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Munkatársaink s azokká lenni kívánó ügybarátaink tájékozására a kö
vetkezőket jegyezzük ide: 

Az „Erdészeti Lapok" eddigi tartalmában nyilvánult elveket jövőre is 
megtartjuk, közleményeink körébe fogadjuk az erdőgazdaság összes ágainak 
müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s a gazdálkodás gyakorlati 
alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, valamint felveszszük az 
erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni kötelékben lévő vadászati 
.ügyeket is. 

Az e lapokban megjelenő közlemények szerzői megfelelő irói dijban 
<részesittetnek és pedig: 

Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel ... . . . 40—48 K.-ban. 

Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást igényel, avagy idegen nyelvből 
eszközölt szabatos fordításért . . . . . . ._ 24—32 K.-ban. 

Egy nyomtatott ivnyi oly fordításért, mely a szerkesztő
ség részéről átdolgozást igényel 16 K.-ban. 

Munkatársaink tiszteletdíját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Azokat, kik minket lapunk feladatának megoldásában munkálatokkal 
támogatni kívánnak, kérjük, hogy dolgozataikat a nyomdában való könnyebb 
és gyorsabb kiszedhetés végett csak egyes félivekre, s iiyeneken is csak az 
egyik oldallapra, mint mondani szokták, törött alakban irják. A ki czikkét 
ugy kívánja közöltetni, hogy azon változtatás ne tétessék: ebbeli feltételét a 
kézirat beküldése alkalmával. szíveskedjék kijelenteni. A czikkekhez tartozó 
rajzok kidolgozására nézve megjegyezzük, hogy azokat sima, fehér papíron, 
legalább kétszer olyan nagyságban kell késziteni, mint a milyen nagyságban 
azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mértékben nagyitva 
kell a rajzhoz tartozó felírásokat, belüket s egyéb jelzéseket is alkalmazni. 
Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet várni, 
Kéziratok nem küldetnek vissza. 

A lapunknak szánt dolgozatok bérmentve ezen czim alatt küldendők: 
„Az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségének Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-
utcza 6. szám -'. 

Óhajtjuk, hogy a magyar birodalom minden egyes vidékéről minél szá
mosabb munkatársat bírjunk, kik a körükben felmerülő erdészeti napikérdé
sekről, műszaki és üzleti vállalatokról, faárakról s előforduló eseményekről, 
habár ezek az illető helyi viszonyok közt még olyan jelentékteleneknek is lát
szanának, lapunknak gyors és lehető alapos tudósítást tegyenek. 

A szerkesztő. 
Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a 

nyomdai költségek megtérítése esetén hülönlenyomatokat is készíttet a szerzők 
számára. A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) a következő : 

30 példány: 16 oldalas ivenkint 7 K. — fill.: 8 old. iv, 4 K. 40 fill. 
50 „ 16 „ „ 8 „ — „ 8 „ „ 4 „ 80 „ 

100 „ 16 „ „ 10 „ — „ 8 „ „ 6 „ 60 „ 
Zöld borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 

3 K. 60 fill., 50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 
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M e g j e l e n i k m i n d e n h ó n a p 15 . -én . 

Negyvenkettedik évf. VIII. füzet. 1903. augusztus hónap. 

Előfizetési dij egy évre 16 kor. Az Országos Erdészeti Egyesület oly alapító 
agjai, kik legalább 3 0 0 kor. alapítványt tettek, valamint a rendes tagok is 
6 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapjdk. Azok az alap. tagok, kik 3 0 0 kor.-nás 

kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. " 

Szerzesztisé» es iiadábiratal Budapesten, Lipótváros, ilkotminy-uieia 6. szám, II. emelet. 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

A legeltetés kérdése 
Ir ta : Lonkay Antal. 

