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Erdészeti adminisztrációnk 
Nemcsak emberi természetünkben rejlik, de a józan ész is 

azt diktálja, hogy minél kevésbé vagyunk bőviben valaminek, 
annál jobban megbecsüljük azt s annál több gondot fordítunk 
azoknak a forrásoknak a fenntartására, ahonnan enemű szük
ségleteinket leginkább biztosíthatjuk. 

Aligha lesz Csonka-Magyarországnak olyan termelési ága
zata, amelyikre ezt az állítást inkább lehetne alkalmazni, mint 
az erdőgazdaságra. 

Már az 1928. évben 149 millió pengőt tett ki fabehozata-
lunk értéke s hogy ez az 1929. évben aligha fog csökkenni, an
nak bizonyítására csak két adatot hozok fel. 

Az import tűzifát a külkereskedelmi mérlegben 200 pen
gős behozatali értékkel számoltuk, amivel szemben az idei 
MÁV. versenytárgyalások átlagára meghaladja 10.000 kg-kint 
a 250 pengőt. Ha már a nagyban való eladás árai 25%-os ár
emelkedést mutatnak, mi lesz a kis-eladás áraival? 

A ruszinszkói fenyőfaárveréseken elért nyers fenyőfaárak 
15—20%-kai haladják meg a multévieket s a termelés a kör
nyező államokban mennyiségileg jóval alatta maradt az előző 
termelési időszak eredményeinek. Itt is jelentős áremelkedésre 
lehetünk elkészülve. 



Önként érthető tehát, hogy igen nagy gondot kell fordíta
nunk megmaradt kevés erdőnk fenntartására és jókarba-
helyezésére, mert enélkül gondolnunk sem lehet fabehozatalunk 
lényeges apasztására. 

A majdnem napról-napra felvetődő eszmét: pótolni a fát 
vassal és vasbetonnal, nem vehetjük túlságosan komolyan. 

Ha minden lehetőséget számbaveszünk is, alig lesz a be
hozatali érték 8—10%-a olyan anyag, amit ilyenformán pó
tolni lehet s vá j jon az ennek a pótlószernek leglényegesebb és 
legköltségesebb alkatrészét tevő vasat nem a külföldről hoz
zuk-e be? 

Ha az ily módon elérhető megtakarításból, illetőleg beho
zatali értékcsökkenésből levonjuk az ugyancsak behozatallal 
fedezhető vasanyagok értékét, aligha lesz a megtakarítás, ille
tőleg mérlegjavulás több mai fabehozatalunk 2—3%-ánál. 

Végeredményében pedig így is csak a külföldre leszünk 
utalva, s mihelyest a nyersvas vagy vasérc behozatala bármely 
okból megakad, meg sem tudunk mozdulni. 

Feltétlenül a legtermészetesebb, legegyszerűbb eszközhöz 
kell tehát folyamodnunk: az erdőgazdaságunk fejlesztéséhez. 

Nézzük csak egy kissé, mi történt a csonkaország terüle
tén a múltban és mi történik ma. 

A megmaradt országrész erdőben sokkal szegényebb az 
elszakított részeknél, amit különben a népesedésen kívül a föld
rajzi fekvés és terepviszonyok is indokolnak. 

Boldog békeidőkben, amikor környező hegykoszorúink er
dőségei révén számottevő mennyiségű fát vittünk ki, az ország 
mai területén fekvő erdők aránylag kis szerepet játszottak fa-
ellátásunkban. 

Állami erdőnk ezen a részen alig volt (az akkori állami 
erdőknek alig 4%-a esett a mai csonkaország területére), a 
magánerdők ideeső részének igen jelentékeny hányada olyan 
talajon állott, amit minden aggodalom nélkül át lehetett mező
gazdasági földdé alakítani; szükségleteinket, jórészt olcsó vízi-
úton, könnyen tudtuk a határmenti hegykoszorú erdeiből fe
dezni : természetes következmény volt, hogy a mai Magyarország 
területén az erdő erős ütemben apadt s ez az apadás a kormány
zatnak valami nagy gondot nem okozott. 

