
élatius), burjúpázsittal (Anthoxanthum odoratum), réti 
csen i ésszel (Festuca pratensis), komócsinnal Phleum pra-
tense), és néhol ecetpázsittal Alopecurus pratensis), szöszös-
és pannonbükkönnyel tovább volna javítható. E célra első
sorban a nyiladékokon kellene ezek magvait elvetni, innen 
azután az erdőbe is elterjednének. Mindezek különben kisebb 
mennyiségben a nyírségi akácosok körül előfordulnak 
vadon is. 

Végül a legeltetésre vonatkozólag meg kell jegyeznem, 
hogy az a duna-tiszaközi egyéves füvekből álló ákácosbeli 
gyepet igen rontja s elgazosítja, míg a nyírségi évelő növé
nyekből álló gyepben sokkal kevesebb kárt tesz, csupán a 
csalán nagymérvű elszaporodását tapasztalni gyakran. 

íme , látható ebből az, hogy a helyi viszonyokat meny
nyire figyelembe kell venni, s mennyire igaza van a fönt 
említett cikk szerzőjének, hogy erdőgazdaságainkat a helyi 
viszonyok legalaposabb ismerete mellett kell kormányozni s 
kerülni kell a sablonos általánosításokat. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

A vadászati ügyek intézésének az erdészeti főosztályba 
való visszahelyezése ügyében Bencze Pál r. tag részéről a 
soproni közgyűléshez benyújtott indítvány megokolása. 

Mélyen tisztelt Közgyű lés ! 
A z utóbbi hónapokban dr. Pilaszanovich Antal vadá

szati közigazgatási tervezete nyomán, a magyar vadászkö
zönség körében meglehetősen élessé fajult vita fejlődött ki 
az erdész-vadászok és a nem-erdész vadászok között, mely 
vita alkalmából felszínre vetődött a vadászati ügyosztálynak 
a földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosztályába leendő 
visszahelyezésének ügye is. Miután e kérdés az ország erdő
gazdaságával is szoros összefüggésben áll, szüksége merült 
fel annak, hogy a vadászati ügyosztály visszahelyezésének 
kérdését az egyesület közgyűlése elé v igyük és hogy az erdő-



mérnöki kart e vita alkalmával ért támadásokat — egységes 
frontot képezve — kellőképen visszautasíthassuk; 

Miután a szaklapokban lezajlott vita során az erdészeti 
szakfelfogást képviselő íróink, mint főleg Rochlitz Dezső és 
Róth Gyula kartársaink álláspontunkat minden oldalról 
megvilágították, a szaklapok útján ezideig folytatott vita 
ennek következtében lezártnak tekinthető, miértis az idő el
érkezettnek mutatkozik arra, h o g y elveink és kitűzött cél
jaink elérése érdekében a vitát a tett, a cselekvés kövesse az 
irányban, h o g y a vadászati ügyosztálynak az erdészeti fő
osztály keretébe leendő visszahelyezése tárgyában az arra 
hivatott Országos Erdészeti Egyesület jár jon el az illetékes 
fórumoknál. 

Mielőtt azonban javaslatom tulajdonképeni tárgyára 
rátérnék, szükségesnek tartom, hogy a vadászat-gazdaság
nak az erdőgazdasághoz va ló viszonyát a gyakorla t szem
üvegén át nézve, világítsam meg a mélyen tisztelt Közgyű lés 
előtt, mely tárgyi beállítással a maga csupasz valóságában 
óhajtom azt a többé-kevésbé imaginárius értékű állapotot 
feltárni, mely akkor állana elő, ha a magyar vadászat-gazda
ság vitális kérdéseiben az erdőgazdasági érdekek letétemé
nyesei, az erdömérnöki kar, véleményének meghallgatása 
nélkül történnének intézkedések. 

Mindenekelőtt le kell szögeznem, h o g y a magyar vadá
szat hírnevét az ország fővadjának kiváló minősége alapozta 
meg, mely mellett például az 1910. évben Bécsben megtar
tott vadászati kiállításon a kontinens összes államai messze el
maradtak és ha ma is értékes vadászterületről beszélünk, 
amelynek kezeléséhez és gondozásához nagy szakértelemre van 
szükség, akkor csakis a fővad otthonáról, az erdőről lehet 
szó, mivel minden kétségen felül áll, h o g y a nyúl- és a fo
golyterületek kezeléséhez korántsem szükséges a szakérte
lemnek az a foka, mint amit egy fővad-terület vadállomá
nyának egészséges irányban való fentartása és fejlesztése 
megkíván. 

