


Amikor a volt földmívelésügyi miniszter úrtól búcsúzunk, 
készséggel elismerjük sokszor hangoztatott és tanúsított jószán-
dékait az erdőgazdaság ügyeivel szemben. 

Az erdőgazdaságnak az utóbbi időben elért eredményeiben 
kétségtelenül igen jelentős része van az ő mindenkor jóindulatú, 
hathatós támogatásának. 

Nagy sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy nem 
volt elég keménykezű a saját maga által felállított és feltétlenül 
szükségesnek elismert programm végrehajtásánál. 

Kétségtelen, hogy ebben a hiányosságban tanácsadóinak 
jelentős része volt. 

Bennünket ennek a felemlítésénél nem hibák keresése vagy 
vádak kovácsolásának célja vezet, hanem tisztára annak a szo
morú tanulságnak a leszűrése, hogy a kedvező időkben elsza
lasztott alkalom tán soha nem tér vissza és a mai nehéz időkben 
a mulasztást pótolni nem tudjuk. Pedig ha az akció idejében és 
kellő formában megindult volna, ma már az eredmények egy ré
szét is élvezhetnénk. 

őszinte sajnálattal veszünk búcsút báró Prónay György 
földmívelésügyi államtitkártól, aki ebben a minőségben is igen 
sok tanújelét adta az erdőgazdasági kérdések iránt való meleg 
rokonszenvének éspedig akkor is, amikor azok nem tartoztak az 
ő közvetlen rendelkezése alá. 

Reméljük, hogy hivatalából való távozása nem csökkenti 
sem a jóindulatot, sem az érdeklődést és — ezentúl nem lévén 
annyi hivatali teendővel elfoglalva — ismét részt fog venni 
egyesületünk életében is. 

Hálás elismeréssel kell itt megemlékeznünk arról az igen 
értékes támogatásról, amiben a volt kereskedelemügyi miniszter 
sok életbevágóan fontos érdekünket részesítette és régi óhajtá
sainkat valóra váltotta. A tarifakedvezmény, a tüzifavám, a ha
zai termelés előnyben részesítése a Máv-nál és egyéb közszállí
tásoknál, stb., az ő nevével kapcsolódnak össze és a csonka
ország erdőgazdaságának gazdasági életében sok tekintetben 
fordulópontot jelentenek. 

Az új miniszterelnökben egyesületünk választmányi tagját, 



a magyar erdőbirtokost és az erdőgazdaság régi megértő j ó ba
rátját üdvözöljük. 

Az új, földmívelésügyi miniszterrel egyesületünk összekötte
tése szintén élőbbről datálódik és az az ügyszeretet és hozzá
értés, amelynek az új erdőtörvény-tervezet legutolsó tárgyalá
sain tanújelét adta, záloga annak, hogy az erdőgazdaság ügyei
nek intézése megértő, j ó kezekbe került. 

Jól tudjuk, hogy a mai. nehéz viszonyok között, a szűkre 
szabott anyagi eszközök mellett nem lesz módjukban a közelmúlt 
annyira sajnálatos mulasztásait rövid időn belül pótolni;, biz
tosra vesszük azonban, hogy mihelyst mód és alkalom nyílik 
arra, hogy a szükséges hitelfedezetet biztosíthassák, jogos kéré
seink kedvező elbánásban fognak részesülni. 

• '.,.•„•. 2. Egy kis statisztika. 

Gazdasági intézkedések eredményeit csak a statisztikai 
Számadatok tükrében tudjuk megfelelően elbírálni. 

A legközelebbi mult idők erdőgazdasági vonatkozású intéz
kedéseinek hatására nézve az első félév fabehozatali adatai né
hány igen érdekes és értékes tanulságot szolgáltatnak. 

Elsősorban a tűzifára térünk ki. 
Az elmúlt év első felében behozott 39.573 vasúti kocsirako

mány tűzifával szemben az 1931. évben június végéig 20.541 
vagon tűzifát hoztunk be, pedig szükségleteink nehézség nélkül 
és akadálytalanul fedezve voltak. 

