
társaság megalakulásával jövedelmező állások fognak jutni. 
A birtokon alkalmazott kevés magyar tisztviselőnek és gazda
tisztnek már felmondtak és úgy tervezték, hogy ezek helyébe 
mind cseheket fognak alkalmazni. Egyelőre most tehát újból 
a kulisszák mögött indul meg az akció, hogy a fiatal gróf hoz
zájárulását kierőszakolják. A d d i g kétséges még, hogy az ősi 
Rákóczi-uradalom kinek a kezébe fog kerülni. 

Teljes szívvel-lélekkel óhajtjuk, hogy a fiatal gróf ellen
állása sikerrel járjon s az a hatalmas domínium, ami nagyon 
sok magyarnak biztos megélhetést és nyugodalmas exiszten-
ciát nyújtott, maradjon meg továbbra is a grófi család tulaj
donában és ne kerüljön egy kapzsi, prédára éhes, harácsoló, 
mindent elpusztító, nekünk szegény magyaroknak, létérdekeit 
fenyegető sisera had karmai közé. 

A főiskolai tanulmányi vadászterület 
Irta: Mayer Zoltán, főisk. tanársegéd. 

Azok a kartársak, akik ismerték főiskolánk gazdag fel
szerelését Selmecen, azt hiszem, érdeklődéssel hallgatnak min
den híradást, amely az új otthonban kezdett életről szól. 

S minthogy sokan vannak — a magánuradalmi szolgá
latban állók majdnem kivétel nélkül —, akik sokszor súlyos 
felelősségű erdőgazdasági ténykedésük mellett egyúttal szív-
vel-lélekke vadászemberek is, talán némi figyelemre számít
hat ez a kis tájékoztatás arról a keretről, amely vadászati 
szakoktatásunk gyakorlati részét van hivatva szolgálni. 

A párhuzam a vol t és van között önként kínálkozik. De 
hogy a múltról minden részletre kiterjedő tiszta kép áll előt
tünk, azt annak a lelkiismeretes gondosságnak köszönhetjük, 
mely számbavett és pontosan feljegyzett minden adatot 
1887-től 1918-ig. 

Nézem, forgatom a kopott táblájú, apróbetűs két könyvet : 
a „Vadászatok jegyzőkönyvé"-t . A vadászattani gyakorlatok 
sok diákhumorral megírt krónikái és a komoly tanári bejegy-



zések egyformán bőséges és értékes kútforrás. A hibás lövé
sekért fizetett büntetéspónzek kimutatásából nemcsak az a 
tény áll megcáfolatlanul az első vadászat lázában mindent el
hibázó késő utód előtt, hogy galámblövőbajnokságokat nyerő 
atyjaura sem volt Carvver annakidején, hanem az is, hogy 
vadban bizony elég szegény volt a 14,000 holdas szép selmeci 
terület. Apróvadban különösen. A m i az összefüggő hegységi 
erdőben és a mezőgazdasági területek teljes hiánya mellett 
különben nem is csodálható. 

Pedig ha egy sikerült vadászat csak 3—4 nyulat ad ered
ményképen, nem sok alkalma nyílik a napokkal előre izguló 
kezdő vadásznak az annyira áhítozott gyakorlat megszerzé
sére. Értve alatta mindazt, amit egy társasvadászatról tudni 
és azon produkálni kell, erre pedig az apróvad-vadászatok a 
legalkalmasabbak. 

Sopronban a helyzet már ebből a szempontból is lényege
sen kedvezőbb, bár azt, éppen a vadászattam gyakorlatokra 
való tekintettel, csekély áldozattal még megfelelőbbé lehetne 
tenni. 

A város 19.000 k. holdnyi határa 8, átlag 2000—3000 holdas 
vadászterületre van felosztva, melyek közül a törvényhatósági 
bizottság 1922-ben 3, egymással összefüggő területet méltá
nyos bérösszegért és tíz esztendőre főiskolánknak engedett át. 