A legeltetés hazánk erdővidékének oly égető kérdése, 
melynek helyes megoldása egyfelől minél előbb teljesítendő 
kötelesség, másfelől alig leküzdhető nehézségekbe ütközik; 
a magyar közmondás ízerint: a kecskének is jól kellene 
laknia, a káposztának is meg kellene maradnia. Egyesü
letünk mult évi közgyűlésén e kérdés beható megvitatás 
tárgyát képezte; mindenki elismeri, hogy bár nem az 
erdészet az oka állattenyésztésünk s ezzel kapcsolatban a 
mezőgazdaság hanyatlásának, mégis mindenki belátja a 
szükségességét annak, hogy a bajon segíteni kell. Az a 
segítség azonban, amelyet a mezőgazdaság az erdőgazda
ságtól kivan, végeredményében egyenlő lenne nemcsak 
az erdőgazdaságnak, de különösen a mezőgazdaságnak, 
az állattenyésztésnek teljes tönkretételével; hisz mostani 
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kopáraink néhány évtized előtt még elég jó legelőt adhattak 
s mi erdészek e kopárokat a kultúrának visszanyerhetjük 
s vissza is fogjuk nyerni, de ha a legeltetés következtében 
a községi erdők és legelők mind elkopárosodnak, akkor a 
mezőgazdaság az utolsó fűszálat is eltékozolta s oda jut, 
a hová a hajdan tejjel és mézzel folyó Kánaán jutott: 
erdő és legelő helyett kopár sziklák között fogja a gazda 
az ősök bűneit átkozni. 

Az első segítség a mezőgazdaság kezében van: 
hagyjon fel a korát lejárt háromnyomásos s egyáltalában 
a gabonagazdálkodással s vegye fel a vetésforgóba nagy 
mértékben a takarmánynevelést. Felföldünkön a gabona
termelés túlságos erőszakolása nemcsak az alacsony 
gabonaárak miatt nem indokolt, hanem a különben is szegény 
talajnak oly mérvű kizsarolását eredményezi, hogy annak 
helyrehozatala csak hosszabb idő alatt és csakis takarmány
termeléssel lehetséges, mert mindaz, ami magot érlel s 
első sorban a kalászosok, kihasználják a talaj tápláló
anyagait, különösen a foszforsavat, e mellett kiszárítják, 
elgyomositják s egyáltalában a legrosszabb fizikai állapot
ban hagyják vissza a talajt. A takarmánynemüek sokkal 
igénytelenebbek s ezek közül is a pillangós viráguak 
nemcsak nem zsarolják ki a talajt, hanem a levegő nitro
génjének felhalmozásával gazdagítják s e mellett üdévé 
és gyommentessé teszik. Ha több takarmányt nevel a 
gazda, jobban tarthatja állatait, több és jobb trágyát 
termelhet s mert a pillangósvirágú takarmánynövények is 
trágyázzák a talajt, takarmánygazdálkodással azt érheti 
el, hogy félannyi területen ugyanannyi magot és szalmát 
fog termelhetni, mint azelőtt az egészen. A közös legelőket, 
még pedig azoknak legjobb részeit, még most is feltörik 
a gazdák, de azért az ugart hűségesen feltöretlenül hagy-
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ják, mert mint mondják, máskülönben nincsen hová a 
sertéseket és libákat kihajtani. Hagyjanak fel a feltört 
legelőterületek szántásával és vetésével, adják a közös 
legelőterületek eme legjobb részeit vissza a legelőnek, 
jelöljék ki a sertések és libák részére a közös legelőnek 
silányabb részeit s vessék be az ugart is takarmány nyal, 
például bükkönynyel, az igen jó előveteménye az őszinek 
s jó kezelés mellett nagy mennyiségű takarmányt szol
gáltat. Az ugarnak takarmánynyal való bevetését már 
azért is divatba kellene hozni, mert éppen az ugartartás 
a legnagyobb akadálya a mezőgazdaság fejlődésének. 
Minden községben akad ugyan egy-két nagybirtokos, aki 
hallgat az okos szóra s hajlandó az újításokra, de az 
ugar miatt kénytelen a maradiakkal tartani s a három
nyomásos merev rendszerbe beszorítva képtelen gazdaságát 
fejleszteni és előbbre vinni. 

A segítség másik részét az erdészetnek kell meg
adni. Ne csudálkozzunk némely gazdasági tényezőknek 
az erdei legeltetés ügyében elfoglalt álláspontján, nem 
kívánnák ők az erdei legeltetés kiterjesztését, ha nem 
látnák abban az utolsó szalmaszálat, amelyhez még kapasz
kodni lehet. Nem a mostani nemzedék okozója a gazda
sági válságnak, az több" emberöltő hibáinak és mulasztá
sainak a szomorú eredménye; a mostani nemzedék men
teni akar, mert látja, hogy menteni, azonnal segíteni kell, 
ki kell az utolsó kártyát is játszani, nem könnyelműség
ből, hanem kénytelenségből, de azután vége legyen a 
játéknak, komoly munkához kell fogni. 

