
dolog. A mit az előbbi évek helyrehoztak és javítottak, le akarják 
rontani ismét. 

Vájjon nem volna-e időszerű, hogy a magyar erdészeti egyesület 
elnöke az általa képviselt szak érdekében egész befolyását érvénye
sítené s minden rendelkezésére álló eszközt felhasználna egy olyan 
lépés megakadályozására, mely a felvirágzott államerdészetet ismét 
romba döntené s a magyar államgazdaságban egy mély sebet ütne? 

Most volna legjobb alkalma tettekkel bebizonyítani, hogy mint 
a magyar erdészeti egyesület elnöke, komoly feladatává tűzte ki a 
magyar erdészet érdekét minden irányban védeni és előmozdítani." 

V i d é k i levelek. 
i. 

S C 1 m e c z, 1*80. mirczius U-éu. 

Tisztelt Szerkesztő ur 1 Azon állatok közt, melyek t. 
F e k e t e Lajos tanár urnák becses lapjában közzé tett nyílt' 
kérelme folytán az erdészeti akadémia állat- s növénytani 
tanszékének beküldettek, van egy vadmacska s két csonttörő 
sas, melyekre vonatkozólag igen érdekes jegyzeteim vannak. 
Azon kéréssel fordulok tehát a t. Szerkesztő úrhoz, miszerint 
szíveskedjék azok közlésére tért engedni. 

A v a d m a c s k a (Fclis catus L.) fiatal, minden valószínű
ség szerint tavalyi szülött; testalkatában semmi nevezetest 
nem tüntetett elő; bonczolásánál a gyomrában, illetve beleiben, 
oly csekély tápanyagot találtam, hogy bátran kiéhezettnek 
lehet állítanom, s valószínűleg kézrekeritése épen ez oknál 
fogva sikerülhetett, mely kézrekeritést eredetiségénél fogva 
következőkben adhatok elő. 

M a i i d e l i k Dániel diósgyőri erdőmester ur által az 
akadémiának beküldött értesítés nyomán : „Érdekesnek találjuk 
megemlíteni, hogy a különben nem kiváló példányt egy 
H a v e r l a nevü ember puszta kézzel elevenen fogta meg a 
Diósgyőr s Alsóhámor közti közlekedési főúton, nem messze 
az előbbi községtől folyó hó (január) 16-án este szürkületkor, 
midőn az vérszomjas dühtől elvakultan egy nyulat üldözött és 



kínzott. A nyal vészhangjára állva maradt embernek csak le 
kellett hajolnia, hogy megragadja a két hátsó lábát és föld 
böz sújtsa, annyira közel jutottak hozzá a küzdök." 

Ez értesítés ellenében az állat megvizsgálásánál arról 
győzqdtem meg, hogy nem a hátsó lábait, hanem a farhát 
ragadta meg az ember, még pedig oly erővel, hogy a farkáról 
a felbőr, különösen a tövénél, egészen levált, s hogy mily 
nagy erővel paskolá fejét a földhöz, arról tanúskodik a dara
bokra tört homlok; közfali nyakszirt s ikesontok. Az egész 
testen különben más ütésnek semmi nyomát nem tudtam észre
venni. Azt hiszem, nem szükség megjegyeznem, hogy az eddig 
üldözött nyúl e nem várt megmenekülését látva, sietett ép 
bőrrel elhagyni a catastrópha helyét, adós maradva a szaba
dító által bizony megérdemlett köszönettel. 

A e s o n 11 ö r ő sas (tavi sas. Aquila (1 laliaéto albi-
tilla ürisson. Seeadler.) Két példányban küldettek meg a tan
széknek, mindkettő a maga nemében igen szépen kifejlettnek 
mondható. Mielőtt azonban a beküldött példányokról való 
jegyzeteimét elmondanám, szabadjon egyctmást az irodalomban 
felemlitett nevezetesebb tulajdonságaik közöl elősorolni. 

