


És itt nem igen tudunk különbséget tenni még aszerint 
sem, hogy jó vagy rossz földet kap-e majd a telepes. 

Mei't igaz ugyan, hogy a jó földből esetleg néhány éven át 
trágyázás nélkül is fog majd elfogadható termést kapni, ezzel 
szemben azonban a jó föld ára lesz jelentékenyen magasabb s 
így a vele járó törlesztési teher is jelentékenyen nagyobb. 

Azok az őserejű termőtalajaink, amelyeken valamikor a 
bánáti telepítéseket foganatosították, ma már nincsenek. 

De a mezőgazdasági fő- és melléktermékek árának a béke
időkben elképzelhetetlen mértékű ingadozása és visszaesése 
még ezeken a talajokon is nagyon kétségessé tenné a telepítés 
eredményét, mihelyest a telepes a vételár és berendezkedési 
költségnek a nagyobb hányadát volna kénytelen teherként 
vállalni. 

Még nehezebb a helyzet a gyengébb talajokon, ahol a 
trágya és az állatszükséglet és ebből kifolyólag a berendezke
dési költség jóval nagyobb, úgy, hogy az majdnem kiegyenlíti a 
a föld vételárában esetleg mutatkozó különbséget. 

Afelől még kevésbé aggódunk, hogy a telepes a maga meg
élhetéséhez szükséges termékeket évről-évre — a teljesen ka
tasztrofális esztendők kivételével — elő tudja állítani. 

A z örökös veszedelem lesz azonban a készpénzben le
rovandó teljesítések fedezése: az adó, a kamat, a törlesztés. 

Nem először hangoztatjuk azt, hogy tulajdonképpen ered
ményt a telepítéstől csak akkor várunk, ha maga a telepítési 
akció biztosítja a telepes részére azt a munkaalkalmat is, 
amelynek segítségével ezt a készpénzszükségletét minden körül
mények között elő tudja teremteni. 

Utalunk azoknak a telepítéseknek a példájára, amiket a 
X V I I I . században és a X I X . század elején, különösen az erdős 
vidékeken hajtott végre az akkori kormányzat. 

A telepes a legtöbb helyütt még házhelyet is csak haszná
latra kapott. 

Kapta a ház építéséhez a nyersanyagot, nagyon kevés 
(1—2 kat. hold) földilletményt, a családtagok számához méi*-
ten némi gabonajárandóságot s emellett munkakényszert vál
lalt, mégpedig igen olcsó munkabérek mellett. 



A z eredmény úgyszólván kifogástalan volt. 
A z összes munkák költségvetései normális nyolc órai 

munkaidő alapján,, a megállapított minimális napszámbérek 
mellett készültek el, de minden munkát, amit csak lehetett, 
átalányban vállaltak a munkások és napi 12—14 órai munká
val rendszerint többszörösét keresték meg a kikötött napszám
béreknek. 

A telepesek nemcsak anyagilag erősödtek, vagyonosodtak, 
de úgyszólván hihetetlen mértékben szaporodtak is, mert hiszen 
még a 900-as évek elején is ritka volt a család, amelyiknél 
„csak" 5—6 gyermek volt. 

Nemcsak a telkeket váltották lassanként a munkaadó 
kincstártól magukhoz, de nagyobb méretű munkák kivitelét is 
vállalták és az őslakosság kezén volt földek jórésze is lassan
ként az ő kezükbe csúszott át. 

A házi kert és a csekélyke földilletmény adta a háztartás
hoz szükséges zöldségfélét, burgonyát és az állattartáshoz szük
séges takarmány egy részét is, a többi pedig kitellett a munka
bérből. 

Úgy érezzük, hogy ilyenféle megoldás volna az, amelyik 
ma is legjobban vezetne eredményre. 

Ha nem a nagybirtok felaprózása és idegen kézre juttatása 
lesz a cél, hanem egyelőre az, hogy a teljesen nincstelen, jóra
való munkáskezet röghöz kössük és munkaalkalom szolgáltatá
sával adjunk neki lehetőséget arra, hogy előbb talán csak a tel
ket szerezhesse meg: akkor néhány év múlva feltétlenül be fog 
következni a lassú vagyonosodás, amikor azután a telepes a 
maga pénzével fog mint vásárló jelentkezni a közeli földrész
letekre. 

Természetes dolog azonban, hogy a Król cikkében hangoz
tatott tervszerűségnek ebben az esetben még inkább meg kell 
lennie, hogy a későbbi időkben ne következzék azután be az 
annyira gyakori kapkodás és fejetlenség. 

Nem tagadjuk le, hogy mint állandó munkaalkalomra, az 
erdőre is gondolunk. ; 

Magánál az erdő telepítésénél a mezőgazdasági köztes hasz^ 
nálatok részért való elvállalása, megfelelő fanemek telepítése 



esetén már az 5—6 . évben a gyérítések, később pedig a terme
léssel és szállítással kapcsolatos munkák jelentenek olyan 
munkaalkalmat, amelyek kereseti lehetőséget nyújtanak, külö
nösen akkor, ha a megmaradó nagybirtokok is elsősorban a 
telepeseket foglalkoztatnák a mezőgazdasági munkáknál. 

Nagyon félünk azonban attól, hogy ha a földhöz juttatást 
nem kapcsolják össze a munkaalkalom biztosításával, a telepí
tés hém fogja elérni kívánt célját: új, fejlődés- és életképes 
egzisztenciák teremtését; 

2. Az egyesületek viszonya egymáshoz. 
A Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesületnek a 

földmívelésügyi miniszter úrhoz intézett beadványa és ennek 
a beadványnak a választmány előtt való tárgyalása veti fel 
ismét ezt a kérdést. 

Egyesületünk tette meg annak idején a kezdeményező 
lépést a békés együttműködésre. 

Egyelőre időhöz kötötten ajánlotta azt, hogy a vidéki 
egyesületek országos fontosságú kérdésekben ne foglaljanak 
külön állást kifelé. 

Foglalkozzanak a kérdéssel, szegezzük le a saját álláspont
jukat határozat formájában, azonban ne forduljanak külön 
javaslattal illetékes tényezőkhöz, hanem hozzák a kérdést az 
Országos Egyesület elé és az itt kialakult többségi álláspontot 
képviselje azután az összesség kifelé a hatóságokkal és a más 
érdekeltségekkel szemben. 

Tettünk erre vonatkozólag az ellenszolgáltatás tekinteté
ben is többféle ajánlatot. 

Többek közt azt is, hogy az egyesületi közlöny megfelelő 
részét a vidéki egyesület közleményei részére fenntartjuk. 

Hajlandók voltunk még olyan értelmű alapszabálymódosí
tásról is tárgyalni, hogy a vidéki egyesületek vezetői az igaz
gatóválasztmánynak hivatalból tagjai legyenek. 

De e nélkül a megállapodás nélkül is azon iparkodtunk, 
hogy a vidéki egyesületek vezetőiből minél többet kapcsoljunk 
be az igazgatóválasztmányba. 

A három vidéki egyesület elnökei közül az egyik az Orszá-



gos Egyesületnek is elnöke, a másik az igazgatóválasztmány 
tagja, a harmadik egyesület elnökét csak néhány hónap óta tisz
telhetjük az egyesület tagjai között. 

Mindenkor súlyt helyeztünk azonban ar ra is, hogy a vidéki 
egyesületek egyéb funkcionáriusait is lehetőleg bekapcsoljuk 
az igazgatóválasztmányba s így ma is legalább 10—12 olyan 
igazgatóválasztmányi tagunk van, aki egyik vagy másik vidéki 
egyesületnél az ügyek vezetésében résztvesz. 

Nem az Országos Erdészeti Egyesületen múlt, hogy a meg
állapodás nem jött létre, hanem azon, hogy a vidéki egyesületek 
a maguk függetlenségét nem óhajtották feláldozni. 

Pedig akárhogy elemezzük is a dolgot, a vidéki egyesüle
tek tagjai túlnyomó részben az Országos Egyesület tagjaiból 
rekrutálódnak s így a vidéki egyesületek tagjainak határozat
hozatalra jogosult túlnyomó többsége úgyszólván sohasem más, 
mint egy kisebb vagy nagyobb töredéke az Országos Egyesület 
tagjainak s az Országos Egyesületben és annak a vezetésére — 
alapszabály szerint — hivatott szerveiben feltétlen kisebbség. 

A függetlenség fenntartása tehát lényegében nem jelent 
egyebet, mint hogy a kisebbség olyan szervet alakít magának, 
amelyik szervnek a keretén belül a maga akaratát tudja hatá
rozattá emelni és azt kifelé is dokumentálni. 

Országos vonatkozású kérdésekben tehát azt jelentette ez 
a rendszer, — amire már néhány példa is van —, hogy teljesen 
ellentétes vélemények feküdtek a szakminisztérium előtt, meg
nehezítve a döntést és az egyértelmű eljárást. 

Szóval, fog rajtunk az a bizonyos turáni átok, hogy közös 
cél érdekében nem tudjuk a magunk akaratát vagy elgondolá
sát a kialakult többségének alárendelni és vállvetve dolgozni 
azon, hogy a többségi elhatározás lehetőleg jól, a közre előnvö-
sen legyen végrehajtva. 

Valahogy úgy érezzük, hogy ez nem fedi egészen az ellen
zékiség fogalmát. 

A mi véleményünk szerint az ellenzéknek igenis, teljes joga 
van a maga véleményét hangoztatni és védeni mindaddig, amíg 
az egészséges vi ta után a megfontolt határozat létrejön. 

Ha azonban a határozat megvan, akkor az ellenzéki hiva-



tás — a mi véleményünk szerint — már nem az, hogy a hatá
rozat végrehajtását vagy érvényre juttatását akadályozni töre
kedjék, hanem igenis fenntartani a bírálat jogát és nemcsak 
rámutatni a hibára, de minden alkalommal megjelölni a ki
vezető utat és így segítségére lenni a többségnek abban, hogy 
az általa helyesnek elfogadott rendszer vagy intézkedések lehe
tőleg hibamentesen kerüljenek végrehajtásra. 

Mert az a körülmény, ha a kisebbség az általa eredetileg 
ellenzett határozatoknak csak a hibáira mutat rá, de előnyeit 
minden alkalommal figyelmen kívül hagyja és nem jelöl meg 
olyan más utat, amelyiken a kívánt célt el lehet érni, az olyan 
ellenzékiség terméketlen. 

H a az ellenzék ügyet szolgál, akkor nemhogy rossznéven 
venné, de örülni fog annak, ha az általa megjelölt kivezető utat 
a többség elfogadja s az a keresztülvitelnél helyesnek bizonyul. 

Másrészről azonban nem szabad zokon vennie azt sem, ha 
a többség a maga elgondolását a viszonyok által kívánt mérték
ben fejleszteni, javítani kívánja, tisztán azért, hogy a közös 
célt jobban megközelíthesse, vagy könnyebben érhesse el. 

Nincs a kapacitálásnak, az egyesületi élet törvényes kere
tein belül mozgó harcnak, adatszolgáltatásnak, stb. olyan mér
téke, amit kifogásolni lehetne. 

A z alaptétel azonban az, hogy minden, az egyesület kebelén 
belül lefolyó vitának, küzdelemnek az alapszabályok által meg
szabott kereteken belül kell maradnia. 

A z ezeken a kereteken kívül álló tényezőknek az egyesület 
elhatározásaiba bármilyen módon való bevonása vagy bevonni 
akarása nem más, mint a többségi határozathozatalnak illeték
telen külső tényezők bevonásával való befolyásolása, vagyis a 
ma elfogadott kifejezéssel élve: terror. 

Nem először történik meg éppen a Felsődunántúli Erdé
szeti és Vadászati Egyesület részéről, hogy körlevelekkel gyűjt 
az egyesület tagjai és nemtagok között aláírásokat bizonyos 
álláspont mellett, természetesen a maga, kétségtelenül jószán-
dékú, de éppen olyan kétségtelenül egyoldalú információ 
alapján. 

A z így összegyűjtött aláírásokra támaszkodva kívánja az-



után akár a hivatalos körök, akár az egyesületben elöntésre 
hivatott szervek elhatározását befolyásolni. 

M i 100%-ig elismerjük mindenkinek azt a jogát, hogy a 
maga meggyőződését propagálhassa, annak híveket szerez
hessen. 

A z egyesület keretén belül azonban az elhatározásra és a 
véleménynyilvánításra nézve tiltakozunk még az ellen is, hogy 
akárki az ilyen módon gyűjtött aláírásokat, vagy az ilyen mó
don szerzett nyilatkozatokat az elhatározás befolyásolására 
kívánja felhasználni. 

A z Országos Erdészeti Egyesület sohasem tette és remél
jük, nem is fogja megtenni azt, hogy ilyen célokra külső tá
masztékot keressen és ezzel akarja fedezni a maga állásfogla
lását. 

A mi meggyőződésünk szerint azok az urak, akik köz
gyűlési határozatból az egyesület vezetőségében bent ülnek, tel
jes tudatában vannak annak a súlyos felelősségnek, amelyik 
őket a határozathozatalnál terheli. 

A k i pedig ennek a felelősségnek a tudatában van, arra 
nézve teljesen közömbös lesz, hogy kívül álló tényezők közül 
százan, vagy ezren milyen véleményt nyilvánítanak. 

Meg fogja mondani a maga véleményét, határozatképpen 
is állást foglal mellette és állni is fogja érte a teljes erkölcsi 
felelősséget. 

A z ellen azonban a leghatározottabban tiltakozunk, hogy 
az összességnek 14—15%-át kitevő és újból állítjuk, hogy egy
oldalúan informált egyén vagy intézmény állásfoglalását több
ségi állásfoglalásnak tüntessék fel akár kifelé, akár az egyesü
letben. 

Még kevésbbé tartjuk helyesnek az olyan beállítást, ha a 
nyilvánvaló kisebbség képviselői az egység megbontását, az 
egyesületből való kilépést stb. hangoztatják arra az esetre, ha 
a törvényszerűen kialakult többségi határozat az 5 állásfogla
lásukat nem fedné. 

A legkevésbbé jogosult ez annak a kisebbségnek a részéről, 
amelyik a maga egyesületének a függetlenségét annyira han-



goztatta, ma pedig nem akar mást, mint korlátozni az Országos 
Egyesület többségének szabad elhatározását. 

A z ilyen érvelés lehet akármi, csak kormányzati elv nem, 
mert a kisebbségi akaratnak a többségre ilyen eszközökkel való 
ráerőszakolása — újból hangoztatjuk, hogy terror, ebben pedig 
már volt részünk és azt hisszük, hogy igen kevesen kívánják 
vissza. 



Puszcza Biaíowieza írásban és képen 
írta: Petr i János oki. erdőmérnök. 
B) csoport: (agyagtalajok, lápok). 

Az ide tartozó talajok, leginkább a folyók eredeténél és azok 
mentén terülnek el. A Puszcza területkimutatásánál láttuk, hogy 
ezek mintegy 3000 hektárt foglalnak el. A folyók sekély esésük és 
szabályozatlan voltuknál fogva, nagyon lassan vezetik le a talajvizet, 
így az őszi és tavaszi időszakban azok messzire kiöntenek és ellápo-
sítják a partokat és azok környékét. 

A 12. sz. ábra a Gwosna patakot és annak elláposított partjait 
mutatja be. Ez csak egy kis jelentéktelen folyócska, ennél sokkal 
nagyobb elláposító képességgel bírnak a nagyobb folyók. A z ellápo-
sodásnak egy másik oka, hogy a mélyen fekvő területeik rendesen 
kötött agyagtalajból állanak, amelyek az összegyűjtött csapadékot nem 
engedik magukon keresztül, viszont lejtésük nincsen. Rajtuk az ösz-
szes felemlített fenyő és lombfafélék megtalálhatók, otthonosan azon-

12. ábra. „Részlet a Gwosna partról". 



IS. ábra. „80 éves nyomorék, erdei fenyőállomány lápon". 

ban csak az éger, kőris, szil, nyír, rezgő nyár és fűzfajok érzik 
magukat. 

Előfordul, hogy csak a száraz talajokat kedvelő erdei ftnyö, itt 
elegyetlen, nagyobb területű állományokat alkot. 

E z az az eset, amikor egyéb fafaj hiján a természet nem odavaló 
állományt telepített és ezáltal az optimális viszonyok kiválasztásának 
törvényét látszik megcáfolni. 

Ezeknek a faegyedeknek a koronájuk félig száraz,. mohás ágaik, 
kajsza, törpe törzsük az első tekintetre elárulják a kedvezőtlen élet
feltételek melletti vegetálást, lásd a 13. sz. ábrát. 

A z „ A " alatt ismertetett erdőtípuscktól eltérőleg, a „ B " csoport
hoz tartozó erdők teljesen más jelleggel bírnak. Előbbieknél majdnem 
mindenütt hiányzott a sűrű aljnövényzet, itten ez áthatolhatatlan 
sűrűségben pompázik és igaz őserdő külsőt nyújt a tájnak. 

Szárazabb helyeken (magas lápokon), festői színekben díszlenek 
az Ur t ica urens, Urt ica dioica, az Impatiens noli tangere, a Mala-
chium aguaticum, az Equisetum arvense, a Cirsium palustrc, a 
Ohaerophyíllum aromaticum, a Stellaria uliginosa, a Caltha palustris. 
az Orchis maculatus, az. Aspidium f i l ix mas, a Gallium uliginosum, a 
Luzula sudetica és a Carex fajok. Ezek a területek, ember és nagy 
vad számára, csak télen, vagy nagyon száraz években közelíthetők 
meg és így a természet minden külső befolyástól mentesen .évszázado
kon keresztül magára hagyottan fejlődhetett növényzete. Egy ilyen 
részletet mutat a 1U- sz. ábra. A teljesen ellaposodott részeken az 
alacsony lápokon mái' csak a páfrányok és tőzegmohok sokasága u. ml 



lh. ábra. „Őserdórészlet lápos talajon". 

a Hypnum sehreiberí, a Hylacomium splendens, a H . triguetrum, a 
Climatium dendroides, a Polytrichum commune, a Sphagnum 
sguarrosum, a Sph. recurvum,, a Sph. parvifolium, Sph. sublicolor, a 
Sph. cuspidatum hirdeti az örökös életküzdelmet. 

Kisebb lápfoltok az egész Puszczában találhatók, nagyobb kiter
jedésben a keleti széleken (lásd a 1. sz. térképet), ahol „bagnó" név 
alatt mint Bagno Glemboki Kont, Bagno Dz ik i Nikor , Bagno Konty 
ismeretesek, ezek a lápok már a rokitnói mocsarak nyúlványai. 

Erdőtípusonkint rövidesen és szemléltetően összefoglalva a 
bialowiezai Puszczát, az alábbi arányszámszerint oszlik meg a fafajok 
jelenléte. 

Elegyetlen fenyőerdő van . 69% 
Elegyes lomb- és fenyőerdő 
Elegyetlen lomberdő 13% 

Összesen: 100% 

Az egyedüli jogcímet az „őserdő" névre az állomány magas kora 
ée annak függ"vénye, az egyedek túlfejlett méretei adják meg. 

Hogy fogalmunk legyen egy ilyen túltartott faóriásról a 15. sz. 
ábrán bemutatok egy több száz éves kocsányos tölgyet, melynek ma
gassága 38 m, egyenes, ágmentes, hengeres törzse 7.40 m kerületű, 
2.35 m átmérőjű, köbtartalma pedig megközelíti a 40 nr'-t. 



15. ábra. „Évszázados tölgyóriás a Gwosna-folyó partján". 

A mellette álló férfialak eltörpül az átmérő vastagsága mellett. 
Erde i fenyőből 20 nr-es egyedek uralják európai viszonylatban is 

a rekordot; egy ilyen fatörzs elegendő, hogy az ottani parasztember 
egész faházát felépítse belőle. 

A z egyes korosztályok jelenlétéről a lö/a. számú grafikon ad 
világos képet,, amelyről látható, hogy az állomány zömét a 100 évnél 
idősebb korfökok képezik. Ezen egyúttal az is szembetűnik, hogy a 
lombfáknál sokkal kevesebb a középkorú állomány, mint a fenyőfélék
nél. Körülbelül ebben a kis arányban van képviselve az 1—20 éves 
fiatalkorú állomány is. Ennek magyarázata a már többször említett 
vadkárokban .keresendő, ezek ugyanis szívesebben keresik fel a lomb
fák fiatalosait, mint a fenyőfélékét. 

AomJoarcto SrcLao ns luc far2//o 
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Nem kevésbé érdekes az az adat sem, amely Puszcza Bialowiezá-
nak pénzbeli egyenértékét mutatja k i , amely szerint 

az 1—20 éves állomány értéke 1.7 millió márka 
a 20 évnél idősebb állomány 656.0 millió márka 
a talajérték . 10.7 millió márka 
a beruházott érték ' .10.0 millió márka 

Összesen: 678.4 millió márka 

= 922.6 millió pengő. 
Ezt a kimutatást még 1917-ben készítette a német hadvezető

ség és mint akkori adatot megbízhatónak lehet elfogadni 
Azóta ugyan történtek nagyobb kitermelések, de ez az erdő 

akkori állapotán nem változtatott annyit, hogy előbbit mint érdekes 
adatot jelentéktelen módosítással el nem fogadhatnók. E z az erdő ak
kora értéket képvisel, amellyel Csonkamagyarörszág egy évi állami 
költségvetését lehetne fedezni. 

Ha a kimutatott fatömeget elosztjuk az erdő területével, látjuk, 
hogy 1 ha-ra. kb. 266 m 3 esik, ami rendkívül kicsi fatömeg. Ennek 
magyarázata lábban rejlik, hogy az uralkodó idős fák nagy növé?i 
területet foglalnak el és környezetükben minden más egyedet el
nyomnak. 

Erdővédelem : 
Látjuk, hogy az ilyen túlkoros állomány nevelése gazdasági szem

pontból nem indokolt, mert az erdőben rejlő tőke nagyon alacsony 
%-kal kamatozik, amellett erdővédelmi szempontból kimondottan 
káros, mert az idős fák a különféle betegségek csírafészkei. 

Ezek a fontos tényezők a múltban eltörpültek a vadászati célok 
mellett. Minden egyes ténykedést aszerint bíráltak meg, hogy elő
nyös-e, vagy hátrányos-e a vadnak, magát az erdőt pedig csupán imint 
annak neveléséhez szükséges területet tekintették. 

A z erdővédelem két momentumból tevődik össze: 
1. Távoltartani a károsítókat. 
2. Á megjelenteket pusztítani. 
H a emberi kéz bele nem avatkozik, akikor a természet önmagát 

tartja egyensúlyban. 
A z első lépés az ember részéről erdővédelem szempontjából már 

akkor történik, amikor mesterséges felújításnál célszerűéit megvá
lasztja az elültetendő fafajt. 

Puszcza Bialowiezán a természet maga gondoskodott már ősi 
időktől fogva a felujulásiról. Minden egyes fafaj a neki legmegfele
lőbb termőhelyein igyekezett gyökeret verni , miáltal a legfontosabb 
erdővédelmi lépés megtörtént. 

A z erdő még ma is összefüggő egészet képez, mezőgazdasági te
rületekkel csupán két helyen van megszakítva: Biaíowieza község 



beltelkei és a Narew folyó mentén elterülő települések gazdasági föld
jei által, ami viszonylagosan elenyésző terület. (Lásd az 1. sz. tér
képet.) 

Ezen adatokból következtetve az erdőt a legeltetés és az azzal 
járó káros következmények nem fenyegetik, továbbá a közelében lévő 
művelés alatt álló mezőgazdia sági földek kicsinysége miatt a csere
bogár veszedelmes mértékű elszaporodásától nem kell tartani, mint 
azt a mult is igazolja. Ennek a két veszedelemnek az elkerülésével 
sikerült az erdőt mind mai napig egészséges állapotban megtartani. 

A különböző rovarkárosítók jelenléte nem hiányzik, azonban 
csak akkora mértékben szaporodhatnak el, amennyire az erdő élet
közössége ezt magával hozza. 

Összehasonlítva a mi erdeink rovarvilágát az ottanival, az alábbi 
eltérést látjuk. 

A primer károsítok, amelyek physiologiailag károsak és kultúr 
erdőkben sokszor érzékeny károkat okoznak az egészséges fák hán
csának, leveleinek, fiatal hajtásainak megrágásáv&l, mint pl. a: 

Levéltetvek (aphidinae-k), paizstetvek (coccinae-k), levéldara
zsak (tewthredonidae-k), levelészek (chrysomelidae-k), lepkék (lepi-
dopterae-k) és az ormányosok (curculionidae-k) különféle fajai, 
Puszcza Bialowiezán csak nyomokban találhatók. A tűk, levelek, fiatal 
hajtások minden torzképződménytől mentesen, egészségesen, épen 
végzik funkciójukat, ami a felsorolt károsítok csekély számára enged 
következtetni. . 

A gubacsdarázs és a Chermes abietis károsításai ismeretlenek, 
holott a mi tölgy és lucfenyő erdeinkben el sem képzelhető ezeknek 
távolmaradása. A nálunk annyira rettegetett Hylobius abietis ugyan
csak nem veszedelemes az elég szép számú erdei fenyő csemeteker
tekre. Bár jelenléte nem hiányzik, de ténykedését úgy magyarázzák, 
hogy inkább idősebb fák koronáin és fiatal hajtásain eszközli élet
funkcióját,, amiáltal észre nem vehető károkat okoz. Mive l nagyobb 
tarrvágások sem a múltban, sem a jelenben nem gyakoroltattak, az 
erdei fenyő tuskóját és gyökereit pedig már régebbi időktől fogva 
használják fel a terpentin előállításánál; így elszaporodásának lehető
ségei közvetett úton megvonattak. 

A z egyedüli veszedelmes elsődleges károsító, melynek az ottani 
viszonyok kedveznek, sz az apáca lepke hernyója; 200—300 holdas 
területeken Játjuk káros ténykedését, amelyről ma már csak a szór
ványosan álló enyvgyűrűsnyomokkal ellátott idős erdei fenyőtörzsek 
tanúskodnak. Előnyére szolgál ennek a károsítónak az is, hogy 
parasita ellensége nincs, amiért is képes annyira elterjedni. 

Gyakrabban és erősebb mértékben jelentkezik a : tölgy levelén 
a tölgymoly (Tinea complanella), a szil levelén a Schizoneura ulmi, 
megjelenésük azonban nem bir komoly jelentőséggel. 



A megemlített károsítok monophagok (csupán egy fafajon pusz
títók), nagyon válogatósak, korra és fanemre. 

Egyesek csak a fiatalosokat, mások viszont az idős állományokat 
keresik fel, már pedig úgy egykorú, imint azonos fajú állomány na
gyobb összefüggő területen a Puszczában nincs, tehát hiányzik a ked
vező körülmény azoknak veszedelmes méretű elszaporodásához. 

Előbbiekkel szemben a szekundér károsítok megjelenése elég 
gyakori. Ezdk főleg beteges állományt támadnak meg és technikailag 
károsak. 

Lépten-nyomon jelentkeznek a; díszbogarak (buprestidae-k), 
fúróbogarak (Lymexilonidae-k), faragók (Anobidae-k), cincérek 
(Cerambicidae-k) és a szúfélék (Scolytidae-k) számos fajai, azonban 
eddig még veszedelmesebb tömegekben soha, a természet egyensúlya 
eddig megakadályozta; az indexen túli elszaporodást. 

Jelenlétük oka abban rejlik, hogy az elhalt és beteges faegyede
ket a múltban nem távolították el, holott a mi ápolt erdeinkben még 
a lehullott ágak is kikerülnek az erdőből, miáltal a lárvák melegágyai 
kipusztulnak. Beteges fákon kívül a károsítok megjelenése egészséges 
állományban nem tapasztalható, ennek értelmében olyan erőknek kell 
közreműködniök, amelyek a járványszerű tovaterjedést megakadá
lyozzák. 

Ezek közé sorozzuk: 
1. A természetesen elegyült állományt. 
2. Az időjárás mostohaságát; a korán beálló fagyot, a huzamo

sabb ideig tartó esőzéseket, amelyek .nemcsak közvetlenül ártanák a 
kárositóknak, hanem különféle betegségek terjesztésével közvetett 
úton is óriási veszélyt hozhatnak rájuk. 

3. A károsítok ellenségei: 
utóbbiak részint a) rovarevő emlősök, 

b) rovarevő madarak, 
c) rovarevő rovarok 

és á) rovarokat pusztító parasiták. 
Az emlősök között van: a vaddisznó, a űün, a vadkan, a cickány 

és a denevér. 
Erdővédelmi tevékenységükkel ott teszik magukat nélkülözhetet

lenné, ahová a többi rovarpusztító nem fér. 
A madarak közül megemlítem mint leghasznosabbakat: a kaku-

kot, a rigót, a harkályt, a fakuszt, a csuszkát és a cinkék sokaságát. 
A rovarevő1 rovarok közül: a hangyákat (formicidae), a futrinka 

féléket (carabicinae), az orrgyilkos legyeket (asilidae), a staphylinae-
ket és a coccinellidae-ket. 

Hátra vannak még a legfontosabbak, a rovarparasiták. Ezekhez 
tartoznak: a fürkészek (ichneumonidae) és a tachina-legyek (tachi-
nidae). Ezek azáltal válnak hasznossá, hogy petéiket a puhatestű róva.-



rok (lepkék, hernyók) testére rakják, az ott kikelő lárváik pedig a szó 
szoros értelemben felfalják őket. 

• Mennél virágzóbb a flórája valamely erdőnek, annál jobban érvé
nyesül a parazita világ, mert a paraziták kifejlődésükhöz rendszerint 
más rovarfajokra vannak utalva, amelyek viszont más növényeken, 
más cserjéken és fákon élnek, mint előbbiek. 

' E z az erdő ezeknek a parazita rovaroknak kedvezőbb talajt nyújt, 
mint a mi tisztított kultúr-erdeink. 

A fennálló veszedelem (a kártékony rovarok elszaporodásának 
lehetősége) mindaddig háttérbe szorul, amíg erőszakos és hibás emberi 
beavatkozások ennek segédkezet nem nyújtanak. 

így pl., ha mesterségesen nem odavaló fafajt telepítenének, vagy 
hosszabb ideig nagyobb mennyiségű bántatlan faanyag maradna az 
erdőben, vagy nagyobb tarrvágásokat eszközölnének, abban az esetben 
a jelenleg még szekundér károsítok könnyen előlépnének primer káro
sitóknak. 

Rövidesen összefoglalva az elmondottakat, megállapítható, hogy 
Puszcza Bialowiezán háttérbe szorulnak a primer és előtérbe a szekun
dér károsítok. A mi erdeinkben ennek éppen fordítottja látható. 

Mohok: 

Bár ezek nem élősködők, mégsem kívánatosak, mert jelenlétük 
erősen gátolja a levegő cirkulációját, így ezeket is a károsítok közé 
sorolom. 

Tulajdonképpeni működési területük a fák kérge, ahol helyenkint 
olyan tömegesen lépnek fel, hogy jelenlétük más színezetet ad a kör
nyezetnek. A z eredeti pirosbarna lúc fenyő és narancssárga erdei fenyő 
törzse ezüstszínűvé válik; a nyárfák, gyertyán, hársfák zöldesszürke 
kérge sárgás, fekete vagy zöld rajzolatot kapnak a rajtuk lévő 
mohoktól. 