A kereken 4 8 százalékos visszaesés elsősorban arra az eré
lyes intézkedésre vezethető vissza, amellyel a kormány nemcsak 
a vámot életbe léptette, de a cseh tüzifabehozatalt kifejezetten 
eltiltotta. 

Még kedvezőbb képet mutat ez a félév, ha az 1929. év első 
felével hasonlítjuk össze, mert az akkori 69.227 vagon behoza
tallal szemben a csökkenés valamivel több mint 70 százalék. 

Örvendetes visszaesést mutat a vasúti talpfabehozatal is, 
amennyiben az elmúlt év első felének 3213 vagonra rúgó beho
zatalával szemben az import 1318 vagonra, tehát kereken 60 
százalékkal esett vissza. 

Ez a kép még megnyugtatóbb, ha figyelembe vesszük, hogy 
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ez a behozatal úgyszólván tisztán áz előző évek rendeléseiből 
visszamaradt hátralékokra esik. 

A faszénbehozatal a mult év első felében behozott 2056 va
gonnal szemben 1905 vagonra, a karóbehozatal 930 vagonról 
850, vagonra esett, ami a csökkent keresletre vezethető vissza. 
Ezzel szemben kádárfából a behozatal 73 vagonról 80 vagonra, 
bognárfából 68 vagonról .78 vagonra emelkedett. 

20 százalékos visszaesést mutat fűrészelt lombfabehozata-
lunk is, amennyiben 971 vagonról 775 vagonra esett vissza, 
ami nemcsak a fogyasztás erős csökkenését mutatja, de azt is, 
hogy az előző évi behozatal és a saját termelés készletéi még igen 
jelentékeny részben eladatlanul állanak. 

Fűrészelt fenyőanyagbehozatalunk 17.736 vagonról 19.411 
vagonra, a bárdoltfabehozatal pedig 4922 vagonról 5121 va
gonra emelkedett, élénk tanúbizonyságául annak, hogy a fél
intézkedés a semmi-intézkedésnél is sokkal rosszabb. 

A kormányzatnak az az intézkedése, amellyel az autonóm 
vámtarifában ezekre a választékokra vonatkozólag magas vám
tételeket vett fel, de azok életbeléptetését elmulasztotta, azt 
eredményezte, hogy a megriadt kereskedők — dacára az épít
kezések pangásának, dacára a lecsökkent ipari fogyasztásnak — 
a mult évinél jóval nagyobb famennyiséget hoztak be. 

Mennyivel célszerűbb és indokoltabb lett volna az általunk 
javasolt mérsékelt vámtételeket életbéléptetni, amelyeket a ma
gyar gazdasági élet teljes megnyugvással vett volna tudomásul 
és az ezekből befolyó jó néhány milliós jövedelemből fedezni a 
közelmúlt erdőgazdasági mulasztásait! 

De még szomorúbb a kép, amelyet gömbölyűfabehozatalunk 
mutat. 

Gömbölyű fenyőfabehozatalunk 1927-ben 17.145 vagont tett 
ki az első félév alatt, s ez a mennyiség fokozatosan lefelé ha
ladó irányzattal 1931. év első felében 2873 vagonra csökkent, 
ami a multévi 4879 vagonnak is alig 60 százalékát adja. 

Gömbölyű lombfabehozatalunk pedig a mult év első felé
ben behozott 2100 vagonnal szemben 1105 vagonra, tehát kere
ken 50 százalékkal esett vissza. 

Ha figyelembe vesszük, hogy ennek a behozatalnak szá-



mottevő része is azokra a gömbölyűfaválasztékokra esik, ame
lyek feldolgozás nélkül kerülnek felhasználásra (állványfa, 
gyufa-fa, stb.), ezekből a számokból kétségbeesetten állapíthat
juk meg a magyar fűrészipar teljes elsorvadását. 

Több mint 5 év óta harcolunk azért, hogy a forgalmiadó 
megfelelő rendezésével és némi védővám életbeléptetésével meg
mentsük a magyar fűrészipart a végleges pusztulástól. 

Kötetekre menő felterjesztéseink hevernek az illetékes mi
nisztériumoknál, amelyek megdönthetetlen számadatokkal mu
tatták ki azt a hátrányt, amit a ma is érvényben álló rendszer 
a magyar műfatermelésre és fűrésziparra jelent. 