A csonttörő sas legnagyobb madaraink közé tartozik, s a 
test hossza 0-9G—1*3 m., szélessége pedig kiterjesztett szár
nyakkal 2"4 — 2-C7 m. közt ingadozik. A tollazat színe a kor 
szerint változik, nevezetesen a fiatal kor alapszíne mindég 
sötétebb, mint az öregeké, melyeknél világos-barna, vagy szür
kés-barna szokott lenni, különösen jellemző mindkettőnél a 
tiszta fehér fark. A fiatal kor jellemeztctik még a sötétbarna 
csőr s viaszhártya által, mely az öregeknél a lábakkal együtt 
világos narancs szinüvé lesz. 

Életmódja nevezetesebb mozzanatai közt a következők 
érdemelnek említést. A csonttörő sas leginkább a tenger vagy 
nagyobb tavak partjain él, s minden saspárnak meg van a 
maga vadászkerülete. A szülők által felnevelt s a teljes költési 
kort csak 7 — 8 év múlva elérő fiókokat a saját kerület utáni 
vágy partról-partra, vagy igen gyakran a folyók mentében fel
felé kényszeríti vándorolni, mig vagy egy üres területet kap
nak, vagy pedig ilyet hódítanak. 

Uralási területük mindég nagyobb folyó-partokat vagy 



tavat foglal magába. Ezen kényszeritett vándorlásuk okozza 
azután azt, hogy a tengerparttél távolabb fekvő helyeken is 
előjönnek; igy a beküldött két példány is N a g y - K á r o ly 
környékén P.-T ere ni e u lett megkerítve. Pihenésül a víztől 
nem messze lévő magas fákra, vagy kiálló sziklára száll s ily 
helyeken megközelítése is igen nehéz, mert habár a terület 
felett látszólag mélázva, álmodozva szokott őrködni, mégis igen 
vigyáz magára. Tartása fesztelen, s mondhatnám, a pongyola
ságig az, de azért büszke s felegyenesedő. Repülése bár 
eleinte nehézkesnek látszik, pompás kerengőssé válik, mihelyt 
magasabbra jut, emelkedése csavarvonalban történik lassú 
szárnylebbenéssel, s inkább az uralkodó légáram által, mint 
saját szárnylebbentései által; sőt B r e h m észlelése szerint 
néha ' / i éráig sem tesz észrevehető szárnymozgást; mentől 
szebb, tisztább az idő, annál magasabbra emelkedik, sőt ha 
az idő esős, védett helyre vonul félre s e védett helyekhez, 
valamint pihenő helyeihez is mindig hű szokott maradni. 
Jellemvonásai a préda megragadásánál az előrelátás, bátorság: 
ez utóbbi tekintetben azonban a nemes sasok megett áll, 
kegyetlen és soha nagylelkű. Sebzetten igen veszélyes lesz, 
mert bátorsága ez által vakmerőséggé válik. 

Párzik január és február hónapokban nagyobb fákon és 
sziklákon, s madaraink közt a legnagyobb fészket készíti, 
mivel azt évről-évre tatarozza. 

Nyáron halakkal él, s e tekintetben nem válogatós, 
elpusztítja ugy a kicsit mint a nagyot, s azokat nem az úszó
madarak módjára búvárként keriti meg, hanem a viz felszínére 
jövőket kapja el, a mi nem csekély ügyességet igényel. De 
gyakran megtörténik, hogy nyáron is liba, kacsa s más a 
vízen s a körül tartózkodó madarat fog el; sőt fiatal nyulak, 
őzborjuk sem mentek falánksága elől. Különösen télen pusz
títja a szárazföldi állatokat, a midőn a halakhoz a folyók, 
tavak jégkérge miatt nem juthat. A tengertől távolabb fekvő 
helyekre züllött egyedek e tekintetben sokkal több kárt tesz
nek mint a tengermellettiek. 

B r e h m hitelt érdemlő tudósításai szerint a dögöket is 
elpusztítja, s a keselyűt nélkülöző vidékeken annak feladatát 



végezi, különösen a tengerpartokon, s ép ezért a tengerpart 
keselyűjének mondhatni. A tengerpartokhoz annyira vonzódik, 
hogy öregebb egyének mindég közelébe vonulnak, s ilyenek 
a# szárazon igen ritkán találhatók. 