Hol vagyunk ma ettől? 

r 



Mi lesz velünk, ha még 30—40 éven át évi 150—200, vagy 
még több millióval adózunk a külföldnek csak fáért akkor, 
amikor mezőgazdasági kivitelünk a világversennyel már ma 
sem bír megküzdeni? 

Agrár-állam voltunkat hangoztatjuk lépten-nyomon, de 
észjárásunk a búzán, boron, gyapjún, élő állaton és néhány 
ipari növényen túl alig ér, pedig tudjuk, hogy az összes kör
nyező államok is mindent elkövetnek, hogy ebbeli szükségletü
ket otthon fedezzék, a fennmaradó, napról-napra kisebbedő 
hiány ellátásánál pedig Amerika és Oroszország, de meg a 
Balkánállamok versenye nyom bennünket agyon. 

Ezzel szemben, sőt bizonyos mértékig éppen a mezőgazda
ság terjeszkedése következtében, az erdők terjedelme világ
szerte f o g y ; minőségük — az idős állományok állandó apadása 
következtében — csökken, az emelkedő szükséglet fedezése te
hát évről-évre nehezebb lesz. 

Nem lenne-e a legtermészetesebb ápolni, gondozni, f e j 
leszteni erdőgazdaságunkat, szaporítani erdeinket akkor, ami
kor ezzel jövőnket alapozzuk meg, függő helyzetből szabadu
lunk, iparunknak nyersanyagot adunk, s ha valaha feleslegünk 
lesz, azt a legkönnyebben tudjuk külföldön elhelyezni? 

Azt hiszem, ehhez kétség nem fér. 
Az ezzel járó teendőkből azonban sokkal több az állami fel

adat, mint bármely más ágazatnál. 

Távoli jövőre előrelátó számításra, új tőkék befektetésére, 
a lassan felgyülemlő fatőkék okos kíméletére stb. van szükség, 
amit a magángazdaság részben nem képes ma teljesíteni, rész
ben pedig — pillanatnyi szükség kényszerétől hajtva — nem 
hajlandó gyakorolni. 

Az első eset állami beruházást, a második gondos állami 
felügyeletet kíván. 

Mindkettőnek a tervezése, végrehajtása az államerdészeti 
adminisztrációra nehezedik. Ha az adminisztráció szervezete 
megfelelő, joggal várhatunk tőle megfelelő eredményt is, ellen
kező esetben szizifusi munkát végez, igen kevés eredménnyel. 

Megállapíthatjuk, hogy az itt felmerülő munkák jórésze 
olyan, amitől az egyes ember teljesítőképességét rajta kívül 
álló tényezők befolyásolják, illetőleg korlátozzák. 



Meglevő erdőterületeink nagyrésze szétszaggatott, az er
dőbirtok természetéhez képest apró részletekből áll. 

A földmívelésügyi minisztérium által az erdők törzskönyve 
alapján a mult év elején összeállított statisztika szerint 52.674 
erdőbirtok van Csonka-Magyarországon. A tényleg különálló 
birtoktestek száma azonban sokkal nagyobb, mert ez a statisz
tika az egy község határában egy egyén tulajdonát képező er
dőt egy birtoktestnek vette, holott jó l tudjuk, hogy míg a ki
sebb, 80—100 k. holdas ilyen birtokok nagy része is 2—3, sőt 
ennél több egymástól messze fekvő tagból áll. 

A fejlődés természetes következménye, hogy az erdők túl
nyomó része a nehezebben hozzáférhető, a községektől távolabb 
fekvő szaggatottabb terepeken terül el. 

Már pedig, ha a gazdaság menetét ellenőrizni s nem ki
hágásokat és károkat felfedezni, de a kihágásokat, a káros kö
vetkezménnyel járó cselekedeteket megelőzni és megakadá
lyozni akarjuk, akkor az állami irányító és ellenőrző közegek
nek évente legalább egyszer, ott pedig, ahol ezenkívül még az 
úgynevezett „állami kezelés"-ről is van szó, évente 5—6-szor is 
meg kell fordulniok minden erdőterületen. 