Jelen vannak az okkersárga, xanthoria parietina, a szürkészöld 
levélszerű Parmelia physodes, a különös rajzalakú Graphis scripta. 

Élő, egészséges fejlődésű fenyőket kevésbé támadnak meg. Ennek 
magyarázata abban rejlik, hogy ezek peridermája erősebben fejlődik 
az elhalt kéregcserepeket levetik és vele együtt a mohákat is. Ellen
ben, ha a fenyők nem kedvező körülmények közt fejlődnek, vagy ha 
elhaltak — teljes egészükben ellepik őket a mohok. 

A fenyőfélék törzsén látható a Lecanura sulfusca és az Evernia 
furfuracea. 

Idős lúc fenyő ágairól hosszú szálakban csüngnek a Briopogon 
iubatum, Usnea barbata és az Usnea longissima. 

A mohok gyakori előfordulása nem a beteges állományokra vezet
hető vissza, hanem annak túlidős korára. 



. A , tulajdonképpeni növényparaziták a 
gombák. 

A sötét és nedves erdő nagyon kedvez fejlődésüknek. A z ehető és 
mérges gombák úgyszólván teljes számban képviselve vannak. 

Erdészeti szempontból azonban csak a fákon élősködők játszanak 
fontos szerepet. A leggyakoribb a Polyporus applanatus, % m átmérő
vel bíró termőtesteivel. 

A gyertyánon a Polyporus ignarius, a nyíren a P . fomeníarius, 
erdei fenyőn a Trametes pini , a lúc fenyőn a Polyporus annosus, a 
tölgyön a P. sulfureus, lápos talajon levő nyíreken a P. betuhrius élős
ködik. 

Nálunk különösen a lucfenyőt megtámadó Agaricus melleus, i t t 
tisztára lombfákat támad meg parazitikus úton; saprophytikus úton 
azonban minden fafajt. 

A paraziták által meggyötört faegyedeket tovább pusztítják a 
saprophyta-gombák. Messziről világít a Pholiota flamans sárgás és 
sötétebb foltokkal ellátott termőteste, valamint a barnasárga és gyü-
mölcsszagú ehető Pholiota mutabilis. Elhal t erdei fenyőn a fehérszínű 
Pleurotis mitis, tölgyön a Daedalea guercina, gyertyánon az olívzöld 
Pleurotus serotinus, elhalt rezgőnyárfákon a Hydnum corraloides lát
ható, amelynek, mint neve is mutatja, termőteste korall alakú és vé
gül minden lombfán megtalálható a Palyporus hirsutus. 

A z említett károsítok mellett az erdő legnagyobb elle nsége az 

erdőtűz. 
E z nemcsak az állományt fenyegeti elpusztítással, hanem, ami 

ennél még nagyobb baj, a talaj beláthatatlan időre elveszti termő
képességét. A z ilyen erdőtüzektől sanyargatott területek csak nyomorék 
állományt képesek nevelni. A z a körülmény, hogy a kitermelt faanya
got az eredéi vasutakon szállítják el, bőven nyújt alkalmat ilyenek 
keletkezéséhez. 

Szélkárok 
nagyobb területen ismeretlenek, csak a kimagasló öreg, reves példá
nyoknál tapasztalható széldöntés. Egészséges fák csak ott esnek a 
széldöntés áldozatául, ahol a sekély termőréteg alatt e^y terméketlen 
nyers, vagy áthatolhatatlan altalaj (kőfok) van. 

A z ilyen helyeken a máskülönben erős karó és oldalgyökerekkel 
bíró fafajok is csak sűrű, vékony oldalgyökérzetet fejlesztenek, ami
lyen mélységben a termőréteg ezt megengedi. 

A tölgynek pl . elismerten erős karó- és oldalgyökerei vannak és 
a 16. ábrán egy idős kocsányos tölgyön mégis alig látunk vastag tartó
gyökeret. 

Erdészet: 
A „Reservat" kivételével ma az egész Puszczában belterjes gazdái-



16. ábra. „Szél által kidöntött sekély és vékony gyökérzetű. idős tölgy". 

kodás folyik. A kitermelt fa feldolgozására több fűrésztelep, papír
gyár, szénégető kemence, kátrány- és terpentinpárologtató létesült. 

A különféle fafajok jelenléte és kitűnő anyaga, állandóan bizto
sítják az erdő terményeinek könnyű értékesíthetőségét. 

Orosz éra idején úgyszólván minden használat szünetelt, az első 
nagyobb vágást a háború alatt a megszálló német csapatok eszközölték. 
Két év alatt (1916—1918.) mintegy 2 millió m : t fát vágtak le, az 
akkor még érintetlen erdőből. 

Háború után, 1924-ben, egy angol társaság, a „Century" kötött 
40 évre szóló használati szerződést a lengyel földmívelésügyi minisz
tériummal, évi 400.000 m 3 kitermelendő fatömegre. 

Minthogy azonban a társaság e megállapodást túllépte, 1929-ben 
az erdőkincstár a szerződést felbontotta, 1.5 millió zloty kárpótlás 
ellenében. 

A z angolok ottlétét ma is igazolja az ú. n. „Century Colonia"; 
egy pár sablonos téglaépületből álló házcsoport a község keleti szélén, 
amelyet fenti társaság saját tiszviselői számára épített és jelenleg a 
bialowiezai erdőigazgatóság alkalmazottjai lakják. 

Ügy a németek, mint az angolok által kihasznált területek erdé
szeti szempontból szomorú képet nyújtanak. Előbbieknek legalább a 
háború okozta vis-major helyzet szolgál mentségül, de utóbbiaknak 
azt sem írhatjuk a javukra. 

A „Century" csupán az üzleti érdeket tartotta szem előtt, teljesen 
megfeledkezve a felújítási és erdővédelmi teendőkről- Éppen ez indí
totta a lengyel kincstárt a megemlített lépésre. 



Ezek a területek ott éktelenkednek: nyír-., nyár-, gyertyán-, mo
gyoró-gyomfákkal, a l ig látni közöttük nemesebb fafajt. 

M a már más a helyzet. A gazdálkodás menetét az államerdészet 
kiváló szakemberei irányítják, ők eszközölnek célszerű használatokat, 
ők gondoskodnak a kihasznált területek felújításáról, annak védelmé
ről, ők végzik házilag a faeladást, egyszóval más szemmel nézik az 
erdőt, mint az attól távolálló, csupán hasznot leső- kereskedő. 

A z erdőhasználat elegyetlen állományokban, kisebb tarrvágások 
által történik, amely hasonlít a kulissza vágáshoz, csak a letarolt 
szélesség nagyobb, mint a famagasság kétszerese. 

A vágásterület hossza rendszerint az „1 werst négyszögnek" észak
déli oldala, a haladási irány pedig keletről—nyugatnak vonul, az ural
kodó északnyugati szél miatt. Nagyobb tarrvágásoktól, vagy kisebbek
nek szorosan egymás melletti elhelyezésétől erdővédelmi szempontból 
óvakodnak. 

Elegyes állományokban a szálaló üzemmódot alkalmazzák és a 
keresett áru szerint használják k i az egyes törzseket. 

Noha egy-egy főerdőhivatal területe átlag 8000 ha. kiterjedésű, 
mégsem képez önálló gazdasági üzemet, ilyet csak az egész Puszcza 
alkot. Értem alatta, hogy az egész Puszcza évi vágásterülete = 1200 
hektár; ezt a területet nem osztják szét arányosan az egyes főerdő-
hivatalok egymás között, hanem az állományok: korától, egészségi 
állapotától, továbbá a keresett fafajtól függően, az egyiknél nagyobb, 
a másiknál kisebb területen gyakorolnak használatot. 

A vágásterületek egy évig betelepítetlenül maradnak, mivel az 
állomány javarészt erdei fenyőből áll, amelynek i a magját a szél 
könnyen és messze elhordja, így megvárják a természetes felújulás 
eredményét. 

Siker vagy nemsiker szerint történik a hézagok utánpótlása, vagy 
a terület teljes mesterséges felújítása. 

Ennek szolgálatában állanak a főerdőhivataloknál meglévő cse
metekertek, ahol akkora mennyiségben nevelnek javarészt csak erdei 
fenyőcsemetét, hogy a készletből évenkint tetemes mennyiség kerül 
eladásra is. Kifogástalanul csak a lucfenyő újul fel, a fiatalos kefe
sűrűsége, a vad számára megközelíthetetlen élősövény. 

A lombfajok, különösen a tölgy mesterséges utánpótlására — 
sajnos — kevés gondot fordítanak, így ezek tisztára a természetes 
felújulásra vannak utalva. H a most az előbb említett vadkárosításokat 
is szem előtt tartjuk, akkor látni fogjuk, hogy az értékes lombfajokat 
a kipusztulás veszélye fenyegeti. 

Üzemtervben a vágásfordulót lombfáknál 150 évben, fenyőfélék
nél 100 esztendőben állapították meg. 

A kitermelt faanyagot a vágásterületen dolgozzák fel erdei válasz-



17. ábra. „Rönktérrészlet a hajnówkai fürésztelepről". 

tékká és mint ilyen, tengelyen lesz elszállítva a legközelebbi erdei 
rakodóra. 

Hajnowka: 
A kitermelt: tűzifa, bányafa, talpfa az ország belső piacain kerül

nek eladásra, a rönkök részint mint furnir, részint mint fűrészáru, 
exportcikket képeznek. 

A németek több helyen kisebb fűrésztelepeket állítottak fel, ame
lyeket hirtelen kivonulásuk alkalmával, kénytelenek voltak otthagyni. 
Ezek egyideig ilyen formában a lengyel kincstár szolgálatában is ma
radtak, azonban vagy három évvel ezelőtt összevonták őket és létesí
tettek egy modern centralizált fűrészüzemet — Hajnowkán. Nevezett 
község a Puszcza nyugati szélén fekszik, hátrányára teljesen exentri-
kusan (lásd az 1. sz. térképet). Ide torkollik az egész erdőgazdaságról 
minden sínpár, amelytől az erdő legtávolabban fekvő pontja, a Nikor 
főerdőhivatal délkeleti sarka, 55 km-re fekszik. 

Történt ez az összevonás abból azokból kifolyólag, hogy Hajnowka, 
a fővonalnak egyik vasútállomása, így az eladó összes fűrészáru egy 
helyben van, könnyebben megtekinthető és megközelíthető a messze 
földről ideutazó kereskedő részéről. 

Azonban a racionalizálási szempontok sem maradtak tekinteten 
kívül. Bár négy kisebb fűrésztelepnek még megkegyelmeztek, de ezek 
csak egy kis hányadát dolgozzák fel a kihasznált fatömegnek. 



18. ábra. „Hajnowka a polyák fa — Manchester". 

1 A 
Amint már említettem, egy hektár 266 m 3 fahozamot ad, így a 

Puszcza 1200 hektár évi vágásterületén évenkint 319.200 m 3-t termel
nek ki . H a ebből levonjuk azt a mennyiséget, ami mint erdei választék 
(tűzifa, rönkő) kerül a piacra és figyelembe vesszük, hogy Hajnow-
kán 180.000 m 3-t fűrészelnek fel, akkor látjuk, hogy a többi négy 
fűrésztelepnek vajmi kevés marad feldolgozásra. 

Ez a fűrésztelep 40 hektár területet foglal el (68 kat. hold!) és 
egy kis része & 17. sz. ábrán látható. 

A rönkteret ábrázoló képen, egyúttal az idekerült faanyagnak k i 
váló minőségéről is meggyőződhetünk. 

A 15 keretfűrész, 6 drb szalagfűrész, 4 drb dupla kerekfűrész, 10 
drb dupla ingafűrész, 25 drb szimpla ingafűrész, évenként 150.00 m 3 

fenyőfát és 30.000 m 3 lombfát fűrészelnek fel. 
A napi maximális teljesítmény 1000 m 3 , melynek feldolgozásánál 

1300 munkás keresi meg a kenyerét. 
Tölgyfából hídpallókat, deszkákat, bútoréifát, lécet készítenek. 

Egész utcasorokat képeznek az emeletes magasságban felraktározott 
készáruk, lásd a 18. sz. ábrát. 

Ezt látva el kell ismerni, hogy Hajnowka jogosan viseli a „polyák 
fa Manchester" nevet. . . 

Az itt feldolgozott áru tisztára az export számára készül. Francia-



ország, Németország, Belgium, Hollandia és legfőképpen Angl ia gyar
mataival a felvevő piacok. E r r e a célra Gdyna-ban (Dagzig mellett) a 
lengyelek önálló kikötőjében megalakult egy faexport kereskedelmi 
szerv, amely az üzletkötéseket elősegíti és lebonyolítja. 

A lengyelek bevallása szerint a franciák rossz vevők, akik minden 
komoly ok nélkül, rendeltetésre bocsátják a prima árut, csupán árle-
törési szándékkal. 

Érthető is a jogos felháborodás a lengyelek részéről, amit ez az 
eljárás szül, hiszen olyan elsőosztályú árut, mint amit ez a fürész
telep a biaiowiezai kitűnő faanyagból előállít, ma sem másutt, sem 
Lengyelországban már nem található. A z angol kereskedők igazi gent-
lemennek, akik pontosan fizetnek és indok nélkül nem kellemetlen
kednek. 

Találni Hajnówkán egy nagyobb száraz desztillácós üzemet i s , 
amely azonban magánkézben van, csupán a faanyagot szerzi be 
a kincstári erdőből. Főproduktuma a terpentin, mellékproduktuma a : 
faszén, a kátrány és a faecet. (Folytatjuk.) 



Belső telepítés a Duna-Tisza közén 
írta: Król Oszvald. 

Magyarországon a belső telepítés kérdése az utolsó években a 
legszélesebb köröket fokozott mértékben foglalkoztatta. Ez t igazolja a 
műszaki, közgazdasági és mezőgazdasági szakirodalom, a jelenlegi 
kormánynak a telepítés melletti ismételt állásfoglalása és a magyar 
gazdaszövetség szakértekezlete, melynek tárgya szintén a telepítés volt. 

A belső telepítés közismert fogalmát magyarázni felesleges. 
Itt csak annyit óhajtok kiemelni , hogy a belső telepítés közvetlen 
célja a népességnek az. állam területén belül való eltolása, i l le tve 
a népsűrűség megváltoztatása új lakóhelyek ós új mezőgazdasági üzem
egységek tervszerű létesítése által a népesedési és agrárpolitika külön
böző problémáinak megoldása érdekében. A telepítés tehát a közgazda
sági politika egyik intézménye, melynek kivitelezése azonban elsősor
ban műszaki feladat. 

Vizsgálataim a valóságból származó, gyakorlati példára fognak 
vonatkozni, mivel a belső telepítés általános viták tárgyát már ismétel
ten képezte. M i n t példát, Szeged város külterületének, i l l . földbirtoká
nak népességi és gazdasági viszonyait és az errevonatkozó statisztikai 
adatokat fogom felhozni, mivel a belső telepítéssel foglalkozó szakiro
dalom éppen ezen város kiterjedt birtokait azon területek közé sorolja, 
amelyek betelepítése közgazdaságpolitikai okokból feltétlenül szüksé
ges. Tekintve, hogy a Szeged város területén uralkodó viszonyok a 
Duna—Tisza köze egész területére jellemzők, szemléleteimnek és meg
állapításaimnak általános értéke is lesz. 

A z első kérdés, melyre felelni szándékozom, az, vájjon a telepítés 
szükségessége fennforog-e. Ezen kérdéssel a közelmúltban a közgazda
ságpolitikusok és a mérnököknek egész sora behatóan foglalkozott. A z 
összes vizsgálatok azon megegyező eredményhez vezettek, hogy belső 
telepítés Magyarországon — tekintettel az Alföld kedvezőtlen telepü
lési és népességi viszonyaira, a földbirtok kedvezőtlen megoszlására 
és azok következményeire — tényleg szükséges. 

Különösen Kerék utal az alföldi községek nagy terjedelmére és 
népességük nagy számára, végül a kizgazda- és munkásközségek v i 
szonylagos túlnépesedésre, mint olyanokra, amelyj elentékeny elvándor
lást okoz és az Alföld tervszerű betelepítését szükségessé teszi. 

Szándékomnak megfelelően ezen állítás helyességét a Szeged vároí= 



területén uralkodó viszonyok alapulvétele mellett óhajtom ellenőrizni. 
Vizsgálataim a város külterületének azokra a részeire vonatkoznak, 
amelyek majdnem kizárólag tanyarendszer szerint vannak betelepítve 
s amelyek a város V-alakú területének szárait képezik. Ezen terület
részek a várostól 30—40 km-nyi távolságra észak-nyugatra, i l l . nyu
gatra nyúlnak. Vizsgálat alá veszem tehát a város közigazgatási terü
letének túlnyomó részét, vagyis kereken 115.000 kat. holdat, mely terü
let főképpen buckás, dombos homokhói áll. A várostól legtávolabb eső 
területek Szeged város közönségének tulajdonát képezik s többnyire 
10 holdnyi parcellákban 25 évi iidőtartamra vannak foért>eadva. 

A z 1. sz. ábrából megállapíthatjuk, hogy a vizsgálat alá vont 
115.000 holdnyi, vagyis Í659 km 2 -nyi területen csak 5 faluszerű telepü
lés (Felsőközpont, Szatymaz, Szentmihál'ytelek, Röszke és Alsóközpont) 
van s hogy egy településre átlag 132 km 2 -nyi terület esik, ellentétben 
a Dunántúllal, ahol a községek átlagos területe 18.4 k m 2 . A települési 
viszonyok tehát Szeged területén sem térnek el az Alföld általános 
viszonyaitól, ahol Csongrád, Békés, Szolnok és Hajdú vármegyében 
egy község területe átlag 128 km 5 '. H a tehát az Alföldön faluszerű 
települések létesítését szükségesnek tartjuk, akkor ilyenirányú telepí
tési tevékenység Szeged területén is kívánatos, i l l . tovább folytatandó. 
A faluszerű településekben való hiány elsősorban azon körülményre 
Vezethető vissza, hogy Szeged város ezen települések elé hosszú időn 
keresztül mesterséges akadályokat gördített. 

Ezen állítás helyességét bizonyítja az a tény, hogy az utolsó év
tizedben a fenti akadályok megszűnése óta létesített faluszerű telepü
tések szép fejlődést mutatnak, amit minden oldalról elismernek. Ilyen 
települést (tanyaközpontot) két helyen létesítettek (Felső- és Alsóköz
pont), egy helyen pedig jelentékenyen kibővítették a már meglevő 
települést (Szentmihálytelken). 

További hasonló települések kezdő állapotban vannak, vagy létesí
tésük tervbe van véve. A nehéz gazdasági viszonyok azonban meg
akasztották az örvendetes fejlődést, mivel a közönség pénzhiánya a ház
helyek megszerzését és különösen az építési tevékenységet lehetetlenné 
tette. Ezen tény mindenesetre azt a kérdést veti felszínre, vájjon ma, 
a jelenlegi gazdasági viszonyok közt egyáltalában időszerű-e ilyen 
irányban haladó telepítési tevékenység. 

Faluszerű települések létesítése az Alföldön kétségen kívül ott 
kívánatos, ahol ez a tanyarendszer szerint be van telepítve éspedig 
kulturális, közgazdasági és gazdasági okokból, valamint az alföldi váro
sok érdekéből is. Ez t agrár- és várospolitikai oldalról egyaránt elisme
rik. Tonelli, aki ezt a kérdést várospolitikai szempontból tárgyalja, 
megállapítja, hogy ,,új falvaknak a teremtése kulturális és nemzeti 
érdek *és egybevág maguknak a városoknak az érdekével is, mert az 
új falvak, ha netalán közigazgatásilag önállók volnának is, gazdasági
lag nem vonhatják k i magukat a város centripetális ereje alól, hanem 



l/a. ábra. 



táplálni fogják annak iparát és kereskedelmét". 
Hasonló következtetéseket vonnak le gazdaságpolitikusok, mint 

Kaán és Kerék is. Űgylátszik, egy oldalról sem vonják ma már két
ségbe, hogy falurendszerű települések létesítése a tanyák közt szüksé
ges. Ezen elgondolás megvalósításánál adott esetben azon feltevésből 
kellene ki indulni , hogy kívánatos és célszerű minél több egyént az új 
település várható előnyeiben részesíteni. 

E z természetesen csak akkor lehetséges, ha a települést a betele
pítendő terület legsűrűbben lakott részén helyezzük el, ahol az egyes 
tanyák a lehető legkisebb távolságra fekszenek egymástól. A tanyák 
sűrűségét Szeged—Csengéié területére vonatkozólag a 6. sz. ábra tün
teti fel. A z egész területet 125 kat. holdnyi részterületekre osztottam 
fel és mindegyikére nézve a tanyák számát állapítottam meg. A z 5. és 
6. sz. ábra összehasonlítása eredményezi, hogy az utóbbi kartogram 
a tanyák sűrűségét sokkal jobban szemlélteti, mint az 5. ábra, dacára 
annak, hogy ezen maguk a tanyák vannak feltüntetve. Érdekes a 6. sz. 
ábrán megfigyelni, hogy a vasúti állomás milyen csekély mértékben 
ösztökélte a közönséget tanyák építésére. Ügylátszik, hogy a tanyák 
eloszlására a város felé vezető út és szomszédos községek közelsége 
sokkal nagyobb jelentőséggel bírt, mint a vasút. Ennek megfelelően 
tehát a város és a szomszédos falvak irányában haladó útvonalak is 
sokkal fontosabbak, mint a vasúti állomáshoz vezetők. 

A jövőben esetleg megvalósítandó telepítések célszerű elhelyezése 
a 6. sz. ábrából azonnal megállapítható. Ezen ábrából világosan tűnik 
k i , hogy a jelen esetben milyen helytelen lett volna egy új települést a 
belső-csengelei iskola vagy a vasúti állomás mellett létesíteni, ahogy ez 
többoldalról tervbe volt véve. E z esetben a lakosság többsége kénytelen 
lett volna továbbra is a falu előnyeit nélkülözni egészen eltekintve at
tól, hogy a vasúti állomás és a kérdéses iskola sokkal nagyobb távol
ságra fekszik, a várostól, mint azon helyek, melyek a kartogram alap
ján települések céljára tekintetbe jöhetnek. Ezzel kapcsolatosan fel 
akarom hívni a figyelmet a faluszerű települések közelében fennálló 
aránylag magas földárakra. E földárak mutatják azokat az előnyöket, 
melyeket a falu a hozzá közelfekvő területeknek nyújt. Ezen jelenség 
megfigyelhető a 2. sz. ábrán, ahol az 1932. évben tényleg fizetett föld
árak fel vannak tüntetve. A magas földárakat éppen a faluezerű tele
pülések közelében lehetetlen észre nem venni és másképpen megmagya
rázni, mint ahogy ez megtörtént. A földbirtokos városoknak meg van 
tehát adva a lehetőség arra, hogy ilyen telepítések létesítésével saját 
birtokuk értékét emeljék, ami fontossággal bírhat akkor, ha a városok 
ezt elidegeníteni szándkoznak. 

E r re eddig a városok nem igen gondoltak, sőt, mint már emlí
tettem, a faluszerű települések keletkezését is megakadályozták, hogy 
földesúri szerepüket biztosítsák és új önálló közigazgatási egységek 
képződését lehetetlenné tegyék, ami természetesen csak úgy sike-
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rülhetett, hogy különböző törvények és rendeletek mögé sáncolták 
el magukat. A köz érdekében tehát olyan törvényes intézkedésekre 
volna szükség, melyek a fenti akadályokat elhárítják és falurendszerü 
települések létesítésére egy bizonyos nép- és tanyasűrűség esetén mó
dot nyújtanak, mivel ez az egyedüli lehetőség a tanyarendszerű tele
pülések hátrányainak a kiküszöbölésére, i l l . a meglévő települési viszo
nyok javítására. 

Nem olyan egyszerűen áll a kérdés, ha eddig betelepítetten, vagy 
ritkán lakott területek betelepítéséről, i l l . egészen új települések lé 
tesítéséről van szó. E z esetben elsősorban ezt kellene eldönteni, hogy 
a telepítés mely rendszer szerint történjék, vájjon a tanya- vagy a 
falurendszer szerint. A tanyarendszer keletkezését az Alföld topográ
f ia i viszonyainak köszönheti, ahol a X V I I I . században, mint Koguto-
wi tz közli, „megyényi nagyságú teljesen néptelen területeknek az újra 
telepítése kezdődik. Ezen század elején száz meg száz régi magyar 
falunak helyén al ig találunk egy-egy romot, az életet a nagy alföldi 
faluvárosok képviselik, amelyek valahogyan túlélték a viharo; időket. 
Ezek legtöbb esetben felhasználták az alkalmat határaik megnövelé
sére és ezzel az akkor még jövedelmező állattenyésztés számára határ
talan területeket szereztek a pusztán. Ezeknek a városoknak népe raj-
zik k i aztán később, amikor a legelőket feltörik. De a pusztára ki
vonuló nép nem falvakat alapít, hanem legtöbb esetben, éppen a városi 
kommunitások nyomására megteremti az alföld' jellegzetes települési 
formáját, a tanyát, mivel a városból, tekintettel a nagy távolságokra, 
földjeit művelni, i l l . gazdaságosan használni nem tudja s egyéb alkal
mas hely hiányában saját földjén kénytelen tanyát ütni." De az ily 
módon keletkezett tanyarendszernek vannak nagy hátrányai, különö
sen kulturális és közigazgatási téren. 

Kérdés most már, vájjon a Duna—Tisza közén nagyobb össze
függő területek betelepítése esetén mégis alkalmazandó-e az eddig 
általánosan elterjedt tanyarendszer? Általánosságban bizonyára nem, 
mert a telepet a szükséges közigazgatási és kulturális intézményekkel 
ellátni és a kereskedelem és ipar elhelyezését biztosítani kell, ami más 
módon, mint faluszerű központok létesítése által, nem is lehetséges. 
Nagyobb területeknek kizárólag a tanyarendszer szerinti betelepítése 
tehát ma már al ig jöhet szóba, ha nem is vitás, hogy a tanyarendszer 
a mezőgazdasági üzem szempontjából előnyösebb, mint a falurendszer, 
mivel az emberi és állati munkaerő költségei a föld és a gazdasági 
udvar közötti távolsággal nőnek. E szempontból tehát leghelyesebb 
volna, ha telepes nem a faluban, hanem kint a földjén laknék. Ezért 
nem helyezi el aztán Vince a földműveseket a faluszerüen kiépített 
központokon, hanem k i n t a tanyákon, melyek azonban terve szerint 
a központoktól legfeljebb csak 1.5—2.0 km-nyi távolságra fekszenek. 
Szerinte a központok csak a szükséges kulturális és közigazgatási in
tézményekből állnának, azonkívül csak iparosok laknának ott. 



5. ábra. 



A tanyaközpontok, melyeket Szeged város külterületén létesítet
tek, megfelelnek Vince elgondolásának. Ezek kulturális intézmények
kel szintén rendelkeznek, de főképpen a közigazgatás célját szolgál
ják s gazdálkodók nem igen laknak ott. Ezen elrendezést azonban 
nagyobb, összefüggő területek betelepítése esetén nem helyeselném. 
A központokban nemcsak iparosokat, hanem minél több gazdálkodót 
is elhelyeznék, a közeli földek birtokosait feltétlenül, hogy minél több 
egyén élvezhesse a falu előnyeit. A távolabbi parcellákon azonban a 
tanyarendszert alkalmaznám és a falu közelében is akkor, ha a földek 
minősége és a művelési ágak azt kívánják, hogy a föld és a gazdasági 
udvar közötti távolság minél kisebb legyen, így pl. kieterjedt rétek és 
jobbminőségi legelőknél stb. Általánosítani nem lehet. Mind ig az adott 
helyzethez kell alkalmazkodni. Er re különösen a Duna—Tisza közén 
kell figyelemmel lepni, ahol a talaj minősége és ezzel a számbajöhető 
művelési ágak már egészen csekély távolságokra is változnak. 

Tekintettel a fentiekre, a Duna—Tisza közé nnagyobb, összefüggő 
területek betelepítésénél a falurendszer és a tanyarendszer kombinált 
alkalmazását tartom helyesnek. De a tanyarendszert általában csak a 
falutól távoleső területeken vélem szükségesnek, míg a faluhoz közel 
csak kivételesen. Hogy melyik távolság mellett lehet a falurendszer 
még gazdaságos, azt csak jövedelmezőség-számítás döntheti el, hi
szen nem szabad elfelejteni, hogy a gazdasági udvar és a földek 
közötti távolsággal növekvő emberi és állati munkaerővel kapcsola
tos többletkiadások az üzem tiszta jövedelmét teljesen felemészt
hetik. Itt csak annyit óhajtok még megjegyezni, hogy gyenge minő
ségű földek nagyobb távolságra az udvartól gazdaságosabban mű-
velhetők, mint a jótalajú földek. Ezen távolságok Kra f f t szerint 
gyümölcsöskertek létesítése által még meghosszabbíthatók. A sze
gedi külterületen található szőlőhegygazdaságok, amelyek kisebb-
nagyobb távolságokra fekszenek a tanyáktól, mutatják, hogy szőlő-
és gyümölcstermesztés és az udvartól való nagyobb távolság nem 
zárják k i egymást. 

Vince aggodalmát, hogy az új telepesek a falvakat előbb-utóbb 
majd elhagyják és kiköltöznek földjükre, alaptalannak tartom, ha 
a gazdasági helyzetük olyan lesz, hogy a falusi élet által nyújtott elő
nyöket tényleg élvezhetik. 

Kulturális igények mindig egy bizonyos anyagi jólétet tételez
nek fe l . H a ez hiányzik és a puszta megélhetésért való küzdelem 
a telepesek testi és lelki erejét teljesen igénybe veszi, akkor alig 
lesz kulturális igényük. E z esetben a telepesek a tanyai életet a 
fa lus ival szemben tényleg előnyben fogják részesíteni, mivel a 
tanyarendszer a munkamennyiség szempontjából mindenesetre elő-
nyösebb, mint a falurendszer. Ezen nézet helyességét igazolja a 
már ifent közölt tény, hogy a szegedi tanyai központoknak a mező
gazdasági konjunktúra idején megindult gyors fejlődését a súlyos 
gazdasági viszonyok teljesen megbénították. A tanyarendszert csak 





akkor fogjuk alkalmazni, ha a betelepítendő területek nagyobb 
távolságra fekszenek a falutól, vagy ha kiterjedt rétek és jobb
minőségű legelők állanak a rendelkezésre, melyek gazdaságos hasz
nálata azt követeli, hogy a gazdasági udvar túl messze ne legyen. 
A falut az előbb ismertetett okból mindig a jóminőségű földek 
közelében fogjuk elhelyezni azért is, mert a házhelyek melletti ker
tek is jó talajt kívánnak. 

