
üldözni. Hiszen a veréb ellen sem folytatunk irtó és üldöző 
harczot, habár aránytalanul sokkal több kárt okoz aratás 
idején, mint a harkály a fenyőmagban és hangyáknál, és pedig 
azért, mivel kérteinket sok káros rovartól megtisztítja. 

Ezek után a harkályokat ezentúl is a t. ez. szaktársak 
figyelmébe és megérdemlő kímélésre ajánlani bátorkodom. 

Ó-Budán, 1879. deczembörben. 
Rózsay Rezső. 

V i d é k i levelek. 
i. 

L i p p a, 1880. folirnárlió. 

Tisztelt Szerkesztő ur! Miután a, tölgyek- iránt ujabb idő
ben élénkebb érdeklődés indult meg, nem lesz tán érdektelen 
némelyest közölni oly vidék erdészeti viszonyairól, mely a, 
tölgynek, úgy szólván, valódi hazája. 

A koesános, kocsántalan, magyar, és csertölgy akként 
vannak képviselve, hogy a legkülönfélébb átmeneti válfajok 
merülnek fel, melyek valószínűleg keresztezés folytán támad
tak, úgy hogy a botanikust is zavarba ejtheti, melyik fajhoz 
sorolja. 

Így pl. a koesános tölgy a legalantabb fekvő vizenyős 
helyeken, tehát valódi termőhelyén, oly alakban fordul elő, a, 
hogy a gyakorlott szakember közönségesen megismerni tanulta : 
lombozatja teltebb zöld, levelének enyhébb kanyarulatai vannak-, 
a koesánok vékonyak s hossznak, a makk hasonlóké]) karcsúbb, 
hosszúkásaid). A domboldalakon s tetőkön lévő tölgyek nem 
csak magasabb fekvésüknél fogva, de látszatra is úgy tűnnek 
fel, mint kocsántalan tölgyek s csak midőn később látjuk, 
hogy k o e s á n o s makk és gubacs terein rajtuk, csodálko
zunk el tévedésünkön. T)c a kocsán itt már nem oly nyúlánk, 
hanem rövidebb és vaskosabb és néha annyira, megrövidül, 
hogy kétségessé válnék, vájjon a koesános vagy kocsántalan 



tölgyhöz számitsuk-e, ha a koesános tölgynek még egy ismer
tető jele, t. i . a levelek nyél felé eső részén található s a fül 
lebbentyüjéhez hasonló karéjok. — úgyszintén a levél rövi
debb nyele, s a gubacs helyre nem igazitana, S azt hiszem a 
koesános tölgynek ezen változványa adhatott alkalmat az 
„Erdészeti Lapok" egy régebbi évfolyamában közölt azon 
véleményre, hogy a k o c s á n t a l a n t ö l g y is te rem gi iba-
esot. holott a közelebbi megfigyelésből valószinüleg az tűn
nék ki, hogy nem egyéb, mint igen rövid kocsányu Quercus 
pedunculata, 

A homokkőzeten nyugvó, igen mély agyagtalaj és enyhe 
éghajlat annyira megfelel a tölgynek, hogy egyedül uralkodó 
fanem és semmi más fanemet nem tűrvén maga mellett, tiszta, 
elegyetlen állabokat képez s a bükk és gyertyán, melyek 
különben a tölgyet kiszorítani szeretik, itt a hűvösebb völ
gyekben s északi begyoldalokon kénytelenek meghúzódni. 
Mind e mellett azonban oly szép szálas, egyenes rostu, ágtiszta 
és egészséges tölgyeket, minők a dunántúli agyaghalmok bük
köseiben fordulnak elő, itt nem igen találunk. Ennek oka 
abban keresendő, hogy: 

1. magról kelt szép növésű fák helyett mindenütt sarj-
erdőt találunk, mely idő előtt bélkorhadásnak indul; úgy hogy 
még oly fiatal állabokban is. h o l a törzsek vastagsága 8 —10 
cm. s ennél kisebb, igen sok a hibás fa, mely ámbár külső
leg épnek látszik, annyira előre haladt a korhadás stádiumá
ban, h o g y egész belseje feketésbarna, puha, genyedt tömeggé 
változott s csak az 1*5 — 2 cmnyi fehér SZIJÁC S maradt éj), 
úgy hogy egy-két fejszecsapásra a trágyaléhez hasonló nedv 
akárhányszor a favágó arcza közé fecscsen. 