Ez a terület összesen 6896 k. hold és magában foglalja a 
városi erdőbirtoknak a várostól DNy-ra elterülő erdeit és a 
350 holdas Brandmajort, mint egyetlen mezőgazdasági objek
tumot, A z erdő tipikus elöhegységi erdő, az Alpok keleti 
nyúlványain, mely átlag 4—500 m. tengerszínfeletti magas
ságra emelkedő és egymástól szakadékos mély völgyekkel 
elválasztott számos hegykúpot és gerincet borít fiatal és kö
zépkorú állományaival. 

Délről, nyugatról és északról: mindenütt idegen 
erdőbirtokok, keletről a város és Brandmajor határolják. 
Tehát elsősorban fővad számára volna alkalmas, mert apró 
vadat számottevőbb mennyiségben csak Brandmajor és a 
szomszédságában lévő fiatalos ad, valamint az ágfalvi erdő
nek egy kiszögellő sarka, az ú. n. Borsóhegy, mely néhány
száz méteren községi földekkel határos. 



Mint fövadterület is azonban csak az egyetlen és legtá
volabb fekvő 3000 holdas ágfalvi erdő jöhet számításba. A 
város közvetlen közelében lévő terület ugyanis, körülbelül 1500 
hold, részben mint parkerdő a sétáló nagyközönségé, részben 
pedig a hulladékfát szedegető szegényeké. Itt néhány darab 
őzön kívül más csülkös vad sohasem lesz. Hasonlóképpen nem 
tekinthető vadászterületnek a Brennbergbánya telepeit ma
gában foglaló 2000 holdas rész sem, melyet régebbi bérlői is 
csak vadvédelmi szempontokból igyekeztek megszerezni az 
ágfalvi terület mellé.. 

A három vadászbérlet azelőtt sohasem vol t egy kézben. 
A város mellett fekvő ú. n. váris-i területen régebben a sop
roni patrícius családok vadásztag-jai, utoljára Petrovich 
György ny. honvédtábornok voltak a jogelődeink. S bár 
Brandmajor akkor még nem tartozott ide, az elég szép szám
mal található nyúl és a városhoz való előnyös közelség ked
velt puskasétáltatási lehetőséggé avatták. 

A brermbergi részre, mint említettem, csak az ágfalvi 
terület kedvéért árvereztek az igénylők s ha véletlenül az 
utóbbi nélkül maradt a nyakán valakinek, sietett túladni 
rajta, mert mint önálló terület teljesen hasznavehetetlen. 

Annál élénkebb vetélkedés foyt mindig az ágfalvi bér
letért. Avatot t szem első látásra is felismeri rajta a fővad-
tenyésztés alkalmas külső kellékeit. Jó legelőt adó tisztább 
foltokkal tarkított, szinte áthatolhatatlan sűrűségek, elegyes 
állományok sok vörösfenyővel és lágylomb fával, nagyszerű 
dagonyák és bokros, iszalagos szakadékok, köröskörül erdő, de 
a „burgenlandi" Lépesfalva község keskeny erdején túlnagy 
mezőgazdasági terített asztal. Ehhez járul még két e lőny. A 
kényes oldalakon lévő szomszédok korrektsége, mely nem lesi 
gödrökben a határon átváltó bikát és a várostól való 12 
km-es távolság. Ez utóbbit a vasárnapi kirándulók is respek
tálják, megelégedvén legtöbbször közelebb fekvő természeti 
szépségekkel, de megnehezít minden erdőgazdasági ténykedést 
is, elsősorban a kihasználást, amiért azonban vadászati szem
pontból éppenséggel nem lehet haragudni. 

A vadászati törvény megalkotása előtti időben szarvas 
ezen a területen sem volt. Hiteles adataim szerint az első 



1887-hen került terítékre. Azóta a lassú beszivárgás következ
tében állandóan emelkedett a szarvasállomány s fénykorát az 
1908—1914. években érte el, amikor 60—70 drb volt a „Stand-
wild." Ehbez jött még 20—30 drb mint váltóvad, úgy, bogy 
az aránylag kis területen bögés idején közel 100 drb szarvas 
tartózkodott. 

Bérlője ekkor Pusswald báró, vagyonos bécsi úr volt, aki 
évenként 8—10 bőgő bikát lőtt itt. Ezeknek legalább fele ka
pitális volt, sopronmegyei viszonylatban t. i., ahol 7 fcg.-os 
agancs már igen derék dolog. 