E nélkül nem lehet a gondatlan használatot, a túlkapásokat 
meggátolni, a keletkezett hiányokat idejében orvosolni. Annál 
kevésbé számíthatunk erre, mert hiszen mai erdőterülete ik
nek több mint fele nem is kötelezhető üzemtervszerű gazdál
kodásra. 

Megnehezítik az ellenőrzést terepviszonyaink is. 
Igaz ugyan, hogy a sík és enyhe lejtőjű helyeken majdnem 

mindenüvé el lehet jutni szekérrel, viszont azonban részletes 
bejárásra van a legtöbb helyütt szükség, mert nincsenek ki
emelkedővonalak vagy pontok, ahonnan nagyobb területeket 
elegendő mértékben beláthatunk. 

Egyébként is, a lassú, fokozatos erdőpusztítást csak köz
vetlenül a helyszínén lehet megállapítani. Az ellenőrzés szem
pontjából tehát elengedhetetlen kellék a személyzeti létszámot 
és kerületi beosztást úgy megállapítani, hogy az állami felügye
let közege a legelhagyatottabb részt is évente legalább egyszer 
megnézze. 

A beruházást igénylő új erdőtelepítések, az Alföld fásí
tása, a kopár területek rendbehozatala még intenzívebb mim-



kát, részletesebb bejárást, gondosabb felügyeletet igényel. Hi
szen elég a kiutalt ültetési anyagot 2—3 napig a levegőn he
verni hagyni, vagy a beültetett területet néhány napig legel
tetni s már kárbavész az egész költséges befektetés. 

Lássuk már most ebből a szempontból mai erdészeti ad
minisztrációnk szolgálati és személyzeti beosztását. 

Figyelmen kívül kell hagynom itt a miniszteriális személy
zetet és a középfokú igazgatás szerveit (erdőigazgatóság, erdő
felügyelő), mivel ezeket egyrészt a generális irányítás, más
részt a hatóságokkal való érintkezés, a másod- és harmadfokú 
elbírálást igénylő ügyek, az üzemtervek felülvizsgálata, üzem
átvizsgálások stb., úgyszólván teljesen lekötik, a felügyelet és 
irányítás súlypontja tehát az úgynevezett erdőhivatalokra, 
mint legalsóbb szervre marad. 

Érthető is ez a rendszer, mert hiszen ezek az egész ország 
területén hálózatosán elszórt szervek alkalmasak ezeknek a 
teendőknek a felesleges utazások lehető mellőzésével való el
látására. 

A csonkaország területén ma összesen 82 erdőhivatal van. 

Az erdőfelügyelet szempontjából majdnem teljesen figyel
men kívül kell hagynunk a miskolci és gödöllői erdőigazgatósá
gok területéhez tartozó kincstári erdők kezelésével megbízott 
14 erdőhivatalt, a Debrecen város erdeinek kezelését ellátó 4 
erdőhivatalt, végül a főiskola és szakiskola tanulmányi erdeit 
kezelő 2 erdőhivatalt. 

Ezeknek a munkaidejét ugyanis annyira lekötik a vezeté
sükre bízott 3—10.000 k. holdas erdőgazdaságok házikezelésével 
járó teendők, az anyag- és pénzkezelés teendői stb., hogy leg
feljebb néhány közvetlen közelben elterülő kisebb birtok fel
ügyeleti tendőit láthatják el. 

A magánerdőbirtokok felügyelete, alföldfásításnál fel
merülő teendők, végül a községi és némely más erdők állami 
kezelésével járó teendők ellátása tehát végeredményében 62 
erdőhivatalra nehezedik. 

Az egyes erdőhivatalokra nehezedő felügyeleti és egyéb 
teendők elbírálásánál a területadatokat kétféle szempontból kell 
figyelembe vennünk. 



Először abból a szempontból, mennyi az egy-egy erdőhiva
tal ellátására bízott erdőterület; másodszor abból a szempont
ból, mekkora területen van elszórva ez az erdő, mert természe
tes, hogy minél nagyobb területen van szétszórva, annál több 
időt rabol el a kényszerű ide-odautazás. 