A település sematikus elrendezése, amilyent Vince ajánlott és 
képben be is mutat, a Duna—Tisza közén csak ott lehetséges, ahol 
a terület sík. Buckás, dombos területen csak előzetes egyengetés 
után. Egyengetés által a helyes vízgazdálkodás kérdését sokkal tö
kéletesebben oldhatjuk meg, mint a felszíni vizek kényelmesebb 
levezetésével, ami éppen azon területeket fosztja meg a víztől, me
lyeknek erre a legnagyobb mértékben szükségük lenne. Hogy 
nagyobbszabású egyengetésekkel milyen munkaalkalmakat lehetne 
teremteni, ezt bővebben fejtegetni felesleges. Csak arra óhajtok 
rámutatni, hogy gazdáink a földegyengetésben igen nagy szorgal
mat mutatnak. E célra a szél hatását is ügyesen tudják kihasználni. 
Sajnos, ezáltal sűrűn kerülnek a vízjogi törvény rendelkezéseivel 
ellentétbe, mivel a felszíni vizek természetes lefolyását megakadá
lyozzák. A z egyengetéseket adott esetben tehát szabatos tervek alap
ján kellene végrehajtani. 

Eddig rámutattam arra, hogy a tanyatelepülések falurendszerű 
települések által sűrűsítendők és nagyobb összefüggő területek be
telepítése esetén a falurendszer a tanyarendszerrel kombinálva 
lenne alkalmazandó. A továbbiakban vizsgálom, hogy a népességi 
viszonyok szükségessé teszik-e a telepítést. Vizsgálataim főképpen 
a Szeged-vidéki viszonyokra vonatkoznak, melyek azonban jelleg
zetesek az egész Alföldre. Két táblázat adja a szükséges tájékozta
tást. A szegedi területekre vonatkozó adatokat tar ta lmazza az 1. sz. 
táblázat, míg a 2. sz. táblázatban a szomszédos községek megfelelő 
adatai vannak feltüntetve. A népsűrűségre vonatkozó adatok szem
lélteti az 1., i l l . az l / a sz. ábra. Itt említem meg, hogy Szeged kül
területe 15 kapitányságra van felosztva, ezen beosztás azonban ma 
már csak tájékoztatási célokat szolgál. A z ábrákból kitűnik, hogy 
a 'szegedi külterülettel szomszédos községi területek, — kettő ki
vételével, — sűrűbben lakottak, mint Szeged város területe, i l l . , 
hogy a szomszédos községekben a fejenként jutó terület kisebb, 
mint Szegeden. A z egyik kivételt egy t ipikus urasági község 
(Sövényháza) képezi. A népsűrűség Kiskundorozsmán 101.8, sőt; 
Sándorfalván 432.2. Ezen jelenségre vezethető vissza aztán a 
jelentékeny elvándorlás. A z elvándorlás, mely a 2. sz. táblázatból 
megállapítható, jellegzetes alföldi jelenség, melyre már Kerék is 
utalt. Ezen jelenséget különösen Kiskundorozsma és Sándorfalva 
községek mutatják, melyekben 11.5 és 9.9%-os természetes szaporo-



1. sz. táblázat 

A k a p i t á n y s á g •= 5 c S 612 JJ2 
'2 

JJ2 

n e v e 
területe lélek »3 g*2 

n e v e 
kma k.hold szám z | l 3 " . N 

n 

Átok háza 89.3* 15511* 6125 68 6 2.53 1211 12.8 2054 7.5 
Balástya 50.1 8717 2320 46.3 3.76 544 16.0 1068 7.2 
Csengéié 61.5 10687 3114 511.6 3.44 612 17.5 6/4 15.9 
C-orva 66.8* 11607* 3073 46.0 3.30 662 17.5 1304 8.9 
Domaszék 31.1 5399 2343 75.3 2 31 547 9.9 1012 5.3 
/etiérió 26.2 4553 1545 59.0 2.95 346 13.2 766 5.9 
Feketeszél 34.5 519^ 29̂ 3 84.7 2.05 676 8.9 1358 4.4 
Gajgonya 34.1 5922 2294 67.3 2.58 524 11.3 1381 4.3 
Királyhalom 72.0 12517 4839 67.2 2 59 1021 12.3 2092 6.0 
Mórahalora 44.9 7802 3873 86.2 2.01 ** ** ** 
Nagyszeksós 30.7 5338 2694 87.8 1.98 611 8.7 1129 4.3 
Őszeszék 34.9 6063 1560 44.7 3.88 382 15.9 899 6.7 
Röszke-
Szt.M.Telek 23.7 4122 4452 188.0 0.93 •* ** ** ** Szatymaz 
Zákány 

2.-1.3 4062 2273 97.4 1.79 613 6.6 897 4.5 Szatymaz 
Zákány 35.9 6233 21)22 56.3 3.1,8 450 13.8 1066 5.9 

* Erdőterület nélkül. 
** Mórahakwn és Röszke-Szt. M . Telek kapitányságban nemcsak 

tamyarendszerű, hanem nagyobb falurendszerű települések is vannak, 
mértis ezen kapitányságok gazdasági viszonyai a többi kapitányságokéval 
nem hasonlíthatók össze. 

2. sz. táblázat 

A község neve 
•3 •§ 

S " 

Tényleges Természete* "tft i 

1 1 * 
| 3 l 

A község neve 
•3 •§ 

S " 

szaporodás 

"tft i 

1 1 * 
| 3 l 

A község neve 
•3 •§ 

S " o/o o/o 

"tft i 

1 1 * 
| 3 l 

Jászszentlászló 51.0 1.72 6.4 18.8 —12.4 
Kiskundorozsma 101.8 1.70 2.4 11.5 - 9.1 
Kiskunmajsa 8?.0 2.02 5.6 14 3 — 8.7 
Kistelek 93.5 1.83 11.4 14.8 — 3.4 
Öttömös 81.4 2.13 9.1 21.5 -12.4 
Kusziamérges 87.0 2.0 15.3 24.3 - 9.0 
Sánriorfalva 432.2 0.39 0.6 9.9 — 9.3 
Sövényháza 22.9 7.58 13.3 20.3 — 7.0 

dással 9.1, i l l . 9.3%-os elvándorlás áll szemben. A z elvándorlók 
nagyré3ze természetesen Szeged város birtokára veti magát, ahol, 
mint kishaszonbérlő próbál szerencsét. Magától értetődik, hogy ezen 
elvándorló elemek anyagi ereje igen korlátolt. Ped ig éppen ők vo l 
tak azok, akik a városi birtok bérbeadása alkalmával a haszonbére-



ket indokolatlan magasságig felverték. E túlmagas haszonbérek oka 
részben a rendelkezésre álló bérparcellák korlátolt száma és az 
árverés útján való bérbeadás is, amitől azonban most már eltértek: 
Tehát megállapítható, hogy a kisbérlök súlyos gazdasági helyzeté-j 
hez nagyrészben a szomszéd községek relatív túlnépesedése járul 
hozzá, amelynek a feleslegét csak belső telepítéssel vezethetjük 
le sikeresen. 

E g y további figyelemreméltó jelenség a népsűrűség nagy inga
dozása Szeged város külterületén, ahol knr-k in t 44.7 és 110.1 kö-í 
zötti népsűrűségek fordulnak elő. Nem kevésbé érdekes a népsűrű
ség csökkenése radiális irányban a város belterületétől kifelé éá 
az egymástól eltérő népsűrűség a város tulajdonában és magán-: 
kézben levő területeken. Azon kapitányságokban, melyek egészben; 
vagy túlnyomó részben városi tulajdonban vannak, a népsűrűség 
átlag csak 55.7, míg a többi kapitányságok átlagos népsűrűsége 
66.2 lélek km 2-kint. A népsűrűségből következtethetünk továbbá a; 
mezőgazdasági üzemek intenzitására, mivel már Buchenberger 
bebizonyította, hogy r i tka lakosság, a mezőgazdasági termények 
iránti gyenge kereslet, relatíve alacsony földárak, külterjes üzerri 
éj alacsony terményárak éppen úgy feltételezik egymást, mint sűrű 
lakosság, a mezőgazdasági termények iránti nagy kereslet, relatíve 
magas földárak, belterjes üzem és magas terményárak. Ezen körül
ményből, hogy a városi birtok átlag ritkábban van betelepítve, 
mint a magánbirtok, továbbá, hogy a népsűrűség annál inkább 
csökken, minél messzebbre távozunk a város belterületétől, követ
keztethetjük, hogy a városi bir tokon és a várostól távoleső területe
ken külterjesebb gazdálkodást folytatnak, mint a magánbirtokon, 
vagy a város közelében. H a ezen következtetés helyes, akkor szük
séges, hogy a várostól messzirefekvő területeken, melyeket köveb 
keztetésünk szerint külterjesen művelnek, alacsonyabb földárak 
alakuljanak k i , mint a város közvetlen környékén, ahol belterjes 
gazdálkodás folyik. A 2. sz. ábrán feltüntettem az egyes magánbir-t 
tokban levő dűlőkben az 1932-es évben átlag elért földárakat, me-; 
lyekről megállapíthatjuk, hogy a várostól való növekvő távolságr 
gal tényleg csökkennek. Következtetésünk, hogy a várostól távoli 
fekvő gazdaságokban az üzem külterjesebb, mint a városhoz közei 
bekben, mivel a távolabbi területekben a népsűrűség kisebb, a föld
árak tanúsága szerint tehát helyesnek bizonyult . Természetes, hogy 
a külterjes üzemekben az állatállomány aránylag kisebb, mint a 
belterjesen kezelt birtokokon, amint azt a 4. sz. ábra szemlélteti. 
Minél messzebbre távozunk el a várostól, annál nagyobb azon terü
let, mely egy drb számos állatra esik. Igen figyelemreméltó jelen
ség, hogy ezen terület egyhelyütt még a 15.9 holdat is eléri, még
pedig olyan helyen, ahol a föld kizárólag kishaszonbérlők kezén 
van. Itt minden magyarázat felesleges. 



Az úfhomak ét a légvonalban méri távolságok 
kilométerben 

Jzeged-üengele v.á-ra vonatkoztatva 



A külterjesen művelt területeken nagyobb üzemegységek álla
píthatók meg, mint a belterjes gazdaságok között, mivel az üzem 
intenzitása azon mértéktől függ, amelyben a föld a termelésben 
résztvesz. A z üzemegységek nagyságát — sajnos — csak közvetve, 
a tanyák számából határozhattam meg. Bár ez nem azonos az üze
mek számával, a birtoknagyságként általam kiszámított értékek 
mégis relatíve helyesek és összehasonlításokra alkalmasak. A bir
tok nagyságára vonatkozó adatok az 1. sz. táblázatban, i l l . a 3. ez. 

/ ábrában vannak feltüntetve. Megállapítható, hogy általánosságban 
az üzemegység területe a várostól való távolsággal együtt növekszik 
s hogy a legnagyobb üzemegységek városi területen találhatók. 

Mive l az első telepítés végcélja a népsűrűség megváltoztatása, 
megvizsgáltam azt is, hogy a népsűrűség és a birtoknagy
ság között milyen viszony áll fenn. A keresett korreláció tényezője 
a 3. sz. táblázat szerint 0.97, ami annyit jelent, hogy a népsűrűség 
majdnem kizárólag a birtoknagyságtól függ. A fenti viszonyt a 

t = 25.8 — 0.20 s 
egyenlettel fejezhetjük k i , melyben t az üzemegységek átlagos 
területét, s pedig a népsűrűséget jelent i . A fent i egyenletet ábrá
zoló egyenest a 11. sz. ábrában tüntettem fel , melyből egy bizo
nyos népsűrűségnek megfelelő birtoknagyság minden nehézség 
nélkül megállapítható. Megjegyezzük, hogy a telepítések tervezésé
nél a birtoknagyságot egy bizonyos népsűrűség alapulvétele mellett 
i lyen módon meg lehetne határozni éspedig olyképpen, hogy a be
telepítendő terület környékén a különböző népsűrűségi viszonyok
nak megfelelő átlagos birtoknagyságot állapítjuk meg. H a már 
most visszatérve szegedi példánkhoz, jvagy a 11. sz. ábrára, vagy a 
fenti egyenlet szerint az egyes kapitányságokban az átlagos birtok
nagyságot, vagy a népsűrűséget kiszámítjuk, akkor a fenti jelen
ségek tényleges és számított értékei között az egyes kapitánysá
gokban kisebb-nagyobb különbözeteket találunk. Azon kapitánysá
gokban, melyekben a föld kizárólag vagy legnagyobbrészben kÍ3-
haszonbérlők kezében van, a tényleges birtoknagyság, i l l . a nép
sűrűség nagyobb, mint a számított birtoknagyság és népsűrűség. 
Ebből következik, hogy a föld az átlagnál nagyobb mértékben vesz 
ré3zt a termelésben, i l l . kénytelen az átlagnál több embert eltar
tani . A természeti és gazdasági adottságok tehát olyanok, hogy a 
tényleges birtoknagyságnál kisebb terület önálló üzemegységnek 
nem alkalmas, i l l . a meglévőnél csak kisebb számú lakosság talál
hatna kielégítő megélhetést. 

H a most eddigi vizsgálatainkat összefoglaljuk, akkor leszegez
hetjük, hogy az Alföldre jellemző, kedvezőtlen [települési és gazda
sági viszonyok Szeged területén is feltalálhatók. A jelenlegi viszo
nyok megváltoztatása tehát tényleg szükségesnek mutatkozik, te
kintet tel a falurendszerű települések csekély számára és a külterjes 



11, ábra. 



gazdálkodásra. További kérdés, hogy a kedvezőtlen viszonyok meg
változtatása milyen úton volna elérhető? Elég volna-e talán egy
szerűen e terület népességét sűríteni és ezzel egyidejűleg az üzem
egységeket területileg csökkenteni, vagyis más szóval e területet 
betelepíteni? Bizonyára nem, mivel előbb gazdasági lehetőséget kell 
teremteni arra', hogy a kérdéses területen az eddiginél több ember 
találjon megélhetést. Előbb tehát a belső telepítés alapfeltételei
ről kellene gondoskodni, melyek mindenek előtt az értékesítési lehe
tőségekben és a gazdasági termények negfelélő áraiban keresen
dők. E^ek viszont nagymértékben u jól tervezett és jól kiépített 
úthálózattól függnek, mivel a terményekért aránylag magas ái*a-
kat csak akkor é-'hetünk el, ha a szállítási költségek csekélyek. 
Közömbös, vájjon a szállításról a termelő, vagy a vevő, i l l . a fo
gyasztó gondoskodik. Utak nélkül magasabb terményárak nem kép
zelhetők el, megfelelő árak nélkül belterjesebb gazdálkodás, kisebb 
üzemegységek vagy sűrűbb lakosság nincsen, tehát belső telepítés 
sincs. Már fent megállapítottuk, hogy a távolság milyen jelentő
séggel bír a népsűrűségre és a gazdaságok üzemére. Minél jobban 
eltávolodunk a város belterületétől, annál ritkább a lakosság, annál 
nagyobbak az üzemegységek, annál csekélyebb az állatállomány és 
a gazdasági üzemek intenzitása. H a tehát a jelenlegi állapotokon 
változtatni szándékozunk, ez elsősorban csak a távolságok csökken
tése által megfelelő utak létesítésével történhetik. A z úthálózat 
kiépítése nélkül minden, a telepítésre kiadott fillér pazarlás. Spe
ciális szegedi esetünkben tehát nem telepíteni, hanem először uta
kat ke l l építeni és aztán telepíteni. A k i ez esetbén az építő tevé
kenységet támogatja, a telepítési tevékenységet is elősegíti. A mai 
adottságok mellett a városi birtok elidegenítésétől sem várható a 
gazdasági viszonyok javulása, mivel az új tulajdonosok épp olyan 
külterjesen volnának kénytelen gazdálkodni, mint ma a kishaszon-
bérlők. Egyelőre tehát sem a telepítés, sem a városi b i r tok elide
genítése nem időszerű, hanem a távolságoknak jó utak által való 
csökkentése szükséges. H a az megtörtént, akkor nem áll többé aka
dály a telepítés útjában, akár az állam, akár a város kezdeményezi 
azt. Sajnos, ezek csak egy távolabbi jövő tervei, egyelőre csak 
annyi t látunk, hogy a várostól északra elterülő városbirtokot kiépí
tett út egyáltalában nem közelíti meg, míg a város és a nyugatra 
fekvő városbirtok között csak egyetlen egy kiépített útvonal képezi 
az összeköttetést. 

Már eddig is több okot hoztunk fel , amely a belső telepítést 
szükségessé teszi, de rámutattunk arra is, hogy az eredményes 
telepítés tevékenységének előfeltételei is vannak. De kérdés, vájjon 
a belső telepítés a jelenlegi viszonyok mellett lehetséges-e? 

Nem állhat fenn kétség eziránt, hogy ezen kérdésre mit kell 
fe le lni . H a arról van szó, hogy népünk részére megélhetési lehető-



gégéket kel l teremteni, akkor lehetetlenség nincs. K e l l , hogy a n n y i 
erkölcsi és anyagi erőnk legyen, hogy a földmívelő nép jogos igé
nyeit kielégítsük. A z út, amelyen majd járnunk k e l l , részben még 
új és ismeretlen, tehát csak tapogatózva és keresve léphetünk reá 
és minden elhamarkodásnak a legkellemetlenebb következményei 
lehetnek. Gazdasági v i szonyaink azonban mégsem oly kedvezőtle
nek, hogy széleskörű telepítési akciót okvetlen meg kellene indí
tani. Hiányoznak ehhez az anyagi eszközök is. Tehát van még 
időnk, hogy a telepítési kérdés megoldását alaposan előkészítsük. 
Másrészről szükséges, -hogy a belső telepítés céljait és kivitelét a 
viszonyok figyelembevétele mellett tisztázzuk, hogy a későbbi fej
lődés bennünket készületlenül ne találjon. Ezze l részben egy másik 
kérdésre, a belső telepítés időszerűségére is adtunk feleletet. M i 
előtt tovább mennénk, még egyszer uta lunk arra , hogy feladatunk 
egyelőre s mindenek előtt a telepítési tevékenység előkészítésébő' 
áll, az által, hogy gazdasági v iszonyainkat a telepítési kérdés kap
csán behatóan megvizsgáljuk és megállapítsuk, hogy ezek belső 
telepítés által mi lyen mértékben volnának javíthatók, hogy oefeje-
zett telepítéseken tapasztalatokat szerezzünk és a tervezés és 
végrehajtásra vonatkozólag irányelveket állítsunk fe l . A k i v i t e l 
maga, különösen egy széleskörű telepítési akciónak a lebonyolí
tása, több okból még nem látszik időszerűnek, melyek közül egy
néhányat már említettem. Elsősorban nem állnak még rendelke
zésre államunk súlyos anyagi helyzete miatt a szükséges és jelentős 
anyagi erőforrások, másodszor gazdasági v iszonyaink még nem 
olyanok, hogy belső telepítésre azonnal, feltétlenül szükség vo lna . 
De még egy harmadik okra is óhajtok u ta ln i 3 erről kívánok részle
tesebben beszélni, a következők előrebocsátása mellett. 

Egy nagyobb terület betelepítésénél kb. a következőképpen 
járnánk el . Elsősorban a kívánatos népsűrűséget állapítanánk meg. 
Ebből és a betelepítendő terület nagyságából határoznánk meg a 
lakosság és a családok, i l l . a gazdasági üzemegységek számát. A z 
utóbbi számából és a rendelkezésre álló területből lehetne aztán az 
átlagos birtoknagyságot kiszámítani, minél el kellene dönteni, váj
jon ezen terület tényleg alkalmas-e ar ra , hogy egy család életfenn
tartását biztosítsa. A feleletet erre a gazdasági terv adja meg, mely
nek célja a föld, tőke és munka viszonyát szabályozni, i l l . a gazda
sági rendszert megállapítani éspedig a gazdasági adottságok, de 
különösen az értékesítési és árviszonyok alapján. M i v e l azonban 
az üzem berendezése kapcsán csak s tabi l viszonyok, i l l . többéves 
átlagárak jöhetnek tekintetbe, nem lehet tagadni , hogy a je lenlegi 
labilis viszonyok mellett nagyobb arányú telepítések létesítése nem 
lehet időszerű, mivel a mívelési ágak, kultúrnövények és állat
tenyésztési ágak megválasztása és a t iszta jövedelem kiszámítása 
során olyan bizonytalanságokba ütköznénk, melyek egyelőre nem 



küszöbölhetők k i . Ez-en bizonytalanságok mái- a telepítések terve
zésénél is hibák forrásává válhatnának és a telepítés kivi te le után 
a telepesek gazdasági létét és az egész akció eredményét veszélyez
tetnék. 

A z átlagos üzemegység megállapítása tehát már a tervezésnél 
is nehézségeket okozna, pedig az üzemegység területének helyes 
meghatározása a telepítési terv egyik fontoe kelléke. Éppen ezért, 
szélesebbkörű telepítési tevékenység addig nem időszerű, míg az 
értékesítési és árviszonyok a kívánatos stabilitást el nem érték. 

E z z e l e l jutot tunk vizsgálataink második részéhez éspedig a 
telepítések tervezése és végrehajtásához, amit természetesen a 
szükséges területek és anyagi eszközök rendelkezésére bocsátásá
nak k e l l megelőznie. Ügy a tervezésnél, mint a kivitelnél a kérdé-' 
sek egész sorát k e l l megoldani , melyeknek biztosítása különböző 
tudományok feladatát képezi, min t a geodézia, út-, köz- és víz
építés stb. De hasonló problémák merülnek fel már egyszerű par
cellázások, esetleg bérparcellázásoknál is, mivel ezeket is megfelelő 
előmunkálatoknak ke l l megelőznie, ha a fent i míveletek gazdasági 
céljait tényleg el óhajtjuk érni. N e m látszik tehát lehetetlennek, 
hogy egy végrehajtott parcellázásból kifolyólag telepítések terve
zése és végrehajtására vonatkozólag alapelveket állítsunk fel még 
akkor is, ha a vizsgálat tárgyává tett parcellázás k iv i te le nem 
vo l t teljesen megfelelő. Vizsgálataink a Csengéié kapitányságban 
eszközölt bérparcellázásokra vonatkoznak. Csengéié elenyésző ki
vétellel városi birtok, Szeged városától északra, kb. 40 km-ny i tá
volságra fekszik a szeged—budapesti vasútvonal mellett. Valami
kor legelőterület volt, melyet az utolsó évtizedek folyamán las
sanként átlag 10 holdnyi bérparcellákká osztottak fel. 

Ezen területet az 5. sz. ábra tünteti fe l , melyen az úthálózat, 
az egyes dűlők és parcellák, rétek, nádasok és vízállásos területek 
láthatók. A z ábra megtekintésénél különböző jelenségek tűnnek 
szemeinkbe: elsősorban a dülőbeosztás szabálytalansága és az, hogy 
az úthálózat bonyolul t és indokola t lan . 

A dülőbeosztás szabálytalansága az egyes dűlők különböző 
nagyságában és égtájak szer in t i különböző fekvésében nyilatkozik 
meg. Megállapíthatjuk, hogy a dűlők nagysága 100—500 kat. hold 
között ingadozik s hosszabb o lda la i különböző irányokban éspedig 
úgy az északnyugat-délkeleti, mint az északkelet-délnyugati irány
ban terülnek el . A dülőbeosztás szabálytalanságából természetesen 
az úthálózat bonyolultsága is származik. 

A fent i ábrában egyetlen utat sem találunk, mely az egész 
parcellázott területet irányváltozás nélkül szelné át s erre azonnal 
nem is találunk magyarázatot. Figyelemreméltó jelenség továbbá, 
hogy az úthálózat sem a vasútállomás, sem a ván>3 felé határo
zott irányt nem mutat, aminek a következménye, hogy a megvizs-



gált terület egyes részei a fenti pontoktól csak kerülő utakon, i l l . 
időveszteséggel érhetők el. A 7. és 8. sz. ábrában ábrázoltam az 
úthálózatot és a távolságokat légvonalban és az úton. Ezen ábrák
ból megállapíthatjuk azon kerülőutakat, melyeket egyes pontok el
érése közben meg ke l l tennünk. Ezen kerülőutak sok esetben a lég
vonalnak 25%-át is kiteszik. Vitán felül áll tehát, hogy a meglévő 
úthálózat a szállítási viszonyokat és ezzel kapcsolatban az egyes 
gazdaságok tiszta jövedelmét kedvezőtlenül befolyásolja. 

Itt említjük meg, hogy H a n d azon többkiadást, melyet a gaz
daságnak az értékesítési helytől való növekvő távolság okoz, 400 m 
és fuvaronként 0.22 M-ban állapította meg; a közgazdasági kár a 
mi esetünkben tehát az idők folyamán igen jelentékeny lehet. 

Ezzel még nem soroltuk fel a csengelei úthálózat összes gyen
géit. Már az 5. sz. ábrából megállapíthatjuk, hogy a dülőutak sok
szor hosszabb távolságokon mélyen fekvő területeket szelnek ke
resztül, melyek mint rétek állanak használatban, vagy náddal, vagy 
vízzel vannak borítva, bár ezeket nagyobb nehézség nélkül e l lehe
tett volna kerülni, Ennek következménye, hogy i lyen utak a lakos
ság kárára sok esetben csak a száraz időszakokban használhatók 
és a rendeltetési helyek csapadékos időben csak kerülő utakon 
érhetők el . A z úthálózat javítása és fenntartása tehát nagyobb 
költségeket igényel, mint normális viszonyok között várható. 

Az úthálózat, i l l . a dülőbeosztás által a területnek egyes par
cellákban való részletes felosztása is meg van adva. Konkrét 
esetünkben ezen felosztás is sok kívánni valót hagy hátra, 
miről bennünket egy pillantás az 5. sz. ábrára, meggyőz. Nagyon 
sok olyan parcellát találunk, melyek majdnem kizárólag, vagy leg
alább legnagyobb részben alacsonyan fekvő területekből állnak. 
Másrészről lehetne a helyszínen nagyon sok olyan parcellát is 
megállapítani, melyeknek ta la ja főleg könnyű homok. A z utóbbi 
eset épp olyan kedvezőtlen, mint az előbbi, mivel -szélsőséges ta la
jon szélsőséges k l i m a és időjárás mellett sűrűn előfordulhatnak 
rossz termések és i lyen talajon némely időszakban a munka is hát
rányos módon összetorlódik. I lyen szélsőséges talajból álló parcel
lák nem is képezhetnek önálló üzemegységeket és gazdaságosan 
csak más parcellákkal együtt használhatók. Ezért i lyen parcellákért 
területegységenkint csak alacsonyabb haszonbéreket lehet elérni, 
mint akkor, ha a szélsőséges talaj több parcellára megosztanék. 
Csak mellékesen óhajtom megjegyezni, hogy i lyen parcellák a nép
sűrűséget is károsan befolyásolják, mivel nem képesek egy család
nak a megélhetését biztosítani. 

Végül még azon parcellák helytelen fekvésére óhajtok uta lni , 
melyeknek hosszabb oldala északnyugat-délkeleti irányban terül 
el. Ezen parcellákat aztán nem lehet az északnyugati szelek, me
lyeknek előfordulása és sebessége a legnagyobb és a kedvezőtlen 



elpárolgás ellen fasorok által megvédeni. H a ezen parcellák talaja 
azonkívül könnyű homok, akkor jelentős elfúvások is léphetnek 
fel . ha ezen parcellákat hosszirányban szántják. 

A z 5. sz. ábrán feltüntetett parcellázás tehát a következő hiá
nyokat mutat ja : szabálytalan dülőbeosztás, helytelen úthálózat, a 
szélsőséges talajnemek kedvezőtlen elosztása és végül a parcellák 
nem megfelelő fekvése, tekintettel a szélviszonyokra. A következők
ben azon körülményekre óhajtunk reávilágítani, melyek a fenti 
hibákat okozták. Ezekhez különösen két körülmény járul hozzá: 
a terep- és talajviszonyok figyelmenkívülhagyása, i l l . a terület tisz
tán mértani felosztása és az egész parcellázott területre vonat
kozó átfogó felosztási tervnek a hiánya. Ezen állításom helyessé
gét a következőkben bizonyítom: 

Csengéié terep- és ta la jv iszonyaira vonatkozólag megállapít
hatjuk, hogy ezen terület dombos, buckás homok. A területet szá
mos, északnyugat-délkeleti irányban haladó, egymástól a l ig egy
néhány 100 m-nyi távolságra fekvő terephullám szeli át. E hullá
mok gerincei Csengéié területén csak egynéhány méterrel emelked
nek a völgyeletek fenékéi fölé. A gerincek és a völgyeletek vonulá
sát sokszor sok kilométernyi távolságra lehet követni. A völgyeletek 
sok esetben (ősszel csapadékdús időszakokban és tavasszal a hó
olvadás után) felszíni vizeket, ú. n. vadvizeket vezetnek, nyáron 
pedig rendszerint kiszáradnak s csak r i tka esetekben borítja őket 
az egész éven át állóvíz. 

A völgyeletek feneke a legtöbb esetben homokos agyagtalaj, 
de sokszor szik. Ezen talajhoz csat lakozik a terephullámok lejtőin 
agyagos homok, míg a gerincek futóhomokból állanak. A 10-es sz. 
ábra, mely térképkivonat a Tre i t z Péter-féle Szeged-agrógeológiai 
térképről, feltünteti a leírt talajviszonyokat a szegedi külterület 
egyik részében. M i v e l a talajviszonyok ez esetben sokszor össze
függésben állnak a magassági viszonyokkal , ezen térképkivonat 
egyúttal az utóbbiakra is enged következtetni. 

E g y további kérdés, mi lyen módon alkalmazkodott e területen 
a gyakorla t i élet a terep- és talajviszonyokhoz, hogyan osztották 
fel elődeink a végeláthatatlan járásokat, mikor ezen területeket 
szántómívelés alá vonták? Látszik, hogy a felosztást gyakorlati 
gazdák hajtották végre, vagy legalább olyan emberek, kiknek i 
mezőgazdaság igényei iránt jó érzékük volt . A 10. sz, ábrán feltün
tetett terület kizárólag magántulajdon ós úthálózata tökéletesen a 
természeti adottságokhoz simul. A főutak északnyugattól-délkeletre, 
párhuzamosan a terepbullámokkal, a rétek szélén haldanak, ahol az 
útpályák a felszíni vizek nedvességétől már r e m szenvednek és u 
terhek könnyeoben szállíthatók, mivel e helyeken a talaj kötött. 
Itt láthatjuk, hogy a homokagyag-utak elvét a gyakorlatban mái-
régen megvalósították. Érdekes a 10. sz. ábrán megfigyelni , hogy 



az utak a szélsőséges talajokat mi lyen óvatosan kerülik k i . 
Az úthálózathoz hasonlóan a mívelési ágak szintén alkalmaz

kodnak a természeti adottságokhoz. A terephullámok ger incei sző
lőkkel vannak betelepítve, a völgyeleteket, mint rétet használják s 
a szőlők és rétek között a terephullámok lejtőin a szántók terülnek 
el. A tanyák pedig a legtöbb esetben, tekintettel az állattenyész
tésre, ott találtak elhelyezést, ahol szántó és legelő találkozik. 

A birtokhatárok a terephullámokra merőlegesek, miáltal a mí
velési ágaknak az egyes üzemegységekre való megfelelő elosztása 
biztosítva van s szélsőséges rossz termések ellen némi biztonság 
érhető el. 