A legsúlyosabb bizonyítékot azonban ez a félév szolgáltatta, 
amikor a rendkívüli gazdasági válság dacára is fűrészelt és bár-
doltfabehozatalunk a mult évvel szemben emelkedést mutat, el
lenben gömbölyűfabehozatalunk lombfában a multévi mennyi
ség felére, fenyőfában pedig a 4 év előtti mennyiség alig egy-
hatodrészére esett vissza. 

Pedig tudnunk kell még hozzá, hogy a fűrészelésre alkal
mas magyar tölgyfa számottevő részét is talpfára dolgozta fel 
még a fűrészek túlnyomó része is, mivel azt más úton értékesí
teni nem tudta. 

És ezért az eredményért a teljes felelősséget a Gyáriparo
sok Országos Szövetségére kell hárítanunk,, amely a maga fillé
res, vagy tizedfilléres, sőt néha még ennél is kisebb hasznainak 
önző védelmében megfojtott egy nemrég még virágzó magyar 
iparágat és munkabérekben is milliókra menő veszteséget oko
zott a magyar közgazdaságnak. 

Mert a mindenható GyOSz ellenkezése volt az, amin úgy a 
forgalmiadó megfelelő rendezése, mint a műfavámok életbe
léptetése megtört, számottevő effektív kárt okozva a pénz
ügyi kormányzatnak is, amely igen tekintélyes vám- és for
galmiadóbevételektől esett el azáltal, s egyúttal lehetővé tette 
azt is, hogy első félévünk kereskedelmi mérlegét indokolatlanul 
nagymennyiségű fűrészelt és bárdolt faanyag behozatalával 
rontsák. 

Hogy egyébként mit jelent egy-egy elhibázott intézkedés, 



arra a közintézmények tüzelőanyagszükséglete is fényes pél
dát mutat. 

Amikor megjelent a kormányrendelet, amely úgy az állami, 
mint az önkormányzati testületeket a széntüzelésre való átté
résre kényszerítette, kérve-kértük a kormányzatot, hogy á ma
gyar tűzifával szemben ezt a korlátozó rendelkezést vonja vissza. 

Különösen Kállay kereskedelmi államtitkár merev ellenke
zésén mult, hogy a helyesbítő rendelkezés csak késve, s akkor 
is csak olyan bizonytalan módon és olyan függvényekkel jelent 
meg, amelyek egyáltalán nem voltak alkalmasak arra, hogy a 
magyar tűzifa részére ezt a jogosan igényelt piacot visszaadják. 

Az eredmény nyilvánvaló volt, mert hiszen a mult év végén 
már igen jelentősen fölszaporodott az a tüzifakészlet, amely a 
magyar termelők kezén visszamaradt. 

Ezzel szemben legutóbb értesültünk arról, hogy a legna
gyobb magyar szénbányavállalat a kályhatüzelésre alkalmas 
szénfajtákra már nem fogad el megrendeléseket. 

Elfeledkeztek az illetékesek arról, hogy a magyar szénbá
nyák termékeinek csak aránylag kis százaléka alkalmas kályha
tüzelésre és hogy ezt a szenet a magyar bányák csak olyan mér
tékben tudják termeim, amilyen mértékben az ipari szén elhe
lyezésére is lehetőség nyílik. 

Az eredmény tehát az lesz, hogy a közintézményeknél a 
magyar fát sokhelyütt kiszorította a magyar szén, s ennek, az 
előnynek a fejében Külföldi szén bevásárlására szorul igen sok 
olyan szénnel tüzelő magánháztartás, amely eddig magyar szén
nel is beérte. 

A széntermelés észszerűtlen támogatása tehát nemcsak 
nekünk, a magyar erdőgazdaságnak, de az egész magyar köz
gazdaságnak is számottevő kárt okoz. 

3. újból a vadászat ügye. 

A lapunk legutolsó számában a Magyar Vadászújság cik
keire adott válaszunkat természetszerűleg megküldöttük úgy a 
Magyar Vadászújság szerkesztőjének, mint „Kő" úrnak, akik
nek cikkeire közleményünkben válaszolni kívántunk. 