2. A tiszta tölgyállaltok hamarább kiritkulván, a töl
gyek elterebélyesednek s oly bosszú törzset nem hajtanak, 
mint a teljes zárlata bükkösökben. 

Hogy miért van pedig — az erdő értékének nagy hátrá
nyára — sarjerdő. az mindjárt világos lesz előttünk, ha a vágá
sokon végig tekintünk. 

A legfiatalabb vágásokban a hónaljig érő fű közül egyes 
csoportokban emelkedik ki a tölgysarjadék, mely elég gyorsan 



nő, hogy a fű inogott cl ne maradjon. Az idősebb vágások
ban a fű helyét már szeder, galagonya, varjútövis s egyéb 
erdei gyom mind sűrűbben foglalja cl, s a tölgy csemetéket 
elnyomással fenyegeti. Ez áthatlan sűrűségből azonban, a mint 
a korosabb és korosabb vágásokba haladunk, mindjobban túl
súlyra vergődik a tölgy, melynek tömött csoportjaiból, ha a 
szélsők elnyomatnak is, még mindig maradnak életerős egyé
nek, melyek lassanként csukódva, a gyom eltűnik alattuk s a 
küzdelemből végre is teljes tölgyállal) kerül k i , melyben 
azonban magról kelt egyéneket hiába keresünk. Mert bármily 
sűrűn állanak is a magfák, a lehulló makk a nagy fű között 
megfullad, vagy ha ki is kelne, növése sokkal lassúbb, hogy 
sem a kendersürűséggel növő tüskéket túlszárnyalhatná, s 
igy csak a gyors növésű sarjak maradnak a helyzet urai. 

Jellemző, hogy mindenütt, hol erdei gyom ellen küzdve, 
nő fel az állal), a magyar tölgy a túlnyomó és sokszor csak
nem tisztán fordul elő, úgy hogy, ezt látva, önkénytőlen 
azon gondolat tolja fel magát az emberben, mintha e tölgy-
fajt kiválólag e mostoha viszonyok hozták volna létre, melyek
hez a többi tölgyfajok mintegy alkalmazkodni látszanak ezen 
válfajuk által, a fajok kiválásának egy példáját tüntetvén fel. 

S e fának tulajdonságai is olyanok, melyek a küzdelemre 
alkalmasabbá teszik. Mert mig ismert tölgyfajaink a beárnya-
lást egyáltalában nem tűrik s ezért csukódott állásban mái-
korán lehullatják alsóbb ágaikat, addig a magyar tölgy igen 
sűrű lombozatával, mely különösen szembeszökő, ha a csertölgy 
gyér levélzetével hasonlítjuk össze, a beárnyalás iránt any-
nyira közönyös, hogy törzse még dalmahodó korában és oly 
magasságban, hol a vele kevert többi tölgyfajok már rég tisz
tultak ágaiktól, el van lepve gályákkal. Oly vastag fává nem 
nő, mint a többi tölgy, s fáj : igen kemény. 

Minthogy a fenntebb mondottakból kitűnik, hogy a fel
újításnak most gyakorlatban lévő módjával, t. i . magfák meg
hagyása által, a kivánt czélt (1 nem érthetjük, azon kérdés 
merül fel, mily felújítási módot használjunk, hogy értékes 
épületfát nyújtó szálerdőt hozzunk létre? 

