakon, 
az elnyomott és méltatlanul magalázott erdészeti és vadá
szati altisztek táborát. Nekik mindegy, hogy lenn-e vagy 

fenn. Ok közömöbösek minden olyan mozgalommal szem
ben, amely erkölcsi és anyagi helyzetünket van hivatva 
hogy revideáltassa (megjavítsa). Pedig saját bőrükön is 
érezhetik, hogy ez az állapot megalázó és úgy anyagilag, 
mint erkölcsileg, nem elégíti ki a kellő intelligenciával 
biró szakvizsgázott erdészeti és vadászati altisztek tábo
rát akkor, amidőn sem rendes megélhetésünk, sem pedig 
a képzettségünk és hivatásunk folytán, bennünket meg
illető megszólítás (cim) részünkre biztosítva nincsen.

De nem elégítheti ki azokat a szakiskolát nem vég
zett erdő és vadőri funkciót betöltő testvéreinket sem, 
akiknek fizetése, a megélhetési létminimumot sem fedezi.

Tehát egyetlen erdészeti és vadászati altiszt sem ta
gadhatja szükségszerűségét annak a szövetségnek, mely 
csak úgy lesz erős és munkaképes és úgy tudja hivatását 
kellő eredménnyel betölteni, ha azt kötelességünknek 
tudjuk be; hogy a reánk nézve nélkülözhetetlen szövet
ségünket tehetségünkhez mérten támogassuk, úgy anya
gilag, mint erkölcsileg. Akkor elmondhatjuk majd, — 
egy igen nagy bölcs nyelvén; hogy az ember közeledik 
olyan tájak felé, ahol még nem járt.

Kisszállás, 1928. évi február 22. napján.
* Czakó Ferenc

szakvizsgázott erdőőr.

A cserlevél*
Nemrégiben történt, hogy egy vidéki kartárs, — aki 

nem akarva megválni a cserlevél-jelvény viselésétől, — 
valami módon Budapestre került fel.

Kihasználva a kezdvező alkalmat, felhozta magával 
a családját is, hogy a főváros nevezetességeit megmutassa 
nekik.

Eljutottak igy többek között az álatkertbe is.
Alig, hogy bemennek, az egyenruhában levő kartár

sunkat megszólítja egy ur s kérdi tőle, — hogy mondaná 
meg merre vannak a fókák?

A mi jó kartársunk semmi rosszat nem sejtve — 
udvariasan válaszolt, hogy nem tudja — s az úriember 
szépszerivel ment tovább.

Alig, hogy ez elment, jön egy pesti fiatal úr s kérdi, 
hogy merre vannak a kenguruk. Természetesen az e he
lyen teljesen ismeretlen kartárs hiába akart volna udva
rias lenni, — nem tudott elget tenni a kérésnek.

Most jött a java, — az úrfi nem elégedett meg a 
nemleges válasszal s most már erélyesen követelte, hogy 
mutassa meg az irányt, hogy merre vannak a kedvelt 
kenguruk, — mert hát miért is fizeti őt a főváros, ha 
még azt sem tudja.

A mi kedves vidéki kartársunk még mindig nem 
látva tisztán a helyzetet, — gondolkozni kezdett, hogy 
vájjon melyiküknek is hibbanhatott meg az esze.

Pár lépéssel odább kezdett csak tisztán látni, amikor 
az elefántkorlátok mögött három övéhez teljesen hasonló 
egyenruhába öltözött és cseri évéi-jel vénnyel ékesített 
állatetetőt pillantott meg.

Végtelen haragra lobbanva a családot magára 
hagyva elment az állatkerti vendéglőbe, hogy egy pohár 
sörrel lecsillapítsa; haragját.

* Az erdészeti tiszti és altiszti egyenruha és jelvények 
törvényes védelme az erdőtörvény reviziója kapcsán kell, hogy 
megtörténjék, Szerk.
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Itt érte ezután még csak a legnagyobb meglepetés. 
Alig, hogy leült a fehér térítővel leteritett asztalhoz s 
kéri a pohár sört, — s im mi történik, — oda megy hozzá 
a pincér s figyelmezteti, -hogy kelljen fel az asztaltól s 
menjen ki a söntésbe, — hiszen csak tudhatja;, hogy a 
szolgaszemélyzet mérsékelt áron kapja a hüsitőitalt!

Kedves kartársaim, hogy mi a tanulság ebből, meg
súgom : Budapestre neigen menjünk cserlevél-j elv énnyel 
ellátott egyenruhában, mert aki ezt teszi, hasonló sors 
érheti.

Ez megtörtént dolog. Tegyük fel, hogy az az állat
kerti látogató el is nézte magát, de az a vendéglőben 
régen alkalmazott pincér, — aki mindennap látja az 
állatetetőket s az is összetéveszti a teljesen hasonló egyen
ruhába öltözött kartársat az állatetetőkkel, akkor ehhez 
bővebb kommentár, azt hiszem, már nem kell.

Hosszú

HÍREK
Id. Kusche Gusztáv tag- és kartársunk arról értesít, 

hogy f. évi február hó 27-én Almássy gróf nógrádi bir
tokán az u. n. Uhu-menedékháznál egy kősziáli-sast lőt
tek, amelynek szárnyhossza 2 m és 20 cm volt, ami ná
lunk bizony már igen-igen ritka vadászzsákmány.

Szövetségünk ajánlatára Raub Ferenc tagtársunk, 
mint járási erdőőr a m. kir. erdőhivatalnál Szekszárdon 
alkalmaztatást nyert, uj állásában örömmel üdvözöljük 
és sok szerencsét kívánunk, hisszük, hogy példás maga
tartásával szövetségünk jó hírét emelni fogja.

A győri m. kir. Erdőigazgatóság tisztikara a 
MEOSz. segély alapja javára az alább feltüntetett ado
mányokat küldötte be: Véssey Mihály min. tan. erdő
igazgató ur Öméltósága 10, Mayer Aurél m. kir. erdőta
nácsos ur 6, Toperczer árpád m. kir. erdőtanácsos ur 3, 
Ürmössy Andor 'm. kir. erdőszámvizsg. számv. főnök 
ur 2, Botos Sándor m. kir. erdőmérnök ur 3, Baumert 
Tstván m. kir. erdőmérnök ur 1, Hajdú Gyula m. kir. fő- 
erdőmérnök ur 2, Barrois Andor m. kir. erdőt anácsfls ur 
10, Kálmán Béla m. kir. fő erdőm ér nők ur 2, Rácz József 
m. kir. s. erdőmérnök ur 5 pengőt. Összesen 44 pengőt. 
Bár sokan mások is követnék ezen nemes lélekre valló 
szép tettüket; hálásan köszönjük.

Szerkesztői üzenetek
Többeknek: Több tag- és kartársunk majdnem azonos 

tartalmú leveleire, melyekben a besorozások (rangsorozások), 
illetve kinevezések alkalmával őket személyszerint ért sérel
meiket panaszolják nékünk, az alábbiakban adjuk válaszun
kat.

Köztudomású tény az, hogy rangsorozás (besorozás), il
letve kinevezéseknél nem mindig azt az egyént viszik előre, 
illetve nevezik ki, akinek a szolgálatba lépéstől számítva leg
több szolgálati ideje van, vagy aki korszerint a korosabb. 
Igengyakran megtörténik az, hogy korra nézve fiatalabb és 
• zolgálati időt véve, kevesebb szolgálati évvel biró egyént 
\ isznek előre, illetve neveznek ki. Ezáltal a korosabb és több 
szolgálati idővel biró egyén, úgy a fizetésével, mint pedig az 
esetleges nyugdíjaztatás esetében, a kisebb fizetés alapján 
megállapított kevesebb nyugdíjjal érzékenyen károsul s elha
lálozása esetében ezáltal családja is kedvezőtlenebb helyzet
be kerül. Ez nemcsak az altisztikarnál van igy, de igy van

a tisztikarnál is és nemcsak az erdészetnél, de az állam bár
melyik másik ágazatánál is sajnos elég gyakran elfordul.

Ennek a többnyire csak az egyes érdekeltekre nézve és 
egyéni szempontból sérelmes eljárásnak oka nem mindig a 
protekció, bár vannak esetek, amikor az illető kinevezettnek 
ténvleg nincs más érdeme, mint a protektora. Több es na
gyobb, vagy jobb előképzettség, megnyerő egyéniség, több és 
nagyobb intelligencia, veleszületett, vagy intuitiv önképzés 
utján szerzett több, nagyobb tudás, műveltség; a szolgálatban 
tanúsított nagyobb szorgalom, lelkiismeretes buzgalom, meg
bízhatóság, rátermettség, ügyesség stb., szóval az egyéniség 
ben mutatkozó különböző jó tulajdonságok azok, amelyeket 
előléptetés vagy kinevezésnél a felsőbbség figyelembe vesz 
és amelyek alapján határoz. Minthogy az előléptetés, illetve 
a kinevezés az érvényben lévő törvények értelmében a minisz
terek, illetve a felsőbbségek discretionális joga, ami azt je
lenti, hogy saját elhatározásuk a döntő, ennélfogva sem elő
léptetés, sem kinevezés ellen felszólalni, panaszt tenni, azaz 
jogorvoslatot követelni nem lehet, tehát ez ellen eljárásnak a 
közigazgatási bíróságnál sincs helye.

S ez természetes is, mert azt, hogy kit és miért, illetve 
mily fentebb felsorolt jótulajdonságok alapján tartotta érde
mesnek a felsőbbség az egyes egyént előléptetésre, vagy ki
nevezésre, ezt nem ellenőrizheti senki, de legkevésbbé az eset
leg érdekeltek, mert azt, hogy valaki előléptetésre vagy ki
nevezésre tényleg érdemes-e, vagy hogy több számbavehető 
egyén közül ki az érdemesebb, azt csakis a felsőbbség van 
hivatva elbírálni s ez az a felsőbbség discretionális joga. 
Ami végül a protekciót illeti, tény az, hogy elég gyakran ez 
is befolyást gyakorol a döntésre, de azért nem lehet általáno
sítani, már azért sem, mert igazán érdemetlen egyén ritkán 
és igen nehezen akad pártfogóra, mert minél magasabb állású, 
minél befolyásosabb egyén a pártfogó, annál jobban vigyáz 
arra, hogy pártfogolt ja kicsoda és érdemes-e tényleg a párt
fogására, mert a pártfogó sem teszi ki magát annak, hogy 
esetleg a pártfogoltja szolgálati szereplésével szégyent hoz
zon reá ja.

Viszont az is igaz és ez igen sajnálatos ténykörülmény, 
hogy igengyakran kiváló és sok jó tulajdonsággal biró egyén 
csak azért nem jut előbbre, s csak azét nem tud érvényesülni, 
mert történetesen nincsen megfelelő pártfogója s igy megelő
zi az, aki talán kevésbbé kiváló, de van jó pártfogója. Ismé
teljük, hogy ez nemcsak nálunk, az erdészetnél lehetséges, de 
igy van ez országszerte, sőt az egész világon s ez ellen semmit 
sem lehet tenni.

Gábris István, Pusztavám: Tagok sorába felvettük, 
beküldött összeggel tagdija 1928. junius hó végéig ren
dezve, de az egyszersmindelikorra fizetendő 2 P beira- 
tási dijat kérjük pótlólag megküldeni.

Ifj. Kovács Lajos, Mándok: Szives figyelmét és jókíván
ságait hálásan köszönöm, ami állás adódik arról mindenkor 
értesítjük, mindet pályázza meg, mindaddig, amig egyiket 
meg nem kapja. Hit, remény és kitartás ez a fő. Szív. üdv.

Szy Ferenc: Levelét vettük, illetékes helyen bemutatjuk, 
minden lehetőt elkövetünk.

Rakonczay J. Kitartás, türelem, a megoldás igen nehéz, 
de bízunk abban, hogy céltudatos munkánkat, a kartársak ösz- 
szetartása segíti és az eredmény nem marad el.

Müller János, Békés: Szép levelét köszönjük és örömmel 
üdvözöljük tagjaink sorában, beígért szives támogatsát szí
vesen vesszük. Szív. üdv.

Fülöp József, Diósgyőr: Megszállt területen töltött időre 
a magyar állam fizetést nem utalványozhat, mert a megszállás 
napjától kezdve, a megszállott területen a megszálló állam, 
amelynek szolgálatában állott, tartozik fizetést adni. Sajnos 
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köztudomású, hogy a megszállók nem adtak fizetést azoknak, 
akik nem ott tették le az állampolgári esküt, igy 2 évi illet
ményét elvesztettnek tekintse.

Borsós Márki: Nem újság az nékiink, hogy vannak olya
nok is az altisztikarban, akik nem barátai szövetségünknek, 
hála Istennek igen kevesen vannak és elvétve imit-amott. Az 
ilven oktalan egyének nekünk mar nem árthatnak, mert jól 
mondja az okos többség, már belátta, hogy a szövetségié igen 
nagy szükség van és megerősítette a szövetséget. Az erdőtisz
tikar többsége -s a felsőbb hatóságunk is méltányolja műkö
désűnket és támogat is bennünket, amit a közeljövő fog iga
zolni. Ezért az ilyen oktalan nyelvet öltögető és rosszakaratú 
ellenfeleinket ezzel a reájuk illő régi közmondással intézzük 
el: „A kutya ugat, a karaván halad.“

Cserti János, Baja: Magyar állam területén, a magyar 
erdészetnél a nem magyar állampolgár alkalmazása nem vol
na helyes tett. Mert akkor, amikor a mi magyar fiainknak 
nem tudunk betevő falatot biztosítani, megengedhetetlen do
log az, hogy idegen állampolgár vegye el a mindennapi kenye
rünket előlünk. Ha tehát a nevezett uradalom a nevezetett 
azért nem alkalmazta, mert idegen állampolgár, azt jól tette 
és ezért csak dicsérni, de gáncsolni nem lehet. Ügyében min
den lehetőt megfogunk tenni, reméljük 'sikerrel. Szív. üdv.

Dobrovics Dániel, Velence: Tagjaink sorába vettük. A 
küldött összeget kívánsága szerint elszámoltuk. Tagdija 1928. 
évre teljesen rendezve van. Temetkezési segélyalapra 4 pen
gőt fordítottunk.

Német József, Szőcerimány. A küldött 11 pengőt kíván
sága szerint úgy az ön, mint Mihályka Béla javára is elszá
moltuk. LLap megy.

Hornyák István, Abaujkér: Pénzküldeményét megkap '.ok
mélyből 4 p?i gő tagdiját és 1 pengő temetkezési segélyalap! a 
számoltunk el. Tagdija 1928. junius végéig rendezve van, a 
még augusztusban küldött összeggel együtt.

Holló Sándor, Máriabesnyő: Lapunk f. évi 2. számában a 
temetkezési segély alap tagjai között ön szerepel, csupán saj
tóhiba folytán van Hollós-nak feltüntetve.

Pasztorek Sándor, Mogyorósbánya: Lapelőfizetése 1927. 
december végével lejárt. 1928. január 1-től lépjen be tagnak, 
a lapot díjtalanul kapja. Évi tagdíj 14 pengő. Beiratásidij 2 
pengő. Temetkezési alap ezidőszerint (Beírás és négy halál
eset járuléka) 3 pengő.

Róna János, Mezőtúr: Levelét megkaptuk, sajnálattal 
értesítjük, hogy B. Szabó Sándor megboldogult kartársunk, 
temetkezési segély alapunknak tagja nem volt.

Latzkó István, Visegrád: A küldött 24 P 50 fillért a le
veléhez mellékelt névjegyzékben felsorolttak javára tagdíj
ként elkönyveltük, szives fáradozását hálásan köszönve, üd
vözöljük.

Fekete Ferenc, Iharkút: Tagjaink névjegyzékében azért 
nem szerepelt, mert ön ezideig csak lapunkra fizetett elő, 
de szövetségünkbe be nem lépett s ezirányu óhaját mindez 
ideig velünk nem közölte Pénzküldeményét megkaptuk és 
lapelőfizetési díjként könyveltük el. Tagjaink a lapot díjta
lanul kapják. Évi tagdíj 14 pengő, beiratás 2 pengő. A temet
kezési segély alapra jelenleg ((4 haláleset utáni járulék és 
beirat ás) összesen 3 pengő fizetendő.

Zöldi Ferenc, Cegléd: A küldött 30 pengőt úgy az ön, 
mint Lakatos Ferenc és Permeczky József javára, levele sze
rint elszámoltuk. Szives fáradozását hálásan köszönjük.

Derze Lajos, Máriabesnyő: A beküldött 36 pengőt Tajnel 
J., Till G., Király S., Haverük I., Bujtás I., Mezlagi G. és az 
Ön javára elszámoltuk.

Kümmert Lajos, Pilisszentlászló: Jelzett pénzösszeget 
megkaptuk és kívánsága szerint elszámoltuk.

Barta Lajos, Csermely: Tagjaink sorába felvettük, pénz- 
küldeményét kívánsága szerint elszámoltuk.

Milcsevics János, Isaszeg: Ondrik Mihály, Lengyel Jó
zsef, Fekete József és Szerencsés Mihály tagtársak nevei a 
temetkezési alap tagjainak névsorából csak sajnálatos téve
désből maradtak ki. Az ön által küldött összegeket megkaptuk 
és kívánsága szerint el is számoltuk. Szives fáradozásáért há
lás köszönet.

Lukács István, Cserépfalu: Tagsági dija 1928. október vé
géig rendezve van.

Kiss István, Márkáz: Tagjaink sorába felvettük, a kül
dött összeget kívánsága szerint elszámoltuk. Bedő A.-féle 
„Az Erdőőr“ c. könyv nem kapható. A legközelebbi Erdő fel
ügyelő könyvtárában okvetlen meg van, kölcsön talán meg
kaphatja.

Gottvald Pál, Zengővárkony: A beküldött 80 pengőt kí
vánsága szerint az Ön, Tóth János, Róth János, Haizler Ist- 
ván és Pap]> Ferenc kartársak javára könyveltük. Tagjaink 
sorába mindannviukat felvettük. Szives fáradozását hálásan 
köszönve, üdvözöljük.

Barnóczky István, Nyiradony: A küldött 8 pengőt Vigli 
Gyula, Kovács József és az Ön javára elszámoltuk.

Pózna Pwezső, Nagybörzsöny: Tagdija 1928. junius végéig 
rendezve van.

Szarvas Mihály, Jánoshalma: Lépjen be tagjaink sorába, 
a lapot díjtalanul kapja.

Karsay József, Pétervására: A küldött pénzösszeget kí
vánsága szerint elszámoltuk Telek Pál, Magyar János és Ora- 
vecz János t. tagjaink sorába felvettük.

Hegyi János, Veszprém: A küldött 8 pengőt Polhammer 
I. és Dobronky M. javára elszámoltatott.

Eidenpenz Károly, Mikepéres. Tagdija 1928. julius végéig 
rendben van.

Kiss Aladár, Várpalota: A küldött 14 pengőt Keresztes 
Ferenc és az Ön javára elszámoltuk.

Kárpáthy József, Badajk: A küldött 10 pengőből 4 pen
gőt a m. é. hátrálékra, 3.50 f. é. I—III. havi tagdíjra és 2.50 
P temetkezési alapra könyveltük el.

Berze János, Gödöllő: Temetkezési segélyalap hátraléka 
nincsen, sőt több befizetése van.

Bartha László, Hajduhadház. A beküldött 15 pengőt Kö- 
kényessy Sándor, Bácsi Ferenc és az Ön javára elszámoltuk.

Puska Pál, Ujhuta: Pénzküldeményét kívánsága szerint 
elszámoltuk. Tagdija junius végéig rendezve van.

Kiss Tóth Tamás, Pilisszentkereszt: A küldött összeget 
Bózner I., Grellneth I., VVarga F. és az Ön javára könyvel
tük el.

Rácz József, Zebegény: A küldött 13 pengőt kívánsága 
szerint számoltuk el.

Vasváry Vilmos, Pilisszentlászló. Az ön, Kosa F. és Küm
mert L. nevei a temetkezési alap tagjainak névsorából sajná
latos tévedésből kimaradtak. Levelében felsorolt pénzössze
geket megkaptuk és kívánságuk szerint elszámoltuk.

Györky László, Putnok: A küldött összeget Facskó Já
nos, Tóth János, Jagicza Ádám és az Ön javára elszámoltuk.

Bolcsó István, Felsőivány: A küldött 7 pengőt Magyar 
György és az Ön javára elszámoltuk.

Németh Lajos, Suk: A küldött 11 pengőt Szabó István és 
az Ön javára elszámoltuk.
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Át ERDŐ

Bellák Mihály, Lovászpatona: A beküldött 24 pengőt Fe
kete Ferenc, Barcza Dániel és az Ön javára elszámoltuk.

Nagy Lajos, Győrszentivány: A beküldött 19.50 P Nyit- 
ray K., Horváth A. és az Ön javára elszámoltuk.

Habina JJózsef, Győr: A beküldött 14 pengőt Lukácsy J., 
Horváth Gyula, Tiszóczky J. és az Ön javára elszámoltuk.

Gawra Alajos, Kaposvár: A beküldött 12 pengőt Deóky 
I)., Seifert J., Simon 1. és az Ön javára számoltuk el.

Mohalek Lajos, Pécs: A beküldött 3.50 P-t Varga F. tag
dija és beiratási dija címén elszámoltuk.

Kovács József, Eplény: A temetkezési alap tagjainak 
névsorából többen tévedésből kimaradtak s igy Ön is. — 
Pénzküldeményét megkaptuk és kívánsága szerint elszámoltuk. 
Menyhárt Pál nem volt tagja temetkezési s. alapunknak

Hazai és slavoniaí tölgymakk, 
az összes lombfa és fenyőmag
vak és csemeték kaphatók

KEINER REZSŐ
ny. m. kír. erdőmérnök, 

erdei mag-, csemete-termelő és iatermelőnél
GÖDÖLLŐN

Árjegyzéket ingyen
és bérmentve küldök.

Megbízható, szakképzett, erdő és vadőri iskolát vég
zett, az erdészet és vadászat minden ágában jártas 26 
éves, nőtlen erdő- és vadőr — példás szolgálati bizo
nyítványokkal — azonnali belépésre állást keres.

Egy drb. majdnem uj állapotban lévő „Mauz?r“- 
fegyver (gnkkerrel is felszerelhető) 70 drb. hozzávaló 
üres töltény rézhüvellyel (hülzni) golyókkal és gyu
taccsal eladó, Fülöp József ny. m. kir. főerdőőrnél Diós
győr, Hermanntelep, Borsod vm.

Május 15-ere állást keres egy 37 éves hadiözvegy, 
kinek 8 éves leánykája van és erdész özvegye. Szerény 
díjazás mellett, jó bánásmód. Lehetőleg falura vagy na
gyobb pusztára, erdőtiszti, gazdatiszti vagy földbirto
kos családhoz. A háztartás minden ágában jártas és ki
tünően főz. Cím a kiadóban.

Erdő- és vadőri iskolát végzett, 26 éves, nőtlen 
egyén, ki az erdészet és vadászat ágaiban jártassággal 
bir, erdőőri állást keres. Szives megkereséseket a kiadó
hivatal továbbit.

Kitűnő bizonyítványokkal ellátott, 25 éves, erélyes, 
szakvizsgázott erdőőr, aki ezideig is nagy uradalomban, 
nagy kitermeléseket és felújításokat vezetett, azonnali 
belépésre állást keres. Ajánlatokat a kiadóba kér „Ott
honom az Erdő“ jeligére.

38 éves, rom. kath., családos erdőőr kitűnő bizo
nyítvánnyal, 20 éves erdőgazdasági gyakorlattal, ma
gyarul, németül, szerbül és tótul beszél, nagyobb erdő
gazdaságban 1928 április 1-re állást vagy alkalmazást 
keres. De azonnal is elmennék. Cim a kiadóhivatalban.

Egy az összességért, az összesség egyért, ez az ut az, 
mely célra vezet, mert „Egységben az erő“.

A kartárs, aki helyzetének javulását óhajtja, kése
delem nélkül lépjen a MEASz-ba s az, ki a családját s 
kartársát szereti, a lap és tagdijat pontosan fizeti.

Felhívás előfizetésre és hirdetésre
„Az Erdő“ kiadóhivatala tisztelettel felkéri az ál

lami és magánuradalmi erdőhatóságok, valamint a fa
kereskedelmi és faipari vállalatok igen tisztelt Veze
tőségeit, hogy „Az Erdő“-t támogassák azáltal, hogy 
a lapra előfizetni és abban hirdetni szíveskedjenek. 
Lapunk most a kezdet nehézségeivel küzd s létét, jövő
jét egyedül előfizetőinek s olvasóinak szeretetére és 
hirdetőközönségének bizalmára építi. Lapunk főtörek- 
vése leend, hogy hivatását t. előfizetői, olvasói és hir
detőinek teljes megelégedésére töltse be.

Legalább negyedévi előfizetést kérünk.

„Az Erdő“ kiadóhivatala

Előfizetési dij:
Egész évre 6 pengő
Félévre 3
Negyedévre 1.5 „
Egyes szám 60 fillér

Erdeifenyőmag, feketeíenyőmag, luc
fenyőmag, vörösíenyőmag, minden bél
és külföldi tűlevelű és lombfamagot: ma
gaskőris, juharmagok, akácmag. Erdé
szeti csemeték saját faiskolából, gyü
mölcs vadoncok. Slav. kocsányos és 
kocsánytalan tölgymakk. Kocsányos, 
kocsánytalan és csertölgy csemete! 
4 é. is. lucfenyőcsemete tavaszi vetésre, 
illetve ültetésre ajánl garantált, legprímább 
minőségben

Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár 
Árjegyzék Kőszeg (Vas megye)

Meg jelenik minden hó 15-én.

Tagoknak és előfizetőknek az álláskereslet és a kínálat rovata rövid közlésekre díjtalanul áll rendelkezésre. — „Az Erdő” munkatársai 
megfelelő írói tiszteletdijban részesülnek. — A lap után netalán származó tiszta jövedelem teljes összegében a M. E. A. Sz. javára for- 
díttatik. - - Hirdetések egy hasábos garmondszedés milliméter soronkint 10 fillérrel, táblázatos és garmond betűnél kisebb betüfajszedés 

másfélszeres egységárral számittatik.

A kiadásért felelős : Nádaskay Richard.

Nyomatott a Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállatat Rt.-nál Miskolc, Hunyadi-utca 13. (Igazgató: ifj. Lúd víg István.)
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II. évfolyam, 5. szám. 1928 május 15.

A Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki-Segédszemélyzet Országos Szövetségének hivatalos lapja
Előfizetési ár : Egész évre 6 Pengő, fél évre 3 
Pengő, negyed évre 1*50 Pengő. — Egyes szám 

ára 60 fillér.

Szerkeszti:

NÁDASKAY RICHARD 
a MEASz ügyvezető elnöke.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéz
iratok stb.) „Az Erdő" szerkesztőségéhez Mis
kolc, Pénzügyi palota III. e. 55. sz. alá intézendők.

Feltámadás*
A kereszténység legszebb ünnepe, — az elfásult, 

csüggedő lelkek reményeinek megtestesülése elérkezett.
Amint Krisztus Urunk feltámadása előtt a jámbor 

lelkek várták az üdvözülés legszebb, legszentebb pillanatát 
a pokol tornácában, — ekképen várjuk mi is, ifjú szövet
ségünk tagjai, ügyünk régen rebesgetett feltámadását.

E szent napon elmélyedve andalognak lelki szemeim 
a láthatatlan titkos jövő ismeretlen dűlőjébe. Keresték, 
kutatták már elődeink is ezt a mi feltámadásunkhoz ve
zető utat, de sajnos, nem akadtak reá.

Ma azonban már titkon sejtjük, hogy közéig a mi 
Husvétunk, — a mi feltámadásunk, — nekünk megtépá
zott magyaroknak és ezek közül különösen nekünk az er
dővel legközelebbről foglalkozó s a szabad természet örök 
templomában élő kartársaknak.

Ha levágta is a forrón szeretett hazánk tagjait a 
gyilkos Trianon, ha egy időre csonkák maradtunk is, — 
de a csonka testben él a lélek, — ezt nem tudták megölni, 
avagy elrabolni tőlünk zsarnok ellenségeink. Ha az elsza
kított tagjainkat tiporják is még egy ideig, — de a Törzs
ben élő lélek mindent lát és mindent érez, s jaj lesz an
nak, aki bántja az elszakított tagjainkat, mert ha egy 
várva várt és jól sikerült műtéttel egybe forr majd min
den elszakított tagunk a csonka törzzsel, akkor minden 
tőrdöfést vissza adhatunk még nekik.

Lehetséges, hogy előbb is, de akkor igazán el fog 
érkezni annak az ideje, hogy ifjú szövetségünk ügye nagy 
lépésekkel haladva előre, — mindannyiunk jobb jövőjét 
biztositani tudja majd.

Addig pedig, mig e ránk nézve legszentebb pillanat 
elérkezik, ne legyünk tétlenek, hanem e szent Husvét 
napján forduljunk egy szerény kérelemmel a magyar 
sajtóhoz, hogy segítsenek ők is az erdő, az erdészet és en
nek folyományaképen a mi ifjú szövetségünk szent ügyé 
nek feltámasztásában.

* Ez a cikk húsvéti szamunkból helyszűke miatt kimaradt, de

Az emberek lelkében a fa, az erdő, aá erdészet és az 
azzal foglalkozók iránti szeretetet, megbecsülést feléb
reszteni, fokozni csakis egyedül a magyar sajtónak állhat 
módjában.

Hogy eddig miért voltunk elhanyagolt mostoha gyer
mekei a magyar sajtónak azt elfogjuk felejteni.

Mi, —- az erdészet egyszerű szürke polgárai, — a 
szabad természet üde balzsamos levegőjével élve, minden 
testi és lelki bomlasztó bacillustól mentesen; — kérjük a 
magyar sajtót, plántálja át az emberek szivébe, leikébe 
azt a rajongó, igaz szeretetet és megbecsülést az erdő és az 
erdészet iránt, amit az tényleg meg is érdemel.

Hiszen a susogó erdő gazdag szótára kifogyhatatlan, 
újra meg újra változatos lélekemelő témát adhat mindig 
a sajtó kezébe. Miért hát e néma hallgatás?

Ha az őstermelésnek csak egyik ágát, a mezőgazda
ságot nézük, azt fogjuk látni, hogy nem múlik el egyetlen 
nap sem, hogy a napilapok a többtermelés érdekében 
minden mozzanatot fel ne használnának arra, hogy hosz- 
szu hasábokon beszámolva, a köznek javára lehessenek.

Hiszen a legtávolabb eső községben, sőt ma már a 
tanyákon is, minden ember olvassa a napilapokat s ha a 
sajtóban az erdő számára is egy kevés hely szorittatnék, 
játszi könnyedséggel megkedveltedé a néppel a faültetés 
hálás munkáját, — az erdő szükségességét és nélkülözhe
tetlenségét, továbbá azt, hogy csonka hazánk összterüle
tének alig 8—9 százalékát teszik ki megmaradt erdeink s 
mily leirhatatlan és pótolhatatlan hatással volna meglevő 
erdeink szaporítása, illetve gyarapítása a szélsőséges idő
járás annyira gyakori szeszélyes kilengéseire.

Adja a Mindenható, hogy szerény soraim megértő 
visszahangra találjanak, mert az erdő iránt felébresztett 
szeretet, megbecsülés fokozásával együtt elérkeznék majd 
annak az ideje is, hogy bennünket, akik az erdő közepén, 
az ismeretlenség homályában éltünk eddig, megismerve 
megszeretnek, megbecsülve felkarolnak és ezzel elérkezik 
a mi Husvétunk, a mi várva várt feltámadásunk is.

m. kir. erdőőr. 
Szerk.

Gavra Lajos, 
közérdekű volta miatt pótlólag most adjuk. —
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AZ ERDŐ2

A fagyöngyről*
Ha könny a gyöngy: 
A fagyöngyök az erdő könnyei, 
Parányi könnyek, mozdulatlanok, 
Fák sudarára fagyott sóhajok, 
Az erdő gyöngybefagyott bánata, 
Élősködők, mint minden bánat, 
Amely az élet literére támad 
És lassan észrevétlen
Felszürcsöli vérét a büszke fáknak. 

(Reményik S.)

A mindinkább kopaszodó, lombjukat lehullató fák 
között láthatóvá válik a nyári lombozatban kevésbé fel
tűnő élősködő növény, a fagyöngy. A fasorok nyárfáin is 
nagyon feltűnők a sötétebb gömbalaku foltok, a Viseum 
albumnak, a fehér fagyöngynek teste; mig közeli rokona 
a sárga fagyöngy (Loranthus europeus L.) nyáron ke
vésbé észrevehető s csak ősszel a lombhullatás után tűnik 
fel inkább az ágak kuszáltsága, az ág torzonborzszerü 
alakjánál fogva. Mindkettő az élősködő virágos növények 
közé tartozik s egymáshoz habitusban (alakban) eléggé 
hasonlók, bár figyelmesebben megnézve könnyen megkü
lönböztethetők.

A (Viseum album L-) fehér fagyöngy, gömbalakhoz 
hasonló habitussal biró igen ágas örökzöld növény. Ágai 
sárgászöld, zöld szinüek. Elágazása a villás elágazáshoz 
(diathomicus) hasonló állvillás elágazás, örökzöld levelei 
átellenesek, tompák, hosszúkás alakkal birók, látszólag ér
nélküliek, vastag bürnemüek. Kétlaki, azaz egyazon egye- 
den vagy csak nő-, vagy csak himvirágok vannak. A him- 
és nővirágokat viselő egyedek azonban ugyanazon fán, 
sőt egyazon ágon is előfordulhatnak. — A sárgászöld 
szinü virág a levél hónaljában 1, 2, 3-sával ül. Február
márciusban virit. Termése álbogyó, mely először zöld, ka
rácsony felé éréskor (egy év múlva) fehér gyöngyház
fényű és erősen ragadós anyaggal „viscin“-nel van tele.

A (Loranthus europens) sárga fagyöngy — fakín, 
fanyüg — nem örökzöld, lombhullató. Átellenesen álló 
nyeles kerekded, tompa végű levelekkel bir. Ágai barnák. 
Szintén kétlaki. A termése ennek is bogyó, mely hosszú 
fürtökben csüng, megérve kénsárga szinü. Április-május
ban virit s októberben érik.

Már ezen rövid morfológiai (alaktani) leírásból is ki
tűnik, hogy legkönnyebb a felismerés télen a levelektől 
megfosztott csupasz fák koronái között, amikor hamar 
szembeötlik a lombját megtartó Viseum és az ágtorzon- 
borzhoz, békaseprühöz hasonló habitusú Loranthus.

A növény bogyó, illetve magvak által szaporodik. Bo
gyóit különösen a rigófélék, de ezek közül is a léprigó 
.Turdus viscivorus) szereti. A ragadós anyaggal bebur
kolt mag vagy a madarak csőrének tisztogatása közben, 
vagy az ürülékkel kerül az ágakra.

Az élősködésük által okozott kár kétféle: először is 
azáltal ,hogy a Viseum a fán élősködik, vagyis elvonja a 
a gazdanövénytől a tápanyagot, amely az ő testének fel
építéséhez s magvak termeléséhez szükséges, növedékvesz- 
teséget idézhet elő a gazdanövény testén; másodszor a fá
ban levő s elhalt szivógyökerek (haustoriumok) a fa tech
nikai használhatóságát csökkentik. Erdőgazdasági szem
pontból az utóbbi nemigen jöhet számításba, mert jobbára 
csak az ágakat támadja meg s ritkán a törzset.

A károsítás mibenlétének megismeréséhez kisérjük 
* Roth Gyula: A fehér fagyöngy (Viseum album L.) elterje

dése hazánkban. Érd. kísérletek XXVIII. évf. 3—4. szám.
Fekete—Mágócsy—Dietz: Erdészeti növénytan.

figyelemmel a növények életét. A Viseum (fehér fa 
gyöngy) élete a következő: A növény magja valamiképen 
a gazdanövény ágára jut s májusban csírázik. A csira 
gyököcskéje egy korongá, tapadó koronggá szélesedik ki 
s ennek a korongnak a közepéből indul ki az elsődleges 
(primér) gyökér, mely a farészig hatol. A farészbe beha
tolni azonban már nem képes. A gyöksüveget nélkülöző 
gyökér csak olyan ágak héján tud átjutni, amelyek erősen 
parázs réteggel vagy cserepes kéreggel fedve nincsenek-

A következő évben az elsődleges gyökér (merőleges 
fagyökér) tovább növekedik, meghosszabbodik. Az oszló
dó szövet a gyökér tövén s nem a gyökér csúcsán van s 
igy áll az elő, hogy a növekedés mindig a héj, kéreg rész
ben történik s sohasem a fában. Ezen gyökeret tehát a 
képződő uj évgyűrű benövi s a gyökérnek az ág „cam- 
bium“-ába eső része — közbenövés folytán — úgy növe
kedik, mintha bélsugár volna. Ebben az évben a gyökér 
oldalgyökeret is bocsát, amelyek a cambium-ot nem érint
ve az ág hosszában növekedne tovább. Az oldalgyöke
rek növekedése, az előrehaladás úgy történik, hogy „a 
gyöksüveget nélkülöző ecset szerű“ végük által az ut jókba 
eső háncssejteket feloldják, felszívják, felemésztik.“ „Évi 
előhaladásuk 0.5—1.5 cm.-t tesz.“ Nemcsak egy, hanem 
több oldalgyökér is fejlődhet, de csakis a héjrészben s 
azért ezeket oldal, héj, vagy kéreggyökérnek is nevezhet
jük. — A következő, második, évben ebből az oldal gyökér
ből ismét szívó (merőleges) gyökerek indulnak ki, ame
lyek azonban szintén nem hatolnak be a farészbe, hanem 
a kéregrészben maradnak éppen úgy interscalarisa+n nö
vekednek, mint a legelső merőleges gyökér-nyúlvány.

A szivógyökér tehát nem aktiv, hanem passzív növe
kedést mutat, az uj évgyűrűk veszik körül a gyökeret. 
Ezek a szivógyökerek nem nagyon vastagodnak meg, ha
nem inkább nagy hosszon növekedést mutatnak.

A héj vagy oldalgyökerek, haustoriumok, „szivó- 
nyalábok“4, csak addig élhetnek, mig alattuk para nem 
képződik, mert akkor elhaló, kiszáradó kéregrétegbe kerül
nek, amely kéregrészben nem jutnak már megfelelő táp
anyaghoz (vízhez s benne oldott tápsókhoz) s igy elszá
radnak. De elhalnak azok a merőleges gyökérágak is, ame
lyek a már funkciót nem teljesítő, elhalt oldalágakkal 
kapcsolatban voltak. A fagyökér (merőleges gyökérágak) 
elhalását az is okozhatja, hogy a cambium zónában a nö
vekedés, meghosszabbodás megszűnik. Ebben az esetben a 
szivó-gyökerek elszakadnak s táplálékhoz nem jutva elhal
nak. Ezeknek az elhalt, elszakadt szivógyökereknek elkor- 
hadása után a fában a Viseum által megtámadott fára 
jellemző lyukak keletkeznek .

Az oldalágak legfiatalabb része azonban mindig a 
fiatal, még funkciót teljesítő háncsrétegek között lévén, 
életben van, s csak a fagyöngy töve felé eső részek halnak 
el. „Ezeken a szintes ágakon itt-ott gyökhajtások erednek, 
melyek a héjt áttörvén és saját szintes és merőleges gyö
kereket hajtván, önálló fagyöngy-növényekké válnak s 
később hasonló módon ivartalanul tovább szaporodván az 
időközben megvastagadott törzsön, egész kis fagyöngy
csapat jön létre, melynek merőleges gyökerei a fát össze
vissza likgatják és értéktelenné teszik.“

A fehér fagyöngy a gazdanövénytől csakis vizet s 
abban oldott tápanyagot von el, az igy kapott tápanya
got már maga képes feldolgozni s valószínű, hogy „physi- 
oloógiai szempontból csak a viz elvonása által káros, mert 
a képzőanyagokból valószínűleg többet ad vissza diffusió 
utján a fának, mint amennyit a felhasznált vízben eset
leg kap.“

A Loranthus europeus, a sárga fagyöngynél a csira
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növény merőleges ág (főgyökér) nélkül az ág töve felé a 
nedvkeringés, nedváramlással szemben rendesen három 
ágat bocsát a héj alatt a fában, a rostok irányában lefelé. 
Ezen gyökérágak csak addig hatolnak előre, hasonlóképen 
a Viscum szintes gyökérágaihoz, amig a farész meg nem 
fásodik. Ha a farész a fásodás bizonyos fokát elérte, a 
gyökér oldalgyökeret fejleszt, amely az ujjonan keletke
zett farészben halad előre szintén addig, amig a fásodás 
be nem következik. Emiatt a gyökér növekedése lépcsőze
tes képet mutat. Évenkint három lépcsözet képződik. Az 
előrehaladás mértéke „évenkint közel 1.5 cm-t tesz ki.“ 
A gyökerekből képződő gyökhajtások utján éppen úgy 
ivartalanul is szaporodik, mint a fehér fagyöngy.

A megtámadott gazdanövény ágai a megtámadás he
lyén megvastagodnak s a megtámadás felett levő rész ha
marosan elszárad s lehull .Loranthus inficiálódás esetén 
néhány év múlva egy bunkó, korongszerü daganat kelet
kezik, amely néha emberfej nagyságot is elér s amely 
a fának különös, a Loranthus jelenlétére jellemző alakot 
kölcsönöz.

A fehér fagyöngy hazánkban nagyon el van terjedve, 
úgy a lomb, mint a tűlevelű fafajokon. A gazdanövények 
szerint különböző változatait különböztethetjük meg. Van 
olyan fagyöngy, amely csak lombfákon, van, amely csak 
fenyőféléken fordul elő. Vita és megfigyelés tárgyát ké
pezi, hogy az egyes fenyőféléken pl. Pinus-félék (Ef.) 
előforduló fehér fagyöngy más fenyőfajtákat, pl. Abies- 
féléket (If.) inficiálhat-e s viszont. Ezek a különböző faj
tákon élő Viscum varietások (fisiológiai varietas) mor- 
phologiailag összehasonlítva semmi, vagy oly csekély kü
lönbséget mutatnak, hogy a gazdanövény nélkül szét nem 
különböztethetők.

A lombfák közül legnagyobb mértékben az almafát 
támadja meg, mindjárt utána a körte következik, mig 
ritkább a szilvafán, cseresznyefán (dión) s a szöllőn, ahol 
szintén találtak Viscumot. Gyümölcsökben nagy károkat 
okozhat és igy fokozott az elterjedése elleni védekezés, az 
erdőben azonban elterjedésének legtöbbször semmi sem 
áll útjában. (Néhol rndszeresen irtják.) Azerdei fák kö
zül leggyakoribb a nyárfaféléken; ezek között a fekete
nyár vezet, amit részben a fafaj gyakoriságára, részben 
csekély ellentálló képességére vezethető vissza. A jegenye
nyár viszont feltűnően ellentálló, noha ez is olyan gya
kori s kedvelt fasor s parkfa, mint az előbb emlitett, 
moly valószínűleg egyéni tulajdonsága, bár nem valószí
nűtlen, hogy a meredek, majdnem függőleges állású ágak 
is hozzájárulhatnak a fagyöngyinfekció kikerüléséhez, 
noha a fagyöngy simakérgü törzsoldalán is gyökeret 
ver. (If.)

Gyakori az előfordulása mind a három hársfafélén
ken. Feltűnően nagy az elterjedése az akácon, különösen 
az Alföldön, ahol, mint tudjuk, sokáig ez a fafaj volt a 
legkedveltebb. Nem kíméli meg a juhar, szil, füzfaféléket, 
kőrist, gyertyánt, nyírt sem. De a cserjék sem képeznek 
kivételt, mogyoró, galagonya, bodza, vadrózsa, kányaban- 
gita és sok más cserjén is találtak Viscumot.

Mig Franciaországban és Svájcban kétséget kizáró
lag előfordul tölgyön is, addig hazánkban sem tölgyön, 
sem bükkön nem sikerült feltalálni. Tölgyön csak Lo- 

Kitünö bizonyítványokkal ellátott, 25 éves, erélyes, 
szakvizsgázott erdőör, aki ezideig is nagy uradalomban, 
nagy kitermeléseket és felújításokat vezetett, azonnali 
belépésre állást keres. Ajánlatokat a kiadóba kér „Ott
honom az Erdő“ jeligére,

ranthus közbejöttével fordult elő, amikor a Viscum a 
Loranthuson élősködött.

A fenyőfélék között leggyakoribb a Jegenye-fenyőn. 
(If.) Néha tömegesen is fellép, de ez csak kis területre 
szorítkozik. Magassági elterjedésének határai a If.-élter
jedésének megfelelő, minimum 350, maximum 1400-nak 
vehető. (Bakabánya 350, Abrudfalva 1260, Öhegy 1200.)

Lúcfenyőn és Erdei fenyőn többizben sikerült fehér 
fagyöngyöt észlelni, mig Feketefenyőn csak egy Ízben ta
láltak. (Pornó.)

Hazánk erdős vidékén kisebb-nagyobb mértékben, de 
mindenhol előfordul a fehér fagyöngy. Legnagyobb mér
tékben a Dunántúlon fordul elő, kisebb az előfordulás 
Erdélyben s a felvidék lombfa régiójában. A lombfa régió
ban gyakoribb, a fenyő régióban ritkább.

A sárga fagyöngy, fakin, sokkal kevesebb gazdanö
vénnyel bir. Gazdanövényei főleg a tölgyek, előfordul 
azonkívül szelidgesztenyén s állítólag hárson is. A tölgyek 
közül előszeretetben részesül a cser, kocsányos s molyhos 
tölgj^. Tölgyesekben előfordulása nagyon gyakori.

Az erdőgazdaságban okozható kár megítélésében elté
rők a vélemények. Egyesek szerint nem okoz számottevő 
kárt, viszont mások jelentős kárt tulajdonítanak neki.

Lombfánál legtöbbször csak az ágrészek vannak meg
támadva s igy a választékok előállításánál s értékesítésé
nél, tekintve, hogy az ágfa úgy is csak tűzifának megy, 
jövedelemcsökkenést, kárt nem okoz. Más az eset, ha törzs
rész van megtámadva, amikor értékes választékok helyett 
tűzifának kell a törzset feldolgozni, ez jelentős kárt okoz
hat. Itt elsősorban a Jf. jöhet számításba, ahol leginkább 
fordul elő a törzs inficiálása, de ez is a ritka esetek közé 
tartozik. Másrészt kérdés az, hogy vájjon nem okoz-e nö- 
vedék-veszteséget azáltal, hogy ’tápsókat von el a gazda
növényektől s hogy a megtámadott ágrész hamarosan el
szárad s igy áthasonitó, a. tápanyagot feldolgozó szervé
től fosztja meg a fát, ami nagyobb mérvű megtámadás ese
tén egyes fáknál nagyobb mérvű lehet. Azonban az igy 
előálló esetleges növedékveszteség sem lehet egy állomány 
életében számottevő. Az erdőgazdaságban számottevő kárt 
tehát ritkán okoz.

Sokkal nagyobb s jelentős kárt okozhat a gyümölcsö
sökben. Nagyobb mérvű elszaporodás a termés rovására 
megy, azt erősen csökkenti, sőt egyes fák pusztulását is 
okozhatja. Nagyon érzékeny ebből a szempontból a körte, 
amelynél az ágak elhalása nagyon hamar bekövetkezik.

Egyedüli védekezési mód a megtelepedett fagyöngy 
eltávolítása. Nem elégséges azonban csak a növény törzsét, 
hanem a kéreggyökeret is el kell távolítani, mert mint 
említettem ivartalan utón is szaporodhat. Az eltávolítással 
okozott sebhelyet valami védő viasszal, kátránnyal cél
szerű bekenni, hogy más károsítok, gombabetegségek el
terjedésének elejét vegyük.

Szaporodása, elterjedése — mint említettem — úgy iva
ros. mint ivartalan utón történhet.

Az ivartalan szaporodásról már volt szó, a növekedé
sük vázolásánál. Az ivaros, magról való szaporodást kü
lönböző állatok, elsősorban a madarak mozdítják elő.

A sok megfigyelő közül, akik a madaraknak a fa
gyönggyel szemben való viselkedését figyelték, sokan a 
bogyók eltűnését a madarak vándorlásával hozzák kapcso
latba, amit igazolni látszik a bogyók eltűnésének külön
böző időszaka, — amely decembertől, egészen áprilisig 
tart — mig mások e között összefüggést nem látnak. A 
madarak közül elsősorban a rigófélék játszanak szerepet 
a bogyók eltűnésében. Állitólag a sárga fagyöngyöt jobban 
szeretik a fehérnél, De más madarak is, mint cinkék, veres
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begy, szajkó, csonttollú madár, keresztcsőr, seregély, 
aztán meg a szarka, harkály és varjú is fogyasztják a fa
gyöngyöt, de a megfigyelés szerint a fácán annyira ked
veli a sárga fagyöngyöt, hogy elhagyja a megszokott fiata
losokat s az öreg tölgyállományokat keresi fel.

A madarakon kivül szereti a fagyöngyöt a vad, nyúl, 
őz, szarvas is. A megfigyelések szerint nyest, róka s mókus 
sem veti meg.

A fagyöngyöt nemcsak azért gyűjtik, mert kártékony 
s hogy eltávolitásukkal terjedését megakadályozzák, ha
nem, mert az többféleképen értékesíthető. Egyes helyeken 
takarmányul használják a fagyöngyöt, kecskét, juhot, disz
nót etetnek vele s állítólag a fagyöngy fokozná a tehenek 
tejhozamát. Számottevő kereskedelmi cikket is képez kü
lönösen Angliában és Németországban, ahol a virágköté
szetben csokrok, koszorúk kötésénél nagyon kedvelt. Ma 
már nálunk is mindjobban tért hódit ünnepi alkalmakkor, 
virágdiszitéseknél, csokrok, koszorúk összeállításánál. Ná
lunk nem, de az angoloknál s németeknél népszokás is 
fűződik hozzá. (Angol szokás szerint büntetlenül lehet 
elrejtett fagyöngy alatt csókot lopni, unden The mist- 
letoel.)

A termésben levő ragadós anyagot is felhasználják 
madárlép, légyfogók s egyebek készítésénél.

Végül említésre méltó azon igen érdekes megfigye
lés, mely szerint a nép gyógynövényként ismeri s or
vosságnak használja, mégpedig a különféle fafajról sze
dett fagyöngynek, különféle gyógyitó hatást tulajdonit. 
Így a körtefagyöngynek mell, illetve tüdőbaj elleni gyó
gyitó hatást tulajdonítanak. A szárított leveleket alko
holba téve pálinkát készitenek vagy teát főznek belőle. 
Úgyszintén köhögés ellen használják a fűzfa fagyöngyét 
is: A fagyöngy cukorba főzött leveleit aranyér ellen tart
ják hathatós szernek. Máshol meg daganatokat gyógyíta
nak sűrűre bepárolt fagyönggyel. Sőt marháknak, mint 
hajtószert adják be.

Nagy fontossággal nem birnak a fa gyöngy félék, de 
kétségtelen, hogy igen érdekes, — talán értékes — meg
figyelésekre adhatnak alkalmat. Roth professzor ur sza
vaival fejezve be — valószinü, „hogy nagyobb a szerepük 
a természet háztartásában, mint amilyent általánosságban 
tulajdonítanak nekik és megérdemlik, hogy nagyobb ér
deklődéssel kisérjük szereplésüket“.

Fritsch István oki. erdőmérnök.

Egyenruha és rangjelzés
Nagyon helyes az az intézkedés, hogy a hatóságilag

felesketett és igy szolgálatában közbiztonsági közegnek 
tekintendő és lőfegyver viselésére is jogosult erdészeti 
személyzet egyenruhát viseljen, de ne csak az altiszt, 
hanem legalább a külső szolgálatot teljesítő tiszti sze
mélyzet is köteleztessék a£ egyenruha viselésére, — 
mert bocsánatot kérek elgondolásom őszinte kijelenté
séért, — de én úgy vélem, mint egyenruhás testülettől 
a szolgálatban megkívánt szigorú katonás érintkezés
hez és magatartáshoz hozzá tartozik az is, hogy a segéd
személyzet — legalább külső szolgálatot teljesítő — 
közvetlen elöljáró tisztjei szintén egyenruhát viseljenek.

A világégés előtti békés időkben'is kötelező volt az- 
állami erdészeti altisztek részére az egyenruha viselés, 
illetve egyenruha átalányt élvezett az altiszti kar, mely 
átalányból köteles volt egyenruhával- ellátni magát.

- Az államerdészeti altiszti-kar egyenruha kérdése, 
azonban szerény véleményem szerint ily módon nem volt 

megfelelően szabályozva azért, mert mivel helyenként 
elnézték a kötelező egyenruha viselésének be nem tar
tását, igy az altisztikar egyrésze polgári ruhát, a másik 
része egyenruhát ugyan, — de milyen egyenruhát vi
selt !

Eltekintve attól, hogy az egyes kartársakra ráag
gatott egyenrura állapota is már minden kritikán alu
li volt, két-három féle alakú, szinü és más-más anyagból 
készült sapkát, zubbonyt, jelvényt stb. egyenruha da
rabokat viseltek a kartársak. És ha valamilyen alka
lommal többen összejöttünk, egyenruhánk révén olyan 
tarkák voltunk, mint a papagályok.

Bizony, egy cseppet sem illet hozzánk, egyenruhás 
testülethez és nem volt valami épületes látvány midőn 
egyikünk szabályszerű, zsinórnélküli zöldszalagos, érc
koronás ; a másik, harmadik pedig ezüstzsinóros fekete 
trikó és ezüsthimzett koronás sapkát, zubbonyt stb. 
különféle alakú, szinü és jelvényü egyenruhát viselt, 
sőt számos kartársamat láttam polgári (civil) nadrág, 
erdész zubbony és szintén polgári, esetleg tollas vadász
kalap vegyületü mosolyt keltő öltözékben.

Az ilyen komikus összetételű öltözet bizony egy 
cseppet sem illett, az egész férfit jelentő és tiszteletet 
keltő komoly erdész foglalkozáshoz.

Szép Nagymagyarország sirbatétele után, a Csonka 
hazában már nem kaptunk egyenruha átalányt. Szinte 
feledésbe ment már ez a járandóságunk, amikor agyon
gyötört, kifosztott és megtépázott szegény hazánk ezer
féle bajának némi javulást jelentő gyógyulása után in
téző köreink végre erre is gondolhattak s elrendelték, 
hogy az altiszti személyzet ujformáju egyenruhával lá
tandó el.

Mikor ez tudomásunkra jutott, mi a miskolci m. 
kir. Erdöigazgatóság kerületében alkalmazott altisztek, 
közös kérvény kíséretében, uj forma ruhatervet terjesz
tettünk fel a Földmivelésügyi Miniszter úrhoz, aki azon
ban az általunk rendszeresíteni kért ruha formát sajnos, 
nem engedélyezte, hanem arról értesített bennünket, 
hogy az uj egyenruha formáját a minisztérium már 
megállapította.

Erre kaptuk azután a mostani formájú elől-hátul 
zsihóros és oldalzsebes egyenruhát, amely nem gyakor
latias, a szolgálatban nem megfelelő, agyonzsinorozott- 
ságánál fogva nem erdészes, nem táskához és puskához 
illő és az altisztikar egy cseppet seim kedveli.

Nem tudjuk jól értesültünk-e, de azt hallottuk, 
hogy az egyenruha tervezését a földmivelésügyi minisz
térium egy ösmert jónevü festőművésszel terveztette, 
aki bizonyára áttanulmányozta, a régi történelmi ma
gyar hajdú és huszár egyenruhákat s azokból kompo
nálta meg a mi uj egyenruhánkat, s mint erdészeti szol
gálati ügyekben teljesen laikus egyén, nyilván nem 
gondolt arra, hogy az erdész szolgálata nem parádés 
szolgálat s nem azonos a katona, a vasutas, a pénzügy
őr szolgálatával és hogy az erdész ritkán jár vasúton, 
kocsibakon, vagy lóháton, hanem legtöbbször az erdő 
sűrűjében gyalogláb jár és ilyenkor bizony komolyon 
veszélyeztetve van a sok szép és drága zsinórzat épsége. 
De nem gondolhatott arra sem, hogy az erdésznek szol
gálati könyvet, jegyzőkönyvecskét (noteszt), iratokat, 
mérőveszöt, irónt és töltényt kell szolgálatköz
ben állandóan magánál hordani s ezeket az uj egyenruha 
oldalba hasított zsebeiben el sem lehet helyezni az el
vesztés veszedelme nélkül s az első ág, amelyik a nyitott 
oldalzsebbe vagy zsinórjába akad, kirepiti az összes iro
mányokat. Hogy ez az egyenruha az erdész szolgálatá
ban nem praktikus, azt közvetlen felebbvalóink is nap, 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



A Z ERDŐ 5

mint nap látják, a bokáig érő körgallérról nem is szólva, 
amely szintén csak úgy felelne meg céljainknak, 
ha térdig érne. Ez az uj egyenruha azt bizonyltja, 
hogy tervezője a tömeghatást tartotta szemelőt 
és valószínűleg tömeges, parádés felvonulást képzelt 
maga elé s bizonyára nem tudta, de nem is tudhatta, 
hogy az erdész foglalkozásának minemüsége miatt, leg
többje egész életében sem juthat abba a helyzetbe, hogy 
tömeges parádés eseményekben részt vehetne.

Az erdészeti szolgálat, az egyenruha viselésére kö
telezett vasutasok, postások, pénzügyőrök stb. más tes
tületek alkalmazottai által végzett szolgálattól nagyon 
különbözik.

Nekünk erdészeknek a fiatalos állapotának áttekin
tése, pótlása, ápolása, tisztítása, vadtenyésztés, gondo
zás, vadászat, nyomozás stb. alkalmakkor, sokszor ken- 
dersürüségü fiatalosokat is keresztül-kasul kell járnunk. 
Továbbá áterdőles és felújító vágások kijelölésénél a 
zárlatra való folytonos felnézés, a nehéz terepen való 
járás-kelés stb. mind amellett szól, hogy az ilyen mun
kákat végző erdésznek szükgallérös, vagy pláne zsinó- 
ros egyenruha viselése sem nem kényelmes, sem nem 
gyakorlatias.

Éppen ezért úgy vélem, hogy sok kartársam óhaját 
fejezem ki akkor, amidőn illetékes hatóságunkat mély
tisztelettel arra kérem, hogy a segédszemélyzet részére 
a mai egyenruha helyett kaki zöld (sárgás halványzöld) 
szinü posztóból készült a gyakorlatban is sokkal jobban 
megfelelő erdőtiszti egyenruhához hasonló egyenruha és 
rangjelzés állapitassék meg a következő módosítással:

1. A sapka ernyője ne szegletes legyen, mint a tűz
oltóké, hanem a katonai sapkához hasonló kerek er
nyővel és kisalaku ezüst hímzett magyar koronával. Er
nyőnélküli olyan duplaszélü tábori sapkára is szükség 
van, mely hideg időben a fülre lehúzható.

Kalap helyett sapkát kérünk, mert kalap nem illik 
az egyenruhához és kalaphoz nem illik a katonás tisz
telgés.

2. A zubbony alsó és felső rávarott zsebekkel lehaj
tósí de nem zöld) gallérral, zöld hajtókával (paroli) s 
rajta az erdőtisztekéhez hasonló ötágú (csillagalaku) 
ezüst tölgylevél rangjelzés, — rangszerint, egy, kettő 
és három rozetta.

3. Hosszú nadrág (pantalon) mellett a szolgálatban 
alkalmasabb rövid buggyos, lengyel vadásznadrág rend
szeresítessék csizmához, lábszárvédőhöz, harisnyához és 
bakancs.

4. A hosszú köpeny mellett ugyancsak a szolgálat
ban alkalmasabb félcombig érő rövid köpeny, mely rö
vidségén kívül a hosszú köpenyhez teljesen hasonló ki
állítású legyen. A köpeny galléron zöld hajtóka, ezüst 
erdészgombbal.

A zöld gallér mellőzését és az erdőtisztekéhez ha- 
s°nló ötágú (csillagalaku) tölgylevél rangjelzést azért 
kérjük, mert a zöldgalléros és cserleveles erdész egyen
ruhát, az urasági inasok, állatkerti állatgondozók, sőt 
nagyobb kereskedőcégek kifutó inasai bitorolják.

Tehát amíg ezt a szép erdészjelvény viselését az 
arra abszolút illetéktelen bitorlókkal szemben illetékes 
hatóságaink meg nem védik, addig sajnos az csak cse- 
lédi és szolgai sort jelent az erdész galléron.

, Nagy örömünkre szolgálna, ha minél előbb történne 
intézkedés arra nezve, hogy amint más egyenruhás tes
tületek^ rangjelzését, sőt az egyes iskolák hallgatóinak 
sapkajat sem szabad illetéktelennek viselni, úgy az er
dész egyenruha és cserlevél sem legyen csáki szalmája, 

hanem azt csakis hivatásos erdészek és vadászok visel
hessék.

Egyesületünk vezetőségének szives figyelmébe 
ajánlom az egyenruha és rangjelzés kérdését és nagyon 
érdekünkben való lenne, ha a fentirt értelemben illeté
kes helyre előterjesztést tenne. Sj.

Szövetségi ügyek

Beszámoló
Szövetségünk, híven ismételten kifejtett elveihez, 

minden lármás hivalkodás nélkül, csendben, de lépésről- 
lépésre haladva, végzi komoly munkáját és kitartó, egye
nesen a kitűzött cél felé haladó szakadatlan munkásságá
val iparkodik mielőbb elérni mindazt, ami az erdészeti és 
vadászati műszaki segédszemélyzet részére jobb jövőt, ha
ladást és boldogulást fog jelenteni.

Az elmúlt évi négy választmányi, két propaganda 
vándorgyűlés és az ezévi közgyűlés határozatainak meg
valósításaként, illetékes helyen megtette előterjesztését a 
magánuradalmi erdészeti és vadászati műszaki segédsze
mélyzet nyugdíjalapjának létesítésére vonatkozólag. Fo
lyamatban van az erdőtörvény revíziójával kapcsolatosan 
az erdészeti és vadászati műszaki segédszemélyzet érde
keinek megfelelő törvényes védelemben leendő részesíté
sének biztosítása, — az erre vonatkozó javaslat-tervezet 
már szintén elkészült s a közel jövőben illetékes helyen 
szintén be lesz terjesztve.