Pusswald báró azonban nemcsak szenvedélyes és biztos
kezű vadász, de áldozatkész vadgondozó is volt. A z első só-
nyalatók, etetők, magaslesek az ő idejéből származnak, vadőrt 
tartott és sok időt töltött kint a kis vadászházban, mely bár 
javításra, szorul, nemcsak egyik vadőrünknek szolgál lakásul 
még ma is, hanem lehetővé teszi a vadászterület vezetőjének 
és vendégeinek az 'erdőben való huzamosabb tartózkodást, 
szarvasbögés fajdkakasdürgés, szalonkahúzás idején, sőt a ta
nulmányi erdőben folyó egyéb erdőgazdasági, kisérletügyi'és 
műszaki munkák alkalmával a főiskolai tanári kar kint időző 
tagjainak is szállást nyújt. 

A szarvason kívül őz is volt állandóan és szépszámmal 
ezen a részen, de még Pusswald báró sem fektetett különösebb 
súlyt rájuk, úgy, hogy erősebb agancsokról, ami az ivararány 
szabályozásával és megfelelő kiválasztással könnyen elérhető 
lett volna, a múltból nincsen tudomásom. Sok örömet szerzett 
ellenben a terület régi bérlőjének a siketfajd, melyből minden 
dürgéskor 3—4- drb öreg kakast sikerült elejtenie. A száma 
ennek a vadnak különben, amint azt velem Zügn Nándor vá
rosi erdőmester 20 évi megfigyelésének eredményeként kö
zölte, bizonyos határok között mindig hullámzott. Jó, 8—10 
dürgő-kakasos évekre gyengébbik jöttek, alig 3—4 kakassal. 
Nálunk ugyanis csak a terület legnyugatibb, magasan fekvő 
részén van állandóan fajd, — mely sűrűségeivel és a bennük 
álló, sok vihart látott lucfenyő-hagyásfákkal neki igen meg
felel — s mindig akkor jelentkezett nagyobb számban, amikor 
a szomszédban intenzívebb erdőgazdasági munkálkodás folyt. 

Van még egy igen kedves vadunk, sajnos csak egészen 



lappangva: a császármadár. A z egész területen alig egy-két 
darabot találni; nem vadászta soha senki, még sem tudott el
szaporodni. Okát ennek a körülménynek a császármadár ked
velt táplálékát nyújtó bogyós cserjék hiányában látom, me
lyek a kecskefűz-, nyár- és gyertyánsűrűségekben nem bírtak 
felvergődni. A z újabban kitisztított helyeken a múlt évben 
egy jobb jövő reményében vetettük el a meglévő bokrokról 
összegyűjtött magot. 

A békeévek normális vadgazdasági egyensúlyát a háború 
észrevehetően megzavarta. A z erdőőri személyzet hadbavonu
lása és ennek következtében az ellenőrzés gyengébb mértéke 
a forradalom kitöréséig is éreztette hátrányos hatását. A 
„nemzeti vagyon" és „minden a miénk", szép jelszavai pedig 
végleg elbántak mindennel, ami az erdőben csak mozgott. A 
kommunista direktórium pláne a brennbergi bányamunká
soknak akarta hivatalosan is kiadni az ágfalvi területet — 
szabad szórakozásra. A gyönyörű tervet Zügn erdőmester 
erélyes fellépése mégis meghiúsította s tisztán az ő érdeme, 
hogy 1919-ben a vadászatot itt házi kezelésben a város űzte, 
vagyis, hogy nem engedett senkit sem vadászi. Igaz, hogy 
ékkor már bajos is lett volna mire. 

A z aranyszabadság által teremtett anarchiából nem volt 
könnyű dolog visszavezetni mindent a régi kerékvágásba. A 
vadállományból csak hírmondónak maradt egy-két darab, a 
hurkolok sem akartak lemondani a megszokott mgyenpeose-
nyéröl és ami a legnagyobb nehézség volt, hiányzott a pénz is 
az újból-felépítés nagy munkájához. 