A v é t ő V á g á s , mely iránt oly előszeretettel viseltetünk, 



itt tulajdonkén felesleges S csak nagyobbítja a bajt. melyet 
elhárítani akarunk, mivel hogy erdeink vágható korukig maguk
tól is annyira megritkulnak, hogy az igen kedvező termő
helyi tényezők giz-gaz- és cziherrel egészen ellepik a talajt, 
minek folytán a lehull*') makk meg nem fogamzik. 

A mez ő g a z d a s á g i e z é l r a való megművelés távol-
tartaná ugyan a gyomot, azonban — különösen ha a makk-
termés kimaradásával hosszabb időre terjed — a talajt nagyon 
kimeríti, a mint Fehérmegye hasonló klímái és talajviszonyok 
közt levő déli részein előforduló esetek bizonyítják. Holott 
ezen mód pl. a báttaszéki közalapítványi uradalom dunamenti 
erdőségeiben igen szép mellékhasználatot biztosit, a nélkül, 
hogy a nagy termést nyújtó kukorieza és dinnyetermesztés a 
Duna által ('venként elárasztott talajnak legkissebb kárára lenne. 

E körülményeket egybevetve, legsikeresebbnek kínálkozik 
az ü 11 e t é s. Ezen módnak nagy pénzügyi hátránya azonban 
az, hogy igen költséges, a mi itt azért is sokat nyom a lat
ban , mivel a szomszéd erdőbirtokosok versenyzése folytán, 
a. fából nyerhető jövedelem sokkal csekélyebb, semhogy az 
(ii-tesekre nagyobb költséget lehetne fordítani: jóllehet az ülte
tés által keletkezett állabok a mostaniaknál nagyobb értéket 
fognak majd reprodukálni, ha mindjárt utódjaink élvezik is 
annak gyümölcseit; az erdésznek pedig nem szabad a jövő 
nemzedék rovására pillanatnyi előnyöket felhasználni. 

Ezen utóbbi nézet kezd is már túlsúlyra emelkedni, a 
mennyiben a kincst, erdőrendezőség előterjesztése folytán sok 
oly üdvös intézkedés lett éppen az imént a ministerium által 
életbe léptetve, a mely által tölgyállabaink fentartása s okszerű 
nevelése el lesz érve. 

A felújításra nézve el lón fogadva, hogy a vágások hat 
é v i mezőgazdászat] köztes használat után makkvetés által 
újíttassanak fel s az utánja vitások eszközölhetése végett 
v e t é n y k e r t o k állíttassanak. 

A hat évi mezőgazdászati köztes használat soknak látszik; 
indokolását azonban abban találja, hogy a lippai erdőben 
nagyszámmal előforduló tisztások már évek során át mező-



gazdasági művelés alatt állanak, a nélkül, hogy a táláj ter
mőereje észrevehető csökkenést mutatna. 

S minthogy ezen felújítási mód a legsikeresebb a gyo
mok ellen, még azon esetben is, ha a hat év soknak bizo
nyulna, fentartandő volna nézetem szerint oly formán, hogy 
a talajerő kímélése végett, a mezőgazdasági czélra való bér
beadás csak 3 évre terjesztetnék ki s azon esetekre, ha a 
kívánt időre makk nem terem, bérlő a veténykertekből 
kiadandó ültönczökkel tartoznék a területet beültetni. 

Végül megjegyzem, hogy azon nagy hózivatarnak, mely 
mult évi október 17-kén s 18-án a felsőbb vidékeken benyo
más folytán annyi kárt tett, itt nem volt nyoma, csak annyi
ban, hogy 17-én egész nap hideg eső esett, de a 18-án reg
gelre kerekedett hideg szél elkergette a felhőket s derült 
időt hozott. Fuchs János. 