E törekvésekkel szemben mi erdészek védekezünk, 
hiszen különben az erdőgazdaság fellendítése érdekében 
kifejtett ernyedetlen munkálkodásunk eredményeit akkor 
látnók halomra dőlni, amikor már a kezdet nehézségein 

46* 
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tul vagyunk, amikor a nép már megszokta a rendszeres 
erdőgazdálkodást, amikor ez erdőgazdálkodásnak hasznát, 
jövedelmét élvezi. 

Nekünk kötelességünk a rendszeres gazdálkodással 
erőteljessé tett erdőtalajban felhalmozott kincseket megőrizni 
s könnyelmű eltékozlásuknak gátat vetni; de t zen hatá
ron belül a népies állattenyésztés érdekeit figyelemben 
kell részesítenünk. 

Ki van zárva, hogy feltétlen erdőtalajon az állandó 
legeltetést megengedhessük, de nemcsak legeltetésről, hanem 
takarmánytermelésről is van szó. Hány erdei rétet látunk 
néha nagyon is meredek lejtőkön; ezek évről-évről meg
adják a széna- s helyenként még a sarjutermést is, s hazai 
viszonyaink mellett sokkal nagyobb évi jövedelmet haj
tanak, mint ugyanazon fekvésben az erdő. A sürü gyep
takaró, ha a legelőmarha nem járja, nem engedi még a 
meredek helyen sem a talajt lemosni; de ha az erdők 
még arra való részeinek rétekké való átalakítását meg is 
engedjük, a fatenyészetet mégis bizonyos mértékben eze
ken is fentarthatjuk. Az erdei réteknek csak hasznára 
lesz, ha gyéren vagy gyümölcs, vagy takarmányt adó 
fákkal lesznek beültetve. Ahol tehát az állandó legeltetést 
meg nem engedhetjük, s a talaj jó és nem köves, enged
jük meg az erdőnek fás rétté való átalakítását, a köves 
részek pedig maradjanak meg állandóan erdőkül. Az igy 
kihasított rétek osztassanak fel a birtokosok között, hogy 
kiki saját részét müveive, igyekezzék azt minél jobb 
karban tartani, mert közösen kaszálva, nehéz volna a 
takarmányon való osztozkodás s közös kezelés mellett a 
rét bizonyosan elvadulna; egymás között felosztva, a 
szorgalmasok példája a kevésbbé szorgalmasokat is mun
kára fogja serkenteni. Ilyen módon uj takarmányttermő 
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területek nyílnának meg s bizonyos, hogy minél több a 
kaszálható terület s az azon nyert takarmány, annál inkább 
vészit jelentőségéből a legelő, hiszen a legelő is csak azért 
olyan égetően szükséges, mert a népnek nincsen elég száraz 
takarmánya. Télen át szalmán tartják a szegény állatokat, 
csak fejeshez adnak szalmával összerázott szénát, de az 
elsoványodott szántók még a szálraatermést is oly szűken 
adják, hogy tavasz felé ez a nyomorúságos takarmány is 
elfogy s a szegény marhát, melyet úgyszólván emelőruddal 
kell az istállóból kisegíteni, kihajtják a még alig kibujt 
gyenge füre, mely a szegény marhát nem hogy jóllaktatná, 
de beteggé teszi. Jól tudják ezt a gazdák s a kinek 
kivételképpen elég a takarmánya, nem is küldi ki kora 
tavaszszal a marháját s csak lassanként szoktatja a zöld 
fűhöz. Ha az egész községnek volna elég száraz takar
mánya, bizonyosan az egész község igy tenne s a marhát 
csak akkor bocsátaná ki, amikor a legelön jól kifejlett 
füvei a marha is jóllaknék s a legelőnek sem ártana. A 
szarvasmarha teljes istállózása, mint ezt külföldi példák 
igazolják, nem helyes; az istállózás folytán elkényeztetett 
marhákat különböző betegségek támadták meg, igy hoztuk 
be mi is a nyugati fajta marhákkal a különböző tüdő
bajokat, mig a legelőn nevelődő magyar fajta szarvasmarha 
tüdőbajoktól mentes. A szarvasmarhának, hogy egészséges 
legyen, mozgásra, szabad levegőre van szüksége, de hely
telen, hogy a szarvasmarhát tisztán csak a legelő tartsa 
ki; azért erdőn-mezőn minél több takarmányt kell termelni, 
hogy ugy zöld, mint száraz takarmánynyal jól lehessen a 
marhát tartani s a legelő inkább csak arra szolgáljon, 
hogy a marha egészséges sétákat tegyen. Ez természetesen 
olyan ideális állapot lenne, mint az erdő szabályos állapota, 
de egyiket is, a másikat is elérni törekednünk kell. 
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Arra alkalmas helyeken ligetes erdei legelők telepít
tessenek s mint legelők használtassanak addig, mig a 
közös legelő rendbe jő. 