Mikor 1922-ben megkötötte a főiskola a szerződést a vá
rossal, Roth professzor talán maga sem hitte, hogy a fennálló 
nagy gazdasági válság mellett mégis meg tudja vetni egy ígé
retes jövő biztos alapjait, 

A méltányos bérösszeg a főiskola költségvetésében 
kapott helyet, de ez vol t kezdetben minden, amit az állam ad
hatott.. 

A z első pozitív eredményt, az jelentette, hogy sikerült 
három vadőr alkalmazásához az engedélyt és némi szűkös 
hitelösszeget megszerezni. Mert bár a városi erdőőri sze
mélyzet, amennyire egyéb szolgálati elfoglaltsága megengedi, 



főnökük intenciói szerint készségesen segít, akol csak lehet, 
de annyi bizonyos, hogy egy okszerűen kezelt vadászbérlet 
külön személyzetet igényel, mely nélkül nálunk is hiábavaló 
lett volna minden fáradság. 

Természetesen teljes kímélettel kellett kezdeni, az ete
tők, sónyalatók felújításával, illetőleg legnagyobbrészt újak
nak létesítésével. De erre már nem volt fedezet a „vadgaz
daság jövedelme"-számlán, mert hiszen a csodálatosképpen 
megmaradt vadnak előbb szaporodnia kellett, mielőtt húsá
val jövedelmet jelenthetett volna. 

Itt-ott összekunyerált kis összegek segítettek az első ne
hézségéken és 1924-ben már 50 nyulat adott a brandmajori 
mező. 

És ekkor azonnal élebeléptette Roth professzor azt az 
intézkedést, mely alapos és gyorsütemű javulást eredménye
zett: a lödíjaknak és jutalmaknak békebeli nívóra, sőt azon 
túl való emelését. 

H o g y ez milyen sokat jelent, illetőleg hogy a lődíjaknak 
figyelmen kívül hagyása mennyire elhibázott dolog, azt a 
magam prafcszisából élénken ismerem. A somogymegyei 
gyönyörű 20.000 holdas és eredetileg tisztán gazdasági célok 
szolgálatába állított hercegi birtok nagyszámú erdő- és vad
őri személyzete a ragadozók irtását minden szorítás mellett 
is csak immel-ámmal végezte, mert a felsőbb intézőkörök rö
vidlátása egy kisebbmértékű lődíj-valorizációt sem volt haj
landó engedélyezni. S minthogy töltényt is csak igen korlá
tolt számban kaptak az altisztek, ráfizetni a lövöldözésre 
egyiknek sem volt kedve. Ma is ez a helyzet még nem egy 
uradalomnál, pedig, ahol a ragadozók erélyes irtásában nem 
ismerik fel a vadgazdaság aktív mérlegének egyik sarkaltos 
követelményét, ott kidobott pénz sok más költekezés. Nem 
akarok itt részletesebben kitérni G. Simon vadászethikájára, 
mely a szőrmés dúvadnak méreggel való irtását vadásziat-
lannak bélyegzi, de azon sem csodálkozhatik senki, hogy a 
rendesen gyenge fizetésű vadőr nem fog hosszú, dermesztő 
téli éjszakákat a leshelyen átdideregni, ha az elejtett róka 
gereznáját ingyen, vagy pár fillér ellenében be kell szolgál
tatnia az uradalomnak. 



Főiskolánk vadászattam tanszéke ma a következő fődí
jakat fizeti az elejtett kártékony vad után: 

1. róka, nyest myuszt, (kölykek isi) . . . 4 P. 00 f. 
2. kóibor eb, — macska, görény . . . . 2 P. 00. f. 
3. szarka, szürke varjú, szajkó, mókus . . . 0 P. 20 f. 
4. héja, sólyom, karvaly, menyét . . . . 0 P. 80 f. 
5. ölyv 0 P. 40 f. 
6. a 4. szám. alatti ragadozó madarak tojása 0 P. 40 f. 
7. az 5. szám alatti ragadozó madarak tojása 0 P. 20 f. 