II. 
B e s z t c r c z e b á n y a , márczius 2-án. 

Tekintetes Szerkesztő ur! Feltéve, hogy tekintetes szer
kesztő ur nem sokalja a „vidéki levelező czéh" tagjainak 
nagy számát, beállnék én is közéjök s irnék hébe-hóba egyet-
mást hazánk erdődús felvidékének erdészeti viszonyairól és ott 
előforduló nevezetesebb eseményeiről. K 

Megkísértem tehát első vidéki levelem irását, már csak 
azért is, hogy egyik igen tisztelt czéhtársamnak bebizonyítsam, 
miszerint ahoz nem kell valami nagy mesterség, ha csak az 
ember elég szabad idővel rendelkezik. 

Mindjárt első levelemben inditványnyal, kérdéssel, vagy 
jobban mondva, kéréssel fordulok a tekintetes szerkesztő úrhoz, 
melynek meghallgatása esetén egy üdvös czél lényegesen moz-
dittatnék elő. 

Ma vettem kezemhez az Országos Erdészeti-Egyesületnél 
Wagner Károly emlékére barátai s tisztelői által létesítendő 
alapítvány gyüjtőivét. 

Nemcsak én, de számosan, mondhatom mindannyian, kik 
a boldogultat ismertük, s őt mint jó hazafit, elöljárót, tiszt-
s szaktársunkat s barátunkat tiszta önzetlen szívből tiszteltük 

E R D É S Z E T I L A P O K . JS 



s becsültük, óhajtjuk, hogy az ő emlékére létesítendő ezen 
alapítvány minél jelentékenyebb összeggé nőjjön, hogy annál 
számosabban részesittethessenek annak áldásteljes gyümölcsei
ben s hathatósabb segélyt lehessen az egyeseknek nynjtani. 

Ezen óhajunk azonban csak akkor valósulhat, ha egyesü
letünk minden egyes tagja erszényébe minél mélyebben nyúl, 
és an}*agi erejéhez mérten járul a valóban üdvös czélhoz. 

Meglehet győződve tekintetes szerkesztő ur, hogy mi 
minél többel szeretnénk járulni az alaphoz, de hát a tiszt
viselő szerény fizetése nem engedi meg azt, hogy egyszerre 
adjon ki nagyobb összeget, 

Ezen lényeges és a legjobb akaratot is meghiúsító oknál 
fogva tisztelettel felkérem a tekintetes szerkesztő urat, legyen 
szives az „Erdészeti Lapok" jövő füzetében köztudomásra 
hozni, nem lehetne-e a szív érzelmei által meghatározandó és 
az üdvös czélra szentelni szándékolt összeget h a v i r é s z l e 
t e k b e n törleszteni. 

Megvagyok győződve, hogy az esetben, ha fenti eszmém, 
illetőleg indítványom elfogadtatik, s kérdésem igenlő választ 
nyert, az alapítvány összege legalább is ötször akkora lesz. 
mintha részletfizetések nem fogadtatnak el. 

Például és ez állitásom bizonyításául tisztelettel bátor
kodom megjegyezni, hogy magam is szívesen adok e szép 
czélra 20 frtot, ha azt 10 havi részletben törleszthetném, mig 
ellenkező esetben a legjobb akarat daczára anyagi helyzetem 
nem engedi, hogy 4— 5 frtnál többet fizessek le egyszerre. 

És a mint nálam bizonyosan sok másnál is ugy állhat
nak a viszonyok! 

A tárgy fontosságától áthatva, első vidéki levelemmel 
csak is ezen üdvös czél érdekét akartam előmozdítani. 

Ez alkalommal más dolgokról szólani nem akarok, és 
azon kéréssel fejezem be soraimat, miszerint indítványomat 
elfogadni s szives válaszát mielőbb közölni méltóztassék. *) 

JVei-SS Ferenc?, erdőfogalmazó. 

*) Kétséget sem szenvedhet, hogy tisztelt szaktársunk 
indokolt indítványát az ügy és czél érdekében részünkről a 



D é v a , márczius 8-án. 1380. 