A közös legelőknek rendbehozatala egyike a legnehe
zebb feladatoknak. A ki ismeri népünknek indolencziáját 
és lustaságát minden közös ügy előmozdításánál és önzé
sét a közös dolgok kizsákmányolásánál, csak az tudja 
eléggé mérlegelni a nehézségeket, a melyek ilyen közös 
dolgok rendbehozatalát majdnem lehetetlenné teszik. Mi 
a mezőgazdasági köröket vádoljuk a közös legelők el
hanyagolásáért ; ugyan mi lett volna az erdőkkel az erdő
törvény nélkül s mi lett volna az erdőtörvény mellett is, 
ha annak megtartása felett nem oly tekintélyes számú 
erdőtiszti és altiszti kar őrködnék ? Ugy hajtatott volna az 
erdőtörvény is végre, mint a mezőrendőrségi törvény. 
Téglás Károly legelőtörvényt és minden törvényhatóság 
területére gazdasági felügyelőnek alkalmazását sürgeti. 
Nagyon helyes, de ne feledjük, hogy egy egész törvény
halóság területén egyetlen ember keveset tehet. Az erdő-
felügyelők, a tanfelügyelők tudnak eredményt felmutatni, 
mert működésükben intelligens erdötiszti s illetve lelkészi 
és tanítói karra támaszkodnak, de a gazdasági felügyelő 
különösen olyan nehéz kérdésben, mint a közös legelők 
rendbehozatalának a kérdése, nehezebb helyzet előtt állana, 
ha nem részesül hasonló támogatásban. 

Másrészt a legelők rendbehozatala költséggel járó 
munka s ép ugy volnánk ezzel a munkával is, mint azokkal, 
melyeket a mezőrendőrségi törvény elrendel : a járási 
mezőgazdasági bizottságok kimondják, hogy a törvény 
rendelkezései üdvösek és okvetlenül teljesitendők lenné
nek, de a túlterhelt néptől lehetetlen a kivánt munkát és 
költséget követelni. 
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A közös legelők rendbehozatalára alapot kellene terem
teni. A nép az erdőnek legelővé való átalakításának kéré
sénél rendesen azzal érvel : hogy mi hasznunk van nekünk 
a fából, fához olcsón jutunk az uradalmi erdőkből, nekünk 
legelő kell ; ha tehát oly kevésre becsülik a fatermések 
jövedelmét az erdei rétekké álalakitandó erdők és a legelő
illetőségek fatermésének eladásából befolyó pénz helyez
tessék el gyümölcsözőleg s a szükséghez mérten használ
tassák fel a közös legelő rendbehozatalára. 

Az erdők eladásából befolyt pénzen többek között 
ritka, például 20—30 méteres, hálóban erőteljesen növő 
és sok gyümölcsöt termő nemes gyümölcsfákkal kellene 
a közös legelőket beültetni s a mint a fák termőre válnak, 
a gyümölcs eladásából befolyó összegeket állandóan a 
legelő fentartására kellene fordítani. Egy szóval a legelő
nek állandó jövedelmet kell biztosítani, akkor, ha meg 
lesz a pénz, kellő felügyelet mellett a legelők állandó 
jókarbantartására is lesz eszköz. De ki gyakorolja a fel
ügyeletet ? 

Bárki gyakorolj c l , i l Z állami erdőtisztikar, a lelkészek 
és tanítók hathatós közreműködése nem nélkülözhető. 
Alig képzelhető, hogy az egész országot behálózó erdé
szeti szervezet e kérdés megoldásánál igénybe ne vétessék, 
hanem e czélra teljesen uj országos szervezet létesíttessék. 
El nem mulaszthatom ez alkalommal a figyelmet ismé
telten hivataloskodásunk egyszerűsítésére felhívni, hogy az 
egyszerűsítéssel erdőtiszti karunk időt nyerjen a nép ez-
irányu érdekeivel is foglalkozni. 