A szőrmések gereznáját az elejtő meg is tarthatja, mely 
esetben azonban löd-íjat' nem kap. Ezenfelül minden darab 
kártékony vad után két darab töltényt adunk az elejtőnek. 
Eredménye pedig ennek a lődíjpolitikának, hogy minden 
évben kevesebb a beszolgáltatás, bármennyire is buzgólkod
nak az embereink! 

Féltett apróvadállományunk érdekében felhasználjuk a 
mérget és a különféle csapdákat is, de véleményem szerint a 
legnagyobb súly mégis a kilövésre fektetendő, különösen 
ott, ahol állandóan sok a kóbor eb és házimacska, mint, saj- ' 
nos, nálunk. A szomszédos községek és Brennberg-bánya ki
apadhatatlan kuvaszforrásai teljesen illuzórikussá tennének 
minden vadvédelmi intézkedést, ha nem állana egy már egé
szen speciálisan kifejlődött harci készség velük szemben. 
Őszintén bevallom, hogy a legszívesebben a macska- és 
kutyaorrokért fizetem ki a különben elég szép összegű 2 P-t. 
A kutyák között mindig akad néhány „csak a séta kedvéért" 
az erdőbe cipelt és vadhajszoláson tettenért „ártatlan" vá
rosi farkaskutya, de a nagyobb veszedelmet kétségen kívül 
a falusi kuvaszok jelentik. Ezen a téren gyökeres orvoslást 
csak egy szigorított és okszerűen felépített eb-tartási szabály
rendelet-módosítás hozhat, mely megszüntethetné azt a lehe
tetlen állapotot, hogy míg a városban örökös ebzárlat van, a 
falvakban korlátlan a kutyaszabadság. Minek következtében 
azután nemcsak a vadászterületek vannak tele csatangoló 
négylábú vadászokkal, hanem a Pasteur-intézet is megmart 
emberekkel. 

A Hubertus Sopronvárosi és Sopronvármegyei Vadá
szati Védőegyesület Roth professzor ügyvezető elnök indít
ványára részletes és alaposan indokolt felterjesztésben kérte 



a mult évben a belügyminisztertől a kérdés intézményes ren
dezését, reméljük nem hiába! 

A terítékre került hasznos vad után is kevés uradalom 
fizet lődíjat, pedig a személyzetünknél tapasztaltak alapján 
állíthatom, hogy az e címen kiadott csekély összeg kitűnő 
befektetés és sokszorosan megtérül a felkeltett egyéni ambí
ció és szeretetteljes gondozás révén. 

Hasznos vad után jelenleg a következő fődíjakat fizet
jük : 

A fődíjakon felül fizetett jutalom orvvadász elfogásáért 
jár. Itt meg kell jegyeznem, hogy puskával járó, valóságos 
orvvadász nálunk igen ritka jelenség. Csak hurkolok van
nak, akikkel szemben, sajnos, még nehezebb a vadgondozó 
feladata. A múlthoz viszonyítva azonban nagy a javulás ezen 
a téren is. 1922—28Lban még tucatszámra szállították be a 
vadőrök a hurkokat meg a hurkolókat is, de azok könnyű
szerrel fizették ki akkor rossz papírpénzzel az amúgy sem 
magas büntetést. A z általános konszolidáció és a pengőben 
kiróható érzékenyen súlyos összegek meghozták a lelkiisme
ret bizonyos mértékű felébredését a jobbérzésű elemeknél 
— úgy hogy ma jóformán egyedül Brennbergbánya a mi 
„keleti veszedelmünk". Folyton változó, idegen illetőségű és 
erkölcsileg megbízhatatlan munkásaival szemben csak a leg
nagyobb éberség és a legerélyesebb szembehelyezkedés az 
egyedüli fegyver. S hogy addig is, amíg törvényhozásunk 
utóiéri a szomszéd demokrata Ausztriát, mely féleszten
dőre, sőt 'még hosszabb időre csukja le egy nyúlért az orv
vadász elvtársat, milyen jő szolgálatot tesz minden jogerő
sen elítélt vadorzó után a feljelentőnek kifizetett 10—12 P 
jutalom, azt hiszem, felesleges bővebben megmagyaráznom. 

