
tiinö tulajdonságai molyok löbli részben a pamutot is fölülmúlják , kí
vánatossá teszik annak mentől nagyobb kiterjedését, annyival is inkább 
mivel mint belföldi gyártmány könnyebben és olcsóbban nyerhető mint 
a pamut, általa tnüiparunknnk új ágazatja nyílnék mivel épen ho
nunkban az erdeifenyü nagyon jól tenyészik és alkalmazása még más
részt biztosíthatna oly súlyos csapások ellen minők érték legújabb idő
ben az amerikai háború folytán a pamut földolgozásával foglalkozó 
gyárbirtokosokat és gyármunkásokat. 

L e v e l e z é s e k 
Somogyitól. 

A Dráva-mentében emberemlékezet óta nem dühöngött oly szél
vész és förgeteg, mint f. é. Július hó 13-kán. Délutáni 5% órakor 
az egész északnyugati láthatáron majd fekete, majd rézszinü felbök tor
nyosultak fel, melyek a legnagyobb félelmet ébresztették fel a gazdá
ban, aranyos kalászaira végpusztulást hozandók , — 6 órakor iszonyú 
szél kezde dühöngni, mely valami 40 perczig tartott; ezen szélvész 
az itteni erdőkre nézve oly dúló hatású volt, minőt az itteni többnyire 
tölgyállabok jó zárlatánál senki sem gyaníthatott. A szélvész kárté
konyságáról eléggé tanúskodik a gyökörestül kidöntött, tőben leitörölt, 
vagy koronáiktól megfosztott tölgyek 1200 darabra rúgó száma az it
teni 1300 holdnyi erdőben. A kitört vagy megsemmisített jávor , kő
ris , szil , gyertyán s a I. gesztek száma ki nem puhatolható. Legna
gyobb és tömeges a kár oly helyen , hol az erdöszéle függőlegesen 
találtatott a vihartól és kivált hol az erdöszél szoros zárlattal nem 
birt, azután pedig az itteni erdőkben számosan előforduló Oszlások kö
rül hol úteza alakban ronlá le az állubot. A iönneinlilclt tölgyek szá-



mának egy harmada gyökerestől rlölt k i , mi nem történhetett volna, 
ha a szélvészt megelőző 2 hétben oly sok esőzés nem lett volna mely 
az erdőföldet feláztatván, az ép törzsű és viharral daczolható gesztek 
gyökerestől való kidönlését elösegilé míglen a korhadt türzsúek, r é 
szint alant, részint feljebb , igen külöuibözö magasságban , vagy épen 
a koronában törettek le. Bizton lehet állítani, hogy a tölgyek két 
harmada kissebb vagy nagyobb sérülést szenvedett. Az ily módon 
megrongált erdörészek látványa valóban szomoritó, és kivált ha te
kintetbe vesszük, hogy ezen fák nehogy romlásnak induljanak minéle-
löbb kényszer eladásra jutnak , melyen csak csekély ár lesz nyerhető 
annyival is inkább minthogy széles e vidéken sok a ledöntött és letört 
fa, és a vevőknél concurrentia, kellő dolgozó kezek hiányában nem 
várható. 

Sajnosán kell még azon körülményt is felhoznom, hogy a dú
ló szél okozta károk még évek múlva is láthatók lesznek mert a szára-
razabb helyen álló , vagy mélyebb gyökerű gesztek , melyeknek ezen 
körülménynél fogva a szél csak látszólag nem ártot t , a duló viharrali 
harezban, egész gyükérzelükben annyira megrenditvék, hogy azok 
nagy része sinlödö állapotba jutván száradásnak is indulhat. 

Jfogy a vihar űgy is csekély makktermésünket egészen tönkre 
telte említenem se kell. Mezőgazdáink kára csekély, minthogy nálunk 
jég nem eset, mi valóban csodálandó mivel már fél mértföldnyire innen 
kivált N . Kanizsa felé egész jéggömbök hulltak melyek nem csak a ku-
koriczát és szöllöket zúzták földre , de még emberek és állatok is 
estek áldozatul. Nálunk is megtalálta a vihar áldozatjait, a ledülőfa 
egy nőt és gyermekét agyonütvén , sőt több szerencsétlenség is tör
ténhetett volna mivel a vihar közeledtekor a mezőkön dolgozó n é p , 
minden figyelmeztetés daczára elég botorul, az erdőben kerese mene
déket , honnan ugyanakkor a benn legelésző lovuk az első leszakadó 
ág recsegésénél a mezökre futottak ki . 

N. S 



A Bakonyitól. 

Volt idő , midőn szop hazánk rengetegei mintegy csak azért 
látszottak teremtve lenni, hogy a dús birtokosok bennők belekig tarló 
hajtóvadászatokat rendezzenek , s hogy azok minden kitelhető módon 
szórakoztassák az akkori mulatságkedvelő fő urakat. 

Sokan állítják azt, hogy ezek vollak a boldog jó idők. 
De miután hazánkban is megtanulták már, hogy a vízhői párol

gó gőz másra is képes mint felhőket nevelni; midőn büszkén hasítot
t é t a fejedelmi Duna habjait a már fel és alá haladó gőzhajók, midőn 
nálunk is építették már országszerte a hegyet völgyet egyaránt met
sző vaspályákat, szóval, midőn a külfölddeli tökélyesebb közlekedés 
magyarországon is létesült: akkor leginkább kezdett hanyatlani erde
ink csillaga. 