A mai kor a szövetkezetek kora. Nem hagyhatom 
említés nélkül, hogy a Sárosvármegyei Gazdasági Egye
sület által létesített fogyasztási és értékesítési szövetkezet, 
hála az élén álló lelkes férfiak ügybuzgóságának és a nép 
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javáért kifejtett önzetlen tevékenységének, a hazai gazda
társadalomban mintául szolgál; 44 fiókszövetkezete van 
s ezenkivül kilencz önálló szövetkezetet lát el raktárából. 
Mult évi pénzforgalma 831,875 K. 14 f. volt. Sáros vár
megyében tehát a szövetkezeti eszme terjedésére már meg 
van törve a jég. A szövetkezet központja a fiókok keze
lőitől készpénzfizetés helyett szívesen fogad el tojás-
szállitmányokat is s bizonyos, hogy az állattenyésztés 
fellendülésével tejtermékeket is elfogadna és azok értéke
sítését közvetítené. A hegyvidéki népet felsegélyező akczió-
nak tehát ott, ahol a szövetkezeti eszme elterjedt, a meg
levő szövetkezeteket támogatni, a hol ezek hiányoznának, 
uj szövetkezeteket létesíteni kellene. 

A tejszövetkezetek oly jövedelmi forrást nyitnának 
meg, mely a felföldön eddig ismeretlen volt, azért 
mint czikkem elején megemlítettem, a felvidéki népnek az 
a legjobb barátja, aki őt a mesterséges takarmányter
mesztésre s ezzel az állatok jobb tartására megtanítja. 
Ez nem jelenti a gabonatermesztéssel való felhagyást, sőt 
ellenkezőleg az intenzivebb állattenyésztéssel oly jó karban 
fogja a gazda tarthatni földjeit, hogy ami termést eddig 
például két holdról kapott, azt egy holdról fogja meg
kaphatni. Egy holdnak félannyi az adója, vetőmagszük
séglete, szántási, vetési és aratási költsége ; a belterjes 
állattenyésztésnek tehát számos előnye és haszna van. 
Ezt igazolja az országban, különösen a délvidéken a tej
szövetkezetek terjedése. Ib9 7-ben a tejszövetkezetek tag
jainak a száma 2767, bevétele pedig 529,282 K. volt, 
1902-ben a tagok száma 46,344, bevétele pedig 8.325,528 
korona volt, amelyből a költségek levonása után 2.031,412 
korona maradt tiszta jövedelműi. 

A szövetkezeti ügy községenkénti vezetésével és gon-
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dozásával a lelkészek és tanítók volnának megbizandók 
olyképpen, hogy a tiszta jövedelemből fáradságuknak meg
felelő díjazásban részesülnének ; ez intelligens elemeknek 
a bevonása nemcsak a szövetkezet ügyét vinné előre, 
de már érdekeltségűk is a rendszeres legelőgazdaság ellen
őreivé tenné őket, ugy, hogy többé nem kellene gondos
kodni afelől, hogy a mezőrendőrségi törvény végre nem 
hajtható. Igy képzelem én a felügyelet gyakorlását; egyes 
emberek, csakis a községi biró ítélkezésére és rendelkezé
sére támaszkodva, eredményes munkát nem teljesíthetnek. 

És most legyen szabad az előadottakat összegeznem. 
A hol más megoldás nem kínálkozik s a község erdejét állat
tenyésztésének megmentésére és felvirágoztatására akarja 
fordítani, a hivatalos közegek közreműködésével alakítsa 
át állandóan szénatermelésre alkalmas erdőrészleteit rétté 
vagy ligetes legelővé, a kiirtott területeken nyert fatöme-
gek eladásából befolyt összegeket az állami erdőhivatal 
gyümölcsözőleg helyezze el s elsősorban a közös legelő
nek helyrehozására, erős növésű nemes gyümölcsfákkal, 
a közös legelők vízmosásos vagy silány részeinek pedig 
erdőszerü ligetekkel való beültetésére, a legelőn nyert 
trágya szétszórására stb. fordítsa. Az erdei réteket üde 
talajon szilva, szárazabb talajon cseresznyefákkal kellene 
beültetni. Ha a gyümölcsfák termőre fordulnak, a legelőn 
és a réten termett gyümölcs ára szintén gyümölcsözőleg 
helyezendő el s a legelők és rétek jókarban tartására és 
trágyázására fordítandó. Az igy egyezkedő község köteles 
azonban a közös legelő feltört részleteit a közös legelőhöz 
visszacsatolni, a sertések és libák részére a közös lege
lőnek egy részét kihasítani, ugarját évről-évre feltörni, takar
mánynyal bevetni, a vetésforgójába a takarmánynövények 
rendes müvelését felvenni. A mely község ezekbe bele 
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nem egyezik, sorsára bizandó, majd okulni fog ama köz
ségek példáján, a melyek az egyezkedésre ráálltak. 