Ennek természetesen újabb visszhangja támadt a Magyar 



Vadászuj ságban, . amit szükségesnek látunk olvasóinkkal is
mertetni. 

! Elsősorban ideiktatjuk az augusztus hó 10-iki számban 
megjelent közleményt, a, következőkben: 

„Az erdészeti egyesület hivatalos közlönyének, az Erdé
szeti Lapok-nak legutolsó, július-augusztusi számában egy, a 
vadászati ügyek intézésére áhítozó névtelen író, „példás jóindu
lattal és tárgyilagossággal" megy neki a vadászoknak és a vadá
szok érdekeit képviselő Magyar Vadászujságnak. Ebben a köz
leményben a cikk írója egy kis népszerűségkereséstől sem 
riadna vissza, elferdített vagy meg nem' értett kitételeken lova
gol és így igyekszik olvasóiban irántunk ellenszenvet kelteni. 
Jól tudjuk, hogy ez a támadás csak arra való, hogy eltakarja 
vele az egyesület 1—2 túlfűtött ambíciójú tagjának azt a titkos 
törekvését — amire mi rávilágítottunk — , hogy önmagukra 
gondolva, a vadászati ügyek intézését, az erdészeti főosztály
nak kaparítsák meg az erdészeti egyesület és elnöke súlyával 
és így szó nélkül hagyhatnánk az egész irádét, mint az általunk 
igen nagyrabecsült erdőmérnöki kar esernyője alá bújni törekvő 
egyéni akciót. Mindazonáltal az igazság érdekében és a mester
ségesen élesztgetett ellenszenv elhárítása céljából, az Erdészeti 
Lapok-ban válaszolni fogunk reá és megpróbáljuk a közlemény 
„igazságait" kellő fokra leszállítani — ha ott is követik az 
„audiatur et altéra pars" elvét, amelynek mi mindig törhetet
len hivéi voltunk." 

Mivel az volt a véleményünk, hogy a Magyar Vadászújság 
szerkesztője rossz helyen keresi a cikk forrását, egy rövid leve
let intéztünk a szerkesztőhöz, amelyet ő némi kihagyással le is 
közölt és arra bizonyos mértékig válaszolt is. 

A Magyar Vadászújság erre vonatkozó közleményét szin
tén teljes szövegében közöljük: 

„Igen tisztelt Szerkesztő Úr! A Szerkesztő ű r által citált 
„audiatur et altéra pars" elve alapján kérem, hogy ennek a pár 
sornak becses lapjában helyet adni méltóztassék. 

Az Erdészeti Lapok hivatkozott cikke azért névtelen, mert 
hiszen a lap olvasói. úgyszólván kivétel nélkül tudják, hogy a 



névaláírás nélkül megjelenő vezetőcikket — mint szerkesztő —• 
magam szoktam írni. 

11 év előtt a magam jószántából hagytam el az aktív 
állami szolgálatot, s így azt niszem, be méltóztatik látni, hogy 
a vadászati ügyek intézésére nem áhítozom. 

Hogy az a törekvés, amire Szerkesztő Úr saját véleménye 
szerint „rávilágított", nem egy-két „túlfűtött ambicíójú tag 
titkos törekvése", azt az is igazolja, hogy nemcsak az Erdészeti 
Lapok hasábjain, de már több hivatalos beadványban is egész 
nyiltan nevén neveztük a gyereket és megmondottuk azt a hatá
rozott kívánságunkat, hogy a vadászati ügyek intézését igenis 
az erdészeti főosztályhoz tegyék vissza. 