Tekintetes Szerkesztő ur! Az „Erdészeti Lapok" folyó évi 
február havi füzetében Figura József ur dunántúli styllel vegyi
tett humoros levelét olvasva, önkénytelenül kedve kerekedik 
az embernek, egy olyan vidéki levelező kollegájának felcsapni, 
ki nem csak Írásával, de nevével is hat s követni való pél
dára tanit, mert — uti Figura doeet — ő megy buzditólag 
előre, én csak követem őt, s az egész vidéki levelező-egye
sületnek tisztelt tagjait, midőn a még nem rég múltban és e 
világtól elzárt részéből, szép hazánknak — Hunyadmegyéből — 
egy pár sorral megtartom, a tisztelt szerkesztő ur engedel
mével, vidéki levelezői székfoglaló tudósításomat. 

Ám kezdjük az idővel . . . ! mi kezdetnek nem valami 
sokat igér ugyan, de azt irja a költő : hogy élj az idővel, 
(most csakugyan a szó szoros értelmében ugy teszek vele), 
kemény telünk volt nekünk is, mint mindenütt Európában, 
volt melege a búbos kemenczének s keleté a jó tűzifának! 
főleg nálunk, hol mindannak daczára, hogy a megye, mond
hatni 2 / 3 - á t erdőség borítja, bizony-bizony gyakran fel kellé 
fohászkodnunk — faszükség miatt — a ezigánynyal, hogy hoz
zad uram minél hamarább a te szépséges Szt.-Gjrörgy napo
dat, s ily körülmények között nem csoda, ha csaknem ütle
geléssé fajult azon egy-két szekér dorongfa vásárlása, a mit 
egyik-másik vidéki jólelkű, kegyelemből, drága pénzen itt nya
kunkra sózni szíveskedett; mi csak hagyján! de néha nem is 
volt min veszekedni; a magas kincstár itteni pagonygondnok
ságának Bezsán és Vulesesd nevü részeiben lett volna jó minő
ségű tűzifa elég, azonban részint az idevaló nép tunyasága, 
részint az utak járhatatlansága miatt a beszállításhoz fuvaro
sok nem voltak kaphatók, mi a kereslet aránytalan nagysága 

legkészségcsebben fogadjuk el, mert semmi akadályt nem talál
hatunk abban, hogy a gyűjtő ivre aláirt összeg az adományozó 
által havi részletekben és postautalvány által teljesítendő befi
zetéssel törlesztessék. A szerkesztő. 
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miatt a tűzifa ára felszállását idézte elő, ugy hogy egy itteni 
régi ölért (8 met.) 1G —18 frtot szívesen fizettek. E bajon 
segítendő, különösen a helybeli ügybuzgó kir. erdész vélemé
nyezése folytán, a magas kincstár csupán a rég várt közóhaj
nak tett eleget az által : hogy a város közelében egy tűzifa-
raktár berendezését engedélyezte, mi valóban, tekintve az e 
téreni szükségletet, mi évente, a most mult téli hónapok alatt 
(október—február) igénybe vett 10.000*) métert véve alapul, 
minden nagyzás nélkül 22 — 25.000**) méterre tehető — 
méltányos is! nem számítva azt, hogy igy a magas kincstár 
saját javán is működik, mert mig a fentebb kimutatott és e 
télen elfogyasztott 10.000 méter fából 5185 méter, vagy kc-
rekszáminal fele az elfogyasztott öszmennyiségnek vétetett 
kincstári erdőből, addig a raktár felállítása után ezen szám 
bizonyosan 8 — 9 ezerre, s igy az évi átlagszükséglet 8 / 1 0 — ! ' / 1 0 -
ére fog emeltetni, miután a tűzifa előállítás terén (most méte
renként 25 krt fizetnek, ezelőtt egy méter előállítása 20 krba 
került, de a munkás kéz hiánya áremelkedést szült) a fa 
jósága, szárazsága, de főleg az erdők közelléte miatt, magá
nosok a kincstárral nem versenyezhetnek, de, még a raktáro
zás által a kincstár tűzifa eladásának eddigi egyik legnagyobb 
hátránya : a téleni rosz utakoni szállítás magától elesik. Az 
igy raktározott legjobb minőségű bükk hasáb tűzifa 8 méter 
ára 15 frt 84 krra állapíttatott meg, egyszersmind a szegé
nyebb sorsuak kedvéért, mi fájdalom, nálunk nagyon túlnyomó, 
a méterenkénti részletes eladás is megengedtetett. 