Látjuk tehát, hogy ez esetben a természeti viszonyokat telje
sen 'számbavették. Ezáltal használható úthálózatot és a különböző 
talajnemeknek a .gazdaságr'*érdekeknek megfelelő elosztását érték 
el. Mivel azonban Csengéié esetében éppen az ellenkezőt állapítot
tuk meg, nem kétséges, hogy a csengelei parcellázások hátrányai leg
nagyobb részben az adott természeti viszonyok f igyelmen kívül 
hagyására és a terület kizárólag mértani felosztására vezetendők 
vissza. 

' E z azonban a csengelei parcellázásoknál észlelt hiányoknak 
nem egyedüli oka. E z e n hiányokat előidézte az is, hogy az egész 
parcellázott területre vonatkozó átfogó terv nem állott rendelke
zésre. A parcellázások darabonként különböző, egymást rövid vagy 
hosszabb időszakok után követő években történtek. A 9. sz. ábra 
mutatja az 1884. évben még meglévő legelő területét és az azóta 
különböző években felparcellázott területeket. Ezen ábrából köny-
nyen lehet megállapítani, hogy ezen területek kiválasztásánál k i 
zárólag legelőtechnikai szempontok vol tak irányadók s hogy min 
den esetben csak azon területeket parcellázták fel, melyekre, mint 
legelőre, nem volt szükség. M i n d e n a legelőből kiszakított darabot 
az előbbitől úttal választották el s ezen műveletnek köszönheti 
aztán létét a csengelei úthálózat. Csak innen tudjuk ezen útháló
zat bonyolult és indokola t lan voltát megmagyarázni, melynek léte
sítésére a forgalom bizonyára utolsó sorban volt irányadó. Ezen 
hibát azonban el lehetett vo lna kerülni, h a a szükséges előrelátás
sal és az egész területre vonatkozó tervvel rendelkeztek volna . E z 
nem lett volna keresztülvihetetlen kívánság, mivel az egész fejlődés 
arra mutatott, hogy az egész legelőterület előbb vagy utóbb eltűnik. 

Ügy hiszem, sikerült bebizonyítanom, hogy a megvizsgált 
parcellázás különböző hibái elsősorban a mértani felosztásra s az 
egységes terv hiányára vezethetők vissza. Ebből aztán az a követ
keztetés vonható le, hogy nagyobb területre kiterjedő parcellázá
sok és telepítések az adott természeti viszonyok szigorú figyelembe
vétele mellett egységes tervek szerint hajtandók végre. A tervezés 
nemcsak a közvetlenül betelepítendő területekre terjesztendő k i . 



hanem figyelembe kell venni a szomszédos területeket is, melyek 
esetleg csak későbben kerülnek felosztásra és betelepítésre. Ezen 
tervezési munkálatoknál diplomás ifjúságunk tág tevékenységi teret 
találna és bő alkalmat hazája természeti és gazdasági viszonyainak 
tanulmányozására. 

Fejtegetésem végén még a tervezési munkálatokat óhajtom 
tárgyalni, amelyek tekintettel a belső telepítés jelentékeny köz
gazdaságpolitikai fontosságára, a legnagyobb alapossággal és szak
értelemmel bajtandók végre. Ezen munkálatok 3 részből állanak: 
1. az előmunkálatokból, 2. a tulajdonképpeni tervezési munkálatok
ból és végül 3. az üzemtervek elkészítése és a t iszta jövedelem 
számításából. 

A z előmunkálatok a betelepítendő terület geodéziai felvételére 
és térképezésére és a természeti és gazdasági viszonyok megvizs
gálására terjesztendők k i . 

A geodéziai felvétel természetesen csak az esetben történne 
meg, ha megfelelő térkép nem állna rendelkezésre. E l a v u l t térké
pek kiegészítendők. A felvétel nemcsak a határokra és a mívelési 
ágakra terjeszkedne k i , hanem a magassági v iszonyokra is, melye
ket a felosztásnál, amint már láttuk, f igyelmen kívül hagyni nem 
lehet. A térképet 2000-es méretarányban lehetne megszerkeszteni. 
Ezen méretarány csak kisebb telepítések tervezésénél felelne meg. 
Nagyobb telepítéseknél az eredeti 2000-es vagy 2880-as térkép 
három, i l l . kétszeres kisebbítése szükséges, mive l az eredeti fel
vételek nehezen kezelhetők. I lyen módon a német 5000-es alap
térképhez hasonló térképre tennénk szert, melyet hasonló esetek
ben előnyösen használtak. Egészen nagy területek átnézeti térké
pének a 10.000-es méretarány felelne meg. E térképen lehetne 
aztán még az úthálózatot s a mezőgazdasági vízműveket tervezni. 
A részletes térképeknek azonban már nem felelne meg ez a mér
ték. A tervezésnél tehát 2000, 2880, 6000, 5760, esetleg 10.000 
méretarányú térképek jöhetnek tekintetbe. Ezen térképek a szinte
zés alapján feltétlenül rétegtervvel egészítendők k i . K a t . holdan
ként egy magassági pont meghatározása elegendő. 

A földmérési munkálatokra következik a természeti viszonyok 
vizsgálása, ami a talaj minőségére és a klímára terjeszkedne ki. 
H a a talajminőség nem igen változik, 2—3 holdanként egy-egy 
fúrólyuk elegendő. A z eredményeket a talajtérképek tüntetik fel, 
melyeken az egyes talajosztályok elterjedése van megjelölve, me
lyeket előzőleg az osztályozási rendszerben megrögzítettek. A z osz
tályozási rendszer a betelepítendő területen előforduló talajneme
ket a f e l - é j al talaj szerkezete és mélysége, a főtermények és átla
gos terméseredmények szer in t je l lemzik. Már fent bebizonyítottuk, 
hogy talaj térképeket telepítések és parcellázások gazdaságilag helyes 
végrehajtásánál nélkülözni nem lehet. 



További vizsgálatok tárgyát képezik a betelepítendő terület 
klimatikus jelenségei. Elsősorban megállapítandó az egyes hóna
pok hőmérséklete, nedvessége és csapadéka, továbbá ezen jelensé
gek maximuma és min imuma és azok különbözetei. Regei szerint 
azonkívül jelentősége van a hólepel időtartamának, a legsűrűbben 
előforduló szeleknek, a ködös napok számának, a közepes felhősö-
désnek, a napok bizonyos hőmérséklet szer int i csoportosításának 
és a napi hőingadozásnak. 

A további munkálatokhoz még egész sor s tat iszt ikai adatra van 
szükségünk, melyek a gazdasági viszonyokra vonatkoznak s melyek
nek feladata, hogy a tervezési munkálatokkal kapcsolatos elhatá
rozásainkat s az üzemtervek elkészítését megkönnyebbítsék. M i v e l 
a tervezésnél elsősorban az üzemegységek átlagos nagysága állapí
tandó meg, ez pedig a népsűrűséggel is összefügg, mindenekelőtt 
erre vonatkozólag ke l l s ta t isz t ikai adatokat gyűjtenünk. H a az át
lagos birtoknagyság megállapítása nehézségeket okozna, akkor ez 
esetleg a lakosság és házak, i l l . tanyák számából megközelítően 
meghatározható. 

Ha már most a kívánt népsűrűségnek megfelelő átlagos birtok
nagyságot megállapítottuk, akkor az általános terv részére is szüksé
ges, a föld-, épület- és jószágtőkére vonatkozó adatokait gyűjteni, 
mely tőkék tekintettel nagyságukra, a mezőgazdasági üzem legfonto
sabb eszközei. Mive l ezek nemcsak egymással, hanem egyéb üzem
eszközökkel pl . a szerszám- és forgótőkével is összefüggésben vannak, 
ezek értékét az előbbiekből meghatározhatjuk. A szükséges épület
tőkét a kat. térképek segítségével a meglévő épületek alapterülete és 
a helyi viszonyoknak megfelelő egységárak alapján lehetne megálla
pítani. Ilyen módon a telepítéshez szükséges tőke elfogadható bizton
sággal számítható k i , mivel az alapul vett számok a valóságból ered'-
nek. Az előmunkálatok utolsó pontja volna az értékesítési és ár
viszonyok kikutatása, melyeknek ismeretére az. üzemtervek felállítása 
és a tiszta jövedelem kiszámítása során van szükségünk. Miko r az 
összes előmunkálatokat befejeztük, megkezdhetjük a tulajdonképpeni 
tervezési munkálatokat. 

Ezen tervezési munkálatok vonatkoznak a mezőgazdaság céljára 
alkalmatlan területek kihasítására, az út- és dülőhálózatra, a talaj
javításokra, a részletes területfelosztásra, esetleg a falurendszerű tele
pülésekre és végül a lakó- és gazdasági épületekre. 

A mezőgazdasági mívelésre alkalmatlan területek, különösen a fel
tétlen erdőtalajok kijelölése a talajtérképek alapján történik. Homo
kon az erdőtalajok kihasításánál nem lehetünk eléggé bőkezűek. 
Óvakodnunk kell attól, hogy a telepeseknek oly területeket adjunk át, 
amelyeken eredményesen gazdálkodni nem is lehet, mivel köztudo
mású, hogy még jóminőségű homokon is az erdőgazdaság jövedel
mezőbb, mint a mezőgazdaság és mivel az erdő végül munkaalkalmat 



is biztosít a telepesek részére. A z úthálózattól megköveteljük egyrészt, 
hogy ez a betelepítendő területet egyszerűen és világosan olymódon 
ossza fel, hogy a tájékozódás térkép nélkül se okozzon nehézségeket, 
másrészt, hogy a betelepített területet az értékesítési helyekkel (piac, 
vasútállomás) a legrövidebb úton kösse össze, ami azáltal érhető el, 
hogy az utak az értékesítési helyeken sugárszerűen összefutnak. Ha 
a betelepítendő területen esetleg egy faluszerű település volna, akkor 
természetesen onnan is lehetőleg sugárszerűen indulnának k i az utak; 
A z úthálózatnak ilyen sematikus elrendezése azonban eszményi álla
pot, mely a természeti adottságok mellett csak megközelítően érhető 
el, mivel kényszerítve vagyunk ezen adottságokat nagy mértékben 
figyelembe venni. Fent már láttuk, hogy milyen következményei le
hetnek annak, ha a természeti viszonyokat figyelmen kívül hagyják. 
Sok esetben szükséges lesz a térképen olyan jól mutató, hosszú, 
egyenes utakról, melyek a tervezési és kitűzési munkálatokat ugyan 
nagy mértékben megkönnyítik, eltekinteni. Ott,, ahol a talajnemek-
sűrűn változnak, mint a Duna—Tisza-közén, ott a nyomjelzés a hely
színen, vagy a rétegtervvel kiegészített talajtérkép alapján eszköz-
lendő. A z úthálózat metszés- és töréspontjait aztán bemérjük és 
állandó jelekkel látjuk el. A z utak ne legyenek túlkeskenyek, mivel 
akkor a szomszédos gazdák a járművek és állatok által kárt szenved
nek, de túlszélesek sem, mely esetben a gazdálkodók jogtalanul fog
lalnak. Keveset használt mellékutak lehetnek 6 m, fontosabb utak 9 m, 
előbb-utóbb kiépítendő utak 12 m szélesek. Míg az utak kiépítése for
galmi, vagy anyagi okból nem időszerű, addig a homokutak pályájá
nak szikkel való javítása nagy előnyöket biztosíthat, mivel a szikutak 
különösen nyáron, de száraz időjárás mellett egyéb időszakokban is, a 
szállítást nagy mértékben megkönnyítik. Természetesen ilyen utakon 
oly fasorok elhelyezése nem célszerű, amelyek az útpálya gyors kiszár 
radását megakadályozzák. Tehát különösen az utak déli, vagy nyugati 
oldalán nagykoronájú fák nem kívánatosak. 

A z úthálózat tervezését kövesse az esetleg szükséges lecsapolások 
tervezése még az esetben is, hogyha ezek azonnal kivitelre nem ke
rülnek. A betelepítendő terület részletes felosztásánál, illetve az egyes 
parcellák kiképzésénél gondoskodni kell arról, hogy a parcelláknak 
víztelenítő árkok által való későbbi szétdarabolását elkerülhessük. I 

Ezek után kezdhetjük meg a felosztási terv szerkesztését, mely 
az úthálózat által tulajdonképpen már meg van adva. A z utak között 
lévő táblákat legfeljebb még kisebb dűlőkre osztjuk. Itt tekintetbe 
kell venni, hogy a parcellák kerülete annál hosszabb, minél jobban 
térnek el négyzet alakjától. Túlrövid oldalak időveszteséget okoznak a 
szántásnál, túl hosszú oldalak pedig az igavonó állatok erejét veszik 
nagy mértékben igénybe. A z egyes parcellák továbbá oly módon kép
zendők k i , hogy bennük lehetőleg több talajnem forduljon elő. Hogy 
mely okból, azt fent már megindokoltuk. Végül fontos a parcelláknak 



az uralkodó szélirány szer in t i fekvése. A z egyes parcellák határpontjai 
a felosztási terv alapján tüzendők k i , állandó határjelekkel látandók 
el e végül az egész parcellázás geodéziailag gondosan felveendő. 

Falurendszerű települések tervezésére vonatkozólag a következő
ket jegyezzük meg: A falut lehetőleg az új telepítés súlypontjába 
helyezzük el, vagy tanyarendszerű települések között, ott, ahol a ta
nyák a legkisebb távolságokra fekszenek egymástól. A falu céljára 
magasan fekvő területet mélyen fekvő talajvízszinttel választunk k i . 
Az utca hálózatot pedig a szél és besugárzási viszonyoknak megfele
lően fektetjük. A túl hosszú egyenes utakat mellőzzük, mivel ezek kü
lönösen csapadékdús időkben a tócsák végnélküli sora és a sár miatt 
vigasztalan képet nyújtanak. Én úgy vélem, hogy rövid utcák zárt 
utcaképpel ezen rossz benyomást csökkentenék. Túl széles utcákat 
szintén mellőznék, mivel az alacsony házsorok között napról úgy sem 
kell gondoskodnunk." 12 méteres utcaszélesség elegendő. Forgalmas 
utcák pedig már a porképződésre való tekintettel is legyenek 14—15 
méter szélesek. A z utcák burkolására közelfekvő okokból nem igen 
gondolhatunk. Nagyon örülhetünk, ha a gyalogjárdák létesítésére a 
lehetőség meg van adva. 

A piacteret természetesen nem nélkülözhetjük. A z t olyan módon 
kell elhelyeznünk, hogy az minden oldalról könnyen megközelíthető 
legyen. Feltétlenül iel ke l l kerülni, hogy valamely utcának hosszab
bítása a piacteret átszelje. Legcélszerűbb, ha a tér hosszabb oldala 
egy forgalmas utca mellett fekszik. 

H a a falut kényszerítő okból átmenő forgalmat felmutató út 
mellett kellene elhelyezni, akkor a házsorokat ezen úttól széles terület
sávokkal választjuk el és az átmenő útvonalat minél kevesebb számú 
mellékutcával szeljük át. 

A házhelyek határvonalai legyenek merőlegesek az utca vonalára, 
a telkek ne túl szélesek és ne túl hosszúak, tekintettel azon előnyökre, 
melyeket a rövid utcavonal, i l l . a csekély kerület nyújt. Ezek voltak 
a legfontosabbak ,az út- és utcahálózatra vonatkozólag. 

Most még egynéhány szót az épületekről. Már a felosztási terv 
elkészítése kapcsán a mérnök feladata az épületek későbbi megfelelő 
elhelyezéséről gondoskodni. A tanyarendszer esetén előnyös, ha kb. a 
parcella közepén egy magasfekvésű hely található, ahol jó ivóvíz sze
rezhető. A z épületek tervezése építészi feladat. Itt csak annyit óhajtok 
említeni, hogy a legolcsóbb k i v i t e l a legjobb, mivel az épületekbe 
fektetett tőke a tiszta jövedelmet kedvezőtlenül befolyásolja. Ne 
akarjunk drágábbat és jobbat teremteni, mint (amire szükség van. 
Indokolatlan volna a telepeseket költségesebb és szebb lakóhelyekhez 
segíteni, mint amilyent a közelben lakó kisgazdák saját erejükből meg
szerezni tudtak. 

Faluszerű települések lakóházait és gazdasági épületeit természe
tesen jobb kivitelben kell előállítani, mint a tanyaépületeket. Előkertes 



házak előnyösen hatnak még akkor ie, ha a kert elrendezése csak 
kezdetleges. Középületek céljára a szükséges helyek fenntartandók 
az esetben is, ha ezek felépítésére egyelőre nem fa kerül sor. Ezeknek, 
valamint egyéb a közönség által sűrűn felkeresett épületeknek 
(malom, szövetkezet) csoportos elhelyezése kívánatos. 

A felosztási tervvel az előmunkálatokat tulajdonképpen befejez
tük. Most már csak az üzemterv felállítása és a tiszta jövedelem 
kiszámítása esedékes. Ezen műveletek felvilágosítást adnak arról, 
vájjon a telepítés műszakilag helyesen van-e szervezve és gazdasá
gos-e, vájjon a telepes megélhetése biztosítva van-e és végül lesz-e 
a telepes abban la helyzetben, hogy a neki rendelkezésre bocsájtott 
tőkét visszafizesse. 

Megjegyzem, hogy egyszerű parcellázások, i l l . bérparcellázások 
tervezésénél hasonló módon kellene eljárnunk, mint a telepítéseknél. 

A z elmondottakkal kapcsolatosan végül azt a kérdést óhajtom 
felvetni, vájjon m i történjék azon parcellázott területekkel, melyeknek 
felosztását sem műszakilag, sem gazdaságilag nem helyesen hajtották 
végre? E z esetben a jelenlegi állapotot nem tartanám fenn s az összes 
hibákat, amennyire csak lehetséges, kiküszöbölném. Csengéién pl . fel
vétetnék egy talajtérképet, a feltétlen erdőtalajból álló területeket k i 
hasítanám és az utóhálózatot a lehetőség szerint helyesbíteném. Ha
sonlóképpen helyesbíteném a helytelen módon kihasított parcellák 
határvonalait is és ott, ahol szükséges, létesíteném a faluszerű telepü
léseket. Ezzel kapcsolatosan rengeteg műszaki munkát kellene vé
gezni, a közgazdasági eredmény azonban bizonyára nem maradna el. 
nemcsak az ott lakó népesség, hanem a földtulajdonos város előnyére 
is és az általános jólét javára, melyért dolgozni mindannyiunk köte
lessége. 
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A bajor Spessart tölgyeiről 
írta: Scherg Károly m. k i r . főerdőmérnök. 

Már évek óta készültem egy tanulmányi kirándulásra a 
bajor Spessartba, hogy az ottani tölgygazdálkodást behatóbban 
tanulmányozzam, de a mind nehezebbé váló viszonyok mindig 
megakadályoztak. A mult évben azonban ott élő nagybátyáim 
sürgetésének elget tettem annál is inkább, mert 1934-ben 
mult 50 éve, hogy édesatyám 1884 decemberében a Spessart 
tövében fekvő Majna melletti Lohrból Sárvárra jött Lajos ba
jor kir. herceg, a későbbi III. Lajos bajor király szolgálatába s 
neki és az ugyanabban az időben Sárvárra jött bajor erdészek
nek a bajor Spessart világhíres tölgyei szolgáltak mintaképül 
a Sárvárott bevezetett állománynevelésnél. S hogy ma, 50 év 
múlva az 50 év előtti nagy legelőterületek alacsonytörzsű ágas-
bogas tölgy, nyír, borókával ritkán borított elfüvesedett erdők 
helyén rendes magastörzsű sűrű állományok állanak, az a bajor 
erdészek és köztük a hivatal vezetését már 25 éve önállóan ve
zető édesatyám érdeme. 

Már 1920 májusában közöltem az „Erdészeti Lapok"-ban 
„Feljegyzéseim a bajor Spessartról" címen utolsó kintlétemkor 
1919-ben szerzett tapasztalataimat. Most főkép csak a tölgyről 
szeretnék egyet-mást írni. 

Lohrban először is felkerestem G. Endres főerdőmestert a 
lohri állami erdőhivatal nyugalomban lévő vezetőjét, kivel foly
tatott beszélgetéseim, különféle lapokban tett leírásaiból és az 
utána Spessartba és a gmündeni furniorgyárba tett kirándulá
saimon nyert tapasztalatokat ismertetem. Azért is érdemes ez
zel a kérdéssel foglalkozni, mert hazánkban is mindtöbben han
goztatják, hogy pénzügyileg nem érdemes a tölgyet ültetni, 
mert a m3-kénti ára nincs arányban a hosszú vágásfordulóval. 
Ha a tölgy 80 éves korban I. th-en a Schwappach táblák szerint 



hoz 166 m'-t, miből a mai Magyarország erdeiben legfeljebb 
S 0 % = 50 nr' a műfa á 80 P = 1500 P, a többi 116 m 3 tűzifa 
á 10 P % 11.60 P. Tehát a tölgy tűhasználatból 80 éves korban 
hozott 2660 P-t. Ezzel szemben az akác I. th. Coburg hg-i fa-
termési táblák szerint 20 éves korban hoz 147 nr'-t. 80 év alatt 
4 X 174 nr 588 nr'-t á 10 P = 5880 P. Pedig az akác egy 
részét mint szei'számfát a felvett tűzifa áránál magasabban ér
tékesíthetem és az előbb befolyó pénz is kamatoztatható. 

Ezen számokat nézve nem volna érdemes a tölggyel foglal
kozni, de k i tudja mit hoz a jövő? 

A Spessartban is volt idő, midőn a beálló tűzifa hiánytól 
való félelem a bükköt szaporította, ezért látni annyi kb. 100 
éves tiszta bükköst, mely 120 éves fordulóban kezeltetik. Ké
sőbb kb. 100 éve az üveggyártás céljaira a lomb és fa nyakló 
nélküli felhasználása következtében elszegényedett talajokon 
lévő elnyomorodott erdőket erdei fenyővel javítják és csak 
1836-i üzemrendezési munkánál kezdik az akkor már nagy
részt Hollandiába szállított tölgyet is értékélni és természetes 
úton és tiszta bükkösökben alátelepítéssel — ami az erős árnyék 
miatt nehezen ment —, tölgyfiatalosokat létesíteni. Azonban 
szigorúan ügyelnek, hogy csak a legjobb talajra kerüljön tölgy 
és lehetőleg nagyobb összefüggő területekre, mert 1 ha.-nál ki
sebb területen több száz éves fordulóval bajos ágtiszta értékes 
törzset felnevelni a sok ágas szegélyfa miatt. 

A jelenlegi tölgyállományokból 3 korosztály van és pedig 
280—500 évesek, 100—150 és 1—150 évesek. Tehát a 150 és 
800 éves generáció közt 150 éves hiány van. 

A Spessart híres tölgye a Quercus sessiliflora, míg a pe-
dunculata ri tka. A 280 és több éves állományok a sokszor le
nézett vadászatnak köszönik létüket és a talajuk termőerejének 
fenntartását, mert 1788-ban, midőn a vágható fák első felvétele 
volt, intézkedés történt, hogy a jó tölgyesek vadélelmezés miatt 
meghagyandók — ekkor még a fa kevés értékkel bírt — és in
nen a Spessartban keletkezett 12 üveghuta céljaira való fa- és 
lombhasználatot, melynek a Spessart többi részén a talajelsze
gényedés volt a következménye — kizárták. Ma mái1 csak Lohr-' 
ban láttam egy üveghutát, mely fúvott Maggie-parfüm és egyéb 



Egy tölgy a bajor Spessartból, körülötte, bükk alátelepitén. 
Felv.t Scherp Károly m. kir, főerdöiuérnök. 

kis üvegeket gyárt, de már nem az erdőt veszi igénybe, nem 
fahamut, hanem sodasulfatot használ. 

Ezen 280 évesnél idősebb tölgyek csak 40—100 cm átmé
rőjűek, de nem egy köztük 45 m magas s 25—27 méterig telje
sen ágtiszta. Ezek tisztán nőttek. Hogy miért nem volt köztük 
velük egykorú bükk, azt egyesek ar ra magyarázzák, hogy a 30: 
éves háborúban a Spessartba menekültek felgyújtották az e r 
dőt, hogy legelőt nyerjenek. A futótűz a vastag kérgű tölgynek-
nem ártott, míg a bükk elpusztult. Tény, hogy a tölgy 200 évig 
háborítatlanul nőtt és csak 1850-ben lett gyérítve és bükkel alá-! 



telepítve. A koronák ekkor már nem fejlődtek k i , de az ágtiszta. 
törzs megmaradt és a közbenőtt bükk — mely a 27 m magas 
törzs koronájáig felnőtt —, ma is védi a vízhajtásképződés el
len. Ezen részek oly szép képet mutatnak és az alátelepítés oly 
jónak bizonyult, hogy azóta az összes tiszta tölgyesek alá lettek 
telepítve. A gyorsan növő bükk elnyomásától a bükkök gyűrű-
zése és lefejezésével mentik a tölgyeket. 

Egy a mult század utolsó éveiből való próbatér felvétel sze
rint Eichhal l erdőrészben 1 ha-on 244 darab öreg tölgy törzs 
volt 39.4 m 2 körlappal, 27—32 m magassággal, 40—60 cm át
mérővel és 1 ha-on 600 nr1 összes fatömeggel. A tömegnövedék 
csak 1%, de a minőség és értékgyarapodás 10 cm átmérő nö
vekedésnél pl . 50 cm-ről 60 cm-re 100—500 márka gyarapo
dást jelent. 

1900—1909-ig 19.000 n r volt az évi főhasználat a legöre
gebb tölgykorosztályban, míg a háborúban 10.000 m 3-re száll
tak le, így az 560.000 m 3 készlet 56 évig tart. Kérdés, hogy a 
most .140 évesek elérik-e a gyakoribb, rendszeresebb gyéríté
sekkel és 60 cm-es átmérőt és használhatók-e furnírnak, de ezek
nek a 265.000 m s-t kitevő tömege is csak 26 évig tart. A fiatalabb 
50—110 éves korosztály akkor még csak 140—-190 év körüli 
lesz és még nem lesz furnírnak jó, úgyhogy hiány fog beállani 
a Spessart furnír-tölgyeiben. De k i tudja, divat lesz-e akkor 
még a furnír? 

Hogy mi teszi oly híressé a Spessart tölgyet? Elsősobran, 
hogy a sűrű állásban nőtt magas ágnélküli törzseknek igen 
egyenletes évgyűrűi (20—30 évgyűrű 1 cm-en) finom szövetű, 
világossárga fája és igen keskeny kérge van, e mellett könnyű 
megmunkálhatóságával üt el a kemény szürkés színben játszó 
pedunculátával szemben. 

' S e m m i érték sem nőtt oly hirtelen, mint a Spessart tölgyé. 
A z utolsó 100 évben m3-e 1—10 márkáról 1000 márkánál ma
gasabbra szökött. Valamikor a rossz utak miatt a költségek 
igen magasak voltak, míg egy ilyen törzs Hollandiába ért, leg-, 
inkább fenyőtutajokon vitték a Majnán. M a legkitűnőbb utak 
vezetnek ezen törzsekhez, melyeken teherautók viszik a vasút
hoz vagy a furnfrgyárakba. 1850 óta árverésen értékesítik, las-



Jgy néznek ki a Spessart-tölgyek 2,2—27 méterig ágtiszta törzs bükkel 
körülvéve, fönt aránylag kis korona. Nagyrészt műfa. 

Felv.: Scherg Károly m. kir. főerdőmérnök. 

sanként mintegy 20 fűrésztelep létesül, a Spessart körül, melyek 
helyben bútorfának dolgozzák fel. Ezek konkurrenciája is igen 
hozzájárult az értéknövekedéshez. A legnagyobb értéknövekedés 
azonban akkor állt be, midőn 1890 után furnírnak kezdik fel
dolgozni. 1910-ben 1 m 3 furnírfa 318 M , 1927-ben 665 M , így 



folyton emelkednek az árak. 1929-ben volt olyan 7.2 m hosszú, 
89 cm átmérőjű 4.48 m 3 törzs, mely 5200 M , azaz nf'-ként 
1160 M-ért kelt el. 

Utóbbi években mindenütt igen megfogytak a íurnírfák, 
úgyhogy Amerikából és Japánból hozták Hamburgba. A I. W. 
Knauf Gemünden/a, Ma in - i furnírgyárában megnéztem a fel
dolgozást is. Egy , a télen 3900 M-ért a Rohrbrunni erdőhiva
taltól vett 8 m hosszú, 95 cm átmérőjű törzset ép feldogozás 
alatt láttam. A fát 48 óráig gőzben főzik, azután 0.8—1 mm 
vastagra vágják egy óriási kés segítségével. M a j d szárító helyi
ségekbe viszik, osztályozzák és csomagolják. 1 m 3 törzs 1 mm 
vastagságánál 1000 m'- furnírt adna, ha nem volna semmi hi
bája, de sokszor igen szépnek látszó törzsek belsejében is sok 
hiba van, ami a sokszor igen drágán vett törzset értéktelenné 
tesz. Azért veszik oly szívesen és magas áron a Spessart tölgye
ket, mert ezek nagyrészt hiba- és görcsmentesek. 1 m- furnírt 
a gyár 1—150 márka között értékesít. 

H a az erdőhivatal egy ilyen értékes törzset levágat, azt 
gondos mérlegelés útján felosztják furnír-, donga- stb. fára és 
így árverezik a furnírfákat törzsenként. 

Itt is felvetődött a kérdés, indokolt-e a tölgygazdaság és a 
magas 800 éves vágásforduló, hiszen csak a törzs 30—40% -a 
furníría és ebből is csak 15—25% a príma, míg a többi fa a 
magas kor miatt sokszor hibás. Ugy 43% tűzifa á 3—8 M , 
27% nagyrészt piros szerszámfa á 20 M-ért értékesíthető, tehát 
a fa 70%-a kevesebbet ér, mint a 100 éves fordulóban kezelt 
fenyőerdők, különösen ha kamatos kamatokkal számítunk. Azon
ban azt látjuk, hogy 30—40% furnírfa, közte 15—25% első
rendű oly óriási értéknövekedést mutat, mely indokolttá teszi 
ezt a konzervatív gazdálkodást. Indokolttá teszi még az is, hogy 
a német ipart is még 60 évig ellátja német fával. Láttam óriási 
afr ikai törzseket is a gemündeni furnírgyárban, Kapun, Ohome 
egy, a volt német gyarmatokról való nyárféle fát, melyet most 
a franciáktól kell venniök, meg cipranót stb., szebbnél-szebb raj
zolatú fákat, de most ezek beszerzése is nagyon meg van szo
rítva, mert a valutanehézségek miatt nagy nyersanyag beszer
zési nehézségekkél küzd Németország. 
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A bajor Spes&ártban alkalmazott létrás vetés. 