Egészen részletes statisztikát ebből a szempontból ma nem 
adhatunk, de a törvényhatósági átlagok eléggé megbízható 
megközelítő képet adnak. 

A z adatokat a mellékelt kimutatás tünteti fel. 
Nézzük most az egyes vidékek átlagadatait. 
A dunántúli dombvidéken átlag 245.500 k. holdon szétszórt 

40.200 kat. hold erdő, az Alföldön 315.000 kat. holdon szétszórt 
14.600 kat. hold erdő, az északi dombvidéken 167.000 kat. hol
don szétszórt 37.400 kat. hold erdő esik egy-egy erdőhivatalra. 

Mielőtt ezeket az adatokat méltatnánk, hasonlítsuk össze 
azokat a bajorországi erdészeti adatokat, ahol az állami erdő
tisztikar ugyanazokat a teendőket látja el, mint nálunk, azzal 
a különbséggel, hogy náluk külön alföldfásítási, kopárerdősítési 
akció nincs, a községi erdőknél tisztán a felügyeleti teendőket 
látják el az állami erdőtisztek, a vagyonfelügyeleti teendőkkel 
gondjuk nincs, ezenkívül több mint évszázados rendszeres er
dőgazdaság eredményeképpen a magánerdők túlnyomó nagy 
részén a birtokosnak saját szakképzett személzete van, míg 
nálunk az erdők 50%-a az ilynemű szakértői kezelést nélkülözi. 

A bajor pénzügyminisztérium kiadásában 1901-ben meg
jelent „Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns" 
szerint az elsőfokú teendőket ellátó 384 erdőhivatal személy
zete 384 hivatalvezetőből (Forstmeister) 258 beosztott erdő
tisztből (Forstamts-Assor és Forstamts-Assistent) állott, 
akik mellett a műszaki segédszolgálatot (a körülbelül 1200 fő
ből álló altiszti személyzeten kívül) 359 középfokú képzettségű 
erdész (Förster) látta el. A középfokú igazgatásnak 160 tiszt
viselőből s a felsőfokúnak 19 tisztviselőből álló személyzetét, 
az erdészeti kísérletügynél és a szakiskoláknál alkalmazott 40 
különféle tisztviselőt figyelmen kívül hagyom, éppen úgy, mint 
a magyar erdőhivataloknál tettem. 

A bajor erdők összes kiterjedése ebben az időben 4,530.000 
kat. holdat tett ki, amiből egy-egy erdőhivatalra 19.800 kat. 



Kimutatás 
Az egyes erdöhivatalok kezelésére és fe lügyeletére bízott erdők területéről és az összes területrő l , 

amelyen azok szétszórva feküsznek. (Kikerekített adatok. ) 
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az összes az erdő-

területből ka
kat. holdakban C£j 1—1 

taszteri hold 

1. Dunántúli dombvidék. 
Baranya vm. és Pécs thjv. 698.112-3 105 642-8 3 233.000 35.200 
Fejér vm.és Székesíehér-

717.364-6 57.556-7 2 348.000 28.800 
Győr, Mosón és Pozsony. 

vm. és Győr thjv. . . 417.705-9 31.411-0 2 209.0ÜÜ 15.700 
Komárom és Esztergom 

vm. . . . . . . . 344.210-5 73.206-0 2 172.000 36.600 
Somogy vm 1.163.327-6 202.852-9 4 290.000 50.700 
Sopron vm. . . 312.330-2 33.135-1 2 156.000 16.600 
Tolna vm 616.281-0 49.845-5 1 616.000 49.800 
Vas vm 570.368-6 130.308-2 3 190.000 42100 
Veszprém vm 688.315-0 144.017-5 3 229.000 48.009 
Zala vm 844.748-H 218.640-1 4 211.000 54.600 

Dunántúl összesen 6,372.7643 1,046.615-8 26 245.500 40.200 

2 . Alföld. 
Bács-Bodrog vm. és Sza

badka és Baja thjv. . 305.391-5 15.901-4 2 152.000 7.900 
639.623-9 9.418-2 2 320.000 4.700 