Természetesen, amig a tárgyalások folyamatban van
nak, addig nem áll módunkban részleteket közölni s ezért 
kénytelenek vagyunk tagjainknak a fentemlitett gyűlése
ken a vezetőséggel szemben kinyilvánított bizalmát a leg
teljesebb mértékben igénybe venni. Kérjük tagjainkat/ 
hogy addig is, mig ügyeink tárgyalás alatt állanak, tá
mogassák a vezetőséget azzal, hogy egy akarattal egysé
gesen összetartva álljanak a szövetség zászlója alatt.

Egyben támogassák a vezetőséget azzal is, hogy la
punkat terjesztve, a szövetség tagjai közé vonják be 
mindazokat, akik még nem tagjai szövetségünknek, mert 
ismételten ismételjük, csakis az egységes tömeg erejével 
lehet célhoz érni. Tagjaink száma örvendetesen szaporo
dik s január hó 1. óta máig mintegy 50—60 uj tag lé
pett be szövetségünkbe. Ez is azt bizonyítja, hogy az er
dészeti altisztikar mind szélesebb körben — bár lassan — 
de ráeszmél arra az igazságra, melyet mi már két éve hir
detünk, hogy „Egységben az erő“ — s helyzetünk jobbra- 
fordulása csakis attól függ, mikor érjük el azt, hogy 
minden egyes erdészeti alkalmazott kötelességének ismeri, 
hogy tagja legyen szövetségünknek.

Szövetségünk vezetősége a kitűzött nagy célokért ki
fejtett munkássága mellett nem mulasztja el a kisebb je
lentőségű ügyek intézését sem.

A MEOSz. segélyalap eddigi hármas tagoltságát s 
ezzel a kölcsönsegélyek folyósítását megszüntette.

Az előző évi közgyűlésen és választmányi ülésen tud
valévőig a kölcsönsegélyek folyósítása csak próbaképen 
volt bevezetve. Ezen másfélévi próbaidő alatt a vezetőség 
azt tapasztalta, hogy a kölcsönsegélyek folyósítása nem 
célszerű. Nem pedig azért, mert a mai igen súlyos gaz
dasági helyzetben, a rossz közviszonyok következtében, a 
kölcsönöket felvevő tagok csak igen-igen lassan és nehe
zen tudnak eleget tenni a visszafizetési és kamatfizetési 
kötelezettségeiknek s ezáltal lehetetlenné válik az újabb 
jelentkezők kölcsönnel való segítése. A kihelyezett össze
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gek forgása igen lassú és nehézkes, mert az egyeseknek . 
ismételten és többszörösen kell a fizetésre haladékot adni, > 
s igy a kamat jövedelem sem mutat számottevő eredményt 
s ezért azokat, akiket valami súlyos csapás, vagy baleset 
vagy más baj ér s akik épen ezért inkább szorulnak se- 
gitségre, nem lehet kellő időben a szükséges segítséghez 
juttatni. Mindezekre tekintettel a vezetőség úgy határo
zott, hogy a kölcsönsegélyek folyósítását végleg megszün
teti. A már kihelyezett kölcsönsegélyösszegeket a kölcsön
vevő tagok fizetőképességének figyelembe vételével foko
zatosan bevonja s igy a segélyalap pénzállományát össze
vonja. Ezentúl tehát nem lesz külön kölcsön, külön se
gély és külön temetkezési alap, hanem csak egy egységes 
alap, a „MEOSz. temetkezési segélyalapja“. Akik a 
MEOSz temetkezési segélyalapjának tagjai, azoknak ha
láleset, szülés, igazoltan súlyos betegség vagy más súlyo
sabb baleset esetében egyszersmindenkorra szóló, vissza 
nem fizetendő, megfelelő összegű segélyt fog kiutalvá
nyozni.

Természetes, hogy ebből a MEOSz. temetkezési se
gélyalapból már csakis azok igényelhetnek bármiféle ci- 
men segélyt, akik abba külön tagokul beléptek vagy 
ezután be fognak lépni s rendes befizetéseikkel az alap 
fenntartását elösegitik. A nyugdíjalap megteremtése 
után ez az alap a nyugdíjalappal lesz egyesítve s igy fog 
megszületni a „MEOSz. nyugdíj-temetkezési és segély
segélyalapja. -

Igen sokan érdeklődtek már aziránt is, lehetséges 
volna-e a temetkezési segélyt a családtagokra is kiterjesz
teni ?

Erre nézve a vezetőség álláspontja az, hogy igenis 
lehetséges volna, ha a MEOSz. összes családos tagjai egy
úttal tagjaivá lennének a MEOSz. Temetkezési-Segély- 
.Alapjának is és a járulékokat pontosan be is fizetnék. 
Sajnos, a vezetőség tapasztalása az, hogy a MEOSz tag
jai nem veszik eléggé komolyan ezen igazán szociális 
missziót teljesítő akciónkat. Az alapnak még igen kevesen 
tagjai és igen gyengén támogatják azon törekvésünket, 
hogy saját és családjaik jól felfogott érdekében segély
akciónkat teljes 100%-os sikerrel kiépíthessük. Az 1 pen
gős beiratási dijat, ami az alaptőke növelésére szolgálna, 
igen sokan egyáltalában nem küldték be s az egyes halál
esetek után járó 50 fillér hozzájárulást is igen lassan, 
igen gyéren, elkésve, elmaradozva küldik be. Mi jól tud
juk, hogy a mai nehéz viszonyok mellett igen sokan igen 
rossz helyzetben élnek, de az ilyen életbe vágó és a csalá
dot segítő akciónál még a legszegényebb és a legrosszabb 
helyzetben lévő ember is meg kellene, hogy hozza ezt az 
áldozatot felsége és gyermekei érdekében. Végre is, ha 
összevesszük, egy év alatt — sokat mondjunk — meghal 
4—5 kolléga, ha a családtagokat is belevesszük — mond
juk évente 15—20 ember. Lehet, hogy több, lehet, hogy 
kevesebb, de átlagban vegyünk 20 embert, ez volna éven
ként á 50 fillérjével = 10 pengő, azaz hozzávetőleg ha
vonként 1 pengő, ez megfelel egy liter bor árának.

Erdő- és vadőri iskolát végzett, 26 éves, nőtlen 
egyén, ki az erdészet és vadászat ágaiban jártassággal 
bir, erdőőri állást keres. Szives megkereséseket a kiadó
hivatal továbbit.

38 éves, rom. kath., családos erdöőr kitűnő bizo
nyítvánnyal, 20 éves erdőgazdasági gyakorlattal, ma
gyarul, németül, szerbül és tótul beszél, nagyobb erdő
gazdaságban 1928 április 1-re állást vagy alkalmazást 
keres. De azonnal is elmennék. Cim a kiadóhivatalban.

Nem hiszük, hogy egy liter bor árát ne tudná egy 
családos ember a felesége és gyermekei javára félre tenni 
s az alap kiegészítésére beküldeni.

Az ezévi közgyűlésen Gavra Alajos és Szy Ferenc 
kartársaink a nyugdíjalap létesítésére vonatkozólag igen 
életre való előterjesztéseket tettek, mi mind a két javas
latot teljes egészében leközöltük s a közgyűlésen látott és 
hallott nagy lelkesedés után azt vártuk és reméltük, hogy 
ha nem is mindannyian, de sokan, vagy legalább az egyes 
vidékek vezetői hozzá fognak szólni a javaslatokhoz, fel
ajánlva azokat a bizonyos hajtópénzeket stb. Azonban, 
sajnos sehol senki, a javaslatoknak semmi visszhangja 
nem kelt.

Feltesszük tehát nyíltan a körkérdést magánuradal
mi kartársainknak: akarják-e komolyan egy nyugdíjalap 
létesítését? Ha igen, hogy és mint és miből gondolják az 
alapot létesithetőnek, illetve keresményüknek hány száza
lékával volnának hajlandók hozzájárulni és milyen más 
bevételi forrást tudnak ajánlani e szent cél javára?

Ezt a közkérdést mi azért adjuk itt, mert szeret
nénk hallani illetve olvasni más kartársainknak ezirányu 
véleményét, gondolatait, esetleg eszméit, ötleteit is.

A nyugdíjalapot mi természetesen megteremtjük 
akkor is, ha senki sem fog választ adni a fenti kérdésre, 
mert nekünk is megvannak a magunk tervei, amelyeket 
már (amint említettük is fentebb) illetékes helyen fel
dolgozva javaslat alakjában elő is terjesztettünk.

Igen szeretnők azonban, ha ezt az alapot a magán 
uradalmi kartársaink egységes lelkesedésével, mintegy 
önkéntes segítségükkel tudnák megteremteni s a törvényt, 
mint kényszereszközt, csak a tőlük kapott eszmék meg
valósítására kellene megalkotni.

Csonka-országunk különböző részeiből már több Íz
ben kaptunk levélbeni értesítést arról, hogy az egyes na
gyobb uradalmak erdőgazdaságaiban a megüresedő er
dészeti altiszti állásokat a vezető intézők nem szakképzett 
egyénekkel töltik be, helyesebben a környékbeli falvak 
egyszerű és képzetlen parasztjait alkalmazzák erdész
szolgálatra.

Ezen anomáliára, amely nemcsak az illető erdőbirtok, 
de az országos erdőgazdálkodás szempontjából is határo
zottan jóvátehetetlen károkat okoz, egyben sérelmes, tör
vénytelen eljárás is, különösen a jelen viszonyok között, 
amikor az állami szakiskolákon kiképzett, vizsgázott szak
emberek tömegesen vannak állás nélkül és az államnak 
és birtokosoknak egyformán morális és szociális köteles
sége a képesített egyének elhelyezkedésének elősegítése.

E mindenképen helytelen és törvénytelen eljárásra 
nyomatékosan felhívjuk az illetékes körök figyelmét és 
az erdőtörvény revíziója kapcsán szükségesnek tartjuk 
és elvárjuk, hogy az erdőbirtokosokat a törvény teljes szi
gorúsággal kötelezze, különös tekintettel az országos er
dőgazdasági érdekekre, arra, hogy erdőgazdaságaikban 
minden önző szükkeblüség mellőzésével kizárólag csakis 
szakképesített erdészeti egyéneket alkalmazzanak, nem 
pedig, mint a közelmúltban, környékbeli tanulatlan pa
rasztokat, szabólegényeket, inasokat s hozzá nem is ma
gyarokat, hanem cseheket. Legfőbb ideje volna már, hogy 
erdőgazdaságaink saját érdekeiket jobban felismerve, ne 
önmaguk ellen cselekedjenek s hogy ott ahol diplomás 
erdőmérnökök állanak az élen, ne engedjék az erdőbirto
kon az erdészállásokat a mezőgazdaság által betöltetni, 
hanem kellő eréllyel védjék az erdőgazdaság ezirányu ér
dekeit is. Az „in more patrio“ eljárások ideje már le
járt, itt az ideje, hogy megvédelmezzük a mieinket s az 

I erdész állásokat csak képzett erdészek kapják meg. N. R.
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Lapzárta után érkezett

M. kir. Földmivelésügyi Miniszter. 
3187. szám 1928. év/I. 1.

HIRDETMÉNY
Az erdőőri és vadőri szakvizsgák 1928. évi augusztus 

hó 6-án és az erre következő napokon kellő számú jelent
kező esetén Debrecenben, Miskolcon, Gödöllőn, Szegeden, 
Kaposváron és Győrben fognak megtartatni.

Akik az erdőőri, vagy vadőri szakvizsgát letenni 
óhajtják, az ehhez szükséges engedély iránt kellően fel
szerelt kérvényüket 1928. évi junius hó 20-áig a lakó
helyükre illetékes m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtsák be.

Az erdőőri szakvizsga letételének megkönnyítésére az 
erdőigazgatóságok székhelyein kellő számú jelentkező ese
tén az 1928. évi junius hó 9-én kezdődő 4 hetes előkészitő 
tanfolyamot rendezek, amelynek végeztével a hallgatók 
szakvizsgára bocsáttatnak.

A tanfolyamra való felvételt az illetékes m. kir. er
dőigazgatóság eszközli, amelyhez a felvétel iránti kérvé
nyeket 1928. évi junius hó 15-ig kell benyújtani.

A tanfolyamra csak olyan erdőőrök jelentkezhetnek, 
akik az elemi népiskolát elvégezték, legalább 3 évig sza
kadatlanul erdészeti gyakorlati szolgálatban állottak, 
fedhetetlen előéletüek és 20-ik életévüket betöltötték.

Az erdészeti gyakorlati szolgálat igazolásául csak az 
olyan bizonyítvány szolgálhat, amelyet oki. mérnök állí
tott ki, vagy amelyen folyamodónak tényleges erdőgazda
sági vagy erdőőri alkalmazását a szolgálati helyre illeté
kes m. kir. erdőfelügyelő igazolja.

Annak, aki az előkészitő tanfolyamra felvétetett, a 
vizsga engedély iránt külön nem kell folyamodni.

A tanfolyam hallgatói élelmezésükről és ágynemű
ről maguk tartoznak gondoskodni.

A tanfolyam díjmentes és egyelőre nem kötelező.
A tanfolyamra vonatkozó bővebb felvilágosítást a m. 

kir. erdőigazgatóságok adnak.
Budapest, 1928. évi május hó.

Jf. kir. Földmivelésügyi Miniszter,
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Mondok

Nem t’om, hogy már mit is mondjak 
zúgó collegáimnak,

Akik ellenszenvvel veszik az uj 
egyenruhánkat.

Pláne most már gúnyolódva 
contráznak az asszonyok

Nem csoda, ha e miatt már 
néha dühbe gurulok.

Hogyne! Mikor engem is már azzal 
fogad angn/yukom:

Mutasd öreg, van-e még gomb 
és zsinór a dolmányon?

Felteszi az okulárét, hogy jobban 
megnézhesse ;

8 közben fűzfát fűtyörészget 
valamennyi kecskére.

Morfondéroz, tájfelt s drákut emleget 
mig varrogat,

S a zsinór feltalálóra mond szép 
kacskaring ósat.

Amig ö igy berzenkedik, én mártírként 
hallgatok,

Rágyújtok a tajtékomra s mint Ladányi 
pipálok.

Várom amig majd csak végez, 
hogy én is beszélhessek,

És leócsált szép ruhánknak 
védelmére kelhetek.

Kezdem hát cirógatással: ugyan 
édes anyjukom,

Emlékezz rá, valamikor, hogy lestél
a zsalukon.

Alig vártad érkezésem, csakhogy lássad 
mentémet,

Melyen a sok zsinór és gomb még 
anyádnak is tetszett.

S később, hogy a sárga zsinórt, a 
zölddel cseréltem fel,

Soh’ se volt baj, csak ép ezzel a lúc 
kéreg színűvel.

Re tán nem is a zsinórzat, hanem 
az a nagy bajunk,

Hogy a magyar viselettől, már egészen 
elszoktunk.

S mig modernül csak a külföld 
csúf divatját majmoljuk,

Addig a szép magyar ruhát csúnyán 
elhanyagoljuk,

Pedig kár igy elfeledni, ősi 
viseletűnket,

És e’ helyett hordani a .... lengyel 
nadrág, strimflíket.

Mert most Pozsony, Arad, Kassa 
Kincses-város Temesvár,

Szabadka és Zombor népe magyar 
ruhásokat vár.

Ne legyünk hát majmolói az idegen 
divatnak,

Hanem büszkén viselői a zsinóros 
magyarnak.

És talán a nemes Lordnak lehet ez is 
segítség,

Hogy ezzel is bizonyítsa, él a magyar
vitézség. Ferenbá.

HÍREK
A földmivelésügyi miniszter 1136/928. számú ren

deletére az esztergomi m. kir. erdőgazdasági szakisko
lába uj tanulók felvétele további rendelkezésig szünetel.

Több oldalról hozzánk érkezett érdeklődő levelekre 
ezúton értesítjük azokat, akiket érdekel, hogy a folyó év
ben az erdőőri tanfolyamok és szakvizsgák folyó évi ju
nius hó 9-én kezdődnek azon erdőigazgatóságoknál, ahol 
e célból elegendő' számú jelentkező lesz.
Az ellátásra és a költségekre nézve az illető igazgatósá
gok adnak felvilágosítást az érdeklődőknek. Előrelátha
tóan Miskolcon és Gödöllőn lesznek ilyen tanfolyamok 
megtartva.

Feltételek: magyarul Írni olvasni tudás (4—6 elemi). 
Az érdekeltnek a kir. erdőfelügyelő által igazolt bizo
nyítványt kell bemutatni, amely igazolja, hogy a jelent
kező valamely erdőgazdaságban legalább három évig volt 
erdészeti alkalmazott s ott a megfelelő 3 évi gyakorlati 
előképzettséget megszerezte, magyar állampolgár és fed
hetetlen előéletű.

A vallás- és közoktatásügy miniszter Bózner János 
kir. közalapítványi I. oszt, erdőőrt szakaltiszti erdőőrré; 
Varga Ferenc és Kis—Tóth Tamás véglegesített erdő
legényeket I. oszt erdőőrökké kinevezte.

Május hó 7-én Takács József, Bodakajtor Szent - 
iváni segéderdész kartársunk erdővédelmi szolgálata köz
ben egy sast látott meg, melyet sikeres üldözés után si
került lelőnie. A sas az úgynevezett fehérfarku sas 
„Aquila albicilla“, testsúlya négy kilogramm és 70 dkr., 
szárnykiterjedése mell-átmérővel 206 cm., csőrétől a fark
hegyéig 84 cm volt, ritka szép példány és ritka vadász
szerencse.

Hasonló jó szerencsével Kelebián id. Schmuck György 
föerdöőr kartársunk is ejtett egy kőszáli sast az u. n. 
„Bogárzó“ erdőrészben, ennek szárnykiterjedése 218 cm. 
volt.

Rauch Ferenc kartársunkat tolnavármegyei járási 
erdőőré Szekszárdra kinevezték. Szolgálatát a szekszárdi 
m. kir. erdőhivatal kerületében végzi, az állást illetve ki
nevezése szövetségünk ajánlatára nyerte el.

Ugyanő értesít az alábbi mulatságos párbeszédről is, 
melyet B ... községből M... községbe menet szolgálati 
utján két odavalósi atyafi folytatott le fülehallatára a 
„Rádióró?4 elmélkedvén:

„Mégis csak csuda találmánynak tartom én ezt a 
.„Rádiót“. Aszondják nem kő ögyéb egy jó darab drótná 
és hummi, oszt mög lőhet hallani, hogy Pestön és még 
sokkal messzibb mit beszélnek, mög hogyan inekönek és 
muzsikának. Mégis csak csuda ez!“

„Dejszen Józsep Öcsém! Nem hiszöm én ezt! Most 
is mint mindég tapasztalatbú mondom én tenéköd. Tudod 
a jó mútkorjába ippeg ezért möntem be a városba, oszt ott 
ált am két óra hosszat a drót alatt és nem hallottam semmit 
mégse/(

Alighanem igaza is vót az atyafinak, csak ép, hogy tán 
igön magasan lőhetett az a derót. — Szerk.

Felhívás találkozásra. Felhivatnak mindazok a kol
legák, kik 1922/23. évben végezték az erdőőri szakisko
lát, hogy címüket, ez év pünkösd hétfőjén megtartandó 
5 éves találkozásra vonatkozólag; Csóka József főv. tisztv. 
Budapest, Váci-ut 157. sz., IV. em., 5. ajtó alá megadni 
szíveskedjenek, ki aztán a programmot tudatni fogja. 
Kollegális tisztelettel:
| . Schwendtner Antal

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



8 AZ ERDŐ

A viszontlátás
Végre elérkezett a várva várt nap. Hárman fia

talok, jó pajtások Mátyás bácsihoz, az öreg vadászhoz 
születésnapra voltunk hivatalosak.

A régi szokáshoz hiven ezen alkalomkor vadvirág
ból összerakott szép csokrot! nyújtottunk át a mi ked
ves öregünknek, aki meghatottan mondott köszönetét 
megemlékezésünkért.

Nem maradhatott el természetesen az ilyenkor szo
kásos jó kis borocska sem, — vigan telt az este. Végig 
mutogatta közben az ö szebbnél szebb vadász trófeáit 
is, ami legjobban felkeltette a mi érdeklődésünket, 
megakadt mindannyiunk szeme egy hatalmas vadkan 
agyarán.

Kértük, mondaná el annak eredetét. Ugylátszik 
erre várt ő csak, hogy bele kezdhessen vadászélményé
nek elbeszélésébe — a mi sohasem szokott kifogyni 
belőle.

— Figyeljetek kedves öcsköseim, — kezdte is 
már mondókáját, — amit én most elmondok, nagyon 
régen volt már, de oly jól emlékezek rája, mintha 
csak tegnap lett volna.

— Azt a szép naplementét még most is magam előtt 
látom, amikor a kukuricáshoz szokott vadisznókra lesre 
mentem.

— Kialvó vulkának látszott a nap fenn a hegyte
tőn s épen szórta szét utolsó fénylő aranysugarait, s 
lassan, mint a vándor fáradt testét nyugovóra hajtja, 
oly édesen adta át magát, a szemeinkkel már nemlát
ható földrésznek.

Alig várta már a teli hold is, hogy átvegye az éjjeli 
uralmát a csendes méla természet felett.

Viharvert puskámat, — ezt az én régi jó pajtáso
mat — válamra akasztva, elindultam szépen, lassú lép
tekkel a kukoricás felé.

Most leakaasztja a fogasról az ő kedves puskáját, 
s szeliden megsimogatja reszkető kezével. Ez az én leg-

Az összetartás érzését, fontosságát és az ezzel járó 
kötelességek teljesítésének szükségességét, minden kar
társunkkal meg kell, hogy értessük.

Egy az összességért, az összesség egyért, ez az ut az, 
mely célra vezet, mert „Egységben az erő“.

A kartárs, aki helyzetének javulását óhajtja, kése
delem nélkül lépjen a MEOSz-ba s az, ki a családját s 
kartársát szereti, a lap és tagdijat pontosan fizeti.

Minden kartárs tudatában kell, hogy legyen annak, 
hogy célunkat csak közös erővel érhetjük el s ezért a 
MEOSz-ban tömörülnünk kell.

Jérték mindannyian, álljatok a sorba.
S legyen minden özvegy s árva a MEASz tagja.
Erdészeti altisztek özvegyei, árvái Ti sem lesztek 

ezután szakunk mostohái.

hűségesebb pajtásom, ez az a drága kis jószágom, amely 
nem csalt meg soha sem.

Ahányszor ránézek erre, — kedves fiatal öcséim, 
— mindannyiszor eszembe jut valami szép vadászhis- 
tória, amelyet ha visszaidézek szemeim elé, — öregsé
gemre végtelen kedves szórakozást nyújt, nekem.

Azon az emlékezetes estén is ballagtam szép csen
desen, megsimogatva kedves puskámat, szinte biztat
tam, hogy ma egy újabb emlékkel leszünk gazda
gabbak.

Oly csendesen, nesztelenül mentem, mint a kísér
tet, mert tudjátok, hogy aki vadász akar lenni, annak 
legelsősorban meg kell tanulni szellem módjára járni 
az erdőn.

M:atyi bácsink minthamost is az erdőben járna, oly 
csendesen mondja és a szoba egyik sarkába mutat, — 
nini amott egy nyúl, ijedten áll meg vagy húsz lépésre 
tőlem, de csak egy pillanatra, — felemelkedik hátsó lá
baira, füleit hegyezi, figyel s mint a forgó szél már benn 
is van a tüskés bozót között, még egy-két zörrenés és 
újra méla csend.

Most Matyi bácsink mégegyszer koccint s folytatja 
tovább, de mindég halkabban. Már körül nézünk a szo
bában, nincs-e itt vaddisznó valahol, s a mi jó öregünk 
talán attól fél most is, hogy a nagyon régen várt vad
disznó megugrik a hangos beszédtől.

— Zörren valami valahol, még távol, — folytat
ja, — a kökény és galagonya tüskék között, lehetett 
már 11 óra, — az imént megugrott nyúlhoz hasonlóan 
most már én nyújtom ki a nyakamat és amennyire le
het, mozgatom én is a fülkagylóimat, mintha a tulvilá- 
gi hangokat is megakarnám hallani, ereiben kezd lük
tetni avér. Zörgés, roppanás újra, de most már köze
lebb. Csendesen felnyujtom megnyálazott kis újam jó 
magasra s megnézem mégegyszer, hogy jó szelem van-e.

Mint amikor a csinytalan gyerek a fogai között tö
ri fel a keményhéju diót, olyan hangot hallok a közeli 
bozótból, vagy lehetne talán kisebb ostorcsapáshoz is 
hasonlitani azt a hangot, amely oly közel hozzám, oly 
gyakran megismétlődik.

Tudtam, hogy vadkan közeledik, még pedig nem 
egy fiatal, hanem egy olyannak kell lenni, amelyiknek 
már hosszabb szolgálati évei vannak az erdő sűrűjében, 
az ilyen szokott agyaraival ilyen kis csete-patét csinálni.

Az erdő széléhez közel érve megáit, figyelt, s most 
következik az a nagy próba, amit fiatal vadász nem 
igen szokott kibirni.

Nekem sem volt mindegy ilyenkor. Az a megma
gyarázhatatlan jóleső idegfeszitő érzés vett rajtam 
ilyenkor erőt, amit, vadász láznak szoktak nevezni az 
emberek.

Ereimben a vér mindjobban kezd lüktetni, a szivem 
olyanféle táncot kezd járni, mint amilyet a mai fiatal 
urfiak táncolnak a jazzband hangjaira, a nyakereim is 
kiduzzadtak.
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Annyira bele élte most már magát a mi Matyi bá
csink az éjjeli lesbe, hogy edcjig sápadt arca kipirul, 
erőt vett most újra a vadász szenvedély rajta.

Alig érteni most már hangját, inkább súgva mond
ja, hogy most néma csend, nem kevés ideig, hosszú fél 
óra telt el már azóta, mióta a vad alig húsz lépésre tő
lem az egyik bokorban, én meg a másik bokorban né
mán figyelünk, már hallom, de nem a vaddisznót, ha
nem saját véremnek lüktetését. A lélegzetem nehezebb 
és nehezebb lesz, mintha fojtogatna valaki. Szemeim ki
meredve egy pontot figyelnek, az izgatottság tetőfo
kán a sárguló leveles fiatal tölgyesből egy hatalmas fej, 
óvatosan nyúlt ki előre, mégegyszer körülszimatolva, 
hogy nincs-e veszély a közelben.

Végre lassú léptekkel szinte nesztelenül jön az előt
tem levő kis tisztáson, a szépen világitó hold fényénél 
egészen tisztán látom hatalmas testét, — de most már 
nem birom tovább, — az izgalomtól remegő kezeim gör
csösen tapadnak a fegyverhez, — zumm. Elrántottam 
a ravaszt, a fegyver nagyot durrant, a túlsó hegyoldal 
hangosan veri vissza a csendes éjben a viszhangot, — 
a vad magasan szökken s egy hatalmas ugrással beveti 
magát a tőlem alig pár lépésnyire levő boróka bokrok 
közé. Töri, zúzza ami útjában van.

Érzem és tudom, hogy golyóm jó helyen talált, 
mert a zörgés egy és ugyanazon helyen van. Még egy 
pár rúgás halatszik s azután kínos csend . . .

Jó ideig állok még mozdulatlan, hogy időt hagy
jak a csendes, nyugott kimúlásra, megtörtöm verejtékes 
homlokomat, megkönyebbülve, mintha lidércnyomástól 
szabadultam volna meg. Az újabb várakozás után most 
már én megyek lassú léptekkel az elejtett vad felé, s a 
szép holdvilágnál tisztán látom a már kiszenvedett, ki- 
nyujtódzott hatalmas vadkan egész testét. A boróka 
bokrok között kéjelgő örömmel óvatosan nyúlok felé s 
most már biztos vagyok, hogy élet nincsen benne, hoszu 
bozontos sörényét újaimmal végig fésültem s ekkor a 
fejéhez érve a legnagyobb meglepetésemre látom, hogy 
a jobbfüle csaknem teljesen hiányzik.

Ekkor jutott eszembe az, hogy vagy nyolc évvel 
ezelőtt a szomszédos erdő határán egy -elhullott vad
kocát találtam, már kezdett oszlásnak indulni, mellette 
pedig egyetlen alig pár napos csikoshátu kis vadmalac 
támolyogva járja körül és röfög a már elettelen anyja 
mellett.

Nem volt nehéz elfognom a gyengeségtől már alig 
lézengő vadmalacot, megsajnálva hazavittem, dudlis 
üvegből tejen nevelgettük egy pár hétig.

Egy napon nagy visításra szaladtam ki az udvarra, 
s látom, hogy a házőrző kutyámmal eddigi jó barátság 
után összekülönböztek valami csont darabkán s az majd-

Vételre keresek Szil, Nyár, Kőris, Tölgy, Eger és 
Hars rönköket (egyébb lombfából és esetleg fűrészelt 
anyagot is). Königsberg Bernát Budapest, Lipót- 
körut 11.

nem tövestül leharapta a szegény kis malacunk jobb 
fülét. Nemsokára begyógyult, de egy őrizetlen pilla
natban, a gyerekek által nyitva felejtett erdőre nyíló 
kertajtón keresztül odébb állt ... Ez volt az és akkor 
láttam viszont, azon az emlékezetes hűvös őszi éjjelen. 
Ennek az agyara ez kedves fiatal barátaim, amelyik 
nektek oly nagyon tetszet. . .

Gavra Alajos 
ni. kir. erdőőr.

Az ,,Et desz-Szövetség“
Láttál-e már vihart?
Tomboló elemet?
Hogy s mint ostromolja

k A sötét fellegeket? ...
küzd tiértetek

Egy kis embertömeg ...
Jót akar csak néktek
Erről győződjél meg .. .

Láttad-e már vihar által
Tisztulni az eget?
8 érezfed-e? Napsugárral 
Miként ölelgetett? 
Napsugaras tiszta egünk 
Ezer testvér-egység 
Eélemel, ha tartol velünk, 
Az erdész-szövetség.

Tudod-e mi a kikelet, 
A verő fény es tavasz?
Ö szünteti meg az álmot
8 a fákon virágot fakaszt, 
így kelteget s virágoz fel 
Lelkedbe erőt öntöget, 
Ki öntudatra ébreszt, 
Az erdész szövetkezet.

Tüntessed el vihar,
A nehéz fellegeket... 
Szórd be fényeddel nap 
A sötét borús eget.
Enyhe tavasz fakasszad fel 
A sok szunnyadó rügyet, 
Hadd legyél már erős 
Te erdész-egyesület!

Kisszállás, 1928. április 26.
Czakó F., erdőőr

Állást keres azonnali belépésre erdőöri és vadőri is
kolát végzett, az erdészet és vadászat minden ágában jár
tas 26 éves nőtlen egyén. A szolgálat érdekében időközbe 
megnősülhet. Szives megkereséseket „Megbízható" jeligére 
a szerkesztőség továbbit.
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Szerkesztői üzenetek
Többeknek: Nehányan tag- és kartársaink közül bizonyos 

szemrehányó hangnemben Írnak. Egyiknek clvész a lapja, a má
sik nem kap levelére azonnal választ, a harmadik azért neheztel, 
hogy kimaradt a névsorból a neve, a negyediknek állás kellene, 
de azonnal s az ötödik, mert kissé megvárakoztattuk, az itteni 
rendőrkapitánysághoz fordult, levelezőlapon kérdezve létezünk-e 
még, stb., stb.

Kedves Kar- és Tagtársaink, ti mindannyian, akik immáron 
együtt közel 900-an vagytok szövetségünk tagjai, igen kérünk 
benneteket legyetek türelmesek, egy kissé méltányosak és ha 
netán tényleg itt vagy amott belecsúszik is egy kis hiba vagy 
tévedés cselekvéseinkbe, ne haragudjatok meg mindjárt és ne 
siessetek a rendőrségre, az eltűnési osztályra.

Ne felejtsétek el, hogy a „MEOSz/‘-nak nincsen rendes 
hivatali helyisége, nincsen soktagu személyzete, sem külön lap
szerkesztősége, mert ez mind igen sok pénzbe kerülne s mi a ve
zetőség teljes tudatában vagyunk annak, hogy a ti keserves ve- 
rejtékes munkával keresett és csak igen kis quantumban talált 
garasaitokkal takarékoskodni kell és nem adminisztráció cimén 
elpocsékolni.

Ezért szövetségünk 900 tagjának összes mindenféle ügyes
bajos dolgát, a levelezést, a pénzkezelést, a könyvelést, a lap 
Összeállítását, azaz a szerkesztést a javaslatok, kérvények meg
írását, a különféle kérelmek utánjárását, a cikkek elolvasását, 
átjavitsát, a correkturák átvizsgálását, a lap expediálását 
1000 példányban stb., stb., mindezt mindössze ketten csináljuk, 
az ügyvezető és titkára. Mindketten tényleges állami szolgálat
ban állunk s csak otthon a lakásunk délutáni és éjjeli csendjé
ben, nomeg az ünnep- és vasárnapok nehány szabad órájában, 
szakadatlan munkával végezzük el a szövetség ügyeit. Csoda-e 
hát, ha elvétve itt-ott egy-egy kisebb tévedés, hiba, névcsere, 
címelírás, vagy késve adott levélválasz fordul elő. Arról nem is 
szólva, hogy a pénzbeküldésnél, a beküldött összeg céljának 
megjelölése legtöbbször nincs meg, vagy hiányos s a címek és 
aláírások igen sokszor olvashatatlanok, sőt a beküldött cikkek 
is oly sűrűn vannak leírva, hogy sem elolvasni, sem javítani 
azokat nem lehet, vagy csak igen nehezen. Ezért újból kérünk 
türelmet, mindenkinek adunk választ, mindenkire sor kerül, de 
legalább jól olvasható aláírást, címeket, neveket és elnézést ké
rünk. — Szív. üdv. A szerk.

Perényiné Tardos. Hirdetését szívesen közöltük. Az üdvöz
lést nem közölhetjük, nem közérdekű s igen felekezeti színezetű, 
nem szaklapba való. A többi, ha lesz helyünk még sorra kerül
het, írjon szebbet, jobbat, többet, szív. üdv.

Deákné Mezőkovácsháza, ha lapunk előfizetője, hirdetését 
díjtalanul közöljük, írja meg és küldje be. — Szív. üdv.

Komor G. Hajdúböszörmény. Küldött összeget Tóth J. és 
Fekete G. Javára is elszámoltuk.

Állást keres 23 éves szakvizsgázott, nőtlen erdőőr, 
magyarul és németül beszél. Cime: Dürvánger Adrás erdő
őr, Mágócs, (Baranya megye).

Szakvizsgát tett erélyes erdő- és vadőr, jó bizonyít
ványokkal, azonnali belépésre állást keres. Cime: ifj. Ko
vács Lajos, Mándok (Szabolcs megye).

Május 15-ére állást keres egy 37 éves hadiözvegy, 
kinéik 8 éves leánykája van és erdész özvegye. Szerény 
díjazás mellett, jó bánásmód. Lehetőleg falura vagy na
gyobb pusztára, erdőtiszti, gazdatiszti vagy földbirto
kos családhoz. A háztartás minden ágában jártas és ki
tünően főz. Cim a kiadóban.

Kangyal Nógrádverőce. Állástkeresők nyilvántartásába fel
vettük, ha lesz üresedés valahol értesítjük, tagdijait fizetheti, 
amikor lesz vagy van miböJ. — Szív. üdv.

Habina J. Győr. Küldött összeget Horváth Gy. javára is el
számoltuk. Buzgó fáradozásáért és gyűjtéséért hálás köszönet. — 
Kiss István kartársnak is szívélyes üdvözlet.

Kovács J. Eplény. A temetkezési alap tagjainak névsorá
ból sajnálatos tévedésből sokan kimaradtak s igy Ön is. Küldött 
összegeket elszámoltuk.

Vitéz Csepreghy György Középvirágócz. Küldött összeget 
Horváth J., Pisti J., Nendi J. és az Ön javára elszámoltuk. Nendl 
J.-nek tagbelépési nyilatkozatot küldöttünk, mert mint lapelő
fizető nem lehet a temetkezési segélyalapnak tagja. — Szív. üdv.

Kolb. Gy. Esztergom. Küldött összeget Daróczy M., Cselédes 
M. és Fábián J. javára is elszámoltuk. — Szív. üdv.

Marton F. Árpádhalom. Küldött összeget elszámoltuk. Tag
jaink sorába felvettük, ugyszinrén a temetkezési segélyalapunk 
tagjai közé is. — Szív. üdv.

Mike Pál Sopron. Küldött összeget kívánsága szerint Patz- 
ncr A. javára is elszámoltuk.

Tánh Ferenc Mánfa. Küldött összeget megkaptuk. Szíves
kedjék tagjaink sorába belépni, igy a lapot díjtalanul kapja be
lépési nyilatkozatot küldünk Önnek s ha belép előfizetési diját 
tagdija javára fordítjuk. — Szív. üdv.

Kiss Ferenc Mánfa. Küldött összeggel tagdija ez év végéig 
rendezve van, 50 fillért temetk. alap tagságára fordítottuk, s cél
ból kérünk még alkalomadtán 2 pengőt beküldeni.

Hasznossy J. Feldebrő. Küldött összeget kívánsága szerint 
Hasznossy István és özv. Balász Lajosné javára is elszámoltuk. 
Szív. üdv.

Tóth András Gúth. Küldött összeget kívánsága szerint el
számoltuk. Levél megy.

Varga József Jánosháza. Küldött összeggel tagsági dija 
1929 március hó végéig rendezve van, a temetkezési alapra ké
rünk még alkalmilak 1 pengőt beküldeni. — Szív. üdv.

Kis Tóth Tamás Pilisszentkereszt. Küldött összeget Bázncr 
J., Grellneth J., Varga J. és Pölöskey Lajos és az Ön javára 
kívánsága szerint elszámoltuk.

Bornemisza F. Vál. Küldött összeggel tagdija 1928 junius 
hó végéig rendezve van.

Lengyel J. Isaszeg. Küldött összeggel tagsági dija 1928. év 
végéig rendezve van, temetkezési alapjáruléka 4 haláleset után 
van befizetve. — Szív. üdv.

Forgács Pál Hidvégardó. Küldött összeget kívánsága szerint 
Prém B. és Dzsupin J. javára is elszámoltuk. Dzsupin J. kartárs 
úgy a tagok, mint a temetkezési alap tagjai közé fel van véve.— 
Szív. üdv.

Milcsevics J. Isaszeg. Küldött Öszeget kívánsága szerint az 
ön, Szerencsés M. és Fekete J. javára számoltuk el. — Szív. üdv.

Fejér Zoltán Hevesbátor. Küldött összeget Szabó J. javára 
is kívánsága szerint elszámoltuk. Lapot mi elküldtük, de ha el
veszett pótlólag küldünk. — Szív. üdv.

Tajnel János Máriabesnyő. Küldött összeget a kimutatás 
szerint Király S., Bujtás J., Tóth J. és az Ön javára elszámol
tuk. — Szív. üdv.

Kallinger József Lenti. Küldött összeget kívánsága szerint 
Némethy J. kartárs javára is elszámoltuk és tagjaink sorába fel
vettük. — Szív, üdv,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



A Z E É jl) ó 11

Tóth József Kaposvár. Küldött összeget kívánsága szerint 
elszámoltuk az ön, Deáky D., Seifert J., Gavra A. javára, Zsunics 
J. és Haracsy J. kartársakat tagjaink sorába felvettük, mindany- 
nyiukat szív. üdv.

Id. Schmuck György Kelebia. Cimet helyesbbitettük, a 4 p. 
beiratási dij és 14 pengő tagdijat februárban megkaptuk és el
számoltuk.

Fekete Ferenc Iharkút. Lapunk előző számában önnek szóló 
közleményünk sajnálatos tévedésen alapszik, ön szövetségünk 
tagja, de hasonnevű lapelőfizetőnk nevével összetévesztettük s 
neki szóló üzenetünket Önnek címeztük. — Szív. üdv.

V. Szűcs László Nagykőrös. A küldött 14 pengőből 3 pen
gőt temetkezési alapra, 11 pengőt tagdíjra számoltunk el. A dec. 
30-án küldött 3 pengővel együtt tagdíja a f. évre teljesen ren
dezve van.

őri János Felsőőrs. A temetkezési segélyalap beiratási dija 
1 pengő, járulék halálesetenként 50 fillér; ezideig 3 haláleset 
történt, (összesen 2 pengő 50 fillért küldjön.)

Vizner Sándor Budaörs. Küldött összeget a kimutatás sze
rint elszámoltuk. — Szív. üdv.

Jacsmarik Barna Mátraballa. A küldött összegek kíván
sága szerint vannak elszámolva. Bagi kartárs temetkezési segély
alapunknak tagja. — Szív. üdv.

Martinék Ferenc Pusztamarót. A küldött összeget a kimu
tatás szerint számoltuk el. Levelében említetteken kívül is — 
sajnálatos tévedésből — többen kimaradtak a temetkezési alap 
tagjainak lapunkban közölt névsorából, holott a tem. segélyalap
nak mindannyian tagjai. Buzgó fáradozásáért hálás köszönet és 
szív. üdv.

Fortenbacher Nándor Kabhegy. Küldött 20 pengőt kimuta
tása szerint elszámoltuk. — Szív. üdv.

Cservenka Ferenc Tata. A tatai csoport nevében a f. év
ben küldött összegeket részletes kimutatása szerint elszámoltuk. 
Mindnyájuknak szív, üdvözlet.

Almersdorfer Nyirjes. Mindkét levelét megkaptuk és min
denek előtt igen köszönjük szives fáradozását a taggyüjtés te
rén. Tagdijak be nem fizetése miatt még eddig soha, de a jövő
ben sem szüntetjük be a lap küldését és nem hagyjuk válasz 
nélkül a leveleket sem, csak késedelem lehetséges, de ennek okát 
a szerkesztői üzenetekben már megírtuk. „Többeknek“ címezve 
ebben a lapszámunkban.

A nagyobb uradalmakhoz körlevelet fogunk küldeni az ál
láskereslet és kínálat megszervezése kapcsán, amikor is felfogjuk 
hívni figyelmüket az ön által is bejelentett esetekre. Ami pedig 
a „Büszke“ kartársról Írottakat illeti, arra csak azt mond
hatjuk, hogy sajnos vannak egyes egyének, akiknek ilyen a ter
mészete, hogy gőgös vagy zárkózott és nem szeret barátkozni. 
Akármi az oka viselkedésének az ilyet úgy kell kezelni, mintha 
nem is venné é.szre az ember. Illik rájuk, amit már a rómaiak
nál mondott Krisztus Urunk: „Uram, bocsáss meg nekik, mert 
nem tudják mit cselekszenek“.

Dorko és Nemesik féltagdijat fizetnek. A temetkezési járu
lékot fizethetik negyedévenként. Ami végül a bocsánatot illeti, 
nincs mit megbocsátani, mert az igen tisztelt Elnök ur van 
olyan megszólítás, mint a Nagyságos megszólítás és én nem va
gyok olyan kicsinyes, hogy meg ne érteném azoknak helyzetét, 
akik vezetőjüknek választottak s megbíznak bennem. Egészen 
természetesnek találom, hogy barátságos bizalommal fordulnak 
hozzám ügyes-bajos dolgukban, ez a helyes. — Szív. üdv.

Szövetségünk tagjainak névsorai
Tajnel János mkfeő. Máriabesenyő, Takács József pk. D.-Szent- 
miklós, Takács Lajosné mkeő. özv. Ujdiósgyőr, Takár József 
nymkfeő. Miskolc, Tálas Ferenc mkfeő. Székesfehérvár, Tan
esik György I. o. eő. Párád, Tánczos Károly ea. Budakeszi, 
Tamtam Imre ueő. Hajmáspuszta, Tar Sándor se. Sárosd, Tavas 
Iván kv. Pusztamarót, Temli István ueő. Kőhányospuszta, Te- 
szárs Rudolf Nagy németháza, Teszárs Vilmos Pusztavázsony, 
Ticza Ferenc hpe. Kemence, Till Gusztáv mkfeő. Gödöllő, Ti
hanyi István mkeő. Kerepes, Tiszoczky József mkeő. Veszprém, 
Tóth András ueő. Aradványipuszta, Tóth Ferenc mkeő. Váe- 
szentlászló, Tóth Ferenc ueő. Debrecen, Tóth Gyula ,
Tóth Imre kész. Hajdúböszörmény, Tóth István mkeő. Rados- 
tyán, Tóth János ueő. Várpalota, Tóth János fkseő. Lencserdö, 
Tóth József mkfeő. Tahitótfalu, Tóth József mkfeő. Gödöllő 
(Szentjakab), Tóth József mkeő. Gödöllő, Tóth József mkeő. 
Nagymaros, Tóth József mkeő. Hajdúszoboszló, Tóth József 
mkeő. JBétervására, Tóth József uel. Irtás, Tóth Márton Diós
győr, Tóth Péter ueő. Köveskut, Tóth Sándor ueő. Pusztamarót, 
Tófeji Vendel euő. Felsősegesd, Törkenczy István mkfeő. Varbó, 
Török József mkfeő. Berettyóújfalu, Trobert Antal ueő. Úrkút, 
Turánszky István ueő. Gulács, Tüske István ueő. Fölerdőpuszta, 
Urbán József ueő. Bánhida, Ujházy János ueő. Cserépváralja, 
Ujlaky Lajos kafeő. Márianosztra, Ünnep István ueő. Szűcs, 
Vacula Ferenc ueő. V. Tolna, Vancsura György ea. Budapest, 
Vági József szveő. Szerecsenyr Várady Béláné mkeő. özv. Diós- 
győrvasgyár, Varga András mfeő. Galgamácsa, Varga Ferenc 
ueő. Pilisszentkereszt, vitéz Varga István ufeő. Huszárokelőpta, 
Varga István ueő. Gyulafirátót, Varga Pál ea. Acsteszér, Vas
vári Károly ea. Tolmács, Vasvári Vilmos karő. Pilisszentlászló, 
Vezér Ferenc ueő. Úrkút, Vigh Gyula ueő. Guth, Vicha János 
ueő. Bököd, Vilverger János ueő. Bakonybél, Viktorin Mihály 
ueő Párád, Vincze Sándor ea. Budaörs, Vindisch Imre eud. Gö
döllő, Virlics Gyula mkfeő. Szccsény, Vizner Sándor ea. Buda
örs, Vörös János ueö. Haláp, Vratarics Farkas nymkfeő. Mis
kolc, Wadl József keö. Eledénypuszta, Wolf Vencel ueö. Úrkút, 
Wurzinger József ueő. Mecsekszentkút, Zadránszky István 
mkfm. Mikolc, Zakár József ueő» Sikátor, Zengráf József mkfeő. 
Törökbálint, Zolnay Imre eő. Debrecen, ifj. Zöldi Ferenc ueő. 
Czegléd, Zöldi László ueő. Nagykőrös, Zwörner Sándor eszva. 
Guth, Zsargó Gábor Csesznek, Zsigmond György ueö. Szokolya, 
Zsurilla Lajos mkfeő. Varbó, Zsuppon Ferenc jeő. Várpalota.

Erdeifenyőmag, feketefenyőmag, luc
fenyőmag, vörösfenyőmag, minden bél
és külföldi tűlevelű és lombfamagot: ma
gaskőris, juharmagok, akácmag. Erdé
szeti csemeték saját faiskolából, gyü
mölcs vadoncok. Slav. kocsányos és 
kocsánytalan tölgymakk. Kocsányos, 
kocsánytalan és csertölgy csemete! 
4 é. is. lucfenyőcsemete tavaszi vetésre, 
illetve ültetésre ajánl garantált, legprímább 
minőségben

Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár 
íngyen!ék Kőszeg (Vas megye)

Megjelenik minden hó 15-én,
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ÉRTESÍTÉS!
Erdőbirtokosok! Erdőgazdák! Erdő tisztek! 
Erdészek! Vadászok! Erdőőrök! Vadőrök!

FIGYELEM!
Folyó évi julius hó elején megjelenik egy 

uj gyakorlati kézikönyv, erdészeknek, 
vadászoknak nélkülözhetetlen.

Cime:
Az erdőgazdasági segédszolgálat 

tennivalói.
Irta:

Tomasovszky Imre
miniszteri tanácsos.

Megrendelések a kiadó: MEOSz-hoz kül
dendők. Ára fűzve 3 P, bekötve 4 Pengő. 
Könnyen zsebben hordható, szolgálat köz

ben igen jó gyakorlati útmutató.

Felhívás előfizetésre és hirdetésre
„Az Erdő“ kiadóhivatala tisztelettel felkéri az ál

lami és magánuradalmi erdőhatóságok, valamint a fa
kereskedelmi és faipari vállalatok igen tisztelt Veze
tőségeit, hogy „Az Erdő“-t támogassák azáltal, hogy 
a lapra előfizetni és abban hirdetni szíveskedjenek. 
Lapunk most a kezdet nehézségeivel küzd s létét, jövő
jét egyedül előfizetőinek s olvasóinak szeretetére és 
hirdetőközönségének bizalmára épiti. Lapunk főtörek
vése leend, hogy hivatását t. előfizetői, olvasói és hir
detőinek teljes megelégedésére töltse be.

Legalább negyedévi előfizetést kérünk.

Előfizetési dij:

Egész évre
Félévre 
Negyedévre
Egyes szám

6 pengő
3 „
1.5 „
60 fillér

„Az Erdő“ kiadóhivatala

A MEOSz tagjai 2 P-ős kedvezményes árban kapják 
részletfizetésre is!

Kérjük az olvasható és pontos címmel írott meg
rendeléseket az „Az Erdő“ kiadóhivatalának Mis
kolc, Pénzügyi palota III. emelet 55. mielőbb 
beküldeni, mert csak korlátolt példányszámban 

lesz kiadva.

POLGÁR KÁLMÁN FTÄ
ÓRA ÉS ÉKSZERTELEPE
BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 5., I. 

ÓRÁK 5 évi jótállással! 
Éhszerek aranyból hat havi lefizetésre!

KÉRJEN AJÁNLATOT!
JAVÍTÁS! VÉTEL! CSERE!

Vidéki megbízásokra nagy gondot fordítok.

Hazai és slavoníai tölgymakk, 
az összes lombfa és fenyőmag
vak és csemeték kaphatók

KEINER REZSŐ
ny. m. kir. erdőmérnök, 

erdei mag-, csemete-termelő és fatermelőnél
GÖDÖLLŐN

Árjegyzéket ingyen
és bérmentve küldök.

Vadászharisnyát
a legelőnyösebb árban, a leg
jobb anyagból szakszerűen 
javít (talpal, fejel stb.) 
Majdíkné, Tizeshonvéd-u. 28.

Tagoknak és előfizetőknek az álláskereslet és a kínálat rovata rövid közlésekre díjtalanul áll rendelkezésre. — „Az Erdő" munkatársai 
megfelelő írói tiszteletdijban részesülnek. — A lap után netalán származó tiszta jövedelem teljes összegében a M. E. O. Sz. javára for- 
dittatik. - - Hirdetések egy hasábos garmondszedés milliméter soronkint 10 fillérrel, táblázatos és garmond betűnél kisebb betüfajszedés 

másfélszeres egységárral számittatik.

A kiadásért felelős : Nádaskay Richard.

Nyomatott a Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállatat Rt.-nál Miskolc, Hunyadi-utca 13. (Igazgató: ifj. Ludvig István.)
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II. évfolyam, 6. szám. 1928 június 15.

A Magyar Erdészeti és Vadászati Miiszaki-Segédszemélyzet Országos Szövetségének hivatalos lapja
Előfizetési ár: Egész évre 6 Pengő, fél évre 3 
Pengő, negyed évre 1’50 Pengő. — Egyes szám 

ára 60 fillér.

Szerkeszti:

NÁDASKAY RICHARD 
a MEASz ügyvezető elnöke.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéz
iratok stb.) „Az Erdő“ szerkesztőségehez Mis
kolc, Pénzügyi palota III. e. 55. sz. ala intézendők.

Néhány hálás búcsúszó
Abból, a nekünk miskolciaknak nem örvendetes alka

lomból, hogy őszintén szeretett Erdőigazgatónk, Oszter- 
lamm Ernő miniszteri tanácsos ur, a miskolci m. kir. 
erdőigazgatóság éléről és igy sajnos, szerény körünkből is 
eltávozott, altisztjeinek, a magyar erdőgazdaság szerény 
munkásainak nevében tisztelgő küldöttségünk utján 
óhajtottunk a mi szeretett Igazgatónktól, attól a nemes 
lelkű és jószivü jóakarónktól néhány hálás szóval elbú
csúzni, akinek határtalan jóságát és nekünk mindig oly 
jól esett megtisztelő megbecsülését — sajnos, hogy csak 
rövid ideig -— élvezni szerencsénk volt.

Amidőn ebbeli szándékunkról azonban Öméltósága 
megbizottunk utján értesült, az Ö szerénysége a tisztelgés 
■'mellőzését kérte tőlünk és mebizottunk utján köszönte meg 
szeretetünk megnyilvánulását s az Őnála megszokott sze
retettel mindenkori jóindulatáról biztositva üzent ne
künk szivélyes búcsút.

Ha nem volnánk meggyőződve Öméltóságának ve
lünk szemben érzett és számos esetben tanúsított őszinte 
szeretetéről és jóindulatáról, akkor bizony nagyon rosz- 
szul esne és fájna nekünk Öméltóságának ez az elzárkó- 
zottsága előlünk, de még igy is őszintén sajnáljuk, hogy 
Öméltóságának szerénysége tisztelgésünket elhárította, 
mert minket igazán nem a szokásos forma késztetett a 
tervbe vett bucsutisztelgésre, hanem Öméltósága nagyra- 
becsült és őszintén szeretett, nemes sziwel és lélekkel 
megáldott személye vonzott bennünket, hogy a velünk 
szemben minden alkalommal tanusitott jóságát, szerete- 
tét és megbecsülését hálásan megköszönjük.

Szerény lapunk mélyen tisztelt Szerkesztője szivesen 
nyújtott módot arra, hogy távozó Erdőigazgatónk iránt 
érzett hálánkat, köszönetünket és soha el nem múló sze- 
retetünket ezúton fejezhessük ki Öméltóságának, szere
tettel és mély tisztelettel kérve Öt, hogy mint eddig, úgy 
ezután is tartson meg bennünket szeretetében és nyomo
rúságos helyzetünk jobbra fordulását szolgáló törekvése

inknek legyen ott fent a minisztériumban is pártoló szó
szólója.

Szeretett Erdőigazgatónk távozása miatt érzett saj
nálkozásunkban vigaszt nyújt még nekünk az a felsőbb 
helyről történt szerencsés intézkedés folytán előállott ör
vendetes helyzet, hogy az erdőigazgatóság vezetését, szin
tén egyik jólelkü pártfogónk, Jancsó Gyula főerdőtaná- 
esős ur vette át, aki nem hirből ismeri az altiszti kart, 
hanem sok-sok éveken keresztül a legközvetlenebb szol
gálati és magánérintkezésben állott velünk s aki fárad
ságot nem ismerő lelkiismeretes szorgalmával és minden
nél értékesebb/cwáZó gyakorlati szaktudásával a magyar 
erdőgazdaság fejlődésének csendes, szerény, de mindig 
első zászlóvivője volt s hál’ Istennek, az még ma is. Az 
altiszti karnak pedig jóakaró, megértő igazságos atyja, 
tanítója és irányitója. Ö szintén azon számos jólelkü elöl
járóink kiválóbbika, aki az altiszti kart megbecsüli és 
munkatársának tekinti.

Ezt a minket, sajnos nem minden oldalról ért, meg
tisztelő és végtelen jóleső megbecsülést, egész szivünket 
betöltő hálás szeretettel tudjuk értékelni és fokozottan 
viszonozni, különösen a mai nehéz vigasztalan viszonyok 
között, amikor végtelenül elkeserítő helyzetünk és szé
gyenletes alulimaradottságunkból való kiemelésünkre irá
nyulandó megértő készség helyett, sajnos, ennek éppen 
az ellenkezőjét sejttető intézkedések történnek.

Szeretettel kérjük az irántunk szives megértéssel, 
jóindulattal és minket felemelő megbecsüléssel viseltető 
nagyrabecsült és mélyentisztelt ünnepelt elöljáróinkat, 
miszerint ne vegyék émelygős hízelgő dicsérésnek a mi 

hálatelt tiszteletteljes köszönő szavainkat, mert a hízel
gést — amivel az Ö szerénységüket is sértenénk — mi 
férfihez nem illő emberi gyarlóságnak tartjuk. Azonban 
a minden alkalmat megragadó őszinte tisztelet és szere
tet visszatarthatatlan megnyilvánulása folytán kívánko
zott ajkunkra e néhány hálás búcsúszó, melyet mi sza
vakkal különben hűen ki sem tudunk fejezni, henem ne
künk, az érzéseket hűen kefejező szavakban gyarló kis 
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embereknek csak a szivünk és lelkünk beszel s szívunk 
legmélyéből fakadó fohászunk száll az Egek Érához, hogy 
jóakaróink táborát növelje, egységessé tegye s a legtel
jesebb jó lelki és testi egészséggel megáldva, adjon ne
kik egész életükben megelégedést, nemesen érző szivet es 
megértő lelket, hogy minden körülmények kozott felis
merjék céljuk helyes útját, melyen őket, a mi rendíthe
tetlen bizalommal telt lelkünk és szivünk meleg szeretete 
kíséri.

A miskolci erdioigazgatóság kerületében alkalmazott 
altiszti kar nevében és megbízásából ■

Sarkoczy Jozsej
m. kir. foerdöőr.

Fogoly tábori élet
A tomski (Kelet-Ázsia) fogolytábor földalatti ba- 

rakjaiból egész télen felváltva hordtuk ki a beolvadt 
hólevet, amely néha 50 cm. magas-an s ellepte a baraik 
alját. Ötszázan voltunk egy-egy barakban elszállásolva 
duplapriccseken. Tehát volt szórakozásunk egesz heten 
át, eltekintve más egyéb táborkörüli munkaiatoktól, 
aminek a kitalálásában bizony az orosz arme nem állt 
utolsó helyen. El lehet képzelni azt a penetrans illatu 
levegőt, ami a barakban terjengett, egy kis részt az 
ötszáz embertől, egy nagyobbrészt pedig a barak alj an 
felhalmozódott posványból.

Valóságos kolerafészek.
Április 10—15-iike körül a hó^még mindig 50 cm. 

magasan feküdt. Utolja felé azonban jött egy meleg 
japáni szél, egy hét alatt a hó eltűnt, mintha a fold 
nyelte volna el. Természetesen a barakjaink megint 
teleszaladtak vizzel és május elején már gyönyörű zsí
ros fü nőtt, az erdő teljesen ki volt zöldülve.

Azt lehet mondani, hogy máról holnapra történt 
az egész, oly gyorsan jött a gyönyörű kikelet.

1916 május 1-ére. Ezeket az első májusi napokat 
otthon is, ha csak tehettem, — az éjszakáját is bele
kapcsolva, — kint töltöttem az erdőn. Áhítattal les
tem, vártaim a szép biborpiros hajnalt. Hogyne, , hiszen 
abból a mogorva, zimankós, néha sáros télből elég volt. 
Különösen erdészembernek, akinek bizony néha hóna
pokon át kint kell napról-napra lenni és nem valami 
barátságos annak a süppedő, vizes hó, akinek térdik 
kell azt folytonosan dagasztani. Nincs a világon az a 
lábbeli, amit ennek az olvadozó leve át nem áztatna.

Ezrekre a régi, kedves hazai gondolatokra már 
este erősen izegtem-mozogtam a dupla priccs alsó ré
szén és tervezgettem, hogy éjfél után, hogy is lehetne 
kiszökni a kapun, amit — igaz — az öreg toprongyos 
népfelkelő muszka katonák nem valami nagy éberség
gel őriztek, különösen éj idején. Ugyanis akkor tiszta 
volt a levegő, a tisztek nem nagyon okvetetlenkedtek.

Éjfél után két óra. Csendesen felöltözködök, ki
megyek az udvarra. Teljesen ki van világosodva. Az 
udvaron lévő kuglizónái serény nemzetközi munka 
folyik. Cseh, német, román, török, bolgár hadifoglyok, 
köztük egy csapat pirosnadrágos mezítlábas magyar 
huszárral. (A szerencsétlen Auffenberg-hadtestböl.) 
Ugyancsak döngették a bábukat. Ez a fent nevezett 
társaság, ahogy az idő melegebbre fordult, éjt, napot 
ott töltött. Nyerni persze egyik se nyert a másiktól, 
mert a folytonos gyakorlat folytán mind mesterdobó 
volt. Különösen a huszárjaink.

Ez a kompánia egész bátran kiállhatott volna a

világversenyre; nehezen hiszem, hogy a földön még 
akaat volna párja. , z

A nagy rágás udvarokon at a kapuhoz érve, nyá
jasan koszontom az Öreg szakállas, locslábu muszka 
ort, aki épp, talán a 7U-es torok háborúból maradt íe- 
Kete kabaijat levetve, gyanús tisztogatási művelete
ket folytatott. A puskája — rajta nagy, laposhegyu 
szuronnyal — a kapuhoz támaszkodva hevert. Meg
kínálom egy cigarettával és beszédbe elegyedünk. Úgy 
gondolom, nogy bajtársának nézett, mert rajtam kito- 
gastalan .előírásos orosz katonaruha volt, sót még az 
atyuska monogrammjával ellátott rézpitykés gombo 
is a khaki posztóingen szabályszerűen feivarrva. Az
tán, hogy az adjusztirung teljes legyen, a hasamon az 
elmaradhatatlan orosz derékszíj is úgy lógott, mint az 
előttem álló kis öregen.

Az, hogy nem beszéltem az orosz nyelvet tökéle
tesen, nem volt feltűnő, hiszen a szibériai lövészezre- 
dekben sóik mongol katona van. Történetesen épp az 
ő egyenruhájuk volt rajtam. Egy kicsit az arcom is 
hasonlított reá jók. így hát egész bátran nekiindultam 
a toimszki külső favárorésznek, ami nagy szakadékok
nak szeméttel és piszokkal betöltött területén épült fel.