Köztudomású, h o g y a vadászat a kultúra előrehaladásá
val fokozatosan kisebb térre szorul, a vad mennyisége f o g y . 



mely körülmény főleg abban leli magyarázatát, hogy a vad 
otthona, a belterjiesebb gazdálkodás folytán nyugtalanítva 
van, aminek következtében az erdő szomszédjai — kik nem 
mindenkor törvénytisztelő honpolgárok —• több alkalmai 
találnak az erdő nagyvadjának megtizedelésére és lassú, de 
biztos kipusztítására, mint akkor, amikor a feltáratlan, utak 
tói és vasútaktól távol eső, összefüggő nagy erdőségek biz 
tosították a vad feltétlen nyugalmát. Kézenfekvő és azt 
hiszem, a mélyen tisztelt Közgyű lés tagjai előtt közismert 
tény, h o g y egy szállítási berendezésékkel feltárt és az erdő 
művelés korszerű igényeinek szemelött tartásával ápolt 
erdőben levő fővadál lomány fentartása csakis o ly mérték
ben lehetséges, amely mérvben azt az erdőgazdaság érdeke 5 

megengedik, ameddig a vad az erdőgazdaság mérlegében 
érezhető kánt nem okoz, illetőleg amíg azt megfelelő gazda 
sági intézkedésekkel, vadlegelők, etetők stb. létesítésével fen 
tartani tudjuk. Most már hogy gondolják az erdészeti szak
értelmet nélkülöző és az erdőgazdasági érdekeket szolgáló 
intézkedéseket nem ismerő autodidakta vadászok a fővad 
tenyésztését egy rendszeres erdőgazdaságban a nélkül, hogy 
ne a közgazdaságilag értékben összehasonlíthatatlanul fon 
tosabb erdőgazdasági ág képviselőinek véleménye legyen a 
döntő, például a szarvasállomány nagyságának a megállapí
tásánál s a szarvas létszáma kizárólagosan az ö lelövési ter
vezetük álapján volna szabályozva a fentartandó állomány 
nagyságának eldöntésénél az erdőgazdaság érdekei, termé
szetesen megfelelő szakértelem híjával, figyelembe vehetők 
nem volnának? 

A z ország közgazdaságának sorsát szívén viselő és hi
vatása magaslatán álló erdőbirtokos előtt sem lehet teljesen 
közömbös a mai válságos gazdasági helyzetben, hogy a fő-
vad a sokszor nagy áldozaitokkal létesített fiatalosokban, a 
jövő Magyarország féltett nemzeti kincsében, teljesen kénye
kedve szerint garázdálkodjék és itt is elsősorban az erdőgaz
dasági érdekek fogják azt a korlátot megszabni, amelyen 
belül szarvasállomány az erdőben fentartható. A k i látta 
száz holdakra menő fenyőfiatalosnak vadrágás következte-



ben előálló pusztulását, ennek az óriási tőkének elrablását a 
jövő nemzedékétől, az legyen erdész, v a g y nem-erdész, pus
kát fog a kezébe és a iszarvasállományt a megfelelő mértékre 
fogja apasztani, mert ha egy szarvascsalád a kéreghántásra 
rászokott, melyet 50%-ban játékból, passzióból és nem pedig 
táplálékszerzésből űz, azt a szarvast a kéreghántásról csak 
egy j ó lapockalövéssel lehet leszoktatni. Ezt természetesen, 
mint szélsőséges esetet hozom fel annak dokumentálására, 
hogy ha az erdőgazdaságot a vadászattal szembeállítjuk s 
annak jelentőségét latba vetjük, ott a vadászat-gazdaság 
csak másodsorban jöhet szóba és a vadászat mindenkor csak 
függvénye lehet az erdőgazdaságnak. Lehetetlen, abszurd 
esetekre vezetne az, ha a vadászati kérdésekben az erdészeti 
szakértelemmel nem rendelkező fórum intézkedne végérvé
nyesen. Ezen két gazdasági ág érdekeinek összeegyeztetésé
nél minden kétségen felül az erdőgazdaság képviselőinek a 
szava kell, hogy döntő legyen, mivel ők képesek egyedül 
elbírálni, hogy az esetleg felmerülő ellentétes érdekek mikép 
egyenlíthetők ki, ők tudják azt a határt megszabni, melynek 
betartásával az erdőgazdaság érdekeinek kellő megvédése 
mellett a vadászat nívója is megállapítható, az ő szakszerű 
véleményük és belátásukra van bízva, hogy milyen létszámú 
vad tűrhető meg a lelkiismeretükre bízott [erdőgazdaságban. 