Nagyszámú nagybirtokos és még sokkal több magánerdő
tiszt részvételével tartott közgyűlés egyhangúlag hozta ezt a 
határozatot egy olyan igen tekintélyes birtokosnak a felszólalása 
alapján, akinek erre vonatkozó cikkét a közelmúlt heves vitája 
idején Szerkesztő úr nem méltóztatott közölni; tehát a „táma
dás" nem szolgált arra, hogy az erdészeti főosztálynak Szer
kesztő ú r által annyira támadott tagjaiban élő .titkos ambíciót 
istápolja, éspedig annál kevésbé, mert hiszen semmi más nem 
volt benne, mint a valóságos értékre való leszállítása azoknak 
a vádaknak, amiket az erdészeti főosztály ellen méltóztatott 
hangoztatni, s egyúttal egy kis megvilágítása annak a közgaz
dasági fontosságnak, amelyet a nemzet életében a Szerkesztő 
Úr és „ K ő " úr által jogtalanul és indokolatlanul szembeállított 
erdőgazdaság és vadászat ennek a szegény nemzetnek az életé
ben betölteni hivatottak. 

A nagybecsű soraiban jelzett választ pedig várom és kész
séggel közlöm. 

Fogadja Szerkesztő úr kiváló nagyrabecsülésem nyilvá
nítását. 

Biró Zoltán, 
az Országos Erdészeti Egyesület ügyvezetője 

és az Erdészeti Lapok szerkesztője." 

„Örömmel üdvözöljük kartársunk itt közreadott levelét, mert 
eme nyilvánosan tett, határozott kijelentésből végre egyszer si
került megtudnunk azt, amit eddig csak suttogás és titkos 



híresztelések révén sejtettünk — s amelyre tényleg rá kellett 
világítanunk — , hogy az Erdészeti Egyesület nemcsak egyszer, 
mint mi hallottuk, hanem már több ízben kérvényezte, misze
rint a vadászati ügyek intézését tegyék vissza az erdészeti fő
osztályba. 

Örvendünk ennek a férfias nyilt kijelentésnek, mert így ne
künk is alkalmunk adódik vérünkben lévő őszinteséggel fel
kérni az Országos Erdészeti Egyesületet, hogy a jövőben foko
zottabb mértékben foglalkozzon az erdőgazdaság és erdészek 
ügyeivel és a mi sajátos érdekeinknek: a vadászgazdaság és va
dászok ügyeinek hogyan és miként való elintézését bízza csak a 
28.000 lelket számláló vadásztársadalom országos érdekképvise
leteire! A vadászok érdekképviseletei soha nem kontárkodtak 
bele az erdőgazdaságba, tehát ők is joggal elvárhatják az Erdé
szeti Egyesülettől, hogy kizárólagos jogaikat a jövőben tisztelet
ben fogja tartani, miután a vadászat húsbavágó kérdéseinek az 
elintézésére egyedül a vadászok gyűlése, kongresszusa illetékes; 
melynek igen értékes elemeit éppen az autodidakta vadászerdé
szek képezik. Hagyjuk sértetlenül és tiszteljük minden szakmá
nak az önrendelkezési jogát! 

Annak a bizonyos „tekintélyes birtokosnak" a felszólalását 
azért nem közöltük lapunkban, mert most hallunk róla először. 
Ma sem tudjuk, hogy ki az a felszólaló és mit mondott, tehát 
nem volt módunkban közölni sem. Ha lett volna tudomásunk 
róla, feltétlenül szóvá tesszük a felszólalást és amennyiben az a 
vadászok érdekeivel teljesen megegyezik, legalább azt a kérel
met intéztük volna az illető vadásztárshoz, hogy az egész va
dásztársadalom érdekeit érintő ilyen szép beszédet máskor ne 
az Erdészeti Egyesületben, se a Bányászati Egyesületben, vagy 
Aviatikusok Egyesületében mondjon el — habár mindenikben 
vannak vadászok —, hanem a vadászok országos érdekképvise
letének a gyűlésén. 

Ami pedig vádjainknak a valóságos értékre való leszállítá
sát illeti, arra csak az a tiszteletteljes megjegyzésünk, hogy mi 
nem vádakat, hanem tényeket soroltunk fel. Való tényeket pe
dig legfeljebb szépíteni lehet és nem valóságos értékre leszállí-



tani. Megírandó közleményem leközlésének szíves ígéretét előre 
is hálásan köszönve, vagyok megkülönböztetett nagyrabecsüléssel 

Gyöngyös-halászi Takách Gyula, 
a Magyar Vadászok Országos Szövetsége alelnöke 

és a Magyar Vadászújság szerkesztője." 