Az idő már három óra felé járt, a nap kellemes, 
bágyadt meleggel sütött. Egy járdának nevezett sze
métdombon, alacsony ablaku faházak tövében csende
sen haladtam és érdeklődve néztem a házak ablakain 
lévő külső fatáblákat, amelyek mind be voltak csukva, 
hogy az éjszakai világosság az alvókat ne zavarja.

Velem szemben, szorosan összekarolva, álmosan jött 
egy hölgy egy férfivel. Az arcukról szinte le lehetett ol
vasni, hogy az éjszakát valami mulatóban töltöttek. 
Ahogy mellettük elhaladok, a hölgy érdeklődve meg
néz és utána csendesen valami mongol nótát dalolva 
haladnak tovább.

Amint az egyik nyílegyenes utcába belkanyarodok, 
látom, hogy két hölgy az alacsony ablakpárkányon ül, 
lábaikat a járda felé hintázva, szájukban hosszú szip- 
káju orosz cigarettából hatalmas füstoszlopokat fúj
nak az üde hajnal levegőbe. Az egyiknek a feje zöld, a 
másiknak meg rózsaszínű fátyollal volt oldalt bekötve 
és az elől oldalt lelógó fátyolszárral a hajnali szellő 
incselkedve játszott. Odaérek, egyszerre a lábukat 
pajkosan a járda felé eli'béim kinyújtják, hogy ne tud
jak elmenni. Illedelmesen kikerülve folytatom az utam 
tovább, élesen csengő női kacagástól kisérve. Tudtam 
jól, mit nevettek .Nevették a szerintök gyáva orosz ka
tonát, aki lábuknál fogva nem rántotta le őket a sze
métdombra. Mert hát ott úgy szokták.

A házak tetején elhelyezett többemeletes, deszká
ból készült madárodukban a szibériai seregélyek lár
mázva, csirregve, udvarolva köszöntötték a szép má
jusi reggelt.

Szerelem mindenhol és mindenütt.
Az ut végére kiérve, a gyönyörű havasi ősfenyve

sek, élénk zöld nyirfaerdők üdvözölve integettek, hív
tak. Hiszen régi ismerősök voltunk.

Az erdőben a puha, harmatos pászitos gyepen ha
ladva, mind beljebb és beljebb igyekszem, minél mesz- 
szebb a kultúrától és emberi lármától. Amikor már jó 
messze bentjártam a gyönyörű ligetes erdőben, egy 
szép helyet kiválasztva, ahonnan jó kilátás nyílott az 
Óbb folyóra, egy nagy szőnyeg sárga ibolya közé lefe
küdtem és szívtam, szívtam szinte erőltetve a balzsar 
mos, illatos enyhe levegőt.

Az erdő csendje különös zsongással volt tele.
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A reggeli szellő duruzsolva fujdogált a nyír- és fenyő
lombok között. Egyszerre csak a szivem nagyot doh
ban, nem messze tőlem a kakuk rá kezdett egyhangú 
szerelmi dalára és fújta, fújta szakadatlanul. Erre 
eszembe jutott a távoli kedves hazámból egy kedves, 
szép szokás. Én is lázasan keresgélek a muszka unifor
mis minden zsebében aprópénz után, de bizony nem
sokára szomorúan állapiton meg, hogy nincs nálam 
még egy árva kopek sem.

Egy csapat szibériai fekete szajkó lappangó repü
léssel, krákogva, csapott át a fejem felett s mint a 
szerelmesek hajszolták egymást. Fent a felhőtlen kék 
levegőben, fecskefarku kányák köröztek, barnás szí
nű tollúkon a nap néha meg-megcsillant.

Előttem a zöld fűben, két különös színű és for
májú egérféle folyton játszott. Hol itt, hol ott tűntek 
fel. Néha két lábra állva kíváncsian megnéztek. Külö
nös zöldszinü nagy bogarak az előttem álló vastag mo
hával befedett fa tövében, bujósdit játszottak. Alattam 
az Óbb folyó, mint valami nagy, széles fehér szallag, 
kígyózott, a végtelen erdők közt északnak. Felette a 
fehér sirályoknak százai keringtek. Egyik részük a ha
bokon ülve kényelmesen ringatta magát.

A kis magaslatról, ameddig a szeim ellátott, jobbra- 
balra mindenütt, száz és száz kilométeres területeken 
gyönyörű szálas havasi fenyő erdők. Mint erdészember, 
szinte irigyeltem ezt a felbecsülhetetlen kincset ettől a 
nemtörődöm néptől, mely a minőségét egyáltalán nem 
becsülte semmire. Például a teljesen szuimentes, sárgás- 
fehérszinü, csont keménységű és simaságu, rendkívül 
sürü évgyűrű jü havasi fenyő egy kis részéből primitiv 
falházat építettek, a legnagyobb részét pedig az Óbb 
folyó partján felállított fatelepen a kényszermunkára 
Ítélt rabok tűzifának vágták fel. Ezekből a gyönyörű 
10—16 méter hosszú, 30—40 cm. vastag fenyőrönkök
ből egész tutajparkok hevertek a folyón. Ezekre is 
természetesen a fenti sors várt. Aztán láttam más he
lyen, hogy a vasúti talpfákat lucfenyőből csinálták, 
ugyancsak ott a gyönyörű uráli vörös fenyőket szin
tén tűzifának vágták fel. Ilyen száz és száz példa volt. 
Ha aztán kezdtem nekik magyarázni az ellenkezőjét, 
•akkor rendesen bölcsen reávágták, hogy szorovonó 
•(mindegy). Ezzel aztán el is volt minden intézve. Nem 
volt velük mit beszélni.

A fűbe fekve előveszem a csizma szárából az orosz 
térképet, lelőttem kiterítve kezdem tanulmányozni. 
Amikor legjobban bele vagyok a térkép tanulmányo
zásába merülve, a fejem felől draszt vujtye köszönés 
ver fel. Feltekintek, látom, hogy előttem egy mongol 
nő áll, rajta vászonnadrág és a hátán nyirháncsból ké
szült kosár. Aztán ö is kíváncsian nézi az előttem 
•fekvő térképet. Hiába, az örök asszonyi kíváncsiság, 
ötét is rabjául ejtette. E tekintetben ö is olyan voít, 
mint a távol nyugati testvérei. Figyelmesen megnéz és 
minden átmenet nélkül azt mondja tört orosz nyelven, 
ugy-e, te nem vagy orosz katona? Hiába volt kifogás
talan orosz katonaruhám, ő mégis a mindent meglátó i 
asszonyi szemével felismert. Hogy a beszédet más | 
tárgyra tejeljem, dacára annak, hogy nem vagyok do
hányos, kértem tőle cgarettát jól tudtam, hogy van 
nála, mert minden keleti nő tart azt magánál. Arra 
aztán előveszi a nadrágzsebéből a maharkás (törött 
dohány) zsacskót, féliv papírból egy darabot letép, 
tölcsér formára megcsinálja, a dohányt beleönti és át
adja ezzel a szóval: Adok, adok, de ne gondold azért, 
mert szeretlek, hanem mivel fogoly vagy; jól tudom,

neked ez nincs. A szép fekete, mandulavágásu szemé
vel sajnálkozó szomorúsággal néz rajtam végig. Aztán 
kikérdez minden családi állapotomról es azzal köszön
ve,a mongol fajt jellemző andalgó menéssel tart a vá
ros felé. . ,

Még jó darabig élvezem a finom, illatos levegőt, 
az istenáldotta erdei csendet. Az alattam kanyargó 
Óbb folyónak búcsút intve, lassan, szomorúan indulok 
az emberi örvény, a tömegek felé, vissza a taposó ma
lomba, a mindennapi robotoló életbe.

Amint lassan haladok, önkénytelenül arra gondo
lok, vájjon mikor üdvözölhetem a szép május elsejét 
otthon, a mi kedves, szép, meghitt erdőinkben, ami bi
zony a madárdaltol sokkal hangosabb, mint ez a veg- 
nélküli szibériai óriási erdőterület.

A városhoz közelebb érve, mindig több és több 
ópiumszivó társasagot láttám a fűben elterülve, hülye 
arckifejezéssel. Ugyanis az orosz hatóság erősen tiltja 
az ópium élvezetét s igy annak a rabszolgái az erdőkbe 
mennek ki és ott hódolnak a szenvedélyüknek.

A'faváros utcáiba beérve mindenütt víg harmoni
ka- és balalajkaszó. Vigság minden ház előtt. Egy 
csapat menetelő katonaság, vig ének és közbe éles 
füttysivitások mellett vonul az utcán, félmeztelen mon
gol gyermekektől kisérve. Gyönyörű, csupa selyem és 
'bársony egyes fogatok, csillogó acél, gummikerekekkel, 
robogva .gördülnek az egyenes, széles utcákon. Külö
nös ellentét, a szenny és piszokkal szemben. — Egyes 
helyeken nagy távolságra egy-egy hatalmas termetű 
csizmás orosz rendőr, fekete zsinóron nyakába akasz
tott revolverrel, oldalán nehéz rézveretes karddal, 
unottan szemléli az utca forgalmát. Ugyan a jámbor
nak nem sok dolga akad, mert ott a lárma, csoporto
sulás, ének, szerencsejátékok, aztán a nők után a trá
gár megjegyzések, mind nem számit semminek. A lo
pás, verekedés pedig ismeretlen fogalom.

A tábor kapujához érve, már messziről hallom, 
amint a cigányaink bent, szobbnél-sze'bb magyar nótát 
játszanak és köröttük hullámzik a változatos tábori 
élet.

A kuglizó is dong fáradhatatlanul tovább, mellette 
a nemzetközi társasággal. Hogy a kép teljes legyen, 
ott áll az >egyik szakállas orosz őr is, ferdesarku rossz 
csizmáiban, amint a játszókat szájtátva bámulva, szá
jában az elmaradhatatlan maharkás cigarettával.

Nemsokára megkezdődött a rendes esti poverka 
(sorakozó), a számlálás és névsorolvasáshoz. Ami, meg
jegyzem, a mi szemünkben mindig mulatságos látvány 
volt. Ugyanis öt-hat orosz katona a közembertől kezd
ve a tisztig, mindegyik magának külön-külön olvasta 
a glédába állított plenit (fogoly) ennek végeztével az 
eredmény sohasem egyezett. Utána aztán nagy vesze
kedés. Két-háromszori eredménytelen kísérletezés és 
veszekedés után hozták a számoló gépet. Na, végre- 
valahára meglett, jól-rosszul a számlálás. Hozzávető
leg az eredmény is némileg egyezett. Utána a nagy 
szamovár mellett, családi kibékülés. Ez napról-napra 
igy ment, a fogolytársaság nagy gaudiuma mellett.

A névsorolvasásnál a tudomány már csődöt mon
dott. Először is a magyar nevet se leírni, sem pedig ki
mondani nem tudták. Másodszor pedig az a jó szokása 
megvolt a legtöbb honfitársamnak, hogy minden nap 
más-más neve volt. Nyelvtörőbbnél-nyelvtörőbb.

Bosszankodott is eleget, ha ugyan az orosz bosz- 
bosszankodni tudott, a táborparancsnokság azon. Nem 
értette soha, hogy mikép jelenhetnek meg egyik napról 
a másikra teljesen uj fogolytranszportok, amik nyom
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talanul tűnnek el, dacára annak, hogy se nem hoznak, 
se nem visznek. így a pontos fogolylétszámot soha sem 
tudták összeállítani. De azért a poverka rendületlenül 
mindennap meg volt tartva, a fogoly társaság nagy mu
latságára-

Lassan, lassan alkonyodott, a visszalévö kis esti vi
lágosság, gyorsan hátrált a sötétség elől, Fent, a szibériai 
égbolton, a csillagok kezdték tűz szemüket hunyorgatni 
és mindig élesebben ragyogtak.

Valahol messziről halk balalajka szó és szomorú orosz 
ének hallatszott.

A tomszki fogolytáborra ráborult a csend és az 
álom jótékony gyors szárnyán legtöbbje, az övéihez 
visszatért. Viharvert,

Álom-e vagy való
Egy fenyves Erdőnek árnyas közepébe 
Fáradt testének pihentetésére,
Roskadt öreg ember, moh fedte padkára 
Letelepedve gondol ifjú korára.

Kin, szenvedés, nyomor, sok küzködés árán 
lm ide ért el, hogy mohfedte padkán, 
Véréit ék gyöngyeit törli a homlokán, 
S csendesen rágódik, kenyéren, szalonnán-

Majd meg zsebébe nyúl, s kivesz egy lapot 
Pápaszemet tesz fel, s úgy néz egy nagyot. 
Szarvas fejet lát ott erdő közepében, 
Szövetség szaklapja, olvassa kedvetlen.

„Az Erdő“ — „Szövetség” — ezt még csak megértem, 
De hát már most ezek, mit akarnak vélem? 
Nyomorult életem idáig tengettem,
Vénségemre most már minek ez én nekem?

Magában öregünk ím így elmélkedett, 
Míg e közben, szépen el nem szenderedett,
Álmában a betűk óriások lettek,
S a fenyőfák között széjjel széledeztek.

A fenyő ott az erdőn, szóba állott velük
S kérdi a betűket, mért van oly jó kedvük, 
Lám mily rossz a kedve mindig az öregnek 
Ha messziről látják, már is meg remegnek.

Nem csoda barátim, így szólnak a betűk, 
Magára hagyatva kínlódik öregünk.
Egész életén át az „Erdőt“ járta, 
De a tanulságot benne meg nem látta.

Biz igaz nem látta, szállott a vén fenyő 
Nem tudja miben, s hogy hol van az erő;
S a természet csodás szép harmóniája 
Mint testvér, testvér mellett áll az erdő fája.

Nekünk is megvan a sok ellenségünk, 
Sokan sűrűn nőve, ez az erősségünk.
Egymás mellett állunk s össze kapaszkodunk 
Sok ellenségünkön, így van diadalunk.

Sűrűn, sokan együtt védjük a friss hajtást 
Széldöntés ellen védve gyengébb pajtást,

Nap, mint nap mindezt, az ember is látja, 
Nem éri fel ésszel, s elpúsztul magába.

Szólott a vén fenyő, a betűk intették, 
Álmában az öreg szörnyen restelkedék.
Beborult az égbolt, villámlott égzengett, 
Álmából az erdész hirtelen ébredett-

Első pillantása „Az Erdő“-re esett, 
Megérté az álmát, s meg a „Szövetséget“ 
Nem pusztulok így el magamba maradva, 
Zászló alá állok én is a nagy harcra.

Barátim, kartársak, kenyeres pajtások, 
Szeretettel én is, most közzétek állok
Szebb és jobb j öv önkért, sok kis családunkért 
Küzdjünk együttesen boldogulásunkért.

Czakó Ferenc erdőőr.

A fegyver használatáról
A hatóságilag felesketett erdőőrök jogosítva vannak 

az 1879. évi XXX. t.-c. 40. paragrafusa értelmében szol
gálatukban, mint közbiztonsági közegek lőfegyvert vi
selni.

Fegyverhasználati szabályzatok:
A szolgálatot teljesítő hatóságilag felesketett erdő

őr, a szolgálat fegyver használaára jogosítva van az ellen:
1 Aki őt nyíltan, vagy orvul, élete vagy testiépsége 

ellen irányuló szándékkal megtámadja.
2 Ha tettenért, vagy alapos gyanúval terhelt egyén 

felfegyverkezve lévén, az előzetes felszólítás dacára ma
gát önként meg nem adja s illetve a nála lévő fegyvert, 
vagy más életveszélyt okozható eszközt, a felhívás után 
el nem dobja, vagy esetleg védett helyzetéből előjönni 
vonakodik.

3. Aki figyelmezetető utasításainak, őt szolgálata 
teljesítésében meggátlandó, tettlegesen ellenszegül.

4. Aki mint többször büntetett kárttevő előzetes fel- 
hívásra az erdőből eltávozni nem akar, s az erdőből való 
kivezetés ellen tettlegesen ellenszegül.

A fegyverhasználat joga azonban feltétlenül meg
szűnik mindazon setekben, midőn a kárttevő a netalán 
megkísérelt ellenállást, vagy támadás után magát meg
adja, vagy megfutamodik.

Általában azokban az esetekben is midőn a fegyver- 
heznyulás feltételeinek egyike vagy másika fenforog, az 
erdőőr fegyverét csak azután használhatja, miután min
den enyhébb eszközök alkalmazása eredménytelen ma
radt s még akkor is a legnagyobb kímélettel és csak oly 
mérvig, amely a támadás visszaverésére, vagy az ellen
állás legyőzésére elkerülhetetlenül szükséges. A fegyver 
tehát mindenkor óvatosan használandó, különös figye
lemmel arra, hogy az ember élete lehetőleg kiméltessék 
és szükségtelenül veszélynek ki ne tétessék.

Ehhezképest és amennyiben azt a viszanyok megen
gedik, előbb a kevésbbé veszélyes fegyver (szurony) hasz
nálandó, mire nézve határozó befolyással bir még az is, 
vájjon az ellenszegülő szintén fegyverrel és pedig mi
lyennel, vagy milynemü testisértést okozható eszközzel 
van ellátva.

Ha a fegyvernek a fent elősorolt esetekben történt 
alkalmazása folyán az ellenszegülő súlyos testi megsérté
se következett be, az illető erdőőr köteles azonnal intéz
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kedni, hogy a megsértett egyén, a legközelebb fekvő biztos 
helyre szállittassék és ott a viszonyok által nyújtható 
ápolásba részesittessék.

Ezenkivül köteles az erdőőr a fegyver használatát, 
ha ez súlyos testisértést, vagy halált okozott, az illetékes 
közigazgatási bizottsághoz mindenkor haladék nélkül be
jelenteni, a lőfegyver alkalmazását pedig akkor is, midőn 
az illető egyén meg nem sérült, vagy könnyű sebbel a 
helyszínéről elmenekült.

Halál esetén a tényálladék felvétele végett az ille
tékes járási főszolgabírónál is jelentés teendő. (F. M. 
1895. évi 72.086. sz.)

Az előbbiek szerint tehát a hatóságilag felesketett 
erdőőrök, csakis a fentebb elősorolt 1— pontban körül
irt esetekben, amidőn t. i. elsősorban életük vagy testi ép
ségük van veszélyeztetve, jogosultak szolgálati fegyverük 
használatára, nem áll jogukban azonban fegyvert hasz
nálni, ha ezen esetek egyike sem áll fenn, vagy ha a kárt- 
tevő magát megadja vagy megfutamodik.

Nem terjed ki továbbá a fegyverhasználati jog a ha
tóságilag fel nem esketett erdőörökre és erdőszolgákra. 
Ennekfolytán az uradalmi erdőőrök a fegyverhasználat 
körül a legnagyobb óvatosságra figyelmeztetnek.

Az árva vadgalamb
Lucskos esős őszi nap volt. A sárból alig bírta az 

ember a lábát kihúzni. A kis falu csendes volt, s csend
jét nem zavarta más, csak az eső egyhangú csepergése. 
De volt egy olyan helye is a falunak, — ahol az őszi eső 
egyhangú csepergése nem hatott melankolikusan az élők
re, sőt jókedv és vidámság uralkodott ott, az ősz és eső 
dacára is, — az erdészlak. Eladó lányai voltak az erdész
nek, bezzeg vígan voltak azok mindig akár eső, akár nap
sütés járta. Boldog rég múlt jó idők. Az óra már elütötte 
az éjfélt, amikor a cigányzene halkan megszólalt a kis
kertre nyíló ablak alatt: „Megérdemli az a lány kiért sá
ros a csizmám“ ... Két szál gyufa, meg egy lángoló 
leánysziv fogadta az ifjú vadász éjjeli zenéjét. Másnapra 
már azt suttogták a faluban, lám, lám, férjhez megy a 
kisasszonyka. Amint az már az életben szokásos a zord 
apa hallani sem akart róla, hogy holmi jáger félének 
odja a leányát, legdrágább kincsét. Jágerhoz nem adlak! 
Nem bizony! Morfondérozott az öreg erdész. De hát hiá
ba a macska kölyke mégis csak egeret fog. S igy esett, 
rövidesen megtartották az esküvőt. Szép volt, igen szép. 
A nászút volt a legszebb, mert rövid volt, csak a szom
széd kis községik tartott, de felért tiz nápolyi, vagy ve
lenceivel. Nincs is annál szebb élet, mint amikor vadász
legényt szeret a lány.

Betartottam amire megesküdtem, hogy soha el nem 
hagyom, nem is hagytam. Hóvihar, fergeteg, záporeső, 
égzengés, lehetett akármily zimankós az idő járása, csak 
együtt talált az mindig vele. Vaddisznólesre, szalonkára 
mindig együtt jártunk. Egyszer egy éjjeli vaddisznó
lesen leültet engem az uracskám egy tuskóra, mig ő elő
re ment a törlésekhez. Lélegzetfojtva lestem, vártam. 
Egyszerre csak durr! Meg sem mertem mukkanni, a szi
vem a torkomban zakatolt. Uram Isten! Agyarát csattog
tatva a megsebzett vadkan ott rohant el mellettem. Csak 
most szabaduljak te jó Isten, nem jövök én többé lesre, 
futott át a gondolat agyamon. De a fogadás nem sokáig 
tartott, másnapra el volt felejtve a nagy ijedtség, csak 
megint ott lógtam a kis uram karján, de már nekem is 
volt fegyverem, csak épen, hogy nem mertem volna elsüt
ni még a Dárius kincséért sem.

így telt el egy-két rövid kis esztendő; őszre tél, télre 
tavasz. Megjött a szalonka, de megjött a gólya is. Melegen 
sütött a nap. Hamarosan beborult az ég, rettenetes nagy 
zivatar mutatkozott, dörgött, villámlott és derű nem jött 
többé a borúra.... Kicsi magzatom fölé hajolva, zoko
gok. Hajnali 4 óra, dobpereg... Talpra magyar, hi a 
haza . . . Vért szomjazik a föld. . . Egy láthatatlan kéz 
kegyetlenül szakítja el mellőlem az én jó uramat. .. első
nek, elől rohant... el a háborúba s én félörülten, esze
veszetten kiabáltam, megfogadtam, hogy soha el nem 
hagyom. Most is látom még, amint vissza-vissza integet és 
hallom egy-egy biztató szavát, amit már a szél kapott el 
s hozott hozzám. Szeretni.. . téged ... gyönyörű . .. 
szép ... hazám!

Melankolikus, borús azóta az ősz, s a tavaszban nincs 
már szalonka les! Tél van, hideg tél! Kis fészkünk le
rombolva, a kisfiókák ki erre, ki arra elszállva. Egyedül 
búsulva gondolok reá és várom vissza a vadászomat. Hol 
van? Merre jár! Hová lett? Ki tudja? Meghalt? Nem: 
Szelleme élnifog, a késő unokákban.

Égbenyúló hegyek alján áll a kis erdészlak 
Behallatszik a bugása egy árva vadgalambnak, 
Bánatos asszonyszív, pengeti akkordját 
Megérti a kis galamb szomorú panaszát.

Bánatunk egyforma, gyere hát beljebb 
Sírjunk együtt ketten, ne hallj ék el messzebb. 
Nem igy volt az akkor régen 
Mikor még muskátli nyílott a cserépben!

Mikor a kis kertünk tele volt virággal 
Mikor messze zengett innen a vadászdal.

„Vadászlegény tölgyfa bokrétája 
Ráhajlott a babája hófehér vállára“ . . .

Fehérbe öltözve állt ott az erdészlány, 
Gyönyörű myrthus ág díszlett a homlokán 
Rázendít a cigány a régi nótára 
Vadászlegény tölgyfa bokrétája. ..

Elhallgatott azóta régen az a nóta 
Szomorú hírt hozott, harctérről a posta 
Bátran harcolt, vitézül, s meghalt a jó pajtás, 
Fájó szívvel értesíti egy hűséges bajtárs.

Nem hullik már azóta gerlepár búgása 
Ráborult mindenre a bánat éjszakája. 
Kihalt a természet, nincs vége az éjnek, 
Mintha mindenhol csak temetnének.

Özv. Perényi Miklósné-

Lapunk múlt havi számába becsúszott sajtóhibák 
kiigazítása. 2. oldal, 1-ső hasáb 3. sorában nyárfáin után 
nyáron szó olvasandó, ugyanott a 4. bekezdés utolsó so
rában b-kaseprűhöz helyett bábaseprühöz; 2. oldal, 2. ha
sáb 1. bekezdése 2. sorában oszlódó helyett osztódó; 
ugyanott a 10. sorban növekedne helyett növekednek ol
vasandó; ugyanott a 3. bekezdés 8. sorában fagyökér he
lyett főgyökér olvasandó; 4. oldal, 1. hasáb 3. sorában de 
megfigyelés szerint után csak nagy ínség idejében. 
„Kolbenbeyer föerdőmérnök a császármadárat is a fa
gyöngy evők közé sorozza“ Bock föerdőmérnök megfigye
lése szerint a fácán stb. olvasandó. Ugyanott a 2. bekez
dés utolsó sorxban (Ender The mietletoe) olvasandó 
(unden The nistletol) helyett.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



AZ ERDŐ
6

Az erdőn
Erdő... mily csodás fogalom. A jónak, szépnek, 

igaznak és mindannak fenséges összességét jelenti, ami 
életünket boldoggá, vagy legalább is elviselhetővé te
szi. Mennyi — soha vissza nem térő — feledhetetlen 
napnak 'drága emléke kél szivünkben es tör elő lelkünk 
legmélyéről, ha az „Erdő“-re gondolunk... hiszen már 
gyermekkorunkban is legboldogabb napjaink voltak 
azo’k, melyeket kedves ,,Erdo -inkben gondtalan 
bolyongással, pillangókat űzve es ezer színű vadvirá
got tépve — töltöttünk. Emlékszem... mily nagy hatás
sal volt rám — gyermekkoromban is — az Erdők ti
tokzatos csendje, békessége, szépségének „ varázsa és 
csodálatos élete, mely időtlen időkig, szédítő evezredek 
óta folyik a természet kérlelhetetlen törvényeinek örök 
és igaz teljesülése szerint.

Mennyi felbecsülhetetlen drága értéket rejt magában 
az erdő, amelyeket rajta kivül hiaba is keresnénk. Isten 
alkotó erejének milliónyi remekét s az áldott békés 
séget az emberek városaiban ugyan hol is találnánk? 
Az erdő szépségei, értékei megtanítanak bennünket 
ezernyi fenséges és örökérvényű igazságra. A költők 
és művészek halhatatlan nagyjait ejtette hatalmaba es 
ihlette 'meg az erdők varázsa, az Emberiség legnagyobb 
szellémóriásai kerestek és találtak az Erdők mélyének 
csendjében áldott békességet, amely lelkűket a ma
gasba törni segítette, halhatatlan müveik megalkotá
sára szellemüket képessé tette és amelyből eszméik ki
viteléhez erőt és gondolatot merítettek. A művészetnek 
és tudománynak megszámlálhatatlan remeket az Erdő 
hangulatának és a fogékony emberi lélekre való hatásá
nak köszönheti az Emberiség.

E szerencsétlen évszázad Emberének, különösen a 
nagyvárosok háztengerében vergődő, mindennapi ke
nyérért kétségbeesetten harcoló Embernek éreznie kell, 
hogy élete nem egyéb ideg- és észbontó hajszánál: tet
teiben, munkájában, szórakozásaiban és szenvedélyei
ben alig találhatni valamit, ami természetes — te
hát helyes — volna. A mai kor meggörnyedt, idegbe
teg, sápadt, a kenyér, a pénz, az élvezetek utáni féke- 
veszett hajszában elcsigázott szánandó Embere, már 
kezdi belátni azt, hogy ha elvesztette is önmagát, ha 
a létért, a pénzért, a kenyérért folytatott irgalmatlan 
marakodásban már elfáradt, ha felbomló idegzete már 
nem birja tovább, ha lelkét összetörték, a szivét meg
rugdosták és kihalt már belőle minden szép, jó és igaz 
iránti fogékonyság, sőt már az Isteni élelein és az Isten
be vetett hit is, akkor mindezeket az elvesztett kincse
ket sehol, semmi áron, soha vissza nem szerezheti, 
csak az Erdő az az Istentől áldott hely, ahol még vissza
kaphatja azokat. Az Erdő a maga szépséges varázsá
val mindent virágba boritó pazar pompájának kápráz
tató fenségével és lelket lebilincselő békéjével a ter
mészet őserejének hatalmas megnyilatkozása; lenyű
gözi az Embert és a helyes, a jó és az igaz örök tör
vényei előtt meghajolni kényszeríti. Több alkalommal 
láttam a nyári hónapok alatt lelkészeket, orvosokat, 
mérnököket és a szellemi és társadalmi élet le g elsőbb
jeit — heteken át — az Erdőben tanyázni: arcuk su
gárzott, szemük csillogott a boldogságtól — egész lé
nyükön meglátszott, hogy újra Önmagukra leltek — az 
Erdő varázsa csodát müveit velük: meggörnyedt hátuk 
kiegyenesedett, nyugtalan tekintetük tiszta lett, mint 
a gyermekeké, rángatódzó — folyton csak a kenyérért, 
pénzért és haszonért izguló — idegzetük megpihent, 

megnyugodott s olyanok, kik a gondterhes küzdelem
ben soha imádkozni rá nem értek, most az Erdő meg- 
tanitotta őket újból hinni és imádkozni is, mert az Er
dőben minden fűszál, a legparányibb bogárka s a leg
kisebb kis virág élete is mind, mind az örökké való 
Isten teremtő erejének fenséges és hatalmas megnyi
latkozása. A virágocska szépségével, kedves illatával, 
a bogárka titokzatos zümmögésével, bámulatos életé
vel, a madárka művészi énekével, a harmatcsöpp tün
döklő szemének ragyogásával, mind Teremtője akara
tát cselekszi s a legkisebbnek puszta létezése Önmagá
ban véve is imádság. És az Önmaga és kultúrája elől 
az Erdőbe menekült modern Ember, Isten dicsőségé
nek e természetes és csodás templomában nem von
hatja el magát, nem zárhatja el elfásult lelkét, mind e 
sok szépség megalkotójának, az örökkévaló Istennek 
megismerése elől. Minden szeretetünkkel szeressük 
mindnyájan az Erdőt és ne csak szolgálati kötelesség
ből védjük meg ellenségeitől, hanem szerétéiből is mert 
nemsak intelligens rajongói, hanem sajnos tudatlan és 
gonosz ellenségei is vannak, akik nincsenek annak tu
datában, hogy az Erdő, a Természet s az Isten lerombol- 
hatalan nagy és igaz, örök temploma.

Kovanecz Ferenc, 
m. kir. erdészeti altiszt.

Helyreigazítás. Ügyvezeő elnökünk hivatalos távol
léte miatt lapunk multhavi, 5-ik számában közölt hirde
tésbe sajnálatos sajtóhiba csúszott bele, amennyiben el- 
téröleg az előzetesen kiadott értesítéstől Tomasovszky 
„Az erdőgazdasági segédszolgálat tennivalói“ cimü kézi
könyv ára tévesen szedetett. Helyesen és az előállítási 
költségeknek megfelelően fűzve 4 P. Kötve 5 P. 
A MEOSz. tagjainak részletfizetésre 3 P.

FIGYELEM!
Folyó évi julíus hó elején megjelenik egy 

uj gyakorlati kézikönyv, erdészeknek, 
vadászoknak nélkülözhetetlen.

Cime:
Az erdőgazdasági segédszolgálat 

tennivalói.
Irta:

Tomasovszky Imre
miniszteri tanácsos.

Megrendelések a kiadó: MEOSz-hoz kül
dendők. Ára fűzve 4 P, bekötve 5 Pengő. 
Könnyen zsebben hordható, szolgálat köz

ben igen jó gyakorlati útmutató.
A MEOSz tagjai 3 P-ős kedvezményes árban kapják 

részletfizetésre is!

Kérjük az olvasható és pontos címmel írott meg
rendeléseket az „Az Erdő“ kiadóhivatalának Mis
kolc, Pénzügyi palota III. emelet 55. mielőbb 
beküldeni, mert csak korlátolt példányszámban 

lesz kiadva.
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Béri Balogh Ádám 
Szekszárd városa mellett levő emlék iájáról

II. Rákóczi Ferenc kuruc fejedelem idejéből tud
juk, hogy Béri Balogh Ádám mily nemes, hős és vitéz 
vezére volt a magyar hadaknak, hisz még a nóta is meg- 
emlékszik róla: ,,Balogh Ádám a nevem, ha vitéz vagy 
jer velem“!.. .

Béri Balogh Ádám II. Rákóczi Ferenc dandárno- 
kának hősi emléktáblája Szekszárdtol delre kb. 1 km.-re 
az országút mentén egy öreg szilfa (Ulmus Campestris; 
mellett van felállítva, mely szilfáról különböző népmon
dák szólnak, melyek közül hármat ide iktatok:

1. Egyesek szerint ez a fa már nagy fa volt, mikor 
Béri Balogh Ádám az ellenség elül való menekülése köz 
ben e fa alatt megpihent, ahol az ellenség utolérte és 
kinos fogságba hurcolta, majd pedig kivégezte. E fát pe
dig a nép apraja, nagyja Béri Balogh Ádám iránti tisz
teletből becsben tartja.

2. Mások szerint, ezen helyen sebesült meg Béri Ba 
lohg Ádám menekülés közben, mely helyet egy szilfa
bokorról tört gallyal jelölt meg és ezen galy megeredt 
és belőle fejlődött e nevezetes fa.

3. Még mások szerint Béri Balogh Ádám emlékére 
ültettetett e fa azon a helyen, ahol az ellenség elfogta.

Az emléktáblán a következő olvasható:

„Ezen a helyen fogatott el 1710-ben 
BÉRI BALOGH ÁDÁM

II. Rákóczi Ferenc dandár noka, 
ki hős tulajdonságait a hon és a szabadság szent 
szeretetével egyesité s elvhüségeért kegyetlen 

vértanuságot szenvedett.
Örök tisztelet emlékének!

A HAZA MINDEN ELŐTT!
Báró Augusz Imre megrendeléséből készité:

Jilk László Szekszárdon, 1882-ben.“

E fa 1710. óta sok viszontagságon ment keresztül. 
Egyizben nagy vihar törte le ágait és csak rövid csonk 
maradt meg, mely azonban újra kihajtott és ma két elég 
erős ága van, melyek, mint két ölelő kar, alacsonyan a 
föld felett mintegy 1—2 méternyi magasságban állnak 
széjjel az országút mellett. A fa belseje ki van égetve 
és közel 1 m. átmérőjű odút tár elénk. Levelei sötétzöldek 
élniakarást elárulva, valamint évszázados korát és egy 
hős emlékét hirdetve. Rauch Ferenc

jár. erdőőr.

POLGÁR KÁLMÁN Fűi
ÓRA ÉS ÉKSZERTELEPE
BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 5., I. 

ÓRÁK 5 évi jótállással! 
Ékszerek aranyból hat havi lefizetésre!

KÉRJEN AJÁNLATOT!
JAVÍTÁS! VÉTEL! CSERE!

Vidéki megbízásokra nagy gondot fordítok.

NYYUGTÁZÁSOK:
Spettmann János min. tan. és Szepessy Arthur er

dőtanácsos urak „Segélyalapunk“ javára szánt pénzkül 
deményét hálás köszönettel nyugtázzuk.

Egy nevét feltüntetni nem akaró erdőtiszt 3 pengői 
küldött „Segélyalapunk“ javára, hálás köszönettel nyug*  
tázzuk.

Szerkesztői üzenetek
Füredy Lásló Tarodfa. Küldött összeggel úgy aj 

Ön, mint Graczer tagtárs tagdija a f. évre rendezve van. 
1—1 pengőt temetkezési alapra könyveltünk. Szív. üdv.

Jacsmarik Barna Mátraballa. Küldött összeget úgy 
az Ön, mint Bagi kartárs javára számoltuk el.

Gregán János Hollókő. Szövetségünk tagja lehet, ha 
a lapjához mellékelt belépési nyilatkozatot pontosan ki
tölti, beiratási díj 2 pengő, évi tagdíj 14 pengő, ennek 
ellenében a lapot díjtalanul kapja. Temetkezési alap be
iratási dija 1 pengő és a halálesetenkénti hozzájárulás 
50—150 fiiér, ezideig 3 haláleset fordult elő. — Szív. üdv.

Vizner Sándor Budaörs. Küldött összeget megkaptuk 
és rendeltetése szerint mindnyájuk javára számoltuk el, 
fáradozását hálásan köszönve szívélyesen üdv.

Bugri József Nyergesujfalu. Küldött összeget kíván
sága szerint elszámoltuk; temetkezési segélyalapnak Ön 
tagja, legfeljebb csak sajnálatos tévedésből maradt ki a 
neve lapközleményünkből.

Schwentner Antal Nagykovácsi, Temetkezési segély
alapunk tagjainak névsorából tévedésből többen kimarad
tak, igy Ön is.

Déak László Debrecen. Küldött összeget úgy Moh 
nár B., mint az Ön javára elszámoltuk.

Habna József Győr. Küldött összeget kimutatása 
szerint elszámoltuk illetve helyesbbitettük. — Szív. üdv.

SzÖllőssy Sándor Salgótarján. Küldött összeget Fe
kete J. és Szabó F. kartársak javára kívánsága szerint 
számoltuk el.

Varga Ferenc Pécsvárad. Küldött összeget Szabó 
Elek, Szabó József kartársak javára1 is kívánsága szerint 
számoltuk el, lap megy.

Vasváry Vilmos Pilisszentlászló. Küldött összeget Ön 
és Kosa F. javára elszámoltuk.

Pintyili László Mocsolyástelep. Küldött összeget Ön, 
Szőke, Szabó Lajos és Boldizsár kartársak javára elszá
moltuk.

Pál Egerbakta. Küldött összeget Mata L., Fe
hér S., vitéz Koróssy A., Prókay J. és az Ön javára 
kívánsága szerint elszámoltuk.

Tóth J. Kaposvár. Küldött összeget Mezey Gy. kar
társ javára számoltuk el.

Schneider Ernő m. kir. s. erdömérnök, Székesfehér
vár. Küldött összeget Varga János javára számoltuk el. 
_________ _ Szív. üdv.

K. Tóth Tamás Pilisszentkereszt. Küldött összeget 
Ön, Bózner, Grellneth, Varga és Pölöskey kartársak ja
vára számoltuk el. — Szív. üdv.

Kapoli Pál Lebenye. Küldött összeget Héber I., Bedő 
N., Kálmán A. és az Ön javára számoltuk el.
Vasváry József Tapolca. Pénzküldeményét kívánsága sze
rint, javára elszámoltuk. — Szív. üdv.
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8 AZ ERDŐ

Sipkovics János Felnémet. Küldött összeget Berze- 
viczi J., Eged J., Bartha Gy. és az Ön javára elszámoltuk.

Korponay D. Szombathely. A küldött összeget kí
vánsága szerint számoltuk el, az az 7 pengőt tagdíjra és 
3 pengőt temetkezési alapra. E szerint tagdijja f. é. ju
nius hó végéig rendezve van. Címváltozást feljegyeztük.

HIRDETÉSEK

Kitűnő bizonyítványokkal ellátott, 25 éves, erélyes, 
szakvizsgázott erdőőr, aki ezideig is nagy uradalomban, 
nagy kitermeléseket és felújításokat vezetett, azonnali 
belépésre állást keres. Ajánlatokat a kiadóba kér „Ott
honom az Erdő“ jeligére.

Állást keres azonnali belépésre erdőőri és vadőri is
kolát végzett, az erdészet és vadászat minden ágában jár
tas 26 éves nőtlen egyén. A szolgálat érdekében időközbe 
megnősülhet. Szives megkereséseket „Megbízható“ jeligére 
a szerkesztőség továbbit.

Vételre keresek Szil, Nyár, Kőris, Tölgy, Eger és 
Hars rönköket (egyébb lombfából és esetleg fűrészelt 
anyagot is). Königsberg Bemát Budapest, Lipót- 
körut 11.

Szakvizsgát tett erélyes erdő- és vadőr, jó bizonyít
ványokkal, azonnali belépésre állást keres. Cime: ifj. Ko
vács Lajos, Mándok (Szabolcs megye).

Erdő- és vadőri iskolát végzett, 26 éves, nőtlen 
egyén, ki az erdészet és vadászat ágaiban jártassággal 
bir, erdőőri állást keres. Szives megkereséseket a kiadó
hivatal továbbit.

Május 15-ére állást keres egy 37 éves hadiözvegy, 
kinek 8 éves leánykája van és erdész özvegye. Szerény 
dijazás mellett, jó bánásmód. Lehetőleg falura vagy na
gyobb pusztára, erdőtiszti, gazdatiszti vagy földbirto
kos családhoz. A háztartás minden ágában jártas és ki
tünően főz. Cím a kiadóban.

Állást keres 23 éves szakvizsgázott, nőtlen erdöőr, 
magyarul és németül beszél. Cime: Dürvánger Adrás erdő
őr, Mágócs, (Baranya megye).

38 éves, rom. kath., családos erdöőr kitűnő bizo
nyítvánnyal, 20 éves erdőgazdasági gyakorlattal, ma
gyarul, németül, szerbül és tótul beszél, nagyobb erdő
gazdaságban 1928 április 1-re állást vagy alkalmazást 
keres. De azonnal is elmennék. Cim a kiadóhivatalban.

Szakvizsgázott erdőőr, ki az erdőgazdaság minden 
ágában jártas, megbízható, szorgalmas és erélyes jó bi
zonyítványokkal azonalra állást keres, cime: Mihályi 
Jenő erdőőr Nádasd. Vas m.

Erdő- és Vadőri szakiskolát végzett 32 éves nős, eré
lyes erdő- és vadőr, ki vadtenyésztésben és az erdőgazda
ság minden ágában nagy gyakorlattal bir, azonnali be
lépésre állást keres. Cime: Sztolár István Ujdiósgyőr, 
Szabadság-utca 2.

Hazai és slavoniai tölgymakk, 
az összes lombfa és fenyőmag
vak és csemeték kaphatók

KEINER REZSŐ
ny. m. kir. erdőmérnök, 

erdei mag-, csemete-termelő és faiermelőnél
GÖDÖLLŐN

Árjegyzéket ingyen
és bérmentve küldök.

Erdeifenyőmag, feketefenyőmag, luc
fenyőmag, vörösíenyőmag, minden bél
és külföldi tűlevelű és lombfamagot: ma
gaskőris, juharmagok, akácmag. Erdé
szeti csemeték saját faiskolából, gyü
mölcs vadoncok. Slav. kocsányos és 
kocsánytalan tölgymakk. Kocsányos, 
kocsánytalan és csertölgy csemete! 
4 é. is. lucfenyőcsemete tavaszi vetésre, 
illetve ültetésre ajánl garantált, legprímább 
minőségben

Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár 
ingyen^ék Kőszeg (Vas megye)

Elsőrangú 
valódi sárgabarackpálinka 
különlegesség

Ár literenkint P 4.60.
Nagyobb mennyiségnél megfelelő 

árengedmény.

Egyedüli képviselete az ország területén:

Lehóczky János
Budapest, V-, Alkotmány-utca 6.

Tagoknak és előfizetőknek az álláskereslet és a kínálat rovata rövid közlésekre díjtalanul áll rendelkezésre. — „Az Erdő“ munkatársai 
megfelelő írói tiszteletdijban részesülnek. — A lap után netalán származó tiszta jövedelem teljes összegében a M. E. O. Sz. javára for- 
dittatik. - - Hirdetések egy hasábos garmondszedés milliméter soronkint 10 fillérrel, táblázatos és garmond betűnél kisebb betüfajszedés 

másfélszeres egységárral számittatik.

A kiadásért felelős: Nádaskay Richard.

Nyomatott a Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállatat Rt.-nál Miskolc, Hunyadi-utca 13. (Igazgató: ifj. Ludvig István.)
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II. évfolyam, 7. szám. 1928 július 15.

A Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki-Segédszemélyzet Országos Szövetségének hivatalos lapja
Előfizetési ár: Egész évre 6 Pengő, fél évre 3 
Pengő, negyed évre 1'50 Pengő. — Egyes szám 

ára 60 fillér.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéz
iratok stb.) „Az Erdő“ szerkesztőségéhez Mis
kolc, Pénzügyi palota III. e. 55. sz. alá intézendők.

Szerkeszti:

NÁDASKAY RICHARD 
a MEASz ügyvezető elnöke.

A falopások felderítéséről
Nincsen egyetlen szakkönyvünk, sőt még egyetlen 

cikket sem olvastam olyat, amely e reánk nézve fon
tos témát felölelné, hogy miképen is lehetséges a fatol
vajokat a legkönnyebben és legbiztosabban tetten érni 
és azokat az erdőtől távol tartani.

Egy csöppet sem túlzók, ha azt mondom, hogy egy 
erdőaltisztnek egy jól kiképzett detektivnek is kell 
lennie egy személyben, hogy a folyton szaporodó fatol
vajok ellen sikerrel védekezni és biztos eredményt el
érni tudjon.

Tudom azt, hogy a kihágás felfedezésének nagy 
munkája vidékenként változhatok, de megpróbálom az 
általam szerzett tapasztalatokat dióhéjban összefog
lalva elmondani, — abban a reményben, hogy az életbe 
kikerülő ifjú kartársaimnak teszek ezzel némi szolgá
latot.

Hogy az idősebb kartársak sikerrel, védekeztek ed
dig is a körmönfont tolvajok ellen az önként érthető, 
mert hosszú évek során át szerzett tapasztalatuk és 
megfigyelésük utján megismerték a fatolvajok csel
szövő furfangját, de ehhez, amint mondtam, idő és fá
radságot nem ismerő szorgalom, kitartás és bizonyos 
leleményesség is kell.

Előre bocsájtom, hogy az erdei kihágók, illetve fa
tolvajok fordított arányban állanak az erdőkerülővel 
szemben. Minél kevesebb valamely vidéknek az erdeje, 
annál több a kihágó benne. Természetes az is, hogy 
minél népesebbek az erdőhöz közeli falvak, avagy vá
rosok, annál több a kihágó is.

Ha az erdőaltiszt egy védkerület ellátásával biza- 
tik meg, — az legyen legelső kötelessége, hogy fárad
ságot nem ismerve járja be kerületének minden leg
apróbb részletét. Ez a. legfőbb alapfeltétele annak, 
hogy a falopások ellen, — melyek az utóbbi években, 
de különösen a háború alatt és az azt követő években 

annyira megszaporodtak, — hathatósan védekezni 
tudjon.

Ha az erdőaltiszt az otthonából eltávozik, — lak
jon az akár az erdő közepén, akár a faluban, — soha 
ne sajnálja -az úgynevezett vargabetűt megtenni. Úgy 
értem ezt, hogy lakásából kijövet soha se induljon 
egyenesen a kitűzött célja felé, hanem ellenkező irány
ba s igy pár száz lépést menve, egy kört leirva foly
tathatja útját az eredeti célja felé.

Egyik legfontosabb, legcélravezetőbb eszköz ez is 
a sok közül, hogy a fatolvajt felfedezni tudja. Szól ez 
különösen olyan erdöaltiszteknek, akiktől már szinte 
félnek a fatolvajok, aki igazságos, de egyúttal erélyes 
is velük szemben, — az ilyen erdőaltisztet képesek el
húzódva, észrevétlenül kilesni órák hosszát, hogy mely 
irányba is távozik el az otthonából.

Ily esetben a falopást elkövetni szándékozók, — 
abban a biztos hitben, hogy látták a reájuk nézve ve
szélyt jelentő erdőaltisztet egy bizonyos irányban el
menni, — teljes biztonságban érezve magukat, az el
lenkező irányban dézsmálják az erdő. Természetesen 
annál nagyobb a meglepetés, amikor ily esetben tetten 
éretnek, — ilyenkor azt szokták mondani, hogy az er
dőaltiszt az égből pottyant oda közéjük.

Ha tehát az erdőaltiszt kerületét már jól ismeri, 
tartsa legelőször is szem előtt védkerületének azon ré
szét, — mely netalán valamely községhez, vagy város
hoz közel fekszik. (A távolabb fekvőket csakis akkor 
keresik fel a fatolvajok, ha a községhez közelebb fekvő 
részekben többször tetten érettek s itt nem érzik ma
gukat biztonságban.) Vizsgálja meg jól az ily község
hez közel fekvő erdők szélén, hogy nincs-e a határtól 
az erdőbe befelé vezető kopottas ut, — úgynevezett 
tolvajut. Ha ilyeneket találna és hó nem fedi a tájat, 
— úgy hosszú füvet tépjen pár szálat, avagy egy vé
kony vesszőt törjön s fektesse ezen ösvény vagy tolvaj
ut közepére keresztbe olyképpen, hogy a fűszálnak, 
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vagy vesszőnek csak két vége éyintsé a földet s annak 
közepe, amely igy az ösvény közepére esik, valamivel 
magasabban legyen.

Figyelemmel kisérje az:erdőalisz az igy elhelyezett 
fűszálakat-avagy .vesszőkét, amit idősebb kartársak 
bakternak szoktak nevezni —- s ha azt félre 'rúgva 
avagy éppen letaposva találja, menjen azon az ösvé
nyen az erdőbe a lehető leglassabban és legcsendeseb
ben,' (mert -.csak az az erdőaltiszt tud boldogulni a ki
hágókkal szemben, aki szellem módjára, nesztelenül 
cserkészve tud járni az erdőn), meg-megállva figyeljen, 
minden legkisebb idegen zajra maradjon mozdulatla
nul, —• s ha netalán ágtörést, fürészelést, avagy fejsze
csapást hallana, úgy osonjon lassan előre.

Soha Se menjen egyenes irányban neki a fatolvaj
nak; hanem kissé oldalazva s lehetőleg csak akkor lép
jen, amikor a zaj újra hallik, — éppen úgy lopja be a 
fatolvajt, akár a siketfajdot dürgés esetén az úgyneve
zett köszörüléskor belopni avagy az örvös galambot 
búgása alatt belopni szokás.

Ha hlár most kihágót fogott el, legyen vele szem
ben igazságos, dé egyszersmind erélyes is, mert a to
vábbi falopások megakadályozására csakis ez az egyet
len alkalom. Az erélyes fellépést mindenkor respek
tálja a fatolvaj. Ha a közelben, ahol 'a kihágót tetten 
érte, esetleg régebbi fel nem derített kihágótól eredő 

- tüsköt tud az erdőaltiszt, — kisérje az elfogott kihá
gót oda s szólitsa fel újra erélyesen, hogy nem-e ő kö
vette el a régebbi falopást is.

Legtöbb esetben a helyszínén a tetten ért fatolvaj 
többszöri kérdés után töredelmesen beismeri a régeb
ben ..elkövetett lopásait is.

Ha be nem ismerné a régebben elkövetett falopá
sokat és a kihágónál fűrész, avagy fejsze van, — amit 
indokolt esetben zálogként úgyis magához vesz a ki
hágót tetten érő, - úgy vizsgálja meg azokat alapo
san, ugyszinte a régi felderítetlen kihágásból eredő 
tüsköt is, — sokszor a kicsorbult vagy meghajolt fü- 
tészelésből eredő ferde vágáslapból és bármily kevéssé 
kicsorbult fejsze, vagy baltáról, — illetve a tuskó vá- 
gáslapjáról határozottan fel lehet ismerni a kihágást 
elkövető személyazonosságát s ha ily erős bizonyítékot 

. elébe tárunk az amúgy is megriadt tetten ért fatolvaj
nak, akkor fáradtságunkat siker koronázza s be kell, 
hogy ismerje régebbi bűneit is.

A fennt ■ említett módon felállított bakterek sok fá
radtságtól és bosszúságtól mentik meg a lelkiismeretes 
kartársat.

Ha a kihágót elrejtőzni látja az erdőaltiszt, — 
tegyen úgy, mintha mit sem vett volna észre, :— men
jen éppen az ellenkező irányba s nagy kört leírva, las
san, óvatosan lopózkodjék a kihágó háta mögé, — igy 
legtöbb esetben biztos az eredmény, mert az csakis 
abban az egy irányban figyel amerre, az őt üldözendő 
erdőaltisztet eltávozni látta.

A fatolvajnk a fa levágását legtöbb esetben fűrész
szel végzik, csak ott, ahol 'nagykiterjedésü erdők van
nak s ott, ahol kevés a felügyelet, ott érzik magukat 
annyira biztonságban, hogy a fa ledöntéséhez baltát, 

,.avagy fejszét is-használnak. . ■
ív*  Vannak vidékek, ahol a fatolvajok annyira óvato- 
. sak, hogy még a fűrészüket is faggyúval, vagy szalon
mával kenik meg; hogy a fürészelést hallani ne lehes
sen. Egy ritkaság számba menőr megfigyelést tettem, 
amit m legnagyobb raffinériával dolgozó fa tolvaj tett a 
Jaangtalan „fűrészeiéi céljából.. Tudvalévő dolog, hogy 

az álló fa fürészelésénél a fa koronája, mint valami 
hangszóró működik s a fafürészelésnél keletkező han
got hatványozva továbbítja, mintha csak utolsó segély
kiáltásával igyekeznék megszabadulni a nem természe
tes és időelőtti pusztulásról. Úgy látszik, ezt a fatolvaj
ra esetleg veszélyt jelenthető és messze elhallható han
got a fatolvaj jól begyakorolt füle is felfogta s igy jött 
rá arra a turpisságra, hogy a lefürészelendő fára úgy
nevezett hangtompítót alkalmazott. Amint tetten ér
tem az egyik megrögzött fatolvajt, — feltűnt azonnal, 
hogy körülbelül úgy mellmagasságban annak kabátja 
a fatörzsre van rá csavarva és egy jó erős kötéllel szé
pen átkötve. így lett azután alkalmam megismerni a 
fatolvajok hangfogóját is. Úgy eltompitja az ily kötés 
a fürészelés hangját, hogy alig lehet, azt pár lépésnyire 
hallani. Az ily óvatos fatolvajokat csakis akkor lehet
séges tetten érni, ha az erdőaltiszt oly nesztelenül jár, 
mint a szellem és a szemei a vércsééhez hasonlóan min
den mozdulatot már a messze távolból észre vesznek.

Amennyire csak lehetséges, kerülje az erdő
altiszt a nyilvános utakat, az erdőn kívül és a kisebb- 
nagyobb tisztásokon, ahol fedezve nincsen, lehetőleg ne 
járjon. Különösen egyenruhában és fegyveresen már 
messziről felismerik az erdőnek ellenségei s igy sok fá
radsága hiába való lesz.

Kerülje, amennyire csak lehet az agyagos, homo
kos, vagy sáros utat, sőt még a vakondtúrásra se lép
jen. Hagyja ezen biztos láblenyomatoknak alkalmas és 
kedvező talajt az erdőben járkáló idegeneknek. Ha az 
erdőaltiszt ily tisztán kivehető és lemérhető idegen láb- 
lenyomatot fedezne fel az erdőn, — úgy ne sajnálja a 
fáradságot s azt mérje fel pontosan és rajzolja le ma
gának, — azaz készítsen magának egy úgynevezett 
láblenyomatot. Ha kihágót fogott el s lehetséges oly 
irányba kísérnie, ahol ily láblenyomatnak alkalmas 
süppedő talaj van, úgy a kihágó elbocsájtása után mér
je fel pontosan az igy keletkezett lábnyomokat s azt 
papírra lerajzolva vágja ki s Írja reá az illető nevét is. 
Ha az eddig, felvett láblenyomatokat az újonnan talált- 
tal összehasonlítja és teljesen megegyezőt talált, akkor 
a legtöbb esetben a legnagyobb valószínűséggel könnyű 
lesz kiderítenie a tettes kilétét, illetve személyazonos
ságát.

Előfordult már az az eset, hogy egy éjszaka ellop
tak az egyik erdőaltiszt kezelésére bízott védke.rület- 
ből négy szép szál akácfát.

Nedves, esős idő lévén, nagyszerűen kivehető láb
nyomok maradtak vissza a levágott fák tuskóihoz kö
zel. Az eset felderítője pontosan lemérve azokat, össze
hasonlította az eddig összegyűjtött lábnyomokkal és 
azok között egy teljesen megegyező csizmás lábnyomot 
talált, a házkutatást megelőző intézkedések megtartása 
után a gyanúsítottnál megtartotta a házkutatást és az 
meglepően szép eredménnyel végződött. A gyanúsított 
háza padlásán a szénába rejtve megtalálta az éjszaka 
levágott akácfákat. A megrémült fatolvaj, mint egy 
felsőbb lényre, úgy nézett az eset felfedezőjére s csak 
arra kérte, hogy mondaná meg, mikép tudta meg, 
hogy a lopást ő követte el, ,s kell, hogy ördöge legyen 
— mondotta, — mert a sötét éjszaka öt senki az ég vi
lágon nem látta.

Ezen példával akartam csak illusztrálni, hogy 
, mennyire is fontos ily lábnyomok pontos felvétele.

Annyiféle variációja van a fatolvajlásoknak, hogy 
nehéz dolog volna valamennyit felsorolni, de mint mon
dottam is, megkísérlem a szerzett tapasztalataim leg- 
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érdekesebb megfigyeléseit betűbe öntve elmondani. 
Hogy úgy az eddig elmondottakban, mint az ezután 
következőkben miért használom felváltva az erdei ki
hágó és a fatolvaj elnevezést, —- ezt készakarva te
szem, mert az itten felsoroltak fő képen f atolva jlások 
felderítésére vonatkoznak, — de ugyanezen módszer 
alkalmazható egyéb erdei kihágások felderítésének 
eseteiben is, sőt a felsorolt felderítési módozatok közül 
sok alkalmazható a vadorzókkal szemben is.

(Folytatjuk.)

Egy követésre méltó szép tett
A gödöllői m. kir. erdőigazgatóság területén szolgáló 

tag- és kartársaink a múltban alakított altiszti segély
egyletüket megszüntetve, annak fennmaradott vagyon 
álladékát beküldötték a MEOSz. segély alapja javára.

örömmel és őszinte hálával köszönjük ez újabb ado
mányt, elsősorban a volt segélyegyletet annak idején és 
bennünket a jelenben, jóindulattal és megértéssel, nemes- 
lelküen támogató Ivanich Ferenc miniszteri tanácsos er
dőigazgató úrnak, másodsorban mindazon gödöllői tag- 
és kartársainknak, akik ezen tettükkel is kimutatták, 
hogy a MEOSz.-t és annak sok és nagy nehézségekkel 
és akadályokkal küszködő vezetőségét szeretettel támo
gatják.

Az emlitett sok és nagy nehézségek egyike, a csekély
ségnek épen nem mondható, megnemértés és közöny, 
amelyet azok a kartársak tanúsítanak, akik még mai na
pig sem látják be annak igen nagy horderejét, hogy a 
MEOSz. létezik, s immár két év óta lépésről-lépésre bizto
san halad kitűzött céljai felé, s ennek a végeredményben 
az ő érdekeiket is előmozdító szövetségnek még mindig 
nem tagjai.

Hisszük és reméljük, hogy az ilyen és ehhez hasonló 
buzdító példákon okulva bekövetkezik nemsokára az az 
idő, amikor a ma még kívül álló kartársaink mindannyian 
közénk állva, velünk együtt, kéz a kézben fognak dolgoz
ni és küzdeni mindannyiunk és családjaink szebb és jobb 
jövőjéért.

Itt adjuk közre a vonatkozó jegyzőkönyvet és köszö
nettel nyugtázzuk a beküldött Egy százötvenhét (157) 
pengő 90 fillérnyi készpénz adományt.

Jegyzőkönyv
Felvétetett a gödöllői m. kir. állalmi és korona ura

dalmi erdőigazgatóság iktatójában 1928. évi junius hó 
10-én, a gödöllői Erdőigazgatóság kerületéhez tartozó 
erdőaltisztek által, segély alapra összegyűjtött pénzösszeg 
hova fordítása tárgyában, alulírottak jelenlétében.

Till Gusztáv m. kir. föerdöőr — mint ai gödöllői 
.erdőaltiszti egyesület ideiglenes elnöke — előadja, hogy 
Öméltósága Ivanich Ferenc miniszteri tanácsos ur, aki 
annak idején elsősorban fáradozott azon és adományo
zott arra, hogy egy altiszti segélyegylet létesüljön az 
igazgatóság kerületében, beleegyezését adtai ahhoz, hogy 
az összegyűjtött segély összeg, a Miskolcon létesült Orszá
gos erdőaltiszti segélyalap javára elküldessék.

Öméltóságának, az altiszti kar sorsa iránt tanúsított 
kegyes jóindulatáért, fáradozásáért és áldozatkészségéért, 
ez utón köszönetét mondunk egyhangúlag.

Továbbá előadja, hogy a imásolatbon idecsatolt fel
hívására az érdekelet kartársak aláírásukkal szintén hoz

zájárultak ahhoz, hogy az 500 koronáról szóló liadiköl- 
csönkötvény és a meglévő készpénz a miskolci Országos 
Erdőaltiszti Egyesület segélyalapja javára elküldessék; 
kivéve Ottó Ferenc főerdőőrt, aki a fent emlitett kötvény 
és pénzösszeg átadásához azzal a kikötéssel járul hozzá, 
hogy ha a „Measz“ valamely előre nem látott okból meg
szűnne, úgy a kötvény, valamint a befizetett készpénz
összeg a gödöllői erdőaltiszti kar javára visszafizettessék.

Miután az összegyűlt segélyösszeg hovaforditására 
•más indítvány nem adatott be ennélfogva az 500 koroná
ról szóló hadikölcsönkötvény és a meglévő 157 P 909 fil
lér készpénz a miskolci egyesületünk segélyalapja javára 
mielőbb megküldeni elhatároztatok.

Több tárgy nem lévén, ai jegyzőkönyv felolvasása 
után aláiratik.

K. m. f.
Tájnel János m. kir. főérdöör, jkvezető. Till Gusz

táv m. kir. főerdőőr idg. elnök. Manó Károly m. kir. fő
erdőőr. Berze Lajos m. kir. főerdőőr, pénztárnok. Bazsó 
Sándonm. kir. főerdőőr.