Életmódjából látható, hogy inkább káros, mint hasznos; 
az általa okozott kár kisebb ugyan mint az, melyet az aranysas 
(A. ehrysaétos) okoz, mivel ez utóbbi vérengzőbb. A tenger
partokon, különösen a melegebb vidékeken a haldögök elpusz
títása által némileg hasznos, de a szárazföldre vetődöttek 
határozottan csak károsak. 

Károsságáért mindenesetre megérdemli az üldözést, fáj
dalom, ez nem megy nagyon könnyen, előrelátása s ébersége 
miatt. A vadászt ritkán várja be s a göbecsek csak közvetlen 
közelből ártanak neki; igy tehát csak lesből lehetne őt meg
keríteni. Sokkal czélszerübb azonban csapó vasat alkalmazni, 
vagy pedig megmérgezett dögöket, melyeket nálunk is, külö
nösen télnek idején, fel szokott keresni. Fogásának igen érde
kes módja az, melyet Norvégiában alkalmaznak, a hol igeii 
gyakran valódi országos csapássá válik. Kövekből épített kis 
kunyhók közelébe dögöt vagy húsdarabot tesznek ki, melyet 
a kunyhóban leső kezében levő kötélhez erősítenek. Mihelyt a 
csonttörő sas a vélt prédára tör, s azt megragadja, a leső a 
kitett húsdarabot lassanként a kunyhóhoz húzza a sassal 
együtt, mely a prédát elereszteni nem akarja, azután a közelbe 
vont sast botokkal megtámadják s agyonütik. B ő j e elbeszé
lése szerint egy fiatal norvég 26 csonttörő sast fogott ily 
módon ugyanazon egy télen. 

A beküldött két darab csonttörő sas még fiatal, alig 
3— 4 éves volt, legalább sötétbarna tollazata- s még feketéllő 
viaszhártyája- és csőréről ennyire becsülöm. A két példány 
közül az egyik kisebb s valószínűleg fiatalabb is — hím, a 
másik nagyobb s korosabb is — nőstény. A nagyobbik követ
kező méretekkel bírt : fej-lábhossz 81 cin., fej-farkhossz 89 
cm., mellszélesség a szárny alatt 15 cm., nyakhossz 13 cm. 
s szárnyterjcdelme 220 cm. Tekintetbe véve fiatal korát, igen 
szép s kitűnő példánynak mondható. Beküldetctt pedig a gr. 
K á r o l y i Viktor erdészeti személyzete által, azon megjegy-



zéssclj hogy strychninnel lett megmérgezve, a mely pusztítás! 
méd, azt hiszem, eléggé egyszerű s sikeres voltáért igen 
ajánlandó. A figyelmeztetés által ösztönöztetvc, a két sast 
felbontottam s az eredményt itt közlöm. A garat, bárzsing, 
begy egész a gyomorig telve volt döghúsdarabokkal, miből 
azt a következtetést vonom, hogy a méreg a gyomorba jutás 
után nem sokkal már halálosan hatott s valószínűleg a kitett 
dög elköltése közben kellett eldőlniük, miről azonban részletes 
tudósítást nem veítem. 

A gyomor telve volt tollakkal s csontokkal, legnagyobb 
sajnálatomra a-tollak a felismerhetlenségig el voltak már ron
csolva s csak gyanítom, hogy tyúk, varjú vagy galambé lehet
tek; a csontok közt volt 2, illetve 3 lábszárcsont, 1, illetve 
2 kisebb egész szárny (galamb). A lábszáresontok közül az 
egyik határozottan nyúlé volt, s a gyomorban bosszant feküdt. 
E vizsgálatból is kitűnt tehát, hogy a vadállományra mennyire 
kártékony s veszélyes állat a csonttörő sas. 