A vadászat bizony a jövőben csak o ly korlátok között 
lesz fentartható, ahogy azt az erdő- és mezőgazdaság meg 
engedi, mivel az erdő elsősorban a fa, a szántó pedig a mező
gazdasági termények termelésére van hívatva és • csak má
sodsorban, fi iggvényképen szolgálja a vadászatgazdaság 
érdekeit, ha ezt az erdőgazda a magasabb és az ország bol
dogulását célzó nemzetgazdasági érdekek kielégítése után 
alkalmasnak és megengedhetőnek fogja találni. A nagyvad
vadászat megszűnt az a passzió lenni, melynek az erdő alá 
volt rendelve és ebbe bele kell nyugodnia még annak az egy
két vadászati szakírónak is, aki még ma is ennek ellenkező
jét hirdeti. 

Az t pedig többé vitatni sem óhajtom, hogy Magyaror
szágon ma egyedid az erdőmérnöki főiskola az egyetlen helv, 



hol a hallgatok részére egyetemi nívón álló előadások, vala
mint szakszerű vadtenyésztési és fegyvertechnikai gyűjte
mény áll rendelkezésre, mely körülmény a vadászat- és fegy-
vertantt hallgatót az autodidáktikus úton képzett vadásszal 
szemben — mindkét részről vérbeli vadászt tételezve fel — 
feltétlenül előnybe állítja. 

Ezúttal óhajtom javaslatba hozni az erdőmérnöki főis
kola vadászattani tanszékének korszerű kifejlesztését is. 
mivel a vadászati szakoktatás belterjesebbé való tétele szo
ros összefüggésben áll az erdőmérnöki kar vadászat-gazda
sági hivatásának tökéletesebb betöltésével is. 

A főiskola, ősi otthonának elvesztésével, csakis az arra 
hivatottak áldozatkészsége és megértése révén állíthatja 
vissza berendezésének, gyűjteményeinek és a tanulmányi 
célokat szolgáló egyéb objektumainak régi magas nívóját, 
miért is javaslatom második részében a szakoktatás fejlesz
tése érdekében óhajtok szót emelni, kérve a mélyen tisztelt 
közgyűlést, h o g y javaslatom ezen részét is méltányolni méb 
tóztassék. 

Tiszteletteljes javaslatom ezek előrebocsátása után 
tehát: 

A z Országos Erdészeti Egyesület elnöksége memoran
dummal forduljon a földmíveiésügyi miniszter Űr Önagy-
méltóságához, kérve, hogy a vadászati ügyosztály utaltas
sák vissza az erdészeti főosztály keretébe; 

miután a magyar állam oktatási rendszere alapján egye
dül az, erdőmérnöki főiskola adja meg hallgatóinak a vadá
szati tudományokból az egyetemi n ívón álló rendszeres szak
képzettséget, melynek folytán a magyar vadászat ügyének 
vezetése adassék vissza az ezidőszerint egyedül magasabb 
vadászati szakképzettséggel rendelkező erdőmérnöki képe
sítés kezébe; 

miután a külföld szakvéleménye által is egyhangúlag 
elsőminőségűnek elismert magyar fővadállomány szabályo
zása és fentartása, — mely a magyar vadászat gerincét ké
pezi — kizárólag a vadászatnál nemzetgazdasági szempont
ból lényegesen fontosabb erdőgazdaság vitális érdekeinek 



szakszerű összeegyeztetése révén vihető keresztül, s ez az 
erdészeti szakértelmet elengedhetetlen feltételül követeli 
meg, s melynek mellőzésével vagy a nemzet háztartásában 
és a földmívelésügyi minisztérium ügykörében értékben lé
nyegesen elsörendűbb erdőgazdaság érdekei lennének veszé
lyeztetve, vagy pedig az ebből netalán származó súrlódások 
folytán a kultúra fejlődésével amúgy is háttérbe kerülő s 
szintén értékes nemzeti kincset képező magyar vadállomá
nyunk sorsa szenvedne hátrányt, az okból kifolyólag, h o g y 
a vadászat-gazdaságot érintő kormányrendelkezések az erdő
gazdasági szakismeretet nélkülöző vadászati ügyosztály által 
készíttetnének elő; 