A szövetség jelszava : „Egységben az erő,“ -— A ve
zetőség jelszava, a mi jelszavunk, hazánk egyik legna
gyobb írójának, Madách Imrének szavai: „Ember küzdj 
és bízva bízzál.“ A „MEOSz. Vezetősége,

A nyugdíjalap
A nyugdíjalap megalakítása érdekében f. évi május ’ 

havi 5-ik számú lapunkban a „Beszámoló“-bán közölt 
felszólításra több levél érkezett szerkesztőségünkhöz, 
ezek közül hármat itt adunk közre:

Magámuradalmiak nyugdíjalapjáról
Május 15-én megjelent 5-ik ' számú „Beszámoló“ 

cikkében olvastam az alanti felhívást: „Feltesszük tehát 
nyíltan a körkérdést magánuradalmi kartársainknak: 
akarják-e komolyan egy nyugdíjalap létesítését?

Az itt feltett kérdésre a nyugdíjalap mikénti létesí
tésére vonatkozólag akarok néhány szó említést tenni.

Rég elhangzott ez a szó: segítség! A Meosz. megala
kulása alkalmával ez volt az első, mely a magánuradalmi 
erdészeti altisztek ajkát elhagyta. Most, amikor nyugdíj
alapunk megteremtéséről lévén szó, ugyan ez akaratlanul 
száll minden egyes ajakról tova. Tehát segítsünk egymás
nak egy-két gondolattal, hogy megtaláljuk azt a forrást 
és keresetünknek azt a bizonyos százalékát, melyet e 
szent cél javára tudnánk fordítani.

Testületileg a magánerdőbirtokosokhoz kellene for
dulni azzal a szerény kéréssel, hogy minden egyes erdő
birtokos, bizonyos mennyiségű készpénzösszeget tegyen 
le alkalmazottjai nyugdíjalap javára. A birtokos által 
történő pénzösszeg letételét pedig miután az erdőbirto
kok kiterjedése különböző, tekintetbe veendő volna a bir
tok kát. hold száma, az évi jövedelem és a rajta alkalma
zott személyzet létszáma is. E néhány számot véve alapul, 
volna megállapítható a kérelmezendő összeg.

Azt hiszem, e csekély anyagi áldozat meghozatala 
elöl egy erdőbirtokos sem zárkózna el, mert sajnos, épí
teni alap nélkül nem tudunk; tegyék tehát le az első 
alapkövet s az építést bízzák reánk. Mi azután az élve
zett szerény kis fizetésből hozzá tesszük azt a bizonyos 
százalékot, mellyel felépítjük számunkra azt a várat, mely 
rendületlenül állni fog.

Abban az esetben, ha ez igy létrejönne, a Meosz., 
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mely maga volna a nyugdíj ügyek kezelője, bejelentő la
pon minden egyes tagtárstól, — mert most már nem té
telezem fel azt, hogy egy altiszt is akadna, ki a Meosz. 
tagjául nem vétetné fel magát, — kötelezővé tenné kész
pénzilletménye teljes összegének bejelentését, hogy en
nek egy bizonyos százalékát az illető a nyugdíj alaptőke 
nevelésére befizesse oly módon, hogy minden negyed vagy 
félévben az esedékes összeget beküldené. Ha azután az 
az eset állana elő, hogy fizetése bizonyos szolgálati idő 
után emelkednék, vele együtt a nyugdíjalaphoz fizetendő 
százalék is emeltessék. Természetes, hogy ily esetben az 
illetőre nézve, — ez becsületbeli dolog volna, — hogy 
ezt egy levél vagy levelezőlapon a Meosz. vezetőségének 
azonnal tudomására adná.

Megjegyezni kívánom azt, hogy a birtokos által a fent 
leirt módon történő gondoskodás esetén, a nyugdíjra jo
gosult egyén, külön nyugdíjellátásra — a birtokossal 
szemben — igényt nem tarthatna.

Ezek után pedig visszatérek Gavra kartársunk ama 
javaslatára, melyet már ismertetett a gyűlésen. Számolva 
mindennel: ha a fent ismertetett módon keresztül nem 
vihető, akkor az általa említett 1—2% szedést talán nem 
tagadnák meg tülünk? Ami bizony nagyon szerény kis 
összeg volna nyugdijunk megalapozásának. Viszont fize
tésünknek is csak igen csekély százalékát szolgáltathat
nánk a vállalkozó épitőmesternek segítségére, mert a 
ma élvezett szerény kis fizetésekből kevés juthatna. Ezen 
esetben nem következne más, mint a fizetésrendezés; tör
vényes alapon, úgy mint a jelenben van vagy a jövőben 
lesz a kincstárnál, hogy igy azt az esetleges négy-öt fil
lért a magunk igaz istápolásával növelhetnénk oda, hogy 
majd idővel meghozva a kellő gyümölcsöt, élvezhessük.

Ez volna szerény véleményem a nyugdíjalapot, il
letve annak létesítését célzó gondolatok. Szóljon más is.

Pusztavám, 1928 junius 3-án.
Gábris István.*

Hozzászólás a magánuradalmi és általában az egész erdő
őri, erdészeti műszaki segédszemélyzet nyugdíjalap lé

tesítéséhez.
„Az Erdő“ 1928. május 15-iki számában ezt olvasom: 

„Feltesszük nyíltan a körkérdést magánuradalmi Kar
társainknak, akarják-e komolyan, egy nyugdíjalap léte
sítését? Ha igen, hogy és mint és miből gondolják az ala
pot létesithetőnek, illetve keresményüknek hány száza
lékával volnának hajlandók hozzájárulni és milyen más 
bevételi forrást tudnak ajánlani a szent cél javára.“ stb.

Mivel k. Karfásaim a fennti kérdés kör- és egyben 
közkérdés is és különösen a magánuradalmaknál alkalma
zott Kartársakhoz szól s mivel a kör egy önmagába visz- 
szatérő görbe vonal, én is visszatérek önmagamhoz, illet
ve az 1928. évi februári közgyűlésen felolvasott javasla
tom, úgyszintén Gavra Alajos Kartársunk javaslatának, 
némely pontjához, amelyet az erdészeti műszaki segéd
személyzet nyugdíj ügyének megalapozásához szükséges
nek és talán kivihetőnek vélek és vél.

Mivel a kör- és egyben a közkérdés hozzánk, magán 
és közbirtokossági alkalmazottakhoz szól, különösen mi
vel reánk a jó Teremtőnél egyéb nem igen gondol, fizetés
rendezés és aggkori nyugellátásunk tekintetében, ha 
élünk jó, ha öregszünk úgy is jó, ha koldusbotra jutunk, 
úgy is jó, nekünk magánuradalmaknál, közbirtokossá
goknál stb., szóval nem az államnál alkalmazott erdő
őröknek mindenféleképen jó?!...

De nem igy van, nekünk úgy volna jó, ha tudnánk, 
hogy szerény tudásunk méltányolva van annak értékéhez 
képest, ha tudnánk, miért ázunk, fázunk a köz érdekében, 
mert hiszem az erdőkből, ha közvetlenül nem is, de köz
vetve a lakosság tekintélyes százalékának van valamelyes 
haszna, ha egyéb nem, — egy-egy kellemes nyári kirán
dulás a zöld erdőkbe, — ha tudnánk, hogy esetleg köte
lesség teljesítésünk közben, ha orvul ér a halál, családunk 
nem marad semminélkül, koldusbotra, vagy ha jő az agg
kor, nem tengődünk sokszor, sajnos, kegyelem kenyéren.

Magánuradalmaknál alkalmazott Kartársaim, ugye
bár akarjuk mi a nyugdíjalap létesítését, ki akarná^ ha 
mi nem, hiszen mi vagyunk az erdészet legmostohább 
gyermekei, akikre mint fenntebb mondtam, csak a jó Te
remtő ügyel gondviselés tekintetében.

Engedjék meg, hogy a Ti gondolkozás módotokkal 
elmondhassam azokat, amiket Ti elakarnátok mondani 
oly sokan, a feltett körkérdésre. Ugy-e Kartársaim ön
erőnkből, hangsúlyozom önerőnkből már eljutottunk 
odáig, hogy a betű szavaival beszélhetünk egymással, 
van egy szövetségünk amely, ha széthúzás meg nem 
bontja a sorait, egy szebbjövő hajnalát derengeti, eddigi 
keserves elhagyatottságunk s nagyon sokszor jóformán 
semmire nem értékelt munkánk, rideg, sötét valóságában.

Önerőnkből, keserves apró fillérekből nagy üggyel- 
bajjal teremtettünk temetési segélyalapot, mindezek 
mondhatom ifjú szövetségünk tettei, munkái. Jönni kel
lene s bízom és bizzunk benne, hogy egyszer el kell érkezni 
fizetésünk, nyugellátásunk rendezésének is, ez egyik 
igenfontos teendője . szövetségünk Vezetőségének, amit 
egyfelől jelenlegi tagjai, másfelől az egész magyarországi 
erdészeti műszaki segédszemélyzet érdekében tehet.

Hiszen még valaki fiatal közülünk, addig még él va
lahogy, de ha tehetetlené, mukaképtelenné lesz, akkor 
már baj van, különösen nálunk, akiknek csak a jó Terem
tő a gondviselőjük.

Kartársaim, hogy a mi szövetségünk Vezetősége fel- 
tehesse a koronát az ö működésére, t. i. valamit elérhesen, 
a mi aggkori nyugellátásunk tekintetében, elsősorban 
ránk, a szövetség tagjaira hárul újból és újból kötelesség.

Magunknak kell magunkon segíteni elsősorban, ha 
bírunk, ha nem oda süllyedünk vissza, ahol voltunk. 
Mert nálunk is fennáll a régi példaszó: „Segíts magadon, 
az Isten is megsegít.“

Mit kellene hát tennünk? Mi az első kötelességünk? 
Az hogy önerőnkből mire vagyunk képessek, birunk-e 
egy kevés áldozatkészséggel egy szerény nyugdíjalapot 
létesíteni a saját erőnkből. Engedjétek meg Kartársaim, 
hogy egy analóg (hasonló) példát hozzak fel, a mi hely
zetünk megvilágítására.

Köztiszteletben álló és nagy, mondhatom a legna
gyobb nemzeti kincset, a magyar ifjúságot nevelő és 
oktató tanítóságnak is hasonló forma volt a helyzete, fize
tés és nyugellátás tekintetében, a mienkhez a régebbi 
időkben.

Az ő állásuk sem volt régen egyöntetűen fizetett és 
nyugdíjazott állás. Ott is voltak és vannak felekezeti, köz
ségi és állami tanítók, de azért úgy a fizetésük, mint a 
nyugellátásuk egyöntetűen van mégis szabályozva, dacára 
annak, hogy különbözőek a munkaadók és fenntartó tes
tületek.

Önáluk sem volt ezelőtt 40—50 évvel a nyugdíjnak 
hire, hamva sem. Azt elsősorban a tanítóság a saját ön
kéntes adományaiból állította fel, a tanítóság maga adott 
össze bizonyos összeget a saját zsebéből, a nyugdíj ala-
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Magyar Erdészeti és Vadászati-Müszaki-Segédszemélyzet-Országos-Szövetsége.
Miskolc Pénzügyi-palota III. em. 55.

Felhívás és kérelem!
csonka hazánk Magyar Erdőbirtokosaihoz, 

Erdőgazdáihoz és Erdőtisztjeihez!
Besztercebányán 1911. évben megalakult, a belügy

miniszter 1911. évi 144.443. számú rendeletével jóvá
hagyott alapszabályok alapján működő „M. E. 0. Sz.“> 
melynek jelenlegi székhelye Miskolc. A háború, trianon 
és a kommunizmus miatt e szomorú emlékű években 
működése szünetelt. Működését 1926. évben újból meg
kezdette s az újjászervezése munkáját befejezte. A je
lenben az erdészeti és vadászati altisztek és egyéb er
dészeti alkalmazottak szociális-kulturális helyzetének 
mielőbbi javulása érdekében kidolgozott programmjá- 
nak megvalósításán dolgozik. így többek között igen 
sürgősen és a lehetőség szerint mielőbb megóhajtjuk 
valósítani a magánuradalmaknál (erdőgazdaságok, er
dőbirtokoknál) alkalmazott erdészeti és vadászati al
tisztek és egyéb erdészeti alkalmazottak részére a ré- 
ges-régen szükségessé vált nyugdíjalapot. ,

Köztudomású, hogy az erdészeti és vadászati altisz
teknek és egyéb erdészeti alkalmazottaknak, akik ma
gán szolgálatban állanak, ezideig nem volt és nincs is 
nyugdíjalapjuk. Ennek szomorú következménye az, 
hogy a magánuradalmaknál alkalmazott erdészeti és 
vadászati altisztek és egyéb erdészeti alkalmazottak, 
ha 30—40 évet kiszolgáltak, vagy szolgálatuk közben 
megrokkantak (pld. vadorzó golyójától találva), min
den anyagi segítség nélkül állottak a legnagyobb nyo
mornak kitéve, mert csekély fizetésükből, bérükből ily 
célra valamennyit is megtakarítani képtelenek voltak. 
(A háborúról és annak szomorú következményeiről 
nem is szólva, amely még létezett nagy vagyonokat is 
elpusztított s a kisembereket nyomorba döntötte.) Jól 
tudjuk, hogy épen a háború, trianon, kommunizmus és 
az ezt követő sivár gazdasági viszonyok okozói annak, 
hogy a magánuradalmak (erdőbirtokok, erdőgazdasá
gok) alkalmazottaikat — bármily elismerésre méltó 
hűséggel szolgáltak is — öreg napjaikra ellátni vagy 
nekik nyugdijat biztosítani önerejükből képtelenek 
voltak és ma sem volnának képesek. Ugyanezen okok 
miatt az állam sem tudná egymagában az ezzel járó ter
heket vállalni és viselni. Mindezeket szem előtt tartva, 
a „MEOSz.“ óhajtja megvalósítani azt és pedig a három 
érdekeit tényező megfelelő együttműködése alapján.

A magánuradalmi erdészeti és vadászati altisztek 
és egyéb erdészeti alkalmazottak nyugdíjalapjának 
megteremtése elsősorban országos erdőgazdasági, tehát 
közérdek, másodsorban érdeke az illető magánurada
lomnak (erdőbirtoknak, erdőgazdaságnak) és harmad

sorban eminens érdeke minden egyes erdészeti és vadá
szati alkalmazottnak.

Bizonyos, hogy gazdasági téren mindenhol, igy az 
erdőgazdaságokban is, igen fontos, hogy pontos, lelki
ismeretes, jólvégzett munkát teljesítsen az alkalmazott, 
ez az egyedüli biztosítéka az érdekelt gazdaságban a jól 
jövedelmező eredménynek, enélkül csak veszteség-rá
fizetés és eredménytelenség lehet a szomorú következ
mény.

De vajon lehet-e lelkiismeretes, pontos, szakszerű, 
jó és eredményes munkateljesítményt várni attól az al
kalmazottól, aki a viszonyok kényszerítő hatása alatt 
örökösen a megélhetés nehéz gondjaival kénytelen küz
deni egy egész életen át, hogy azután a végén egész 
családjával öreg napjaira a legnagyobb'nyomornak le
gyen minden segítség nélkül végleg kiszolgáltatva?

Ha ettől az igen szomorú végtől megtudjuk men
teni az alkalmazottakat, nem szenved kétséget, hogy 
munkakedvét s ezzel munkaképességét le nem kicsi
nyelhető igen nagy százalékkal emeljük. Hogy ez mit 
jelent közvetlenül az érdekelt magángazdaságra és köz
vetve a nemzetgazdaságra nézve, azt számokban kife
jezni szinte lehetetlen, és a szakember és jó gazda előtt 
nem is szorul bővebb magyarázatra.

Halaszthatatlanul szükséges tehát a fent említett 
három erőtényező összefogása és a M. E. 0. Sz.-nak, 
nak, mint végrehajtó szervnek egyakarattal leendő tá
mogatásával a magánuradalmi erdészeti és vadászati 
altisztek és egyéb erdészeti alkalmazottak nyugdíjalap
jának megvalósítása. A megvalósítás egyedüli kulcsa 
az, hogy vannak-e olyan bevételi források, amelyekből 
a nyugdíjalapot megalapítani, táplálj, növelni lehet? 
és melyek azok az e célra igénybe vehető pénzforrások?

E két kérdésre egy a válasz és az kedvező. Igenis 
vannak és pedig olyanok, amelyeknek igénybe vétele 
sem az államot, sem az érdekelt magánuradalmat, illet
ve erdőgazdaságot nem terheli elviselhetetlenül — ere
jén felül, sőt vannak, amelyek egyáltalában nem jelen
tenek e tényezőkre számba vehető terhet. A nyugdíj
alap megvalósítására szolgáló ezen bevételi pénzforrá
sokat négy csoportba sorozhatjuk:

1. Az elsősorban érdekelt erdészeti és vadászati al
kalmazottak hozzájárulásai.

2. Az érdekelt erdőbirtokos (tulajdonos, bérlő) 
megfelelő hozzájárulása.

3. Az állam támogató hozzájárulása.
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4. önkéntes adományok és rendszeres járulékok.
Az 1. pont szerint minden erdészeti és vadászati 

alkalmazott saját érdekében kell, hogy kötelezettséget 
vállaljon a százalékos hozzájárulás befizetésére, amely 
készpénzjövedelmének (bére, fizetése, lődija, hajtó
pénze, jutaléka stb.) aránylagos százalékában lesz meg
állapítva.

A 2. pont szerint az erdőgazdaság tulajdonosa (bir
tokosa, bérlője) ugyancsak saját érdekében kell, hogy 
vállalja azt, hogy az 1. pont szerint bizonyos hozzájá
rulást fizet a nyugdíjalapra, alkalmazottja javára. Mert 
az igy önként vállalt %-os csekély hozzájárulás sokszo
rosan visszatérül abban, hogy sem haláleset, sem bal
eset, sem betegség, sem egyéb okból nagyobb összegű 
segélyt vagy végkielégítést nem kell fizetnie.

A 3. pont szerint az alkalmazott és az erdőbirtokos 
által fizetendő %-os hozzájárulásnak arányában az ál
lam is támogatni fogja a nyugdíjalapot %-os hozzá
járulással.

A 4. pont szerint önkéntes adományok, gyűjtések 
is képezhetik a nyugdíjalap jövedelmét.

Ezen itt említett hozzájárulások egyénenként (fe
jenként) és havonként oly minimális összeget fognak 
kitenni, amelyek sem az alkalmazott, sem az erdőbirto
kos, sem az állam szempontjából lényeges, számottevő 
megterhelést semmiképen nem jelentenek.

Végül vannak olyan bevételi források is, amelyek 
tényleg semminemű megterhelést sem jelentenek, illet
ve az állam, a birtokos és az alkalmazott megterhelése 
nélkül is lehetővé fogják tenni a nyugdíjalap növelé
sét. Ilyen bevételi források az alábbiak lehetnek:

1. A birtokos által erdejéből kitermelt bármi néven 
nevezendő faanyag vagy termék (tűzifa, gömbfa, rön
kök, talpfa, galyfa stb.) eladásánál, az eladásifeltéte
lekben megállapítandó és a rendes eladási, illetve vé
teláron felül a M. E. 0. Sz.-nyugdijalap javára a vevő 
által fizetendő, illetve a vevőtől beszedendő s a vételár 
bizonyos százalékát esetleg (nagy tételnél) °/00-ét ki
tevő összeg.

2. Az erdészeti vagy vadászati alkalmazottnak ki
járó, illetve őt illető hajtópénz, lödij, vagy bármi más 
cimen járó jutalék vagy ennek bizonyos %-os hányada, 
amely az illető alkalmazott javára a M. E. 0. Sz. nyug
díjalap javára volna befizetendő.

3. Az erdőtörvény vonatkozó §§-aiban meghatáro
zott erdei kihágások és áthágások után megállapított 

bírságpénzek ezen törvény 208. §-a szerint egyötöd rész
ben a községi szegényalapot és négyötöd részben az or
szágos erdei alapot illeti. — Ebből az országos erdei 
alapot illető négyötöd részből egyötöd rész az állam 
minden különösebb megterhelése nélkül átengedhető 
volna a M. E. 0. Sz. nyugdíjalapja javára s ez az erdő
törvény revíziója kapcsán volna e célra törvényesen 
biztosítandó.

Az itt közölt bevételi, illetve pénzforrások megnyi
tásával és az azokból eredő összegeknek a M. E. O. Sz. 
nyugdíjalapja javára történő rendszeres befizetésével, 
ez az elsőrangúan életbe vágó fontos szociális probléma 
egy csapásra megoldást nyerne és csonka hazánknak a je
lenben nyomorral küzdő mintegy háromezer (3000) er
dészeti és vadászati alkalmazottja áldaná az állam, és az 
erdőgazdaságok jólelkü urait és a magyar nemzet az er
dőgazdaság terén egy újabb hatalmas lépéssel jutna kö
zelebb a már oly régen remélt szebb és jobb jövő felé.

Mindezekre tekintettel azzal a kérelemmel fordu
lunk a csonka országunk erdőbirtokai (erdőgazdaságai) 
jólelkü uraihoz, vegyék szivükre e szép és elkerülhe
tetlenül szükséges eszmét, segítsenek bennünket teljes 
jóakarattal annak megvalósításában és vállalják a meg
terhelésnek alig nevezhető minimális hozzájárulási kö- 
lezettséget és kérdőlapunk 9., 12. pontjaira adjanak 
kedvező választ, szem előtt tartva a Földmivelés
ügyi Miniszter Ur 49/1928. számú rendeletében ki
fejezésre juttatott azon igazságot, hogy: „Szükséges, 
hogy ezt a szolgálatot jó munkaerők lássák el, már 
pedig jó munkaerő csak megfelelő javadalmazás és 
nyugdíjjogosultság mellett remélhető, ez okból súlyt 
helyezek arra, hogy megfelelő nyugdíjalapok létesittes- 
senek.

Hisszük, hogy a Miniszter Ur szava nem lesz „a 
pusztába kiáltott szó". Bízunk abban, hogy az azokban 
kifejezésre jutott igazság győzni fog és megértésre 
talál.

Reméljük, hogy kérelmünket az erdőigazdaságok 
jólelkü urai méltányolni és törekvésünket jóakaratu 
támogatásukban részesíteni fogják.

Miskolc, 1928 junius havában.
A M. E. 0. Sz. Elnöksége 

Nádaskay Richard, 
m. kir. főerdőszámtanácsos, 

mint a „MEOSz.“ ügyvezető elnöke.
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Magyar Erdészeti és Vadászati-Müszaki-Segédszemélyzet-Országos-Szövétségé.
Miskolc Pénzügyi-palota III. em. 55.

Kérdő-lap*
1. A magánuradalmi erdészeti v. vadászati altiszt 

vagy egyéb alkalmazott teljes neve:
termény), eladási jutaléka stb.) És mennyi ebből az át
lagos évi bevétele pengőben?

2. Tagja-e a M. E. 0. Sz.-nak? ...................................

3. Milyen minőségben van alkalmazva? (Főerdész? 
Fő vadász? Pagonyerdész? Főerdőőr? Fő vadőr? Erdész? 
Vadász? Erdőőr? Vadőr? Erdőlegény? Állandó jellegű 
erdei munkás? stb.

& A magánuradalmi erdészeti és vadászati altisz
tek és egyéb alkalmazottak nyugdíjalapja javára, mint 
alkalmazott, havonként pengőben mit, illetve mennyit 
tudna befizetni önként?

4. Melyik erdőgazdaságban, erdőbirtokon, vagy 
magánuradalomban van alkalmazva? (Illetőleg, mi az 
alkalmazó uradalom, erdőbirtokos, erdőgazdaság pon
tos megnevezése, — címe, — utolsó postája, vagy a tu
lajdonos, bérlő, birtokos vagy a vezető tisztviselő, erdő
tiszt, főnök neve, pontos cime.)

Havi pengő............ fillért*

9. Az uradalom (erdőbirtok, erdőgazdaság), illetve 
annak tulajdonosa (birtokosa, bérlője) mennyivel vol
na hajlandó támogatni a M. E. 0. Sz. nyugdíjalapot ön
ként és egyénenként? (azaz fejenként az alkalmazottja 
összilletményének hány %-ával volna hajlandó hozzá
járulni a nyugdíjalaphoz) és ez mennyit tenne ki? 

azaz havi........................... pengő.,......................fillért

5. Mennyi az évi készpénzilletménye pengőben?

(Fizetése, bére.) Évi pengő.

6. Mennyi az értékesíthető (eladható) természet

beni illetményének értéke? Évi ...........................pengő.
10. Hajlandó-e az uradalom, (erdőgazdaság, 

erdőbirtokos, tulajdonos, bérlő) a nyugdíjalapot más 
írton, módon is támogatni? (pld. fa és faanyag eladásá
nál a rendes vételáron felül a vevőtől a vételár némi 
csekély %-át beszedni és az alap javára beszolgáltatni 
a M. E. 0. Sz.-hoz? vagy pld. vadászati-, lődijat, birság- 
pészt stb.)

7. Van-e valamilyen egyéb jövedelme? (Lődíj, haj
tópénz, bírságpénzhányadrész, vagy fa (fanyag, erdő-

*) Az 1—12. pontokban, közölt kérdésekre adott (adandó) válaszok a nyugdíjalap létesítéséhez szükséges és elké
szítendő szabályzat céljára tájékoztatásul szolgálnak.
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Mily módon?

11. Az uradalom, erdőgazdaság, erdőbirtok, illetve 
annak tulajdonosa, birtokosa, bérlőja ad-e a jelenben 
erdészeti és vadászati altisztjei, illetve egyéb erdészeti 
alkalmazottainak nyugdijat vagy végkielégítést, illetve 
van-e ilyen célt szolgáló nyugdíjalapjuk s ha igen, az 
adott nyugdíj mily összegű átlag és fejenként?

Évi . pengő .
Mily mérvben?

12. Az erdőbirtokos, vagy az alkalmazott tud-e 
megnevezni, illetve megjelölni más hasonló, de az itteni 
kérdőpontokban nem említett olyan bevételi, illetve 
pénzforrást, amely teljes egészében vagy %-os részben 
a nyugdíjalap javára volna fordítható?

Megjegyzés (esetleg más egyéb közlés céljára;: 

Akinek Felhívásokra és Kérdőlapokra van szüksége, az levelezőlapon írja meg pontos címét 
és azt, hogy hány kérdőlapra van szüksége, postafordultával küldjük.

M. E. O. Sz. ELNÖKSÉGE.

Magyar Jövő R/. Miskolc
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púkra, amikor ez meg volt, addig zörgettek, az addig zárt 
ajtókon, a fenntartó testületeknél, amig azok is hozzájá
rultak, ugyanakkora összeggel, mint amekkora összeget 
a tanítóság önerejéből előbb már összeadott s végül az 
államhatalom látva azt, hogy a tanítóság érték, biztos 
kézzel bele nyúlt ügyük rendezésébe és a mai alapokra he
lyezte nyugellátásuk ügyét.

Ha őnáluk összelehetett egyeztetni az állami, községi 
felekezeti tanítóságot, egységes, nívós kiképzéssel, iskolá
zottsággal egyöntetű fizetési és nyugdijkategóriába, kér
dezem, hasoniólag nem-e lehetne az erdészeti műszaki se
gédszemélyzet kiképzését is magasabb iskolázottsághoz 
kötni, fizetés és nyugdíj ügyét egységesen rendezni, le
gyen az illető államnál, városnál, magánuradalomnál stb. 
alkalmazott egyén? Azt hiszem épen úgy lehet.

Kartársaim, mi jelenleg mindannyian erdőőrök va
gyunk, vagy ha úgy tetszik erdészeti műszaki segédsze
mélyzet vagyunk, egyforma képesítést tanúsító erdőőri 
szakvizsgálati bizonyítvánnyal, mondhatom egy anya 
gyermekei, egy szövetség tagjai, ez az együvétartozás ér
zete, az egy, de mindanyiunkal közös célért küzdő öntu
dat maradjon meg közöttünk akkor is, ha talán jelenleg 
még némelyik Kartársunknak nagyobb az iskolai képesí
tése, tágabb a gyakorlati látóköre, vagy esetleg jobb el
helyezkedése van talán.

Nézetem szerint három tényező szükséges ahhoz, hogy 
a mi aggkori nyugellátásunk létre jöhessen.

Legelsősorban a fő és legfontosabb tényező az önön
magunk áldozatkészsége, vagyis tegyünk próbát önerőnk 
teherbíró képességéről, erőltesse meg szövetségünk min
den egyes tagja egy kissé magát s adjon össze egyszer és 
mindenkorra egy bizonyos összeget, a felállítandó nyug
díjalapunk javára. Hogy menyit és mikor, azt egy össze
hívandó közgyűlés döntse el, valamint annak a mikénti 
kezelését is. Második tényező, fenntartóink jóakaratu 
belátása, ismertessük meg velük, hogy nekik is érdekük 
az erdészeti segédszemélyzet tisztességes megélhetése és 
öregségi nyugellátása. Ha ezt ők belátták, akkor lépne 
előtérbe Gavra Alajos Kartársunk indítványának ama 
része, hogy t. i. a birtokosok szedjenek be néhány fillért 
az eladott ürméter fák ára után, az erdészeti segédsze
mélyzet nyugdíjalapja javára.

A fenti két tényező öszhatásából összekovácsolódnék 
egy szerény tőke nyugdíjalapunkra, bizonyára ha látnák 
az arra illetékes felsőbb tényezők, hogy önerőnkből, fenn
tartóink jóakaratu belátása és segítése után, ha kevésre is, 
de mégis valamire haladtunk nyugdíjalapunk létrehozása 
tekintetében, akkor nem néznék bizonyára behunyt szem
mel további vergődéseinket, hiszem, hogy hónunk alá 
nyúlna az államhatalom arra illetékes faktora s tovább

POLGÁR KÁLMÁN fTr
ÓRA ÉS ÉKSZERTELEPE
BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 5., I. 

ÓRÁK 5 évi jótállással! 
ÉhSZEFBh aranyból hat havi lefizetésre!

KÉRJEN AJÁNLATOT!
JAVÍTÁS! VÉTEL! CSERE!

Vidéki megbízásokra nagy gondot fordítok. 

segitne haladni göröngyös utainkon. Ezt pedig annál 
könnyebben megtehetné, mert teher nem igen hárulna 
miatta az államra, ha az erdőtörvény revíziója kapcsán, 
a tehetős erdei kihágók bizonyos összeg megfizetésére kö- 
teleztetnének, az erdészeti segédszemélyzet nyugdíjalapja 
javára, valamint a megítélt hajtópénzeket egyenesen az 
erdészeti segédszemélyzet nyugdíjalapjához utalnák.

Mindezeken felül, ha a tisztességes fizetés, annak az 
erdészeti segédszemélyzetnek biztosivá lenne, nagyon szí
vesen fizeti mindenki a törvény által szabályozott módon 
fizetésének azt a bizonyos hányadát, a mindanyiunkkal 
közös nyugdíjalap javára.

Nagykőrös, 1928. julius hó 8-án.
Ifj. Zöldi Ferenc erdőőr.

„Az Erdő“ lapunknak f. évi május hó 15-én meg
jelent számában közzétett közérdekű felhívásra. A nyug
díjalap létesítésére vonatkozó hozzászólásunkat magam, 
valamint velem egy uradalom szolgálatában álló Prém 
Béla és Dzsupin János kartársaim nevében az alábbiakban 
bátorkodom előterjeszteni.

1. Először is Gavra kartársnak a közgyűlés elé ter
jesztett azon indítványa, hogy „forduljunk kérelemmel 
az összes erdőibirtokosokhoz“, hogy azok minden egyes 
eladott tm3 vagy m3 fa után a vevőktől 4—5 fillért szed
jenek be nyugdij  alapunk javára, szerintünk is helyes 
gondolat s amennyiben az uradalomban a faeladást mi 
bonyolítjuk le és nálunk eddig is beszedtünk a saját ré
szünkre néhány fillért m-ként a vevőtől. Tehát mi a 
Gavra kartárs által jelzett 5 fillért, nem azért mert már 
arra nem volna szükségünk, hanem mert a jövővel is szá
molunk^ összerakjuk 'és minden negyed évben összesítve 
be fogjuk küldeni.

Mi azt hisszük, hogy magánuradalmi kartársaink 
közül sokan vannak olyanok, akik hasonlóan meg vannak 
bízva faeladással s ők is szednek m3-ként pár fillért be 
saját zsebükre, vagy ha ezt nem, akkor az erdőbirtokos
tól kapnak az eladott fák után jutalékot, vagypediglen 
bizonyos %-ot a kitermelt összmennyiség után.

Tehát az ilyen kartársaknak nem kell kérni szolgá
lat adó erdőbirtokosuktól semmit, hanem ha nem mi va
gyunk itt az utolsók; kövessék példánkat, gondoljanak 
öreg vagy esetleg munkaképtelen napjaikra, mint mi 
gondoltunk, vegyük e szent ügyet úgy, mint aggkori vagy 
munkaképtelenségünkben egyedüli biztos kenyeret adó 
vigasztalónkat (segítőnket). Mert azt hiszem, kedves kar
társaim, hogy mindannyiunknak volt már alkalma ta
pasztalni és hallani az állami alkalmazottaktól, hogy 
bármi érjen is, ha már dolgozni nem tudok, hála Istennek 
nyugdijat kapok. Rakjuk tehát össze tiszta lelkiismerettel 
azt az eladott méter fa után beszedett 5 filléreket és ne
gyedévenként küldjük be szövetségünk nyugdíj alapja 
javára.

Azon kartársak pedig, kik még ezideig nem részesül
tek, vagy nem részesülnek semmiféle ilyen fent emlitett 
%-ok valamelyikében, mi úgy gondoljuk, hogy jó volna, 
ha ezt minden kartárs t. vezetőségünkhöz bejelentené, t. 
vezetőségünk pedig intézne kérelmet mindazon erdőbirto
kos urakhoz, Gavra kartárs által emlitett célból. így azt 
hisszük, hogy minden magánerdőbirtokos jobban felka
rolná ügyünket és megengedné, hogy ilyen alapra kartár
saink beszedhessenek méterenkint pár fillért.

2. Kérjük a t. vezetőségünket, hogy minél előbb álla
pítson meg egy egyöntetű, személyenként és negyedéven
ként befizetendő nyugdijalapi összeget. Szabjon meg a 
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nyugdíjjogosultság szempontjából bizonyos határidőt, 
hogy a nyugdíjalapot rendesen befizető kartárs mikor vá
lik nyugdíjképessé.

3. Tegyen t. vezetőségünk az arra illetékes fórumnál 
lépéseket arra nézve, hogy minden magánerdőbirtokos, 
vadászat tulajdonos vagy bérlő, az erdőtörvény szerint 
köt elezt essék, erdészeti és vadászati védszemélyzetét bi
zonyos összegű balesetbiztosításban részesíteni, de ezen 
biztosítási összeget ne a biztosított kartárs vagy családja 
kapná meg, hanem nyugdíjalapunkhoz lenne csatolandó. 
Nyugdíjalapunkból pedig a szolgálatképtelenné vált kar
társ vagy családja, szerény megélhetést biztositó, az álla
mihoz hasonló és havonként folyósítandó nyugellátásban 
részesittetnék.

Ha ezen élet- és balesetbiztosítás igy megoldható len
ne, úgy nyugdíjalapunkból a nyugdijat már olyan (ments 
meg Isten tőle mindenkit) kartárs vagy családja is élvez
hetné, ki csak rövid ideig volt tagja nyugdíj intézetünk
nek, midőn baleset érte vagy életét vesztette.

Az ezzel járó igen csekély kis áldozatot erdőbirtoko
saink maguk jószántából is meghozhatnák, mert hiszen, 
ha alapjában vesszük a dolgot az ő javaik lelkiismeretes 
megvédésénél érhet bennünket szerencsétlenség. Tehát ezt 
azért kérjük tőlük, mert ilyen esetben ők nem fizetnének 
nyugdijat a hátra maradt családnak sem az arra rászoruló 
kartársnak.

Forgács Pál urad, erdész.

Az Erdő f. évi május havi számában „Beszámoló“ 
rovatban feltett körkérdésre vagyok bátor, ha bár meg
késve is felelni, ugynis éif a vezető erdőtisztemmel tör
tént megbeszélés alapján és a tiszt urak véleménye szerint 
is a mi, magánuradalmi erdészeti altisztek nyugdíjügyét 
úgy gondolnám a legcélszerűbbnek, hogy egy bizonyos 
meghatározott havi illetve évi járulékot fizetnénk, amit 
például nálunk az uradalom fizetne egyenesen a nyug
díj pénztáriak.

Tisztelettel
Perhács Péter urad, vadász.

Minthogy azonban a nyugdíjalap létesítése a legna
gyobb körültekintéssel kell, történjék, ezért a levelekben 
közöltek tudomásul vétele mellett igen kérjük összes tag- 
és kartársainkat, hogy az itt folytatólag közzétett felhívá
sainkat is teljes figyelemmel olvassák el és az azokban 
foglaltaknak mindenben lelkiismeretesen tegyenek eleget, 
azaz a feltett kérdésekre mielőbb adjanak pontos vála
szokat.

Itt kell még megemlítenünk azt is, hogy a képviselő
házban a közelmúltban megszavazott „Aggkori és rokkant
biztosítási törvény“, melyet Vass népjóléti miniszter ter
jesztett elő, az erdészeti alkalmazottakra nem terjed ki és 
az ipari és mezőgazdasági munkások és magánalkalma
zottakra is csak fokozatosan lesz kiterjesztve. Előrelátha
tólag 1930—32. években fog csak teljes egészében életbe 
lépni.

A magánuradalmi erdészeti alkalmazottak, sajnos, 
igy a jövőben is önmagukra vannak utalva, mert a „Lex- 
Vass“ részükre nyugdijat nem biztosit és hatálya reájuk 
nem terjed ki.

Azonban van a javaslatnak illetve a törvénynek egy 
olyan pontja, amely a már létező nyugdíjalapok támoga
tását teszi lehetővé s igy igen fontos érdeke a magánura
dalmi erdészeti alkalmazottaknak az, hogy nyugdíjalap
jukat mielőbb megalakítani sikerüljön, mert akkor annak 

fenntartásához a szükséges állami támogatást is köny- 
nyebben lehet majd elérni. Az itt közölt felhívásunk il
letve a közre adott közkérdések kizárólag csakis azt a 
célt szolgálják, hogy tájékozást szerezzünk arról, hogy tár
sadalmi utón, önkéntes, egyéni hozzájárulásokkal, mily 
módon és mily nagy összegű alapot vona llehetséges össze
hozni. Azaz, úgy az érdekelt magánuradalmi erdészeti al
tisztek, mintpedig az uradalmak illetve erdőbirtokosok 
részéről mily mérvű és milyen természetű támogatásra 
számíthatnánk.

Természetesen az esetleges kedvezőtlen eredmény 
nem jelenti azt, hogy a nyugdíjalapot nem létesítjük.

A nyugdíjalapra a magánuradalmi erdészeti alkalma
zottaknak szükségük van, mint a mindennapi kenyérre s 
ezért, ha egyik módon nem is vezetnek sikerre az esz
közök, meg kell szervezni azt más módon és más eszkö
zökkel. Tény azonban az, a nyugdíjalap leggyorsabban 
és legjobban úgy volna megvalósitható, hogy ha az ér
dekelt alkalmazottak és az erdőbirtokosok közös akarattal, 
megértéssel és egyetértéssel, összefogva támogatnának 
bennünket saját jól felfogott érdekükben e szép célunk 
megvalósitásában.

A „üfEOSz.“ Vezetősége.

Felhívás!
Magán uradalmi Kartársak!
A magánuradalmaknál alkalmazásban álló erdészeti 

és vadászati altisztek és egyéb alkalmazottak nyugdíj
alapjának létesítése érdekében a „MEOSz“ vezetősége 
felkéri az összes magánuradalmi kartársakat, hogy az 
alábbi kérdőlapot pontosan és olvasható írással kitölteni 
és a vezetőségnek a lehetőség szerint mielőbb beküldeni 
szíveskedjenek.

A nyugdíj alapot megteremtjük. Minden egyes ma
gánuradalmi kartársnak saját egyéni érdeke, hogy kérdé
seinkre pontos és olvasható feleletet adjon és azt hozzánk 
mielőbb be is küldje.

Életbe vágóan fontos a pontos és mielőbbi felelet.
Az itt közölt 1—12 pontokban foglalt kérdéseinkre 

okvetlenül adjon választ minden magánuradalmi kartár
sunk, tekintet nélkül arra, hogy tagja-e a „MEOSz.“- 
nak vagy sem. Azaz adjanak választ mindazok is, akik 
nem tagjai a „MEOSz.“-nak és azok az állami, várme
gyei, városi, községi, járási, közbirtokossági, egyházi, 
papi, szóval hatósági erdőgazdaság (erdőbirtok) szolgá
latában álló kartársaink is, amelyeknél nyugdíjalap nin
csen, illetve akik részére nyugdíj biztosítva nincsen, vagy 
akik a részükre esetleg kijáró nyugdíj összeget emelni, 
azaz nyugdíj pótlásban részesülni kívánnak.

Az ide csatolt és az összes erdőbirtokosokhoz (erdő
gazdákhoz) intézett kérelmünket pedig minden egyes 
kartárs adja át, illetve ahol többen vannak ott együtte
sen testületileg adják át az erdőbirtok tulajdonosának 
(birtokosának, bérlőjének vagy a vezető tiszt-főnökük
nek) s annak jóakaratu támogatását is kérjék ki.

Ismételten felkérjük tag- és kartársainkat, valamint 
az összes nem tag kartársainkat is, hogy saját érdekük
ben mielőbb adjanak tisztán olvasható és lelkiismerete
sen pontos feleletet az itt 12 pontban közölt kérdésekre. 
Egyben újból nyomatékosan kérjük kartársainkat, hogy 
az előbb említett módon tegyenek meg minden lehetőt, 
hogy a 8—12. pontban feltett kérdésekre a lehetőséghez 
képest maga az erdőbirtokos (tulajdonos, bérlő, hivatal
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vezető tisztfőmök) maga jegyezze be illetve Írja meg a 
választ.

A kitöltött kérdőlapot kérjük a lehetőség szerint mi
nél előbb fenti címünkre beküldeni (illetőleg ajánlott 
levélként). I

Végül felkérjük összes kartársainkat, hogy úgy a 
kartársainknak szóló jelen felhívásunkat, mint a hozzá
tartozó kérdőlapokat, valamint az erdőbirtokosokhoz in- : 
tézett, ide csatolt „Felhívás és Kérelem" cimü körleve
lünket teljes odaadással és buzgón terjesszék a legszéle- ' 
sebb körökben s a cél érdekében olvasható Írással közöl
jék velünk azon kartársak pontos címét, nevét, akik ez- 
ideig még nem tagjai szövetségünknek, hogy nekik is 
megküldhessük ezen felhívásunkat.

Minden egyes erdészeti és vadászati alkalmazottnak 
egyéni érdeke a „MEOSz." nyugdíjalap megalkotása.

Tartsunk össze! A siker nem maradhat el.
Szívélyes Kartási Üdvözlettel

a „MEOSz.“ Vezetősége.

Kör-kérdés
1. Szükséges-e, szabad-e tavaszi magvetés előtt a 

vetésbarázdák (hornyok helyét, irányát letaposni, akár 
ősszel vagy tavasszal lett a talaj előkészítve.

2. Kikelés után szabad-e, szükséges-e a sorok közeit 
letaposni azon a címen, mert laza és kiszárad? Megtapo- 
sással visszatartjuk-e a talaj nedvességét?

3. Akác magvetéseket vetés után előnyös-e, szokás-e 
fogatos erővel meghengerelni?

Nyolc év óta dolgozam csemetekertben, soha nem ta
postam, nem hengereltem. Most egy nem sikerült magve
tésből folyólag vádolva vagyok, hogy azok elmulasztása 
az oka a sikertelenségnek. Tehát különösen a szakszerű
ség megvilágítása miatt, de meg a szolgálati értékem ér
dekében is — igen kérem kedves kartársaim hozzászólá
sát és bírálatát a kérdésekhez.

Megjegyzem, hogy barnahomok talajú csemetekert
ről van szó.

Öreg föerdőör.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Nagyméltóságu gróf Esterházy Móric hitb. erdő

hivatala egy vadászati állásra pályázatot hirdet.
Pályázóktól feltétlenül megkivántatik, hogy nagy 

vad cserkészésében, vadászatában, sebzett vad keresé
sében, véreb és vizsla tanításában, valamint apróvad 
tenyésztésében, óvásában, vadászatában és kártékony
vad irtásában bagollyal és méreggel teljesen jártasak 
legyenek. Évi fizetés: 68 pengő készpénz, 18 erdei mé
ter kemény dorongtüzifa, 8 q búza, 8 q rozs, 24 q erdei 
széna, 2 m. hold föl, 2 db. tehén, 1 db. borjú nyári le
geltetése, természetbeni lakás, lőpénz és töltény. Pályá
zók felhivatnak, hogy vallásukat, erdőőri szakvizsga 
letételét, egészséges testalkatukat, eddigi szolgálatukat, 
katonai viszonyukat, valamint erkölcsi és politikai ma
gatartásukat igazoló hiteles okmányokat felszerelt, sa
játkezűiig irt kérvényüket Nagyméltóságu Gróf Ester
házy Móric urnák címezve, alulírott erdőhivatalhoz két 
héten belül nyújtsák be. Véglegesítés egy évi kifogásta
lan és megfelelő próbaszolgálat után. 35 évesnél időseb
bek ne pályázzanak.

Gróf Esterházy hitb. erdőhivatala 
Csákvár, Fejérmegye.

Szerkesztői üzenetek

Balogh András, Debrecen. Küldött összeget Kozma 
A., Gyarmati 1., Mocsár A., Nagy J. és az Ön javára 
elszámoltuk. A lapokat a kívánt címre küldjük. Szív. 
üdvözlet.

Milcsevics J. Isaszeg. Küldött összeget Szerencsés 
M. és az Ön javára, kívánsága szerint, elszámoltuk. A 
könyvet megjelenés után azonnal postára adjuk. Elő
jegyzésbe vettük.

Kosa J. Bánokszentgyörgy. Küldött összeg*!  Bor
sos J. javára is elszámoltunk.

Tóth Ferenc, Vácszentlászló. Küldött összeget el
számoltuk. Tagdija (1927 október 1-től 1928 október 
1-ig 14 P, beiratás 2 P) rendezve van. 1 pengőt a temet
kezési s. alapunkba való beiratásra fordítottunk. Szív. 
üdvözlet.

Szklenár Mihály Alsópeteny. Küldött összeget kí
vánsága szerint számoltuk el, a könyvet előjegyeztük 
és megjelenése után azonnal megküldjük.

Orsonits I. Pula. Küldött összeget Holczer Gy., 
Marton L. és az Ön javára elszámoltuk.

Kapok P. Letenye. A küldött összeget Sülé J. javára 
elszámoltuk.

Pintyli L. Mocsolyástp. A küldött összeget a kimu
tatás szerint pontosan elszámoltuk. Szív. üdv.

Migra J. Szeged. A folyó évi márciusban beküldött 
gyűjtött összeget annak idején megkaptuk és köszönet
tel elkönyveltük. — Az összes gyüjtőivek be érkezése 
után lapunkban minden adományt nyugtázni fogunk. 
Szív. üdv.

K. Tóth. T. Pilisszentkereszt. A küldött összeget 
Bózner J., Grellneth, Varga F., Pölöskei L. és az Ön ja
vára számoltuk el.

Bombola Mihály, Visegrád. Küldött összeget (1927. 
évre 4.—, 1928. évre 14.— pengő tagdíj) és 2.— pengőt 
temetkezési alap járulékra számoltunk el.

Tajuel J. Gondolló. Küldött összeget Berze L. ja
vára kívánsága szerint elszámoltuk.

Tóth J. Pétervására. Küldött összeget Kaszay J. 
javára is elszámoltuk.

Cseh János, Diósgyőr. Küldött összeget a kimuta
tás szerint a szentléleki erdőhivatal személyzete javára 
pontosan elszámoltuk. Szív. üdv.

Karsay J. Pétervására. Küldött összeget Mengyi, 
Praveczky, Oláh kartársak s az Ön javára elszámoltuk.

Györky L. Leneserdő. A kérdezett adót, mint köz- 
munkaváltságot, meg kell fizetni, ha már kivetették 
Önre — az itteni pénzügyigazgatóságnál nyert infor
máció szerint. Szív. üdv.

Vasváry József, Tapolca. Küldött összegekkel tag
dija 1929 julius 1-ig rendezve van. Szív. üdv.

Paltesz Ferenc, Veszprém. Küldött összeget kíván
sága szerint elszámoltuk. Tagdija 1929 január 1-ig 
rendben van, jelvényre küldött 2.50 P-t a temetkezési 
alapra fordítottuk. Ezzel is rendben van. Szív. üdv.

Vizner S. Budaörs. A küldött összeget a kimutatás 
szerint pontosan elszámoltuk, a könyvmegrendeléseket 
előjegyzésbe vettük s megjelenésük után azonnal pos
tára adjuk. Szív. üdv.
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8 AZ ERDŐ

Rottenhoffer A. Ságujfalu. Levelet lapzárta után 
vettük s igy ezt — sajnos — nem közölhettük. Szív. üdv. I

Ezúton kérjük kartársaink szives türelmét és élné- , 
zését arra nézve, hogy ha lapunk terjedelme nem en- I 
gedi meg azt, hogy minden cimünkre beküldött pénz- | 
Összeget ezúton nyugtázzunk. Mi minden tagtársunk ' 
bármily címen beküldött pénzét kívánsága szerint pon- I 
tosan elszámoljuk, könyveljük s lapunk szerkesztői I 
üzenetében csak azok pénzküldeményét nyugtázzuk, 
akik ezt kívánják, vagy többek nevében küldenek . 
pénzt, — hogy ezzel igazoljuk őket megbízóik előtt. i 
Szívélyes üdvözlettel a MEOSz vezetősége.

hirdetések
Kitűnő bizonyítványokkal ellátott, 25 éves, erélyes, 

szakvizsgázott erdőőr, aki ezideig is nagy uradalomban, 
nagy kitermeléseket és felújításokat vezetett, azonnali 
belépésre állást keres. Ajánlatokat a kiadóba kér „Ott
honom az Erdő“ jeligére.

Állást keres azonnali belépésre erdőőri és vadőri is- ' 
kólát végzett, az erdészet és vadászat minden ágában jár
tas 26 éves nőtlen egyén. A szolgálat érdekében időközbe 
megnősülhet. Szives megkereséseket „Megbízható“ jeligére 
a szerkesztőség továbbit.

Vételre keresek Szil, Nyár, Kőris, Tölgy, Eger és 
Hars rönköket (egyébb lombfából és esetleg fűrészelt 
anyagot is). Königsberg Bemát Budapest, Lipót- 
körut 11.

Szakvizsgát tett erélyes erdő- és vadőr, jó bizonyít
ványokkal, azonnali belépésre állást keres. Cime: ifj. Ko
vács Lajos, Mándok (Szabolcs megye).

Erdő- és vadőri iskolát végzett, 26 éves, nőtlen 
egyén, ki az erdészet és vadászat ágaiban jártassággal 
bir, erdőőri állást keres. Szives megkereséseket a kiadó
hivatal továbbit.

Állást keres 23 éves szakvizsgázott, nőtlen erdőőr, 
magyarul és németül beszél. Cime: Dürvánger Adrás erdő
őr, Mágócs, (Baranya megye).

38 éves, róm. kath., családos erdőőr kitűnő bizo
nyítvánnyal, 20 éves erdőgazdasági gyakorlattal, ma
gyarul, németül, szerbül és tótul beszél, nagyobb erdő
gazdaságban 1928 április 1-re állást vagy alkalmazást 
keres. De azonnal is elmennék. Cim a kiadóhivatalban.

Szakvizsgázott erdöőr, ki az erdőgazdaság minden 
ágában jártas, megbízható, szorgalmas és erélyes jó bi
zonyítványokkal azonalra állást keres, cime: Mihályi 
Jenő erdőőr Nádasd. Vas m.

Erdő- és Vadőrt szakiskolát végzett 32 éves nős, eré
lyes erdő- és vadőr, ki vadtenyésztésben és az erdőgazda
ság minden ágában nagy gyakorlattal bir, azonnali be
lépésre állást keres. Cime: Sztolár Istvánt Ujdiósgyőr, 
Szabadság-utca 2.

Hazai és slavoniai tölgymakk, 
az összes lombfa és fenyőmag
vak és csemeték kaphatók

KEINER REZSŐ
ny, m. kir. erdőmérnök, 

erdei mag-, csemete-termelő és fatermelőnél
GÖDÖLLŐN

Árjegyzéket ingyen
és bérmentve küldök.

Erdeiíenyőmag, feketefenyőmag, luc- 
íenyőmag, vörösfenyőmag, minden bél
és külföldi tűlevelű és lombfamagot: ma
gaskőris, juharmagok, akácmag. Erdé
szeti csemeték saját faiskolából, gyü
mölcs vadoncok. Slav. kocsányos és 
kocsánytalan tölgymakk. Kocsányos, 
kocsánytalan és csertölgy csemete! 
4 é. is. lucíenyőcsemete tavaszi vetésre, 
illetve ültetésre ajánl garantált, legprímább 
minőségben

Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár 
ágyen ?ék Kőszeg (Vas megye)

Elsőrangú
valódi sárgabarackpálínka 
különlegesség

Ár literenkint P 4.60.
Nagyobb mennyiségnél megfelelő 

árengedmény.

Egyedüli képviselete az ország területén:

Lehóczky János
Budapest, V., Alkotmány-utca 6.

Tagoknak és előfizetőknek az álláskereslet és a kínálat rovata rövid közlésekre díjtalanul áll rendelkezésre. — „Az Erdő“ munkatársai 
megfelelő írói tiszteletdijban részesülnek. — A lap után netalán származó tiszta jövedelem teljes összegében a M. E. O. Sz. javára for- 
dittatik. - - Hirdetések egy hasábos garmondszedés milliméter soronkint 10 fillérrel, táblázatos és garmond betűnél kisebb bctüfajszedés 

másfélszeres egységárral számittatik.

A kiadásért felelős : Nádaskay Richard.

Nyomatott a Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállatat Rt.-nál Miskolc, Hunyadi-utca 13. (Igazgató : ifj. Ludvig István.)
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A Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki-Segédszemélyzet Országos Szövetségének hivatalos lapja
Előfizetési ár: Egész évre 6 Pengő, fél évre 3 
Pengő, negyed évre 1’50 Pengő. — Egyes szám 

ára 60 fillér.

Szerkeszti:

NÁDASKAY RICHARD 
a MEASz ügyvezető elnöke.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéz
iratok stb.) „Az Erdő" szerkesztőségéhez Mis
kolc, Pénzügyi palota III. e. 55. sz. alá intézendők.

Falopások felderítése
(Folytatás.)

El kell itt térnem, egy kissé a tárgytól, mert az 
eddig elmondottak alapján is a védkerületet ellátó 
erdőaltiszttől egy különös megfigyelőképességet, avagy 
veleszületett leleményességet tartok megkövetelendő- 
nek, mert akinek e képessége hiányos, az nem fog idott 
esetben kellő eredményt elérni.

A vasúti kalauzokat, ha jól tudom, a vizsga előtt 
lélektani megfigyelés alá bocsájtják, hogy milyen az 
emlékezőtehetsége és megfigyelő képessége, nehogy 
előforduljon gyakran az az eset, hogy egy-egy utastól 
többször is követelje a már egyszer megvizsgált je
gyet. Az erdőaltisztnél e megfigyelőképességnek hatvá
nyozva kell kifejlődve lenni, mert néki nemcsak a köz
vetlen közelből, hanem sokszor már távolról is fel kell 
ismernie az erdei kihágót, ha azzal már az életben egy
szer is dolga akadt.

Sok kellemetlenségtől, sok álnévbemondástól van 
megszabadítva az oly erdőaltiszt, kinek jó a meg
figyelőképessége. Nemcsak a fatolvaj felismerése, de 
védkerületében úgyszólván minden rendellenesség 
azonnali felismerése is ezen képesség kifej lődöttségé- 
től függ.

Visszatérve az erdő gyűlölt ellenségeihez, a fatol
vajokhoz, — egy nem. éppen szép felderítési módnál, 
folytatom, nem szép, de annál eredményesebb, — al
kalmazzák ezt különben a detektívek is; —* ha gyors, 
biztos és titokzatos bonyolultabb esettel állanak szem
ben, — ez a spicli, avagy magyarul áruló, besúgó rend
szer. Vannak mindenütt megvénhedt, tehetetlen fatol- 
vajok, kik talán bünbánatból, avagy a fiatalok iránt 
érzett irigységből-e, de ha lelkére beszél az ember, -el
árulják az ifjú fatolvajt.

Ha ilyenre akad az erdőaltiszt s az eredményre 
vezető adatokat tudott szolgáltatni, — idegenektől 
észrevétlenül keresse fel az ilyet, — sok esetben nem
csak hogy tetten érheti az ily bemondás, illetve besu- 
gás alapján, hanem sokszor meg is akadályozhatja a 
kihágást.

ügy mint a betörővilágban, úgy itt is a réme 
az elvetemült, furfangos fatolvajoknak az ily áruló. 
Csak mint mondottam is, óvatosan kell az ilyeneket ki
kérdezni s megfigyelni és meggyőződni a mondottak 
valódiságáról is. Sok helyen a szegényebb néposztály 
részére vagy ingyen, vagy néhány fillér lefizetése el
lenében háti teher hulladékfa szedésére ad az erdőbir
tokos engedélyt, ezt legtöbb esetben asszonyok és gyer
mekek szokták összegyűjteni és hátukon vinni.

Ahol az ilyen hulladékfa szedése a hétnek bizo
nyos napjain meg van engedve, ott kevesebb szokott 
lenni a fatolvajok száma is, valamint ott is, ahol 
részért való gyérítés vagy tisztításnál tüzelőszükség
letüket be tudják szerezni.

Az ilyen hulladékfaszedők között éppen úgy, mint 
a rendes állandó erdei munkások között is akad sok
szor egy-egy jó besúgó, — óvatosan kell ezek közül 
kiválasztani a jól használható besúgót, nehogy a fatol
vajok neszét vegyék annak, hogy az óvatos erdőaltiszt 
ily módhoz fordul az ő gaztettük meggátlása céljából, 
mert ha rájönnének, akkor jaj lenne annak, aki el
árulta őket és azután még sokkal óvatosabbak len
nének.

Ott, ahol a védkerületet mezőgazdasági mivelés alatt 
álló földek határolják, különös éberséggel figyelendők 
az erdővel határos földeken dolgozók, ezek közül 
is kiváltképpen a mezőgazdasági termények haza
szállításával foglalkozó fuvarosok. Úgy a gabona, 
mint a tengeri stb. termények hazaszállít ás a alkalmá
val az éber szemekkel őrködő erdőaltiszt sokszor jó- 
módii gazdákat, érhet tetten, amikor a termények közé 

II. évfolyam. 8. szám. 1928 augusztus 20.
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rejti a már előre levágott nyújtónak, vendégoldalnak 
avagy egyéb gazdasági célra alkalmas fát.

Sokszor a szántók és az erdő szélén szemlét tartva 
elégséges, ha csak egy-egy falevelet, avagy frissen le
tört galyacskát talál a védkerületet ellátó erdőaltiszt, 
— számtalan esetben elég ahhoz, hogy egy újabb lo
pást felderíteni tudjon. Ha ily elhullott frissen letört 
levelet, . gályát, avagy kéregdarabkát az erdőszélen 
gyanúsnak találna, úgy a közelben levő szántókon 
esetleg egybe hordott trágyarakást, búza- vagy egyéb 
gabonakereszteket, de különösen késő ősszel a kint
maradt tengeriszár-rakásokat vizsgálja át, — sokszor 
meglepő eredményeket fog elérni.

A legkönnyebb természetesen egy-egy kihágás, 
avagy fatolvajlás felfedezése télen, akkor, ha hó fedi 
a tájat. Vigyázni kell azonban ekkor is a meglevő nyo
mokkal. Az erdő szélétől befelé pár lépés távolságra, 
amikor már egy frissen talált nyomnak a nyomozást 
illetőleg jelentősége megszűnt, — avagy az illető ki
léte felderitetett, — botjával el kell simítania az erdő- 
•altisztnek, nehogy a következő napon a régi nyomok-' 
kai az újabb nyomot összetévessze.

Éppen úgy kell tennie, mint a vadőrnek, ha egy 
erdőrészt körül nyomozott, az abba be- és kivezető 
nyomokat egybe vetve tudhatja csak pontosan, hogy 
hány darab tartózkodik még bent. Természetesen az 
is csak olyképen tudhatja megkülönböztetni a teljes 
bizonyossággal az uj nyomot a régitől, ha a már szám
ba vett nyomokat botjával keresztül húzta, — éppen 
úgy, mint az erdőaltiszt az idegen emberek nyomát 
keresztülhúzni szokta.

Az erdőben tartózkodó idegenek tettenérésére, 
illetve felkutatására nagyon sok erdőaltiszt használja 
vizsláját is éspedig nagyszerű eredménnyel. Oly nagy
szerűen lehet az amúgy is tanulékony vizslát e célra is 
betanítani, mint ahogy a rendőrség be tanítja a betörő 
kézrekeritésére a farkaskutyát.

Nagyszerű szaglásánál fogva a vizsla már messzi
ről egy sajátságos morgással jelezni szokta gazdájá
nak azt, hogy idegen van a közelben. Ha egy vizslával 
rendelkezik az erdőaltiszt, vezetheti azt akár pórázon, 
akár szabadon, — oly megfizethetetlen szolgálatot tesz 
ez okos állat gazdájának, hogy nagyon is megérdemli 
az erdővédelmi szempontból a legnagyobb elismerést. 
Akár nappal, akár éjjel az elrejtőzött fatolvaj, avagy 
éppen a megfutamodott kézrekeritésénél pótolhatatlan 
szolgálatot tehet egy-egy ily jól begyakorolt vizsla.

Nagyon fényesen bevált e téren az úgynevezett 
szálkásszőrü német vizsla, mely már torzonborz kiné
zésénél fogva is szinte megrettenti az elrejtőzött, vagy 
menekülésben levő fatolvajokat.

óvatosan kell az ily megállításnál, illetve felku
tatásnál a vizslák alkalmazásánál eljárni, nehogy a tet
ten ért testi épségében kárt tehessenek.

Ritka, hogy a vizsla harapós legyen, de elővigyá
zatosság céljából az ily célra használandót szájkosár
ral is el lehet látni.