A kihagyásra vonatkozólag csak a következőket jegyezzük 
meg. 

A kihagyott részben utaltunk arra, hogy az Erdészeti 
Lapok Krónika-írójáról még a Magyar Vadászújság olvasóinak 
a nagy része sem hinné el azt, hogy a vadászati ügyek intézé
sére áhítozik. 

S azt hisszük, ebben igazunk volt. 
Ki kell azonban térnünk a Szerkesztő úrnak itt szószerint 

leközölt válaszára is, természetesen még mindig állva azt a köte
lezettséget, hogy a lapunk olvasóinak szánt közleményt a legszí
vesebb készséggel fogjuk közölni. 

Igen sajnáljuk, hogy erről a mozgalomról, amelyet soha 
nem titkoltunk, a Magyar Vadászújság eddig tudomást nem 
szerzett, de természetes következménye ez annak, hogy a Ma
gyar Vadászújság, amely láthatóan nem szereti az erdészet és 
vadászat között fennálló évszázados kapcsolatot, sohasem törő
dött, sőt talán némileg szándékosan a magyar erdőgazdaság 75 
éves hivatalos sajtóorgánumával: az Erdészeti Lapok-kal. 

Pedig ez a lap és az Országos Erdészeti Egyesület igenis 
foglalkozott vadászati kérdésekkel már akkor is, amikor nem
hogy a mai vadászati sajtóorgánumok, de ősük, a néhai jó „Va
dászlap" még a világon sem voltak. 

Ami annak a tekintélyes birtokosnak a felszólalását illeti, 
mi arra utaltunk, hogy a nemrég mult „erdészvadász — nem 
erdészvadász" vitájában egyik igen tekintélyes magyar erdő
birtokosnak a Magyar Vadászujság-hoz beküldött cikkét a Szer
kesztő Úr közlés nélkül visszaküldte. 

Nem akarunk nevet megnevezni, de a 3—4 évvel ezelőtti 
postájában a Szerkesztő Úr bizonyára nyomára is fog ennek 
akadni. 

Ami pedig a Szerkesztő ű r válasza második bekezdésének 



az illetéktelen beavatkozásra vonatkozó jó tanácsait illeti, erre 
nézve két válaszunk van. » 

Annak az elbírálását, hogy az egyesület milyen mértékben 
foglalkozik vagy foglalkozzék az erdőgazdaság és az erdészek 
ügyeivel, mi egész nyugodt lélekkel bízzuk lapunk erre illetékes 
olvasóira, akik — legalább mi úgy tudjuk — a foglalkozás mód
jával és mértékével teljesen meg vannak elégedve. 

Arra pedig, hogy a vadászat kérdéseivel is foglalkozzunk, 
nekünk nemcsak sokkal régibb múltban gyökeredző jogunk van, 
mint a Szerkesztő Úr lapjának, de a jelenben gyökeredző •— az 
erdőgazdaságot közelről és erősen érdeklő — igen fontos okunk 
is és ennek a bizonyítására szószerinf idézzük azt, amit „ A vad
károk igazságosabb megtérítése" című cikkében a Magyar Va
dászújság ugyancsak szeptember hó 1-jei számában a Szerkesztő 
Úr ír. 

Ez pedig szószerint a következő: 
„Ami pedig a vadkár megtérítését illeti, abból a községi 

vadászbérlőre fog a legkevesebb esni, mert az összes vadkárt az 
összes erdőbirtokosok holdak arányában fizetik. Ezt az általá
nos vadkármegtérítési kötelezettséget lehet a különálló nagyobb 
erdőtömbök (Mátra, Bükk, Pilis, Vértes, Bakony stb.) szerint 
csoportosítani? De a legegyszerűbb, ha a szakemberek által 
igazságosan felbecsült vadkárokat, az egész ország területéről 
összegezzük és ennek megtérítésére mindazokat az erdei vadász
területtulajdonosokat, illetve bérlőket kötelezzük holdak arányá
ban, akiknek erdejében, az a vadfaj megfordul." 

Iparkodunk ennek á közlésnek a jelentőségét kihámozni. 
Ezek szerint tehát a vaddisznó, a szarvas, dámvad, vagy 

még az őz is az erdőbirtokos tulajdona akkor, amikor vadkárt 
kell érte fizetni. 