A z etetők, sónyalatók és lődí jak problémáinak megol
dása után jöhetett a vadtelepítés ós a további vadgazdasági 
berendezések. A z utóbbi volt a könnyebb dolog: a magas
lesek és cserkészutak költségeit, ha sok számolgatás után is, 

szarvas . . 
Ő Z . . . : 
nyúl és fácán 
fogoly . . 

10 P . 00 f. 
5 P . 00 f. 
0 P . 20 f. 
0 P . 10 f. 



de mégis csak fedezte már a vadgazdaság saját jövedelme. 
Ezekre elsősorban az ágfalvi területen volt szükség, ahol a 
régi magasleseknek csak a nyomai maradtak meg és cser-
készút sem volt elegendő, mert legtöbbnyire a fahordás cél
jaira készült és a gerincekről a völgyekbe vezető utak szolgál
tak ilyenekül. A z utóbbi három év alatt elkészült az o ly na
gyon hiányzó s a meglevőket egymással összekötő transver-
zális ösvények egyrésze és • a mult hónapban befejezett 
2 km-es szakasszal teljesen kiépített úthálózat áll a cserkésző 
vadász rendelkezésére, legalább a Zsilipárok nevű fő-szarvas-
tanya környékén. Magasleseink pedig jól kiválasztott elhe
lyezésükkel a mozgóvad kényelmes megfigyelését teszik 
lehetővé ugyanitt. 

A vadtelepítés költségeit saját anyagi erőnk bizony se-
l'.ogysem tudta volna fedezni. És ezért értékes különösen az 
a nemeslelkű támogatás, amellyel a vadászat nemzetgazda
sági fontosságot jelentő ügyének megértő barátai főiskolánk 
segítségére siettek. 

Eszterházy László gróf 1925-ben három darab őzet, Ká
rolyi Imre gróf 1927. és 1928-ban négy darab őzet adomá
nyoztak' Sárosdról (Fehér m.) , illetőleg Nagymágócsról 
(Csongrád m.) , Károlyi László gróftól pedig ez év január
jában négy darab mufflont kaptunk, melyekhez a legszebb 
reményeket fűzzük.*) 

A Brandmajor melletti „Harasztlejtő" fiatalosában levő 
fácánosunk részére Ferenc bajor kir. herceg, Eszterházy Pál 
és Festetics Tasziló hercegekkel az élükön több magánura -
dalom adta az első telepeseket 1925. és 1926-ban és ennek az 
előnyös vérkeveredésnek köszönhetjük, hogy az elmúlt sze
zonban már 48 darab kakast lőhettünk ki itt, S ha egyszer a 
mesterséges fáoánnevedő-telep szép terve is valóra válik, a 
fenti számnak 2—3-szorosa kerülhet terítékre évente. 

Adományozóink sorában hálával kell megemlítenem 
Pflieger Ferenc urat is, aki egy uhuval a kunyhóvadászat 
bevezetését tette lehetővé és a Fegyver és Gépgyár Rt, a 
négy darab nyitott fegyvermodellért és a kedvezményes áron 

* ) M a y e r Z . : M u f f l o n o k a fő i sko l a i vadász te rü le t en . M a g y a r 
E r d ő g a z d a 1928. 4 . ) 



szállított Frommer-serétes puskákért, melyekkel íegyvertaui 
gyűjteményünk gyarapodott .szakoktatási értékben. 

A vadászat gyakorlása területünkön apróvadra a vadá-
szattani gyakorlatokon és bokrászva, nagyvadra kizárólag 
cserkészeten történik. 

Apróvadból , a rendelkezésünkre álló tényleg alkalmas 
területen máris elértük a legmagasabb nívót. A Borsóbegy 
hat erdei hajtásaiban esett ez évben 55 nyúl, a Brandmajori 
mezőn és a Harasztlejtőn 158 nyúl és 48 fácánkakas, továbbá 
28 fogoly, utóbbiak csak vizsla előtt. 