Bihar vm 481.490-9 8.7826 1 481.000 8.800 
Csanád, Arad, Torontál 

348.337-6 2.6473 2 174.000 1.300 
Csongrád vm.. Hódmező

vásárhely, Szeged . . 601.604-1 17.643-8 4 150.000 4.400 
Haidu vm 414.6249 12.408-1 1 415.000 12.400 
Jász-Nagykun-Szolnok 

913.8770 4.930-0 2 407.000 2.500 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., Budapest :Szkfv. 
Kecskemét thjv. . . . 2,087.264-5 200.248-5 5 417.000 40.000 

Szabolcs és Ung vm. . . 790.443-3 33.225-9 2 395.000 16.600 
Szatmár, Ugocsa és Be-

373.268-8 17.500-8 1 373.000 17.500 
Alíöld összesen 6.955.926-5 322.706-5 22 315.000 14.600 

3 . Északi dombvidék. 
Abauj-Torda vm. . . . 289.727-6 90.184-7 2 145.000 45.000-

Borsod és Gömör-Kis-
hont vm. . . . . . 600.0000 123.748-0 4 150.000 30.900 

Heves vm 652.130-3 116.530-6 4 16?.000 29.100 
Nógrád és Hont vm. . . 493.578-5 143.195-5 3 164.000 35.800 
Zemplén vm 306.644-3 50.534.5 1 367.000 50.500 

Északi dombvidék össz. 2,342.080-7 524.193-3 14 167.000 37.400 

Megjeg> zes. Azoknál a törvényhatóságoknál, amelyeknek területér? a külön leszámítolt 20 kincs
tári és egyéb erdőhivatal esik, úgy az összes, mint az erdőterületből megfelelő mennyiséget levontam 
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hold erdő esett s ez a terület összesen 35.600 kat. hold területen 
volt szétszórva. 1 

A bajor erdőkből kereken 1,600.000 kat. hold a kincstári 
és állami erdő. 

Az ezzel já ró üzemi teendő-többletet azonban elvégzi a hi-
tavalokhoz beosztott 258 oki. erdőtiszt és 359 erdész. Ezt iga
zolja az is, hogy azokban a kerületekben, ahol semmi kincstári 
erdő nincs, ilyen személyzet sincsen. 

Ha tehát ezt a 617 tisztviselőt számítjuk az állami erdők 
terhére, a megmaradó 2,930.000 kat. hold magánerdőből egy-
egy erdőhivatalra átlagban 7.600 kat. hold erdőfelügyeleti teen
dői jutnak, 35.600 kat. holdon elszórva. 

Az egy-egy hivatalra jutó erdőterület tehát nálunk a Du
nántúlra 5 és félszer, az Alföldön 2-szer, az Északi dombvidé
ken 5-ször akkora, mint amennyi a bajoroknál 1901-ben volt s 
ez az erdő a Dunántúlon 7-szer, az Alföldön 8 és félszer, az 
Északi dombvidéken 4 és félszer akkora területen van elszórva, 
mint a bajor erdőhivatalé. 2 

A magyar erdőhivatalnak tehát 5 és félszer, illetőleg 2-szer, 
vagy 5-ször akkora terület felügyeleti teendőit kell ellátnia és 
7-szer, 8 és félszer, illetőleg 4 és félszer akkora területen 
utazgatnia. 

Pedig Bajorország már akkor jóval több, mint 100 éves 
erdőgazdasági múltra tekinthetett vissza s a jókarban levő ma
gánbirtokok túlnyomórészén maga az erdőbirtokos is tartott 
külön szakképzett személyzetet, míg nálunk az 50.3% magán
erdő kilenctizedrésze a legszomorúbb karban van s nem erdő
tiszt, de képesített altiszt is csak itt-ott található. 

Nem valószínű, sőt fel sem tehető, hogy Bajorországban 
ne szállították volna le a létszámot, ha a személyzet egy része 
a munkánál nélkülözhető lett volna, pedig ott még a közlekedési 
viszonyok is sokkal jobbak voltak már akkor, mint ma nálunk, 
ahol akárhányszor egy napot kell utazni, amíg a tisztviselő az 
erdőt, a tulajdonképpeni munka színterét, eléri. 