Betanításra alkalmasak a hulladékfát gyűjtő fiatal 
gyerekek, vagy csemetefaültetők, akik kedvtelésből is 
elrejtőznek az erdőaltiszt kívánságára, vagy színlelik a 
megfutamodást. Ily gyakorlattal szinte játszva tanulja 
meg a vizsla az elrejtőzött felkutatását és a megfuta
modott megállítását. Ajánlatos azonban az ellsö jól si
került 'kísérleteik után egy kis kenyérrel vagy egyéb 
ennivalóval megjutalmazni, hogy amikor már jól be

gyakorolva komoly munkát követelünk tőle, szinte él
vezettel kerítse kézre az üldözötté t.

A legutolsó mód legyen icnát e^y erdőaltisztnél az, 
hogy ö maga a lábaiban bízva utána eredjen a fatolvaj
nak, tehát minden lehetőt éli kell előbb követnie, hogy 
e módot elkerülni tudhassa, — mert bizony sokszor 
megtörténik, hogy az ilyen fatolvajok a futást jobban 
győzve odébb állanak s nem egyszer a már elérhetetlen 
távolságból az erdőaltiszt legnagyobb bosszantására 
még gúnyosan vissza is merészelnek kiabálni.

Az időjárást is nagyszerűen szokták a fatolvajok 
úgyszólván a vadorzókhoz hasonlóan kihasználni. Ha 
már a szép időben és nappal nem érzik magukat bizton
ságban, — akkor jönnek korán reggel, vagy későn este. 
Ha pedig már igy is egynéhányszor tetten érettek, vagy 
gaz munkájukban megakadályoztattak, — legsötétebb 
éjszaka leple alatt keresik fel az erdőt s ha ilyenkor 
nincsenek zavarva, akkor elvégzik a leggyalázatosabb 
pusztító munkát. Sokszor előfordul az az eset, hogy 
több fát kidlöntenek vagy befürészelnek, mint ameny- 
nyit el bírnak vinni.

Ha pedig a sors, illetve az erdőaltiszt éber keze 
már ily késő éjszaka is el tudta csípni őket, — akkor 
vár a legnehezebb feliadat reá. A legzordabb zimankós, 
szeles, sokszor hófuvásos időt választják a legóvato- 
sabbak az erdei lopások elkövetésére.

Ha tehát már úgy a nappali, mint az éjjeli lopások 
szünőben vannak, akkor az ily fent említett zord idő
ben ne sajnálja a fáradságot az erdőaltiszt, mert e fá
radságát legtöbb esetben siker szokta koronázni, mert 
a legravaszabb ilyen időben érzi magát biztonságban.

Ha az erdő szélén, vagy éppen azon keresztül nyil
vános ut vezet, ezeket is éberen figyelemmel kell ki
sémi, mert az azon járó-kelők, a fuvarosok számtalan 
esetben követnek el kisebb-nagyobb falopásokat és azok 
elkövetése után gyorsan odébb állanak. Ezért, ha ily 
nyilvános utakon akár gyalog embert, akár pedig ko
csival haladót pillant meg az erdőaltiszt, kövesse azt 
szemmel s ha az netalán körül nézegetne, vagy éppen 
megállana, — férkőzzék óvatosan a közelébe, mert az 
minden valószínűség szerint rosszban töri a fejét.

Ha akár az erdőben akár az azon keresztül haladó 
utakon, vagy nyilvános utakon, úgy találja hozni a 
sors, — hogy nem is számítva rá, idegennel találja ma
gát szelmben, közelről a védkerületet ellátó, — úgy az 
első ránézésből ile kell tudni olvasnia, hogy az illető 
idegen békés szándéku-e, vagy pedig lopásra 'készült-e. 
Aki minden rossz szándéktól mentve van, — az nyu
godtan halad tova a maga utján, ha lopásra készült, 
akkor az erdöaltiszt hirtelen megjelenése pillanatnyi 
zavarba ejti a még oly furfangos fatolvajt is. Le lehet 
a szeméről! olvasni az ilyennek szándékát, Ha alaposan 
szemügyre vesszük az ilyen zavarba jöttét, sokszor 
megláthatjuk a kihágás elkövetéséhez magával hozott, 
de óvatosságból a kabát vagy kötény alá rejtett elta
kart fűrész vagy fejsze kidomborodó körvonalait is. 
Az ilyen gyanúsat természetesen azonnal igazoltatni 
kell 'és ha ily szerszámot találni nála elrejtve, — már 
is — mint tudva levő dolog — lopás kísérletéért fel
jelentés a következménye.

Előfordulhat az az eset is, hogy gyanúsnak látszó 
idegenek közelednek, — ebben az esetben, ha az erdő
altiszt egyenruhában és fegyverrel van, — esetleg a 
messziről szembe tűnő jelvényt is viseli, — hogy a kö
zeledők idő előtt fel ne ismerhessék és kereket ne old
hassanak, — gyors mozdulattal észrevétlenül maszkí
rozza magát, lehetőleg kabátkigombolással, vagy bármi 
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módon tüntesse eil a messziről felismerhetőséget. Alak
ját megváltoztatva, ímeg görbülve, vagy sántítva, eset
leg fegyverét kapa, vagy kasza módjára vállára véve 
sikerülhet önmagát az idegenek előtt felismerhetetlenné 
tenni, s igy abba a kellemes helyzetbe juthat, hogy azok 
mit sem sejtve, a teljes közelébe érve, alaposan szem
ügyre vehetők lesznek.

Tudva levő dolog az is, hogy a kevésbé óvatos fa
tolvajok a fa levágását kényelmesen térdelve s körül
belül 30—40 cm. magasságban szokták véghez vinni. 
Az óvatosabbak már a föld színe felett, esetleg oly 
mélyen, hogy a megmaradt tüsköt falevéllel vagy gá
lyákkal betakarva igyekeznek láthatatlanná tenni. Min
den gyanúsnak látszó kis levél dombocskákat vagy 
galyrakásokat alaposan meg kell vizsgálni, nem-e ily 
elrejtett tuskó van alatta.

A ledöntött fa gályáit legtöbb esetben az óvatos 
fatolvaj szét szokta hordani, — sőt megteszi azt is, 
hogy élő fiatal fácska gyanánt egyenként a földbe 
szuhkálja azt. A kizöldült fa levágása esetén könnyű 
azt felismerni, — messziről sárgítanak az elhalt elher
vadt leveleket, — de az enyészet szünetelése alatt le
döntött 'és szertehordott, vagy letüzgélt fák gályáit 
csak a jól begyakorolt szem különbözteti meg a többi 
álló fiatal fák és cserjék közül.

A mindenféle hájjal (megkent fatolvajok közül is 
a legkörmönfontabb megrögzött fatolvaj jut most 
eszembe, — ilyennel csak eggyel akadt dolgom hosszú 
évek során szerzett prakszisomban.

Egy reggelen feltűnt a legszebb karcsú tölgyes
ben, hogy közel egymáshoz négy darab egy-két éves
nek látszó öreg tüsköt is találtam. Teljesen érthetetlen 
volt előttem az, hogy memóriám nem szokott cserben
hagyni és még sem tudtam visszaemlékezni arra, hogy 
egv-két évvel azelőtt ezen erdőrésznek e táján falopá
sokat követtek volna el. Közelebb érve a tuskóhoz, le
hajolva vizsgáltatom — nem hittem szemeimnek, mikor 
annak tövében a földön teljesen friss fürészport talál
tam. Rejtély volt előttem, — hogy és mikép lehetséges 
az, hogy teljesen réginek látszó tuskó tövében friss fü- 
részpor lehessen.

Megtaláltam a közelben széjjel hordott, még a 
fonnyadt levelekkel teli galyakat is. Tisztán állt most 
már előttem az, hogy egy újabb fatolvajfurfanggal ál
lok szemben.

Sok fáradságomba került, míg végre egy kora haj
nali szürkületben egyik hirtelen vöröshaju, általam jól 
ismert fatolvajt pillantottalm meg, kezében egy elhasz
nált lekváros bádogdoboz, nyakában pedig saját ké- 
szitmlényü. kápával ellátott fűrésze volt.

Vallatóra fogtam öt. be is ismerte, hogy a bádog
edényben levő különös folyadékkal szokta vékonvan 
rongyra öntve bekenni az általa levágott fa tuskóját, 
— de többet se szén szerével, sem pedig bármi1^ meg
félemlítésre sem volt hajlandó elárulni.

Most azonban már nem volt oly nehéz a többit meg 
tudni. Felkerestem egy kiöregedett, (magával! tehetetlen 
notórius fatolvajt, megmutattam néki az elvett folya
dékot s kértem, világosítson fel engem annak összeté
teléről. A kíváncsiság vitt oda. — tudni akartam, hogy 
mi is lehet abban, hogy a levágott fa tuskójának alig 
egynapi száradás után olyan szint ad, hogy azt még a 
jó szakértő szem is régi tuskónak nézheti. Meg is kap
tam a kívánt felvilágosítást, ez a szürke szinü folyadék 
otthonról elhozott finomra szitált fahamu volt és ehhez 
keverte azután az én legnagyobb fatolvajoim a sarjról 

kelt tölgyfa odvas tuskójában humusszal összekevert 
és összegyűlt eső-vizet. E kevesekkel, puha ronggyal 
leheletszerűen dörzsölte aztan be az en jo madaram az 
általa levágott fa tuskóját.

Ezekután már nem hittem szemeimnek sem, ha egy- 
egy öregebbnek (látszó tuskót láttam, — minden egyes 
esetben megnéztem azt a közvetlen közelből is, — ne
hogy hasonló furfangos fatolvaj túljárhasson az esze
imen.

Különös figyelemmel kell lennie az erdő altisztnek 
az erdőben dolgozó összes munkásokra is,— különösen 
akkor, amikor azok az erdőből hazafélé mennek. Ekkor 
szokták a kisebb-nagyobb falopásokat és kihágásokat 
elkövetni. Ezeket azonban könnyű kézrekeriteni, mert 
a legtöbb esetben akad közülök egy-egy becsületeseb
ben gondolkozó, aki még időben bemondja az ilyenre 
vetemedő nevét, ileltve kilétét.

Nagyon üdvös azonban többször ellenőrizni úgy 
ezeket, mint az erdőben foglalkoztatni szokott fuvaro
sokat és pedig olyképpen, hogy azokat egy bizonyos 
irányban élhagyva, tőlük észrevétlenül újra elébük ke
rülve, alaposan szemügyre venni, hogy biztonságban 
érezve magukat az erdő altiszt vélt távozásán, — nem-e 
merészkednek a tiltott gyümölcshöz, a nemzeti va
gyont képező erdő fáihoz nyúlni.

Általános szabályként álljon minden erdőaltiszt 
előtt az, hogy soha el nem késve igyekezzék azon, 
hogy minden kihágót vagy fatolvajt ő lásson meg előbb, 
ő legyen az, ki az erdőben járó idegeneket megfigyelje, 
— csakis igy érheti el azt, hogy egy-egy kihágást nem- 
sak felderíteni, — hanem ami főcél, megakadályozni is 
tudjon.

Sokszor bizony földön kúszva, ülő, vagy fekvő 
helyzetben rövidebb, hosszabb ideig mozdulatlanul kell 
maradnia, hogy a közélében settenkedők idő előtt észre 
ne vegyék s neszét véve az ő jelenlétének, a törvénynek 
amugv is humánus büntetésétől (megszabadulva, kereket 
ne oldhassanak.

Fokozottabb éberséggel figyelendők természetesen 
a fatolvajok által leggvakrabban látogatni szokott he
lyek a keményebb tél idején. Különösen pedig az olyan 
vidéken, amely erdőkben nem bővelkedik.

Ahol nagyon is elszaporodott a falopások száma, 
ott, ha a szükség megkivánja, hatósági intézkedés foly
tán amugv is csak szállítási igazolvány felmutatása 
mellett száPlitható a fa, — s ahol ilv igazolványok ki 
vannak adva, azok ellenőrzésére is éber figyelem for
dítandó.

Ugv a falonás. mint valamennyi erdei lopás vagy 
kihágás felderítésénél számtalan esetben a véletlen 
■adja meg a helyes iránvt a tett felderítéséhez.

Amiképpen a legelső helven is említettem az erdő
altiszt nyomozásai sok tekintetben hasonlítanak a meg- 
figveles. leleményesség és sok más tekintetben a detek
tívek fáradságot nem ismerő munkájához. — annyi 
különbséggel, hogv (míg azok nagybani segítségére van 
sokszor a közönség es a sajtó is, — egv-w lonás vagy 
bűntény felderítésénél. — addig az erdőaltiszt teliesen 
magára van utalva egy-egy lopás, vagy kihágás tette
seinek kinyom ozásánál.

TTo-v a detektív, mint az erdőaltiszt sikere azonban 
számtalan esetben, mint fenntebb is említettem a sok 
nyomozási lehetőségen kívül függ a véletlentől is. Hogy 
mennvire igaz ez; azt egy-k!ét példával röviden bizo
nyítani is fogom.

Alig egv évtizeddel ezelőtt történt velem, hogv az 
országúihoz közeli vágásterületröll egy éjszaka kocsik- 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



4 AZ ERDŐ

kai ismeretlen tettesek elloptak 8 ürköbméter tűzifát. 
Annyira óvatosak voltak, hogy semminemű bűnjelet 
hátra nem hagytak. Mivel ehhez hasonló vakmerő lopá
sok még abban a háborús és forradalmi időkben is rit
kaság számba mentek, — a kötelességen is felüli vágy
tól' hajtva minden eddig szerzett tapasztalatot felhasz
nálva igyekeztem' az előttem teljesen ismeretlen tette
sek kilétét mielőbb megállapítani.

A kocsinyomok az erdőből kijövet a szomszédos 
község felé vezettek, a nyomozást tehát ebben az irány
ban vittem. Beérve a szomszéd községbe, kikérdeztem 
az ut mellett lakókat, az akkor éjszaka szolgáltatót tel
jesítő éjjeli őröket, kik hallották ugyan a kocsik zör- 

. gését egy bizonyos irányba zörögni, de bővebb felvilá
gosítást nyújtani sajnos nem tudtak. Az általuk meg
jelölt útirányban haladtam addig, ahol a község végén 
két másik község.fellé ágazik el az ut.

Ott azonban teljesen tanácstalanul álltam, — neim 
tudva azt, hogy melyik község felé vették útjukat az 
én merész és- elszánt fatolvajaim. Itt történt, azután ve
lem az a véletlen, melyre — mint példára — rá akarok 
mutatni, Éppen az út keresztezésénél egy bozontos sző
rű juhászkutyával játszott egy jól megtermett suhanc.

Feltűnt nekem a juhászkutya aportirozó képessége 
és- azt közelebbről kezdtem figyelni. A fiatal suhanc 
mindig egy fék elés szürkének látszó tárgyat dobott el 
s azt a kutya minden egyes esetben szépen visszahozta. 
Amint így közelről figyelem a játékot, látom, hogy az 
anortirozás tárgya egy darab öreg cserfának méPy ba
rázdákkal hornyolt egészen friss kéregdarabja.

Hirtelen örömmel lélegzettem fel ennek láttára s 
:kérdeztem a kutyával játszót, mondaná és mutatná meg 
pontosan, azt a helyet, ahonnan ez elhullott kéregda
rabkát felvette. A fiú kérésemnek természetesen kész
séggé*  tett eleget, — mit sem sejtve arról, hogy ezzel 
az én fatolvajaimnak útirányát mutatta meg. Ott 
ugyanis, ahol az ut ketté válik, minden irányban halad
jak egyenlő abroncsos kerekekkel biró kocsik. E vélet
len nélkül tehát sok fáradságom hiába való lett volna. 
Évképpen azonban megtudva a helyes útirányt és mi
vé;1 a kutya szájában levő kéregdarabról határozottan 
felismertem átvágásomból eltűnt fát, igy a következő 
községben, hová a fával már világos reggel értek a fa
tolvajok, megbízható emberektől megkaptam a fát 
szállító,, mitsem sejtő jobblmódu gazdákról és azok lo
vairól a pontos leírást. Ezek alapján még aznap sike
rül1! is a tetteseket kézrekeriteni, — s azok mindegyike 
hat-hat héten át a hűvösön ülve elmélkedhetett arról, 
hogy miképpen is tudódott ki az ő gaztettük.

A véletlen egy másik esete pedig az erdővel hatá
ros szőlők szélén történt velem. A lemetszett szőlővesz- 
^zők kévébe .kötve ,rakásba rakva puha, és jó ülőhellyel1 
kínálkoztak s elfáradva, kis pihenést megengedve ma- 

.maimnak, leültem annak a szőlővesszőrakásnak a tete
mre. Dohányos, ember létemre legelső, amit ilyenkor 
tenni szoktam, megpödörtem az én nekem annyira ked
ves cigarettámat. Amint az elkészült, éppen ia fejem 
f lett egy vércse kifeszitett szárnyakkal1 tartott terep
szemlét és függött a levegőben mozdulatlanul, — amint 
a vércse mozdulatlanságán elbámultam, az én elkészí
tett cigarettám, — amire el is felejtettem rágyújtani 
— becsúszott a. szőlőkévék közé, de olv szerencsésen, 
hpgv az,t még kézzel1 elérhettem. Ahogy benyúlok érte, 
valami hegyes dolog megszurta a kezeimet, — amint 
gyorsan visszahúzom, elhülve,nézem, hogy mi is lehet 
a^. C^od^k csodája, egy még zöld erdei /fenyőtű volt 
az, amely az ujjam hegyén a piros vért kicsalta.

Tudva azt, hogy ezt az ötszáz méter távolból a 
szél semmiképpen seim hozhatta ide, különösen, hogy e 
hely a fenyvestől még jóval! magasabban is fekszik.

Szerte dobtam pár perc alatt a kéverakást és an
nak aljában megtaláltam az én szépen egyháshoz si
muló fenyőfarönkőimet.

A szőlő gazdája után most már neim volt nehéz 
dolog megállapítanom a tettes kilétét.

Az elmondottakban nagyjából körvonalaztam az 
erdőaltiszt nyomozásainál követendő eljárásokat, — de 
ha. valahol, úgy ezen a pályán áll az a jó közmondás, 
hogy a ,,jó pap holtig tanul“.

Soha se nyugodjék bele egy erdőaltiszt abba, hogy 
valamelyik kihágást vagy erdei lopást ismeretlen tettes 
követte el, — kutatva keressen minden legcsekélyebb 
nyomon is addig, míg a tettes kézre nem kerül.

Ha felhasznál egy nyomozásnál minden rendelke
zésére álló eszközt és nyomot, akkor bizton el fogja 
nyerni kenyéradójának és elöljáróinak teljes elismeré
sét, —- s ha azt ki is érdemelte, nyugodtan és emelt fő
vel adhatja át az életen át szerzett tapasztalatokkal 
együtt a reája bízott, védkerületet utódjának, — akkor, 
ha üt a 12. óra, a szorgalmas és becsületes munka után 
.a jól megérdemelt pihenés órája.

Gavra Alajos, 
m. kir erdőőr.

Válaszok egy öreg főerdőőr 
kérdésére

Lapunk folyó évi julius havi 7-ik számában egy öreg 
főerdőiőr kérdését közöltük, amelyre az alábbi válaszok 
érkeztek be tapasztaltabb kartársainktól.

A beérkezett válaszok és az általunk szakemberek
től beszerzett vélemények öreg főerdőő'rünk eljárását iga
zolják s az általános vélemény az, hogy nem a vetésben 
volt a hiba, hanem az elvétett mag nagyrésze lehetett 
rosszx azaz nem volt csiraképes.

A beérkezett válaszlevelekből az alábbiakat közöljük:

Kör-kérdésre felelet
„Az Érd®“ folyó évi 7ik számában közölt „Kör-kér

dés“-! feltevő kartársam felhívására, mint öreg csemete
kertész és földmivelö szólok a feltett kérdésekhez, amivel 
egyrészt a kérdés tisztázását kívánom szolgálni s más
részt fiatalabb, kevésbbé tapasztalt kartársaim szakisme
retét gozdagitani.

Kérdés: 1. Szükséges-e, szabad-e tavaszi magvetés 
előtt a vetésbarázdák (hornyok) helyét, irányát letaposni, 
akár ősszel vagy tavasszal lett a talaj előkészítve1?

2. Kikelés után szabad-e, szükséges-e a sorok közeit 
letaposni azon a címen, mert laza és kiszárad? Megtapo’- 
sással visszatartjuk-e a talaj nedvességét?

3. Akác magvetéseket vetés után előnyös-e, szokás-e 
fogatos, erővel meghengerelni ?

Megjegyzi kérdést tevő, hogy barnahomok talajú 
csemetekertrlől van szó.

Felelet: (1—3) A megmivelés által felforgatott, meg
lazított s szellőztetett üreges talajból, ha a megmunká
lást száraz időjárás követi, gyorsabban elpárolog az al
talajban felgyülemlett viz, mint a megülepedett földből, 
ép ezért, ha a talaj tavasszal lesz vetésre előkészítve., ak
kor előnyös a tömörítése taposás vagy hengerelés által, 
mert az összenyomott föld fölfelé szívja a nedvességet s 
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igy a mag csírázását is elősegíti, de épen azért szárítja 
is a földet, amit azáltal mérsékelhetünk, ha a talaj leg
felső sekély rétegét állandóan párkányit juk és lazán tart
juk.

Ha a magvetés sarjközeit vagy egyáltalán a talajt, 
csak letptossuk vagy hengerezzük és úgy hagyjuk, ezzel 
nem tartjuk vissza a talaj nedvességét, sőt ellenkezőleg a 
talaj gyors kiszáradását segítjük elő.

Tehát ha — különösen laza talajoknál — a kellően 
meg nem ülepedett földet tömörítés céljából letapossuk 
vagy meghengereljük, ugynakkor a talaj felületét a cél
nak megfelelő eszközzel, úgymint könnyű fogasolással, 
kapálással, vágj" gereblyézéssel egyben porhanyitsuk is.

A megtömött földben ugynis hajszál finomságú csö
vek képződnek, melyek a víznek a földből való felszállá
sát közvetítik, illetve a földben lévő nedvességet a föld 
felületéig vezetik. Ha tehát az igy képződött hajszálcsö
veket igy hagynánk, akkor a talaj nedvessége a hajszál
csöveken át a levegőbe elpárologna s a talaj gyorsan ki
száradna. Ezt megakadályozandó, a haj  szálcsövessé  get a 
talaj felszíne alatt a földnek porhang itásával megszüntet
hetjük s igy a hajszálcsöveken felszálló viz nem párolog 
el a levegőbe, hanem a porhanyó réteget nedvesíti. Ugyan
csak a porhanyó réteg magába szívja a levegőben kép
ződő harmatot is s ezzel is a talaj nedvességét gyarapítja.

Esőben szegény, száraz vidékeken és friss mivelésü 
laza talajokon tehát nem észszerütlen a taposással vagy 
hengerezássel való talajtömörítés, de ugyanakkor a talaj 
legfelső sekély rétegét is állandóan porhanyó állapotban 
kell tartani, mert épen ezáltal akadályozzuk meg a talaj 
nedvességének a levegőbe való elpárolgását.

, Megjegyzendő még, hogy erősebb esőzések is tömitik 
és cserepessé teszik a földet, miáltal a hajszálcsövességet 
egészen a talaj felszínéig kiépítik, magától érthető tehát, 
hogy esőzések után is porhanyitani kell a talaj feWö réte
gét, hogy az eső által nyert talajnedvességet a növény
zet számára biztosítsuk.

Minden szakembernek tudni kell, hogy esőben sze
gény, száraz, szeles vidékeken, mint amilyen a mi Alföl
dünk is, az őszi csemeteültetés ígér biztosabb sikert. Sok 
előnyösségénél fogva épen úgy az őszi erdősítés folytán 
felszabadult csemetekertek talaját is ősszel kell előkészí
teni a tavaszi vetésre úgy, hogy ősszel, kb. október máso
dik felében — amikor már kevésbbé gyomosodik a ta
laj — a vetésre előkészítendő1 táblát érett trágyával meg
trágyázzuk és felássuk vagy gondosan keskeny fogasok
kal mélyen megszántjuk, de gereblyézetlenül fogasolat- 
lanul hagyjuk azért, hogy a téli csapadék a göröngyös, 
egyenetlen felületű talajról le ne folyhasson, hanem 
azon megmaradva, azt minél jobban átitassa és a téli 
fagy hatása mellett azt porhanyóvá tegye.

Az igy előkészített talaj a tél folyamán megülepedik, 
eső és hóvizzel megtelik s tavasz nyiltával csak addig vá
runk, amíg a megművelt talaj felső rétege megszikkad. 
Ekkor néhány ügyes munkással ágyásokra osztjuk, ka
pával sekélyen megporhanyitjuk, meggereblyézzük, hor
nyokat huzunk és vetünk.

Ha az elvetett magvak egyenletes korai kelésének 
és a kikelt csemeték sikeres*  fejlődésének biztosítására 
talajunkat, a fentirtak szerint kezJeljük, akkor öntözőkan
nára nem igen lesz szükségünk és az eredménnyel is meg
leszünk elégedve. — Sj- —

Az „Az Erdő“ julius 15-iki számában megjelenő 
„Kör-kérdés“-re a következőkép válaszolok:

1. A tavaszi magvetés előtt a vetőbarázdák helyét 
nem szoktuk letaposni. A főkellék csupán az, hogy ülle- 
pedett földbe vessük a magot. Tehát a frissen előkészí
tett talajjal várni kell 8—10 napot, hogy üllepedjen.

2. Kikelés után nem letaposni kell a sorok közeit, ha
nem épen ellenkezőleg kell cselekednünk: meg kell kapái
val, — vagy kapáló ekével lazítani a talajt. A letaposás- 
sal nem tartjuk vissza a nedvességet, csupán azt érjük 
el vele, hogy a nedvességet feljebb huzzuk, a nedvességet 
akkor tartjuk visza, ha lazán tartjuk a megművelt föl
dünket, vagyis gyakrabban kapáljuk. A kapálással a pá
rolgást vezető csövecskéket tönkre tesszük s igy az alsó 
rétegben levői nedvességet meg tudjuk őrizni a csemetéink 
táplálására. A kapálásnak még az a haszna is van, hogy 
a hosszú és mély gyökérzettel bíró gazokat is kiirtjuk, 
igy azok sem tudják az alsó rétegből elvezetni a nedves
séget.

3. Az ákác magvetéseket, illetve az elvetett sorokat 
kapával szoktuk megtapsikolni, hogy a homok jól a mag
hoz szoruljon. Ha ezt nem tesszük, akkor meg lehet foga- 
tos hengerrel hengereltetni. Mellőzni lehet mind a két 
esetben, ha rövid időn belül kiadós esőt várhatunk.

Tekintve, hogy akác magvetésről van szó, kikelés 
után mívűdig lazán tartsuk a talajt, mert az ákác laza 
szerkezetű, szellás talajt kíván! Gera József.

Egy uradalomban már 39 éve szolgálok, kevés kivé
tellel mindig kezeltem csemetekertet, azért bátorvagyok 
részemről is az információt megadni.

1- ször a tavaszi magvetés barázdák (hornyok) helyét 
sem tavasszal, sem ősszel nem tapostam és nem is szüksé
ges.

2- szor, a kikelés után szintén nem tapostam és feles
legesnek is tartom. A megtaposással szintén nem tarthat
juk fenn a nedvességet, sőt szerintem ártalmára van a 
fiatal, fejlődő csemetének.

3rszor, az akác magvetést egyáltalában sohasem hen
gere ztettem, ha a mag csiraképes és kellőképen át van 
forrázva, mindig jól szokott sikerülni.

Ha már az öreg kartársamnak mindig jól sikerült 
letaposás és hengerezé,s nélkül és csak most az egyszer 
nem, minden esetre a vetőmag nem volt csiraképes.

A letaposást, esetleg hengerezést az ákác mag kivé
telével közvetlen a vetés után szoktuk.

Vasvári József, urad, erdőaltiszt.

1. Szabad, de nem szükséges.
2. Nem szabad. A nedvességet az nem tartja vissza.
3. Nem előnyös és nem is szokás.

Németh József urad, főerdőőr.

POLGÁR KÁLMÁN F7Ä
ÓRA ÉS ÉKSZERTELEPE
BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 5., I. 

ÓRÁK 5 évi jótállással! 
ÉhSZBFBh aranyból hat havi lefizetésre!

KÉRJEN AJÁNLATOT!
JAVÍTÁS! VÉTEL! CSERE!

Vidéki megbízásokra nagy gondot fordítok.
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Ki az, aki. . .?
Tavasz az erdőt,
Lombbal, virággal, 
Ismét megáldotta;
E fenséges szerv hódolóit, 
Kiaz, alti zsarnok módon, 
Jogaiktól megfosztotta?

Kiaz, aki e villam altat 
Sújtott törzsnek sérült ágairól 
A gajjakat letörte?!
Hogy azokból tüzet szítson, 
S e csonka fa törzsét, 
Elégtéssel tehesse tönkre?

Hej, lia tudnám ki az aki 
Testvéreinket elnémítva 
Billincsekbe verte;
Kicsi vagyok, de nagy a toliam, 
Mint lándzsát szegezném rá, 
Ki ezt tenni merte!
Kisszállás, 1928. junius 15.

Czakó J.

Beszámoló
Több kartársunk leveléből látjuk, hogy érdeklődnek 

az iránt, hogy a közgyűlés óta tartottunk-e már választ
mányi ülést és ha nem miért nem?

Ez érdeklődésekre itt adjuk meg a választ:
A közgyűlés óta, azaz f. évi február hó 19-ike óta 

tényleg nem tartottunk meg választmányi ülést.
1 Ennek többféle komoly oka van.
Először: az, 'hogy a közgyűlésen tárgyalt ügyekből 

folyólag, a közgyűlés által a választmányra bizott felada
tok, az eddig eltelt néhány hónap leforgása alatt nem vol
tak kellően keresztülvihet ők és befejezhetek.

Másodszor: az alapszabályok, melyeket a belügymi
nisztérium kiegészítés végett visszaküldött s amelyekben 
a címkérdés ügye csak a közgyűlésen volt eldönthető, át
dolgozás után felküldettek ugyan a belügyminisztérium, 
hoz, de még ezideig onnan vissza nem erkeztek.

Ha^rmdszor: az erdőtörvény revíziója kapcsán, a 
vándorgyűléseken és a közgyűlésén a Kar erdekeit illető
leg kifejezésre juttatott kívánságok alapján, az ügyv. 
elnök által elkészített s az uj erdőtörvényben biztosítandó 
ügyekre vonatkozó javaslat illetékes helyen ezideig még 
nem volt előterjeszthető.

Fentiekből folyólag, épen a legfontosabb ügyeink, 
jelenleg még részben függőben, részben tárgyalás előtt és 
alatt állanak s igy a választmány elé csak apróbb ügyek 
derülhettek volna. Ezek miatt azonban a választmányt 
összehívni nem volt volna célszerű, mert a választmány 
összehívása a' M. E. 0. Sz.-nek tetemes kiadást jelent, mi
vel a választmányi tagoknak úti és egyéb költségeit fe
dezni kell. Ezért ügyvezető elnökünk a köteles takarékos
ság szemelőtt tartásával a választmányi ülést akkor fogja 
egybe hívni, amikor már módjában lesz a választmánnyal 
fentebb jelzett fontos ügyeket pozitív tények, illetve ered
mények után letárgyaltatni.

Tagjaink szaklapunkból a „MEOSz“ működéséről 
minden tekintetben mindenkor kellő tájékozást szerezhet
nek s igy ügyv. elnökünk a választmányi ülésnek elha

lasztását, az adott helyzetben — amelyről részletesebben 
a választmányi ülést tájékoztatni fogja, — költségkímé
lés céljából előnyösebbnek tartotta. Előre láthatóan a vá
lasztmányi ülést f. évi szeptember havi lapunkban fog
juk meghirdetni, ha pedig ez előbb válik lehetővé, úgy a 
tagokat ajánlott levélben fogjuk kellő időben értesíteni.

A magánuradalmi kartársak nyugdíjalap ügyében 
kibocsátott felhívásunknak és kérdő-lapjainknak ezideig 
még igen csekély visszhangja támadt, aminek okát abban 
kell keresnünk, hogy a legtöbb kartársunknak még nem 
jutott ideje vagy nem volt reá módja, hogy a kenyéradó 
gazdájával vagy annak megbízott tisztjével ezt az életbe
vágóan fontos ügyet megbeszélhette volna, reméljük 
azonban, hogy a jövő lapszámunkban már nagyobb érdek
lődésről, illetve több eredményről fogunk beszámolhatni. 
A beérkezett első néhány levélből azonban azt látjuk, 
hogy ,a kartársak egy kis tévedésben vannak, illetve a kö
zölt felhívás és kérdő-lapokban foglaltakat nem egészen 
jól értették meg abban a tekintetben, amit a nyugdíjalap 
befizetésekről irtunk.

Azt írják ugyanis egyesek, hogy jobb volna minden
kire, az állása, rangja, kora és keresete arányában rend
szeresen fizetendő járulékot kiróni és nem fix egyszeri hoz
zájárulásokat kívánni, mint a faár % és hajtópénzek stb.

Ezt mi is jól tudjuk és amit közöltünk, azt nem is 
igy kell értelmezni, mert mi sem úgy akarjuk, hogy fix 
összegnek egyszeri befizetésével már az illető nyugdíjjo
gosult legyen.

A tévedés a kartársak részéről abban van, hogy ők 
a nyugdialap létesítése, fenntartása és növelése, valamint 
a nyugdíj járulék között nem tesznek különbséget és nem 
látják meg, hogy ez a két dolog egymástól teljesen külön
álló valami. A dolog lényege; tudniillik abban van, hogy 
előbb meg kell teremteni a nyugdíjalapot és ha ez már 
megvan, azt fenntartani és növelni kell. Ezt a célt szol
gálják az állam hozzájárulása, az erdőbirtokosok önkén
tes ‘adományai, a faanyagok eladásánál e célra, beszedett 
%-os összegek, a kartársak által megajánlott és befize
tendő adományok, pld. hajtópénzek s\b. és a gyűjtés vagy 
bármi más módon, bármiből származó bevételek. Az ily- 
módon összegyűjtött illetve létesített és szaporított tőke
összeg az az alap, amely az egyesekre kor, rang, állás, ke
reset, szolgálati idő stb. alapján megállapított, kivetett 
és rendszeresen fizetendő nyugdíj-járulék hozzáadásával 
növekedne, lehetővé teszi és biztosítja a nyugdijjogosul- 
taknak járó nyugdíj összegek zavartalan és rendszeres ki
fizetését.

Tévedés tehát azt hinni, hogy aki pld. adományt ad, 
vagy gyűjt, vagy bizonyos faeladási százalékot fizet be, 
ezzel a rendszeres nyugdíj járulék fizetésének kötelezett- 
alól mentesül és igy is nyugdíjjogosult, igy teljes lehe
tetlen volna a nyugdíjalapot létesítése után fenntartani 
és növelni, mert magából az alapból nem szabad és nem 
is lehet annak veszedelme nélkül nyugdijat fizetni.

Ezért kell olyan nagy összegű ‘alapot összehozni, 
amelynek időközi kamatjövedelme teljes fedezetet nyújt a 
kifizetendő nyugdijak összegére, az alap érintetlenha
gyása és lehetőleg foozatos növelése mellett.

Az ilyen nyugdíjalap létesítéséhez, fenntartásához 
és növeléséhez szükséges tehát az állam, az erdőbirtokos 
és az alkalmazottak hozzájárulása, adományok és meg
ajánlott időközi jövedelmek beszolgáltatása utján és et
től teljesen függetlenül elkerülhetetlenül szükséges mind
három tényező részéről a nyugdijjárulékok rendszeres be
fizetése is.
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A nyugdíjalap létesítése az az első lépés, amely tár
sadalmi utón a három tényező összefogásával lehetséges 
és okvetlenül megteendő.

Mig a> nyugdíj járulékok meghat ározása, illetve meg
állapítása, kirovása és behajtása, az a második lépés, 
amely már vagy külön nyugdíj alapszabályokkal, vagy 
ami a legjobb volna, az uj erdőtörvény keretein belül 
kellene, hogy törvényes szabályozást nyerjen s amire a 
már megszavazott lex Vass is mintául es praecedensül 
szolgálhat..

A kérdő-lapok kibocsátásának célja épen az, hogy 
beérkezésük után a kérdőpontokra adott válaszokból pon
tos statisztika legyen összeállítható arra nézve', hogy 
milyen az egyes erdészeti alkalmazottak teherbírása? 
milyen az egyes erdészeti alkalmazottak áldozatkészsége ? 
és végül mindezeket egybevetve megállapithátó-e >a nyug
díjalap társadalmi utón, az említett tényezők önkéntes 
összefogásával, vagy pedig szükségessé válik az, hogy ‘a 
magánuradalmi erdészeti alkalmazottak nyugdíj ügye az 
uj erdőtörvény keretein bélül intézményesen biztosíttas
sák? !

A nyugdíjalap ügyének, mint minden más, az erdé
szeti alkalmazottakat érintő ügynek a sikere: lényegében 
attól függ, hogy azok megvalósithatá'Sá érdekében milyen 
nagy mértékben táimogatják a Kartársak a „MEOSz.“ 
vezetőségét, azaz milyen arányban fognak a „MEOSz.“ 
tagjai szaporodni, illetve mily nagy lesz a „MEOSz.“ 
zászlaja alá sorakozók tömege, amely egységes akarat- 
nyilvánitó'sával, a sikerben való rendíthetetlen hittel, ki
tartóan fogja támogatni vezetőit nehéz munkájukban.
: ; ‘ N. R.

j óvóért
Ha a mindenható egyenlő felfogással áldott volna 

meg mindnyájunkat, akkor ma már cca. 3000 tagjának 
kelelne lennie a szövetségünknek. De mivel, sajnos, ez 
nem úgy van, azért még ma is csak 800 a tagok száma.

Én azok közé számítom magam, kik a legnagyobb 
anyagi gondokkal küzködnek, de mégis csak kiizzad
ják a tagdíjat, mert belátják, hogy célt csak úgy érhet 
el a szövetség, ha minél több tag nevében követelhet.

Nagyon sok kollégát kapacitáltam, hogy lépj ne be 
a Meoszba és érdekes, valamennyi azt hangoztatta, mi
helyt tehetsége engedi azonnal beiratkozik, de ,ugy lát
szik, ők tehetségnek azt számítják, ha már annyira 
vannak, hogy az okoz gondot, hogy mit is kezdjenek 
a kis megtakarított pénzükkel? Mert tudtommal már 
valamennyinek volt szerencséje egy-egy értékes szőr
més ragadozóhoz és még sem került a tagdíjra. De 
miért? Szerintem csak azért, mert azt véli, hogy majd 
kikaparják mások a sült gesztenyét, miért rövidítse 
meg magát évenként 14—16 pengővel?

Tehát ez az a rövidlátás, amiért el kell, hogy ke
seredjen minden jobbszándéku kartárs, akik ambíció
val és a legnagyobb odaadással küzdenek szövetségünk 
felvirágoztatásán.

Nem értik meg, hogy erkölcsi kötelességünk küz
deni azért, hogy fiaink és unokáink jövőjét elősegit- 
sük. Nem értik meg, hogy a nép szaporodik, de az er
dőterület nem és ha gátat nem vetünk mi, a szakmánk
ba özönlő nem erdész- és vadászcsaládokból származók 
elé, akkor jogosan illetnek utódaink szemrehányásai 
közömbösségünkért.

Nem értik meg, hogy ez a jelenleg/ szakmánkban 
működők ellen nem szól, hanem csak az ezután jö
vőknek.

Ha majd valamikor a jelenleg oly közömbös és a 
szövetséget nem támogató kollégáknak a gyermekei 
nem juthatnak apjuk pályáján az érvényesüléshez, 
gondoljanak arra, hogy nagyrészt ők maguk voltak 
gyermekeik ellenségei azzal, hogy nem támogatták an
nak idején a szövetséget, hogy ki bírta volna küzdeni 
azt, hogy amig egy erdész- vagy vadászembernek a fia 
pályázik, addig más pályabeli gyermeke számításba 
nem jöhet.

Mindezektől eltekintve is okos és célszerű lenne 
minden kollégának belépni szövetségünkbe, hogy arra 
az erőre juthatna a szövetség, hogy tagjait hetenkint 
megjelenő szaklappal láthassa el, hogy a jelenlegi kor 
szellemében haladhatnánk mi is a tudománnyal, mert 
oly rohamosan halad az erdészeti tudomány fejlődése, 
is, hogy szégyenünkre majd fiainkat nem tudjuk kellő 
oktatásban részesíteni vagy ő tőlük kell majd öreg 
napjainkra tanulnunk!

És aztán igazán annyira műveletlennek kell, hogy 
maradjunk, ahogy a szokás mondja, ha valaki bután 
cselekszik, nem vagyunk ám az erdőn!

Tehát kedves kollégák, kik olvassátok e sorokat, 
gondoljátok meg, hogy nem a saját egyéni és pillanat
nyi hasznunkért, hanem a kedves fiaink jövője érde
kében cselekszünk leginkább ha fáradozunk (Szövetsé
günk felvirágoztatásán.

Tegyünk félre minden önző és mellékgondolatot, 
csak az erdészet, vadászat és a leszármazóttaink jövője 
lebegjen szemeink előtt. Mondjunk le inkább egy pár 
mulatságról, vagy fényűzőbb öltözékről, esetleg még a 
trafikról is, hogy eltőeremthessük azt a 3.50 pengőt 
negyedévenként és az esetleges temetkezési segély 
alapja javára szóló 1 pengőt.

Remélem, nagyon sokan vagytok, kedves kollégák, 
kik velem egyet értetek, mutassuk meg, hogy ha az er
dőn vagyunk is, de azért nem vagyunk sötétek és meg
értjük a kor hivó szavát, mely cselekedetre szólít ben
nünket, hogy szövetségünk minnél szilárdabb, tagjai 
pedig az élet követelményeinek leginkább megfelelő 
kultúrában és jólétben emelkedhessenek.

Az idős kollégáknak azért kötelessége, hogy támo
gassa célunkat, mert a mulasztásaikat kell pótolniok, a 
fiataloknak pedig azért, hogy idővel élvezhessék fára
dozásaik gyümölcsét. A jómóduaknak azért, hogy er
kölcsi kötelességük a támogatás, a nélkülözőknek pedig 
azért, hogy jobb jövőt csikarjanak részükre ki.

Szóval, aki nem akar tag lenni az nem számíthatja 
magát a jobbérzésü szaktársak közé.

Félre a kicsinyességekkel és az önmagát különb 
embernek való tartással, mert az igazság az, hogy min
den pályáján vannak szerencsés és szerencsétlen egyé
nek, de azért lenézésnek helye olyan embernél, aki mű
veltnek tartja magát, szaktársa részére nem lehet. 
Hogy valakit főerdésznek vagy csak erdőkerülőnek 
tistztünek, az nem számit ebben :az esetben semmit, leg
feljebb az okos emberek megvetését érdemelhetik ki 
részükre azok, akik önként tartják magukat társadal
milag*  magasabb osztályban, de az is csak azt hozza 
magával, hogy annál inkább kötelessége volna a tagok 
sorába lépni, hogy a magasabb szellemi és anyagi te
hetségével szolgálja a szövetség céljait.

Kedves szaktársak, értsük végre meg, hogy egy
ségben az erő! **
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Vétessük magunkat észre, hogy mi is hasznos em
berei vagyunk a köznek. Hisz jelenleg azt sem tudjuk, 
hogy a társadalom mely rétegébe tartozunk? Tömörül
jünk és egységesen többre megyünk.

Célunk .egy szebb és jobb jövőt teremteni, mert 
megérdemeljük, hisz mi teljesen a jövőnek dolgozunk, 
amit mi művelünk annak hasznát igazán csak a jövő 
emberei látják, de a kenyéradóink sem nélkülözhetnek 
bennünket jelenben sem, ha azt akarják, hogy utódai 
hálával gondoljanak reájuk vissza. _ _

Adja a mindenható, hogy a folyó év végén a veze
tőségünk 3000 tag után befolyt összegről számolhasson 
el és örömteljes jövőt jósolhasson.

Nemeth József, 
urad, erdőőr.

hegyháti

Sarlózás
Irta: Németh József, uradalmi főerdööt, Nádasd 

A Körmendi-hercegség nagykiterjedésü 
erdőségeiben, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a sarlózás okvetlenül szükséges itt, mit az a tény 
bizonyít leginkább, hogy a jelenleg 30—80 eves kor
ban levő erdőrészletek a legjobb talajon is tulku on- 
böző korú és záródásnak, míg a 30 even aluliak a leg
silányabb talajon is egyenletesek, mert ezek mar sarlo- 
zással is művelve lettek. Ezelőtt 30 evvel meg lehetet
len volt a sarlózás a munkáshiány miatt es így a te - 
újítások nem sikerülhettek a gyomfák, cserjék es a dús 
füvek miatt, miket jelenleg a sarlózással távolítunk el 
és igy mindig láthatjuk, hogy hol szükséges a pótlás 
legllAki1nem ismeri a hegyháti sikvidék erdőségeinek 
talaj- kiima és fatenyésztési viszonyait, az sohasem ért
heti meg hogy milyen óriási erőfeszítés es türelem 
.szükséges ahoz, hogy kellő értékű és állapotú erdőket 
nevelhessünk. ,

Hogy itt a sarlózás és a tulkorai tisztogatás any- 
nyira szükséges, sőt elkerülhetetlen, azt csak mi tud
juk, kik vele foglalkozunk. ‘ Természetesen a sarlózás
nak vannak hátrányai is, de az előnyei sokkal nagyob
bak <s igy erdogazdasagi jelentősege inkább hasznos, 
mint károis. . z

Előnyei: 1. megmentjük a gyenge csemetéket a fü 
elnyomása ellen és megszabadítjuk a kellemetlen szom
szédok élősködéseitől, tudniillik a tenyésztésre nem kí
vánt cserjéktől és fáktól;

2. mentesítjük az alomtüz veszedelmeitől;
3. a szükséges pótlások könnyebben eszközölhetök, 

mintha túlsók gyom fedné a talajt;
4. az egér fészkelése és szaporodása nem oly ked

vező, mintha a fü bentmaradt volna;
5. a sarlózás után finomabb sarjufü elég korán 

fejlődhetik és a vadak nem rágják oly mohón a lomb
csemetéket;

6. levegősebbé válik a csemeték körűiét? és ke
vésbé fogékonyak a gombák, rovarok és a nedvesség 
stb. káros befolyásaira;

7. a tűhasználat is jelentékeny hasznot hoz a bir
tokosnak, mely haszon az erdő gazdaságosabbá tételére 
fordít tátik.

Hátrányai: 1. a még kellően be nem gyakorlott 
sarlózók sok csemetét levágnak;

2. a védelmet igénylő csemeték kitétele a napszu- 
rás veszedelmének:

3. a talaj kitétele a nap szárító hatásának;
4. a talaj soványitása a fütrágya elvonása miatt;
5. a széna kihordása alkalmával sok csemetét le

taposnak stb. Szóval hátrányai is elég jelentékenyek,, 
de kénytelenek vagyunk mégis a sarlózást alkalmazni, 
mert a gyakorlat azt mutatja, hogy az előnyök sokkal 
nagyobbak, mint a hátrányok. Igaz, hogy ez csak a 
hegyháti fennsíkon álló tarvágásos szálerdőkben van 
igy, azért Én a sarlózást csak itt és nem általánosság
ban tartom hasznosnak.

A sarlózás kezdete csak augusztus 15-ike körül le
het és folyik, amíg csak el nem végeztünk a sarlózandó 
részekkel, avagy a hó le nem esik.

A sarlózott széna 30—50 kg. súlyú petrencékbe 
rakatik, melyet aztán két rúdon — amit alája dug
nak — lehordanak a területről a szélesebb nyiladé
kokra, hol részelés céljából 4—8 q súlyú boglyákba 
rakatnak és azután szekereken az urasági részt erre al
kalmas helyeken 50—100 q kazlakban hordanak és rak
nak össze a sarlózók. A szénakazlak a következő év 
tavaszáig bántatlanul maradnak, hogy a tél folyamán a 
vadak fogyaszthassák és az ‘értékesítés tavasszal leg
jobb.

A sarlózás eszközlése alkalmával szigorú ellenőr
őrzés gyakoriandó, hogy a munkások el ne feledkez
hessenek a kellő figyelemről. Ha egy sarlózó annyira 
ügyetlen, hogy nem bír kár nélkül dolgozni, a munká
ból ki állít tátik és igy a többiek kellő figyelemmel dol
goznak, hogy az elkergetés szégyenétől megmenekül
hessenek.

A sarlózás a fü minősége és mennyisége szerint 
egyharmad, fél, kétötöd, vagy kétharmad részért — 
esetleg, ahol túl tüskés, vagy silányminőségü a fü, az 
egészet is megkapják, mert a célunk nem az, hogy a 
pillanatnyi jövedelmet szaporítsuk, hanem az, hogy 
minél szebb és értékesebb erdőket neveljünk az utó
kor számára A sarlózások csak az 1—6 éves vágások
ban alkalmaztatnak.

Felhívás*
Az Eszterházy Hercegi uradalomban 

működő kartársainkhoz!
Kedves Kartársaim, hiába forgatom, hiá^á nézem 

lapunkat, szomorúan kell tapasztalnom, hogy a mi ura
dalmainkból nagyon kevesen vagyunk az MEOSz. szö
vetségének névsorábau. Mi lehet ennek az oka?

Má!s uradalmakéból, magánbirtokokról, szóval min
den felől, tömegesén sorakoznak szövetségünk zászlója 
alá, csak ti kedves Kartársaim, kik meglehetős számmal 
vagytok uradalmunkban, maradtatok el tőle. És miért? 
Uradalmunk vezetősége ezt egyáltalán nem ellenzi, sőt 
kedvelik mindazon intézményeket, amelyek alkalmazot
tainak a művelődését, hala’dását a korral segítik élői. Hát 
akkor miért maradtok él, vagy miért jelentkeztek ily las
san? Hiszen tudjátok, erezhetitek, nekünk is van egy sé
relmünk, egy bajunk, mely orvoslást kíván: A nyugdíj! 
Ez nálunk is rendezettén. Igaz, hogy a fizetés tekinteté

* Vettük és adjuk kartársunk felhívását azzal a megjegy
zéssel, hogy bizony ideje, volna már, hogy összegyűljünk mind
annyian a MEOSz.-ban, mert a MEOSz. kulturmunkája és hu
manisztikus működése ellen bizony nem lehet kifogása semmi
féle uradalmi vezetőségnek. Szerk,
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ben hálával tartozunk kenyéradóinknak, vezetőségünk
nek, mert rendes beosztással a fizetésünkből tisztessége
sen élhet az e^dőLegénytől felfelé a főerdőőrig minden 
egyén, amit nem mindenhol lehet megtalálni. De e mel
lett nekünk is van egy elintézni valónk, a nyugdijunk. 
Rendelet szerint, akik 1920-tól l'et’tk kinevezve uradal
munkban, azok már nem nyugdijjogosultak. Tehát az uj 
és jövő generáció számára a nyugdij nálunk elveszett. 
Mi, mint a régebbiek nem fizettünk rá. Pedig az én né
zetem szerint, ezzel nem akarom elitélni nagytekintetü 
erdőigazgatóságunlk rendelkezéseit, évtizedeket leküzdve, 
tisztességes szolgálati időnk letelte után mi is, kiktől a 
jövőben már több munkát kívánnak tiszti elöljáróink, 
megérdemelnénk úgy a nyugdijat, mint elődeink. A fi
zetésünk szerint nem vagyunk arra utalva, hogy lopjunk, 
de félre nem tudunk tenni. A gazdálkodásainkat is any- 
n'yira szabályozzák, hogy a nyugdijunkat lehetetlen pó
tolni.

Tehát nekünk, kik nem kerültünk abba a szerencsés 
helyzetbe, hogy nyugdijra számíthatnánk, feltétlen be 
kell lépnünk -az olyan szervezetbe, amely öregségünkre 
létünket biztosítja. Nehogy koldus tarisznya legyen osz
tályrészünk, vagy azoknak az ajtajára legyünk utalva, 
kiket valami kihágás végett üldöztünk az erdőből. De 
ki tudná a jövőt kedves kartársaim. Jöhet közibe egy 
baleset és elszállítja a kenyérkereső apát, vagy szolgálat
képtelenné válhatik. Mi lesz a családdal? Az uradalom 
segélyt nem ad. Erre feltétlen gondolnunk kell.

Vannak egyesek köztünk, kiknek könnyebben, job
ban megy dolguk, habár uradalmunk a megélhetést 
mindegyikünknek biztosítja. Az ilyen kartársaknak is el
maradhatatlan kötelessége ezt az ügyet támogatni, amely 
nyugdijunkat rendezi. Mert ez közérdek. Tehát felkér
lek benneteket kedves kartársaim, minél előbb legyetek 
szövetségünk tagjai. Azt a csekély kis anyagi áldozatot, 
14 pengőt évente, mindegyikünk be tudja küldeni, mert 
az még telik fizetésünkből. Remélem és hiszem, hegy ké
résemet siker koronázza, ezek után jobban siettek be
lépni szövetségünkbe, amely a közjóért dolgozik. Legye
tek harcosa erek a szervezetnek, azoknak a derék kartár
saknak az oldala mellett, kik maguknak ezt célul tűz
ték ki!

Kartársi üdvözlettel
Szimrisztev József

Erdeifenyőmag, feketeíenyőmag, luc
fenyőmag, vörösíenyőmag, minden bél
és külföldi tűlevelű és lombfa nagot: ma
gaskőris, juharmagok, akác mag. Erdé
szeti csemeték saját faiskolából, gyü
mölcs vadoncok. Slav. kocsányos és 
kocsánytalan tölgymakk. Kocsányos, 
kocsánytalan és csertölgy csemete! 
4 é. is. lucfenyőcsemete tavaszi vetésre, 
illetve ültetésre ajánl garantált, legprímább 
minőségben

Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár 
Árjegyzék Kőszeg (Vas megye)

5420—1928. F. M. I—2.'szám.

Felhívás
alföldi erdők telepítésére, facsoportok, szélfogópászták 
és fasorok létesítésére, valamint a kopár és vízmosásos 

területek beerdősitésére.
Az Alföldön telepítendő erdők és gazdasági fásí

tások létesítését, valamint a kopár és vízmosásos terü
letek beerdősitését a gazdasági viszonyok megjavítása 
és az ország faállományának emelése céljából gyorsabb 
ütemben szándékozom megvalósítani és azért az erdő
sítésre és fásításra kötetiezett, vagy az azokat önként 
teljesítő birtokosokat az 1923. évi XIX. t.-c. 15. §-ában 
és az 1879. évi XXXI. t.-e. 177. §-ában emlitett ked
vezményeken felül a rendelkezésemre álló hitelhez mért 
legmesszebbmenő állami támogatásban óhajtom része
síteni.

Az alföldi erdők telepítése; fasorok, szélfogópász
ták és facsoportok {létesítésére; valamint az ország bár
mely részén levő kopár és vízmosásos területek beerdő- 
sitéséhez, — tehát a törzskönyvezett erdőterületek vá
gásait és tisztásait ; a városok és községek belterületté, 
tereit és utált, valamint az állami és törvényhatósági 
utakat kivéve, — a szükséges csemetéket és suhan go
kat az államerdészeti csemetekertben kiszedve, telje
sen díjmentesen bocsátom a birtokosok rendelkezésére. 
Méltánylást érdemi1 ő esetekben, az államerdészeti cse
metekertektől távolabb eső birtokosok, valamint az il
letékes m. kir. erdőigazgatóság által igazoltan rossz 
anyagi viszonyok között lévő és fuvarerővel nem ren
delkező kis- és törpebirtokosok, nemkülönben a sze
gény birtokosságok tulajdonában vagy birtokában lévő 
területek beerdősit éséhez és fásításához szükséges cse
metéknek és suhángoknak pedig nemcsak a termelési 
és kiszedési költségeit engedem el, hanem azokat meg
felelően csomagolva díjmentesen abba a községbe is el- 
szállittatom, amelynek határában azok elültettetnek.

Erdészeti szakközegeimet utasítottam, hogy a be- 
erdősiésre és fásításra alkalmas területekkel rendelkező 
birtokosokat személyesen keressék fel; a kérdéses te
rületeket vizsgálják meg; az erdősítésre és fásításra 
vonatkozó szakszerű felvilágosításokat és útmutatáso
kat adják meg; gondoskodjanak arról, hogy a birtoko
sok a befásitandó terület , talajának és a tulajdonos 
gazdasági igényeinek megfelelő mennyiségű és minő
ségű csemetékben vagy suhángokbán részesüljenek: 
szükség esetén a birtokos kérésére pedig az ültetési 
munkálatokat is díjtalanul vezessék és iráUyitsák.

Feltételül kikötöm azonban, hogy a birtokosok az 
igényelt és kiutalt csemetéket és suhángokat a kellő 
időben átvegyék, az erdészeti szakközegeim által előirt 
módon és időben tényleg elültessék, az ültetéseket gon
dozzák és azokat a károsít ásóktól1 megvédjék. A cse
meték és suhángok azok elültetéséig a m. kir. kincstár 
tulajdonát képezik, azokért tehát az igénylők büntétő- 
és magánjogi felelősséggel tartoznak.

A Magyar Alföldet magában foglaló törvényható
ságokban és nedig Békés. Hajdú, Jász-Nagykun-Szol- 
nok és Szabolcs vármegyékben, valamint Arad, Bács- 
Bodrog, Bereg. Bihar. Borsod, Csanád, Csongrád. He
ves. Pest-Pilis-Srft-Kiskun. Szatmár, Torontáí, Ung és 
Zemplén vármegyéknek a Magvar Álföldhöz tartozó 
síkvidékü részein lévő szolgabirói járások és rendezett 
tanácsú városok, továbbá Baja. Debrecen, Hódmező
vásárhely, Kecskemét és Szeged törvényhatósági jog
gal felruházott városok területén nagyobb gazdasági
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fásításokat, hosszú és széles szélfogópásztákat létesítő 
és kiterjedt erdőt telepitő birtokosoknak, — amennyi
ben az illetékes m. kir. erdőigazgatóság által igazoltan 
rá vannak utalva és kérik, — a rendelkezésemre álló 
hitel keretén belül az ingyen csemetéken kiviil kát, 
holdanként 50 pengőig terjedő kamatmentes állami köl
csönt nyújtok.

A főbb feltételek, amelyek mellett erősítési köl
csönt engedélyezek, a következők:

1. A kölcsön kamatmentes s tartama 20 (Húsz) év.
2. A kölcsön törlesztése és az erdészeti hatóság ál

tal jóváhagyott erdősítési terv szerint kitüntetett egész 
terület beerdösitését követő év október hó l-'én kezdő
dik, minden év október hó 1-én esedékes és ettől az idő
től számított 20 év alatt- évi egyenlő részletekben fize
tendő vissza.

3. Az engedélyezett kölcsön annyi 50 pengőig ter
jedő évi részletösszegben fog kiutaltatni, mint ahány 
kát. hold terület beerdősitésére a birtokos évente: vál
lalkozik, illetve amennyit az illetékes m. kir. erdőigaz
gatóság véleménye szerint előrelátható 1!ag teljesíteni 
képes. A törlesztési részletek a tényleg felvett összeg 
alapján állapíttatnak meg.

4. A kölcsönösszeg a „Kötelező nyilatkozatában 
foglaltak terhe alatt kizárólag a megjelölt terület be- 
erdősitési költségeire szabad fordítani.

5. A kérdéses terület beerdősitésére vonatkozó és 
az illetékes m. kir. erdőhivatal által a birtokossal egyet- 
értőleg összeállított tervet csatolni kel1 a kérvényhez.

6. A beerdősitett területeket tartozik a birtokos 
saját költségén gondozni, az idővel netán szükséges 
pótlásokat foganatosítani és a beültetett területet min
den, — főként a legeltetés álal okozható, — kárositá- 
soktói1 megóvni és megőrizni.

7 Tartozik az erdőbirtokos az államerdészetnek az 
erdősítés idejére, a fafajok megválasztására és az ülte
tés módjára vonatkozó útba igazításait elfogadni és kö
vetni és tartozik magát az államerdészet díjtalan ellen
őrzésének alávetni.

8. A kölcsönösszeget a birtokos bármikor felmond
hatja és az egész kölcsönösszeget annak lejárta előtt 

ármiker visszafize theti.
9 A kölcsönösszeg és a feltételek biztosítása céljá

ból a kölcsön, annak esetleges késedelmi kamata i és 
megfelelő költségbiztositási összeg a beerdősitendő in
gatlanra tfPekjegvzőköinyvileg fog a m. kir. kincstár 
javára bek ebei eztetni.

10. A kölcsön iránti kérvényeket a m. kir. erdőhiva
tal utján a területileg illetékes m. kir. erdőigazgatósá- 
"okhoz knll benyújtani, ahol a további felvilágosítást 
is megadják.

A konár éq vízmosásos területek mielőbbi beerdő- 
qifpqp ás megkötése. — különösen árvi zvéd elírni szem- 
n-ontból srdvnq magán- és közgazdasági érdekből szük- 
^ges. A siker érdekében tehát az ilven területek gaz- 
daqáod megjavítását rendelkezésemre álló hitelhez 
mértpn szinten messzemenő állami támogatásban szán
dékozom részesíteni. Az’íncrvpn elemeteken és a cseme
ték esetleges szállítási költqéo-ein kiviil rendkívüli ál- 
!ami nénzsecrélvhen fngrim részesíteni elsősorban azo
kat nz illetékes m kir erdoigahatóságok által igazolt 
s,z-no^nv nnvaai körülménvok között W birtokosokat, 
akik a kopár-fásítási és vízmosás-kötési munkálatokat 
a knnáriavítási tervben előirt időnél rövidehb idő alatt 
teljesítik illetve, akik az évenkint előirt területeknél 
nagyobb terület eberdősitésére vagy megkötésére vál

lalkoznak. A segélyt szóban vagy írásban a területileg 
illetékes m. kir. erdőhivataltól kell kérni. A pénzse
gélyeket a m. kir. erdőigazgatóságok utján a munká
latok elelnőrzésével és vezetésével megbízott államer
dészeti szakközegek kezéhez fogom kiutalni, akik a se
gélyt a teljesített munka arányában fizetik ki.