Szarvas körülbelül 40 darab áll ma az ágfalvi részben, 
ugyanannyi körülbelül az őzek száma is. Ez a terület mind
két vadból még 50%-nyi szaporodást bír el a túlterhelés 
veszélye nélkül, amikor majd évente négy-öt bikát és ugyan
annyi bakot lehet rajta kilőni a szükséges ivararányszabá
lyozás mellett. A fejlődés mértéke, úgy mennyiségi, mint 
minőségi szempontból, nagyon biztató. A z elmúlt szezonban 
csak az előirányzott két darab őzbak és két szarvasbifca ke
rült terítékre. A bikák egyike egy rossztípusú 12-es volt, a 
másik egy 170 kg-os öreg legény, melynek 7Y2 kg-os agan
csa, az év legjobb sopronmegyei trófeája. 

A jövő évi költségvetésbe néhány kisebb vadföld telepí
tését is felvettük, melyek nélkülözhetetlenségét minden ok
szerűen kezelt vadgazdaság ismeri. 

A vadászattani gyakorlatok .szempontjából nagyon kí
vánatos volna valamelyik szomszédos község mezőterületé
nek a kibérlése. A főiskolai terület tulajdonképpen csak há
rom apróvadas napot ad, bármelyik községi mezőről a kellő 
felügyelet és-kezelés mellett pedig évente 300 nyúlra és 500 
fogolyra lehetne számítani, ami nagy pénzbeli segítséget is 
jelentene. 

Tanulmányi vadászatot, minthogy azon kizárólag csak 
apróvad lőhető, évente öt-hatot tudunk a saját területünkön 
rendezni. Ezek közül a fentemlített három nap a „nagy" va
dászat, a többin is esik 15—20 darab nyúl, de persze a sop
ronmegyei apróvadbőség mellett az igények jelentékenyen 
nagyobbak, mint Selmecen. És ezért aztán kimagasló és min
den kezdő puskás által szívdobogva várt eseménye a szezon-



nak az Eszterházy hercegi hitbizomány által a I I I . éves 
erdőmérnökhallgatók részére a saját területén rendezett va
dászat, melyen hallgatóink ízelítőt kapnak a gondosan kezelt 
sopronmegyei uradalmak csodálatos nyúl- és fogolytömegei-
ről és alkalmuk van a magukkal hozott patront utolsó da
rabig elfogyasztani. Sőt állítólag eddig még sohasem-volt rá 
eset, hogy a patron elégnek bizonyult v o l n a . . , 

A gyakorlatokról ez évben ismét megindítottuk a fel
jegyzéseket a késő utókor okulására, már rímekbe szedett 
hősköltemény is akad köztük. 

É s van egy önzetlen lelkes barátja is a területünknek: 
Kovarczik Ferenc rendőrkapitány, a soproni rendőrség ki-
hágási osztályának a vezetője. A z orvvadászügyekben illeté
kes fórum. 

A feljelentés után 8—10 napra ki van tűzve a tárgyalás 
és ott nem használ semmiféle mesterkedés. Kovarcz ik kapi
tány sokesztendős prakszisát és kitűnő emberismeretét a leg-
konokabb orvvadász-elszántság is respektálja. „Ártatlan va
gyok, de nem fellebbezek" — a humoros végsző mindig és 
fizeti a fizetendőket, E g y hurkocskáért 80 pengőtől felfelé. 

Gradometer. 
írta: Bogdán Géza. 

A z erdészeti gyakorlatban gyakran fordulnak elő Olyan 
esetek, hol az erdőtalaj hajlását megközelítő pontossággal 
ismerni kell. I lyen esetek az erdőleírások elkészítésénél, me
redek helyeken felveendő vázrajzok összeállításánál, hegy
oldalakon felvett próbaterek redukciójánál, faosúsztatók ter
vezésénél stb. merülnek fel. 

A z említett eseteknél mérő-, illetve szintező-műszer hasz
nálata felesleges, de másfelől a szembecslés szerinti megálla
pítás sem megnyugtató, még az esetben sem, ha állandó 
gyakorlatra támaszkodik, mert az egyéni diszpozíció némely
kor lényegesen befolyásolhatja; állandó gyakorlat híjján 
pedig a szembecslés a kívánalmaknak egyátalán meg nem 
felel. 