A külterjes gazdálkodásnak végórája ütött, siessünk 
a nép segítségére s tanítsuk meg kis területen belterjesen 
gazdálkodni. Lesznek olyan községek is, ahol az erdők 
sem legelő sem rét alakítására nem alkalmasak, itt a leg
jobb akarattal sem lehet a szar vasmarhatenyésztést erdei 
takarmány nyújtásával támogatni. Ilyen községekben a 
helyi viszonyoknak megfelelő jövedelmi forrásokat kell 
nyitni. Baromfitenyésztésünk nem áll a tökéletesség magas
latán, mégis baromfiból és baromfitermékekből évenként 
70 milliónál több a kivitelünk; miért ne járhatná a szarvas
marha tenyésztésére alkalmatlan erdőrészeket a pulykák 
és arra alkalmas helyen a libák serege? Ne nevessen ki 
senki, a pulykának és libának legelő kell, csakis a legelőn 
nő és fejlődik szép álattá s éppen mert a legelőn nő, 
magas tiszta jövedelem elérését biztosítja; csak gondol
junk az erdő aljanövényzetére és rovar világára.*) 

A piaczoktól távoleső nagyobb uradalmi olyan erdő
birtokon, ahol a magas szállítási költségeket a tűzifa alig 
bírja meg, szükség esetén a viszonyok változtáig hatható
san lehetne a nép állattenyésztését segíteni, ha a tar
vágások területe, amennyiben azok erdősítését az elgyo-
mosodás úgyis veszélyeztetné, a beültetést megelőzőleg 
néhány évig takarmánytermelésre, esetleg legeltetésre 
adatnék ki s azután rendes sorokban ültetve ugy erdő-
sittetnék be, hogy a sorok között a fiatalos záródásáig még 
mindig takarmányt termelni lehessen. Az illető vezető erdő
tisztek dolga megítélni, hogy ez az erdőgazdaság érdekeivel 

*) Ez az eszme ujabb időben a német szakirodalomban is megfordult. 
Szerk. 
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hol és mennyiben egyeztethető össze. Külterjesen kezelt 
erdőkben azonban bizonyára több vidéken számításba vehető 
segélyeszköz lehet a nép legelő- és takarmányhiányának 
időleges enyhítésére. 

Itt különösen oly bükkösök lebegnek szemem előtt, 
a milyenek a szomszédságomban is előfordulnak. Göcsös 
vén visszamaradt törzsek, melyek alatt elnyomorodott, 
már nem életrevaló fiatalabb erdő teng. Itt csak a tar
vágás segit, nemesebb fanemekkel való beültetés mellett, 
közben azonban, már a különféle sarjak leküzdése végett 
is, a gazdaság is hasznát vehetné néhány évre az ily 
területeknek. 

A nép között élve, annak eszejárását és lelkületét 
ismerve, igy gondolnám a nép anyagi helyzetén segíteni. 
A nagy tömeg általában bizalmatlan, azt a saját érdeké
ben is a helyes útra úgyszólván kényszerrel kell rávezetni, 
de sokan vannak, a kik a jó szóra hallgatnak, a helyes 
irányt megítélni és javukra fordítani képesek ; a jó példán 
azután az egész tömeg okul. A magam ré.-zéről illetmény
földemen kedvvel gazdálkodom s hogy mostoha talaj és 
égalji viszonyaink között jobb terméseket érhessek el, az 
istállótrágya mellett műtrágyát is használok. Eleinte kine
vettek kisgazdatársaim, később, amint a jobb terméseket 
látták, azt mondták, hogy még az Úristen is az urakat 
pártolja, de végre megkértek, hogy szerezzek nekik is 
abból a porból s azóta az itteni gazdák nagy része, ha 
szükecskén mérve is, de műtrágyát is használ földjeinek 
javítása czéljából. 

Nem kell a kezdet nehézségeitől visszariadni ; az erős 
akarat, ha előbb, ha később, de győzelmet arat. 