Hasonló állami támogatásban fogom részesíteni a 
birtokosok kérelmére a hatóságilag még ki nem jelölt 
és jóváhagyott tervvel még nem biró kopár és vízmo
sásos területek tulajdonosait is, amennyiben a kérdéses 
területek beerdösitését a m. kir. erdőigazgatóság is ja
vasolja.

M. kir. földmivelésügyi miniszter.

Helyreigazítás! F. évi julius havi 7. számú lapunk
ban a „Falopások felde'r’ité'sérőr‘ című cikknek 5. be
kezdése' 2. sorábati sajtóhiba csúszott be s ezen kitétel 
„az erd^eruböi{el szemben“ helyett, helyesen „az erdő
területével \sz0mben“ olvasandó.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Nőtlen erdőlegény, ki egyszerű irodai munkára is 

használható, azonnal felvétetik. Erdőőri vizsgát tett, né
metül tudó előnyben. Királyréti uradalom Erdőhivatala, 
Szakolya. (Nógrád1 m.)

Szerkesztői üzenetek
Mayer Oszkár, Vál: Levelezőlapját vettük. A be

küldött 12 P-t kívánsága szerint elszámoltuk. Felesé
gét is beírathatja a temetkezési segélyalapba s ugyan
úgy mint a többi, 1 P beiratási dijat és halálesetenként 
50 fillér járulékot kell fizetnie, azaz jelenleg négy ha
láleset után 4X50=2 P-t, együtt tehát 3 P-t kell be
küldenie. Szív. üdv.

Németh József, urad, föerdőőr: Levelét vettük. A 
'beküldött cikkeket nem tudjuk mindig azonnal közölni. 
Sorrend szerint kell azokat beosztani s csak akkor kö
zöljük, ha arra szükségünk van és arra hely van, fel
téve, hogy közlésre alkalmas. Szív. üdv.

Müller István, Nagybörzsöny. Levelében megírt 
ügye igen bonyolult és igen nehéz igy távolból a tény
állást elbírálni. Ha tényleg igazságtalanul történt elbo
csátása és jogos járandóságait nem adták meg, úgy nem 
adhatunk más tanácsot, mint azt, hogy forduljon egy 
ottani ügyvédhez és ha az is azt ajánlja, perelje be az 
uradalmat. Az állástkereső'k névjegyzékébe felvettük s 
a hozzánk érkező pályázati hirdetményeket annak ide
jén önnel is közölni fogjuk. — Szív. üdv.

Vasvári József, urad, erdőőr. Levelében a vándor
gyűlésre vonatkozó javaslatát előjegyeztük. A küldött 
15 P-t kívánsága szerint elkönyveltük s ha még küld 
4 P-t, úgy ezze'l tagdija 1929. VI. 30-ig rendezve lesz. 
Szív. üdv.

Gaál Jenő, urad, főerdőőr: Levelét vettük. Lapun
kat megküldöttük. Igaz örömmel olvastuk, hogy a fő
mérnök ur oly atyai jóindulattal karolta fel nyugdíj
alapunk ügyét és pártolja a. gróf urnái, szeretnek, ha 
so'k ily vezető volna az uradalmaknál s hálásan köszön
jük a magunk részéről is megértő lélekre valló szives 
támogatását. Szív. üdv.
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Kiss György, főerdőör. A gyűjtött és beküldött 5 
P-t köszönettel vettük és a segélyalapra bevételeztük. 
Szives támogatását köszönjük. Szív. üdv.

Gyüszü József, Szin. Lapunkat címére pontosan 
megküldöttük. Teljességgel érthetetlen, hogy egyes 
kartársainkhoz lapunk csak késve vagy egyáltalában 
neim érkezik meg. Reklamálja meg az ottani posta fő
nökénél. — Temetkezési Alapba beléphet, beiratási dij 
1 P és halálesetenként 50 fillér járulék fizetendő. Ez- 
időszerint tehát összesen 3 P-t kell beküldenie. Szív. 
üdvözlet.

Hank Ferenc, fővadász: örömmel olvastuk levelét, 
a megajánlott 1 P-t és hajtópénzeket köszönettel vesz- 
szük. Az erdőtörvényt az erdőfelügyelő könyvtárából 
esetleg kölcsönképen betekintésre megkaphatja, ha 
kéri; felvilágosítást pedig bizonyára szívesen ad ké
relmére. Szív. üdv.

Bengó István, erdőőr; Jelzett körülmények között 
nem baj, ha »egyenlőre nem is tölti ki a kérdo-lapot. 
A továbbiakat illetőleg annak idején majd értesítjük. 
Azért a nyugdíjalap mégis meglesz. — Szív. üdv.

Kováts Ödön, főerdőör: Téved, ha azt hiszi, hpgy 
mi különbséget teszünk az erdészetnél alkalmazott 
kartársak között, képzettség szerint. — Nekünk egy
formán kedves tag- és kartársunk úgy a végzett szak
iskolás, mint a vizsganélküli kezdő erdőlegény. Nekünk 
az a szükséges és fontos, hogy tekintet nélkül korra, 
rangra, végzettségre, képzettségre, mind valamennyien 
összetartsanak s egyesült erővel támogassák a MEOSz-t 
nehéz munkájában, felismerve végre valahára azt az 
igazságot, hogy saját egyéni érdekeiket védelmezik, ha 
•a MEOSz.-bán egyesülnek. — Igen korlátolt egyén az, 
aki ezt nem éri fel ésszel. — Az áldozatkészsége pedig 
nemcsak dicséretes, és szép dolog, hanem egyben köte
lessége is, úgy a maga és családja, mint pedig kartár
sai érdekében, különösképen a nyugdíjalap megterem
tése ügyében. Szív. üdv.

Őri-János, járási erdöőr: A Tomasovszky-féle 
könyv most van nyomás alatt s előreláthatólag a közel 
jövőben, e hó végével fog megjelenni, illetve szétkül
detni. Szív. üdv.

Magyar Jenő, főerdőör: A kért 10 db. kérdőívet 
megküldöttük, felhívást és belépési nyilatkozatot is 
csatoltunk hozzá, lapunkat címére feladva pontosan 
^megküldtük, ottani postafőnöknél reklamálja meg. — 
Szív. üdv.

Gáspár Ferenc, Nagyfüged: Tagjaink sorába fel- 
'vettük. A küldött összeget kívánsága szerint elszámol
tuk; Bedő-féle könyv sehol sem kapható. Felhívjuk 
'figyelmét lapunkban hirdetett és sajtó alatt levő Toma
sovszky-féle szakkönyvre. Szív. üdv.

Kosztolánczy Pál. Címét saját érdekében közölje 
'Kiss István erdőőrrel. (Győr, Bisinger-sétány 28. sz.)
I Drexler János, erdőőr: Igaza van. Dacára annak, 
hogy az erdészeti altisztek folyton panaszkodnak tűr
hetetlen sorsuk miatt, még sem tartanak úgy öss»ze, 
amint azt saját érdekeik megkívánják és nem támogat
ják kellően a MEOSz.-t. — Tudjuk, hogy ennek oka az 
az elszigeteltség, helyesebben szétszóródottságuk, amely 
hivatásukkal együtt jár s igy lassan terjed közöttük az 
eszme és« a gondolat. De most, hogy már él a MEOSz. 
:és abban 1000 tag már összetart s az „Erdő“ cimü la
punkban szoros összekötő kapoccsal rendelkezik, mely 

lehetővé teszi az egymással való eszmecserét, a felve
tett »eszmék és gondolatok terjedését, most már remél
hetjük, hogy a még nem tag kartársak, ha lassan is, de 
mégis tudomást szereznek rólunk és működésűnkről és 
közénk fognak jönni idővel mindvalamennyien, ezt bi
zonyítja az is, hogy nincs olyan napunk, amelyen 1—2 
uj tag belépésre ne jelentkezne. Szives támogatását kö
szönjük. Szív. üdv.

Gera József, erdöőr: Kéziratot mindig csak az 
egyik oldalra szabad Írni és az oldal szélén a javítások 
részére helyet (margót) kell hagyni. Apróbetüs, sűrűn 
teleirott sorok igen megnehezítik az átolvasást, a bele- 
javitást és főleg a szedést. A szedőre tekintettel kell 
lenni és lehetőleg könnyen olvasható betűkkel kell Írni. 
Cikkét, ha kell, majd átdolgozzuk. Támogatását kö
szönjük. Szív. üdv.

Kopácsi Ferenc, erdőleg’ény: Belépési nyilatkoza
tot megküldöttük. — Szív. üdv.

Holczbauer Lajos, járási erdőör: Levelét vettük. 
Annak idején a szükséges lépéseket megtesszük, ille
tékes helyen eljárunk ügyükben. Szív. üdv.

joarnoczKy István, erdöőr.- Levelét vettük. A kér- 
'üjcízolü Kartars« pontosan eleget tett kötelezettségének. 
A hárálékos tagdijakat illetőleg a félévi zárlat után 
kimutatást készítünk és az érdekelteket értesíteni fog
juk, illetve fizetésre felhívjuk. Szives pártfogását kö
szönjük. A választmányi ülésre meghívókat annak ide
jén megküldjük, de előbb be kell várnunk, bizonyos 
fejleményeket, amelyeketről az ülésen tárgyalnunk 
kell. Szív. üdv.

Gavra Lajos, Kaposvár: Levelét vettük. Kitűnő 
ickkéért hálás köszönet a kartársak nevében. Ezirányu 
buzgó működését a jövőben is elvárjuk. Az ajánlott 
egyéniség nem megfelelő, hogy miért nem, azt alkal
milag szóval közöljük. T ovábbi támogatásukat kö
szönjük. — Szív. üdv.

Bughly Pál, Körvadász: Levelében kifejtett véle- 
Inényét mindenben helyeseljük és köszönjük szives tá
mogatását s a közöltek értelmében fogunk eljárni. »Szív, 
üdvözlet.

Többeknek: Több kartársunk annak a kívánságá
nak adott kifejezést, hqgy a „Felhívást“ közvetlenül 
mi juttassuk el az egyes erdőbirtokosokhoz, illetve tu
lajdonosok, bérlők vagy vezető tisztek pontos nevére 
Mi is helyeseljük ezt, de ehhez az illető birtokosok, tu
lajdonosok, vérlök, vagy vezető tisztek pontos nevére 
'és címére van szükségünk s a kérdő-lap 4. pontja ép
pen ezt a célt szolgálja, hogy a pontos cim birtokában 
a jövőben is, közvetlenül a kenyéradó-birtokossal lép
hessünk érintkezésbe. — Ezért ezúton is kérjük kar
társainkat, hogy a 4. pontra pontos címet adjanak meg. 
Szív, üdvözlet.

HIRDETÉSEK

Egy jókarban levő 16-os kaliberű sítey<er vadászfegy
ver, hozzávaló vadászati felszereléssel 100 P.-ért eladó. 
Cim a Kiadóban.

30 ftues nőtlen, szakvi^sgázott erdöőr, józan Ás becsü
letes, a)z erdei munkálat okban és a vadászat terén több 
évdp kitűnő gyakorlattal rendelkezik azonnali belépésre 
(be'nt kasztra is) állást kertes. Cim a kiadóban.
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Megjelent! Megjelent!

„Az Erdőgazdasági segédszolgálat tennivalói“ 
a » i n I II I II I II I II I H l II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I

Irta: Tomasovszky Imre ny. miniszteri tanácsos.
Ezen kitűnő és hézagpótló szak*  és tankönyv ismertetése céljából az alábbiakra 

hivjuk fel tag- és kartársaink és az érdeklődő szakkörök figyelmét:
Az erdészeti segédszemélyzet évek óta nélkülözött 

oly iráiiyu 'szakmunkát, amely szolgálatának sokfele agai
ban tanácsadója), vezetője, útbaigazítója lett volna. E rég 
érzet't hiányon segít Tomasovszky Imre ny. miniszteri 
tanácsos most megjelent müve.

Szerzői hosszas állami szolgálata alatt mindazt, amire 
q modem erdógazdasagokban alkalmazott erdészeti seged- 
személyzeítnek0lé.pten-nyomon szüksége lehet, nagy szor
galommal gyűjtötte össze s irta le. Szerzőnek mint 
tudjuk — különösen a máramarosszigeti m. kir. erdő
igazgatóságnál és a nagy kiterjedésű óvizi (Szepes vm.) 
kincstári erdőgazdaságnál évek hosszú során szerzett ta
pasztalatai szolgáltak alapul a mü megírásának

Müve felöleli az erdészeti altiszt küfeől szolgálati ten
nivalóit; minők: a birtokhatár védelmi-, az erdővédelmi-, 
a fő- és előlhaszonvételek-, mellékhaszonvételek-, az erdő- 
termények árusítása-, az erdőművelés-, a madárvédelmi-, 
halászati- és vadászati-, továbbá az építkezések-, az erdő- 
rendezcfeégi- s végül a ritkábban előlforduló szolgálati 
tdn'niva'lókat; é,s az írásbeli 'tennivalókat. ,

E kitűnő mü, mint tankönyv is elsőrangú s az erdé
szeti és vadászati szakiskolák növendékeinek is nélkülöz
hetetlen tankönyve lesft am,ely hasonló 'irányú és hason
lóan jó szakkönyv hiányában valósaggal hézagpótló mü.

A mü nyelvezete könnyű, gördülékeny. Az egyes 'té
mák röviden s a teélnak megfelelően vannak kidolgozva. 
A mü elolvasása, révén az ierdészeti segédszemélyzet hasz
nos' útmutatásokhoz fog jutni.

A müvet ä „Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki 
Segédszemélyzet Országos Szövetsége1, Miskolc“ adta ki. 
Abból, hogy már eddig is 700 példány van e műből előre 
megrendelve, illetve 'leifoglalva, az e mü iránt láthatóan 
megnyilvánuló igen nagy érdeklődéire tekintettel, igen 
célszerűnek latsaik az, hogy mindazok, akik ie kitűnő 
szakmunkát megóhajtják .szerezni s azt eddig még nem 
rendelték meg, megrendeléseiket mielőbb az .alábbi címre 
beküldjék, hogy szükség esetén egy második kiad’áls is 
idejekorán legyen elkészíthető, almái is inkább, gnivtel a 
kinyoma'tás igen költséges volta miatt e mü első kiadása 
psak az előre beküldött megrendelések arányában történ
hetett meg. A mü nyomdai kiállítása igen csinos é$ dí
szére válik a miskolci „Magyar Jövő Nyomdaüzem és 
Lapkiadó R.-T.“-nak.

A mü ára1 darabonként: kötve -5 pengő, fűzve 4 
pengő, melyhez még 'azonkívül a portai szállítási díj is 
hozzájárul s a M. E. 0. Sz. tagjai résizletfizetésrei is meg
kaphatják.

Megrendelhető: „Az Erdő“ szaklap Szerkesztőségé
nél : Miskolc, Pénzügyi palota, III. cm. 55. sz.

Az előre megrendelt példányok postai széjjejküldése már 
folyamatban van.

Újabb megrendeléseknél olvasható és pontos címet kérünk.
Szerk.

Elsőrangú 
valódi sárgabarackpálinka 

különlegesség

Ár literenkint P 4.60.

Nagyobb mennyiségnél megfelelő 
árengedmény.

Egyedüli képviselete az ország területén:

Lehóczky János
Budapest, V., Alkotmány-utca 6.

Hazai és slavoniai tölgymakk, 
az összes lombfa és fenyőmag
vak és csemeték kaphatók

KEINER REZSŐ
ny. m. kir. erdőmérnök, 

erdei mag-, csemete-termelő és fiatermelőnél
GÖDÖLLŐN

Árjegyzéket ingyen
és bérmentve küldök.

Vadászharisnyát
a legelőnyösebb árban, a leg
jobb anyagból szakszerűen 
javít (talpal, fejel stb.) 
Majdikné, Tizeshonvéd-u. 28.

Tagoknak és előfizetőknek az álláskereslet és a kínálat rovata rövid közlésekre díjtalanul áll rendelkezésre. — „Az Erdő'*  munkatársai 
megfelelő írói tiszteletdijban részesülnek. — A lap után netalán származó tiszta jövedelem teljes összegében a M. E. O. Sz. javára for- 
dittatik. Hirdetések egy hasábos garmondszedés milliméter soronkint 10 fillérrel, táblázatos és garmond betűnél kisebb betüfajszedés 

másfélszeres egységárral számittatik.

A kiadásért felelős : Nádaskay Richard.

Nyomatott a Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállatat Rt.-nál Miskolc, Hunyadi-utca 13. (Igazgató: ifj. Ludvig István.)
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A Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki-Segédszemélyzet Országos Szövetségének hivatalos lapja
Előfizetési ár: Egész évre 6 Pengő, fél évre 3 
Pengő, negyed évre 1’50 Pengő. —- Egyes szám 

ára 60 fillér.

Szerkeszti:

NÁDASKAY RICHARD 
a MEASz ügyvezető elnöke.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéz
iratok stb.) „Az Erdő" szerkesztőségéhez Mis
kolc, Pénzügyi palota III. e. 55. sz. alá intézendők.

Kisebb fokú szakismeret?"
Az „Erdészeti Lapok“ folyó évi julius és augusztus 

havi számaiban Biró Zoltán ny. miniszteri tanácsos ur 
Öméltósága által az uj erdőtörvény tervezet készitésénél 
feltornyosuló érdekkülönbözetek kiegyenlítésére irányuló 
éles látásával és kiváló szaktudásának csillogásával meg
irt „Előadói javaslat az erdőtörvény alapelveiről“ cimü 
egész cikkén végigvonul és kidomborodik Öméltóságának 
az erdők fentartása és szakszerű kezelése érdekében az a 
nagyonhelyes és határozott álláspontja, hogy az uj erdő
törvényben az összes erdöbirtokok tulajdonosai az üzem
tervszerű gazdálkodásra s ennek természetes folyamánya- 
ként erdőmérnök-erdőtiszt tartására köteleztessenek. Mert 
kétségtelen — irja Öméltósága — „hogy az erdők jó kar
bantartásának egyik elengedhetetlen feltétele a hozzáértő 
irányitás a gazdálkodásban.“

A megdönthetetlen igazságtól tündöklő aranymon
dásai, továbbá Öméltóságának, hogy a jó szakember mun
kájának gazdasági előnyei a birtokos „ma“ jövedelmeiben 
is mutatkozik s hogy „az erdőgazdaságban (hozzá nem 
értők által) elkövetett hibák hosszú időre kiható s igen 
nehezen helyrehozható károkat okoznak“ stb.

Hibának tartja Öméltósága, hogy „az erdőtörvény
tervezet, az erdőtiszti eskü letételét a nem kötött forgalmú 
birtokokon nem szakképzett (nem erdőmérnök) egyének 
részére is lehetővé kívánja tenni.

Az altisztkérdésnél pedig, mint jó szakember nagyon 
helyesen állapítja meg cikkében, hogy az egyes szakmun
kák végzésénél „az erdőtiszt közreműködését inkább csak 
az irányitás képezi, ellenben a keresztülvitelnél szüksé-

*) E cikket tekintettel közérdekű voltára, változtatás nélkül 
közöljük s arra csak az a megjegyzésünk, hogy a legilletékesebb 
helyen nyert információ szerint, a cikkben előadottak, a készülő 
törvény javaslatba ugyanilyen értelemben már felvétettek. — Szerk. 

ges közvetlen munka vezetés az úgynevezett műszaki segéd
szolgálat teendői, ami mégis kíván kisebbfoku szakisme
retet“

Kartársaim, az úgynevezett műszaki segédszemélyzet 
részéről is feljogosítva érzem magamat arra, hogy a mi
niszteri tanácsos ur Öméltóságának ez utóbbi megállapí
tásához, ahhoz tudniillik, hogy a műszaki segédszolgálat 
teendői is megkívánnak „kisebbfoku szakismeretet” tiszte
letteljesen hozzá; szólhassak.

Bocsánatot kérek elgondolásom őszinte kijelentéséért, 
de én úgy vélem, hogy Biró Zoltán ur Öméltósága, aki 
fenntebb idézett megállapításában is a segédszemélyzetet 
tartja hivatottnak a Szakmunkák keresztülvitelére, bizo
nyára nem gondolt arra, hogy a szakmunkák kiviteli fon
tosságát szakszempontból alaposabb mérlegelés tárgyává 
tegye, mert csak igy érthető az, hogy még olyan Országo
san elismert elsőrangú szaktekintély is, mint Biró Zoltári 
ur Öméltósága az erdők jó karbantartását biztosító s a jö
vedelmet is fokozó szakszerű erdőkezelés és gazdálkodás
hoz, csak az irányitó erdőmérnök működését és szak
képzettségét állapítja meg elengedhetetlen szükségként, 
ellenben a szakmunkák keresztülvezetését, foganatosítását 
végző műszaki segédszemélyzet részére már csak némi 
„kisebbfoku szakismeretet“ tart szükségesnek.

Bocsánatot kérek továbbá tiszteletteljes szerény s kü
lönféle szakmunkákban szerzett 27 évi gyakorlati tapaszta
latokon nyugvó meggyőződésem kijelentéséért, de szerény
ségem s velem együtt sok száz kartársam is megvagyunk 
győződve arról, hogy nemcsak a mi. érdekeink rovására, 
de főleg és elsősorban országos erdőgazdasági szempontból 
lenne káros és veszedelmes, az altiszti szakképzésnek ilyen
értelemben való megoldása; mert azt minden jó szakember 
tudja, hogy a hasznothajtó szakmunkák nyomán várható 
örvendetes eredmény elérésének egyéb körülményei mel
lett, — egyik nagyon fontos feltétele a jó hozzáértéssel 
végzett szakszerű és lelkiismeretes végrehajtás, — amihez 
viszont az szükséges, hogy a szakmunkák teljesítését, vég

II. évfolyam. 9. szám. 1928 szeptember 20.
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rehajtását eszközlő műszaki segédszemélyzetnek is minél 
alaposabb, minél nagyobb szakismerete, szaktudása le- 
gyen.

Tehát elvitathatatlan igazság az, hogy az erdőbirto
kos érdeke mellett nemzetgazdasági érdek is azt parancsol
ja, hogy az erdőmérnöki kar mellett ne csak kisebbfoku 
szakismerettel biró és korlátolt intelligenciájú segédsze
mélyzet szolgáljon szolga és cselédsorban, hanem a mai 
kor igényeinek megfelelő illemtudó, udvarias és nivós 
szakképzettséggel rendelkező értelmes műszaki segédsze
mélyzet működjön képzettségének és munkakörének meg
felelő elbánás mellett, amint ez más kulturállamokban igy 
van.

Mondanunk sem kell, hogy az ötven év előtti még 
külterjesnek is alig mondható erdőgazdaság akkori álla
pota s a jelenkor fejlett belterjes erdőgazdasága között 
nagy különbség van és ez kellene, hogy álljon természe
tesen a szakképzés fejlődésére nézve is.

Az erdőgazdaság fejlődését minden erejével, szorgal
mával és legjobb tudásával szolgáló tiszti és altiszti sze
mélyzet szakképzésének fejlődése azonban sajnos nagyon 
is forditott arányban áll egymással, mert amig az erdő
mérnöki szakképzés a legtökéletesebb fejlődésben évrőil- 
évre nivósabb s talán már nincs is messzi az idő, amikor 
dr. erdőmérnökök kerülnek majd ki a főiskolából, — ad
dig az altisztképzést visszafejlesztették azzal, hogy a régi 
6 elemi, vagy két középiskolai előképzettséget megkívánt 
kétéves erdőőri szakiskolák helyett, 4 elemi iskolai képzett
séghez kötött egy éves tanfolyamu erdő és vadőri iskolát 
létesítettek. Ezenkívül az alig valamit jelentő 4 hetes elő
készítő tanfolyam létesítésével, a magánúton megszerez
hető erdőőri szakvizsga letehetését minden arra vállalkozó 
emel)er részére biztosították.

És ha még azt is megemlítem, hogy az altisztikar 
szellemi szintjének elposványositására vezet, s az erdő
gazdaság érdekeivel ellentétben, annak fejlődését meg
bénítja, az, hogy a magánvizsgák igen sok (tisztelet a 
kivételnek) oly egyén részére teszik lehetővé a műszaki 
segédszolgálatra képesítő erdöőri szakvizsga letételét, 
akik amellett, hogy lezüílesztik a segédszemélyzet tekin
télyét, szaktudás híán enyhén szólva csak kontárjai és 
kártevői a rendszeres erdőgazdaságnak, akkor ebből azok 
az erdőt szerető szakemberek, akik szakszempontból csak 
némi fontosságot tulajdonítanak a szakmunkák kenesz- 
tülvezetését végző segédszemélyzet munkájának, tisztán 
láthatják, hogy ezidőszerint mennyire még csak nem is 
kielégítő a műszaki segédszemélyzet szákképzése.

Ezt a lehetetlen káros állapotot sulyosbbitja még az 
az érhetetlen szomorú valóság is, hogy számos esetben 
még az erdőtiszt urak is — tisztelet a kivételnek — in
kább az ilyen korlátolt kontár és gerincnélküli emberek 
alkalmazását segítik elő, ellenben az értelmes, jó szaktu
dású és kifogástalanul használható, de Önérzetes segédsze
mélyzettől pedig, — attól a borzasztó mumustól irtózva, 
hogy ezek már „uraknak“ képzelik magukat — idegen
kednek.

A fent leirt módokon történő és az erdőgazdaságra 
káros ilyen altiszti szakképzés mellett a négy középiskolai 
képzettséghez kötött egyetlen erdőgazdasági szakiskolában 
nyert szakképzés felelt meg a mai kor igényeinek és ép
pen ezért, meg azért is, hogy az altisztképzés is egységessé 
tétessék ennek a szakiskolának a szaporítását — ellenben 
az egyéves erdő- és vadőri iskolák megszűntetését és a ma
gánúton megszerezhető képesítés eltörlését kértük. Ehe
lyett azonban ellenkezőleg az országos érdek rovására is - 
Sajnos olyan intézkedés történt, ami ennek az egyetlen 

megfelelő színvonalon álló szakiskolának talán a halálát 
jelenti.

Aláhúzva ismétlem, hogy elsősorban a birtokos és 
országos érdek ellen van a mai altisztképzés rendszertelen
sége s éppen ezért ennek mielőbbi rendezésére van szük
ség. De ezzel egyidejűleg a cimkérdés is megoldandó len
ne, mert régebben az erdőőr valóban csősz-kerülő volt. Fő
foglalkozása tényleg az erdőőrzés volt s emellett elöljáró 
erdőtisztjének személyes kiszolgálása képezte még teendői
nek jelentékeny részét. És mivel munkaköre nem kívánt 
meg számba jöhető szaktudást és értelmiséget, ehez képest 
szabták meg életszükségletét és ehezképest sorozták be a 
társadalmi rendbe is.

A hatalmas méretekben fejlődő kulturvilágnak mai 
erdőgazdaságában működő erdészeti műszaki segédsze
mélyzet azonban ma már kifejezetten műszaki szakmun
kát végez és a következő és csak nagy vonásokban fel
sorolt szakmunkák teljesítése a kötelessége — éspedig:

1. Központi hivatalokban irodatiszti és iroda segéd
tiszti munkakört töltenek be.

2. Építkezéseknél; építési tervrajzok és költségvetések 
készítése s az építési munkálatok vezetése, felügyelete er- 
dőmémöki irányítás mellett.

3. Erdőhivatali irodákban; irodakezelés, iktatás, 
nyilvántartók vezetése, bárcázás, kimutatások készítése, 
bérjegyzékek készítése, összevonása, terület, köb, százalék 
stb. számolások, másolások stb. Írásbeli munkák végzése.

4. Fűrésztelepeken, élelmezési és faraktárakban: 
anyagkezelés, különféle nyilvántartók és anyagszámadá
sok vezetése és pénzkezelés.

5. Védkerületekben; (pagonyerdész) csemete nevelés 
mesterséges és természetes felújítások, erdőápolás, beren
dezés, útépítés és karbantartás, kihasználás, anyagkezelés 
és szállítás, erdővédelem, vadtenyésztés, gondozás, vad 
védelem, vadászat, halászat stb. szakmunkák végrehajtása, 
vezetése és ezzel kapcsolatos írásbeli teendők végzése, erdő
mérnöki irányítás mellett.

Ebből világosan látható és minden kérkedés nélkül 
való, hogy ma már a műszaki segédszemélyzet kiképzésé
nél nem lehet holmi kisebbfoku halvány szakismerettel 
megelégedni, hanem a legteljesebb szakképzésre van en
nek a személyzetnek szüksége, hogy a sokféle szakmunkák 
kifogástalan teljesítésére megfelelő képessége legyen.

Ötven év alatt, ha általánosságban nem is, de nagy
részt a mi szaktudásunk és munkakörünk is nagyot vál
tozott, — de címünk a velejáró bánásmód és javadalma
zásunk azonban maradt a régi. Miért? Az erdőtisztikar 
mellett miért nem juthattunk mi is 50 év előtti helyünk
ről a más szakmáknál alkalmazottakhoz hasonlóan megfe
lelő méltóbb helyre, előre? Ez a kérdés égető fűzként mar- 
dossa igazságérzetünket és ennek keserűségét a szivünk 
mélyében érezzük.

Erre a mostoha elbánásra a mi szerénységünk nem 
szolgált reá, mely szerénységünk a dúló forradalmak alatt 
sem csapott át a hangoskodásba, amiért aztán az lett a 
jutalmunk, hogy a hivatalszolgákból, hajdúkból, kapusok
ból stb. szakképzettség nélküli egyénekből avanzsált altisz
tekkel egy kalap alá csoportosítottak bennünket.

Ezt a nyomorúságos helyzetünket természetesen na
gyon elősegítette szervezetien meddőségünk is, mert sza
vunkat sem hallatva, igy nagyon is megelégedetteknek 
hittek bennünket és úgy gondolták, hogy régi „szép“ el
münk most is és mindörökké reánk illik. Hiszen még alig 
három év előtt is felsőbb helyről jelentették ki elttünk, 
hogy büszkén viselhetjük az erdőőr címet, mert az többet 
jelent, mint altisztet.
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Hogy erre a címre aztán mennyire lehetünk büszkék 
és mennyivel jelent ez többet, mint altisztet, ezt ekesen 
bizonyítja az a kijelentés, melyet a múlt évben történt al
tiszti státusz megújítása alkalmával az érdekünkben köz
benjárt egyik országgyűlési képviselő ur előtt tettek a 
pénzügyminisztériumban, amikor azt mondották, hogy az 
erdőőröknek nem kell szakképzettség és ezeket nem lehet 
a műszaki vizmesterekkel és utmesterekkel egy rangosz- 
tályba sorozni. . ..

A vizmesterek és utmesterek t. i. mind a műszaki al
tiszti csoportba vannak besorozva és ezt kértük mi is.

Siralmas helyzetünk tűrhető rendezéséért már az ösz- 
szes erre hivatott fórumoknál többizben is tisztelegtünk, 
kilincseltünk, kértünk, könyörögtünk, de szép Ígéreteknél 
egyebet sajnos nem kaptunk.

Az erdőtörvény revisiója, illetve az uj erdőtörvény 
elkészítése most megadja végre a lehetőségét annak, hogy 
ezen fájó elmaradottságunkat megszüntetve, az országos 
erdőgazdasági érdekeknek szemelottartasaval, a követel
ményeknek megfelelő négy középiskolai előképzettséghez 
kötött legalább két évi alapos szakképzéssel az eddigi al
tiszti szakoktatás a mai követelményeknek megfelelő szín
vonalra‘emeltessék s ezzel egyidejűleg, az erdészeti műsza
ki segédszolgálat az erdő és vadvédelmi szolgálattól elvá
lasztva, a kétféle szolgálat közötti lényeges különbségnek 
megfelelően a rang és cim kérdés is megnyugtató módon 
rendeztessék.

Különös tekintettel a magánuradalmaknál alkalma
zottakra, elkerülhetetlenül szükséges még az is, hogy az uj 
törvényben a létminimum megállapittassék, — és a 
MEOSz által kezdeményezett nyugdíjalap létesítéséhez 
szükséges törvényes állami támogatás biztosításával, an
nak megalkotása is lehetővé tetessék.

Mi a legteljesebb bizalommal vagyunk eltelve, az er
dészet mai kitűnő vezető urai iránt, hisszük, reméljük és 
bízva bízunk abban, hogy mindezen, legelsősorban az or
szágos erdőgazdaság jövő fejlődésének érdekében álló és 
immár igazán elkerülhetetlenül szükségessé vált változta
tások, ismételten előadott kérelmeink figyelembevételével 
az uj erdőtörvényben megvalósíttatnak, — ennek már 
igazán ütött a tizenkettedik órája.

Sárkóczy József 
m. kir. föerdöőr.

Az ez évi első 
választmányi ülés előestjén
F. évi október hó 7-én, vasárnap délelőtt 9 órakor 

Budapesten szándékozunk megtartani ez évi első választ
mányi ülésünket.

Azt hisszük érdekelni fogja szövetségünk tagjait az, 
hogy ha ez alkalomból folyólag, egy kis terepszemlét tar
tunk és szem elé vesszük mindazt, úgy röviden, dióhéj
ban, ami szövetségünk eddigi működésére fényt vet.

1910. évi november hó 6-án Besztercebányán alakult 
meg „Az erdészeti és vadászati altisztek országos szövet
sége.

Kik, hogyan és miképen vettek részt a megalaku
lásában, kik, hogyan és miképen vezették az 1914-ben 
kitört világfelfordulásig, és végül, hogy és mint műkö
dött ez időtájt a szövetség, erről semmiféle Írásbeli bizo
nyíték nem maradt reánk és erről nem is tudunk máig 

sem semmit. Mindössze egyik kartársunk által átmentett 
egyetlenegy kis füzetecske jutott birtokunkba, amely a 
szövetség akkori alapszabályait tartalmazza, amelyeket 
az akkori belügyminiszter 144.443/1911. számú rendeleté
vel jóváhagyott.

Ez az átmentett kis alapszabályfüzetke képezi a mai 
MEOSz működésének jogalapját a jogfolytonosság elvé
nél fogva, s ez alapon ismerte el a mai belügyminiszter 
a MEOSz-t, mint a régi szövetség jogutódát az 1927. évi 
131.408/VII. B. M. számú rendeletével.

Az 1926. évi október hó 10-én újjáalakult MEOSz 
alakuló közgyűlésén 140 kartárs képviseletében 87 kar
társ jelent meg, s az első lépés a tisztikar megválasztása 
és az alapszabályoknak a jelenkor követelményeinek meg
felelő átalakítása, módosítása volt.

Már ezen az újjáalakuló közgyűlésen határozatilag 
kimondották, hogy a szövetség feladatai:

1. Létminimum megállapításának szorgalmazása a 
jnagánuradalmi erdészeti alkalmazottak javára.

2. Nyugdíjalap létesítése.
3. Szolgálati idő leszállítása 40 évről 35 évre.
4. Fegyelmi szabályok létesítése.
5. Egyenruha és rangjelzés szabályozása és törvé

nyes védelme.
6. Ingyenes jogvédelem a szolgálati ügyekből kifolyó 

panaszok ügyeiben.
7. Az állami rangsorozás rendezése.
Az 1926. évi november hó 7-én megtartott első vá

lasztmányi ülés megállapította az első költségvetést, 
megállapítja, hogy az első közgyűlésen hozott határoza
tok megvalósítása csak úgy remélhető, ha a kartársak 
összetartva a szövetség érdekében minél erősebb és hatá
sosabb propagandát fejtenek ki, szorgalmas taggyűléssel 
növelve a tagok .számát megerősítik a szövetséget, mert 
csakis az összes kartársak együttes összetartó támogatá
sával lehet sikert elérni. Ezért szükségesnek mondották 
ki a taggyűjtés, illetve a kartársak beszervezését célzó 
intenzív propagandát és e célból egy szaklap alapítását, 
illetve megindítását. — így született meg szaklapunk az 
„Az Erdő“. — Ekkor már a tagok száma 224-re emelke
dett és lapunk első száma 300 példányban jelent meg.

1927. évi május hó 22-én tartottuk meg a második 
választmányi ülést. Ezen az ülésen az állami érdészeti 
altisztek statusrendezése tárgyaltatott. Megállapittatott 
a segélyalap egyelőre csak kisebb kölcsönsegélyek adása 
céljából. Ekkor már 450 tagja volt a szövetségnek és 
2800 pengői tiszta bevétele, a szegényebbsorsu és kezdő 
kartársak részére 50%-os tagdijkedvezményt állapítot
tunk meg és vándorgyűlések megtartását határoztuk el, 
hogy a szervezés munkája eredményesebb legyen.

1927. évi december hó 4-én tartottuk meg a harma
dik választmányi ülést. Itt kerültek ismételten tárgyalás 
alá az alapszabályokat módosító tervezet, — annak ki
mondásával, hogy a szövetség cime: „Magyar Erdészeti 
és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Szövet
sége“ legyen. Előkészítette az első évi rendes közgyűlést 
és összeállította, letárgyalta az évi zárószámadást.

Közben 1927. évi augusztus hó 20-án Pápán és 1927. 
évi október hó 30-án Veszprémben tartottunk egy-egy 
propaganda vándorgyűlést. A vándorgyűléseken az 
ottani és környékbeli kartársak: igen szép, illetve nagy 
számban jelentek meg. A pápai gyűlés határozatilag ki
mondotta, hogy az erdészeti és vadászati altisztek, illetve 
műszaki személyzet egyedüli kivéd alo s és nyilvános ér
dekképviselete a MJEOSz, mely egyedül hivatott érdekeik 
képviseletére,
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Kimondották, hogy az erők szétforgácsolásának el
kerülése végett más egyesületnek vagy más szervezetnek 
nem lesznek tagjai és kizárólag csakis a MEOSz-t támo
gatják, __ A veszprémi vándorgyűlés a pápai határoza
tot mindenben teljesen magáévá tette, azzal a hozzáadás
sal, hogy a magánuradalmi erdészeti alkalmazottak ré
szére a létminimum törvényesen megállapittassék, nyug- 
dij és temetkezési segély alap létesittessék. Szolgálati 
viszonyaik törvényes szabályozását kérik. Az altisztkép
zés gyökeres megváltoztatásával az erdészeti műszaki 
segédszolgálat elválasztását az erdő- és vadvédelmi szol
gálattól.

1928. évi február hó 19-én tartottuk meg az első 
rendes évi közgyűlésünket Budapesten.

A közgyűlés letárgyalta az évi zárószámadást és az 
uj évi költségvetést. Ekkor már a szövetségnek 800 tagja 
volt. Tiszta jövedelme volt 3500 pengő. A segélyalap 
temetkezési segélyalappá alakult és 2800 pengő volt az 
évi forgalma, és három elhalt kartárs özvegyének fejen
ként 200 pengőt, összesen 600 pengő segélyt nyújtott. 
„Az Erdő“ cimü lapunk már 900 példányban jelent meg 
s kedves összekötő és összetartó kapoccsá vált kartársaink 
részére. A közgyűlés letárgyalta, a kiegészítés, illetve hc- 
lyesbbités végett a belügyminisztertől vissza érkezett 
alapszabályokat, s azok újból való fel terjesztését rendelte 
e], __ ami meg is történt. Ezért az alapszabályok jelen
leg ismét a belügyminisztériumban vannak, most már a 
módosítások végleges jóváhagyása céljából. Megejtette a 
tisztujitást. Megbízást adott az ügyvezető elnöknek a 
nyugdíjalap megalapításának előkészítésére.

így lépésről-! epésre haladva elérkeztünk az ez évi 
első választmányi ülésig, amelyet, amint megírtuk f. évi 
október 7-én fogunk Budapesten megtartani.

Ma már szövetségünk taglétszáma meghaladja a 
900-at. Lapunk ma már 1000 példányban jelenik meg. 
Tiszta készpénz tartalékunk közel 4000 pengő. Temet
kezési segélyalapunk is emelkedőben van. A magánura
dalmi kartársak nyugdíjalapjának létesítéséhez a szük
ségessé vált előmunkálatok folyamatban vannak. Tag
jaink száma állandó növekedést mutat s nincs nap, hogy 
2__3 uj tag ne jelentkezne belépésre, ami örvendetes
jele annak, hogy az erdészeti és vadászati alkalmazottak, 
ha lassan is, de végre mégis ráeszmélnek arra az igaz
ságra, hogy saját egyéni érdekük az, hogy belépnek a 
szövetségbe és ezzel elősegítik egy erős szövetség kifejlő
dését, amely képes legyen érdekeiket minden irányban 
megvédeni.

Hogy ez mennyire igy igaz, azt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy mindazon kívánságaink, amelyek 
a különböző gyűléseink határozataiban kifejezésre jutot
tak, ma már a tényleges megvalósulás felé közelednek. 
Ügyvezető elnökünknek már több Ízben volt alkalma 
illetékes tényezők előtt kívánságainkat előadni s habár 
ma még nincs is még a lehetősége annak, hogy részlete
sen konkrét eredményekről beszámolhasson, mégis oly 
megnyugtató információkat kapott a legilletékesebb 
helyről, amelyek alapján minden reményünk meglehet 
arra nézve, hogy az erdőtörvény meghozza az eddigi 
hiányok pótlását, és az erdészeti és vadászati alkalmazot
tak jogos sérelmei törvényes orvoslást fognak nyerni.

Mi nyugodtan és teljes bizalommal nézünk a jövő 
elé, mert meggyőződtünk arról, hogy a földművelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztályának jelenlegi vezető 
urai a legteljesebb jóakarattal óhajtják a maguk részéről 
is, az ötven évi stagnálás megszüntetésével, a már elodáz

hatatlanná vált súlyos sérelmek kiküszöbölését és a jogos 
kívánalmak teljesítését.

A magánuradalmi altisztek létminimumának törvé
nyes rendezése. Az altisztképzés gyökeres reformja.- Az 
erdészeti (vadászati) műszaki segédszolgálat elválasz
tása az erdő- és vadvédelmi szolgálattól. Az egyenruha
viselés és rangjelzés rendezése és törvényes védelme. A 
magánuradalmi altisztek szolgálati viszonyainak rende
zése. A magánuradalmi erdészeti és vadászati alkalmazot
tak nyugdíjalapjának létesítése és állami támogatása. A 
szolgálati idő leszállítása 40 évről 35 évre stb.

Mindezek megválósitása ma már, a kifejezetten bel
terjessé vált erdőgazdálkodás eminens érdekét képezik 
s igy országos gazdasági érdekek; s egyben az erdőbir
tokok jövedelmezősége szempontjából az erdőbirtokosok 
érdeke is. A megvalósításuk már tovább el nem odáz
ható, s az ezekre vonatkozó törvényes rendelkezések nél
kül az uj erdőtörvény is csak hiányos és csonka volna.

Hisszük, hogy az uj erdőtörvény a már-már végsőig 
elkeserített kartársainknak meghozza a várva várt ren
dezést az egész vonalon. Addig is azonban ismételten ki
emeljük, hogy a teljes és végleges sikert csak úgy és csak 
akkor fogjuk elérhetni, ha kitartással és összetartva egy- 
akarattal támogatja kartársaink összessége a MEOSz-t 
nehéz, küzdelmes munkájában.

Jertek — jöjjetek közénk ti mindannyian, akik még 
kívül álltok, fogjatok össze velünk — egy az összesért 
s az összes egyért, mert: „Egységben az erő!“ N. R.

Meghívó
A MEOSz ez évi első választmányi ülését

f. évi október hó 7-én, vasárnap délelőtt 9 órakor 
Budapesten a „Magyar Állami Altisztek Országos Nyug
díj Egyesülete“ nagytermében IX. kerület, Ráday-utca
5. szám, földszint 3. sz. alatt fogja megtartani, amelyre 
ezúton a t. választmányi tagokat ezennel meghívja a

a MEOSz vezetősége.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. A készülői uj erdőtörvény és az erdészeti (vadá

szati) műszaki segédszemélyzet kívánságai. ?
3. A magánuradalmi erdészeti (vadászati) alkalma

zottak nyugdíjalapjának létesítése.
4. Szövetségi ügyek: Taggyüjtés; az elnök választás 

ügye és a választmány kiegészítése. — Segélyezések ügye.
5. Esetleges indítványok.
6. Elnöki zárószó.

Választmányi tagok névsora
a) Rendes tagok:
1. Bangó István, Szendehely (Katalin).
2. Bamóczky István, Debrecen—Guth.
3. Béldy György, Miskolc.
4. Bögözy Gyárfás, Miskolc.
5. Bölcs István, Kecskemét.
6. Cservenka Ferenc, Tata.
7. Daróczy Márton, Esztergom.
8. Deák László, Debrecen.
9. Gavra Alajos, Kaposvár.

10, Gera József, Kisszállás,
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11. Háber János, Mátraballa.
12. Hornyánszky Antal, Sárospatak.
13. Jedinák János, Alsó-Hámor.
14. Kolb Róbert, Esztergom.
15. Lehóczky János, Budapest.
16. Molnár Bálint, Debrecen.
17. Répássy Ferenc, Szeged.
18. Sárkóczy József, Miskolc.
19. Steer Ferenc, Bánhida.
20. Stubenwoll Rezső, Tata.
21. Szklenár János, Alsópetény.
22. Tihanyi István, Kerepes.
23. Till Gusztáv, Gödöllő.
24. Ujlaky Lajos, Márianostra.
25. Vizner Sándor, Budaörs.
26. Ifj. Zöldi Ferenc, Nagykőrös.
27. Kolos János, Halászi.
28. Kümmert Lajos, Pilisszentkereszt.
b) Póttagok:
1. Kis-Tótlh Tamás, Pilisszentkereszt.
2. Papp István, Visegrád.
3. Törkenczy István, Varbó.
4. Vasváry József, Tapolcza.
5. Rosta Imre, Szűcs.
6. Perhács Péter, Lengyend.
7. Németh József, Nádasd.
8. Ifj. Forstenbacher Nándor, Kálhegy.
9. Szy Ferenc, Püspökladány.

10. Forgács Pál, Hidegvégardó.
Igen kérjük a választmány minden egyes tagját kü

lön is és együttvéve, igy tehát a póttagokat is, hogy mel
lőzve minden néven nevezendő kifogástételt, mint a tagok 
összessége bizalmának letéteményese, tartsa minden 
egyes választmányi tag kollegiális erkölcsi kötelességé
nek, hogy a választmányi ülésen pontosan ott legyen, 
különüs tekintettel az életbevágóan igen fontos tárgy
sorozatra.

Szavazati joga a határozat hozatalnál csakis a vá
lasztmányi tagoknak van.

Esetleges inditványok Írásban benyújtandók az ügy
vezető elnöknél, legalább öt nappal az ülést megelőzően.

Mindazon szegénysoron választmányi tagnak, aki 
erre reá van szorulva és ezt az ügyvezető elnöknél az 
ülés előtt bejelenti, a tényleg felmerülő utazási költségeit 
a szövetség megtéríti.

A MEOSz vezetősége.

Erdeifenyőmag, íeketefenyőmag, luc
fenyőmag, vörösfenyőmag, minden bél
és külföldi tűlevelű és lombfamagot: ma
gaskőris, juharmagok, akácmag. Erdé
szeti csemeték saját faiskolából, gyü
mölcs vadoncok. Slav. kocsányos és 
kocsánytalan tölgymakk. Kocsányos, 
kocsánytalan és csertölgy csemete! 
4 é. is. lucíenyőcsemete tavaszi vetésre, 
illetve ültetésre ajánl garantált, legprímább 
minőségben

Árjegyzék 
ingyen!

Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár 
Kőszeg (Vas megye)

A kincstári erdőaltisztek 
uj zsinóros egyenruhájáról*
Lépten, nyomon hallom, hol burkoltan, hol nyíltan, 

egyes kartársaimtól, hogy a mi uj szolgálati egyenru
hánkat ócsárolják; nem tetszik nekik azért, mert a 
díszítése magyar zsinórozás.

Hát kedves Kartársaim, ezen pedig ne szégyenkez
zünk, hanem viseljük büszkén és dicsőségesen különö
sen ma, amikor a Trianon nemhogy szétszaggatott ben
nünket, hanem a legkisebb hazafias magyar megnyil
vánulásunkra is, röktön Prágában megütik a nagydo
bot, hogy még Páris is visszhangzik tőle. Ha máskép 
nem, legalább a ruháinkban hirdelssük a magyar haza
fiasságunkat.

Bezzeg! Az oláh nem szégyenli a nemzeti tüsző és 
hozzá való hosszú inget, bocskorral együtt, mint nem
zeti ruháját viselni, hanem még a parlamentjében is 
büszkén ül benne. Aztán a többi hullarabló cinkos tár
sai (cseh, szerb, stb.). Ök sem szégyenük a bocskort 
és zsíros kalapot, mint nemzeti díszüket hordani. Sőt 
tüntetőleg, benne hetykélkednek. Már pedig kedves 
Magyar Kollegáim! Úgy gondolom, hogy a mi szép zsi
nóros magyar ruhánk, amire a múlt századokban az 
egész világ ámuló hódolattal nézett és ami sok európai 
udvarba hivatásosan kötelezővé tétetett, van mindig 
olyan szép, mint a fent vázolt oláh ing, a cseh szűr
nadrág, a hozzá való zsíros kalappal együtt és a szerb 
bocskor.

A mi diszmagyar ruhánk, amit a főurak ünnepé
lyes alkalommal hordanak, oly csodálatos szép és 
drága, hogy annak párja nincs az egész világon. Azt 
hiszem, hogy szépségben és daüságban nem lehet ösz- 
szehasonlitani az unaliria^, csúnya, frankunkkal.

Ne feledjük el, hogy az egész müveit világ, a mai 
ruha darabjainak az alapöltönye, az ős ázsiai derékban 
vágott elől gombolandó dolmány, mely döntően külön
bözik a görög-római nyugati nemzetek nem gombo
landó, hanem ingszerüleg fejen átvetendő zárt tunika 
viseletétől. A dolmány dereka köré kötötték a tipikus 
görbe kardot s a kardszijat tartó két pitykegomb em- 
lékekép ma is megvan még zsakettünkön, gerokkun- 
kon hátul a két gomb. Lám ezt a két öltönyt is tőlünk 
vette át és a mi dolmányunkból csinálta Európa!

* A cikkírónak mindenben teljesen igaza van, de 
meg kell' jegyeznünk az igazság kedvéért, hogy tény
leg hiba csak a nyári egyenruhánál van, mert azon 
nem zsinórozás van', hanem az úgynevezett pertli és 
mivel a vászon igen hamar gyürődik, ezért ez a pertlis 
nyári egyenruha úgy fest mint a pijamának nevezett 
reggeli öltöny s mindenesetre szebb volna zsinórozással. 
A zsinórozást ellenzők pedig nem azért ellenzik a zsi
nórozást, mert szégyenük, hanem főleg azért, mert 
nem praktikus, az erdészeti külső szolgálatban az al
tiszt nem járhat mindig sima utón, sőt többnyire ke- 
resztül-kasul kell hogy járja a bozótot, erdőt s ilyenkor 
az elálló ágakban vagy sürü, összekuszált bozótban, 
elakad a zsinóros’ egyenruha és leszakadozik róla a 
zsinór. De akadálya a fegyverszijnak is. Ezért szeret
nék inkább ‘a teljes sima, zsinórmentes vadászruhát 
egyenruhának. Ünnepi alkalmakra azonban lehetne 
egy szép zsinóros atillát rendszeresíteni. Az egyenruha 
mai kivitelének (főleg a nyári ruhánál) revíziója bi
zony felette kívánatos és szükséges volna. Szerk.
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A magyar pompa az, mely tán minden korok minden 
viseleté közt a legd'ali'ásabb, féfiasabb s oly remekül fe
jezi ki ázsiai fajunk fejedelmi fölényét, szittya becsü
letünk minden nemességét.

A magyar pompa minden esetre, nemcsak hivalko- 
dási tünet, hanem fontos és komoly emberi dokumentum 
is, mely egy nemzet lelkét, kultúráját, Ízlését korok sze
rint hiven adja vissza.

Miután az állatvilágban a him díszesebb a nős
ténynél, az elmúlt századok festői divatjában a férfi Va
lóban mindig díszesebb is volt a nőnél, amikor még 
miéig volt a bajusz, szakái és a hosszú haj viselet. A 
nagy fordulat csak 1789. forradalom hajnalán követ
kezett el, midőn lassan-lassan letépték az aranyat, 
a zsinórt a kabátról és unalmas zsakettet csináltak 
belőle. A férfi a komolyság nevében ezzel lemondott 
a him díszesebb voltáról s a nőre bizta azt, hogy to
vább pompáskodjék s a fajfenntartás két tényezője 
közül legalább az egyik szép legyen. A nő persze szí
vesen tovább pompáskodik, neki tetszeni kell. Mi 
azonban zsakettünkben. frakkunkban, zakónkban 
egyre komolyabbakká, unalmasabbakká és csunyá- 
bakká váltunk. Hja, ez igy kényelmesebb, de a férfi 
ezzel voltakép felforditotta a világ rendjét. Az ember, 
az egyetlen állat, melynél a tyuk szebb a kakasnál!

Bocsánatot kérek, hogy igy elkalandoztam a 
tárgytól.

Sok kollegám neheztelve azzal áll elő, hogy a zsi
nórozás a kocsisruhát jelképezi.

Oh, dehogy! A zsinóros magya’r kocsisruha kitün
teti annak az urnák ma gyár mivoltát, akinek a szol
gálatában áll.

így van ez a hivatalszolgákkal is. A ruha mindig 
a’ nemzetiségünket jelképezi. Ezen pedig nincs mit szé
gyenkeznünk.

Ujhután.
Puska Pál erdöőr.

HÍREK
Kérelem

Felkérjük mindazon kar- és tagtársainkat, akik az
1928. évi I. félévi (január-^-júniusi) tagdíjakkal még 
hátralékban vannak, hogy azt, amint módjukban van, be
fizetni szíveskedjenek. E célból ezen lapszámunkhoz 
postautalványt mellékeltünk, amelyen ceruzával jelezve 
van a tagdíj hátrálékos összege.

Egyben értesítjük tagjainkat, hogy a MEOSz a 
postatakarékpénztárnál folyószámlát nyittatott, s ezen
túl, a tagok kívánságára, befizetési-lapokat küldünk.

A postatakarékpénztári folyószámlánk száma 45.672. 
Amennyiben üres (blanco) befizetési lapot veszünk 
igénybe, ezesetben a 45.672 szám és a cim: „Magyar Er
dészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos 
Szöv., Miskolc“ pontosan és olvashatóan rávezetendő az 
űrlapra.

Ily módon bármily pénzösszeg díjmentesen felad
ható a MEOSz részére.

A MEOSz vezetősége.
Budapest székesfőváros erdészeti altiszjei f. év 

augusztus hó 14-én, a főváros tulajdonát képező Hű
vösvölgyi erdőben lévő városi nagyvendéglőben jól si
került nyári mulatságot rendeztek, szövetségünk se
gélyalapja javára.

A rendezés körüli fáradozásokért Polacsek Kál
mán és ifj. Kolpaszky Gyula kartársainknak mon
dunk hálás köszönetét. A mulatság úgyszólván csa
ládi körben, jó hangulattal, másnap reggel 5 órakor ért 
véget.

Megjelent vendégek között ott voltak Fekete Béla 
efdőfőtanácsos ur és kedves családja, Gyarmathy Mó
zes erdőfőtanácsos ur, Kopácsi Imre erdőmérnök ur és 
kedves neje. A meghívottak közül sokan adományaik
kal gyarapították a gyermekkorát élő szövetségünk 
segélyalapját, amiért ez utón is, szóval ki nem fejez
hető hálás köszönetét mondunk az adományozó urak
nak. Az adományokat köszönettel itt nyugtázzuk:

Méltóságos dr. Hetényi Imre ur rend. fők. helyet
tes 10, MéTtóságos Glück Frigyes ur korm. főtanácsos 
10, Nagyságos Fekete Béla erdőfőtanácsos ur 10, Nagy
ságos Gyarmathy Mózes erdőfőtanácsos ur 2, Csizma- 
zia László erdőfőmérnök ur 4, Komáromi László erdő
mérnök ur 4, Kopácsi Imre erdőmérnök ur 4, Erber 
János ur 19, Janza Kálmán ur 5, Kovács János ur 7, 
Balázs Antal ur 8, Czikó Albert, ur 7, Tóth József ur 5, 
Starnberger Károly ur és neje 5, Cserlovszky László 
ur 3, Kaán György ur 4, Bauner János ur 3, Sebők 
Sánd'or kartárs 5, Vancsura István kartárs 5, ifj. Kol
paszky Gyula kartárs 2, Kaczián József kartárs 2, Po
lacsek Kálmán kartárs 3.50, Pintér jános kartárs 5 
pengő. Összesen: 132.50 pengő.

Elszámolás. Bevételek: adományok összesen 132.50 
pengő, beléptidijak 160.14 pengő, összesen: 292.64 P.

Kiadások: rendőrségi engedély 46.72, vigalmi adó 
20, zeneszerzők 10, nyomtatványok és bélyeg 26.92, 
helység és zene 50 pengő, összesen 153.64 pengő.

Összes bevétel 292.64, összes kiadás 153.64 pengő, 
tiszta haszon 139 pengő, .azaz egyszázharminckilenc 
pengő, mely összeg jelen elszámolással egyidejűleg a 
MEOSz. szegélyalap javára postán beküldeteitl.

Nyugdíjazás. A Nagyméltóságu m. kir. Földmive- 
lésügyi Miniszter Ur 3926/1.—3. 1928. számú mag'as 
rendeletével Orbán Dénes m. kir. szakaltiszt-főerdőőrt 
sa ját kérelmére 1928. évi julius hó végével ideiglenes 
nyugalomba helyezte.

Az irgalmas orvvadász
15 éves koromban, amikor még az élet mostoha- 

ságát nem ismertem, csak a hiúság és dics vágy által 
ingerelt fantázia működött bennem, egy túl ködös őszi 
napon a „Szokota“ nevű erdőrészben barangoltam., 
természetesen a túl sürü köd miatt semeddig sem lát
tam' s azért minden figyelmem csak oda irányult, hogy 
a fának ne menjek. Gondolatom a gyerekes fantáziá- 
lásra összpontosult, ami legtöbbször saját magam dl- 
képzelése volt, mint hős katona vagy vadász, amikor az 
ellenséggel illetve vadorzókkal dicsőségesen harcol. 
Késő reggel egy meredek lejtőn Kapaszkodtam fölfelé 
s egyszer csak közvetlen előttem egy halk ágreiccsenés 
riasztott, fel merengésemből s a lábaim mintha csak le- 
gyökeresültek volna, rémültén látom ám, hogy egy orv
vadász áll előttem, a puskát ellenkező irányban lö
vésre tartva. Pillanatig megrökönyödve és a lélekzetet 
is visszafojtva figyelem az illetőt, mialatt az izgalmam 
kissé alábbszálva atra a tudatra jutottam, hogy most 
itt az első alkalom a hősiességemet kipróbálni, mit rög
tön el is*  határoltam. A kis 24-es lankaszteremet halá
los csendben felemeltem az illető kupájáig s elorditot-
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MEGJELENT
„Az erdőgazdasági segédszolgálat 

' tennivalói“ irta; tomasovszky imre 
ny. miniszteri tanácsos«

Megrendelhető az „ERDŐ“ szerkesztőségénél Miskolcon, 
Pénzügyi palota II. em. 55.

tani magamat, hogy a puskát el! Erre a hátammögül 
a vidék leghirh eltebb orvVadásza szólt rám, hogy 
öcsém, menj haza szopni! S én erre igazán úgy megijed
tem, hogy teljesen elvesztettem a határozó képessége
met. Holttá dermedve álltam s vártam,, mikor semmi
sülök meg egy dörrenés által. És mintha már a'nagy 
végtelenségben repülnék, hallom ám, amikor ismét szól 
az illető, hogy takarodj haza és mond meg az apádnak,! 
hogy a Laki az életedül hagyta meg azért, hogy hagy
jon neki békét és legyen vége köztük továbbra az élet
hálál harcnak, mert ő tőle különben is csak addig 
lenne nyugta, amig ő börtönben van, vagy ha meg
halna, de az utóbbi megfordítva is történhetne. Erre én 
elkezdtem lefelé rohanni, hogy a lőtávolságból mielőbb 
kiérjek. Amikor hazaértem még mindig halálsápadt 
voltam, mert apám első Száva is az volt, hogy fiam mi 
lelt? És én előadtam a tényállást, mire anyám zokogva 
ölelt át és csókolva kért, hogy többé ne legyek olyan, 
vakmerő. Apám meg erősen korholt, hogy miért nem, 
járok nyitott szemmel, hogy ne kerülnék két tűz közé. 
De utóbb belátta, hogy a köd volt az oka ügyetlensé
gemnek és csak azt jegyezte meg, hogy sokáig nem 
tarthat köztük az a bizonytalanság. A sors aztán úgy 
hozta, hogy nem kellett apámnak vele megküzdeni, mert 
pár nap múlva egy korcsmái verekedés alkalmával 
agyonlőtt egy fiatalembert és öt évre fogházba került,, 
hoiinét cs'ak a háború kitörésekor szábaidult ki. Azután, 
a harctérre került. Az egész háborút végigharcolta., 
Közben, 1915-ben én is katona lettem és 1915 október 
9-én Luczkon ;tul egy nagy erdőségben súlyosán sebe
sülje feküdtem, amikor egy öreg szanitéz rummal kí
nált meg és kötözte el vérző sebemet, közben kérdezve 
kilétemet s feleltemre azt mondja : Fiam, én másod
szor szabaditílak ki a halál torkából! Ekkor ismertem 
meg, hogy Laki. Nagyon megköszöntem neki irgalmas
ságát és megígértem neki, hogy többé ’nem fogunk el
lenségek lenni. Ez be is teljesedett, mert ő, amikor haza
szabadult ismét oly verekedésbe került, hogy az ellen
fele meghalt, ő meg miatta még ma is a fogházban van.

Tehát ilyen a sors, ez az ember egy olyan szeren
csétlen természettel áldatott meg, hogy egyik esetben 
gyilkoló, másik esetben irgalmas indulatai voltak. De, 
rettegett is ám tőle az egész vasvári járás erdő- és vad
őr je.