Még megjegyezhetem, hogy az idősebb, illetve nagyobb 
sas lábszárcsontjában 2 nagyobb (nyúl?) s 1 kisebb göbecset 
találtam befurakodva, melyek azonban már jó ideje lehettek 
bent, mert a göbecsek körül a csont már összeforradt, ugy 
hogy azok kivételét hasztalan kísérlettem. Mely tény ugyan 
csak azt bizonyítja, hogy göbecscsel nem érünk czélt e madár 
ellenében, hanem csakis az egyedüli biztos strychninnel. 

Tisztelettel- Dietz Sándor. 
erdnakadéniai tanársegéd. 

II. 

lisztéit Szerkesztő ur! A földmivelés-, ipar- és kereske
delemügyi ministerium által az erdőtörvény értelmezéséhez és 
végrehajtásához szükséges magyarázó utasitás megírására nyitott 
pályázat eredménye, a mi a mennyiséget illeti, éppenséggel nem 
felelt meg a várakozásnak. A „Magyar Föld" közlése szerint 
ugyanis mindössze 4 pályamunka érkezett be. Bizony fölötte 
kevés. 

Ha tekintetbe vesszük azt, miszerint az erdőtörvény létre
jöttéért álló 12 évig sóvárogtunk, sóhajtoztunk, rimánkodtunk, 



hogy valamennyien a visszaélések, erdőpusztitások beszüntetését, 
az erdőkárositások, lopások, kihágások szigorú megbüntetését, s 
azzal azoknak a minimumra való devalválását, erdőgazdaságunk 
kellő istápolását s mindezek következtében annak felvirágzását 
mindnyájan az erdőtörvény létrejöttétől reméltük, vártuk. 

Ha tekintetbe vesszük továbbá azt, hogy maga a kincstári 
kezelő erdőszemélyzet 45G szakvégzett személyből áll; a kincs
tári birtok pedig az ország összes erdőségeinek közel 20%-át 
teszi csak ki, s tehát azzal aránylag az összes országos erdő
személyzet 2280, s hozzá számítván még 44 kataszteri erdő-
tisztet, 2 324 tagból áll (nem számítva a nyugdíjas erdőtiszteket), 
akkor a 4 pályázó az összes erdőszemélyzetnek csak 0.17%. 
azaz tizenhétszázadrész százalékát képezi : valóban el kell 
szomorodnunk az eredmény fölött; mert vagy azt kell gondol
nunk, hogy nincsenek erdészeti íróink, vagy hogy erdészeink 
ily életbe vágó kérdések iránt is közönynyel viseltetnek. 

Hogy erdészeti iróink számát ujjainkon számlálhatjuk meg. 
az tény; de annak okát viszonyainkban is kereshetjük. Erdő-
tisztjeink nagy része, kivévén a kincstáriakat és néhány nagy
birtokost, meg a közalapítványi javakat és egyes városokat, 
nem elméletileg és gyakorlatilag képzett szakemberek, azután 
pedig a régi szokáshoz híven nem magyarok. Ugy, hogy ha a 
szakképzett magyar erdészek számát 30°/ 0-ra teszem, s tehát 
G97-rc veszem föl, talán inkább többet, mint kevesebbet 
számítottam, s ez esetben a négy pályázó 0 -5, azaz öt tized 
százalékot tenne k i , s tehát minden kétszázadik emberünk-
közül egyik érdeklődik tüzetesebben szakunkat oly kivátólag 
érintő intézménynyel. 

Számításba veszem azonban még azt is, hogy voltak 
olyanak, kik bizonyos alapos okoknál fogva nem vettek részt a 
pályázatban; de még ez esetben sem jut minden száz emberre 
egy irőnk. 