1 Erre nézve pontos területadatot nem kaptam, de mivel Bajorország
ban az erdő az összes területnek 39.1 %-át teszi, ezt az arányszámot kap
juk számítás útján. 

- A magyar erdőhivatalokhoz mindössze 4 (négy) erdőtiszt van a 
hivatalvezetőkön kívül beosztva, ezt figyelembe nem vettem. 



Anélkül, hogy az állami erdőtisztikar odaadó, fáradságos 
munkájának értékéből csak a legkisebbet is le akarnók vonni, 
meg kell állapítanunk, hogy e mellett a beosztás és személyzet 
mellett tulajdonképpeni erdőfelügyelet nincs és nem is lehet. 

Fizikai képtelenség, hogy a felügyeletért végeredményé
ben hivatalilag és erkölcsileg felelős tisztviselő eleget tegyen 
tételes törvényben előírt kötelezettségének s kerületét évente 
egyszer bejárhassa. 

S az eredmény? 
Ma a felügyelettel elsőfokon megbízott tisztviselő elmegy 

a 17. § alá tartozó erdőkbe az üzemterv készítésekor vagy a 
revízió alkalmával, vagy végül, ha az illető birtokos az üzem
tervtől eltérő használatot kér. Elmegy azokba a magánerdőkbe, 
amelyekben fahasználati engedélyt kértek, az érvényben levő 
kormányrendelet alapján. 

Azonban ide is csak akkor, ha a részére havonta engedé
lyezett 6 (hat) utazási napba bele tudja szorítani, vagy saját 
költségén nézi meg! 

A többi erdőre még idő sem ju t ! 
Ha útközben véletlenül meg nem látja az erdőtiszt, vagy 

ha valaki külön fel nem jelenti az áthágást, akkor ugyan űzheti 
a hozzá nem értő birtokos akadálytalanul a legrendszertelenebb, 
a legkárosabb gazdálkodást! 

A felügyelő, illetőleg hivatalfőnök kénytelen a külső utakra 
rendelkezésére maradó csekély időt éppen azokra az erdőkre el
használni, ahol szakképzett tiszti és altiszti személyzet van, 
vagy amelyek állami kezelésbe vannak véve. A többiekre, az 
elpusztult, az elhanyagolt szabadbirtokokra, ahol leginkább 
volna szükség jóakaratú irányításra, tanácsadásra, sőt gyak
ran gyors, erélyes beavatkozásra, azokra még ideje sem marad. 

Maradhat-e ez így? Lehet-e vállalni a felelősséget azért, 
hogy a megapadt, rossz karban levő magyar erdők fele néhány 
évtized alatt teljesen elpusztuljon? Ki a felelős érte? 

Egyet megállapíthatunk: az államerdészet tisztikara sem
miesetre sem! 

Az állameszmének a perifériákon szétszórt pionírjai, akik 
éveken át a legsanyarúbb körülmények között dolgoznak kö
römszakadtáig, nem tehetők felelőssé azért, hogy a minden té
ren válogatás nélkül keresztül hajszolt rendszer olyan munka 



terhét rakta egy-egy ember vállára, aminek elvégzéséhez há
rom is alig elegendő. 

Teljes mértékben tudom méltányolni az állami kiadásokon 
való legmesszebbmenő takarékosságot! De vájjon takarákos-
ság-e évenkint 3,400.000 korona személyi kiadás megtakarítá
sával a biztos pusztulásnak kitenni sok százezer holdnyi erdőt 
s megfosztani a magyar jövőt még több százmillió értéktől? 
Tehát ne szántsunk és vessünk, mert a gőzeke pénzbe kerül s 
a vetőmag drága? Hadd csurogjon be az eső a hajlékba, rot
hadjon ki a födém és padló, mert a cserép és annak felrakása 
pénzbe kerül? 

Pedig ez a takarékosság nem más! 

S én nem tudom elképzelni, hogy a Takarékossági Bizott
ság, amelyik mégis a gazdasági élet kiválóságaiból van össze
állítva, a viszonyok teljes ismerete esetén alkalmazná a takaré
kosságnak ezt a módját! 