Vakmerősége olyan nagy volt, hogy fényes nappal 
képes volt 3—4 h’ajtóval még nyílt terepen is vadászni. 
Ritka! hét volt, hogy a vadászati kihágás orvvadászat 
miatt tárgyalása ne lieft volna Vasváron. Az orgazdá
kat soha el n'em árulta, azért ha börtönből kiszabadult 
rögtön tudott újra puskát szerezni. A csendőrökkel is 
gyakran szembekerült, Szóval el lehet róla mondani, 
hogy 1900—1913. években az ország leghíresebb orv
vadásza volt. És én nekem is ővele volt az a csúnya 
felsülésem, hogy megjuhászkodva Kellett otthagynom 
az első orvvadászi harctért, de akkor még csak gyerek 
voltam és ma már jóleső örömmel emlékszem vissza az 
akkor rámnézve oly sértő kalandra,

Németh József 
urad, főerdőör Nadasd.

Szerkesztői üzenetek
Bodor György, Vöröstó. Küldött összeget kívánsága 

szerint elszámoltuk és tagjaink sorában szívélyesen üd
vözöljük.

Popszi Mihály, Pari. Küldött összeget kívánsága 
szerint Németh I. és Fazekas J. javára elszámoltuk s 
tagjaink sorába felvettük.

Koltay János, Zalabaksa. Küldött összeget kíván?, 
sága szerint elszámoltuk, tagjaink sorában szívélyesen 
üdvözöljük.

Gregán János; Hollókő. Küldött összéget kívánsága 
szerint elszámoltuk, tagjaink sorában szívélyesen üdvö
zöljük.

Jfuoánefc J., Peröesény. Könyvrendelését előjegyez
tük, 1928 egész évi tagdijához még 5 pengőt kérünk. 
Szív. üdv.

Ifj. Lakatos Ferenc, Pálliaraszt. Tagdíja 1929. évi 
április 1-ig rendezve, van. Könyvet előjegyeztük. Január 
és februári lapok teljesen elfogytak.

Pált esz Ferenc, Veszprém. Küldött összegből 8 pengő 
tagdíjra, 2 pengő temetkezési alapra fordittatott. Köny
vet előjegyeztük, árát — fűzve — 4 pengőt kérünk még 
beküldeni. Tagdija a folyó évre teljesen rendezve van. 
Szív, üdv.

Praveczky J., Recsk. Küldött összegekből 2 pengő 
beiratásra, 12.50 pengő tagdíjra fordittatott, ha még
I. 50 pengőit küld, úgy tagdija 1929 május 1-ig rendezve 
lesz. Könyvet előjegyeztük, ára kötve 5, fűzve 4 pengő.

Molnár István és Sándor Imre, Haláp. Könyvet elő
jegyeztük, tagdijaikkal 1928 junius végéig 10 pengő 50 
fillérrel vannak hátralékban. Szív. üdv.

Támton Imre, Hnjmáspuszta. A küldött 20 pengőből 
2 pengőt beiratási díjra, 16 pengő!, 33 fillér (1927 aug. 
1-től 1928 szeptember 30-ig) tagdíjra és 1 pengő 67 fillér 
temetkezési segélyalapra számoltunk el. Szív. üdv.

Iluszthy Lajos, Szentes. Küldött összeget kívánsága 
szerint elszámoltuk tagdija 1928 október 1-ig rendezve 
van, a temetkezési járulék az összes eddigi halálesetek 
után befizettetett. Szív. üdv.

Tóth István, Radostyán. Küldött összeget Jedinák 
Gyula s az Ön javára kívánsága szerint számoltuk el.

Kapoli Pál, Letenye. Küldött összeget az Ön, Hóbor
J. és Sülé J. előfizetésére számoltuk el.

Erdélyszky Gyula, Zirc. Mind a három Ízben küldött 
összeget megkaptuk és tagdija javára elszámoltuk. E sze
rint tagdija szeptember végéig rendezve van.

Reiber István, Tés. Küldött összegekkel tagdija szep
tember végéig rendezve van.

V. S., Szendehely. Küldött összegből 5 pengő, be- 
iratasra 2 pengői, félévi tagdijára 7 pengő, és 1 pengőt 
a könyv árára számoltunk el, a könyv árához kérünk 
még 4 pengőt beküldeni. Tagjaink sorában szívélyesen 
üdvözöljük.

Mocsár Gábor, Debrecen. Julius és augusztusban 
küldött összegeket Balog J., Dávid J., Czirják F., Kiss 
S., Kiss G., Tóth F. és az Ön javára számoltuk el. Szív, 
üdvözlet.

Hessz József, Gerencze. A küldött összeget kíván-
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sá^a szerint Rosta I., Hessz P., ifj. Ilessz J., Bakos K. 
és az Ön javára számoltuk el. Szív. üdv.

Kolb Gy., Esztergom. Küldött összeget az Ön, Da
róczy M, Cselédes M. és Fábián I. javára elszámoltunk.

Id. Kwrali A., Szendehely. Küldött összeggel tag
dija a folyó évre teljesen rendezve van. Könyvet elő
jegyeztük. Szív. üdv.

Németh J., Nádasdi erdő. Küldött összeggel tagdija 
a folyó évre teljesen rendezve van, úgyszintén temetke
zési segélyalap járuléka is. Szív. üdv.

Vasvórí V., Pilisszentlászló. Küldött összeget kíván
sága szerint Veimmert L., Kosa F. és az Ön javára szá- ! 
moltuk el. Veimmert L. kartárs neve az áprilisi számban 
közölt választmányi tagok névsorából tévedésből marad
hatott ki, amiért elnézését kérjük. Szív. üdv.

/i. Tóth T., Pilisszentkereszt. Küldött összeget Boz
ner I., Grellneth I., Varga F., Pölöskey L. s az Ön ja
vára számoltuk el. Fohász e versét . . .

Seifert József, Kaposvár. Küldött összeget az ön 
és Deáky D. kartárs javára elszámoltuk.

Latzkó István, Visegrád. Küldött összeget, 167 pen
gő 71 fillért megkaptuk és levele szerint elszámoltuk. 
Szív. üdv.

Vizner Sándor, Budaörs. Küldött összeget, 137 P 
50 fiiért megkaptuk és levele szerint elszámoltuk. Szív. 
üdvözlet.

Bräuer Hermann, Tata. Küldött 57 pengőt a kimu
tatás szerint számoltatott el. Szív. udv.

Horváth L., Ősi. Küldött összeggel tagdíja 1929. évi 
március 30-ig rendezve van.

Molnár Bálint, Debrecen. Küldött összeget Deák L. 
és az ön javara számoltuk el.

Habina J., Győr. Küldött összeget az Ön és Tiszóczky 
J. javára elszámoltuk.

Máriabesnyői erdőhivatal személyzete. Küldött ösz- 
Szeget Till G., Király S. és Haverük I. javára elszámol
tuk. Szív. üdv.

Bozó József, Kőkútpuszta. Küldött Összeget kíván
sága szerint elszámoltuk.

Farkas István, Várpalota. Küldött összeget Kiss A., 
Keresztes F. és az Ön javára számoltuk el.

Vitéz Nagy Lajos, Györszentiván. Küldött összeget 
Nyitray K., Horváth A. és az Ön javára számoltuk el.

Hugli P-, Egerbakta. Küldött összeget kívánsága 
szerint az Ön, Prókay J., Ma-ta L., Fehér S. és vitéz Kő- 
rössy A. javara számoltuk el.

Horváth I., Gyertyánkul Tagjaink sorába felvettük. 
Küldött összeget kivánsága szerint elszámoltuk. Szív. 
üdvözlet.

Horváth J., Jutas. Tagjaink sorába felvettük. Kül
dött összeget kivánsága szerint számoltuk el. Szív. üdv.

Pintér I., Gyertyátokul. Tagjaink sorába felvettük. 
Küldött összeget kivánsága szerint elszámolva. Szív. üdv.

HIRDETÉSEK

Vadászharisnyát
a legelőnyösebb árban, a leg
jobb anyagból szakszerűen 
javít (talpal, fejel stb.) 
Majdikné, Tizeshonvéd-u. 28.

Hazai és slavoníai tölgymakk, 
az összes lombfa és fenyőmag
vak és csemeték kaphatók

KEINER REZSŐ
ny. m. kir. erdőmérnök, 

erdei mag-, csemete-termelő és fatermelőnél
GÖDÖLLŐN

Árjegyzéket ingyen
és bérmentve küldök.

Elsőrangú
valódi sárgabarackpálinka

Ár literenkint P 4.60.
Nagyobb mennyiségnél megfelelő 

árengedmény.

Egyedüli képviselete az ország területén:
Lehóczky János

Budapest, V,, Alkotmány-utca 6.

POLGÁR KÁLMÁN FTÄ
ÓRA ÉS ÉKSZERTELEPE
BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT S., I. 

ÓRÁK 5 évi jótállással! 
Éhszereli aranyból hat havi lefizetésre!

KÉRJEN AJÁNLATOT!
JAVÍTÁS! VÉTEL! CSERE!

Vidéki megbízásokra nagy gondot fordítok.

Tagoknak és előfizetőknek az álláskereslet és a kínálat rovata rövid közlésekre díjtalanul áll rendelkezésre. — „Az Erdő“ munkatársai 
megfelelő írói tiszteletdijban részesülnek. — A lap után netalán származó tiszta jövedelem teljes összegében a M. E. O. Sz. javára for- 
dittatik. - - Hirdetések egy hasábos garmondszedés milliméter soronkint 10 fillérrel, táblázatos és garmond betűnél kisebb betüfajszedés 

másfélszeres egységárral számittatik.

A kiadásért felelős: Nádaskay Richard.

Nyomatott a Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállatat Rt.-nál Miskolc, Hunyadi-utca 13. (Igazgató: ifj. Ludvig István.)
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1928 október 20II. évfolyam, 10. szám.

A Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki-Segédszemélyzet Országos Szövetségének hivatalos lapja
Előfizetési ár : Egész évre 6 Pengő, fél évre 3 
Pengő, negyed évre 1*50 Pengő. — Egyes szám 

ára 60 fillér.

Szerkeszti:
NÁDASKAY RICHARD 

a MEASz ügyvezető elnöke.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéz
iratok stb.) „Az Erdő“ szerkesztőségéhez Mis
kolc, Pénzügyi palota III. e. 55. sz. alá intézendők.

A német donga termelése és szállítása*)
Irta: Orosz László erdész.

Amidőn a német donga termelési és szállítási munká
latok ismertetésével foglalkozom, célom az, hogy kartár
saim szükség esetén a kereskedelemben és részben az 
erdőgazdaságban előforduló ezen használati ág felől tájé
kozódva legyenek és a. megadott táblázatok és ábrák alap
ján könnyűszerrel vezethessék annak termelését és szállí
tását valamint némi adat álljon rendelkezésükre az ezen 
termelésnek fontosságáról és a termelt dongák értékesí
téséről.

A) TERMELÉS.
1. Termelés helye. A dongatermelés csak is ott ér

vényesülhet, hol az erdőbirtokosoknak tarvágásos és mag- 
fásos tölgyerdeik vannak, vagy ahol főhasználatok alkal
mával előállható nagyobb mennyiségű tölgyrönkök kerül
nek ki, avagy oly fűrésztelepeken, hol tölgy, illetve ke
ményfa feldolgozással foglalkoznak.

2. Termelési időszak, fa neme és minősége. A né
met donga kereskedelmi szokás szerint — más kikötés 
hiányában — csakis tölgyfából termelhető, csertölgy ki
zárásával. Nedvkeringés szüneteléskor, tehát október 1-től 
április 15. közötti időben döntött tölgyfából termelhető. 
Erre a célra, az erdőgazdaságban és részben a Kereskede
lemben olyan rönkök és tönkök használtatnak fel, ame
lyek már fűrészárura nem alkalmasak. Ugyanis, amely 
faegyedek bélkorhadtak, de a külső szijácsig terjedő, 
gesztjük egészségesek; továbbá olyanokat, amelyek oly 
vastag és korhadt ággal bírnak, hogy a. törzs belsejébe 
hatolnak annyira, hogy alkalmatlan méret következtében 
csak tűzifára alkalmasak, valamint azok a rönkök, ame
lyek túlságosan vastagok és durvaszövetüek, aminek kö
vetkeztében fournirra nem alkalmasak, de vastagságuk
nál és hosszméret alkalmatlanságuknál fogva is más 
célra sem alkalmasak. Végül azok a tönkök és faegyedek, 
amelyek fűrésztelepeken mint hulladékfaanyag kerül elő.

*) A cikkben előforduló ábrák rajzait jövő számunkban 
hozzuk.

Vannak azonban olyan tölgyerdővel rendelkező erdő
birtokosok is, kiknek mező- és szőllőgazdaságuk és borá
szatuk is van, az ilyen erdőbirtokosok rendszerint a ren
delkezésre álló tölgyeseikből elégítik ki a donga 'és mező
gazdasági faszükségletüket. Az ilyen helyeken legtöbb 
esetben a donga és mezőgazdasági faszükséglet kielégí
tése van szem előtt tartva minden más használhatóság 
figyelembe vétele nélkül. Ugyanezen eset áll fenn azon 
fa kereskedő cégeknél is, kik majdnem kizárólag donga
fakereskedéssel foglalkoznak azzal a különbséggel azon
ban, hogy a donga termelők rendszerint szem előtt tart
ják a dongára alkalmas erdőknek és faanyagoknak a meg
vételét.

A tölgydongafa 30 cm. átmérőnél kezdődik és bár
milyen vastagságig terjedhet. A vörös szövetű tölgyfából 
donga nem termelhető.

3. Munkások megválasztása és szerzése. A donga
termelésre csakis olyan munkások fogadhatók fel, akik 
munkakönyvük szerint igazolni tudják azt, hogy több 
éven át foglalkoztak ezen termelési munkálatokkal. Szük
séges ez azért, mert a gyakorlatlan munkás által termelt 
donga nem olyan jó kidolgozású, mint a gyakorolt mun
kásé és sok esetben a^ méretekben is előfordulnak hibák, 
amely miatt a dongának az értékesítését megnehezíti és 
legtöbbször a rendesen termettnél jóval alacsonyabb ár 
mellett lehet értékesíteni. A gyakorlatlan munkásnak 
hátránya az is, hogy igen sok faanyagot pazarol, ami a 
termeltető rovására megy. A termelőmunkások tölgyerdős 
vidékeken, vagy keményfatermelő fakereskedő cégeknél 
szerezhetők. Figyelemmel kell lenni azonban arra is, hogy 
nem csak gyakorolt munkások szerzendők be, hanem azok 
lelkiismeretes munkások is legyenek.

4. Munkások szerződtetése. A termelő munkásokat 
arra való tekintettel, hogy a termelés időközben fenaka- 
dást ne szenvedjen és az ezzel járó felesleges kiadások ne 
merüljenek fel, a leszerződtetés feltétlenül szükséges. 
Különösen szükséges azon esetben, ha a kitermelni szán
dékolt anyagok szállítása megelőzően már szerződésileg 
leköttetett.

5. Faanyagnak előkészítése. A vágás területen a 
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szétszórtan fekvő és dongára termelendő faanyagok lehe
tőség szerint összevontatandók egyrészt azért, hogy a ter
melési munkálatok könnyebben eszközölhetők legyenek, 
másrészt pedig azért, hogy a kitermelt dongák méretek 
szerint külön rakásokba rakhatók legyenek, hogy azoknak 
felvételezése és nyilvántartása nehézségbe ne ütközzön. 
Ha azonban a terep és távolsági viszonyok azt nem enged
nék meg, illetve ha az összevontatással járó számításon 
kívüli kiadások merülnének fel, úgy el kell állni a rön
köknek az összevontatásától.

6. Dongakészités. A kitermelendő famennyiségnél 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a kereskedelemben a 
termelés megkezdése előtt milyen méretű dongák inkább 
(keresettebbek, hogy a tömegesebb méretek szerint ter
meltessék, feltéve, ha olyan kitermelendő faanyag áll 
rendelkzésre, hogy abból bárminő méretű dongák termel
hetek, vagy éppen olyan méretekre termelhetők.

A dongafa a rönk, illetve tönk hossztengelyének irá
nyaiban hasitandó úgy, hogy a hasitványok oldal lapjain 
a bélsugarak, vagy a tükrösrostok egész hosszukban lát
hatók legyenek. (L. az I. ábrát.)

Az I. ábra szerinti hasitványok, miután bélsugárral 
párhuzamosan vannak hasítva, az ezekből előállított don
gák kereszt repedéseket csak igen ritka esetben kapnak és 
a hordógyártás közben nem törnek, valamint a bélsugár- 
.rétegek mint szigetelők a faszövetet részben képező haj- 
szálszerü nedvcsőfalainak, ami a folyadéknak az átszivár- 
gását megakadályozza., vagyis az ilyen dongákból készült 
hordók nincsenek kitéve annak, hogy repedt és folyásnak 
engedő voltuk miatt hasznavehetetlenek lesznek. Mig el
lenben a II. ábra szerinti hasitványok dongáiból készült 
hordók az ellenkezőjét tanúsítják, miért is az ezen hasit- 
ványokból nyert dongák selejt minőségűek.

A kereskedelemben előirt méretekre szabott hasitvá
nyok szekercével élesélüre fektetve faragtatok teljesen 
simára. Az igy előállítandó dongák egyik lapjának telje
sen hibátlannak és tisztának kell lenni. Az egyik oldalon 
megengedhető hibák — rovarlyuk, vörössáv, fagyrepedés, 
áiggöcs stb. —, ha a donga vastagságának legfeljebb 73-ig 
terjednek. Az ilyen minőségű dongák az egész mennyiség
nek legfeljebb 5%-ig fordulhatnak elő.

A német donga kétféle: oldal- és fenékdonga. (L. a 
III. és IV. ábrát.)

Az oldaldonga a fejtől a hasban körülbelül 1/3-dal 
kevesebb, a fenékdonga pedig a fejtől a hasban körülbelül 
2/3-dal több méretű.

Ha a kitermelésre különféle vastagságú rönk áll ren
delkezésre, akkor az oldal- és fenékdonga lehetőleg akként 
termelendő, hogy az összes dongák akó mennyiségének 
2/3-át az oldal- és 1/3-át a fenékdonga képezze. Ez arra 
szolgál, hogy a hordógyártásra megközelítőleg arányos 
mennyiségű oldal- és ienékdonga álljon rendelkezésre. 
Előfordul .azonban az az eset is, hogy csak vékonyabb 
méretű kitermelendő rönk és tönk áll rendelkezésre, mely 
esetben fenékdonga nem termelhető, miután a fenékdonga 
aránylag sokkal szélesebb, mint az oldaldonga. Ilyen eset
ben csak oldaldonga termelendő. A gyakorlattal bíró ter
mel őmunkások a dongavastagságot rendszerint szembecs
lés utján — kivételes esetben mikor (sablont) mértéket 
használnak — állapítják meg és rendesen erősebb vastag
ságra termelik — már a beszáradásra is számítva — a 
szokványos méreteknél ugyannyira, hogy megfelelő széles
séggel biró oldaldonga is felhasználható fenékdongává.

Száraz dongafa alatt olyan értendő, mely legalább is 
egy évvel idősebb, mint a legutóbbi évben termelt donga.

7. Termelésnek ellenőrzése. A termelő munkások 

az illető vágásterületre — feltéve, ha ott egyéb müfák is 
' vannak — lehetőleg csak akkor állítandók be, ha onnan 
: már az egyéb müfák elszállítottak, — vagy pedig a 

dongafák vontatással elkülönitendők, — mivel vagy rósz 
szándékból, vagy tévedésből más műfát is feldarabolhat
nak kellő ellenőrzés mellett is. Azon esetben, ha több 
csoport állittatik be az illető vágásterületre, úgy elkülö
nitendők, hogy számon tarthatók és megfigyelhetők legye
nek az egyes csoportoknak a termelt mennyisége és minő
sége, amely abból a célból szükséges, hogy esetleg felületes 
termelés továbbra, beszüntethető legyen.

A termelést vezető egyénnek igen fontos ama ellen
őrzési teendője, hogy a termelőmunkások az előirt donga
méreteket pontosan tartsák be és a termelt dongák minő
ségileg kifogás alá ne essenek. Tehát szükséges, hogy a 
termelést vezető egyén a szükséghez képest esetről-esetre 
a termelésnél tartózkodjon és a termelés mikénti folya
máról meggyőződést szerezhessen a kellő intézkedés meg
tétele végett. Ez történik ugyanis úgy, hogy a vágásterü- 

I leteken, annak termelési helyén a már kitermelt oldal- és 
I fenékdongák csoportonként külön-külön rakásba dobat- 
I nak, hogy a termeléssel megbízott egyén darabonként át- 
i vizsgálhassa úgy a méreteket, mint a minőséget is, hogy 
. a meg nem felelő darabokat kiselejtezhesse és a termelő

munkásokat szükséghez képest figyelmeztethesse. Törté
nik ezen ellenőrzés tehát az átvétel előtt, mert ha a don
gák már átvételre rakásokba összerakattak, úgy sem a 
hosszméret, sem pedig a minőségét megállapítani ponto
san nem lehet.

8. Selejtdonga. Selejtes minőségűek azok az oldal- 
és fenékdongák, melyeknek oldal lapjain a bélsugarak 
vagy a türkösrostok egész hosszukban nem láthatók. (L. 
a IV. ábrát) továbbá azok az oldal- és fenékdongák, ame
lyek korhadtak podvásak, a beles és szijácsossak, valamint 
az olyanok, amelyeken vagy rovar rágás, lyuk, keresztül 
hatoló fagyrepedések, vagy szúlyukak, keresztül hatoló, 
vagy mindkét oldalon látható vörös, fekete vagy fehér 
sávok, kettős görbület, kereszt- vagy ferderepedések és 
valamint azok, amelyeken függélyesen lehatoló, de a da
rab hosszának 1/i0“én túlterjedő fejrepedések fordulnak 
elő. Selejtminőségüek azok az oldal- és fenékdongák is, 
amelyek a megállapított legkisebb vastagságnál vagy szé
lességnél kisebb méretűek, valamint azok a dongák, ame
lyek másnemű mérethibákkal bírnak, továbbá az olyanok, 
amelyeknél a közepén vagy azon a helyen, ahová a fenék 
részére a bevágás kerül ággöcs, vagy olyan csorba szöglet 
fordul elő, mely a donga szélességének 1/8-ad részénél 
többet tesz ki. (L. az V. ábrát.) Végül selejtes azon fenék
dongák, amelyeknek a külső oldalon ággöcs (L. a VI. 
ábrát) vagy az éleken olyan repedés van, hogy a fenék
donga szélességének Vio-nél mélyebben hatol be, valamint 
azok, amelyek annyira vetemedettek, hogy egyenes síkra 
fektetve, attól a szijács felőli (külső) él közepének 1/3-nál 
nagyobb mértékben elhajlanak.

Az oldal- és fenékdongáknál a szijács csak oly mér
tékben fordulhat elő, hogy az éleken a geszt látható le
gyen, a fejrészen előforduló szijács pedig a donga széles
ségének V^-énél nagyobb nem lehet.

9. Közép- és szélső fenékdongák. Egy négyzetsor 
fenékdonga kettőnél több sarok darabot (L. a VII. áb
rát.) nem tartalmazhat ; a többi darabnak középdarab
nak kell lenni. (L. a VII. ábrát.) A 12 akóstól felfelé 
minden két négyzetsor fenékdongához, tehát minden 
hordóhoz egy ajtódarab jár. (L. a VIII. ábrát.) Az ajtó 
darab szélessége a szélesebb végén mérendő, ai másik 
végén 3 cm-el keskenyebb lehet.
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A fák természetüknél fogva — véglapon látható 
— a bélből kiindulva a bélsugarak irányában száradás 
következtében rendszerint megrepedeznek és körcik
keket képeznek az elvált részek. A dongák hasitványai 
is ilyen kisebb-nagyobb körcikket képeznek, amelyek
nek a szijács felőli részük rendszerint vastagabbak, 
mint a belső bél felőli részek. A fenékdongák termelé
sénél az igy nyert és esetleg elő forduló sarokdongák 
belső élei ^>-del, az ajtó- és középfenék dongák belső 
élei 1/4-del vékonyabbak lehetnek, mint az illető dara
bok meghatározott vastagságok külső szijács felőli 
élei. Ez a megengedett legmagasabb mennyiség, amely 
a dongák hordóhoz való feldolgozása alkalmával rész
ben elesnek, részben pedig a mértéket pontosan képe
zik. (L. a IX. és XI ábrát.) A dongák külső élei a don
gák fefjén az évgyűrűk iveiről és a bélsugarak irányá
ról könnyen felismerhetők.

A 200 akóstól felfelé úgy az oldal-, mint a fenék
dongákat is a kölcsönösen -— megrendelővel, illetve vevő
vel — megállapítandó vastagság szerint kell szállítani.

(Folytatása következik.)

Hozzászólás a „Kísebbfoku 
szakismeret“ kérdéséhez

Én, aki egyelőre csak távolból figyelem a „Magyar 
Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Orszá
gos Szövetségének“ — már eddig is üdvös — ténykedését 
és hogy jelen alkalommal mégis tollat fogtam, tettem ezt 
azért, hogy talán némikép hasznára lehetek annak az ál
talános érdekű ügynek, amelyért a cikkíró oly férfiasán 
sikraszállt. Mielőtt azonban csekély mondanivalómat el
kezdeném, nem mulaszthatom el, hogy teljes elismeréssel 
ne adózzam Sárkóczy József urnák e nyílt férfiassággal 
megirt cikkéért, aki nem törődve: „Mond meg az igazat, 
betörik a fejed“ közmondással, feltárta az altisztikar 
egyik legsajgóbb sebét.

Napjainkban lépten-nyomon halljuk emlegetni az 
úgynevezett „kulturfölényt“, „többtermelést“ stb. ehez 
hasonló igéket. Mert, ha azt akarjuk, hogy helyünk le
gyen a Nap alatt, akkor nem szabad megállítunk, hanem 
igenis haladnunk kell a nyugateurópai államokkal, ame
lyek bizony mérföldes lépésekkel törtetnek előttünk. Ha 
egy kicsit széjjelnézünk magunk körül, azt látjuk, hogy 
a mai kormány vezető emberei a többtermelés, a kultúra, 
a szocializmus, egyszóval az általános haladás érdekében 
oly magvakat hintenek el, amelyek kellő talajon és tó
vá bbápolás mellett a szebb és jobb jövőt lesznek hivatva 
elősegíteni. Eddig elhagyatott falvakban, tanyákon az 
iskolák százait állították föl, a meglévők nívóját fölemel
ték vagy legalább is rásegítették a továbbfejlődés útjára.

Midőn mindezeket az üdvös intézkedéseket örömmel 
látjuk, ugyanakkor, sajnos, azt tapasztaljuk, hogy az er
dészeti szakoktatás alsóbb tagozataival az Úristenen kívül, 
talán senkisem törődik. Legalább is erre vall az az elvisel
hetetlen rendszertelenség, amelyben a „nemerdőmérnök“ 
erdészemberek, vagy ha jobban tetszik altisztikar — há
nyódik. De nemcsak, hogy nem törődnek kellőképen e 
nemzetgazdaságilag is fontos munkakört betöltő erdész
emberek mindjobban való kiképzésével, ehelyett a már 
meglévő szakintézetek eltörlését, illetve (jobb esetben) 
nívójának lesüllyesztését látjuk. Példa erre az erdőgazda
sági szakiskola ellen a közelmúltban tett lépés. Hogy 

I

i
I

mindez miért, amikor ismétetlem, lépten-nyomon a kul
turfölényt halljuk hangoztatni, ez épen most, nehezen 
érthető. Annál is inkább, mert a szomszédos mezőgazda
sági szakoktatásnál ugyancsak most állítottak fel egy 
középfokú tagozatot, amely hivatva lesz a többtermelés 
érdekében a gazdatiszt és a földmivesiskolát végzett gazda 
közt a kapcsolatot megteremteni. Hogy az erdészetnél, 
ahol már meg volt egy ehez hasonló iskola csak még bizo
nyos mértékig fejleszteni kellett volna, miért kell annak 
az eltörlését proponálni, ezt véges eszemmel nem tudom 
megérteni. Vagy talán az erdőgazdaság jövedelmezővé 
tételéhez elég a kitűnő irányítás? Az ,a szerény vélemé
nyem, hogy a kitűnő irányításhoz szükséges egy jól kép
zett és megfelelő átlagintelligenciával rendelkező altiszti
kar, aki a kitűnő irányítást kellőképen végre is tudja 
hajtani. Irányítás kellő végrehajtás nélkül meddő és 
viszont.

És hogy mennyire helytálló e vélemény arranézve 
ép egy erdőmérnöknek a salzburgi állami erdőgazdaság
ben szerzett tapasztalatait — amelyekről az „Erdészeti 
Lapok“ 1927. évi 2. számában számol be — van módom
ban közölni. A salzburgi erdőgazdaság erdőművelési, szál
lítóberendezései, fakereskedelmi stb. viszonyai ismertetése 
után többek közt a következőket mondja: „A salzburgi 
állami erdőgazdaságra visszatérve meg kell még jegyez
nem, hegy annak kitűnő organizációja az u. n. Ober
försters ystem-en alapul, azaz az egyes erdőgondnokságok 
Oberförsterbézirk-ekre vannak felosztva, amelyeket kö
zépfokú erdészeti szakiskolát végzett altisztek vezetnek. 
Ez a személyzet rendkívül magas átlagintelligenciával 
bír, ami lehetővé teszi, hogy meglehetős önállósággal van
nak felruházva. E munkamegosztás révén természetesen 
az üzemek lendületes fejlődése is biztosítva van.“

Kérdem, miért nem lehetséges ez nálunk, Magyar
országon? Vagy talán itt annyira jó talaj van, hogy fölös
leges a jól képzett altiszti személyzet, az erdő magától 
is megnő? Miért kell az erdőgazdasági szakiskola eltör
lése mellett állást foglalni? Sokan azzal érvelnek, hogy 
erdeink nagy része idegen bitorlók kezeire került, úgy
sem lehet elhelyezkedniük. Ugyanakkor azonban a „fűz
fa jágerok“ (bocsánat e megnevezésért) egész légióját ter
melik ki, akik 2 évi „kis baltával“ kötött szoros barátság 
után átcsúszva a magán vizsgán, tenyérnyi cserlevelekkel 
a gallérjukon, reprezentálják az altisztikart. Ily egyének 
aztán híján minden szaktudásnak, érezvén, hogy lábuk 
alatt inog a talaj, a gerinctelen hízelgés mesterségéhez 
folyamodva — szereznek babérokat. így egyrészt folyto
nos egyenetlenségeket idéznek elő az altisztikarban, más
részt pedig kimondhatatlan kárára vannak az erdőgazda
ságnak. Hogy mégis miért fogadják sok helyen előszere
tettel, a különböző szakiskolát végzettekkel szemben, az 
előttem egyelőre — talány. Talán fényesebbre tudja puc- 
colni a Tekintetes Ur csizmáját? Lehet. Nem tudom.*)

Most, hogy végre sok hányódtatás után elérkeztünk 
)da, hogy a régi erdőtörvény revízió alá kerül, szemünk
ben fel-felcsillanó reménnyel tekintünk az uj erdőtör
vény-javaslat felé abban a hiszemben, hogy talán valaki 
ránk is gondol és évek óta a sok keserűségből leülepedett 
most feltörő jajkiálltásunk nem lesz pusztába hangzó 
néma szó, hanem megértik az arra illetékesek méltá-

*) Mert kisigényű, olcsóbb munkaerő és mert a birtokosok 
nincsenek tekintettel az országos erdőgazdaság általános érde
keire, hanem csak saját önös egyéni érdekeiket, magyarán a 
zsebüket nézik, nem lévén kellő szaktudásuk, nem ismerik fel 
ennek az eljárásnak reájuk nézve káros voltát. — A szerk.

i

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



AZ ERDŐ 5

nyolva az altisztikar fegyelmezett munkásságát ; ügyünk 
méltóan rendeztetek.**)  Azokat az igazságos jogainkat 
kérjük, amelyek már rég megillettek volna bennünket s 
amelyek nélkül ép hogy csak vegetálunk. Remélve, hogy 
iogos panaszaink megértésre találnak és ki-ki a maga he
lyén lankadatlan szorgalommal tovább dolgozhatunk sze
rencsétlen hazánk sorsának jobbrafordulásáért — Nagy- 
Magyarországért! Szabály József.

Szövetségi ügyek

Az ezideí I. választmányi ülésről
Szövetségünk ez évi I. választmányi ülését Budapes

ten folyó évi október hó 7-én tartotta meg.
A választmány tagjai igen nagy számban jelentek 

meg és szép számban voltak ott olyan tagjaink is, akik 
ugyan nem voltak a választmány tagjai, de mint szeretett 
vendégeink mindvégig kitartottak és nemcsak meghall
gatták, de hozzá is szólották a tárgyalt ügyekhez. Össze
sen jelen volt 26 választmányi tag, 32 szvetségi tag, mint 
hallgatóvendég. Résztvett a választmányi ülésen és mind
végig jelent volt Tomasovszky Imre nyug, miniszteri ta
nácsos ur, akit a választmány tagjai a műszaki segéd
személyzet részére Írott kitűnő szakmunkája megjelenése 
alkalmából, őszinte, hálás ünneplésben részesítettek.

A választmányi ülést az ügyvezető elnök nyitotta 
meg azzal, hogy a megjelentekkel együtt elmondotta a 
,,Magyar Hiszekegyet“. Ezután üdvözölve a megjelente
ket, rátért a tárgysorozat első pontjára, az erdőtörvény
javaslatra vonatkozással az erdészeti műszaki segédsze
mélyzetre. Elöljáróban beszámolt arról az örvendetes 
tényről, hogy az erdészeti főosztály mai vezető urai a 
törvényjavaslatba már felvették és a törvényben bizto
sítani kívánják mind annak megfelelő szabályozását, ami 
az erdészeti és vadászati alkalmazottakra nézve mind- 
ezideig sérelmes volt és jogos visszatetszést és elkeseredést 
okozott. Elmondja, hogy az erdészeti főosztály főnöke — 
Szövetségünk nagyrabecsült védnöke — Pfeiffer Gyula 
miniszteri tanácsos ur a legteljesebb jóindulattal, <a leg
nagyobb készséggel Ígérte meg a szerinte is jogos kíván
ságok teljesítését és igy jogosan remélheti az erdészeti 
műszaki segédszemélyzet azt, hogy a felpanaszolt sérel
meket az uj erdőtörvény meg fogja szüntetni.

Ezután részletesen előadta az ügyvezető elnök a szö
vetségnek mindazon kívánságait, amelyeket mint javas
latot illetékes helyen benyújtott, — jelesen kívánjuk:

1. Az erdő- és vadvédelmi szolgálat megfelelő szabá
lyozását és különválasztását, az ugyancsak megfelelően 
szabályozandó erdészeti műszaki segédszolgálattól.

2. A mai rendszertelen és az erdőgazdaság érdekeit 
is sértő szakoktatásnak megfelelő megreformálását s a 
műszaki segédszolgálatra való képesítéshez, az eddigi 
elemi előképzettség helyett, a magánvizsgák és tanfolya
mok megszüntetésével, előképzettségként a négy közép
iskolai végzettségnek megkövetelését.

3. Az erdészetnél az idegen állampolgárok, valamint 
a kellő szakképzettség nélküli egyének alkalmazásának 
szigorú tiltását.

**) A földmivelésügyi minisztérium erdészeti főosztálya 
mai vezető urai mindezeket igen jól tudják és meg is van ben
nük a kellő jóakarat ahhoz, hogy a szak- és az országos erdő
gazdaság érdekeinek megfelelően a jelenlegi tarthatatlan hely
zet gyökeres megváltoztatásáról az uj erdőtörvényben gondos
kodás történjék. — A szerk.

4. A megélhetési viszonyok megjavítását és e célból 
a létminimum törvényes megállapítását.

5. A fegyverviselés és az egyenruhaviselés törvényes 
szabályozását és védelmét.

6. A járási és közbirtokossági erdészeti műszaki se
gédszemélyzet sürgős államosítását.

7. A magánuradalmi erdészeti és vadászati alkalma
zottaknak nyugdíjalap létesítését a MEOSz bevonásával.

Az itt hét pontba összesüritett kívánságainkat tar
talmazó javaslat élénk vita tárgyát képezte, melynek 
eredményeként, a MEOSz vezetősége megbízást nyert, 
hogy ezen kívánságokat állandóan napirenden tartsa és 
hasson oda, hogy az uj erdőtörvényben mindezekről célra
vezető, megfelelő gondoskodás történjék.

Ezután következett a tárgysorozat 3. pontja, a ma
gánuradalmi erdészeti (vadászati) alkalmazottaknak 
nyugdíjalapjának létesítése. Ez is igen élénk vitát ered
ményezett. A vita során az ügyvezetőelnök rámutatott 
arra, hogy mily igen nagy előkészítést, körültekintést 
igényel a nyugdíjalap létesítésének ügye s mily igen 
fontos az, hogy Ugyanúgy mint a többi kívánságaink, ez 
is törvény utján oldassák meg, törvényes alapokon nyu
godjék és biztositassék. Röviden vázolja a még eddig a 
Szövetségbe be nem lépett kartársak helytelen okoskodá
sát és valamennyiükre káros magatartását, amikor az ily 
igen nehezen megoldható és sok időt és kitartó munkát 
követelő ügyekben a szövetség egyakarattal való támoga
tása helyett, csak a felelőtlen kritizálás kényelmes állás
pontjára helyezkedve, lesik, várják, hogy más, azaz a szö
vetséget kezdettől fogva önzetlenül támogató kartársaik, 
kaparják ki részükre a sült gesztenyét a tüzből és nem 
látják be azt, hogy épen távolmaradásukkal ők az okozói 
az esetleges sikertelenségnek és annak, hogy ügyeink las
sabban és nehezebben oldhatók meg, holott ha mindany- 
nyian egységesen és együtt tá’mogatnák a Szövetséget, 
mindez biztosabban volna kivihető és elérhető. — A nyug
díjalap megvalósítására vonatkozóan előadott terveket a 
választmány helyeselte és a további munkálatok elvégzé
sét az ügyvezető elnökre bízta.

Ezután a választmány kiegészítésére vonatkozó el
nöki előterjesztést egyhangúan elfogadta a választmány 
és az elnök választ ást az ügyvezető elnök javaslatára a 
legközelebbi választmányi ülésre halasztotta. A választ
mány ezután az ügyvezető elnöknek és ;a vezetőségnek, 
illetve a tisztikarnak fáradságos munkásságáért köszö
netét szavazott meg s a legközelebbi választmányi ülés 
összehívását az ügyvezető elnökre bízta.

Az ügyvezető elnök zárószavában mégegyszer rövi
den összefoglalta a további teendőket s a tagokat a szö
vetség támogatására hívta fel, mert — amint mondá — 
csakis egy egységes, egyakaratu, nagy tábor, kitartó és 
összetartó munkássága hozhatja meg a sikert.

Végül a Himnusz eléneklésével a választmányi ülés 
véget ért s bizakodó jó hangulatban, az illetékes helyről 
vett biztató igeretekben bízva oszlottak széjjel a tagok. A 
történeti hűség kedvéért itt még megemlítjük azt is, hogy 
a megjelentek zöme közös ebéden vett részt, hol is még 
további élénk eszmecserét folytattak, az uj erdőtörvény
től remélhető kedvező változásokról.____________ V. R.

Vadászharisnyát
a legelőnyösebb árban,ma leg
jobb anyagból szakszerűen 
javít (talpal, fejel stb.) 
Majdikné, Tizeshonvéd-u. 28.
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Véletlen
A régebbi idők kedves emlékeiből való vadászélményt 

mondott el Szilassy barátunk kisebb baráti társaságban. 
Az események fordulatos kocsijára pakolta hallgatóságá
nak kíváncsiságát, megragadta a kocsi kormáyát és vitt 
bennünket, száguldott velünk kiváló elbeszélőképességének 
üvegsima utján. Mi pedig, a meghitt barátok, észre sem 
vettük, a sebes iramot, jól éreztük magunkat az esemé
nyek repülő kocsiján, csak mikor a kormányos lefékezett, 
sajnáltuk, hogy a befejezéshez, a kocsiút végéhez értünk.

— A sors rendező keze, — kezdi elbeszélését Szilassy 
— a tényleges katonai szolgálati időm letelte után a hu- 
nyadmegyei havasok lábához dirigált szolgálattételre, ahol 
nagy meglepetésemre irodai beosztást nyertem. A beosz
tás kissé elkedvetlenített, mert örök mozgást kivánó ter
mészetemnek elég volt katonáéknál az iroda, de napirend
re tértem a dolog fölött azon gondolattal, hogy ez sem 
tart örökre, mehetek én még külső szolgálatra is. így meg
nyugodva, hozzákezdtem a csudául ágas-bogas irodai teen
dők tanulmányozásához és végzéséhez, hol a naponta ér
kezett 10—30 db akta részbeni másolása, részbeni elinté
zése, kő, kavics, mész, kökény tűzök, keritésvesszö, hulla-*  
dékfa, rozsé, tűzifa, épületfa, szerszámfa, faszén bárcá- 
zása, a körtelefon 28 állomása morse-jeleinek hallás után 
való megértése stb. a legmagasabb mértékben próbára tet
ték teljesítőképességemet. Amikor a teendők az elsajátítás 
után lehetővé tették, hogy a heti irodai fogságért magamat 
kárpótoljam, vasárnap és ünnepnapokon, amikor hivatali 
helyemen nem volt kötelező az irodai munka, elemózsiával 
és a hivatal térképével és vadászfegyveremmel felszerelve 
a székhelytől már a harmadik, negyedik hegygerinc tete
jéről üdvözöltem a fölkelő napot.

Már három hónapot töltöttem uj állomáshelyemen, 
amikor felettes igazgatóságunk 1 db lőtt vaddisznónak 
X-be küldését rendelte. Főnökünk a külső szolgálatot tel
jesítő kartársakat még aznap estére összehivatta és kiadta 
a rendeletet, hogy két napon belül 1 db vaddisznót ejtse
nek el. Az elejtés azonnal jelentendő.

Elmúlt egy nap, el a második is, sőt még az ötödik is, 
eredmény nincs. Ötödik nap estéjére ismét összehivatta 
hivatalfőnökünk a külső kartársakat és dacára, hogy el
fogadhatóan mentették az eredménytelenséget, kemény 
leckében részesültek azon hozzáadással, hogy a holnapi 
napon elejtett vaddisznó legyen.

— Én, — mondja Szilassy — ki fül- és szemtanúja 
voltam a korhációnak, alig fékezhettem magamat, tombolt 
bennem a szenvedély. Eszembe jutott a vasárnap és ün
nepnapokon látott vaddisznók csürhéje, az 5—8 tagból 
álló vaddisznócsaládok, az óriás remetekanok, az itt-ott 
látott kisebb-nagyobb dagonyák és pihenőhelyek. Mikor 
aztán a korholás után a kartársak elmentek, már kész is 
voltam a tervemmel. Hivatalfőnök uram elé álltam és je
lentettem, hogy én megkísérlem a vaddisznó lelövését. A 
jelentésemre főnököm arcán jól látható volt a mindinkább 
erősbödő viharfelhő, már-már azt hittem, hogy a vihar
felhőből lecsap az istennyila, de a következő másodperc
ben a viharfelhőt már gyengéden simuló bárányfelhő vált
ja fel arcán és megszólal: maga?! maga?! Én, — mond
tam katonás rövidséggel. Hogyan mehetne vaddisznót lő
ni, mondja főnököm, hisz csak pár hónapja van itt, a te
rületet és vaddisznójárást sem ismeri, de még azt is hozzá 
kell tennem, hogy vaddisznót lőni nem mindig veszélyte
len, ezekből folyólag nem engedhetem el. Amikor tervem 
keresztülvitelét igy veszélyben forogni láttam, a szavak 

legjavát válogatva iparkodtam főnököm beleegyezését ki
erőszakolni, ami már részben sikerült is, de a pontot vég
érvényesen Szaben faraktáros kolléga érkezése tette az 
alku után. Szaben személyében ugyanis felfedezte főnö
köm a mentő szalmaszálat, kit rövid, párszavas rendelke
zéssel utasított, hogy engem el fog kisérni a vaddisznó
cserkészetre és épségbenmaradásomért felelős. — Jó éjt 
kívánt főnököm s már ment is ki az irodából, mintha csak 
az épségben maradásomérti felelősség elől menekülne. Sza
ben bátyám pedig egyre hajtogatja, töri: „nem ertem, nem 
ertem“. Röviden elmondtam Szaben bátyámnak az előz
ményeket és bizalmaskodva hozzátettem, hogy a dolog 
miatt egész nyugodtan alhat, egy vaddisznót egyedül is 
lepuffantok, föltéve, ha találkára jön. Szaben kolléga bi
zalmaskodó marasztalásomra nyomatékosan kijelentette, 
hogy altató ajánlatom elfogadhatatlan, mert a parancs 
azért parancs, hogy azt teljesítsük is. Mikor indul kol
léga? — kérdi tőlem Szaben. Hajnali 3 órakor, — mond
tam némi gondolkozás után. Napte bűne, kamerád! (Jó 
éjt, pajtás!) vegyíti Szaben kolléga s még hozzáteszi, hogy 
reggel háromnegyed 3 órakor a lakásomon lesz. Jó éjt Sza
ben bátyám, mondom örvendve, azon hátsó gondolattal, 
hogy háromnegyed 3 órakor 1—2 kilométert már magam 
mögött hagyok lakásomtól, mert vaddisznócserkészeten 
vagy lesen két ember dupla baj, gondoltam. íróasztalom 
rakományát katonás rendbe csaptam, elhagyva az irodát, 
gomolygó gondolatok közt ballagtam lakásom felé.

Hogy megismerjétek Szaben bátyám egyéniségét, rö
vid fotográfiát adok róla. Nagyapja az 1848—49-es vér
zivataros idő előtt az Alföld keleti szélén űzött közvetítő 
kereskedelmet és a becsületes Szabó nevet viselte. Fia az 
én Szaben bátyám. Édesapja a zivataros időben a hegyek 
közé sodródott, ahol megnősült és az akkori kényszerítő 
körülményeknek eleget teendő, iparkodott testtel-lélekkel 
német lenni. Hogy ezt minél kézzelfoghatóbban bebizo
nyítsa, német leányt vett feleségül. A kényszerű német 
levegőben és német feleség mellett elnémetesedése oly gyor
san történt, hogy az én Szaben bátyám vitán kívül a né
metet mondhatta, anyanyelvének. Amikor aztán Szaben bá
tyám felcsöpörödött és szolgálatot vállalt, az azelőtti idők
ben a németek által az oláhoknak rakott szarv már a né
metekét is túlnőtte, tehát észszerűbb volt a helyi viszonyok 
szerint oláhnak lenni, mint németnek. Szaben bátyám vér
beli alkalmazkodó képessége folytán egyet csavarintott 
eszén, nyakát tekerte vezetéknevének és lett a magyar 
Szabóból oláh Szaben név. Megnősült, azonban már szinte 
természetes volt, hogy oláh leányt vegyen feleségül. Ilyen 
előzmények után ma is macska hízelgéssel és róka ravasz
sággal járja az élet rögös útját.

Az irodából a lakásomra érve, a táskát előkészítet
tem. A 16-os öblü (más nem volt) már sokszor kipróbált 
fegyveremet is különös gonddal vaselineztem. Ezek elvég
zése után vacsoráztam, befejeztével az éjjeli őrt, az alma
nagyságú ébresztőórát fél 2-re beállítva, ágyba bújtam. 
A lámpát kioltva, lehunytam szemeimet és. . .•

Mint annyi másszor, ébresztőórám most is pontos volt. 
Hogy tudtára adjam, miszerint már én is ébren vagyok, 
megtapintottam a csuklóját, mire megnyugodva elcsende
sedett. 1/4 őrá múlva készen álltam. Mégegyszer átvizs
gáltam a málhát, hogy nem hiányzik-e valami. Mikor min
dent rendben találtam, váltamra vettem fegyveremet és 
Szaben bátyám elől a tervezettnél egy és egynegyed órá
val előbb szöktem, azaz csak akartam, mert amikor az 
utcára léptem, Szaben bátyám ott állt menetkészen az ajtó 
előtt. Vidáman köszönök jó reggelt ,de magamban bosszan- 
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ködöm, hogy nem sikerült a szökés. Ahá, mondja Szaben 
bátyám, köszönésemet sem fogadva, egyedül akartunk 
menni! Dehogy, mondom a lehetőségig leplezett kedvet
lenséggel, Szaben bátyám lakására indultam, gondolva, 
hátha elalszik, hogy fölkeltsem és kellő időben indulhas
sunk. Jó, jó, tudom már morzsolja fogai közt Szaben bá
tyám és elindultunk. Hova, meddig megyünk, Kérdi Sza
ben bátyám. Most az ezresi gerinc nyergében levő mele
gedőhöz, azután majd meglátjuk, mondom én. Az elég 
messze van, jegyzi meg Szaben bátyám, de nem baj, csak 
legalább eredmény lenne.

Az ezresi nyeregig a 11 kilométeres utat meglehetős 
kellemesen tettük meg. Szinte összemelegitett bennünket 
hangos beszélgetésünk témája a koromsötét hűvös éjsza
kában, csak amikor az ezresi nyereghez, a vaddisznó
tanyák közelébe értünk, tettünk szordinót a hangokra. El
érve a melegedőt, kis málhánktól szabadítottuk meg ma
gunkat. Időnk még volt a napkeltéig 1 óra, tehát némileg 
kényelembe helyezkedve, leheveredtünk a hencserekre. 
így, heverésző helyzetben beszélgettünk. A beszélgetés 
közben észrevettem, hogy kollégám mindjobban kapkod a 
levegő után és némi horkantások után szabályszerűen el
alszik. Ezt tapasztalva, ismét megszállt a szökés ördöge. 
Hagytam, hogy jó mélyen elszenderüljön testi épségem 
felügyelője, akkor csendesen összeszedtem málhámat, ki
oltottam az égő gyertyát, köszönés nélkül elmentem. Ami
kor a melegedőből észrevétlenül kijutottam, bolond szivem 
majd kiugrott burkából, hogy most már felügyelőm nem 
fogja az elém kerülő vaddisznót elzavarni. A nagy öröm 
azonban ismét korai volt. A melegedőt elhagyva, mint aki 
csatát nyert, lassan haladtam a hegyoldalon végig futó 
kocsiút irányába, hogy azt elérve, azon közelítsem meg 
a vaddisznók által legjártabb helyet. Minden pár lépésre 
1—2 percre megálltam, mert még korai volt az indulás. 
Így tettem meg vagy 200 méternyi utat, amikor a mele
gedő irányából irányából Szaben bátyám engem kereső, 
hivó szavait hallottam. Első pillanatban izgatott, hogy 
szökésem fel van fedezve, de a következő másodpercekben 
az éj sötét takarója alatt már biztonságban éreztem ma
gamat azon belső gondolattól, hívhatsz jó Szaben bátyám, 
én ellenkező irányba megyek. Már amilyen nyugodt vol
tam én, annyira nyugtalankodott felügyelőm, minden 
szava hangosabbá vált, végre ahogy a tüdeje birta, kiabált. 
Ezen már én jöttem zavarba. így 3—4 kilométer körzet
ből elszaladnak a vaddisznók. Hogy a vaddisznóijesztőt el
hallgattassam, oly erős hangon, hogy azt meghallja, szól
tam. Itt vagyok, ne kiabáljon. Visszatérve a melegedőhöz, 
magyarázatul azt mondtam, hogy a vaddisznók esetleges 
mozgását figyeltem, mire felügyelő hitetlenül rázta meg 
fejét.

Maradásom már nem volt, szűknek bizonyult a me
legedő. Kérésemre összepakolt testi épségemnek felügye
lője is, kit induláskor nagyon kértem, hogy lehetőleg nesz
telenül járjon, hangosan ne beszéljen és pipára ne gyújt
son mostani utunk tartamán. Amikor elértük a hegyolda
lon lévő kocsiutat ,azon balra, a vaddisznók szükebb biro
dalma irányába haladtunk.

Jó félórai utat tehettünk meg, amikor megállva, súg
tam felügyelőmnek, hogy visszaemlékezésem szerint a vad
disznók járta helyek határához értünk, amit ő is meg1- 
erősitett. Az eddiginél is zajtalanabbul haladtunk tovább 
és minden 10—15 lépésnyire pillanatnyi figyelésekre meg- 
megálltunk. Semmi nesz, semmi jele annak, hogy a közei
be vaddisznók lennének.

(Folytatása következik.)

Buksi harca a rókával
A hűvös m'ájusi reggelt a pirkadó nap melegiti fel. 

Arany sugarai megtörnek a vizcseppeken, a fákon és 
a növényzeten mintha millió és millió gyémánt csillogna, 
úgy tűnik fel az emberi szem előtt a természet ezen 
gyönyörű jelensége. Utána meleg délelőtt következik. 
A vadak már mind a sűrűben, a nappali helyükön fek
szenek, csak a szaporulat, mdly még keveset látta a 
természet bájait, gyönyörködik itt-ott, a keleti oldala
kon a nap aranysugarában. A természet ezen gyönyörű
ségeit élvezve haladtunk körül apámmal egy keskeny 
nyiladékon. Üzeinosztályi munkáink elvégzése után 
ajánlatot tettem, mivel Buksi, a kis harcias foxterier 
vele volt, hogy nézzük meg a rókatanyákat, lehetnek 
már kölykei. — Apám, ki amúgy is szigorú üldö- 
zőj'a a kártékony és ragadozó vadaknak, elfogadta 
ajánlatomat és a kotoirékok irányába v'ettük utunkat. 
Buksi, melynek már nagy gyakorlata van a földalatti 
harcokban a rókakomával szemben, most is mintha 
érezné a sikert, örömmel ugrándozva készül a közeli 
csatára. A helyszínre v'dló megérkezésünk előtt Buksi 
előre szaladva, mindenféle biztatás és vezényszó nélkül 
rohamot indít egy rókacsaliád ellen, melynek tanyája a 
márhegyi hegyoldal homokos részein van. Élet-halál 
harc kezdődik. A rókakoma elszántan védi a bejáratot, 
a kölykek pedig ij'eldten húzódnak a kotorék egy fél
reeső zugába. De Buksit nem félemliti meg a róka el
szánt védelme, mert merész támadásával egy pilla
natra s'em hagy fel' a gyűlölt ellenséggel szemben. A 
harc tovább, mint félórája tart, a róka hátrálni kezd, 
védelme gyengül, a kölykek pedig ijedten menekül
nek a,z ellenség elől a szökőlyukon át. Győzelem a 
kutyáé, diadalmaskodik gazdája. Mielőtt a kölykök, 
öss'zefogdosá'sához láttunk volna, egy váratlan segítség 
érkezik Néró, az én kutyám', mely a1 nyomomon jött 
utánam. Megértve a helyzetet, rögtön a kölykök üldö
zéséhez fog. Hármat már megölt. Egyet, amelyik a 
bokorba húzódott el, sikerült kézrekeriteni és megmen
teni a legyilkoTástól.

Ezzel a rókacsaládot elérte a szomorú végzete, az 
anya hősi halált halt kölykei védelmében, három 
kölyke megöletett, egy fogságba jutott.

Szim. Jő. hg. erdőőr.

Szerkesztői üzenetek
Horváth Lajos, Jutasuj puszta. Küldött összegeket az 

Ön, Pintér I., Horváth I. és Horváth J. javára elszámol
tuk; nevezeteket tagjaink sorába felvettük. Mindnyáju
kat szívélyesen üdvözöl.

Kiagy ivik J., Vác. Kis Tóth Tamás, Pilisszentkereszt. 
Apponyi J., Koronaliget. Reitinger Ferenc, Vámos- 
mikola. Rosta Imre, Szűcs. Sudár Péter, Balatonboglár. 
Nyitray Kálmán, Győrszentiván. Bazsó József, Kőkút. 
Szíveskedjenek „Többeknek“ szóló üzenetünket elolvasni.

Többeknek. Az utóbbi időben több kartársunk for
dult hozzánk azon panasszal, hogy szaklapunkat későn 
vagy egyáltalán nem kapják meg. Minden esetben utána 
néztünk a dolognak és nyilvántartásaink és póstaköny- 
vünkből megállapíthattuk, hogy a lap megjelenése napján 
minden alkalommal minden kartárs lapja egyszerre pos
tára lett adva. Tehát, ha kartársaink némelyike lapját 
későn vagy nem kapja meg, ennek oka rajtunk kivül áll. 
Véleményünk szerint, mivel egyes kartársak távol az er- 
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8 AZ ERDŐ

dobén laknak és lapjukat csak közvetítéssel, több kézen 
keresztül kaphatják — ily módon — mivel mindenki, aki
nek kezébe kerül, először el is olvassa azt és úgy adja to
vább — ebből keletkezik a késedelem és az elkallódás, 
mert a mi hibánkból csak rossz címzés miatt késhet a lap, 
amely ez esetben sem veszhet el, mert a posta vissza küldi 
azt, ha nem kézbesítheti a cim helytelensége miatt. Tisz
telettel kérjük tehát kartársainkat, amennyiben lapjuk 
elmaradna, úgy azt elsősorban az ottani postán meg
reklamálni, esetleg a postát közvetítő személyek vagy 
megbízottak utján is keresni szíveskedjenek.

HIRDETÉSEK

POLGÁR KÁLMÁN F77
ÓRA ÉS ÉKSZERTELEPE

r BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 5., I.

ÓRÁK 5 évi jótállással! 
Ékszerek aranyból hat havi lefizetésre!

KÉRJEN AJÁNLATOT!
JAVÍTÁS! VÉTEL! CSERE!

Vidéki megbízásokra nagy gondot fordítok.
Állást keres 24 éves, nős szakvizsgázott erdőőr. 

Jó bizonyítványokkal, 8 éves erdőgazdasági gyakorlat
tal az erdészet-vadászat és vadtenyésztés terén teljesen 
jártas. Vállalja a kis- és nagy vad telepítését és te
nyésztését, valamint irodai munkát is. Megélhetési vi
szonyainak javiása céljából 1929. év január 1-ére ál
lást változtatna. Szives ajánlatokat „Az Erdő“ kiadó
hivatalába kér („Erdőben született“ jeligére).

Jó megjelenésű 32 éves, önhibáján kívül elvált 
gyermektelen főerdőőrné ezúton keresi korához illő 
olyan magastermetü, hasonló állású férfi ösmeretségét 
házasság céljából, akinek szerető feleségre, esetleg 
]—2 gyermekének anyára és szorgalmas gazdasszony- 
ra van szüksége. Bútorom és ingatlanom van. Csak 
fényképpel ellátott komoly ajánlatokra válaszolok. 
Ajánlatokat kérem a kiadóhivatal címére küldeni. 
„Siratom az erdőt“ jeligére.

Egyéves erdészeti gyakorlati szolgálatra 19—22 
éves, egészséges, jó megjelenésű és magaviseletü fiatal 
ember (lehetőleg kartárs fia) november 1-i belépésre 
kerestetik. Fizetés levélbeni megállapodás szerint. Le
vél Forgács Pál urad, erdész (Báró Sólymossy urada
lom) u. p: Hidvégardó, Abauj m. címére küldendők.

Kisebb fokú szakismeret? '

(MEGJELENT
„Az erdőgazdasági segédszolgálat 
tennivalói“ Irta: tomasovszky IMRE 

ny. miniszteri tanácsos.
Megrendelhető az „ERDŐ“ szerkesztőségénél Miskolcon, 
Pénzügyi palota II. em. 55.

Elsőrangú
valódi sárgabarackpálinka 
különlegesség

Ár literenkint P 4.60.
Nagyobb mennyiségnél megfelelő 

árengedmény.

Erdeifenyőmag, feketefenyőmag, luc
fenyőmag, vörösfenyőmag, minden bél
és külföldi tűlevelű és lombfamagot: ma
gaskőris, juharmagok, akácmag. Erdé
szeti csemeték saját faiskolából, gyü
mölcs vadoncok. Slav. kocsányos és 
kocsánytalan tölgymakk. Kocsányos, 
kocsánytalan és csertölgy csemete! 
4 é. is. lucfenyőcsemete tavaszi vetésre, 
illetve ültetésre ajánl garantált, legprímább 
minőségben

Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár 
^eenfék Kőszeg (Vas megye)

Egyedüli képyiselete az ország területén:
Lehóczky János

Budapest, V,, Alkotmány-utca 6.

Hazai és slavoniai tölgymakk, 
az összes lombfa és fenyőmag
vak és csemeték kaphatók

KEINER REZSŐ
ny. m. kir. erdőmérnök, 

erdei mag-, csemete-termelő és fatermelőnél
GÖDÖLLŐN
Mindennemű rőngfát vásárolónkÁrjegyzéket ingyen 

és bérmentve küldök.

Tagoknak és előfizetőknek az álláskereslet és a kinálat rovata rövid közlésekre díjtalanul áll rendelkezésre. — „Az Erdő“ munkatársai 
megfelelő írói tiszteletdijban részesülnek. — A lap után netalán származó tiszta jövedelem teljes összegében a M. E. 0. Sz. javára for- 
dittatik. - - Hirdetések egy hasábos garmondszedés milliméter soronkint 10 fillérrel, táblázatos és garmond betűnél kisebb betüfajszedés 

másfélszeres egységárral számittatik.

A kiadásért felelős : Nádaskay Richard.

Nyomatott a Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállatat Rt.-nál Miskolc, Hunyadi-utca 13. (Igazgató : ifj. Ludvig István.)
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II. évfolyam, 11. szám. 1928 november 25

A Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki-Segédszemélyzet Országos Szövetségének hivatalos lapja
Előfizetési ár : Egész évre 6 Pengő, fél évre 3 
Pengő, negyed évre 1*50 Pengő. —- Egyes szám 

ára 60 fillér.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéz
iratok stb.) „Az Erdő“ szerkesztőségéhez Mis
kolc, Pénzügyi palota III. e. 55. sz. alá intézendők.

Szerkeszti:

NÁDASKAY RICHARD 
a MEASz ügyvezető elnöke.