Kárhoztatnom kell ezen visszatartózkodást, mert nem 
tehetem föl, hogy hivatás hiányából történt volna. Az erdő
törvény nincs minden hiány nélkül; a gyakorlat pedig annyi 
módját nyújtja a hiányok pótlásának, helyreütésének, a minis
teri rendelet annyi mindenfélén segíthet, hogy a mennél több 



oldalról való megvilágítás, megrostálás, tervezés, indítványozás 
igen, de igen nagy előnyül szolgálhatott volna. Meglehet, egy 
pályamunka sem oldotta meg a kérdést kellőleg, de a pálya
munkák összege, vagy azok íróiból összeállított énquéte meg
felelő megoldásra vezetett volna. 

Leginkább érdemel feddést fiatalságunk. Vannak közötte 
igen jó , sőt kitűnő erők. Neveikkel mégis alig találkozunk 
az „Erdészeti Lapok" hasábjain. Osnk például említem meg, 
hogy a mult őszszel az államvizsgái dolgozatok között nem egy 
oly munkára akadtam, melynek mind tartalma, mind irálya ki
váló szaktehetségre vallanak. Hiába keresem neveiket lápunkban. 

Szerénység ez, vagy közöny ? 
Hajlandó vagyok az elsőt hinni, mert különben csüggedni 

kellene reményemnek a jövő irányában. Szerénységnek vagyok 
hajtandó tulajdonítani azt is, hogy egyesületünk közgyűlésein 
oly kevés szaktárstól hallhatni véleményt a kitűzött kérdések 
fölött. Mert azt, hogy szaktársaink nem tanulmányoznák az 
erdőt, nem észlelnének, hanem csak a szolgálat előirt szabá
lyainak felelnének meg egyszerűn, azt képzelni nem lehet. 
Hisz a szolgálat is megkívánja az észlelést. Az erdőgazdaság 
PfeiKóta sokat haladott, s ma már oly tanok oszlopait rázzák 
némely búvárok, a melyeket fent is sérthetetleneknek tartottak 
apáink, annak tartunk mi is sokan. Erdészetünk önálló, igazán 
magyar, klimatikus és kereskedelmi viszonyainknak megfelelő, 
csak saját munkálkodásunk utján lehet mindnyájunknak tanul
mányozni, észlelni, a látottakét közülni, megvitatni; észlelni 
kell, hogy azon czélt elérjük, melynek minden igaz magyar 
erdész előtt lebegni kell. 

Fiatalságunkba vetem ebbeli minden reményemet. Mi csak 
az utat törjük. Mi eleget tevénk, midőn nyelvünk számára 
meghódítottuk a tért és leraktuk az alapokat. Építsenek ők 
arra palotát, melyre büszke legyen nemzetünk, s melyet 
tisztelettel szemléljenek a többi népek is. 

Bocsáss meg kedves Barátom, hogy ily hosszasan írok e 
tárgyról, a mi vidéki levél keretébe talán nem is való, de' 
egyszer még is hangot kell adni ezen érzelmeknek, a ím lyek, 
jól tudom, szakunkért oly lelkesen buzgólkodó szivednek is fáj. 



Hogy még egyszer visszatérjek a pályázatra, hibáztatnom 
kell azt, hogy az „Erdészeti Lapok" nem követi azon szokást, 
mint az általános, hogy a szakunkba vágó* pályázatok száma, 
jeligéi stb., a megválasztott pályabirák, s a pályázatok ered
ményei stb. hivatalosan és külön ezim alatt közöltetnének. 
Tudjuk, hogy ennyi vagy annyi pályamunka érkezett, de tudni 
szeretnénk arról annyit, a mennyit lehet, s mintegy a firmáról 
következtetni a tartalomra. Ezt különben a nyilvános ellen
őrzés is igényli. *) 

Az egyesület által küldött abies douglasii magot köszönöm. 
Magjának alkotása és a közte találtató tűk" után Ítélve, a tannék 
és nem a fichték közé tartozik. Egyesületünk mélyen tisztelt 
elnöke ily magbeszerzésekkel igen jó szolgálatot tesz szakunk
nak. Nagy köszönettel tartozunk érte. Annak idején majd azt 
is eszközölni kellene, hol és mely áron lehetne ily magot kapni, 
mert magkercskedésekben még roppant drága, pl. Grünwahlnál 
Bécs-Ujhckycn kilója 80 frt. Illés Nándor. 