A mai 300 éves tölgyeket a természet ajándékának kell 
tekinteni, melyeknél régen nem voltak ápolási stb. költségek, 
ha azonban ma számítunk, a felújítási, az ápolási költségeket, 
a talajértéket, kezelési költségeket is mind számításba kell ven
nünk és ezek, ha csak 2% kamattal számítunk, még csak 250 
éves kornál adnak pozitív eredményt. Most már a Spessartban 
is az a cél, hogy rendes ápolással 250 év alatt elérhető legyen 
60 cm átmérőjű furriírfa anélkül, hogy a minőség rosszabb-
bodna. Így a korosztályok közti hiányzó korfokozat is pótlódna, 
illetve megrövidülne. A z ápolásnál most a főcél, hogy 1 ha-on 
400—500 szép tölgy neveltessék óvatos,- folytonos koronafelsza
badítással, hogy a vízhajtásképződés megakadályoztassák, ez 
utóbbi célt a törzset folyton árnyékban tartó bükk alátelepítés-
sel érik el. A Spessartban a tölgyet 30-ik évétől kezdve 10 éven
ként gyérítik. A tiszta tölgyeseket a 60-ik évben telepítik alá 
bükkel ültetés útján és ekkor hektáronként kiválasztanak 500 
szép törzset, úgyhogy mindegyiknek 20 m- koronaterület álljon 
rendelkezésére, ezeket piros festékkel megjelölik. Ezek figye
lembevételével történik azután minden gyérítés, úgyhogy ezek 
koronái szabadon fejlődjenek, de légyen mellettük és alattuk 
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annyi alá került tölgy és bükk, mely vízhajtás képzését meg
akadályozza. E g y erdőrészletben pl . 80 éves korban, mely 60 
éves korban 20 m magas volt és akkor bükkel alátelepíttetett 1 
ha-ról kivettek 400 rossz tölgyet és 80 bükköt és maradt az 500 
kiválasztott törzsön kívül 490 alákerült tölgy, melyek a törzset 
védik, 830 a széleken sűrűn tartott bükk, 12.000 darab 2—3 
m magas bükk alátelepítés. 

Tehát i t t is eleinte igen sűrű az ültetés. 
A felújítás a tölgyesekben úgy történik, hogy szeptember

ben a rétegvonalak irányában egymástól 90 cm-re széles kapá
val 8—10 cm széles és ugyanolyan mély árkokat húznak s így a 
lehulló makk azokba gurul. Makkhullás után, de még lombhullás 
előtt gereblyével az árok mellé esetteket behúzzák és elegyen
getik, ahová nem hullott, ott pótolják és a kikerült föld felével 
betakarják. 

Bükkösökben csak a legjobb talajokon legalább 1 ha nagy
ságú, de inkább nagyobb csoportokban ú. n. létrás vetéssel 
(Leitersaat) történik a felújítás, melynél 1 m2-re 25 makk, 1 
ha-ra 250.000 makk, tehát 7—9 hl kell. 

A mellékelt ábrán í rész 20 cm széles sáv, melyre a 2 rész
ről lehúzott humuszt helyezik el. 2. rész 40 cm széles a humusz
réteg lehántása által keletkezett szalag (Riefe), melybe 5 ke
reszt barázdát (Querille) húznak és 5—5 makkot helyeznek el. 
Előnye, hogy itt a makk egyenletesen elosztva a földbe jön és 
nem a laza humuszrétegbe és így nem fagy el, a gyom sem 
nyomja el mindjárt az első évben, i lyen 40 cm széles barázda-
készítés 1 ha-on 50-—60 M-bá kerül, 8 hl makk gyűjtése á 
4 M X 32 M , tehát 1 ha felújítás 80—90 M . A talajműxeléssel 
járó többkiadást a gyommentes földben nevelt tölgy igen meg-
hálája erőteljes növésével. Ezen létrás vetés előnye még az is, 
hogy makktermő évben bárhol vethetek így, míg egyébként csak 
előzetes ritkítással kellő állapotba hozott talajba vethetek, ahol 
a vastag bükklomb már kellőkép elkorhadt. 3. rész 20 cm szé
les üres rész. A U. rész 20 cm széles 1—4 éves természetes 
bükk-kelésekkel, vagy 1 m-re ültetett bükkökkel van tele. 

A tölgyek sorában vagy az üresnek szánt 1 —3 részben a 
bükk-kelést gereblye fokával törik le, később, ha erősebb olló-



val vágják vissza, vagy ha idősebb és el akarná nyomni, a töl
gyet lefejezik. 

A fiatalosokat 2 mm vastag drótból készült 8—10 cm nyi 
tású 1 m magas dróthálóval veszik körül, mely fölé még néhány 
lécet szegeznek, hogy az őzek ellen — melyek a fiatalos növe
kedését 5—10 évvel képesek visszavetni —, megvédjék. 

A vadállomány kipusztítására azért senki sem gondol, ha
nem igyekszik megelőzni a károsításaikat. A vad hozzátartozik 
az erdőhöz s bár nagy károkat tud okozni, nélküle az erdő még 
sem erdő. 

Min t a fentiekből látni, Bajorországban is gondolkodnak, 
hogy a tölgy tenyésztése indokolt-e s mint kitűnt, a nagymé
retű furnírtörzsek mint ritkaságok, meghozzák a kívánt pénz
ügyi eredményeket. 

Hazánkban sem szabad pálcát törni a tölgy felett, habár 
jelenleg pénzügyileg alatta is marad sok más fanemnek, hanem 
arra kell törekednünk, hogy a rossz, alacsonytörzsű, nagykoro-
nájú beteg törzsek helyett a Spessart tölgyekhez hasonló, ma
gas, egyenletes évgyűrűjű ág és göresmentes törzseket nevel
jünk, mit bükk- és gyertyánelegyítés és alátelepítés segélyével 
érhetünk el, mit a sárvári 50 éves eredmények is igazolnak. 



Tanulmányút! pillanatfelvételek 
1934; év nyarán nyolcadízben jártam a 111. éves erdő'mér-

nök-hallgatókkal a csonkaország erdőgazdaságait s hogy most 
ismét beszámoló lett belőle, annak két oka is van. 

A z egyik az, hogy több évi megfigyelés alapján és mintegy 
összefoglalóan a tanulmányutak céljáról, hasznáról és techniká
járól szeretnék — egészen tárgyilagosan — néhány szót szólni, 
a másik ok egy érzelmi momentum. 

De azért az utóbbiért se vessen senki követ reám. Mert ez 
volt az utolsó főiskolai tanulmányút és így részben búcsúzásnak 
is számíttassák az írásom. Búcsúzásnak a m. kir. földmívelésügyi 
minisztériumtól, eddig volt főhatóságunktól, amelynek megértő 
áldozatkészsége tette lehetővé 10 éven keresztül, hogy a nyo
masztó gazdasági viszonyok dacára is minden hallgatónknak 
módjában volt elméleti ismereteit a magyar erdők változatos 
képével a helyszínen nyert tapasztalatok alapján kiegészíthetni. 

M a még nem tudjuk, hogyan és mint lesz ezentúl, de hogy a 
múltban osztályrészül jutott jókra hálás szívvel emlékezünk 
vissza, kedves kötelességemnek tartottam megmondani. 

Tanulmányutakkal kapcsolatosan van egy tréfás megállapí
tás, amely azonban alkalmas arra is, hogy meglehetősen diszkre
ditálja ezt az oktatási formát: hogy t. i . ilyen kirándulásokon 
lehet jól-rosszul szórakozni, csak éppen tanulni nem. 

E z így tagadhatatlanul tetszetősen hangzik, legalább is sok
kal mulatságosabb, mintha azt állítom, hogy igenis, minden 
erdőbejárás —- még ha gyorsított tempójú is — hasznos segítő
eszköze a tanításnak. 

Azt természetesen senki sem várja a hallgatóságtól, hogy 
a helyszínen egy fél nap alatt zsebrerakjon mindent, amit nem 
egyszer csak sok esztendei gyakorlat adhat jutalmul; teljesen 



1. kép. Kir. közalapítvány szekszárdi erdőgondnoksága. Az öcséuyi régi 
Dunamederben telepített mézgás égerállomány. 192H. évi ültetés. 

(Borgida felv.) 

elég, ha maradandó benyomásként átfogó képet kap azokról a 
Végletekről, amelyek egy szűkreszabott ország határain belül is 
a magyar erdőgazda feladatkörét jelzik. 

És ebből a szempontból nagyon elhibázott dolog lenne kíno
san ügyelni arra, hogy a 10 napos vándorlás egy ragyogó „via 
triumphalis" legyen: csak az érem szép oldala, csupa tökéletes
ség, siker és elismerés. Nem, ma sajnos, inkább a nehézségekre 
kell a harcba induló fiatalság figyelmét felhívni, hogy ne érje 
túlságosan sok csalódás odakint, a Tr ianon után megmaradt 
erdőkben. 



Ezért aztán a látottakat kísérő magyarázatoknál a szorosan 
vett erdőműveléstani szempont mellett, — amelyik a hazai 
erdőtípusok, a felújítás és állományápolás különféle módjainak 
bemutatására törekszik — mindig szóhoz jutnak a gazdaságon
ként változó speciális üzemi, szolgálati vagy adminisztrációs 
feladatok is, mert az erdőnek, mint gazdaságnak a képe csak 
így válik teljessé, élethűvé: az elmélet és kivitel egymásmellé
állításában, amikor a természeti tényezőket vizsgálván nem 
hagyjuk figyelmen kívül azok legsorsdöntőbbjét sem: az emberi. 

Talán mondanom sem kell, hogy így szemlélődvén még a 
látszólag egyforma dunántúli erdőgazdaságokban is pl . mélyre
ható különbségekre fogunk bukkanni, néha olyanokra is, ame-
lyekről aligha emlékeznek meg a tankönyvek. 

Általános programunk minden évben: egy síksági, domb
vidéki (előhegységi), ártéri és homoki erdőgazdaságot be
mutatni, ami alkalomszerűen még szikesfásítási kísérletek, vad- j 
és halgazdasági berendezések tanulmányozásával is bővülhet. 

A z útitervet mindig úgy állítjuk össze, hogy soha éjszakát 
ne kelljen vonaton töltenünk, mert különben lehetetlenség más
nap megfelelő figyelmet követelni az álmos fiatalságtól. Sőt a 
fehér asztal mellett eltöltött s rendesen nagyon kedves, vidám 
esti órák is limitáltatnak legkésőbb éjféli takarodóval, ami alól 
csak az utolsó napon van kivétel. 

A helyszíni magyarázatokat illetően Roth professzor úrnak 
az az álláspontja, hogy magyaráz Ő az előadásokon eleget, 
mondja tehát el a részleteket az a szakember, aki a bemuta
tásra kerülő gazdaságot, annak múltját, célkitűzését, eredmé
nyeit és nehézségeit a legjobban ismeri : az erdőgondnok. 

Valószínűtlennek hangzik, de szinte bámulatos, mennyire 
nem szívesen beszélnek gyakorlati kartársaink saját munkájuk
ról. Pedig ha szerénységből történik így: teljesen indokolatlan 
és sajnálatos. Mer t mindenütt adódnak érdekes, sőt különleges 
részletkérdések, melyeknek közléséért még a professzor is hálás, 
hiszen a Természet nagy könyvében csak sok-sok adat alapján 
lehet eligazodni és minden megfigyelés értékes. H a pedig a 
„szónoki képesség" hiánya a szűkszavúság oka, akkor, se muszáj 



t. kép. Kir. közalapítvány szekszárdi erdőgondnoksága. Mézgás éger
ültetés 1931-ből az öcsényi árterületen. 

(Borgula felv.) 

a véka alá rejteni a tanulságokat. E g y előre elkészített és a 
társaságnak kiosztott rövid ismertető ilyenkor nagyszerű szol
gálatokat tesz. Sőt hatásában maradandóbb a részletes szóbeli 
felvilágosításnál is. 

És ahol különösen szivükön viselték hallgatóink érdeklő
désének szolgálatát, ott mindig kezükbe is adták a bejárás előtt 
az erdőgazdaságról szóló rövid tájékoztatót — nem egyszer tér
képpel is felszerelve. E z pedig kétszeres haszonnal jár: a be
járás alkalmával már csak hivatkozni kell a tájékoztató vonat
kozó pontjaira és így az elmondandókat még rövidebbre lehet 
fogni (időnyereség!), ezenfelül azonban írásban számadatokat, 
táblázatokat, statisztikát is lehet közölni, ami utólagos egybe
vetésekhez szinte nélkülözhetetlen, de a terepen élőszóval elő
adva fárasztó és hatástalan. 

Ezeket azért tartottam szükségesnek megemlíteni, hogy a 
jövőre nézve — amennyiben még sor kerülne rá —- megkönnyít
sem vendéglátó kartársaink előkészítő munkáját. Mert bár 



lehet, hogy mostani szememmel többet látok, mint láttam volna 
hallgató koromban (amikor azonban — 1919-ben — sajnos, szó 
sem lehetett ilyen kirándulásokról), mégis állítom, hogy két
ségbe nem vonható instruktív hatása van minden tanulmány
útnak — különösen, ha okszerű beállításban szolgálja a célt — 
és persze, ha úgy nézünk, hogy lássunk! 

A z érdekes erdőgazdaság képe, vagy annak egyik-másik 
figyelemreméltó részlete rögzítve marad az emlékezetben; erről 

' nem. egyszer volt alkalmam meggyőződhetni, amikor egykori 
hallgatóink, mint már a gyakorlatban működő kollégáink, tanul
mányúti tapasztalaikat is hasznosították egy-egy feladatuk meg
oldásánál. 

Utunkat az elmúlt évben a gödöllői m. kir . koronauradalmi 
erdőigazgatóság kerületében kezdtük. 

És mindjárt az első nap érdekes tanulsággal szolgált. Mert 
lia adva van egy olyan ,,vis major", amely többé-kevésbé kor
látozza az erdőgazda mozgási szabadságát, akkor kétszeresen 
áll az, amit fentebb említettem: a munka sikere, a maximálisan 
elérhető eredmény ilyenkor teljes egészében a kezelőtiszt sze
mélyes kvalitásainak a függvénye. 

A koronauradalom erdőbirtoka, mint tudjuk, eredeti rendel
tetése szerint királyi vadászterület volt és ma is elsősorban vad
gazdasági célok szolgálatába van állítva. A z erdőgondnoknak 
tehát nemcsak a személyét érintő opportunitásból kell egyszers
mind jó vadásznak lennie, hanem az erdő érdekében is : hogy 
menthesse, ami menthető. 

Senki félre ne értsen: az erdő vad nélkül majdnem olyan 
szomorú dolog, mint a „nyeső és hántó üzem" alatt sínylődő 
állományok. A z igazság, mint rendesen, itt is a középen van. 
Abban az ideális és csak nagy gonddal fenntartható egyensúly
ban, amely csak az egészséges, jó fejlőclésű erdőben biztosítja 
az egészséges fővadállomány minőségi értékeit, amint ezt nem 
egy modern hazai erdőgazdaságban láthatjuk, ahol a kevesebb 
számú, de kapitális szarvasbikák jelentős haszonvétel tárgyát 
képezik. 

A közismert és sokszor súlyos személyi, sőt anyagi kompli
kációkat előidéző súrlódások forrása rendszerint az, hogy ma-



kacs elfogultság kerül szembe egymással: erdő-semmibevevés 
vadgyűlölettel. A z ilyen esetekben valóban reménytelen a 
helyzet. 

Pedig, hogy még az erdészet számára kedvezőtlen körülmé
nyek között is sokat segíthet a ,,jó erdész — jó vadász" szeren
csés lelkidiszpozició, egy kis bátor helytállás és egy kis — 
diplomácia, arra igen szép példát láttunk az isaszegi, valkói és 
szentléleki kerületekben. 

A helyzet talán mégis a legelsőben a legnehezebb. A termő
helyi viszonyok it t a leggyengébbek s a laza homoktalajon a 
szarvason kívül az üregi nyúl is súlyos probléma. És mégis — 
csak egymás mellé kell állítani a gazdag békeévek pazarlókedvű 
vadkultuszát és a szűk jelen körültekintő erdőszeretetét, a régi 
bokrosokat és az új bekerített felújításokat: a fokozatos javulás 
elvitathatatlan. 

Minthogy az állományokat csaknem kizárólag és elegyet-
lenül cser és tölgy alkotja, amelyekben már rudas korban 
sűrű fű takarja a talajt, úgy hogy a természetes felújítás igen 
nagy akadályokba ütközne — a tarvágás i l l . irtás erdőműve-
léstani szempontból is kétségenkívül a legcélravezetőbb eljá
rás. A z irtást követő mezőgazdasági előhasználat eltávolítja 
a gyomokat, a későbbi közteshasználat pedig a csemeték 
további fejlődésére jelent szemmelláthatólag óriási előnyt, 
ha pedig ezekhez hozzászámítjuk, hogy az előhasználat k. hol
danként évi 70 P bevételt juttat a terület bére fejében — a 
pénzügyi és biológiai szempontok r i tka szerencsés találkozásá
ról beszéltünk. 

Az erdőgondnok mindent megmutatott s minden munkájá
ról őszinte, szívélyes felvilágosítást adott. S minthogy ezt na
gyon közvetlenül, nem mindennapos didaktikus készséggel cse
lekedte — itt elárulhatom neki — imponáló sikert aratott és 
maradandó helyet biztosított magának a fiatalság emlékeze
tében. 

Jóleső érzés volt arról is meggyőződhetni, hogy az elisme
rést önzetlenül megosztja munkatársaival, akik ezt teljes mér
tékben meg is érdemlik. Mer t bizonyos, hogy az öntevékenyen, 
örömmel dolgozó ügyes altiszt a siker záloga. 



. S. kép. Kir. közalapítvány szekszárdi erdő gondnokság a. 1929. évi 
magas kőrisültetés az őcsényi árterületen.. 

(Borgida felv.) 

A visegrádi kerületben pompás növésű, tölggyel elegyes 
bükkösökben jártunk, a régebben meghagyott böhöncökből már 
csak itt-ott maradt egy-egy darab mutatóba, ami a szakszerű 
gyérítések fontosságának általános felismerését igazolja. 
A teimőhely és a bükk túlsúlya itt a természetes felújításnak 
kedveznek és helyenként igen szép fiatalosokat láttunk. 

A z ördögbánya árnyas fái alatt őszinte megindultsággal 
búcsúztunk el — egyetemi átszervezésünk küszöbén — az ősi 
A l m a Mater hű fiától és minden áldozatra kész barátjától Papp 
Béla min. tanácsos úr őméltóságától, akinek évek hosszú során 
keresztül a tanulmányutak anyagi támogatását is köszönhettük 



s akit meleg kartársi szive minden alkalommal elhozott kö
rünkbe, hogy ne csak a szigorlaton drukkoló diákot lássa, ha
nem az embert is megismerhesse az új magyar erdészgeneráció 
leendő tagjaiban. 

A 3. nap ismét a József főherceg ligeté volt, amelynek 
jelentőségét már annak idején ismertettem. Azóta az erdőigaz
gatóság megépítette az annyira szükséges és üregi nyúl-biztos 
új sodronyfonatkerítést, az arborétumot pedig sikerült töröltet
nie a vadgazdaság számításba vett területeinek sorából, úgy 
hogy hivatásának csak most — rőtvadtól, üregi nyúltól mente
sen — fog teljes mértékben megfelelhetni. 

Kecskemét. A m i it t már 1928-ban elénk tárult, annyira 
meglepett és annyira nagyszerű volt, hogy külön is írtam róla.* 

Azóta megnehezedett az idők járása felettünk. A „hírős 
város" is anyagi baj okai küzd, annál inkább felemelő volt tehát 
látni azt a törhetetlen élniakarást és hitet, amellyel a forró 
homokon a gyümölcsfák százezreit biztatja teremni és épít-
épít előrenéző szemmel egy szebb jövőnek. 

A z erdőgazdaság tengelye a gazdasági vasút. M a is sok 
szó esik róla, sok gáncs éri. Hogy túlméretezett, nincs kihasz
nálási lehetősége, a szükségesnél pazarabb a kivitelezése stb. 
De az idegen, ak i elfogulatlan szemmel nézi á fővonali szolid
sággal megépített takaros állomásépületeket, a jókarban tar
tott pályát, műtárgyakat, az az első pillanatban észreveszi, hogy 
itt nem olcsó Potemkin-sikereket hajszoltak. 

A bugaci, monostori erdők holt tőke lennének a vasút nél
kül. Ezen egyszer segíteni kellett! Megtalálni a lehetőséget 
arra, hogy a kitermelt faanyag eljuthasson a városig, mert a 40 
km-es tengelyért való szállítást még a legdrágább választék 
sem birja el. 

Igaz, hogy még egy másik nehézség is van ezeken az em
beri településtől távoleső helyeken. A z erdőgondnok elpana
szolta, hogy a nagy munkanélküliség dacára még 2.50 P nap
szám mellett sem kap elegendő munkaerőt a csemetekertbe és 
egyéb erdőgazdasági munkákhoz. Egyszerűen mert nincs! 

Ennek a bajnak csak egy orvossága lenne: a telepítés. 

* Mayer Z.: Mi t láttunk Kecskeméten? Magyar Erdőgazda. 



4. kép. Kir. közalapítvány szekszárdi erdőgondnoksága. Magas .kőris 
természetes úton való felújítása az őcséniji árterületen (5—6 éves). 

D e m a már talán ez sem utópia többé. S ha egyszer meg
indu l a normális erdőgazdasági üzem a buckák között, ha | 
boróka helyét záródott állományok foglalják el és az első át-
erdőlések ontják ma jd a szállításra váró anyagot , akkor mégis 
m i l y e n nagyszerű intézmény lesz a vasút és m i l y e n áldott azok
nak az emléke, a k i k megépítették. 

E z t a napsugaras perspektívát szolgálja odaadó szorgalom
m a l és nyugodt magabízással most is az erdőtisztikár minden 
tag ja és ezért vol t kétszeres öröm újból láthatni Kecskemétet.. 

E g y fél nap ju to t t a m . k i r . erdészeti kutató intézet homok-
kísérleti telepének is, amelynek széles keretei t ugyancsak a vá
ros áldozatkészsége bocsátotta a tudományos kutatás rendelke
zésére. M a o k i . erdőmérnök vezetése alatt és a homokfásítás' 
minden részletkérdésére kiterjeszkedő vizsgálatok rendszerévet 
K i s s Ferenc , Illés Nándor, K a l l i v o d a A n d o r és A j t a y JenŐ küz
delmes úttörő munkáját van h i v a t v a továbbfejleszteni és a 
h o m o k i - erdőgazdálkodás biztos a lap ja i t l e r a k n i . 



A közalapítvány szekszárdi ártéri erdeje különösen értékes 
meglepetéssel szolgált. A híres dunamenti lovad-területeken 
nehéz elképzelni rendszeres erdőgazdaságot, érthető tehát, hogy 
nem igen szívesen mutogatják ezeket az állományokat a tanulni 
vágyó fiatalságnak. 

Pedig az itteni világhírű kapitális agancsok olyan nemzeti 
érték, amelyért mégis lehet némi áldozatot hozni. De amit a 
szarvasállomány és az erdő közötti egyensúlyról fentebb mon
dottam, azt a dunai területekre nézve is érvényesítendőnek 
vélem. És hogy már némi korlátozás mellett is lehet szép erdőt 
nevelni, arról minden szónál ékesebben beszéltek Klausberger 
Károly főerdőtanácsos felújításai. 

Ismertetésem keretei, sajnos, nem engedik, hogy a részle
tekre bővebben kitérjek s azért rövid összefoglalásban csak az 
alábbi adatokra szorítkozom: 

A 40 éves vágásfordulóban kezelt 1500 k. holdnyi gazd. -
osztály faállományát valamikor tisztára fűz és nyár alkotta. 
Ma már az összes lábon álló fatömeg 40%-a keményfa! A z 
1926-i árvíz hónapokig borított el nagy területeket és a fel
újítás jórészét elpusztította. A következő évben kezdődött az 
értékesebb fafajok fokozatos betelepítése, mesterséges úton 
3--4 éves átiskolázott, erős éger-, kanadai nyár- és kőris cse
meték útján 2.0X1.2 m-es hálózatban. > 

A kitűnő talajon pompás növekedésnek indulva, a szarvas 
szája alól is hamarosan kikerülnek és egyre csökkentik az* 
egykori füzesek területét. A látszólag túlságosan tág kötelék: 
is teljes mértékben indokolt, mert a buján, embermágasra növő 
füvet kaszálni kell és az a csemeteápolási munka 15—20 P 
jövedelmet is hoz k. holdanként, ami bizony nagy szó a m a i 
pénzszűk világban. 

A viruló ültetéseknél is megkapóbb látvány volt a magas 
kőrisnek természetes úton való felújítása. A m i t az ólomlábakon 
járó bürokratizmus kétes kimenetelű kísérletezésnek minősített 
és elítélt, az ma a kezelő tiszt céltudatos, biztoskezű munkája-" 
nak eredménye gyanánt mint az ártéri erdőgazdálkodás egyik 
legszebb, élettől duzzadó képe mosolyog az ámuló szakember
szemébe. A z újulat olyan dús, hogy a „kefesűrű" jelzőt is még-' 



5. kép. Mailáth gr. hitb. erdőgazdasága Bákóca. Elegyes lomberdő ter
mészetes úton való felújítása a bakócai kerületben. Az előtérben teljes 
sűrűségű bükkújulat az 1928. évi makktermésből. A bontás csoportosan 
történt és 3-szori belevágás után jelenleg már csak az utak mentén 

állnak anyafák. (Imrik Z. felv.) 

szégyeníti és szarvas annyi kárt nem tehet benne, hogy a teljes 
sűrűségű állomány alapjait megsemmisíthetné. 

M i k o r a felejthetetlenül szép nap multán halkszavú, szives 
házigazdánktól a viszontlátás reményében búcsúztunk, nem 
azért történt, mert a kollegiális mértéket messze túlszárnyaló 
szeretettel fogadott bennünket, hanem, mert őszinte óhajunk 
volt, hogy legközelebb gondnokságának dombvidéki részét is 
megnézhessük. És ott is tanuljunk tőle. 

Tisztán erdőműveléstan szempontból Mailáth György gróf 
bakócai hitb. erdőgazdasága volt utunk nagy száma. Amikor 
együtt volt minden in natura is, ami az előadásokon a termé
szetes felújítás problémája körül leginkább megbeszélés tárgya 
szokott lenni : nehéz terepviszonyok, meredek szaggatott lejtők
kel és ezért tökéletes feltárás mint „conditione sine qua non", 
az újulat kívánalmai szerint való fokozatos felszabadítás, példás 
vágáskitakarítás és persze az elért gyönyörű eredmény személyi 



S. kép. Mailáth gr. hitb. erdőgazdasága Bakóca. Természetes bükk- és 
tölgyujulat egy csoportja a korpádi erdőben az 1928-i makktermésből. 

(Irririk Z. felv.) 

előfeltételeiként: kellő elméleti és gyakorlati felkészültség, 
acélos szervezőképesség, helyes gazdasági érzék és mindennél 
erősebb szakszeretet, amely a vállalt munkakört nemcsak a 
mindennapi kenyér egyszerű ellenszolgáltatásának tekinti , ha
nem azt hivatásnak érzi és áldozatos szívvel szolgálja. 

De ezenfelül még valami. A m i ugyan nem tartozik az erdő
műveléstan körébe, de nem maradhat említés nélkül, ha teljes 
tárgyilagosságra törekszünk, annál kevésbé, mert — sajnos — 



sokszor éppen a hiánya válik nyomasztóan érezhetővé: a birto
kos érdeklődése, bizalma és megértő támogatása. 

Nem mondom, ma már a dunántúli erdők sem azok a jöve
delemszolgáltatás kötelezettsége alól felmentett vadaskertek, 
mint a háború előtti boldog aranykorban, a mezőgazdasági ter
melés mai válságos idejében az erdő nagyot nőtt pénzügyi 
tekintélyben, mégis ha valaki egy tarvágásra berendezett vidé
ken új gazdasági elvekkel kísérletezik, olyanokkal, amelyek 
adminisztrálása lényegesen bonyolultabb, sokkal kevésbé átte
kinthető, akkor nem olyan nagyon természetes, hogy feltétlenül 
segédkezet nyújtson hozzá az, akit ez a próbálkozás anyagilag 
a legközelebbről érint: a birtokos. 

Hogy ebben az esetben mégis így történt, még pedig a 
legteljesebb megértéssel, az nemcsak a kezelőtiszt fáradozásá
nak dicséretét jelenti, hanem egyben klasszikus példája az ősi 
rög megbecsülésének is, mert az adott viszonyok között a 
jelenlegi gazdasági rendszer biztosítja legjobban az erdő fenn
maradását és a jövedelem tartamosságát. 

A termelt anyag a döntés helyéről mind az utak mellé 
kerül, — a közelítés gyakran kéziszánokkal történik — az el
adásra alkalmatlan botfából szenet égetnek, a vasúthoz való 
fuvarozás, a nagy távolság dacára, mintaszerűen van megter
vezve ; a fiatalosok óvatos és gyakori áterdőlésekkel részesülnek 
a szükséges ápolásban, úgy, hogy már a középkorú állományok 
is magas műfa-százalékot mutatnak, mindent összevéve: az 

; egész erdőgazdaság egy harmonikus ütemű, kiegyensúlyozott 
üzem ri tka szép példáját adja, amelyet Roth professzor szíve
sen bemutatna az Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szö
vetségének 1936-ban Magyarországon tartandó vándorgyűlése 
alkalmával a külföldi szakembereknek is, ha nem esne a terve
zett tanulmányút vonalától annyira messze, vagy legalább 
autóbusszal megközelíthető lenne. 

Utolsó államásnak Festetieh Sándor gróf hitb. erdőgazda
sága volt Böhönyén. Itt főleg tógazdasági látnivalókat kértünk. 

1 A z erdő ugyanis itt eléggé problémamentes. Majdnem min
denütt jó mezőgazdasági talajon áll, eredetére nézve is mester
séges telepítésű és elsősorban a néhai való birtokosok előre-



fi kép. Mailáth gr. hitb. erdőgazdasága Bakóca. Bükk- és tölgyállo-
. má.ny természetes úton való felújítása a kaáni erdőben. A háttérben 

a 3. belevágás után még állva maradt vékonyabb anyafák. 
(Roth GIJ. felv.) 

látását dicséri, akik a nagy mezőgazdasági komplexumok közé 
erdőt is ékeltek, hogy mindennemű faszükségletet házi termelés 
fedezhessen. A z elegyetlen tölgyes ma már nem az az ideál, 
ami az itteni középkorú állományok létesítése idején volt, de 
hogy a milleniumi évek uniformizáló jelszavai mellett is észre
vette a figyelő szem a homoktalaj különös kívánalmait, arról a 
szépnövésű erdei fenyvesek tanúskodnak. 

A pontyos tógazdaságok hazájában, Somogy megyében, ma 
már szinte ritkaságszámba megy erdő halastó nélkül. A sok 
savanyú rét, terméketlen zsombékos aránylag csekély befekte
téssel halastóvá átalakítva, egyszerre komoly hozamterületé 
lép elő. Sőt! Hol van ima az az erdő, vagy akár szántó, amelyik 
— még a mélyrezuhant halárak mellett is — 90 P tiszta jöve
delmet ad k. holdanként? S ha az erdőhöz tartozó tóterűlet 
révén az egész erdő k. holdankénti jövedelme is felszökik 
18—20 P-re, lehet-e csodálni, hogy nagyszerű halász lesz, úgy 
mellékesen, az erdészből, amint ezt Böhönyén la láttuk. 