Nem tudom elképzelni, hogy normálstátus címén le akar
nák apasztani azt a hivatali létszámot, amelyiknek a mai lét
számon való tartása is már teljes joggal kifogásolható! 

A kerületnek évente leendő bejá/rását az 1879. évi XXXL 
t.-c. 34. Í-a kötelezően előírja. 

Kérdem, eleget tettünk-e a törvényes kötelezettségnek, ha 
az 1898. évi XIX. t.-c.-ben körülírt teendőkkel már amúgy is 
túlhalmozott tisztikarra ráhárítjuk az erdőfelügy életnek a 
3296—1918. sz. kormányrendelettel súlyosbított teendőit anél
kül, hogy a kerületek megfelelő széttagolásáról, a személyzet 
megfelelő szaporításáról, a kötelező utazások lehetővé tételéről 
gondoskodnánk? Ha a törvény végrehajtását csak azokkal a 
birtokosokkal szemben tesszük lehetővé, akiknek 90%-a azt 
amúgy is betartja s akiknek az állami felügyeletre jóformán 
csak a maguk megnyugtatására van szükségük? 

El tudom képzelni azt, hogy irodai munkából a munka
órák szaporításával, éjjeli munkával, jóval többet lehet egy 
ideig végezni a normális átlagnál. Hiszen ezt próbáltuk már 
mindnyájan! 

De még nem termett az az ember, aki egyidőben három 
helyen tudott volna járni, az erdő bejárását, felülvizsgálását 
éjjeli sötétségben tudta volna végezni! 



Az erdőtiszti létszám tehát nem húzható rá a normál státus 
takarékos kaptafájára! 

Fájó szívvel látjuk, hogy a magyar erdők 50%-a nem
hogy javulna, de lefelé csúszik a lejtőn, mert a lehetetlenségig 
leapasztott tisztikar, fizikailag lehetetlen feladatok elé állítva, 
felét sem képes elvégezni annak a munkának, amit elvégezni 
törvényszabta kötelessége volna! 

Kérve kérjük a kormányzatot, segítsen ezen a helyzeten 
addig, amíg a munkaszeretetet, a kötelességtudást, az ambíciót 
nem váltja fel az a tompa elfásultság, amit a tehetetlenség ér
zése minden emberből kivált! 

Ez nem generális törvényalkotást kívánó kérdés, mert a 
megoldást 2—3 költségvetési törvény keretében minden zök
kenő nélkül keresztül lehet vinni. 

Sürgősen szükséges az erdőhivatali kerületek olyan mérvű 
szaporítása, hogy a hivatalok elvégezhessék azt a munkát, amit 
elvégezni az államnak törvényes kötelessége. 

Mak Domonkosról 
Adalékok az erdészeti-szakoktatás történetéhez hazánkban 

Dr. W e i s z Leótól, Zürichben 
A kegyeletnek szép megnyilvánulása, röviddel a háború 

kitörése előtt, felemelő módon ünnepelte egy X V I I I . századbeli 
kincstári erdésznek, Decret Lajosnak az emlékét, ki a Felvidék 
erdőgazdaságának javításában maradandó érdemeket szerzett. 

A minden kiválósága dacára, csupán helyi jelentőségű 
kincstári hivatalnok mellett szabad tán e lapokban azonban 
egyszer arról a lelkes magyarról is beszélni, ki a hazában, az 
egész ország erdőgazdaságának előmozdítására, legelőször bon
tott zászlót a tudományos alapokon nyugvó gazdálkodás és az 
erdészeti szakoktatás érdekében: Mak Domonkosról, kinek, 
valljuk be őszintén, még a neve is feledésbe ment. 

Mak Domonkos áldozópap volt. Bátyja, g ró f Pálffy János 
erdésze, megszerettette vele az erdőt, megismertette az erdő
gazdaság sok csínyjával-bínjávai s megoldatlan kérdésével s ő 
ezek után nagy lelkesedéssel vetette magát a Németországban 
már virágzó szakirodalomra és ismereteinek közvetlen tapasz
talatokkal való kibővítésére. Nagy előnyére szolgált, hogy a 