Magyarország erdőügyeit vezető, s egy közös főnök elnök
lete alá egyesitett két külön erdőügyi szakosztály felállítása, 
s az igy szervezett főosztálynak a földmivelési ministeriumhoz 
való csatolása tárgyában, az „Erdészeti Lapok" mult havi 
füzetében megjelent két czikkben kifejtett nézetek, azt hiszem 
— nem csak az itteni — de honunk erdői összes barátainak 
helyeslésével találkozott, vajba már egyszer az oly sok évi 

*) A z adatok a „Hunyadniegye i L a p o k " legutóbb megjelent s zámábó l 
vé te t tek . J . .T. 

**) H a az ok tóber—fehr t i á r ius i időszak alatt 10.000 m é t e r fogyott el , akkor 
egy évben nehezen fogyhat el 22 -25.000 méter . A szerk. 



hosszas várakozás után szentesített erdőtörvény is jogerőre 
emelkedne! hogy ne botlanánk lépten-nyomon oly esetekre, 
hogy személyes ügyekből eredő huzavonának az erdők érezzék 
meg sújtó hatását, mint ez legközelebb Szászvároson történt, 
hol a polgármester által vezetett nemes tanács a meghívott 
szakértők, városi erdőmester és a helybehagyott üzemterv elle
nére, csak azért, hogy megmutathassák, hogy sajátjukban ők 
az urak, a város közelében fekvő épületfának fenttartott szép 
tölgy fiatal erdőt tűzifának feldolgozni rendelték. 

Vadászatokban ugy a mult évben, mint az idén nálunk 
is nagy élénkség uralkodott, lehetett hallani ma itt, másnap 
ott a vadászatról visszatérők kalandjainak száz meg százféle 
kiadását, s az eredmény! ? — na már a sok beszéd után — 
kell, hogy legyen valami! volt is, mert nem egy bundás hagyta 
itt, még pedig keservesen, az árnyékvilágot; és fogadom, nem 
egy emlékezett volna meg öreg korában is azon pillanatra, 
mikor az égő szemű ember azzal a furcsa bottal •—• mi tüzet 
okád •— a szeme közé kancsalított. Ne állítsunk sirjok fölé 
jelt, számaik felsorolása által, szervezvén ez által fájó keserű
séget ittmaradt özvegyeik s árváiknak, ámbár bundáik szép 
száma miatt e kegyeletet teljesen megérdemelnék! különösen 
a róka komák! bizony ő kemék közül 400-an felül feküsz'nek 
imitt-amott egyik vagy másik gödörben, (hála Istennek! ez van 
elég nálunk, bár csak mindenikbe egy róka komát temethet
nénk) hova megmeztelenített földi hüvelyeiket — ez már iga
zán kannibáli tett — e téli nagy hidegbe bunda nélkül felej
tették az ő sok jóakaróik. Megjött Oculi (február 29.), de 
ujonganak ismét a mult hó elejével szobába szorított vadászok! 
az idén ugyan hamarább jött vagy két héttel a szokottnál e 
kedves nap, de azért puszta neve is fiatallá teszi a vén, jó 
kedvre hangolja a fiatal vadászok sziveit! Hanem ám ma 
még csak télikabátokban dicsérjük az Istent, noha azt sem 
feledhetjük, hogy a mi szeszélyes havasaink alatt az is meg
történhetik, hogy 2 — 3 hét alatt a tavasz teljes pompájában 
álland. Tisztelettel : Jó János. 