V a n itt példa völgyzárógátas és körtöltéses műszaki meg
oldásra i s ; a népesítés, nevelés, hizlalás, teleltetés, fiasítás és 
értékesítés kiskátéját illetően sem fukarkodott vezetőnk a 
magyarázatban, de ráadásul precíz vízjogi ismeretek iaz erdő
mérnök mellényzsebében — hát ez mindenesetre olyan meg
lepetés volt, ami stílszerűen zárta le érdekességekben bővelkedő 
utunkat. 

E g y szót még csak. A kartársi szeretet, igaz magyar ven
dégbarátság, amellyel bennünket mindenütt fogadtak, annyira 
őszinte szívből jövő és olyan jóleső volt, hogy arról az én gyenge 
tollam nem is tud írni. Az t jambusokban kellene megénekelni. 

Mayer Zoltán. 

Még egyszer az „Ebtartásról 6 6 

A Vadászati Közlönyben már egyszer foglalkoztam Róth 
professzor úr közleményével és ha még egyszer hozzászólok az 
illusztris cikkíró által felvetett problémához, azt azzal a szán
dékkal teszem, hogy az ebtartás terén a fentálló rendelkezések 
dacára tapasztalható anomáliák megoldása a minden oldalról 
megvilágított és gyakorlati tapasztalatokkal alá támasztott ér
vek alapján történhessék. 

Tény^az, hogy ma az ebtartás terén olyan lehetetlen a hely
zet, hogy valamilyen formában orvosolni kell a fentálló rend
ellenességeket; azonban a megoldásnak óvatosnak, minden 
igényt kielégítőnek kell lennie. Miért? A z ország ebállományá-
nak mintegy 80—85%-a a szegényebb néposztály igényeit elé
gíti k i ; faj kutyát ebben a tömegben találni alig lehet. A köznép 
mai gazdasági helyzeténél fogva minden fölösleges tehertől szo
ciális szempontból mentesítendő, mert hiába a legszigorúbb 
rendelkezés, ha annak a végrehajtása akadályba ütközik egyik 
vagy másik szempontból. E z a tehermentesítés azonban csak 
addig indokolt, míg az ebtartás más érdekeket nem sért, vagy 
röviden: az eb másnak kárt nem okoz. Ezen a téren már igen 
tág lehetősége van a vitának. 

Legfogasabb kérdés a „kóbor eb". A z térvényben lévő rem 



delkezések szerint a külterületen — vadászterületen — talált 
kóbor ebeket a vadászatra jogosított elpusztíthatja. A z 1883. 
X X . t.-c. 17. §-a szerint a vadászebek csak letartóztathatok, el
pusztítani azonban nem lehet. Ezek merítik k i a ma érvényben 
lévő rendelkezéseknek az ebtartásra vonatkozó vadászati vonat
kozásait. Ezek szerint minden eb kóbor, ha nem vadászeb és 
külterületen található. Vadászebet tehát nem sorolhatjuk ezek 
szerint a kóbor eb fogalma alá. 

A vadászebeket t i l a lmi idő alatt nem igen foglalkoztatják, 
mert nincs erre lehetőség, vagy igen kevés; következésképen a 
vizslatartók nagyrésze — főként a falusi puskások —, nem 
sok gondot fordítanak rá. Természetes, hogy a vizslát ösztöne 
viszi k i a határba, mikor erre módot és lehetőséget talál. M i n 
den valószínűség szerint k i is kap az „önálló" ténykedésért, te
hát — elvégre nem azért vadászeb — tisztában van a „tilos" 
fogalmával és ha megismétlődés esetén valaki le akarja tartóz
tatni, akkor a fenyítéstől való félelem mindenkitől távol tartja. 
Ezt minden vadászember ismeri a saját praxisából, tehát iga
zolni nem szükséges. Teljesen fegyelmezett és felügyelet alatt 
álló vizslát lehet ugyan találni, azonban a vizslatartók nagy
részénél sok kívánni valót hagy hátra a vizslanevelés és tartás. 
Ezeket az „önálló" tevékenységet kifejtő vizslákat tehát jogom 
van „letartóztatni" — ha tudom •— és az okozott kárt a tulajdo
nossal megtéríttetni. A vadászati törvény és a joggyakorlat 
szerint a t i l a lmi időszak erre a rendelkezésre befolyással nem 
bír, jóllehet az a vadászkutya, melyik felügyelet nélkül külte
rületen található, főként vadászat közben, nemcsak kimeríti a 
kóbor eb fogalmát, hanem a mindennapi korcsoknál, sőt, a né
met juhászkutyáknál — az ú. n. farkaskutyáknál — is sokkal 
rosszabb, mert az őstermészet egy speciális célú kitenyésztéssel 
— vadászati használhatósággal — párosul. H a tehát a külön
böző korcsok, fajebek (tudomásom szerint nincs reájuk külön 
rendelkezés) a vadászterületen csatangolnak, miért sokszor na
gyon is busás bért fizetünk, akkor azok kóbor ebek; a felügye
let nélkül járó és szinte tervszerűen vadászó vizslák mentesül
nek ettől a minősítéstől. Egyébként beszéljen az a sok per, mi 
nem egyszer a Kúriáig is felkerült. 



j : A z eb „letartóztatásával" kapcsolatosan a Professzor úr 
megállapításaival szemben fentartom a Vadászati Közlönyben 
is kö&ölt\álláspontomat, hogy az ebek majd 99%-át elfogni nem 
lehet. Nelcseréljük fel véletlenül sem az adottságokat: nem vá
rosi, tehát sokkal bizalmasabb, hanem falusi, sőt tanyai „em-
.berevők"-ről állítom. Ezeket belopni sem igen lehet lövéstávol-' 
ságra, nem elfogni. Egy-két kezes vizsla kivétel lehet, azonban 
hol van a többi sok! A z ajánlott módszerek beválhatnak — bár 
én i s sok mindent megpróbáltam —, általánosságban megoldást 
nem képeznek annál is inkább, mert némely kutyával hétrőí-
;hétre, sőt naponként megtörténik a „kóborlás" fogalmának a 
•kimerítése. Itt az orvosság csak radikális lehet, de azt mielőbb, 
há az enyém megy is rá legelőször. H a „csak i lyen" vizslám 
van, akkor megérdemlem! Hogy mégis hány eset és kellemetlen 
szituáció állhat elő a jelenleg érvényben lévő rendelkezések kö
vetkeztében, álljon néhány eset intő például: Ismerősömnek igeri 
jó orrú, elsőrendű, de fegyelmezetlen vizslája volt ; elég sűrűn 
találkoztunk vele a külső területeken is. A z elfogásával megpró
bálkoztunk — egyébként elég kezes volt — teljesen eredmény
telenül, sőt még a tulajdonosát sem engedte közel magához 
tettenérés esetén. Kapott messziről riasztólövést i s ; nem hasz
nált, semmit. Később egy fejlődő dobermannal végighajtották 
az egész vadászterületet — őzet, nyulat, fácánt, foglyot, mi elé
jük került —, de soha még megközelíteni sem tudtuk őket. Má
sik eset: egy messzebb fekvő területrészt — hosszan elnyúló 
erdősáv — majdnem naponként végig vadászott két vizsla, ké
sőbb csatlakozva egy házőrző kuvasz is. A korcsot hamar elej
tette az erdőőv, a vizslákat azonban nem merte bántani érthető 
okokból. Mérgezésnél az egyik ott maradt; a másik okosabb 
volt és nem nyúlt a ragadozóknak kitett csalétekhez. E z a kö
vetkező héten két házőrző korccsal jelent meg. Harmadik: 
fácánbefogások alatt a személyzet naponként 5—6 kosárban 
csak a megölt fácánok maradványait találta. Lássuk, mi a ven
dég: jöjjön a strychnines fácán! Másnap reggel egy vizslát ta
láltunk az egyik kosár mellett. A vizsla elpusztulása véletlenül 
kipattant;- bármenyire. az előírás szerint jártam is el á mérge
zéssel, majdnem ráfizettem.:.Más alkalommal; egy földműves-



vadász vizsláját kaptam rajt „önállóakción", megfogni lehetet
len volt. M i t csinálhattam vele? Törvénytisztelő lévén, útjára 

.engedtem. /.. ' ."• -.5 i r, öv&viá ,JSÍÖÍ:; : 

Ezek után tisztelettel kérdezem vadtenyésztési szempont 
|ból melyik . veszedelmesebb: a hangtalanul kereső és hajtó va
dászeb vagy a kóbor, csaholó korcs, minek majd minden eset
ben van gazdája? Míg az előbbit csak láthatom, de nem lőhe-
tem, az utóbbi hallható és lőhető is. Nézetem szerint —• és me
rem hinni, hogy az érdekeltek túlsúlya egyetért velem — , kóbor 
ebnek volna minősítendő fajra és jelre való tekintet nélkül 
.mindaz, ami felügyelet nélkül belterületen kívül található; ter-
.mészetesen kivéve a hadi- és rendőrkutyákat, melyek feltűnő 
és alkalmas —- tehát felismerhető — jelzéssel láttatnának el . 
Ez a rendelkezés azonban valószínű csak az új vadászati tör
vényben lesz megvalósítható, ha . . . . ! 

A feltűnő jelzések — nyakörv — alkalmazása, mit Róth 
professzor úr ajánl, vájjon alkalmas-e a kóbor eb meghatáro 
•zásához és a mai anomáliák megszüntetéséhez? A z t állítom, 
Jiogy nem. Vagy mindenki részére kötelező a nyakörv és akkor 
egy kutya sem volna elpusztítható (feltéve, hogy végrehajtható 
volna és a nyakörv védelmet is adna), vagy kóbor eb a felügye
let nékül külterületen csatangoló fa j ra való tekintet nélkül, de 
akkor szükségtelen. Hány kutyán méltóztatnak ma látni falun 
adójegyet? Még több nem viselné a nyakörvet, már csak azért 
,sem, hogy a gazdája ne legyen megállapítható és kártérítésre 
kötelezhető. Tessék ezt falun vagy pusztán ellenőrizni! Nem 
vállalkoznék a végrehajtására. 

M i n t már közöltem a Vadászati Közlönyben is, a jelenlegi 
rendelkezések némi módosításával az egész kérdéskomplexum — 
.szerintem — megoldható volna és pedig: 

Kutyát felügyelet mellett nyi l t területen — hol a kutya 
megugorhat, csak vezetéken, kötve lehet v inni . Pásztorebek 
megfelelő méretű kolonccal látandók el. (Méltózattak-e látni a 
koloncot szájába vevő ebet, amint az vadat hajt? Azonban 
ézt a rendelkezést :még jobban megszorítani nem volna szo-

r.cjális.) -j-0,rb:.v;'é v-$?oi'n?}$'3Ís&>si3 Mi híj r . V ' • ; ; c . r : $ 
• ••• Minden kutya- fajra való tekintet nélkül, ha felügyelet nél-



kül külterületen kószál: kóbor eb, mit az arra jogosítottak — 
vadászati jogtulajdonos vagy személyzete stb. — bármikor el
pusztíthat, kivéve a hadi- és rendőrkutyákat. Nem volna tehát 
kivétel a vadászeb vagy a fajkutya sem. 

Minden ebtulajdonos köteles féléven felüli ebét az illetékes 
közigazgatási szervnél bejelenteni, hol azt adózási szempontból 
minősítenék. 

Ezekkel a rendelkezésekkel a mai anomáliákat, bírói eljá
rásokat, károsítást könnyen meg lehetne szüntetni. A z ebek 
helye rendeltetésükhöz képest háznál vagy a pásztorok mellett 
van. H a tehát a tulajdonos nem gondoskodik a felügyeletről 
(lekötésről) semmmiféle védelmet nem várhat szerintem ebe 
részére. Vagy az ebtartás érdeke előbbre való volna a nagy 
nemzeti vagyont jelentő vadállománynál? A vadtenyésztő meg
nyugodna, mert az országosan elszaporodott és rosszul tartott 
ebek — ha tényleg felügyelet nélkül járnak külső területen —, 
elpusztíthatok volnának és nem kellene ugyanazt a kutyát több
ször is tetten érni. M i a kártérítés a rengeteg fáradozás és az 
okozott kár arányához mérten? Hangsúlyozom azonban, hogy 
csak teljesen felügyelet nélkül járó ebekre vonatkoztatnám, 
mert a pórázról való lebocsátás vagy a nyáj melletti pásztoreb 
a gazdája körül még felügyelet alatt áll, miért felelősségre 
vonható. 

A nyakörvet — bár jó volna a rendszeresítése —, szükség
telennek tartom. Helyette sokkal nagyobb jelentőségű volna a 
nyakörv beszerzésére fordítandó összegnek a veszettség elleni 
védőoltásra való fordítása. 

A védőoltásnak az általános alkalmazását igen is szüksé
gesnek, sőt! szociálisnak tartom. Dr . Vadas osztálytanácsos úr 
által közölt statisztika szerint 8 ló, 113 szarvasmarha, 15 juh 
és kecske, valamint 54 darab sertés betegedett meg veszettség
ben 1931-ben. Tisztelettel kérdezem, ha ezeket a számokat 
4/io részre le tudnánk szorítani, nem ez volna-e a legszociálisabb 
ténykedés? Ezek az állatok nagy részben — valószínű •— nem 
nagy gazdaságból kerültek k i ; lehet, egyetlen vagyonkája volt 
a tulajdonosnak. Inkább fizetek tízszeres ebadót, mint egy sze
gény nincstelen vagyonkáját tegyem közvetett úton tönkre. 



A védőoltás mintegy 5 pengő; miért ne lehetne a luxusebek 
adójának egy részét egy veszettség elleni oltóalapba utalni, hon
nét az oltás költségeinek egy részét viselni lehetne a nincstele
neknél, az a r ra rászorultaknál? A tehetősebb viselje ezt a költ
séget teljes egészében, legalább kevesebb, vagy értékesebb eb 
kerülne tartásra, mire a tulajdonosok azután vigyáznának is. 
Ezzel a rendszerrel megoldható volna az annyira kívánatos 
megelőző oltás; ha a nyakörv rovására is. 

A z adózás 'mai rendszerét sem tartom teljesen kielégítőnek, 
mert az egyik törvényhatóság másként szabályozza, mint a má
sik. Egységesíteni kellene általánosan az adó összegét és mint 
már k i is fejtettem a Vadászati Közlönyben, a hármas adó
osztályt látnám megfelelőnek. 

I. Alapadó. Házőrző ebek külterületen. Haszonebek: 
pásztorkutyák, hivatásszerűen tartott ebek, tenyésztési célra 
tartott fajkutyák. 

E z osztályozás alá tartoznak a megnevezett házőrző és 
haszonebek, természetesen az ölebek és hasonlók teljes kizárá
sával, valamint a hivatásos vadászati személyzet kutyái fajon-
kint legfeljebb egy példányban. Magánnyomozók rendőrkutyái, 
patkányirtók ebei stb., ha ezt a minőségüket igazolni tudják. 
Ide tartozna valamely tenyésztési egyesület igazolványával el
látott fajkutya, melynek ez a rendeltetése tényleg beigazolható 
(ebtenyésztelep). 

II. Kétszeres adó. Vadászebek minden faja, ha tulajdonosa 
ennek szükségességét vadászjeggyel igazolni tudja, olyan for
mában, hogy egy kereső és kotorékeb eshetik személyenkint 
ebbe az osztályba. (Hajtóebeket ma már nem igen használnak.) 

Ide tartoznának a házőrző ebek belterületen, ha annak 
szükségessége fennáll és olyan faj , mi erre a célra használható. 
Felmerülhet annak a vitája, hogy ez i lyen formában végre
hajtható volna-e? Városokban kutyára, ahol a közbiztonság 
aránytalanul jobb a faluénál, kevés szükség van, de az adó 
nagysága mégis lehetővé teszi a tartást. F a l u n már több szük
ség lehet ezekre, azonban úgy oldanám meg az adóegységet, 
hogy az I. osztályba tartozó ebeknél aránylagosan leszállítanám 
az adót, míg a H.-nál valamivel magasabbra emelném. 
A vadászebek miatt valószínű nehézményezés ér. Tisztelettel 



kérdezem, ha megfizetem á magas vádasz'jegyilletéfcét; I 
fegyveradót évenkint, tehát legkevesebb 36 pengőt évenkint; 
nem tarthatok-e joggal igényt az ébadozás terén némi kedvez
ményre? Én úgy gondolom, igen, mert az államháztartásban a 
kilőtt töltényeim, a lelőtt vadam, valamint a fizetett hajtóbérek 
mégis csak számbaveendők. 

III. Tízszeres adó. Ide volna sorozandó az előbbi kettőbe 
nem sorolható összes többi, ami már luxuskutyának volna 
minősítendő. 

A hivatalos használatra szánt állami hadi- és rendőrkutyák 
adómentesek volnának. 

A z osztályozást feltétlenül igazságosnak tartom, mert ez 
ellen — úgy vélem — nem sok kifogás volna emelhető. 

Hátra volna még a professzor úr cikkjeinek legfőbb célja: 
a fajebek elterjesztése. Bármennyire okszerű, a magyar eb-
tenyésztésre kedvező hatású is volna a fajebeknek szélesebb 
téren, nagyobb számban való tartása is, ez már értékesebb, 
tehát nehezebben beszerezhető voltánál fogva ma alig lehetsé
ges. A propagandát a fajebtartók részére szélesebb körben ren
dezett versenyekben látnám keresztülvihetőnek, hol a kiválóbb 
példányokat a magyar fajebek lelkes felkarolói — társa
dalmi téren is kifejtett nagyobb propagandával egybegyűjtött 
-— értékes díjakkal jutalmaznának. Esetleg a tenyésztők meg
felelő formában és körülmények között prémiumot kapnának, 
mivel az értékes munka nyerne elismerést. Rendeleti úton, köz
hasznú ebek magasabb adójával rákényszeríteni az ebtartókat 
azonban erre nem lehet és nem is szabad, mert nem volna célra
vezető, de szociális sem. 

Zakxvári. 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 
írói tiszteletdíjak! A z Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi 

május hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi ülésében elhatá
rozta, hogy az egyesület 1930. évi július 1-től kezdődően az Erdé
szeti Lapokban megjelenő cikkekért írói tiszteletdíját fizessen. 
És pedig: a szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 
16 oldalas ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást 
igénylő cikkekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közle
ményekért 16 oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel 
végett közli: a kiadóhivatal. 

H I V A T A L O S KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 25.900/1935. III—1. számú 
rendelete az erdei szalonkára vonatkozólag fennálló tavaszi hajtő
vadászati tilalom ideiglenes felfüggesztése tárgyában. A 48.500—' 
1934. F . M . számú rendelet (Megjelent a Budapest i Közlöny 1934. 
évi 169. számában) 2. bekezdésének 1. pontjában foglal t azt a 
rendelkezést, hogy tavasszal csak lesen húzó erdei szalonkára, 
szabad vadászni, az 1935.. évre felfüggesztem. 

Ehhez képest az 1935. évben tavasszal is szabad erdei szalon
kára hajtóvadászat útján vadászni. 

Ez a rendelet az 1935. évi március hó 21. napján lép hatályba. 
Budapest, 1935 március 19. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 52.200—1935. számú ren
delete az 1934—1935. évi termelésű idényből származó tüzifakész-
letek bejelentése és a tüzifaszállítási igazolványok felhasználásá
val kapcsolatos egyes intézkedések módosítása tárgyában. A tűzifa 
fuvarozásához szükséges szállítási igazolványok igénylése, elosztása 
és kiadása, továbbá a tüzifakészletek bejelentése tárgyában 11.100— 
1934. F . M . (megjelent a Budapesti Közlöny 1934. évi 41. számában), 
a 12.284—1934. F . M . (megjelent a Budapesti Közlöny 1934. évi 89. 
számában), a 13.125—1934. F . M . (megjelent a Budapesti Közlöny 
1934. évi 146. számában) és a 85.358—1934. ¥. M . (megjeleni a B u -



dapesti Közlöny 1934. évi 226. számában) szám alatt kiadott rende
leteimmel kapcsolatosan, azok kiegészítéseképpen, az 1710—1934. M . 
E . számú rendelet 7. §. második és harmai ik bekezdésében r,\eri, fel
hatalmazás alapján a következőket rendelem: 

1. §• 
A 11.100—1934. F . M . számú rendelet 7. §-ának kiegészítésekép

pen elrendelem, hogy a hajón (dereglyén, uszályon stb.) történő 
tűzifaszáilítmányoknál — amennyiben azok nem közforgalmú hajóállo
másokon kerülnek feladásra —, a hajózási vállalatok, vagy vállalko
zók a megbízottjuktól vett szállítási igazolványt és az ellenőrzőszel
vényt az elindulás előtt, a szállítás időpontjának egyidejű feltünte
tése mellett pecsétjükkel, vagy aláírásukkal megjelölni és a szállítás 
befejezése után az ellenőrzőszelvényt az Országos Erdészeti Egyesü
let (Budapest, V . , Alkotmány-utca 6.) címére beküldeni, a szállítási
igazolványt pedig a legközelebbi révkapitányeágnak leadni tartoznak. 
Amennyiben útközben révkapitányság nem volna, akkor a szállítási
igazolványt is az ellenőrzőszelvénnyel együtt kell az Országos Erdé
szeti Egyesületnek beküldeni. 

2. §. 
A Budapest és környékére érvényes vörös és sárga szállítási

igazolványok hatályát a 11.100—1934. F . M . számú rendelet 4. §. 9. 
bekezdésében és a 85.358—1934. F . M . számú rendelet 5. §-ában fel
sorolt területeken kívül Budafok-Gschwindtgyár, Cinkota-Nagyitce 
és Pestszentlőrinc-Kavicsbánya vasúti állomásokra feladott tüzifa-
ezállítmányokra is kiterjesztem. 

3. §. 
A z 1934—35. évi termelési idényből származó tüzifakészletet — 

a 11.100—1934. F . M . számú rendelet 11. §-ában előírt módon és kö
telezettségek mellett -— legkésőbb 1935. évi május hó 15-ig, a hán
tolt fát pedig június hó 30-ig kell a „M. k i r . Földmívelésügyi Minisz
ter Tűzifa Szállítási Igazolvány Kirendeltség" (Budapest, V . , Alkot
mány-utca 6.) címére bejelenteni. 

A következő idények termeléséből származó tüzifakészletek be
jelentésének határidejét mindenkor a termelést követő május hó 
15-ében, a hántolt fára nézve pedig június hó 30-ában állapítom 
meg. 

4. §• 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 

Budapest, 1935. évi április hó 8-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. Mayer Károly s. k. 
államtitkár. 



I R O D A L O M 

A Brit -Birodalom erdeifái és haszonfái. Közli : Dr. Toma-
sovszky Imre ny. miniszteri tanácsos, Forest Trees and Timbers of 
the British-Empire. Edi ted by L . Chalk and J . Bur t t Davy. Imperial 
Foresty Institute, Oxford. 

E címen nagyszabású és igen értékes dendrologiai kiadványsoro
zatot indítottak meg. D r . L . Chalk és Dr . G. B u r t t Davy az oxfordi 
királyi erdészeti Intézet tagjai , E d d i g 2 füzet jelent meg; az I. füzet 
1932. évben „Somé East African Comiferae and Leguminosae" (Né
hány Keletafr ikai toboztermő és hüvelyes) címen, 68 oldalon — és a I I . 
füzet 1933. évben „Twenty West African Timber Trees" (Húsz nyu
gatafrikai haszonfa) címen, 108 oldalra terjedően. 

A brit-birodalom erdei- és haszonfáiról oly kézikönyv, illetőleg 
összefoglaló mű, mely főleg a trópusi fákat anatómiai és botanikai 
szempontból ismertette volna, eddig nem állott rendelkezésre. E 
hiány pótlását tűzték k i a Szerzők művük megírásával, k i k az ugyan
azon földrajzi vidékre és növénytani csoportba tartozó fásnövényeket 
ismertetik, de figyelmüket nem kerüli el a más fafajok hasznossága 
és használhatósága sem. Ebbe l i nagy munkájukban igen nagy segít
ségükre vannak a birodalom különböző részein élő és bő helyi tapasz
talatokkal' bíró munkatársaik. 
1 A fafajok általános és részletes ismertetése, leírása igen bő. 
Előbbinél a Szerzők felsorolják az illető fafaj rendes, helyi és tájszó-
!ási neveit, aztán a botanikai nevét, annak eredetét, majd a fafajnak 
általános leírását; klímái és tenyészeti feltételeit, előfordulási helyeit, 
betegségeit, ipar i és kereskedelmi fontosságát és hasznát. A z alfajok 
kulcsai adva vannak mindenütt. A részletes leírásnál az illető fafaj 
jellegző tulajdonságait, macroscopiai és microscopiai leírását talajuk. 
A leírások megértésének könnyítésére szolgálnak a fafajok leveleit, 
virágzatát és termését feltüntető kézirajzú ábrák és az illető fafajok 
habitusáról, törzséről és anatómiai szerkezetéről fényképfelvételek 
után készült igen szép képek. 

Kitűnő tartalmánál fogva e dendrologiai mű nemcsak a gyarma
tokon szolgáló erdőmérnökök, gyarmati erdőgazdák, de botanikusok, 
dendrologusok és fakereskedők részére is rendkívül nagy előnyt jelent. 

I. Söme East A f r i c a n O n i f é r a e and Leguminosae. írták: 
Dr. L. Chalk, Dr. G. Burtt Davy és H. E. Desch. Oxford. A t the 
Clarendon Press, 1932. 

A 68. oldalra terjedő, 12 kézirajzú és 10 műmelléklettel ellátott 
füzetben 10 Keletafr ikai erdei fát ismertetnek a Szerzők. Ezek a 
következők: 

1: Juniperus procera Hochst. (Cupressaceae). Neve i : Kefetafri-
kai cédrus, A f r i k a i céruzacédrus. Ugandai juniperus. 



Szijáesa fehér, gesztje vörösbarna, könnyű cédrus illattal. 
Kenya gyarnnat legjobb és legnagyobb építőanyaga. Nagy tar

tóssága és a termeszek elleni immunitása miatt nagy 'keresletnek 
örvend. Falburkolásokra és hasonló munkákra is kitűnő, azonban csak 
kis mennyiségben szerezhető be, mert sok belőle az odvas fa. 

2. Widdringtonia Whytei Rendié* (Cupressaceae.) Nevei : 
Mlanje ciprus, Mlanje cédrus; Nkungusa Nyásszában. 

Nyásszában kiterameít faanyagok között a legfontosabb, mely 
kivitelre is kerül. A kitermelést a kormány erdészeti hivatala őrzi 
ellen. Szijáesa keskeny, gesztié világos vagy vörösbarna, cédrusszerű, 
erős és kellemes illattal. 

A fa tartós és könnyen megmunkálható. Hazájában egyike a 
legközönségesebb építőanyagoknak. Díszítésekre és bútorok készíté
sére is jó. Zsindelynek is használják Tartósságát jellemzi az a tény, 
hoigy a jelenleg kitermelt faanyag — bár tűzpusztította helyről szár
mazik, ahol évekig hevert — mégis teljesen ép. 

Megemlíthető még a Widdringtonia Juniperoides Endl. (Gupres- • 
^aceae), melyet Clanwill iam cedrus-nak neveznek, amelyet hazájá
ban, a Kapföldön, a Cape-towni bútorasztalosok használnak fel. 

3. Podoca-rpuf gmcilior Puffer and P. milanjianus Rendié, 
(Podocarpaceae). 

Mindkettőnek Kenyában podo vagy miusengera a neve. Délafrikái 
fajait sárgafa néven ismerik. 

Szijáesa nem különböztethető meg a geszttől; a fának színe 
egyformán világessárga, vagy sárgásbarna, jellegzetes szaga nincs. 

E két Podocarpus külsőleg nagyon hasonló annyira, hogy a fa-
kereskedők állandóan összetévesztik. E faanyag Kelet-Africában pó
tolja a fenyődeszkát, bár ennél keményebb és nehezebb. A fát fes
teni és lakkozni könnyű. Nem nagyon tartós, de ha megfelelően ke
zelik, építési- és ácsmunka célokra is alkalmas. 

4. Afzelio, Quanzensis Welw. (Caesalpiniaceae). Neve i : Maha
góni babfa. Rhodesiai mahagóni**, Mukamba. 

A fa meglehetősen kemény, szijáesa szürkéssárga vagy világos
barna, gesztje barna. 

Ácsmunkák, kocsiépítás- és bútorasztalosság szerkezeti fájául 
használják fel leginkább. A benszülöttek hangszereket készítenek be
lőle. A fa tartós, a termeszeknek ellenáll, jól megmunkálható és 
lakkozható. 

Tíz afrikai faja főleg az Egyenlítő országaiban fordul elő. 

* S. E . Widdrington és A . Whyte tiszteletére elnevezve. 
** Miután e fa úgy rendszertani, mint anatómiai szempontból az 

igazi Mahagónitól vagy a Meliaceák fajától nagyban különbözik, s ezek 
neveinek megtévesztésére alkalmas, Szerzők szerint ajánlató:-: volna egy 
táj szólásnév meghonosítása a jelenlegi nevek helyett. 



5. Baikvaea plurijuga-Hárma. (Caesalpiniaceae). N e v e i : Igusi, 
Redwood, Rhodesiai teák,* Rhodesiai redwood. 

Ez a Dr , Williaan Balfour Baifcie tiszteletére elnevezett fafaj 
Észak- és Dél-Rhodesiában a kereskedelem részére legfontosabb fa
anyagot szolgáltatja. 

A fa igen tartós és kemény, fájának nagy a tannintartalma; a 
termeszeknek ellenáll. Szijácsa világossárga, gesztje barna vagy 
vörösbarna világosabb és sötétebb színezéssel. 

Hazájában főleg vasúti talpfának használják, de a bútorgyártás
nál sem nélkülözik. H a a belőle készült talpfákat 24 órán át magas 
hőmérséklet mellett 1%-os arzénoxydoldattal kezelik, az így kezelt 
talpfák --- állítólag — a földben 15 évig i s eltartanak 

6. Copaifera Mopane Kirk. (Caesalpiniaceae). N e v e i : Mopani 
Rhodesiában; Sanyo, Nyásszában. Lepkeszárnyfáriák, is nevezik a le
velek sajátságos, a lepkeszárny összehajtott állapotához hasonló el
rendezése miatt. 

Észak-Rhodesiának és Nyásszának egyik leghasznosabb fája. 
Bányafának, cölöpnek, kerítéskarónak, kerékgyártásra és tüzelésre 
használják fáját. Rendkívül keménysége miatt bútorkészítésre e fa 
nem alkalmas; de faragott díszítéseket készítenek belőle. A fának 
hamuját — hazájában — trágyázásra használják. 

A fának színe sötétbarna. 
7. Copaifera Coleosperma Benth. (Caesailpiniaceae). N e v e i : 

Mchibi; Rhodesiai mahagóni** (Dél-Rhodésiában); Rhodesiai teák** 
<a Viktora vízeséseknél). 

A fa kemény és nehéz, vörös világosabb és sötétebb sávokkal, 
melyek szép külsőt kölcsönöznek neki, miért is főleg székrénykészí-
tésre és falburkolásra igen alkalmas. Magja vörös beléből régen táp
láló italt készítettek. 