A lesben állók
Nem célunk, de nem is szoktunk személyeskedni, 

ezért ezuiul “seiii nevezzük meg levélíró kartársunkat s 
nem is áruljuk el, hogy honnan jött levele és kik azok, 
akikről kartársunk levelében az alábbi szomorú hirt közli 
velünk. Mert bizony igen elszomorító reánk nézve az, 
hogy igen fáradtságos, sok időnket elrabló és önzetlenül, 
csak kartársaink és a szak érdekeit szem előtt tartó, ki
tartó munkásságunkat, még ma is igen sokan, nemcsak, 
hogy nem becsülik meg, de meg sem értik. Ahelyett, 
hogy tőlük telhetőén segítségünkre sietnének és saját ér
deküket szem előtt tartva támogatnának bennünket; 
ahelyett megnemértve önön érdekükben kifejtett küzdel
münket, enyhén szólva meglehetős korlátoltságra valló 
meggondolatlan kijelentésekkel vélik igazolni öngyilkos 
eljárásukat.

Mert bizony öngyilkosság minden erdészeti kar tár
sunk részéről az, ha nem tudja megérteni azt, hogy előbb 
meg kell szervezkedni s egy erős, számbelileg is sok taggal 
biró szövetséget kell létesíteni s csak azután lehet ered
ményeket remélni és elérni, azaz sikeresen dolgozni. De 
nem értik meg ezek a jámbor lelkek azt sem, hogy az 
esetleges eredménytelenségért is minden felelősség őreá- 
juk hárul, mert éppen azzal, hogy kivül állanak még ma 
is a szövetségen és nem lépnek be tagjaink sorába, ezzel 
oly mulasztást követnek el, elsősorban önmaguk ellen és 
azután a többi kartársaik ellen is, amelynek súlyos követ
keményeként jelentkezhetik az esetleges eredménytelen
ség, amelyért épen a szövetséget, illetve annak vezetősé
gét oktalanul okolják.

Egyik kartársunk levelében a következőket Írja: 
„Többeket felszólítottam, hogy lépjenek be a szövetségbe 
és támogassák azt céljai kivívásában, s erre az illetők ily 
igen okosnak gondolt választ adtak, igen helyeslik, hogy 
a szövetség létezik és dolgozik, de mivel a szövetség már 
két éve működik és sem ruhaügyben, sem fizetésemelés, 
sem államosítás, sem nyugdíjügyben még eddig semmit 

nak s azután majd már akár visszamenőleg is tömegesen 
fognak belépni a szövetségbe“

Ezt igen szívesen elhisszük a kivül álló kartársaknak, 
mert tényleg ez a legkényelmesebb dolog, tétlenül nézni 
kívülről, hogyan küzködik, dolgozik, fáradtságot és időt 
nem kiméivé néhány lelkes kartárs gyenge támogatásával 
a vezetőség, a lesben álló kivül lévők érdekeiért is s ha 
majd kikaparták a sültgesztenyét részükre is, akkor majd 
a lakomára ők is beigérkezmek jólakni.

Kedves kartársak, ne vegyék rossz néven, de be kell 
ösmerjék, hogy a sült gesztenye hasonlat igen illik erre az 
önök állítására, illetve ezen távolmaradásukat épenséggel 
nem igazoló kijelentésükre.

Mi azonban ennek dacára sem vesszük zokon e ki
jelentésüket, mert jól tudjuk azt is, hogy önök, akik ma 
még a szövetségen kivül állva tétlenkednek, nem tudják 
azt, hogy ezzel mit cselekszenek s igen rosszul vagy se
hogyan sincsenek értesülve, azaz azt sem tudják, hogy 
mit csinálnak azok a kartársaik, akik, bár az önök segít
sége nélkül, de mégis az önök érdekében is, nem csüg
gedve, tele hittel és akarással, kitartóan dolgoznak, har
colnak, küzdenek egy jobb jövőért, melynek önök is hasz
nát fogják látni. Higyjék el önök, akik, — ha nem is 
hiszik, hogy a sült galamb is tud repülni, de azt hiszik, 
hogy bölcsen cselekszenek, lia még most nem lépnek be 
a szövetségbe és megvárják mig a szövetségbe tömörült 
kartársaik kisded csapata Önök helyett is és az önök ja
vára is kivívja mindazt, amit az elmúlt ötven év alatt 
épen az önök megértés nélküli közönye miatt, nem tud
tak elérni, — mert a kellő időkben nem szervezkedtek és 
nem tartottak össze — higyjék el, hogy ezzel a tettükkel 
önmaguk ellen s ami még nagyobb bűn, családjaik és 
az egész erdészeti altiszti kar ellen vétkeznek.

Mert igenis nagy és következményekben súlyos dol
gok vannak most készülőben az erdőtörvény újjáalakítása 
kapcsán, de ezt nem lehet felfújni és nem lehet máról- 
holnapra megcsinálni. S hogy még eddig semmisem tör
tént, annak főoka épen eddigi szervezetlenségünk, az, 
hogy az erdészeti altisztikar nem tudja megérteni azt, 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



2 AZ ERDŐ

hogy előbb meg kell jól szervezkednie és mindenkinek 
be kel lépnia szövetségbe, hogy az erős legyen és javas
latainak és kérelmeinek súlyt adhasson azzal, hogy azok 
nem egy és nem két, se 10, se 20 ember, de nem is 100 
vagy 200, hanem 2—3 ezer embernek egységes kérelmei 
és kivánságai. Nem elég azt mondani, van szövetség. Mert 
2, 3, 10, 20, de még 200—300 ember is, ha együtt is mű
ködik, még csak számba sem jövő kisebbség, amely csak 
nehezen képviselheti az összesség érdekeit. De ha mind 
valamennyien belépnek a. szövetségbe és a vezetőség 2—3 
ezci ember nevében beszélhet, kérhet és cselekedhet, ak
kor ezt mint a nagy többség egységes kívánságait már 
igen is figyelembe kell venni, azaz akkor már súlya van 
az előterjesztéseknek abban, hogy mind az összes erdé
szeti alkalmazottak kívánságává válik s jogosan hiva.t- 
kozhatik a vezetőség arra, hogy amit előterjeszt, azt az 
összesség egységes akaratából teszi.

Azok, akik úgy beszélnek, hogy se cím, se egyen
ruha, se fizetésrendezés, se semmi még eddig nem nyert 
kedvező elintézést s majd ha csak egy is ezek közül sike
rülni fog akkor tömegesen fognaq belépni a szövetségbe 
visszamenőleg is, ezek a jámborok nincsenek annak tuda
tában, hogy épen ők azok az okozói mindennek. Mert 
amint fentebb megírtam a kivülmaradásukkal, azzal, 
hogy nem lépnek be a szövetségbe, azt, ha nem is szán
dékosan és tudatosan, de számbelileg gyöngítik s ezzel a 
munkáját igen-igen megnehezítik. Arról nem is beszélve, 
hogy ezzel a, hogy ugymondjam, lesbenál lássa! s annak 
kivárásával, hogy várnak, mig a kisebbség nekik is ki
kaparja a gesztenyét a. fűzből, ezzel igen alacsony és 
önző gondolkodásról és tudatlanságról, azaz saját érde
keik megnem értéséről tesznek tanúbizonyságot, s akarat
lanul oly igen nagy felelősséget vállalnak magukra, 
amelyért nem fognak tudni számot adni kartársaiknak.

Mert ne adja a jó Isten, de ha netán némely dolgok
ban a szövetség, azaz az abban eddig tömörült kartársak 
számbeli kisebbségük miatt nem fognak tudni olyan si
kert eléírni, amilyen kívánatos volna, úgy ezért nem a 
szövetséget, azaz nem a szövetségben tömörült kartársa
kat és a vezetőséget fogja a felelősség terhelni s nem őket 
kell és lehet okolni, hanem épen és csakis azokat, a kivül 
maradott kartársainkat, akik nem fogadva meg intő- és 
hivószavunkat, nem lépnek be tagjaink sorába és saját 
érdekeiket sem ismerve fel, lesik, várják hogy mi, a ki
sebbség, a miattuk anyagilag és számbelileg gyöngébbek, 
kaparjuk ki nekik a gesztenyét a fűzből.

Kedves kartársaink! Sorainkat nem a harag diktálja 
s nem szemrehányás a szándékunk, hanem a meztelen 
valóság szemetek elé tartása, azért, hogy megértsétek, 
azt, — vétkeztek önmagatok, családotok és kartársaitok 
ellen, ha be nem léptek a szövetségbe, hanem kivül mara
dástokkal gyengítitek erkölcsileg, «anyagilag és számbeli
leg. Ez utóbbi, a számbeli kisebbség, ez a legmarkánsab
ban esik számításba, mert ismételten hangsúlyozzuk, 
hogy tudva van az, hogy mai csonka hazánkban három
ezer erdészeti altiszt van s ezek jövő jólétnek kivívásához 
a szövetségben csak egy harmadrésze sorakozott fel, igy 
a nagyobbik rész nem szolgálja közös érdekeinket és nem 
vesz részt nehéz munkánkban, nem látva, nem értve meg 
azt az igen egyszerű tényt, hogy minden óhajnak, sére
lemnek, javaslatnak, súlyt csak a számbeli többség s az 
ebben megnyilvánuló egységes akaraterő és összetartás 
adhat meg.

De ha az anyagi részét nézzük is, akkor is kivül ma
radottak bűnös nemtörődömségét látjuk. Mert az erdé

szeti altiszti kar végleges megszervezése, céljaink elérése 
érdekében kifejtendő propaganda, az egymással való 
érintkezés, az eszmék és gondolatok kicserélése, a szakot 
érintő ügyek megvitatása, a tagokkal való levelezés, ja
vaslatok készítése, köz- és választmányi ülések, prop«a- 
ganda gyűlések, végül kedves lapunk, az „Az Erdő“ ki- 
nyomatása és fentartása stb. stb., mindez anyagi támoga
tást igényel s az ehhez szükséges összegek, ha csak ja z 
egyharmadrészt, a kisebbséget terheli, annak súlyos áldo
zatot jelent, mig ha a tagok száma teljes lesz, ez a teher 
is csökkenhetne. Mert ne feledjük el: „sok kicsi sokra 
megy“.

Szépen fejlődő szövetségünk két év alatt már igen 
nagy munkát végzett, van jó lapunk, van „Temetkezési 
segélyalapunk“ s most dolgozunk azon, hogy megteremt
sük a magánuradalmi altisztek nyugdíjalapját, emellett 
illetékes helyre már beadtuk terjedelmes javaslatunkat 
az uj erdőtörvényhez. Ebben az erdészeti és vadászati 
altiszti karnak mindem olyan kívánsága le van szögezve, 
amely törvényes megoldást igényel.

S itt megint álljunk meg egy szóra, kedves kívülről 
kritizáló kartársak. Ti az egyéni sérelmek orvoslását, az 
egyenruhakérdést, a fizetésemelést, a fegyverviselést s 
még egynéhány ilyen kisebb jelentőségű dolgot sürgeti
tek és reklamáljátok s amikor .az ilyen, most még csekély
nek nevezhető dolgon tartjátok szemeteket, nem látjátok 
meg azt, hogy most mindezeknél sokkal, de sokkal na
gyobb és fontosabb kérdések, dolgok megoldásán fárado
zunk, amikre ti nem is gondoltok.

Ez épen olyan, mint amikor megvan a rézkilincs, de 
nincs hozzá még ajtó, mert még nem épült fel a ház, 
amelynek még csak most raknátok az alapját, ha t. i. ti 
is közöttünk volnátok. Mert mi most igenis két évi keser
ves munkával még mindig csak az alapot rakjuk ahhoz 
a házhoz, amelyet ti ötven év alatt sem tudtatok felépí
teni, mert nem volt meg az egyetértő, egységes összetar
tás köztelek. Igenis nekünk most mindennél fontosabb, 
hogy résen legyünk az uj erdőtörvény megalkotásának 
igen-igen fel sem becsülhető nehéz munkájánál.

Mert igazuk van a minisztérium vezető urainak, ami
kor azt mondják: egy becsületes, jól megalkotott uj erdő
törvény nélkül, amely több más életbevágón fontos ügy 
mellett, az erdészeti és vadászati altisztek megfelelő vé
delméről is gondoskodik, nincs belterjes erdőgazdálkodás 
és nincs haladás az erdészet terén. Ötven évi stagnálás 
után ma. ez nekünk mindennél fontosabb, hogy az uj erdő
törvényben gondoskodás történjék az erdészeti és vadá
szati altisztek kötelességeinek meghatározásáról és jogaik 
becsületes védelméről. Nevezetesen gondoskodás tör
ténjék :

1. A mai nem megfelelő és zavaros altisztképzés 
újjászervezéséről.

2. A létminimum törvényes megállapításáról.
3. A minősítéssel kapcsolatosan az elhelyezkedés biz

tosítása.
4. A járási és kozbirtokossági erdőőrök államositása.
5. Az egyenruha, rangjelzés, fegyverviselés megha

tározása és törvényes védelme.
6. Szolgálati pragmatika, azaz az állami és magán

uradalmi altisztek szolgálati viszonyainak (főleg az erdő
birtokosokkal szemben kötelességteljesités alkalmával) 
szükséges védelme.

7. Nyugdíjalap létesítése a magánuradalmi erdészeti 
altisztek részére.

Ezek azok az igen fontos és csakis az uj törvény ut-
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ján megalapozható és megvalósítandó ügyeink, amelyek 
miatt most részletkérdések tárgyalását, illetve megoldását 
egyelőre mellőznünk kell.

Ügyvezető elnökünknek már több Ízben volt alkalma 
a legilletékesebb helyeken fenti kérdéseket részletesen elő
adni és megvitatni s az ezeket tárgyaló javaslatot is már 
beterjesztette. Ez alkalmakkor módjában volt meggyőző
dést szerezni arról, hogy illetékes helyen nemcsak hogy 
igen jól ösmcrik az altiszti kar sérelmeit, de meg is van 
a legteljesebb jóakarat ahhoz, hogy ezen függő és ha
laszthatatlanul megoldandó kérdések az uj erdőtörvény
ben az erdészeti és vadászati altiszti karra nézve kedve
zően és közmegelégedésre megoldassanak. Itt említjük 
meg még azt is, hogy Térti Béla ő excellenciája is ügy
vezető elnökünk nála tett tisztelgő látogatása alkalmával 
határozott Ígéretet tett arra nézve, hogy a törvény javas
lat tárgyalása alkalmával az erdészeti és vadászati altisz
tek ügyét a legnagyobb jóindulattal fogja pártfogásába 
venni.

íme, kedves kívül álló kritikus kartársaink, gondol
játok meg jól, mily nagy erkölcsi felelősség terhel titeket 
akkor, amikor az egész erdészeti és vadászati altiszti kart 
érintő ily életbe vágóan fontos és a ti érdekeiteket is szol
gáló ügyek törvényes biztosításának nehéz és küzdelmes 
munkájánál nem tarttok velünk, nem léptek be közénk 
s nem siettek, mint a szövetség tagjai, az egész erdészeti 
és vadászati altiszti kar összetartásának, egységes akara
tának és állásfoglalásának nagyszabású dokumentálását 
lehetővé tenni. Lássátok be végre, mily nagy tévedésben 
vagytok s hogy ezzel a lesbenállással veszélyeztetitek azt 
a sikert, amelyet a szövetség eddigi munkásságával nagy 
nehézségek és sok fáradtságos munka árán megalapozott.

Végül van még egy kérésünk a mi hűséges, kedves 
tagtársainkhoz is. Ti, akik bennünket öntudatos élni- 
akarással, keservesen megszolgált filléreitekkel odaadóan 
támogattok nemcsak jól felfogott saját érdeketekben, de 
az .összesség, a még kívül álló s bennünket megnemértő 
kartársaink érdekében is. Ti mindannyian szeretettel 
iparkodjatok meggyőzni őket súlyos tévedéseik és igaz
falam kritikájuk tarthatatlanságáról és őrizzétek meg e 
sorokat és olvassátok el mindazon még nem tag kartár
sakkal, akiket e sorokban kifejtett igazság erejével meg
győzni és megnyerni reméltek.

Siker kisérje áldásos taggyüjtő munkásságtokat, vé
gezzétek azzal a tudattal és hittel, hogy az erős akarat 
párosulva az egységes összetartással és kitartó munkával 
kell hogy a jó sikert meghozza. N. B.

Felhívás
Tag- és Kartársainkhoz!

Felkérjük mindazon tag- és kartársainkat, akiknél 
még kérdőlapok vannak, hogy azokat mielőbb hozzánk 
beküldeni szíveskedjenek, mert a magánuradalmi altisz
tek nyugdíj alapjának létesítéséhez szükséges adatgyűj
tés igen fontos dolog s ezt mindaddig nem tudjuk kellően 
összeállítani, amig az összes tag- és kartársaink a kiadott 
kérdőíveken a szükséges adatokat velünk nem közük. Iga
zán hihetetlen, hogy épen a magánuradalmi tag- és kar
társak nagy többsége egyáltalán nem tanúsítja azt a jó- 
akaratu támogatást ebben az ügyben, amelyet tőlük jog
gal elvárhattunk volna. Hiszen egy nyugdíjalap létesítése 
elsősorban az ő legsajátobb érdekük. Ehelyett azonban 

kaptunk olyan, szinte sértő, kioktató hangon Írott levele
ket ,amelyeknek tartalmát csak idő és hely hiányában 
nem közöljük, csak a legjellegzetessebbet jegyezzük ide: 
„Minek fizetünk tagdijat, ha nekünk magunknak kell a 
kérdőíveket vezetőinknek bemutatni, mi ezt nem tesszük, 
ez a szövetség dolga és kötelessége“ stb. Igazán bámula
tos, mily kevéssé gondolkodnak a mi kedves tag- és kar
társaink mielőtt ilyet leírnak. Pedig ha csak kicsit is 
gondolkoznak, eszükbe juthatna az, hogy ugyan tud
hatja-e az a szövetség, illetve annak vezetősége azt, hogy 
ki, hol, melyik erdőgazdaságban és kinél van szolgálatban, 
és ki a vezető tisztje és kinek hívják és hol lakik az a 
birtokos vagy vezető tiszt, ha ezt, illetve ennek nevét, 
címét, nem közük velünk. Mi azt bölcsen tudtuk, hogy 
lesznek olyan erdőgazdaságok, ahol az alkalmazottak nem 
tudnak, vagy nem mernek a birtokos, vagy a vezető tiszt 
elé lépni ilyen irányú kérelemmel. De biztosra vettük, 
hogy fognak annyira jóindulattal gondolkodni tudni, 
hogy ily esetben egyszerűen a kérdőlapoknak csak azon 
kérdőpontjaira fognak választ adni, amelyek épen azt 
a célt szolgálják, hogy mi megtudhassuk és jegyzékbe 
Vehessük azt, hogy kik, hol melyik erdőgazdaságban szol
gálnak és mi a neve és pontos címe annak az ö gazdájuk
nak, birtokosuk vagy vezető tisztjüknek, akinek nem 
lehet vagy nem mernek a színe elé állni, ezzel a mi igazán 
ártatlan és csakis tájékoztató, statisztikai adatgyűjtés 
célját szolgáló kérdőlapunkkal. Azt igazán még álmodni 
sem mertük, hogy lesznek, akik ahelyett, hogy sietnének 
a saját érdekükben gyorsan és jól felelni kérdőpont
jainkra és ezzel saját nyugdíjalapjuk ügyét előre vinni 
(amit pedig a gyűléseken oly hangosan követeltek), a 
helyet nem gondolva meg mit is imák, oktalan szemre
hányásokkal, szinte leckéztetnek.

Kedves tag- és kartársaink, higyjék el, mi legalább 
is olyan jól tudjuk, hogy mikor mit kell tennünk, mint 
önök, lakik ily meg nem gondolt leveleket írnak, de azt 
mégsem lehet tőlünk jó lélekkel kívánni, hogy kitaláljuk 
azt, (hogy ugymondjuk a kisujjunkból szopjuk) hogv kit 
hogy hívnak, hol és milyen minőségben, melyik erdőbir
tokosnál, kinek a vezetése alatt szolgál és mi a pontos 
címe. Épen azért nem tudunk még érintkezést létesíteni 
az egyes erdőbirtokosokkal és vezető erdőtisztekkel, mert 
ezen adatokat még nem tudtuk megszerezni. Amikor 
pedig most azon fáradozunk, hogy egy megbízható ada
tokat tartalmazó jegyzéket állítsunk össze, akkor azt kell 
tapasztalnunk, hogy nyolcszáz darab kiadott kérdőívből 
alig egyszáz érkezett be tisztességesen kitöltve, a többi 
700-at az illető kartársak, ugylátszik szükségtelennek lát
ták kitölteni és beküldeni. Ezekután nem vehetik zokon, 
kedves kar- és tagtársak, ha leszögezem azt az igen-igen 
sajnálatos és szomorú tényt, hogy egyenesen hajmeresztő 
az a közöny és megnemértés, amit saját érdekükben ily- 
képen tanúsítanak. Ne csodálkozzanak, ha igy az önök 
hibájából a vezetőség képtelen ügyeiket előbbre vinni, 
amikor úgyszólván minden kérelmünk süket fülekre talál 
önöknél és felhívásainkat talán nem is olvassák kellő 
figyelemmel s ezért nem is értik meg, hogy mily fáradt
ságos nehéz helyzetbe sodornak bennünket, hogy ne 
mondjam, szinte elgáncsolják cselekvőképességünket a 
saját ügyükben. Reméljük, hogy ezekután több meg
értést fognak tanisitani a saját érdekeik, ügyeik és a 
MEOSz munkásságával szemben és nem fognak olyano
kat mondani és Írni, hogy: „nem érdemes tagdijat fizetni, 
mert úgysem történik semmi sem“. Hát hogy és mint 
képzelik a MEOSz sikeres működését, ha önök bennünket 
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nem támogatnak és nem veszik figyelembe felhívásainkat 
és kérelmeinket?!

Mindazon hiányokért, amikért már most a kezdet 
kezdetén a MEOSz-t, illetve annak vezetőségét okolják, 
önömaguk felelősek, ha kitartó és bizó egységes támoga
tás helyett, azt várják, hogy minden magától teljesedjék 
az önök teljes részvételensége mellett. Bizony mondom, 
jobban tennék, ha igaztalan kritizálás helyett, szeretettel 
és kitartó buzgalommal inkább azon törekednének, hogy 
a szövetséget uj tagok gyűjtésével erősíteni igyekeznének.

Nem tudjuk eléggé ismételni, hogy most az erdészeti 
és vadászati altisztek életbevágó ügyeinek sorsdöntő óráit 
éljük s csak egy nagy és erős szövetség, melyben minden
egyes kartársank benne van, képes sikert elérne, ha az 
egész kar összetartó egységes támogatásának, egységes 
akaratának kifejezést tud adni. N. R.

Kérelem
Felkérjük mindazokat, akik részére a megrendelt 

Tomaso vszky-féle könyvet megküldöttük, hogy annak 
vételárát mielőbb befizetni szíveskedjenek, aki netán be
fizetési csekklapot nem kapott volna, sziveskedjen ezt 
velünk közölni s mi készséggel azonnal küldjük.

A kiadó.

A „MEOSz“ postatakarékpénztári csekkszámlájának 
száma 45.672 mindenném ü befizetéshez a szükséges be
fizetési csekklapot közkívánatra csatoltan megküldjük.

A kiadó.

Taggyüjtés körül*
Eszem ágában sincs véleményeket alkotni szövetsé

günk munkálkodásáról, sőt, .ami a taggyüjtés körüli tevé
kenységet illeti, csak bizalommal és reménytelve néz
hetünk szövetségünk jövője felé.

A taggyüjtés során, inkább saját magunknak tagok
nak tehetnénk egy kis szemrehányást. — Tudjuk ugyanis 
mindnyájan, kik szövetségünk tagjai vagyunk, hogy 
MEOSz ma körülbelül kilencszáz taggal számolhat be. 
Ha tehát azt vesszük tekintetbe, hogy szövetségünk két 
éve sincs, hogy működik, bátran elmondhatjuk, hogy 
szép eredményt ért el a taggyüjtés során. Ha azonban 
azt vesszük figyelembe, hogy csonka Magyarország terü
letén több mint kétezer erdészeti és vadászati altiszt mű
ködik, akaratlanul is az villan eszménkben, hogy vájjon 
hol vannak ezek a többiek, és miért nem jönnek közénk? 
Erre részben megadhatjuk a választ. — Ha körültekin
tünk és fontolóra vesszük a dolgot, azt fogjuk látni, hogy 
szövetségünk tagjai között jelenleg leginkább azok fog
lalunk helyett, kik nagyrészt közülünk nagyobb uradal
maknál, erdőhivatalok, erdőgazdaságok közelében csopor
tosulva vagyunk elhelyezkedve. Azonban tudjuk jól, 
hogy vannak kartársaink között olyanok is, még pedig 
jelentős számmal, kik félre a világ zajától, kis falvakban, 
pusztákon vagy félre eső erdők rejtekeiben ütöttek ta
nyát és csak ritkán érintkezhetnek a többi kartársakkal, 
akiktől megtudhatnák a szövetségünk működését és hiva

*) T élje se fi osztjuk kartársunk fenti intő és buzdító sorai
ban kifejtéit nézeteit és bizony igen kívánatosnak tartjuk, 
hogy kartársaink jó szívvel fogadják, a hozzájuk szeretettel 
intézett szép szavakat. —- (A szerk.)

tását. Mert bizony napjainkban még sokan a kartársak 
közül, azt nem tudják, hogy idekünn a zajos világban, 
hogy aratja egymásután babérjait a Magyar Erdészeti és 
Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Szövetsége. 
Ezeknek pedig alapos felvilágosításával és előkészítésé
vel mi vagyunk hivatva, a szövetség eddigi tagjai. Mert 
nem elég azt hinni, kedves kartársaim, hogy én már 
tagja vagyok a szövetségnek és ezzel már eleget is tettem 
a szövetség érdekében reám háruló kötelezettségnek. Nem. 
Ez még nem elég. Magától értetődik, hogy a további 
kötelezettség senkire sincs erőszakolva, de azt már min
den kartársnak egyéni eszméje is kell diktálja, hogy itt 
ne álljon meg, hanem tőle telhetőleg továbbra is küzdjön 
és győzedelmeskedjen a szövetség érdekében. Mert nem 
szabad elfelejteni, hogy szövetségünk vezető embereinek 
minden egyes tagját a szövetség ügyein kivül saját hiva
tali állása is lefoglalja, tehát nem állhatnak mindenkor 
és minden időben a szövetség rendelkezésére.

Tehát nekünk tagoknak is kell, hogy munkájukban 
támogassuk őket és segítségükre legyünk. Igazán nem 
nagy áldozat ezt meghozni, sokszor alig kerül valami 
fáradságba és ha még kerülne, akkor is megtehetjük jö
vőnk érdekében. Azt mondhatjuk, sokszor a véletlen is 
utunkba sodor egy-egy ismeretlen kartársat, aki nem tud 
szövetségünk működéséről, ennélfogva persze nem is 
tagja. Ragadjuk meg ilyenkor az alkalmat, világosítsuk 
fel az ilyent és győzzük meg a szövetség fontosságáról. 
Vagy hasonló példa. Bizonyára van alkalma mindegyi
künknek évente egyszer vagy többször utazni. Hányszor 
lát ilyenkor az ember, különösen nagyobb vasúti állomá
sokon, egy-egy egyenruhás vagy cserleveles erdészt vagy 
vadászt (sajnos, napjainkban a jelvényviseléssel már so
kan visszaélnek) szólítsuk meg, mert leginkább ilyen 
helyen lehet a legtávolabb és elhagvatottabb helyen élő 
kartársunkkal is érintkezésbe lépni. Vagy mindnyájunk
nak vannak iskola- vagy vizsgázótársaink, kik az ország 
legkülönbözőbb vidékein élnek, ne sajnáljuk azt a pár 
fillért, keressük fel őket és adjuk tudtukra a szövetsé
günk létezését. Ez mind olyan kevés fáradságot igénylő 
és szövetségünkre nézve mégis nagy fontosságot jelentő 
munka, mellyel úgy magunknak, mint az illetőknek csak 
javát szolgálhatjuk.

Itt szabadjon megemlíteni a vándorgyűlésekre vo
natkozóan egyet-mást. Mint azt az előbbiek során is ki
fejtettem, hogy kartársaink nem mind helyezkednek el 
csoportosulva és nagyvárosok közelében. Ennélfogva aján
latos volna, hogy a vándorgyűlések kisebb városokban 
vagy járási székhelyeken is tartassanak, még pedig az 
ország különböző vidékein, évente több is, mert a kartár
sak nem mind vannak abban a helyzetben, hogy a nagy 
távolság és ezzel járó költségek miatt a gyűlésen meg
jelenhessenek. Bár szövetségünk a jelen helyzetben még 
anyagilag küzd, de szerény véleményem szerint nem is 
az a fontos, hogy most még tulnagy tőkével rendelkez
zen, hanem, hogy mennél több tagot gyűjtsön, mely által 
a jelenleg kiadott költség az idők folyamán kamatostul 
vissza fog térülni.

Még csak egyet kívánok megemlíteni, ami bizony a 
taggyüjtés körül sokszor nagy bonyodalmakat kelt. Hogy 
őszinte legyek, nem szívesen teszem szóvá, de kötelessé
gemnek tartom, mert úgy érzem, hogy ugyanekkor sok 
fiatal kartársam nevében emelek szót, akik talán nincse
nek abban a helyzetben, hogy ezt megtehetnék.

Ugyanis az életben gyakran előfordul, (ami pedig 
elég sajnos,) különösen privát uradalmaknál, hogy az
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Megjelent! Megjelent!

„Az erdőgazdasági segédszolgálat tennivalói”
Irta: TOMASOVSZKY IMRE ny. miniszteri tanácsos.

Ezen kitűnő és hézagpótló szak- és tankönyv ismertetése céljából az alábbiakra 
hivjuk fel tag- és kartársaink és az érdeklődő szakkörök figyelmét:

Az erdészeti segédszemélyzet évek óta nélkülözött oly irányú szakmunkát,^amely szolgálatának 
sokféle ágaiban tanácsadója, vezetője, útbaigazítója lett volna. E rég érzett hiányon segít lomasovszky 
Imre ny. miniszteri tanácsos most megjelent műve.

Szerző hosszas állami szolgálata alatt mindazt, amire a modern erdőgazdaságokban alkalmazott 
erdészeti segédszemélyzetnek lépten-nyomon szüksége lehet, nagy szorgalommal gyűjtötte össze s irta le. 
Szerzőnek — mint tudjuk — különösen a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóságnál és a nagy kiter
jedésű óvizi (Szepes vm.) kincstári erdőgazdaságnál évek hosszú során szerzett tapasztalatai szolgáltak 
alapul a mű megírásánál.

Műve felöleli az erdészeti altiszt külső szolgálati tennivalóit; minők: a birtokhafárvédelmi-, az 
erdővédelmi*,  a fő*  és előhaszonvételek*,  mellékhaszonvéfelek*,  az erdőtermények árusítása*,  az erdő*  
művelés*,  a madárvédelmi*,  halászati*  és vadászati*,  továbbá az építkezések*,  az erdőrendezőségi*  s 
végül a ritkábban előforduló szolgálati tennivalókat és az írásbeli tennivalókat.

E kitűnő mű, mint tankönyv is elsőrangú s az erdészeti és vadászati szakiskolák növendékeinek 
is nélkülözhetetlen tankönyve lesz, amely hasonló irányú és hasonló szakkönyv hiányában valósággal 
hézagpótló mű.

A mű nyelvezete könnyű, gördülékeny. Az egyes témák röviden s a célnak megfelelően 
vannak kidolgozva. A mű elolvasása révén az erdészeti személyzet hasznos útmutatásokhoz fog jutni.

A művet a „Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Szövetsége, 
Miskolc“ adta ki. Abból, hogy már eddig is 700 példány van e műből előre megrendelve, illetve 
lefoglalva, e mű iránt láthatóan megnyilvánuló igen nagy érdeklődésre tekintettel, igen célszerűnek 
látszik az, hogy mindazok, akik e kitűnő szakmunkát meg óhajtják szerezni s azt eddig még nem ren*  
delték meg, megrendeléseiket mielőbb az alábbi címre küldjék be, hogy szükség esetén egy második 
kiadás is idejekorán legyen elkészíthető, annál is inkább, mivel a kinyematás igen költséges volta miatt 
e mű első kiadása csak az előre beküldött megrendelések arányában történhetett meg. A mű nyomdai 
kiállítása igen csinos és díszére válik a miskolci Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadó R.*T. “*nak “.

A mű tartalma:
I. rész. A külső szolgálat tennivalói.

I. Fejezet. A birtokhatár védelmi szolgálata.
II. 99 Az erdő védelmi szolgálata.
III. 99 Az erdő fő- és előhaszonvételei körüli 

szolgálat.
IV. 99 Az erdő mellékhaszonvételei körüli 

szolgálat.
V. 99 Az erdő terményei árusítása körüli 

szolgálat.
VI. 99 Az erdőművelés körüli szolgálat.
VII. 99 Madárvédelmi, halászati és vadászati 

szolgálat.
VIII. 99 A szolgálati kerületben előforduló szá

raz- és viíiépitkezések és az erdőren
dezőségi munkálatok körüli szolgálat.

IX. 99 Egyéb más, a szolgálati kerületben elő
forduló tennivalók körüli szolgálat.

II. rész. írásbeli tennivalók.
X. Fejezet. 1. A szolgálati könyv vezetése.

2. Jelentések tétele.
3. Határidős beadványok jegyzékének 

vezetése.
4. Bérjegyzékek szerkesztése.

• 5. Havi jelentések készítése.
6. Rendeletgyüjtemény vezetése.
7. Erdőtermény árjegyzékkivonat.
8. Favágatási tervkivonat.
9. Erdőművelési tervkivonat.

10. Legeltethető erdőrészletek kimutatá
sának készítése.

11. Leltári tárgyak kimutatásának készí
tése.

12. Szerződések nyilvántartásának készí
tése.

A zsebben hordozható, 133 oldalra terjedő és betüsoros 
kötve 5 pengő, fűzve 4 pengő, melyhez még azonkívül 

O.
Megrendelhető: ,,
em. 55. vagy az „Országos

tárgymutatóval ellátott mű ára darabonként: 
a postai szállítási díj is hozzájárul s a M. E. 

Sz. tagjai részletfizetésre is megkaphatják.
Az Erdő“ szaklap szerkesztőségénél: Miskolc, Pénzügyi palota, III. 

Erdészeti Egyesületinél Budapest, V. Alkotmány-u. 6. sz.
Az előre megrendelt példányok postai széjjelküldése már folyamatban van.

Újabb megrendeléseknél olvasható és pontos cimet kérünk.
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AZ ERDŐ 5

idősebb kartársak (tisztelet a kivétlenek) kihivó és iaikol- 
legiális viselkedést tanúsítanák a kezdő, egyébként vég
zett fiatal kartársakkal szemben, vagy, hogy ugymond- 
jam, a szószoros értelmében lenézik őket, sőt arra is van 
példa, hogy arra sem méltatják, hogy kezetszoritsanak 
velük. Ezt pedig teszik leginkább olyanok, akik a sorstól 
megáldva, vagy szerencséjük folytán talán magasabb po
zíciót töltenek be, vagy ami természetes, több szolgálati 
idő elteltével, nagyobb tekintéllyel és taapsztalattal bír
nak. De azt viszont elfelejtik, hogy az idő halad és évek 
múltán az a fiatal kartársa ugyancsak oda fog jutni 
ahová azok, akik ezt teszik, mert hát képzettségük ugyan
csak egy. Már ezekután aztán kartársaim, hogy kíván
hassuk azt, hogy mások megtiszteljenek bennünket, ami
kor saját magunk sem becsüljük egymást. Ehelyett in
kább ajánlatos, kedves kartársaim, a szimpatikus érzés 
egymás iránt és lehetőleg örökítsük át tudományunkat 
és tapasztalatainkat az utódokra is. Mert a tudomány 
senkivel sem születik meg, hanem azt mindenkiben az 
élet iskolája neveli ki

Legyünk kollegiális viselkedésüek, éljünk kölcsönös 
szeretettel egymással szemben, hogy jó szívvel emleges
senek meg bennünket az utód fiatal kartársaink, ahelyett, 
hogy átkot szórnának majd nyugvó porainkra. Mert 
addig amig a kartársak között ezen személyeskedés dúl, 
egységessé nem lehetünk, pedig nem szabad elfelejteni, 
hogy szövetségünk jövőjét, valamint az erdész- és vadász
tekintélyt is a fiatal generációra kell hogy felépítsük.

Pilisszentkereszt, 1928. évi október hó 26-án.
Kis-Tóth Tamás 

_________ kir. közalap, erdőőr.

Vita
vagy lehet-e a jó erdész egyben jó vadász is?

Nádasdierdőn Vas megye

Miután a mai korban a legtöbb uradalom elvárja az 
alkalmazottjától, hogy az úgy erdészetileg, mint vadásza- 
tilag teljesen megfeleljen igényeinek. Talán nem is lesz 
érdektelen, ha egy kis vitatkozást folytatunk arról, nogy 
lehet-e a jó erdész egyben jó vadász is.

Például az én véleményem szerint egy igazi erdész 
sohasem lehet egyben kifogástalan vadász is.

És pedig nem lehet azért, mert ami erdészetileg 
hasznos, az legtöbb esetben vadászatilag káros.

De emberileg és észszerüleg mégis csak az az alkal
mazott érvényesülhet leginkább, ki mind a két szakmá
ban egyenlő jogokkal és kötelességekkel bir és ért is 
hozzá.

Mert ahol külön van választva az erdészeti appará
tus a vadászattól, ott legtöbb esetben állandó a súrlódás 
ay alkalmazottak közt és végeredményben az elkedvetlen- 
kedés és nemtörődömség következik be, miből kifolyólag 
kárt szenved úgy az erdő-, mint a vadgazdaság.

Hogy az erdész nem lehet jó vadász is, azt a követke
zőkben próbálom megokolni :

Egy izig-vérig erdész sohasem lehet túl ambiciós va
dász is, legföljebb csak szenvedélyes vadászó, mert pld. 
az erdésznek legnagyobb szenvedélye az, hogy minél érté
kesebb erdőt neveljen, azt pedig csak úgy érheti el, ha a 
fiatalosokat minél korábban annál gyakrabban tiszto
gatja, hogy a cserjék és az értéktelen gyomfák el ne 
nyomhassák a nemesebb és tenyészteni kívánt fajokat, 
továbbá, hogy a be nem települt részeket utánpótolhassa,

Azután legfőbb célja még az is, hogy az erdőből mi
nél nagyobb jövedelmet hajtson, mit csak úgy érhet el, 
lia minden néven nevezendő erdei terméket összegyűjt, 
pld. magvak, gyümölcs, gubacs, hulladékfa stb.

Ezek pedig mind a vadgazdaság rovására mennek. 
Mert egy jó vadásznak legfőbb szenvedélye az, hogy a 
vadállomány minél nagyobb nyugalomba hagyassák, ezt 
pedig csak úgy érheti el, ha az erdőben minél kisebb a 
zaj és a mozgás. A tisztogatások és egyéb termékek össze
gyűjtése pedig zaj és mozgás-nélkül lehetetlen.

Azután még az erdésznek az sem okozhat örömet, 
hogy a csemetéket letapossák, rágják és a nagyobb fiata
lt sokat lekérgezik, különösen az aggancsárok.

Viszont a vadásznak pedig örömet okoznak ezek a 
jelenségek, mert akkor bizonyos hogy léteznek és többen 
vannak az aggancsasok, ha sok lenyúzott kérgü fát és 
erős váltókat (csapásokat) fedezhet fel az erdőben.

Szóval nagyon sok mozzanat van olyan, mi az erdész
nek fájdalmat okoz azzal, amivel viszont a vadásznak a 
legnagyobb örömet szerzi és megfordítva.

Ezek előre bocsájtása után a következő kérdéseke; ve
tem fel hozzászólás céljából, hogy azokból tudásunkat 
gyarapithassuk. Még megjegyzem, hogy $zen vita egye
düli célja a tanulás, nehogy valakinek eszébe jusson a 
személyeskedés útjára lépni, vagy az önérzetében meg
sértődni.

1. Lehet-e az erdész jó vadász is és viszont?
2. Lehet-e egyáltalán csökkenteni az aggancsárok 

által okozó f anyuzásokat ?
3. A síkvidéki erdőkben miért nem tartja be a nagy 

vad az állandó váltót?
4. Szabad-e naponta a cserkelő utakon az erdőőrnek 

vagy vadőrnek elhaladni?
5. Okszerü-e a nagy vadat les alkalmával idő előtti 

kiváltásra kényszeríteni ?
6. A ragadozókra tett lövések helycserére kényszeri- 

tik-e az őzbakot és a szarvasbikát?
7. A szarvasbőgés idején megtörténhetik-e az, hogy 

a 12-es és 10-es bikák (tehén nélkül ugyan, de) együtt 
tartózkodnak?

8. Szabad-e a tanuló vizslával ragadozót nyomoz
tatni ?

Véletlen
(Folytatás.)

Már annyira haladtunk előre, hogy a további 
ut folytatása nem volt tanácsos, mert túlhaladtuk 
volna, a legjobb váltókat. Megálltunk hát a teen
dőket megbeszélendő. Alig hallgatott el azonban óvatos 
járásunk alig hallható zaja, mikor alattunk, a lejtős ol
dalon erőset riad egy vaddisznó, majd az egész falka és 
a következő pillanatban sebes robajjal vágtatnak a hegy
oldalon föl fele. Az első riadás után puskámat lövésre ké
szen kezembe kapom, egyik csöve gömbölyű egyes, másik 
ötös golyóval töltve. A falka állandó riadások közt tör föl
felé a hegyoldalon, iránya mintha a mi állásunk lenne. 
Én, mint fiatal, még tapasztalatlan vadász, azt hittem, 
hogy a vaddisznó falka támadást intéz ellenünk és druk
kolásomat a még mindig tartó sötétség csak fokozta. Úgy 
éreztem, hogy kalapomat legalább egy méter magasra 
emelte már az egyébként csak egy milliméteres hajam, 
csak^ mikor rátapitottam az oldalamon lógó, hatalmas 
vadászkésemre, mint a végső szükség eszközére, lettem 
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6 AZ ERDŐ

kissé nyugodtabb. Természetes, hogy a csürhe nem táma
dott, hanem előttünk, úgy 10—12 méternyire vágtatott 
keresztül a kocsiút on és haladt fölfelé az eléggé meredek 
emelkedésen. A kocsiuttól néhány méter haladhatot föl
felé a csürhe, amikor mintegy parancsszóra megállt és én 
a hegyoldalon már fölfelé nézve, a még mindig elég sötét
ben egy még sötétebb pontot, inkább sejtettem, mint lát
hattam megtorpanni. Pillanat müve, arcomhoz kapom 
fegyveremet és az egyes golyót ráhúztam. Fegyverem 
dörrenésére a megriadt csürhe eliramodott, csak egy 
gyenge, nyögésszerü sivitást hallottam és egy lefelé gör
dülő tömeg zökkenéses zörgését, ami gördült, gördült le
felé mindaddig, mig a kocsiutra le nem ért, ahol elakadt. 
A második lépésemnél azonban testi épségem felügyelője 
kabátom hátsó részébe kapaszkodott, nem eresztett egy 
tapodtat sem. Alig hallhatóan súgta, ha sebzett vaddisznó, 
veszélyes a megközelitése. Bármennyire kiváncsi voltam 
is, a föltevést el kellett fogadnom, tehát vártam. A 2—3 
percnyi idő, ami a legurult tömeg élettelenségének meg
állapításához szükséges volt, nekem egy örökkévalóságnak 
tetszett. Semmi élet jel, állapítjuk meg végre; ha va disznó 
lenne is, már nem él, volt a közös megállapításunk. Feszült 
figyelemmel tettünk meg vagy 6—7 lépést a legurult tö
meg elakadási helye felé, újabb 1 perces figyelés, de a 
legurult valami legcsekélyebb életjelt sem adott. Fegyve
remet lövésre készen tartva, halkan szólok Szaben bá
tyámnak, hogy gyújtana gyufát. A gyufagyujtás iránti 
aggályainak kifejezése után, amit a minden eshetőségre 
kézben tartott fegyverem hatalmával sikerült ellensúlyoz
nom, meggyujtotta a gyufát. Mikor a gyufa teljes lánggal 
égett és az előttünk levő területet néhány lépésnyire meg
világította, lábaim mintha földbe gyökereztek volna a sej
tett, de mégis meglepően ható látványtól: tőlünk néhány 
lépésnyire, hova a gyufa világítása még elég jól elhatott, 
egy vaddisznó kinyúlt, élettelen tetemét láttam. A gyer
tyát, gyertyát, mondom türelmetlenül és a következő pil
lanatban már lobogva égett a gyertya. A most már elég jó 
lumináció mellett is óvatosan közelítjük a vaddisznót, csak 
mikor 1 lépésnyire voltunk, győződtünk meg, hogy sze
gény pára, annak rendje-módja szerint kimúlt. Hozzá
lépve megsimitottam és a lövés helyét keresve, bámulva 
láttam, hogy a golyó a jobb blatton hatolt be, a szív táján 
át a bal blatton tört ki hatalmas sebet szakítva.

Testi épségem felügyelője szüntelenül beszél és külö
nösen azon szörnyüködik, hogy ő semmit nem látott a sö
tétben, én meg vaddisznót lövök. Véletlen volt, Szaben bá
tyám, dehát most mit csinálunk a disznóval? Kérdésemre 
jót nevet és mint aki dolgával tisztában van, csak annyit 
mond: visszük. A rövid kijelentésre meghökkentem, mert 
azt hittem, hogy hazáig visszük, de Szaben bátyám meg
nyugtatott, hogy csak a székhely felé vivő, innen 4—4^ 
kilométernyire levő országúihoz visszük, ott majd jön sze
kér és beszállítja.

Erős 2 db suhangot vágtunk, azokon keresztbe fektet
ve a vaddisznót, egyik elöl, másik hátul, belekapaszkod
tunk a suhangok végeibe és háromnegyedórai, pihenőkkel 
bélelt ut után, megérkeztünk a cca 90 kg. súlyú serte vad
dal s homlokomról az izzadságot letörölve, gyönyörködve 
nézem a már némi utat megtett napot és aranysugaraiban 
fürdő gyönyörű zsákmányt.

Szaben bátyám számítása helyes volt. Alig félórai vá
rakozás után szekérzörgést hallottunk és az országút ka
nyarulatánál feltűnt a szekér. Tágranyilt szemekkel bámul 
a frate, amint hozzánk közeledik. Megállítjuk és illő dij 
kilátásba helyezésével kérjük, hogy úgy a zsákmányt, va

lamint minket is a székhelyre szállítana be. A fuvarozásra 
a frate örömmel és díjtalanul vállalkozott és bükkfanyel
vén lotyogva mondta: „áldja meg az Isten az urat, ami
ért lelőtte, ez legalább nem eszik több kukoricát/4

A város végétől 7—800 méterre levő cigányfalu vé
génél megállítja Szaben bátyám a szekeret, (a lelövés óta 
teljesen elkommunizálta a parancsnokságot) leszáll és 
mondja, hogy a disznót is levesszük. Kérdésemre, hogy 
miért, annyit mondott, majd meglátom. A disznó levétele 
után megköszöni a iraténak a fuvarozást és elbocsátja. 
Hozzám fordulva, mondja, várjak egy kicsit, bemegy a 
cigányfaluba. Nem telt több 20 percnél, mikor rudakkal, 
hatalmas.tölgy- és fenyőgallyakkal ellátott 70—80 főből, 
fehér, fekete, kicsi és nagyobb tagokból álló cigányhadse
reggel tért vissza. Egy percnyi időben telt, a vaddisznó 
első és hátsó lábai már össze voltak kötve és egy rudat 
dugtak az összekötőt lábak közé. A lábak közé dugott rúd 
segítségével fölemelték a vaddisznót és 2 db 5 méternyi 
hosszú rúdra helyezték. A 5 méteres rudak alatt 6—6 ki
választott cigánylegény állt, vállukon tartva a rudakat, 
középen a csüngő vaddisznóval.

Szaben bátyám müértően rendezte a menetet és 
elindította. Elől egy szakasz tölgygalyakkal ellátott 
cigány zárt sorokba, kétoldalt fenyő gályákkal ellátott 
1—1 szakasz cigány két-két sorba, középen haladtak 
önérzetes feszes léptekkel a disznó vivők, néha kegyet
lenül acsarkodva egymásra, ha a lépést valamelyik 
meghibázta és hátul a menetet tölgyfagalyas szakasz zár
ta be. A menet a főrendező által meghatározott nótát 
énekelte, csekély művészi eredménnyel, de annál fül
siketítőbb hangon.

Ahogy a város első kereszt utcáját elértük, én be
fordultam a mellék utcába, mert ekkora parádét még
sem bírok közelről; a menet pedig haladt a főúton. Ez 
sikerült, mert testiépségem felügyelője annyira el volt 
foglalva a rendezéssel, hogy nem vette észre hosszulé- 
pésemet. Lakásomra érve, felfrissítettem magamat ala
pos mosakodás és dupla reggelivel, aminek végeztével 
megelégedetten sétáltam az irodába.

Ez a nagyszerű, ez briliáns, fogad főnököm és ke
zét nyújtva gratulál. Véletlen, mondom én, ami bárki
vel is megeshetik.

Szy Ferenc 
erdőőr.

Helyreigazítás
A múlt hóban „Az Erdő“ szaklapban leközölt „a 

német donga termelése és szállítása című cikkben több 
helyen nyomdahiba csúszott be, ezen nyomdahibák ér
telmi zavarok elkerülése végett kiigazittatnak, ezek a 
következők:

a) a 6-ik pont alatt levő 1-ső mondat 4-ík sorában: 
hogy a tömegesebb méretek „a“ szerint termeltessék; az 
idézőjelbe foglalt (a) kimaradt;

b) a 10-ik pont alatti megjegyzés rovatában irt 
mondat utolsó sorában: ms-cnkéntí fajsulyegységgel „szo
rozva“ helyett „szorosan“ szó van írva;

c) a 9-ik pont alatt 2-ik mondat 1-ső sorában: „vág
ta pon“ szó helyett „véglapon“ szó van írva. Ügyancsok 
ezen mondat lóik sorában: „(L. a IX. és X. ábrát)“ szó 
helyett „(L. a IX. és XI. ábrát)“ szó van írva és végül 
szintén ezen mondat utolsó előtti sorában: a dongák 
„fején“ szó helyett „fefjén“ szó Íratott.
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méltósága 7218/1928. F. AI. számú rendeletével adott fel
hatalmazás alapján, f. évi november hó 1-ével az alábbi 
kinevezések történtek meg. Műszaki altiszt-föerdőőrökké: 
Szegeden Kolozsváry István, Győrött Horváth Gyula, 
Gödöllőn Tajuel János, Aliskolcon Béldi György. Szak
altiszt főerdőőrökké: Győrött Habina József, Gödöllőn 
Surin István, Aliskolcon Páris Sándor, Jedinák Lajos és 
Puska Pál. Z. osztályú altiszt-erdőőrökké: Aliskolcon Stro- 
bentz Géza, Józsa János, Gergely József és Nagy János.

Kitüntetés. A földművelésügyi miniszter ur Önagy- 
méltósága elismerő oklevéllel és pénzjutalommal tüntette 
ki Schoffhauser Jánost a zirczi apátság érdemes erdő
őrét. Ez a magas kitüntetés olyan férlit ért, aki ügybuz
gón, kitartó szorgalommal 57 éven át végzett becsületes 
munkája gyümölcseként, tényleg megérdemelte, hogy hü 
szolgálatai e magas kitüntetéssel megjutalmaztassanak. 
A kitüntető elismerő oklevelet és pénzjutalmat f. évi 
szeptember hó 16-án, Veszprém vármegye főispánja meg
bízásából, a zirczi járási főszolgabiró, lélekemelő, szép, 
ünnepi beszéd kíséretében adta át, a becsüteles munká
ban megőszült 80 éves kartársunknak. Ezután dr. AVer- 
ner Adolf zirczi apát meleg szavakkal méltatta hűséges 
erdőőrének hasznos és hü szolgálatait, példaként állítva 
őt oda, többi kartársai elé — s a maga részéről is nagyobb 
összegű pénzjutalomba részesítette az ünnepeltet, aki 
meghatottan mondott hálás köszönetét az őt ért kitünte
tésért ee elismerésért.

,,A német donga termelése és szállítása“ című cik

künk folytatása a jövő számunkban jön.

4389/1928. eig. szám.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Vas vármegye közigazgatási bizottsága gazdasági al
bizottságának 2539/1928. kb. számú határozata alapján 
a szombathelyi m. kir. erdőhivatal kerületében megüre
sedett s Nyögér székhellyel rendszeresitett járási erdőőri 
állásra ezennel pályázatot hirdetek.

Az állás javadalmazása a következő: 
Évi fizetés.................... 1090 pengő
Évi lakbér ...... 82 pengő

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy keresztlevél
lel, erdőőri szakbizonyitvánnyal, hatósági erkölcsi s or
vosi és családi állapotukat igazoló bizonyítvánnyal, va
lamint eddigi szolgálatukra vonatkozó szolgálati bizonyít
vánnyal felszerelt, kellően bélyegezett és Vas vármegye 
közigazgatási bizottság gazdasági albizottságához címzett 
kérvényüket legkésőbb /oZi/o évi december hó 15-ig a 
„Győri m. kir. erdőigazgatóság Győr, Bisinger-sétány 
28. sz.“ cimre nyújtsák be.

A kinevezendő erdőőr tartozik állását legkésőbben 
1929. évi január hó iMn elfoglalni és egy évi kifogásta
lan szolgálat után lesz véglegesítve.

Győr, 1928. évi november hó 2-án.
A m. kir. erdőigazgatóság.

Szerkesztői üzenetek
Martinék Ferenc. Pusztamarót. A küldött összeget a 

kimutatásban felsorolt kartársak javára pontosan elszá
moltuk. Szívélyes üdvözlettel.

Molnár András, Hódmezővásárhely. Küldött össze
geket megkaptuk, tagdija 1929 junius hó végéig rendezve 
van, temetk. járuléka 14 haláleset után van kifizetve.

Vigh Gyula, Nyirmárton falva. Küldött összeggel tag
díja 1928 október 1-ig rendezve van.

Deák Ferenc, Nagykőrös. Küldött összeget kívánsága 
szerint Kis Prumik L. javára is elszámoltuk. Szív. üdv.

Varga István, Dobrony. Küldött összeget kívánsága 
szerint elszámoltuk, ön szövetségünknek 1928 április 1- 
től tagja már. Szív, üdv .

Erdőssy József, Arló. Küldött összeget kívánsága 
szerint elszámoltuk.

Bocsi József, Isaszeg. Küldött összeget megkaptuk. 
Ön szövetségünknek 1926 november 1-től tagja, ez időtől 
1928. év végéig 16 pengő 50 fillér, 50%-os tagdíj Íródott 
számlája terhére, amelyre a most küldött 5 pengővel 
együtt összesen 13 pengő tagdijat fizetett be. Tehát a 
folyó évre fennáll még 3 pengő 50 fillér hátrálék. Ked
vezményes tagdíjra jogosultságát megállapítottuk és tar
tozását eszerint módosítottuk. Szív. üdv.

Kiss Tóth Tamás, Pilisszentkereszt. Küldött összeget 
az Ön, Bózner, Grellnek, Varga és Pölöskei tagtársak ja
vára elszámoltuk.

Takács János, Pókházi erdő. Küldött összeget kíván
sága szerint elszámoltuk. Tagjaink sorába szívélyesen üd
vözöljük.

Forgách Pál, Ilidvégardó. Küldött összeget kíván
sága szerint az Ön, Prém, B. és Dzsuppin J. kartársak ja
vára számoltuk el. Szív. üdv.

Szekeres Károly, Magyaré ért elend. Küldött összeg
gel tagdija 1928 junius 30-áig rendeztetett, amelyben a 
temetkezési segélyalap járuléka nem foglaltatik. A temet
kezési alap beiratási dija 1 pengő és a halálesetenkénti 
hozzájárulás 50 fillér, ezideig 5 haláleset fordult elő, 
mely alkalommal az elhunyt tagtársak özvegyeinek min
den esetben kiutaltuk az őket megillető 200—200 pengő 
segélyt. Weisz Ádám kartárs címére a lapot elküldöttük. 
Szív. üdv.

Mocsáry József, Réde. Küldött összeggel tagdija a f. 
évre teljesen kiegyenlít tetett. 1929. évre javára irtunk 2 
pengőt. Szív. üdv.

Fejér Zoltán, Hevesbátor. Küldött összeget az Ön 
és Szabó J. kartárs javára elszámoltuk.

Nagy Sándor, Orosháza. Küldött összeggel tagdija a 
folyó évre teljes kiegyenlítést nyert. Temetkezési alap 
járuléka is kiegészíttetett. Szív. üdv.

Mészáros József Csesznek. Küldött összeggel 1928. 
évi tagdija teljesen kiegyenlittetett. Temetkezési alap 
járulék hátraléka nincsen.

Bräuer Herman, Tata. Küldött összeget megkaptuk 
s a tatai csoport kimutatása szerint elszámoltuk. Szív. 
üdv.

Tóth László, Galgamácsa. Küldött összeget kíván
sága szerint az ön és Fekete J. javára számoltuk el. Fe
kete J. tagdija 1929 februárig, Tóth L. tagdija 1928 de
cember hó végéig a temetkezési járulékkal együtt redezve 
van. Szív. üdv.

Tancsik György, Párád. Küldött összeget kívánsága 
szerint elszámoltuk. Temetkezési alapra 3.50, tagdíjra 
16.50 pengőt fordítottunk. Szív. üdv.
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A Z ERÓŐ

HIRDETÉSEK

Rám. kath. vallásu, 43 éves, nős, családos, jól szak
vizsgázott, szaktudással és kellő gyakorlattal biró erdőőr 
állást keres. Cime a kiadóban. — (1.)

Állást keres 39 éves, kis családu, szakvizsgázott erdő
őr. Erdőőri, vadászi vagy fácánmesteri állást keres. 
Kitűnő bizonyítványai vannak. Uj erdőtelepítésben, cse
metekert kezelésében jártas s általában igen nagy gya
korlata van az erdészet, vadászat minden terén. Jelenleg 
felmondatlan állásban van, de szeretné állását jobbal fel
cserélni. Cim a kiadóban. — (2.)

Állást keres 24 éves, nős szakvizsgázott erdőőr. 
Jó bizonyítványokkal, 8 éves erdőgazdasági gyakorlat
tal az erdészet-vadászat és vadtenyésztés terén teljesen 
jártas. Vállalja a kis- és nagy vad telepítését és te
nyésztését, valamint irodai munkát is. Megélhetési vi
szonyainak javiása céljából 1929. év január 1-ére ál
lást változtatna. Szives ajánlatokat „Az Erdő“ kiadó
hivatalába kér („Erdőben született“ jeligére).

Jó megjelenésű 32 éves, önhibáján kívül elvált 
gyermektelen föerdőőrné ezúton keresi korához illő 
olyan magastermetü, hasonló állású férfi ösmeretségét 
házasság céljából, akinek szerető feleségre, esetleg 
1—2 gyermekének anyára és szorgalmas gazdasszony- 
ra van szüksége. Bútorom és ingatlanom van. Csak 
fényképpel ellátott komoly ajánlatokra válaszolok. 
Ajánlatokat kérem a kiadóhivatal címére küldeni. 
„Siratom az erdőt“ jeligére.

Egyéves erdészeti gyakorlati szolgálatra 19—22 
éves, egészséges, jó megjelenésű és maga viseletű fiatal 
ember (lehetőleg kartárs fia) november 1-i belépésre 
kerestetik. Fizetés levélbeni megállapodás szerint. Le
vél Forgács Pál urad, erdész (Báró Sólymossy urada
lom) u. p: Hidvégardó, Abauj m. címére küldendők.

POLGÁR KÁLMÁN FT*
ÓRA ÉS ÉKSZERTELEPE

r BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 5., I.

ÓRÁK 5 évi jótállással! 
Ékszerei« aranyból hat havi lefizetésre!

KÉRJEN AJÁNLATOT!
JAVÍTÁS! VÉTEL! CSERE!

Vidéki megbízásokra nagy gondot fordítok.

Kisebb fokú szakismeret?*
MEGJELENT

„Az erdőgazdasági segédszolgálat 
tennivalói“ Irta: tomasovszky IMRE 

ny. miniszteri tanácsos.
Megrendelhető az „ERDŐ“ szerkesztőségénél Miskolcon, 
Pénzügyi palota II. em. 55.

Elsőrangú 
valódi sárgabarackpálinka 
különlegesség

Ár literenkint P 4.60.
Nagyobb mennyiségnél megfelelő 

árengedmény.

Erdeifenyőmag, feketeíenyőmag, luc
fenyőmag, vörösfenyőmag, minden bél
és külföldi tűlevelű és lombfamagot: ma
gaskőris, juharmagok, akácmag. Erdé
szeti csemeték saját faiskolából, gyü
mölcs vadoncok. Slav. kocsányos és 
kocsánytalan tölgymakk. Kocsányos, 
kocsánytalan és csertölgy csemete! 
4 é. is. lucfenyőcsemete tavaszi vetésre, 
illetve ültetésre ajánl garantált, legprímább 
minőségben

Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár 
ingyen^ék Kőszeg (Vas megye)

Egyedüli képviselete az ország területén:
Lehóczky János

Budapest, V,, Alkotmány-utca 6.
■■■■■■■■■■■■■■
Hazai és slavoniai tölgymakk, 
az összes lombfa és fenyőmag
vak és csemeték kaphatók 

KEINER REZSŐ
ny. m. kir. erdőmérnök, 

erdei mag-, csemete-termelő és fatermelőnél
GÖDÖLLŐN
Mindennemii röngíát vásárolunkÁrjegyzéket ingyen 

és bérmentve küldök.

Tagoknak és előfizetőknek az álláskereslet és a kínálat rovata rövid közlésekre díjtalanul áll rendelkezésre. — „Az Erdő" munkatársai 
megfelelő írói tiszteletdijban részesülnek. — A lap után netalán származó tiszta jövedelem teljes összegében a M. E. 0. Sz. javára for- 
dittatik. - - Hirdetések egy hasábos garmondszedés milliméter soronkínt 10 fillérrel, táblázatos és garmond betűnél kisebb betüfajszedés 

másfélszeres egységárral számittatik.

A kiadásért felelős : Nádaskay Richard.

Nyomatott a Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállatat Rt.-nál Miskolc, Hunyadi-utca 13. (Igazgató : ifj. Ludvig István,)
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