III. 
M a r c z a 1 y v ö 1 y, ftpril 4. 1880. 

Tekintetes Szerkesztő ur.' Nálunk három nap óta esik. 
mi tekintve azt, hogy egész márczius utoljáig fagyott, mely 
miatt a tavaszi munka úgyis nagyon későre maradt, elég baj. 
főleg a mező, de ebből kifolyólag az erdőgazdaságra is; mint
hogy a locspocs időben semmit sem végezhet ugy az ember, 
a hogy kellene. Felhasználva tehát ez időadta alkalmat — 
tek. szerkesztő ur engedelmével — elmondom, mi egy idő 
óta szivemet nyomja. 

Azon veszteség — mely a magyar erdészetet annak halá
lával, kinek arczképe a folyó évi „Erdészeti Lapok" 1-ső szá
mának homlokán látható — érte, mivel sem pótolható ki 
inkább : mintha az ő emlékére, egy oly alapítvány jön létre, 
melynek üdvös czélja az elhunytnak — életében oly hazafias 
érzéssel lángoló nemes szivét — a túlvilágról is közénk, 
mintegy visszavarázsolja. 

*) Az itt jelzett közleményt jelen füzetünkben adjuk; ugy hisszük, hogy 
nekünk sem kerüli ki figyelmünket a szükségesnek ismertetése, de ez korábban 
nem volt tehető, mert a pályabirák csak közelebbről választattak meg. Szerk. 



Csak sajnos, hogy nyomasztó anyagi viszonyaink, nem 
igen engednek meg. még a legszentebb czél elérésére történő 
ujabb kiadásokat sem. Pedig kívánatos, hogy a czél elérve 
legyen! Csakis evégből merem reményleni. miszerint t. szer
kesztő ur megfogja nekem bocsátani, ha — a mint szokás -— 
készpénzsegély adásával részemről nem járulhatván, az ide 
csatolt s ezennel t. szerkesztő ur rendelkezésére bocsátott 
tárgyakat vagyok bátor a czélra felajánlani. *) 

S ha ezt — kiindulva az irás azon szavaiból — „Ha 
volna stb. adnék aranyt neked", teszem; mit adhatok, ím itt 
vagyon, — ü g y ü n k — nevében vedd! folytatom. E végből 
merem reményleni azt is, miszerint t. szerkesztő ur szives 
közbenjárásával, tán fog valaki akadni Magyarország főváro
sában — vagy tán a vidéken — ki e tárgyakat megveheti, 
s ez által engem, illetőleg a szent czélt előbbre segiti! Mely 
reményem után, legyen szabad azon szívből eredő óhajomnak 
kifejezést adnom; miszerint : a mily hálával tartozunk az iránt, 
kinek nevét a leendő alap viselendi, a minő nagyfontosságú 
ezen alapnak czélja; legyen oly nagy a siker! Járuljon e 
végből minden igaz magyar ember, de főleg magyar erdész a 
tehetséghez mért segélynyújtással, ez emlék fölállításához! 

Kívánja e levél írója : Marezal völgyi. 

Könyvismertetés. 
„Az áj erdőtörvény, a törvény szövegével, magyarázattal és 
irömánypél'dákkal,u erdőbirtokosok, kö-birtokosok, közigazgatásáéit 
bizottságok, a1 ispánok, polgármesterek,, városi kapd angol; és 
községi elöljárók számára. Irta Kassai Adolf. Ára 1 frt 20 kr. 

Ezen czim alatt jelent meg 1879. év második felében 
Vaczon, Serédy G. siketn. iparin, könyvnyomdájában e könyv, 
melyet e lapok tisztelt olvasóival megismertetni kívántunk. 

Bár mennyire elismerjük szerzőnek dicséretre méltó buz-

*) Tisztelt tagtársunk régi ékszereket és eziist pénzt küldött, melyeket 

szakértő egyén meghallgatása után fogunk értékesíteni . A szerk. 
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