Ellenben „res nullius"-sá válik akkor, amikor szép hold
világos éjszakákon a „községi vadászbérlő" területén „meg
fordul". 

Mert ugyanebben a pillanatban néhány gramm por és ólom 
árán nemcsak elpusztíthatja, de tulajdonjogot is szerez rá a 
„községi vadászbérlő". 

A jövőre vonatkozólag leszegezni kívánjuk, hogy mi az 



„erdei vadászterülettulajdonost" sokkal egyszerűbben „erdőbir-
tokos"-nak hívjuk, lévén a vadászati j og a földtulajdonnak el
választhatatlan tartozéka. 

Mivel pedig nálunk nemcsak „erdei vadászterületeken" lő
nek nagyvadat ( s ő t ! . . . ) , csak azt a megoldást tarthatjuk he
lyesnek, ha a károk megtérítésében azok a másféle „vadászterü
lettulajdonosok, illetve bérlők" is résztvesznek, akiknek vadász
területén „az a vadfaj megfordul". 

Még pedig igazságos megosztással! Mert a mai nem az! 

Ismerünk olyan vadászterületet, ahol az erdőbirtokos sem 
sózót, sem etetőt nem tart az erdejében, szóval semmit nem 
követ el arra, hogy a vadat szaporítsa. 

Minden esztendőben sűlyos vadkárperei vannak a szomszé
dos, szintén vadász nagybirtokossal, akinek azonban csak né
hány — az erdőhöz közelálló — kis remíze van és aki nemcsak 
maga lövi, de csőszével, mezőőrévei löveti minden évben a terü
letén „megforduló" nagyvadat, amelynek az élelmét pedig az 
erdőtulajdonossal vadkár címén meg is akarja fizettetni. 

Ismerünk olyan községi vadászterületet a koronauradalom 
tőszomszédságában, ahol budapesti vadásztársaság igen magas 
bért fizet a községi vadászterületért, amelyen holdtölte idején 
több disznót és szarvast lőnek, mint a szomszédos koronaurada
lom birtokán, ellenben a vadkárt a koronauradalom fizeti. 

Tudunk olyan perről, ahol az uradalmi erdővel csak kes
keny vonalon összefüggő községi erdő bérlője a községi erdővei 
szomszédos földeken keletkezett vadkárokat még részben sem 
akarta fedezni. Szakértőkkel kívánta bizonyítani, hogy az ő 
1000 hold körüli bérelt és saját erdeje, amelyen a környék 
egyetlen állandó vize volt, vadtenyésztésre nem alkalmas. 

De azért minden bőgési idényben lőtt rajta 3—4 jó bikát, 
télen pedig megfelelő számú tehenet. 

A Magyar Vadászújság szerint az eljárás a következő 
lenne: a községi vadászbéreket le kell szorítani, mert a nagy 
vad ott csak váltóvadként szerepel. Mivel a nap egy részén át 
a vad az erdőben tartózkodik, az erdőbirtokos fizesse a vadkárt; 
ellenben a „községi vadászbérlő" majd meglövi azt a vadat, mi-



helyst hozzájut, vagy veszi magának a fáradságot, hogy a hozzá
jutást megkísértse. 

Eltekintve azonban mindezektől, a Szerkesztő űr felvetett 
javaslata újabb megterhelést jelent a magyar erdőgazdaságra. 

Megterhelést jelent még a bérbeadott erdei vadászterüle
teknél is, mert hiszen a vadkármegtérítés áthárítása természet
szerűleg az erdei vadászati bérek erős visszaesését fogja je
lenteni. 

S vájjon nem gondolja a Szerkesztő Úr, hogy az ő zászlójuk 
alá tudomásunk szerint csak igen kis részben tömörült 28.000 
magyar vadászon kívül ehhez a kérdéshez az erdőbirtokosnak 
és erdőgazdaságnak is van valamelyes közük, akiknek azt a 
szétosztandó hányadot előteremteniük és megfizetniök kell? 