Előfordul Észak- és Dél-Rhodésiában. 
8. Piptadenia Buchananii Baker. (Mimosaceae). N e v e i : Nkwere-

my-ani (Nyásszában); M u k u i (Kenyában). A gazaföldi telepesek 
között állítólag mint „,Acacia" ismeretes. 

E z a Y . Buchanan b r i t konzul tiszteletére elnevezett fa Kenya, 
Uganda, Tangamyika, Észak-Rhodesia, Nyássza és Mozambique-ban, 
továbbá a portugál Kongóban fordul elő. E d d i g mintegy 15 alfaját 
ismerik. 

A fa mérsékelt keménységű, tartós; hazájában általános épí
tészeti és hídszerkezeti célokra használják. Gesztje a levegőn szép, 

* Csak helyi elnevezés. A Verbenáceák családjába tartozó Tectoim 
grandis-sal sem í'endsizertaaülag, sem anatómiai tekintetben nincs -vo
natkozásban. 

** Csak helyi elnevezések. Ez a faj úgy rendszertanilag, mint ana
tómiáikig nagyon különbözik a Mahagónitól és teáktól, Szerzők szerint 
ajánlatos volna megnevezésükre valamely tájszólási név. 
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aranybarna színre sötétedik,, a-benne levő tipikus közbeszúrt szemcsék 
rendkívül tetszetőssé teszik. 

Megemlítendő még a Piptadenia africana Hook F. (Mimosaceae), 
mely Ugandában, Nigeriában és Libériában otthonos. 

&. Pterocarpus Angolensis DC. (Papilionaceae). Nevei : Mlombwa 
(Nyásszában); vérfa, pecsétviaszfa (Észak- és Dél-Rhodesiában); 
Kaját, Kajatenhout, Transvaal Kajatenhout (Dél-Afrikában), A 
frissen vágott f a nedve megszárad; innen a vérfa illetőleg a pecsét-
viaszfa elnevezése. 

A fa toarna, vörösesbarna színű, aránylag könnyű, könnyen meg
munkálható és felaprítható. A bútorgyártás és vasúti kocsiépítés cél+ 
jainak megfelel, házi célokra is használják, A termeszekkel és az idő
járással szemben ellenállóképessége igen nagy. 

A fát különösen hajóépítési célokra azért kedvelik, mert kezelés 
után alakját és térfogatát a különbözői időjárási viszonyok mellett is 
megtartja, azt nem változtatja meg, aminek pedig a Nyassza-tavon 
közlekedő hajók fedélzetei igen k i vannak téve. 

10, Pterocarpus Stevensonii Burtt Davy, (Papilionaceae). Észak-
Rhodesiában Mwangura a neve. 

, E z a nehéz fa sűrűn fordul elő a vSiburu teakerdőben, Livingstone 
tói nyugatra Észak-Rhodesiáiban. 

A Baikiaea pluri juga kitermelésénél a favágók (megállapították, 
hogy ennek fája balta- és ifejszenyelekre kitűnő; de küllőknek és ka-
lapáosnyeleknek is használják. 

* 
A z I. füzet végén szerzők az általuk felhasznált irodalmi művek 

bibliográfiáját közlik. 

Prof . D r . W . Schoenichen: A B C Naturschutzführer. M i t 17 
Abbildungen im Text. Ve r l ag von L Neumann, Neudamm. Preis 
3 R. M . 

, Remélhetőleg már a legközelebbi jövőben életbe fog lépni 
hálunk is á régen várti természetvédelmi törvény, mikor jó hasz
nát vehetjük az ide vonatkozó külföldi irodalomból a fenti című 
260 oldalra terjedő műnek, amelyben betűrendben ismertetve meg
találjuk mindazt, ami bennünket a természetvédelem tárgyköré
ből érdekel. 

A német viszonyokat, illetőleg ugyan némi változás állott be 
a német állami életben történt legutóbbi fordulat óta, egyébként 
azonban az érdeklődő gazdag anyagot talál ebben az értékes 
könyvben,, melynek különös-becset ad az, hogy számos utalás van 
a, természetvédelmi irodalomra, hol részletes adatok olvashatók. 

Különös értéke ennek a műnek az is, hogy az egyes országok 
névé alatt felsorolja legalább névszerint a már létesített nemzeti 
parkokat és természeti emlékeket, ami arra nézve bjr fontosság-



gal, k i ezeket a területeket tanulmányozás céljából fe l kívánja 
keresni. 

A könyv a védett növények és állatok megnevezését és rövid, 
de pontos leírását is tar ta lmazza, va lamin t azoknak a szerzőknek 
életrajzi adatait és munkáik idézését, k ik természetvédelmi i ro
dalmi működést fejtettek k i . . F . M . 

O. Freiherr von Düngern-Oberau: Hubertus hilf! M i t 58 
Abbildungen i m Text von M . Kie fe r , München und 97 Abbíldun-
gen auf Tafe ln . 1934. V e r l a g von I. Neumann, Neudamm. Pre i s 
gebunden 9 R. M , 

Két világrész erdőségeiben és hegyvidékén szerzett tapasz
talatait, megfigyeléseit írja le a szerző az ott űzött eredményes 
vadászatai során, melyeken ném ia minél nagyobb számra, minél 
több trofeumra törekedett, hanem" inkább az erdő, a hegység, az 
egész természet szépségeit f igyelte, élvezte és azok gyönyörűsé
geit, hangulatát az olvasó elé is igyekszik tárni. 

A történelmi Magyarország különösen a szívéhez nőtt, sok 
kellemes hetet töltött a Kárpátok erdőborította hegykoszorúján, 
hol főként a szarvasbőgés idején szeretett tanyázni. . 

A z A l p o k zergéjére és a svéd jávorszarvasra épp oly .k i tar
tással és passzióval cserkészett, mint ahogy a . Tien-san vad 
sziklabirodalmában sem sajnálta á szinte emberfeletti fáradalma
kat a kőszáli kecske vadászatán. . 

Igazi, nemesen gondolkodó és érző vadász a kiváló szerző, k i 
a vádászható állatot sem puffant ja le ok és cél nélkül, hanem a 
Teremtő bölcs rendelkezéseit megértve, és, tiszteletben tartva, 
védelmébe veszi az állatot, ha szükség van reá és biztosítani 
igyekszik minden állatnak az* élethez való jogát. F . M. 



K Ü L Ö N F É L É K 

SZEMÉLYI HÍREK. 

Fischer Károly ny. m. kir. föerdőtanácsos családi nevét 3657— 
1935. ez. belügyminiszteri engedéllyel „Zsolt"-ra változtatta. 

Holba Miklós m. k i r . erdőmérnök családi nevét belügyminiszteri 
engedéllyel „Holbay"-ra változtatta. 

Neumann István m. kir . főerdőmérnöki cámmel és jelleggel 
felruházott erdőmérnök, családi nevét belügyminiszteri engedéllyel 
„Nádor"-ra változtatta. 

Vallent E m i l 
1873—1935. 

Súlyos veszteség érte egyesületünket e hó 10-én az egyesület 
péztárosának: Vallent E m i l ny. számvevőségi igazgatónak váratlanul 
történt elhunytával. 

1873. évi november hó 20-án született Aradon s az 1893. évben 
tett az ottani Kereskedelmi Akadémián érettségit. Ettől az időtől 
kezdve egész 1898. év januárjáig az Arad—Csanádi Egyesült Vasutak
nál és a M . K i r . Államvasutaknál teljesített szolgálatot, elvégezte a 
vasúti tisztképző tanfolyamot, letette a tisztivizsgát, majd az állam
számviteli vizsgát is. 

1897. év októberében került mint díjnok az aradi M . K i r . Jószág-
igazgatósághoz-, ahol 1898. évben számgyakornok, majd még ugyan
abban az évben számtiszt lett. 

1901. év január 1-ével került mint erdőszámtiszt a földmívelés-
ügyi minisztériumi számvevőség' Erdészeti Csoportjához s i t t lett 
1905. évben erdőszámellenőr, 1911. évben erdőszámvizsgáló. 1913-ban 
kapta meg a számtanácsosi címet és jelleget, 1914-ben lett valóságos 
számtanácsos és 1918. év július 16-ától megbízatott a Vadászerdei 
Erdőgazdasági Szakiskola mellé rendelt számvevőség vezetésével. 

1919. év január 1-én II . oszt. főerdőszámtanácsossá nevezték k i s 
mint ilyen került 1922-ben a budapesti miniszteri számvevőség, erdé
szeti csoportjához, melynek 1926-tól kezdve csoportfőnöke volt. 

1933-ban kapta meg az I. oszt. főerdőszámtanácsosi címet és jel
leget és 1934-ben nevezték k i valóságos főerdőszámtanácsossá. 

A z 1934. év szeptemberében saját kérésére történt nyugdíjazta
tása alkalmával pedig a számvevőségi igazgatói címet kapta. 

Egyesületiinkb?n a pénztárosi tisztet 1924. év eleje óta látta 
el egész haláláig, szakadatlanul, éspedig eleinte csak mint délutáni 
segéderő, a mult év tavaszán történt szabadságolása óta pedig mint 
egésznapos alkalmazott. 

Maga hivatali pályája is szoros kapcsolatba hozta az erdészettel 



s ez a kapcsolat még melegebbé vált akkor, amikor az egyesület veze
tőségének kérésére a pénztári teendők ellátását elvállalta. 

A pedáns, szakértő, fáradságot nem. ismerő munkaerő típusa 
volt, aki amikor a nappali órák nem futották, igen sokszor pótolta 
éjjeli munkával a nappali órák rövidségét. 

A minisztériumnál élvezett szabadságidejét rendszerint arra 
használta fel, hogy ez alatt az idő alatt készítse el az egyesületnél 
felmerülő nagyobb munkákat (költségvetés, zárszámadás, tagdíjnyil
vántartások lezárása, adó-ügyek, stb.). 

Rokonszenves egyénisége, figyelmes, előzékeny modora, amellyel 
a tagoknak mindig rendelkezésére állott, igen sok barátot és tisztelőt 
szerzett részére az egyesület tagjai között, maga az egyesület pedig 
csak hálával és köszönettel emlékezhetik meg azokról az igen jelentő
szolgálatokról, amiket odaadó munkájával az egyesületnek a legnehe
zebb időkben tett. 

Mély és őszinte részvéttel kísérjük öt utolsó útjára és nevét azok 
között őrizzük meg, akik odaadó, fáradhatatlan tevékenységükkel je
lentős szolgálatot tettek az egyesület és R7 általa képviselt érdekek 
ügyének. 

Nyugodjék békével. 

Állam erdészeti adminisztráció. 
Közli: Hajdú János ín, k ir . erdőtanáesos. 

M. kir. földmívelésügyi minisztérium. 
I. Erdészeti csoport. 

Csoportvezető: Papp Béla miniszteri tanácsos. Helyettesei: az 
ügyosztályvezetők. 

• 1. ügyosztály: Erdészeti igazgatás és erdőrendészet. Ügyosztály
vezető: Nagyszalánczy Brúnó miniszter i tanácsos. Helyetttese: L u 
kács Endre miniszteri tanácsos. Személyzet: Dr . A j t a i Sándor m. k i r . 
erdőtanáesos. Hajdú János m. k i r . erőtanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott m. k i r . főerdőmérnök. Vitéz Szilágyi-Ilosvay Lajos m. 
kir. főerdőmérnök. Kovács Jenő m. kir . főerdőmérnök. 

Szolgálattételre beosztva: Dr . Luncz Géza m. k i r . főerdőmémöki 
címmel és jelleggel felruházott m. k i r . erdőmérnök. Rabó Gyula ni. 
kir. erdőmérnök. 

2. ügyosztály: Erdőtelepítés és erdőrendezés. Faforgalom. Ügy
osztályvezető: Pászthory Ödön m. k i r . főerdőtanácsosi címmel és je l 
leggel felruházott m. ki r . erdőtanácsos. Személyzet: Várady Mihály 
m. kir. főerdőtanácsosi címmel felruházott m. k i r . erdőtanácsos. 
Marsalkó Ferenc, vitéz Tóth László, Mattyasovszky E m i l , Zsombory 
Ignác m. k i r . erdőtanáesosok. Tárczy Pál és Harmath Ernő m. k i r . 
föerdőmérnökök. 

S. ügyosztály: Állami erdőgazdasági üzemek. Ügyosztályvezető: 
Mokány Gábor miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott 



m. k i r . főerdőtanácsos. Személyzet: Lengyel Sándor, Erőss Gyula éS' 
Földes Tibor m, k i r . erdőtenáceosok. Szolgálattételre beosztva: Cser-
nay A n t a l m. k i r . főerdőmérnöki címmel és jelleggel felruházott m. 
k i r . erdőmérnök. 

Állattenyésztési és állategészségügyi csoport. 
Szolgálattételre beosztva: Takács János m. k i r . erdőtanácsos.1 

Glóser Dezső m. k i r . főerdőmérnök. 

Miniszteri számvevőség III. csoportja. 
Csoportvezető: Tasnády Gyula I I . osztályú főerdőtanácsosi cím

mel és jelleggel felruházott m. k i r . erdőszámtanácsos, 
1. osztály: (Államerdészeti igazgatás és állami erdőgazdasági 

birtokok). Osztályvezető: Fülöp András I I . osztályú főerdőszámtaná
csosi címmel és jelleggel felruházott m. k i r . erdőszámtanácsos. Sze
mélyzet: 'Muravölgyi Ferenc erdőszámtanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott m. k i r . erdőszámvizsgáló. Nagy Ágoston m. k i r . erdő
számvizsgáló. 

2. osztály: (Államerdészeti igazgatás és álami erdőgazdasági 
birtokok számfejtési és könyvelési ügyei). Osztályvezető: Horváth 
Fülöp m. k i r . erdőszámtanácsos. Személyzet: D r . Szabó Sándor m. 
ki r . erdőszámtanácsos. Benczédy István m. k i r . erdőszámvizsgáló. 

M . K I R . E R D Ő I G A Z G A T Ó S Á G O K : 

/. M. kir. erdőigazgatóság, Kaposvár. 
• a) Központi tisztviselők. . c j 

Erdőigazgató: Földváry Miksa miniszteri tanácsos.- Beosztott, 
erdőmérnökök: Dr . Zetelaky József m. k i r . főerdőtanácsos, Kole-
csényi László m. k i r , erdőtanácsos, Mózs Ferenc m. k i r . főerdőmér
nök, A j t a y Vik to r m. k i r . főerdőmérnök-erdőrendező, Kelemen Jenő, 
Molnár An ta l m. k i r . erdőmérnökök, Haracsi Lajos, és Jellachich 
László m. k i r . segédmérnökök, 

Mellérendelt eráőszámv'evőség. Főnök: Kováts Gyula m. kir. 
erdőszámtanácsos. Beosztott számtiszt: Ujházy Ágoston m. kir . erdő
számtanácsos. • . • !-• 

b). M . k i r . erdőielügyelők. 
. Zala. vármegyében. Ideiglenesen: vitéz Ki s s Lajos m. k i r . főerdő

mérnök, Zalaegerszeg. 
Baranya vármegyében: Asbóth István m. kir . főerdőtaná

csos, Pécs. 
Somogy vár-megyében. Ideiglenesen: Szőke Győző m. k i r . fő

erdőmérnök. Beosztva: Apáti László m. k i r . erdőmérnök, Kaposvár. 
Tolna, és Bács-Bodorog vármegyében: E g l y József m. k i r . fő

erdőtanácsos, Szekszárd. 



c) M . k i r . erdőhivatalok. 
Zala, vármegyében. Zalaegerszegi kerület. Vezetője: Nádor 

István főerdőmérnöki címmel és jelleggel felruházott m, k i r , erdo-
mérnök. Beosztva: Rózsahegyi A n t a l m. k i r . s. erdőmérnök. Keszt
helyi kerület. Vezetője: vitéz Kristóffy Gyula m. k i r . erdőmérnök. 
Beosztva: iSchneider Ernő és Kanyó István m. k i r . s. erdőmérnökök. 
Lenti kerület. Vezetője: Tajnafői József m. k i r . s. erdőmérnök. 

Somogy vármegyében. Kaposvári kerület. Vezetője: ellátja a m. 
kir. erdőfelügyelő. Beosztva: Zoltán János és Dolenszky Károly m. 

[ kir. s. erdőmérnökök. Balatonbogiári kerület. Vezetője Kósa Gyula 
m. kir. s. erdőmérnök. 

Baranya vármegyében. Pécsi kerület. Vezetője: vitéz Duna
szentgyörgyi Gusztáv m. k i r . erdőtanácsos. Siklósi kerület. Vezetője: 
Rendrey József m. k i r . főerdőmérnök, Pécs. Sásdi kerület: Vezetője i 
Fás János m. k i r . főerdőmérnök, Pécs. 

Tolna és Bács-Bodrog vármegyében: Szekszárdi kerület: Veze-
! tője: Egry Károly m. k i r . s. erdőmérnök. 

. 77. M. kir. erdöigazgatóság, Győr. 
aj Központi tisztviselők. 

Erdőigazgató: Szepesi Artúr miniszter i tanácsosi címmel és jel
leggel felruházott m. k i r . főerdőtanácsos. Beosztott erdőmérnökök: 
Baranyai Andor m. k i r . főerdőtanácsos, Lotterhof Márton m. k i r . 
erdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott m. k i r . főerdőmérnök, 
Botos Sándor m. k i r . ferdőmérnök-erdőrendező, Cebe József m. kíri 
főerdőmérnök, Baldóczy István m. k i r . erdőmérnök, Rácz József m. 
kir. á.. erdőmérnök. Mellérendelt erdőszámvevőség. Főnök: Nyáry 
Gyula m. k i r . érdőszámtanácsos. Beosztott számtiszt: Szabó Lajos m. 
kir. erdőszámtiszt... .„ : . " «•-"•••' 

. " b)- M . k i r . erdőfelügyelők. 
Győr, Mosón és Pozsony k. e. e. vármegyékben és Sopron várme

gyében: Mayer Aurél m. k i r . főerdőtanácso?, Győr. 
Vas vármegyében: Becher A d o l f m, k i r . főerdőtanácsos (utóda": 

193-5. évi június 1-től Kálmán Béla m. k i r . erdőtanácsos), Szombat
hely. Beosztva: Szalay Rezső m. k i r . s. erdőmérnök. 

Veszprém vármegyében: Ebergényi Samu m. k i r . erdőtanácsos, 
Veszprém. 

Fejér vármegyében: Héjj János István m. k i r . főerdőtanácsos, 
Székesfehérvár. 

Komárom és Esztergom k. e. e. vármegyékben: Hadu Gyula m. 
kir. erdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott m. k i r . főerdőmér
nök, Esztergom. 

c) M . k i r . erdőhivatalok. 
Győr, Mosón és Pozsony k. e. e. vármegyékben. Győri kerület. 

Vezetője: Hartay Henr ik m. k i r . főerdőmérnök, Magyaróvár. 



Sopron vármegyében, Soproni kerület. Vezetője: Cseke Lajos m. 
kir . erdőmérnök. Beosztva.: Szentistvány Aladár m. ki r . s. erdőmér
nök, Sopron. 

Vas vármegyében.- Szombathelyi kerület. Vezetője: Horváth 
Rezső m. k i r . erdőmérnök, Szombathely. Vasvári kerület. Vezetője: 
Benkovits Károly m. k i r . erdőmérnök, Szombathely. Körmendi kerü
let. Vezetője: Vendrő Gyula m. k i r . főerdőmérnök. 

Veszprém vármegyében: Veszprém keleti kerület. Vezetője: Ro-
hosy Soma m. kii*, erdőmérnök. Beosztva: Sklensky Ferenc m. kir. 
erdőmérnök, Veszprém. Veszprém nyugati kerület. Vezetője: Forster 
Imre m. k i r . erdőmérnök. Beosztva: Földváry László m. k i r . s. erdő
mérnök, Veszprém. 

Fejér vármegyében: Székesfehérvári kerület. Vezetője: Braxa-
toris Zoltán m. k i r . főerdőmérnök. 

Komárom és Esztergom, k. e. e. vármegyékben. Esztergomi kerü
let, Vezetője: Dr . Földes Károly m. k i r . s. erdőmérnök. 

M. kir. állami ménesbirtok igazgatóságánál, Kisbér. Kezelő erdő-
mérnök: Jákói Endre m. k i r . főerdőmérnök. 

///. M. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatóság, Gödöllő. 

a) Központi tisztviselők. 
Erdőigazgató: Krause Dezső miniszteri tanácsos. Beosztott erdő-

mérnökök: Lengyel V i k t o r m. k i r . főerdőtanácsos, gazdasági felügye
leti tiszt, Cseleji József m. k i r . főerdőtanácsos, Barkóczay István m. 
kir . főerdőtanácsos, gazdasági felügyeleti tiszt, Bárány Károly m. 
ki r . erdőtanácsos, Krassay Ágoston m. k i r . erdőtanácsos, erdőren-
dező, Marscbal l Ernő báró m. k i r . erdőtanácsos, Kőrös Gyula és Ko-, 
vács Lajos ni. k i r . főerdőmérnökök, Maczkó István m. k i r . s. erdő
mérnök, építésvezető, Bárdió László és Szigethy Béla m. ki r . s. erdő
mérnökök. Mellérendelt erdőszámvevőség. Főnök: Béky Ferenc erdő
számtanácsosi címmel és jelleggel felruházott m. k i r . .erdőszámvizs
gáló. Beosztott számtiszt: Budaházy László erdőszámvizsgálói cím
mel és jelleggel felruházott m. k i r . erdőszámellenőr. 

b) M . k i r . erdőfelügyelök. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében és Budapest székesfőváros
ban: Székács Vince m. k i r . főerdőtanácsos. Beosztva.: Hauszmann 
Béla és Szabó Benedek m. k i r . erdőtanáesosok. 

Csongrád, Csanád-Arad és Torontál k. e. e. vármegyékben, Hód
mezővásárhely és Szeged thj. városokban: Körösi János m. kir. erdő
tanácsos, Szeged. 

Nógrád és Hont k. e. e. vármegyékben: Görgényi E m i l m. kir. 
főerdőtanácsos. Beosztva: Diák Ödön m. k i r . erdőmérnök és Baráth 
Béla m. k i r . s. erdőmérnök. 



(\) M. kir. erdőhivatalok. 
Pest-Püis-Solt-Kiskun vármegyében. Máriabesnyői kerület. Ideig

lenes vezetője: Vermes Imre m. kir. s. erdőmérnök. Galgamácsai ke-
riilet. Vezetője: Orbán László m. kir, s. erdőmérnök. Isaszegi kerü
let. Vezetője: Kachelmann Ottó m. kir. főerdőmérnök. Valkói kerület. 
Vezetője: Dercsényi István m. kir. főerdőmérnöki címmel és jelleg
gel felruházott m. kir. erdőmérnök. Visegrádi kerület. Vezetője: 
vitéz Telgárthy Jenő m. kir. erdőmémök. Budakeszi kerület. Veze
tője: Bártfay Béla m. kir. főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felru
házott m. kir. erdőtanácsos. Budapesti kerület. Vezetője: Kelecsényi 
Mihály m. kir. erdőtanácsos. Beosztva: Loványi Heribert m. kir. 
erdőtanácsos. Szentendrei kerület. Vezetője: Gerencsér István m. 
kir. s. erdőmérnök. Szabadszállási kerület. Vezetője: Iványi Ferenc 
m. kir. erdőmérnök. 

Csongrád, Csanád-Amd és Torontál k. e. e. vármegyékben. Sze
gedi kerület. Vezetője: Fodor Gyula m. kir. erdőmérnök. Beosztva: 
Tamás János m. kir. s. erdőmérnök. Szentesi kerület. Vezetője: 
Scherg Károly m. kir. főerdőmérnök. 

Nógrád és Hont k. e. e. vármegyékben. Nagymarosi kerület. Ve
zetője: Nagy Zoltán m. kir. erdőtanácsos. Rétsági kerület. Vezetője: 
Szecsődy József m. kir. erdőtanácsos, Vác. Balassagyarmati kerület. 
Vezetője: Zsemlye Imre m. kir. főerdőmérnök. Salgótarjáni kerület. 
Vezetője: Selmeczy Mihály m. kir. erdőmérnök. 

M. kir. állami ménesbirtok igazgatóságánál, Mezőhegyes. Kezelő 
erdőmérnök: Vitézy László m. kir. erdőtanácsos. 

IV. M. kir. erdőigazgatóság, Miskolc. 

aj Központi tisztviselők. 
Erdőigazgató: Muttnyánszky Jenő m. kir. főerdőtanácsos. Be

osztott erdőmérnökök: Terray Gyula m. kir. főerdőtanácsos, Lip-
póczy Béla m. kir. főerdőtanácsos, gazdasági felügyeleti tiszt, Szeöts 
Béla m. kir. erdőtanácsos, Maróthy Emil m. kir. erdőtanácsos-erdő
rendező, Vető Gyula m. kir. erdőtanácsos, vitéz Simonkay Gyula m. 
kir. erdőtanácsos, gazdasági felügyeleti tiszt, Révay Ferenc m. kir. 
erdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnök, 
Mezőközy András, Nagy Jenő, Soós Károly, Berényi Péter m. kir. 
főerdőmérnökök, Fülöpp Zoltán m. kir. s. erdőmérnök, Láev. üzem
vezető, (Diósgyőr), Szabó Géza, Szabó Mihály és Csermely László m. 
kir. s. erdőmérnökök. Mellérendelt erdőszámvevőség. Főnök: Török 
Ferenc erdőszámtanácsosi címmel és jelleggel felruházott m. kir. 
erdőszámvizsgáló. Beosztott számtisztek: Ürmössy Andor m. kir. 
erdőszámvizsgáló, Fritsch István és Bérczy Aladár m. kir. erdő
számtisztek. 



b) M . k i r . erdőfelügyelők. 
Borsod-Gömör és Kishont k. e. e. vármegyékben: A lbe r t i 'János 

m.. k i r . erdőtanácsos, Miskolc . 
Abauj-Torna vármegyében: Zsák Lajos m. ki r . főerdőmérnök, 

Szikszó. 
Zemplén vármegyében: Szy Dénes m. ki r . erdőtanáesos, Sátor

aljaújhely. 
Heves 'vármegyében: Surjánszky Kálmán m. k i r . erdőtanácsos; 

Eger . Beosztva: Szontagh Ferenc m. k i r . főerdőmérnök, Eger. 

cj M . kir. erdőhivatalok. 
Borsod-Gömör és Kishont k. e. e. vármegyékben. Parasznyai ke

rület. Vezetője: vitéz Boreay Ferenc m. kir. s. erdőmérnök. Bánya
bükki kerület. Vezetője: D r . Kovács Zsigmond ni. kir. s. erdőmér
nök, Diósgyőr. Gyertyánvölgyi- kerület.' Vezetője: Velics Gyulám, 
k i r , erdőmérnök, Diósgyőr* Lillafüredi kerület.' Vezetője': Bánky 
Gyula m. k i r . s. erdőmérnök. Szentléleki kerület: VezetőjeV Rimler 
László m. k i r . s. erdőmérnök, Diósgyőr. Naagysomi kerület* Vezetője;• 
vitéz Fejes József m. k i r . főerdőmérnök, Diósgyőr. Mocsolyástelepi 
kerület. Vezetője: Könczey Árpád m. k i r . ' erdőmérnök, u. p. Sály. 
Sajóvidéki kerület. Vezetője: Dr. T r a u e r , E r v i n m, k i r . erdőmérnök, 
Miskolc. Tiszavidéki kerület. Vezetője: Borovszky Pál m, k i r . erdő
mérnök. Putnokí kerület. Vezetője: Cserneczky Károly m. k i r . erdő-
tanácsos. 

Abauj-Torna vármegyében. Szikszói kerület. Ideiglenes vezetője: 
Nagy Dezső m. k i r . s. erdőmérnök. 

Zemplén vármegyében. Sátoraljaújhelyi kerület. Vezetője: Szeled 
István m. k i r . s. erdőmérnök. Makkoshotykai kerület. Vezetője: Hé-
der István m. k i r . erdőmérnök. ... 

Heves vármegyében. E g r i kerület. Vezetője: Ferenczy Ferenc m. 
k i r . erdőmérnök. Pétervásárai kerület. Vezetője: Olasz János m. kir. 
erdőmérnök. Darnői kerület. Vezetője: Urbanfy Jenő m. k i r . főerdő
mérnök, Sirolc... Kőkitti.kerület. Vezetője vitéz Lukács Károly m. kir. 
erdőmérnök, Sirok. Parádi 'kerület. Vezetője: Galambos Gáspár m. 
k i r . @. erdőmérnök. Nemzeti Közművelődési Alapítvány parádi erdő-
birtokánál: Tóth Bódog m. k i r . erdőmérnök és Pápay Dómokos napi-
béres erdőmérnök. \ ". 

JV. M. kir. erdőigazgatóság, Debrecen, 
a)- Központi tisztviselők. 

Erdőigazgató r Králl János m. k i r . főerdőtanácsos. Beosztott 
erdőmérnökök: Bálás E m i l m. kir. főerdőtanácsos, Muraközy Pál m. 
kir. főerdőmérnök, Botos Géza m. k i r . erdőtanácsosi címmel felruhá
zott m. k i r . főerdőmérnök-erdőrendező, Szegedy Oszkár, Babos Ká
roly m. kir. főerdőmérnökök, Burdáts János m. k i r . erdőmérnök, 



Nagy László m. k i r . g, erdőmérnök. Mellérendelt számvevőségi Fő
nök: Halasi Pál m. k i r . erdőezámtanácsoe. Beosztva: Markovi ts Béla 
m. kir . erdőszámvizsgáló. 

b) M . k i r . erdőfelügyelők. 
Debrecen sz. kir. városi erdők területére: Radó Gábor m. k i r . 

erdőtanácsos. 
Hajdú és Bihar vármegyékben: Laczkó Béla m. k i r . főerdőmér

nök, Debrecen. 
Szabolcs és Ung k. e. e. és Szatmár-U gocsa-Bereg k. e._ e. vár

megyékben: Győry Jenő m. k i r . erdőtanácsos, Nyíregyháza. 
Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben: Kies Zoltán m. 

kir. erdőtanácsosi címmel felruházott m. ki r . főerdőmérnök, Szolnok. 

c) M . k i r . erdőhivatalok. 
Hajdú és Bihar vármegyékben. Debrecen vidéki kerület. Veze

tője: vitéz Sóváry Géza m. k i r . s. erdőmérnök, Debrecen. Debrecen 
városi ktrület. Vezetője: vitéz Ti tkos Béla m. k i r . főerdőmérnök. 
Nagycserei .kerület. Vezetője: Puskás Károly in. k i r . erdőtanácsos, 
Debrecen. Halápi kerület. Vezetője: P o l y i k Árpád m. k i r . erdőmér
nök, Debrecen. 

Szabolcs és Ung- ,k. e. é. és Szatmár-U gocsa-Bereg k. e. e. vár
megyékben. Guthi kerület. / Vezetője: Horváth Arvéd m, k i r . erdő
mérnök, Nyirmártonfalva. Nyíregyházai kerület. Vezetője: Rőczey 
Géza m. k i r . erdőmérnök. Kisvárdai. kerület. Vezetője: Mestyanek 
íratván m. k i r . s. erdőmérnök. 