Irtották pusztították azokat egymásután szakadatlanul! 

De hogy is ne! mikor így kétszeres a haszon: először pilla
natnyi tetemes pénzbevétel , másodszor pedig ezen erdőnek rendesen 
jó talaja szokott lenni, és így jó szántóföld válik belő le ; ha pedig az 
nem, hát lesz abból legelő vagy legalább — f u t ó h o m o k ! 

Irtották tehát ez árva erdőket egymásután nyakra főre a nélkül 
hogy meggondolták volna, mily káros az klímái tekintetben a vidék 
termékenységére nézve. 

Továbbá arra is aligha vollak tekintettel, hogy ily kezelésmód 
mellett Magyarország egykori rengetegeiből alig marad az utódok 
számára annyi, hogy abból mellőzhetlen faszükségeiket födözhessék. 

De evvel kevesen törődtek, míg a hatóság az erdöirtás gyászos 
következményeit előre látva , magát közbe veié. Volt is ennek némi 
sikere, de e mételyt fájdalom, ki nem irthatta! 

Sokan erdőbirtokosaink közül is átlátták végtére , hogy bizony 
már legnagyobb ideje volna az erdöpusztitásokkal felhagyni, és e he
lyett az erdőt — nem csupán csak egészen azon jó anyának, a ter
mészetnek, gondjaira bízván — szakértő embereknek átadni, azt ren-



dosen közölni, és hol ke l l , mesterségesen nevelni. Mondom látták, 
lioiiy itt a szükség', ós meghajoltak annak parancsa előtt. 

Mindazonáltal, daczára a kiálló szükség el nem némítható köve
teléseinek és a jó példáknak, elegen vannak, kik az ily rombolásokról 
lemondani mindeddig még nem tudtak. 

Sok példát tudnék felhozni, fájdalom, nagyon sokat! mert itt 
úgy szólván körül vagyunk véve e ragályos járvánnyal, de ez úttal 
csak egyet fogok említeni a sok közül , azt mely leginkább érdemli 
meg a figyelmet s így a közrebocsájlást is. 

Gróf Eszterházy Imre rédei uradalma tőszomszédságában mely 
kies fekvéséről, szép erdeiről, de leginkább az erdők czélszerü keze
léséről eléggé ismeretes, fekszik, a melyről szólani akarok, a korom-
lai uradalom, melyhez körülbelől 800 hold erdő is tartozik. 

Ezen uradalom mostani birtokosa bécsi Scheu úr, rendeletet a-
dott k i , hogy ama 800 hold erdőből 150 holdat irtsanak ki, mert neki 
pénz és szántóföldre van szüksége. 

Minthogy mást nem tehettek, irtották az erdőt ; még pedig mi
nő erdőt! A lehető legszebb tölgy- és cserfácskákat (20—25 éves) 
melyek a legszebb sűrűt és a vadnak legkedvesebb tanyáját képezek 
ásták ki a földből nagy gonddal, hogy abban azoknak egy árva g y ö 
kere se maradjon. 

Arra azonban aligha számitolt az, kinek ez leginkább érdekében 
lett volna, hogy ezen szép erdőnek a nélkül is homokos talaja, néhány 
év múlva okvetlen részesülend azon szomorú sorsban, mely a többit — 
jelenleg szántóföld vagy legelő — nagyobb részt már é r t e : futó ho
mokká alakuland , és hogy ez nehezen fog a mellette lévő földeknek 
hasznára vagy a szem gyönyörködtetésére szolgálni. 

Csaknem bámulandó, hogy mily könnyű jelenleg bárminő szép 
erdőt, melyet apáink gonddal neveltek számunkra, valószínűleg minden 
jelentés vagy felsőbb engedély nélkül, tönkre tenni. 

De hogy ez által valaki érdemet szerezne magának, azt velem 
együtt alkalmasint senki sem hiszi. 

Megengedem, hogy eziránt Scheu úr is tisztában lehetett ma-



gáva l , mert mint mondók , ö nem érdemet, hanem pénzt és szántóföl
det keresett. Ezt megkapta, és így látszólagos czélját egyelőre el 
is érte. 

Sokkal nehezebb és szebb az irtásnál: az erdőt nevelni, és né
mely helyen azt úgy szólván — ha szabad ezen kitételt használnom 
— teremteni. Ez azonban nem csupán az erdősz föladata, hanem nagy
részt a birtokosé is. 

Az erdőt fentartani és nevelni kötelességünk, hogy utódainknak 
is legyen az, mi nekünk naponként szükséges. 

Nagyon tévedne azonban ki azt h inné, hogy az irtásokat min
den körülmény között ellenzem; mert vannak esetek, hol azokat óhaj
tom i s : a hol t. i . azt a józan ész és a helyi körülmények kívánják, 
csupán csak az ilyen koromlaiféle monstre eseteket, hol a talaj köny-
nyen futóvá is válik, kárhoztatom. 

Végre tán nem vétek ha azon nézetemet nyilvánítom, miszerint 
a hatósság azon egyetlen orvos, kinek, ezen újra dühöngni kezdő 
járvány ellen, a legjobb szerek vannak kezénél ; s kinek ezenkívül még 
azon nem csekély előnye is van, hogy ezen szereket ismét ö használ
hatja leg hathatósabban. 

Tanon Pál. 