miután a vadászati közigazgatásnak a közeljövőben 
leendő vidéki megszervezése alkalmával az állam és magán
erdőtisztikar, valamint az erdőaltiszti személyzet meglévő 
szervezete mutatják a legalkalmasabb keretet a vidéki vadá
szati felügyelőségek, illetve vadőrző személyzet minden 
újabb befektetés, létszámemelés és különösebb megszervezés 
nélküli kiépítésére, mely alkalommal anomáliák támadhat
nak abból, ha az erdészeti főosztály fennhatósága alá tartozó 
erdőtisztikar és erdőaltiszti személyzettel s ennek révén bi
zonyos fokban az erdőgazdaság tényezőivel, vadászatgazda
sági irányban az erdészeti adminisztrációban nem jártas és 
azzal állandó kontaktusban nem lévő vadászati ügyosztály 
rendelkezne. 

Javaslatom második része volna, hogy a vadászati szak
oktatás fejlesztése érdekében járjon közbe az Országos Erdé 
szeti Egyesület elnöksége a földmívelésügyi minisztérium 
erdészeti főosztályánál, miszerint: 

a főiskolát lássák el megfelelő tanulmányi vadászterü
lettel, — úgy tudom, fővad-területtel a főiskola már rendel
kezik, s főleg apróvad-területre volna szükség — a tanul
mányi célokat betöltő kisebbszerű fácántenyésztéssel, vizsla-
és véreb kennellel, céllövő területtel, fegyvervizsgáló állo
mással, mindehhez azonban szükség van egy vérbeli vadász
asszisztensre és egy jó vadászati altisztre, a megfelelő vad
őri személyzettel. 



A Kisiblyén tanulmányi célokat szolgáló és már rentá
bilisan kifejlesztett ponty, pisztráng és süllő tenyésztést 
Sopronban is rendezzék be, mivel a halászattan a megfelelő 
szemléltető gyakorlatok nélkül szintén nem adható elő, azon 
a nívón, melyen e tárgyak A l m a Materünk ősi fészkében gya
korlatilag is bemutatva voltak és amely nívót a mai korszel-
lem is megköveteli. 

Tisztelettel javasolom, hogy a fentiekben közölt ós a 
magyar erdőgazdaság egyik fontos presztízskérdését mélyen 
érintő indítványaimat elfogadni és azok megfelelő fel jebbvi 
telére az egyesület Elnökségét felkérni méltóztassék. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozás, szovátai Hajdú Rezső volt m. kir. erdőtanácsos, 
az OEE. alapító tagja, kit a jugoszláv kormány félév előtt fő-
erdőtanácsosként reaktivált, 55 éves korában rövid szenvedés 
után Vinkoveén elhunyt. Béke hamvaira. 

Anomala vitis F. jelentkezése. Erdeink folyton szaporodó 
ellenségei közül ismét jelentkezett egy, illetve kettő: az Ano
mala vitis (zöldcserebogár, fináncbogár, szent Iván bogár) és 
rendes társa az Anomala aenea Deg. a rezes cserebogár. Ezen 
bogarak eddigelé a szőlőkben, különösen a homoki szőlőkben 
mutatkoztak és erdészeti szempontból nem tartoztak az ismert 
kárttevő bogarakhoz. Lósy József ugyan Brehm Alfréd sm 
,,Allatok világa" 9-ik kötetében már megemlíti, hogy a finánc
bogár 1891. évben Hódmezővásárhelyen a szőlőkben millió 
számra mutatkozott és 1893. évi megjelenése a szőlőgazdáki^a 
emlékezetes marad, mert lerágta teljesen a szőlők leveleit. Meg
említi, hogy mindkét fentemlített bogár szereti az almafa leve
leit és néha-néha kiválogat egy-egy akácot, fűzet és erdei fe
nyőt, melyet a szomszédokat érintetlenül hagyva csúnyán meg
csúfol. Felemlíti, hogy Margó Tivadar közlése szerint 1875. 
évben Nagybánya határában a gabonaneműeik virágát pusztí
tották. A folyó évben nagyobb mértékben léptek fel Kiskun
félegyházának Jásszentlászló felől, Bugac szomszédságában 
futőhomokon teljesített fásításaiban kajszinharaek fákon, fe
kete és kanadai nyárfán és akácon és ezek lombját teljesen le-