Vájjon nem gondolja a Szerkesztő űr, hogy mégis csak mi 
is értünk valamit ahhoz és nékünk is lehet valamilyen hozzá
szólásunk, hogy egy törvényesen kiszabandó terhet a magyar 
erdőgazdaság megbír-e, elviselhet-e? Hogy az a tervezett kive
tési mód jogos-e és igazságos-e? 

Nem gondolja a Szerkesztő ű r azt, hogy a „községi vadász
bérlők" érdekeinek ilyetén védelme igen sok nagybirtokosnál 
vezethet arra, amire már ma is megvan sokakban a hajlandó
ság: hogy megunva a minden oldaltól jövő zaklatást, követelőd-
zést és a „községi vadászbérlők" illetéktelen beavatkozását, „ta-
bula rasa"-t csinál szarvassal és vaddisznóval és két esztendőn 
belül úgy kiirtja a maga területéről, hogy írmagja sem marad? 

A mi véleményünk szerint, ha a vadászat és a vadállomány 
fenntartása bizonyos terheket jelent, ebben a teherben osztoz
nia kell mindenkinek, akinek abból élvezete vagy haszna van: 
tehát a községnek is, amely váltóvad címén magas vadászbért 
kap, de a „községi vadászbérlő"-nek is, aki ezt a vadat a törvé
nyes időben a maga vadászterületén — elismerjük, hogy teljes 
joggal — , de legtöbbször minden kímélet nélkül el is lövi. 

Már az a körülmény, hogy a vadkárokat az „erdei vadász
területtulajdonosok és bérlők"-re kívánja hárítani a Szerkesztő 
Úr, a legjobb bizonyítéka annak, hogy a nagyvadtenyésztés, s 
így a nagyvadvadászat is erdő nélkül csak igen ritka esetben 
képzelhető el. 



Éppen ezért nagybirtökososztályunk volt az, amelynek tag
jai közül a legtöbb nagyvadtenyésztő és nagyvadvadász kike
rült, s az erdőtiszti kar volt az, amely a tenyésztéssel legtöbbet 
foglalkozott. 

A vadkárkérdés sem került ennyire élére addig, amíg a 
szomszédos községi területeket az uradalmak mérsékelt áron bé
relhették. Szívesen megfizették a vadkárt, mert ezzel a féltve 
őrzött nagyvadat a maguk részére teljesen biztosították, s leg
több helyütt módot adtak arra, hogy a környék intelligens vadá
szai szenvedélyüket a bérelt, sőt az uradalmi területeken is kielé
gíthessék. 

A baj akkor lett akuttá, amikor a „községi vadászbérlők" 
ezeknek a szomszédos területeknek a bérletét hihetetlenül fel
verték. 

Mert azt már az erdőbirtokos sem látja szívesen, hogy ő 
fizesse meg a táplálékát annak a szarvasnak, amit a „községi 
vadászbérlő" bármikor ellőhet. 

Mivel pedig a felhozott esetben majdnem az egész magyar 
erdőbirtok, az egész magyar erdőgazdaság megterheléséről van 
szó, mi valahogy úgy gondoljuk, hogy ehhez a kérdéshez a ma
gyar erdőgazdaságnak is van hozzászólása! 

Sőt tán osztják ezt a nézetünket az „erdei vadászterület
tulajdonosok" és az „autodidakta vadászerdészek" is, akik közül 
— minden valószínűség szerint — többen lesznek a mi zász
lónk, mint a „Magyar Vadászujság"-é alatt. 

És most még egyet! 

„Kizárólagos" jogokat mi egyáltalán nem ismerünk, külö
nösen nem ismerünk olyan téren, amelyik az erdőgazdasággal 
bármilyen irányban összefügg. 

Sajnálattal nem tehetünk ezért eleget annak a kívánság
nak, hogy a vadászat ügyeivel ne foglalkozzunk. 

Sőt kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy kötelességünk
nek tartjuk azzal foglalkozni, különösen olyankor, amikor az 
„erdei vadászterülettulaj donosok"-ról és a végeredményében 
mégis csak erdőmérnök „autodidakta vadászerdészek"-ről, vagy 
— mint a jelen esetben is — ezeknek a bőréről van szó. 