Békés vármegyében. Békéscsabai kerület. Vezetője: Galambos 
József m, k i r . erdőmérnök. 

Jász-Nagykun-Szolnok, vármegyében. Szolnoki kerület. Vezetője: 
ellátja a m. k i r . erdőfelügyelő. 

VI. M. kir.: erdőőri szakiskolák és m, kir. erdészeti kutatóintézet. 
M . k i r . erdőgazdasági szakiskola, Esztergom. Igazgató: Szilágyi 

Ernő főerdőtanácsosi címmel felruházott m. k i r . erdőtanácsos. Taná
rok: Ágfalvi Imre m. k i r . főerdőmérnök, Komán Béla és Erdődy 
Miklós m. k i r . erdőmérnökök, Jákó Jenő m. k i r . erdőmérnöki címmel 
éfe jelleggel felruházott m. k i r . s. érdőmérnök, Krícsfalvi V i k t o r m. 
kii*, s. erdőmérnök. 

M . k i r . erdőőri és vadőri iskola, Szeged-Királyhalom. Igazgató: 
Katona István m. k i r . főerdőtanácsosi címmel felruházott m. k i r . 
erdőtanácsos. Tanár: 'Kertész Isttván m. k i r . 6. erdőmérnök. 

M . k i r . erdészeti kutatóintézet, Sopron. Vezető: Róth Gyula 
egyetemi tanár. Beosztott erdőmérnökök: D r . Magyar Pál m. k i r . 
erdőmérnök, Holbay Miklós m. k i r . erdőmérnöki címmel és jelleggel 
felruházott m. k i r . s. erdőmérnök, a Soproni egyetemi erdők kezelője 
és Ijjá?z E r v i n m. k i r . s. erdőmérnök. 



M . kir . homokkísérleti telep. Kecskemét. Vezetője: Zsámbor 
Zsolt Pál m. k i r . erdőmémök. 

M . k i r . szikkísérleti telep, Püspökladány. Vezetője: vitéz Tury 
Elemér m. k i r . s. erdőmérnök. 

A Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének 
X V I . közgyűlése. A Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szö
vetsége f. hó 9-én, szombaton tartotta X V I . közgyűlését a Mérnök-
Egylet székházában. 

A közgyűlésen megjelentek: Bornemisza Géza kereskedelemügyi 
miniszter, továbbá: vitéz Ba r iba Károly tábornok a honvédelmi 
miniszter, dr. Szilágyi Béla min. tanácsos a pénzügyminiszter, Hai-
niss Győző altábornagy a Nemzeti Munkavédelem, dr. Rohringer 
Sándor a Műegyetem rektora a Műegyetem, Roth Gyula a soproni 
erdő- és bányamérnöki kar, dr. Kossalka János műegyetemi tanár, 
Thoma Fr igyes főtitkár a Mérnöki Kamara, dr. Wálder Gyula a 
Maagyar Mérnök- és Építész-Egylet, vitéz Pesthy-Müller Leó és 
Zilahy Kiss Jenő a T E S z . , dr. Rauscher Aurél Egyesült Keresztény 
Nemzeti L i g a , Wossala Sándor sz. főv. tanácsnok a Városi Mérnökök 
Orsz. Szövetsége, dr. Miha i l i ch Győző műegyetemi tanár a Hungária 
M . T. E . , Biró Zoltán min. tanácsos az Országos Erdészeti Egyesület 
képviseletében. Megjelentek továbbá: Samarjay Lajos államtitkár, 
Varsányi E m i l dr. és Hoepfner Guidó felsőházi tagok, Schőn Győző 
sz.-főv. Gázművek h. vezéirigazgatója, dr. Patz Sándor B S z K R T 
igazgató, Pöschl Imre, dr. Pattanytus Á. Géza műegyetemi tanárok, 
Pap Ferenc a sz.-főv. Vízművek vezérigazgatója, vitéz Hibbey Gusz
táv őrnagy és még mintegy 200 szövetségi tag. 

A Magyar Hiszekegy után. amelyet az Egyetemi Énekkarok 
adtak elő, Papp Béla elnök megnyitójában üdvözlte Bornemisza 
Géza kereskedelemügyi minisztert, aki nyomban megköszönte az 
üdvözlést, a közgyűléstől lelkes ünneplésben részesítve. A hatóságok 
képviselőinek üdvözlése után az elnök lendületes szavakban emléke
zett meg vitéz nagybányai Hor thy Miklós Őf őméltóságának 15 évvel 
ezelőtt az ország fővárosába való bevonulásáról és indítványára a 
közgyűlés hódoló felirattal üdvözlte a kormányzót, és táviratilag 
köszöntötte vitéz jákfai Gömbös Gyula miniszterelnököt, a Szövetség 
tiszteleti tagját. Ezután megemelékezvén a Szövetség 15 éves fenn
állásáról, örömmel állapította meg, hogy a Szövetség folyton erősö
dik és taglétszáma állandóan emelkedik. Kegyeletes szavakkal emlé 
kezett meg a Szövetség halottairól. Érzékeny veszteség érte a Szövet
séget Zorkóczy Samu, a Rimamurányi Salgótarjáni r.-t. vezérigazga
tójának, Sajó Elemér min. tanácsosnak, Fényes Kornél, Pech Kál
mán és Gyimessy Lajos tagoknak elvesztésével. A továbbiakban 
vázolta a kilátásba levő mérnöki munkaalkalmakat, mint a Rudas
fürdő kibővítését és a Margithíd kiszélesítését. A z autobuszközleke-
dés rekonstruálása és bővítse, továbbá a kszülő városrendezési tör-



vény, az útépítési programm folytatása, a telepítési törvény és a 
tagosítás azok a feladatok, amelyek a közeljövőben foglalkoztatást 
nyújtanak a mérnököknek. Örömmel emlékezett meg arról, hogy az 
1931. évi mérnökkongresszus javaslatai lassan i l y módon megoldásra 
kerülnek. A mult évben egyik különösen fontos javaslat öltött testet 
„az erdőkről és a természet védelméről" szóló törvény elfogadása által. 
Az Alföld fásításának kérdése is a megvalósulái? stádiumába jut. 
A Szövetség legközelebb megoldandó feladata a minősítési törvény 
megváltoztatása és az ezzel kapcsolatos mérnöki gyakorlati közigaz
gatási vizsga kérdése, hogy a közigazgatásban a mérnököknek az 
őket megillető hely biztosíttassék. Végezetül az elnök megemlékezett 
II. Rákóczi Ferenc fejedelemről, halálának 200 éves évfordulója 
alkalmából. 

Szmodics Kázmér főtitkár 15 éves múltra visszatekintve, ismer
tette a Szövetségnek az ország talpraállítása körül kifejtett tevé
kenységét. Ezután rátérve a jelen munkásságára, kiemelte az elmúlt 
év folyamán megjelent közszállítási szabályzatnak szövetségi szem
pontból fontos rendelkezéseit, majd rámutatott azokra a törvényter
vezetekre, amelyek előkészítésében a Szövetség résztvett. Küzdöttek 
a tervezés ós kivitelezés szétválasztásáért, a házadómentességért, 
valamint a közmunkák nagyobbarányú megindításáért és más mér
nöki munkaalkalmak létesítéséért. Szólott a társadalmi egyesületek
nek nemzetpolitikai szerepéről és az értelmiségi rendeknek a kép
viselőházban kívánatos képviseltetéséről. Beszámolt a mérnökségnek 
a gyakorlati közigazgatási vizsga kérdésében kialakult álláspontjáról, 
az ifjúság elhelyezésének kérdéseiről, az értelmiségi szervezetek 
közös akcióiról, a Nemzeti Munkahéten tartott mérnöknapról, nem
különben a Szövetség belső életéről. 

Hajdú János pénztáros jelentése, a zárószámadás benyújtása és 
a felmentvény megadása után megválasztották az 1935. évi zárszám
adást vizsgáló bizottságot. 

Ezután Koiss Géza ügyvezető alelnök az igazgató választmánynak 
az alapszabályszerűen lelépő 8 rendes és 8 póttag helyébe új tagok 
választására tett javaslatot. A z igazoló választmány tagjaiul megvá
lasztották : Forster Gyula, Kossalka János dr., Pap Ferenc, Pethe L a 
jos, vitéz Péteri István, Schulek János vitéz Vináry E r v i n , Wálder 
Gyula tagtársakat. ^ 

Az ügyvezető alelnök ezután részletesen ismertette Rohringer 
Sándor és Sándy Gyula műegyetemi tanárokat a nemzeti ügy körül 
szerzett érdemeit és javasolja, hogy a közgyűlés őket a Szövetség 
tiszteleti tagjául válassza meg. A javaslatot a közgyűlés közfelkiál
tással elfogadta. A megválasztottak nevében Rohringer Sándor mon-
dottt bensőséges köszönetet. 

Ezután Barna-Szögyény Bertalan ny. min. osztályfőnök előadása 
következett , .Az utak fejlődése és azok nemzetgazdasági jelentő-



sége" címen, A rómaiakkal kapcsolatban érdekes történelmi adatokat 
elevenített fel. A továbbiakban felemlítette; hogy Magyarországon 
Budától le délnyugatnak, egészen a boszniai Bihácsig, már az Árpád 
királyok korában fennállott az ú. n. Hadiút. Tán a világ első kon
gresszusa, de mindenesetre legelső útügyi kongresszusa volt az ú. n. 
Fejedelmek kongresszusa, amelyet Róbert Káorly hívott össze és t a n 
tott meg Visegrádon, épp most 600, 1335-ben. Annak jellemzésére, 
hogy a l ig egy évszázaddal ezelőtt is sok helyen milyen rossz állapot
ban voltak az utak, adatunk van arról, hogy Horvátország fővárosá
ból, Zágrábból, Szlavónia fővárosa, {Eszék, főleg ősszel és tavasszal 
csak úgy volt megközelíthető, hogy Stájerországon át mentek Bécsbe* 
onnan hajón végig a Dunán le és a Dráván fel Eszékre, illetve a 
Dráva torkolattól Eszékig szintén kocsin. Nyugaton természeteséül 
sokkalta előbbre volt az útépítés, aminek a zúzott kavics adta meg aj 
lendületet egy évszázaddal előttünk. U j érát jelent Európaszerte azj 
útépítésben az 1820 körül alkalmazni kezdett makadámút. Nálunk az 
1825-ben megindult reformkorszak előtt csak a perifériákon, főleg al 
horvát katonai határvidékeken voltak útépítések. Nagyobb lendületet 
az abszolutizmus alatt nyert az útépítés nálunk és ez a lendület kö
rülbelül a világháborúig tartott, noha közben a 70—80-as években a 
közutaknak egy igen nehéz periódusán kellett átesniök, amikor is a 
kezdetleges vasút érdekében az útügy szinte üldözésnek volt kitéve, 
nehogy amannak fejlődését zavarja. A háború utáni időkben az autó 
az utak újszerű átépítését hozta nálunk is. Ennél- a makadám már 
aszfalttal vagy kátránnyal van konzerválva, avagy csak alapul szol
gál a kőből, cementbetonból, aszfaltbetonból stb. készülő különféle 
útburkolatoknak. 

A z útépítések jelentősége nemzetgazdasági szempontból kétféle. 
Először, mert legkülterjesebb munkaalkalmat szolgáltat. A másik je
lentősége abban van, hogy a jó utak megkönnyítik a közlekedést és 
közelebb hozzák egymáshoz a nemzeteket. Hogy pedig az idegenfor
galom szempontjából mi t jelent a jó út, mutatja az, miszerint a főút
vonalaink modernizálása nyomán azonnal megindult a budapest—| 
bécsi, budapest—kékestetői stb. autobuszforgalom. A z idegenforga
lom gazdasági hatásában ma már harmadik helyen álló exporttényező. 

A közgyűlés a Himnusz előadásával véget ért. 
Közgyűlés után vacsora volt, amelyen az ünnepi beszédet a Szö

vetség első elnökének, Edvi-Illés Aladárnak emlékezetére alapított 
serleggel alsószentmihályfalvy Sigmond Elek tiszteleti tag tar
totta. Magasszárnyalású beszédében a keresztény h i t és nemzeti ér
zés egybeolvadásának jelentőségét méltatta. Utána Anta l Dezső, a 
reformnemzedék eszméitől áthatva mondott lelkes felköszöntőt Bor
nemisza Géza kereskedelemügyi miniszterre. 

A z államérdészet részvétele az Országos Mezőgazdasági Kiál
lításon! Március 22-ém tavaszi verőfényben zajlott le az Országos 



Mezőgazdasági Kiállítás ünnepi megnyitója. A vásár színhelyén már 
a korai órákban ünnepi hangulat árad s az autók, villamosok, autó
buszok egész tömege ontja az érdeklődők seregét, 

A napfényben úszó ünnepi tribünön megindul az előkelőségek 
áradata, majd nagybányai vitéz Hor thy Miklós kormányzó, jakfái 
vitéz Gömbös Gyula miniszterelnök és a kormány tagjainak jelenlété
ben ünnepélyes keretek között megnyitja a 44-ik országos mezőgaz
dasági kiállítást. A Kormányzót a díszpáholyban Darányi Kálmán 
földművelésügyi miniszter fogadta, felkérve Őt a kiállítás meg
nyitására. 

Az elszenvedett nehéz és nyomasztó gazdasági évek dacára a 
birtokososztály törhetetlen kitartással és emelkedő színvonallal ren
dezte meg ezévben is hagyományos kiállítását. 

Őfőméltósága az ünnepélyes külsőségek között lezajló megnyitást 
követő felvonulás és a szemnek-szívnek egyaránt tetsző látványos 
jelenségek után kíséretével együtt a kiállítás részletes megszemlélé
sére indult. 

Az erdészeti pavillon berendezése ezévben is a gödöllői m. k i r . 
állami és koronauradalmi erdőigazgatóságnak jutott osztályrészül. 
Az államerdészetet képviselő eme kiállítás célja és tárgya ezúttal 
kizárólag az alföldi erdőtelepítések és fásítások propagálása volt. No 
ennek a feladatnak az erdőigazgatóság, Cseleji József m. k i r . főerdő
tanácsos dicséretreméltó rendezésében, a kiállító erdőhivatalok köz
reműködésével, ötletesen és tetszetősen meg is felelt. A kiállított 
anyag csekély kivétellel új keletű; modellek, melyek az alföldi birto
kok okszerű erdősítésére, körülfásítására, a szélhatások, homokveré
sek csökkentésére, a ' tanyakörnyék szépítésére és hasznosítására ser
kentenek; oktató modellek, melyek az erdők legeltetésétől riasztanak 
el, mások ismét az ültetések legkülönbözőbb módozatait és a válasz
tandó fanemeket tüntetik fel, úgy a kötött, mint a homok-talajokra; 
egyik modell az akác, nyár- és fenyőerdők talajszelvényét és humusz-
képző hatását tárja elénk tetszetős formában. A megvilágított forgó-
hengert is ezúttal csupa alföldi diapozitív kép tölti be. A modellek 
fölött a falakat szebbnél-szebb felvételek, képek, az alföldi erdősíté
sek talajok és fanemek szerinti megoszlását feltüntető színes térké
pek — utóbbi a földműv. minisztérium erdészeti csoportja szerkesz
tésében, — oktatórajzok, festmények stb. díszítik. A nagykőrösi 
városi erdők színes-térképe, továbbá a városi erdőhivatal parktérkép-
tervezete szintén az alföldfásítás propagálásának a jegyében készült. 
Meg kell még emlékezni, mint unikumról a báró Molnár V i k t o r által 
kiállított 19 m hosszú Populus robusta (a Populus equadensis vál
faja) szálról, amely mindössze 8 éves és vastagabb törzsrésze már 
deszkává van felfürészelve. Ennek a rendkívül gyorsan növő nyár
fajnak a tenyésztése különösen homoktalajokon — tekintettel még 



kiváló talajjavító hatására is — féltétlenül figyelembe veendőnek 
látszik. 

A Kormányzó Űr Ő Főméltóságát és kíséretét az erdészeti pavil-
lonban Papp Béla miniszteri tanácsos,, erdészeti csoportfőnök és 
Pászthory Ödön m. k i r . főerdőtanácsos fogadták. A Kormányzó Űr 
Ő Főméltósáiga a kiállított anyagot sorra megszemlélte és látható 
tetszésnyilvánítása mellett legmagasabb megelégedésének adott 
kifejezést. 

A s zilfavész állítólagos gyógyszere. A z Erdészeti Lapok 1932. 
évi II. füzetében (224. old.) említettem a „Mitteilungen der deutschen 
dendrologischen Gesellschaft" nyomán, hogy Németországban meg
kísértették a szilfavész gyógyítását szérumnak a fába való oltása 
révén. Későbbi kérdezősködésemre azt a választ kaptam, hogy még 
nincs biztos ítélet az ügyben, ha lesz, közölni fogják, de a közlés 
elmaradt. 

Most más oldalról jött hasonló hír, amit azzal a kérdéssel köz
lök, hogy szaktársaink, akiknek erdejében beteg szilfák állanak, pró
bálják k i a nagyon egyszerű és olcsó szert ós közöljék a szerzett 
tapasztalataikat. -

A „Der deutsche Fors twi r t " című lapban közli Freiherr von 
Ascheberg, hogy egy kertésznek javaslatára beoltotta beteg szilfáit. 
E g y fasorban áll hatvanhat darab szilfa, amelyek szemmelláthatólag 
valamennyien súlyosan betegek voltak. A beoltáe óta két év telt el és 
a szilfák kigyógyultak, élnek, virágzanak és zöldülnek szebben, mint 
valaha. A fasor a német államvasút Münster—Hamm vonalának 
Merseh állomásától kb. 600 m-nyire, Haus Benne, Post Drenstein-
furt-nál látható. 

A fákat a nedvkeringés megindulása előtt, március.—áprilisban 
és június—júliusban megfúrják, kb. 10 cm-nyire a földtől négy 
helyen, úgyhogy a lyuk kb. 10 cm mélyre, ferdén hatoljon be a fába 
é v ezt a lyukat kitöltik az ismert gyümölcsfakarbolineummal. Ezt 
Fr. v. Ascheberg eddig két év alatt négyszer megcsinálta, a fent 
közölt jó eredménnyel. 

Nagyon kívánatos volna ennek az eljárásnak kipróbálása és az 
eredményék közlése ellenőrzés végett. 

Tervezet erdészeti vonatkozású nevek megörökítéséhez. Egy 
vidéki kollegánktól a következő levelet kaptuk: 

„Büszkeségünkre .szolgálna összegyűjteni mindazon elnevezése
ket, melyek neves erdőgazdák, szolgálatukban érdemeket szerzett 
erdőtisztek és akár erdőőrök szereplésével kapcsolatosan bizonyos 
vonatkozásokban már eddig is állandósítva vannak és ezen adatoknak 
érdekességüknél fogva tanulságos és jellegzetes mivoltuk sem vitat
ható. Néhány adatra, mint példára célzok alábbiakban: 

Bécs belvárosának egyik utcája báró Jaquin selmeci professzor-



ról van elnevezve, Kőszeg város egyik utcája szintén egy megbecsült 
emlékezetű erdőmesterének nevét visel i , a soproni hegyek legmaga
sabb pontján álló közismert Muck-kilátó egy néhai erdészemberről 
van elnevezve, közelünkben van Bund Károly-erdőrészlet, uradal
munkban egy erdőgazdasági tag régi homokkötő erdőtiszt nevét 
viseli, nyiladékok, források, emlékfák nevei számos helyen erdészeti 
személyi vonatkozásúak — különösen tragikus halált halt altisztek 
neveit is viselve, így pl . „Menczigár gödör" (vadorzók i t t lőttek 
agyon Menczigár erdőőrt) stb. 

A z Országos Erdészeti Egyesület beosztott f iatal erdőmérnökei
nek egyike vehetné talán kezébe az ügyet és Ügyvezető Igazgatónk 
megbízásából csupán kitöltendő levelezőlapokkal a külső erdőgazda
ságokat, helyesebben külön-külön minden erdőtisztet felkeresve, a 
beérkező adatokat bizonyos írói vénával egy külön tanulmány kereté
ben feldolgozná. 

A felvetett javaslat célját szolgáló adatok egyidejűleg, vagy 
később más alkalommal kiegészíthetők volnának az erdésztársadalom 
elhalt ós élő tagjainak egyéb dekórumul szolgált és szolgáló adatai
nak (díszpolgárság, tisztségek) összegyűjtésével is, 

Barthos Gyu la ." 

Kollegánk elgondolását a magunk részéről csak helyeselhetjük és 
a kérdéssel kapcsolatos minden közleménynek lapunkban szívesen 
helyet adunk. 

Felkérjük t. tagtársainkat, hogy amennyiben i ly erdészeti sze
mélyi vonatkozású elnevezésekről tudomással birnak, adataikat az 
Erdészeti Lapokban való közlés céljából tudomásunkra hozni szíves
kedjenek. 

Versenytárgyalási hirdetés. (Kivona t . ) A Magya r királyi ál
lamvasutak igazgatósága 11.319. W g . eladási célra szolgáló hasá
bos és 614 W g . üzemi célra szolgáló dorong tűzifa szállítására n y i l 
vános versenytárgyalást hirdet. 

Az ajánlatok legkésőbb folyó évi április hó 25-én déli 12 óráig 
adandók be, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét 
megelőző nap déli 12 óráig teendő le. 

Ajánlat tehető úgy belföldi, mint külföldi származású tűzi
fára. 

A versenytárgyalásra vonatkozó részletes feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok a Magyar királyi államvasutak beszerzési főosztá
lyában (Budapest, V I . , Andrássy-út 75., I I I . 386.) naponta 12—14 
órák között vehetők át. 

Budapest, 1935. évi március hó 27-én. 
Az Igazgatóság. 



Helyreigazítás. A z Erdészeti Lapok március havi számának 
235. oldalán Puszcza Bialowieza térképe nem jelent meg eredeti' 
1:250.000-es nagyságban, hanem kisebbített alakban. M i v e l lépték a 
térképen nincs, amely a kisebbítéssel arányosan kisebbedett volna, 
közöljük, hogy a leközölt kisebbített térképnek l:430.000-es lépték 
felel meg. 

A z Erdészeti Lapok 1934. évi tizedik füzetében az Amerikai 
Egyesült Államok nemzeti erdői című tanulmányom 806 oldalán el
írásból sajnálatos tévedés csúszott be. A nemzeti erdők nettó 
162,009.000 acre területe nem 800.000 nkm, hanem 650.000 nkm. Ezt 

az elírásomat ezennel helyesbíteni. Dr. Weissenbach Iván. 



Fa- és építési a n y a g o k tá jékoztató ára i 
áp r i l i s hónapban . 

I. Faárak: 
termelők és nagykereskedők közötti forgalomban: 

A) Lombfaanyagok . 
1. Gömbfa m'-ként 
ab feladóállomás, pengő 

Tölgy 30 cm felül 25—35 
Tölgyfournier 45 cm felül. 50—70 
Büük 30 cm felül 20—26 
Gyertyán 25 cm felül. . . . 20—30 
Kőris 30 cm felül 20—35 
Jávor 30 cm felül 30-50 
Szil 30 cm felül 10-15 
Éger 26 cm felül 20—35 
Nyár (gyufafa) 17—22 
Nyár 50 cm felül 30-40 
Kőris bognárfa 10 t vg. 280—300 
Szil „ 10 „ „ . 240—260 
Akác „ 10 240-260 

10 , Akácoszlop . 250—270 

2. Fűrészelt lombfaanyag. 
m3-ként budapesti paritásban 

-f- forgalmi adó. 
Pengő 

Tölgy, merkantil, széle
zetlen 100—110 

Kőris I. o 110-130 
Szi l 
Gyertyán jobb . . . . 80-100 
Jávor I. o 130—140 
Éger merkantil . . . . 90—120 
Nyár — 
Hárs, merkantil . . . 100-110 
Bükk gőzölt, I.o. szél. 110-120 
Bükk „ I.o.szélezetlen 100-110 
Bükk gőzöletlen „ — 

Hasáb Hasított Dorong Vékony Tuskó 
dorong 

Dorong 
dorong 

310 300 270 220 * 270 
305 295 265 215 265 
275 265 240 190 240 
260 250 230 190 230 
265 255 230 180 230 
280 — 230 — — 
235 — 200 — 200 
— — 290 — — 

3. Tűzifa. 
A Faforgalmi Rt. által a termelőknek ápr. hóban 10.000 kg-ként fizetendő 

á t v é t e l i á r a k p e n g ő b e n 
budapesti paritásban, I. osztályú áruért a következők: 

Bükk 1933/34. évi 
Gyertyán 
Cser, tölgy, kőris 
Akác, száraz 
Egyéb keményfa 
Fenyő 
Lágy lombfa „ 
Hántott cser, tölgy „ 

Belföldi tűzifaárak kisebb vételeknél, 10.000 kg-ként, pengőben, buda
pesti paritásban, mintegy 80 pengős fuvarral: 

Bükk, hasáb 
„ dorong 

Gyertyán, hasáb 
,. dorong 

Cser és tölgy, hasáb 
„ dorong __ 

Akác, hasáb friss 
„ dorong 

Hántott fa 
(Nagyobb tételeknél a mennyiség, szállítási határidő és előleg szerint 

az árak megfelelően alacsonyabbak.) 

1933- -/34 
325- 335 
285- -295 
300- 310 
265- -275 
280- -285 
255- -260 
265- 275 
230- -245 
315- 320 



Román tűzifaárak helyt leadóállomás, 10.000 kg-ként, pengőben: 
I. árkörzet II. árkörzet 

I. o. bükk, hasáb __ 265-310 315-330 
Egyéb büKkfa 270- 295 300-315 
Tölgy, cser stb 265—293 300—315 
Hántolt tölgy 265-310 315—330 

(Az árkörzetek beosztását lásd 1934 évi nov. lapszámunk hivatalos köz
leményei között.) 

4. Egyéb faanyagok: Tölgydonga I-a akója 2-50—5 — 
Tölgy donga Il-a „ — 

Bükk keréktalp db (f) — l-o.tölgyparketta,méretszerint7-9 
Kőris „ „ „ 32-34 f II-o. „ „ „ „ 6-8 
Nyíríarúd „ „1.80—2.— I. o. bükk parketta . . 5O0-5-50 

II. o. „ „ 4-50-5-ÜO 

B) Fenyőfaanyagok. 

6. Budapesti Fenyőfa-detailárak 
maként: 
ab raktár. 

Pengő 

Válogatott lucfenyő . . . 110—120 
I. oszt. áru 24 mm 

alapon 100—110 
II. oszt. áru 24 mm 

alapon 80-90 
III. oszt. áru 24 mm 

alapon .». 65-70 
Léc, hosszú 60—65 
Zárléc lucfenyő 60—65 
Faragott fa alapára . . . 42—45 
Fűrészelt fa 6 m-ig . . . 54—60 
Zsindely ezre, 18 collos . — 
7. Import fenyőt a anyagok, nagy
bani árak m3-ként ab magyar 

határ. 
a) Erdélyi áru: 

Pengő 
Lűc, építési anyag, széles 80—85 
Román IV. oszt. Iúc 

széles 66—68 
Román V. oszt. Iúc, széles 54—57 
Román VI. oszt. Iúc, széles 44—46 

Román V. oszt. jegenye fengfl 
széles 42—44 

Léc, zárléc 30—50 
Zsaluzó áru VI. o 34—36 
Faragott fa 24—2i) I 
Fenyőrúd 7—8 cm. fm. 0420 

9-11 „ „ 0-25 

b) Osztrák áru: 
Helyt Budapesten. Pengő 

Széles építési anyag . . 48—50 
Keskeny „ „ . . 39—40 
Léc, zárléc 48 - 50! 

8. Faszén: 
Pengő 

Belföldi I-a 10.000 kg . . 480 -52Ó 
Román faszén I- alO.OOO kg 500-540 
Retortaszén ab m. h. á. 650—730 

II. Építési anyagok árai: 
Budapest ab gyártelep. 

Égetett agyagtégla ezre 
nagyméretű 26—30 P 
kisméretű 21—24 „ 

1 q égetett mész . . . 2.35-3.20 „ 
100 kg. portlandcement 

kb. 5.20—5.80-



Az „Erdészeti L a p o k " 1935. évi IV. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával n e m ellenkező hirdetések k iadatnak 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betűfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 20 fillér. 
(Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és garmond 
betűnél kisebb betűfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral 
számíttatnak. Ismételt megjelenés esstén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 f i l l . , álláskeresleti hirdetéseknél 6 f i l l . 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Friss tiszta akácmag ab állomás Szikszó kg-ént 70 f i l 
léres árban kapható. Megrendeléseket elfogad : 

Nagyváradi Káptalan Erdőgondnoksága, Bagamér 
(4. I V — 2 . ) 

Erdőbirtokosok és Fakereskedők | 
F a f o r g a l m i Részvénytársasága • U^m^M 
a z O R S Z Á G O S ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T s z é k h á z á b a n 

Sürgönycím: Faforgalmi. Telefon: *14-6-49. 

A M. K i r . Földmívelésügyi Min. 65450/1933. és 65700/1933. számú 
rendeletei alapján állami ellenőrzés alatt működő vállalat. 

R e n d e l t e t é s e s 
1. A belföldi tűzifa megvásárlása, megelő

legezése és átvételétől számított 14 napon belül 
teljes kifizetése. 

2. Be l - és külföldi tűzifának a fakeres-
kede lem útján való é r t é k e s í t é s e . 



E r d e i - , f e k e t e - , Iúc-, 
j e g e n y e f e n y ő t , 
vékony gömbfát vezetékoszlopok 

céljaira 7—8 méter hosszúságtól felfelé, 
minden hosszban készpénzfizetés ellenében 
magas áron vásárolunk. Ajánlatokat kérjük 

„UnCl" Faértékesítő rt . , B u d a p e s t 
V . , N á d o r - u t c a 2 1 . T e l e f o n : 2 7 8 - 5 9 * szám alá 

M A G Y A R TŰZIFÁT 
előnyös áron, minden mennyiségben 

vásárol 

W I N T E R H E R R M A N N 
R.-T-

Budapest, V., Vilmos csá&sár-úí 72 
Telefon: /lut. 11—2—69. 

Termelések financirozását elvállaljuk! 
(1. X X V I — 2 6 . ) 



Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szolgál felvilágosí
tással az Adó és Könyvvitel szerkesztősége, I X . , Ferenc-körút 37. 
szám. Telefon: 32-2-60. 

Erdők üzemtervének elkészítését, nagy és kis erdőgazdaságok 
szervezését, az erdőkezelés íelügyeletét, irányítását vállalja: 

Kársai Károly o k i . erdő mérnök 
Budapest, VIIT. lcer., Gólya-utca 22, I. em. 3. 

U r a d a l o m b a erdőaltisztnek kerestetik oly meg
bízható egyén, aki egy helyben el

töltött hosszú szolgálati időről jó bizonyítványokkal és referen
ciákkal rendelkezik. Bizonyítvány másolatok egyszerű levélben : 
„Hevessy u r a d a l o m , Tápiószecső, Pest m . " címre küldendők. 
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