
A kormány erdőgazdasági programmja. 

z 1912. évi állami költségvetés tárgyalásánál gróf 
Serényi Béla földmivelésügyi miniszter megragadta 

az alkalmat arra, hogy többek között erdőgazdasági tekin
tetben is programmot adjon; el kell ismernünk, hogy ez a 
programm gazdag s tőle, ha gyakorlatias irányban valóra 
válik, erdőgazdaságunk jelentékeny fellendülését várhatjuk. 
Nem habozunk kimondani, hogy a községi erdők állami 
kezeléséről szóló 1898. évi X I X . törvényczikk megalkotása 
óta ily messze kiható erdőgazdasági programmot kormány-
férfiú szájából nem hallottunk s teljesen igazoltnak tartjuk 
az Országos Erdészeti Egyesület legutóbbi közgyűlésének 
azt a határozatát, hogy a minisztert programmbeszéde alkal
mából üdvözli. A kopárok kiterjedtebb mérvű meliorácziója 
(egyfelől erdősités és beépítés, másfelől mezőgazdasági 
javitás által), az államnak erre vonatkozó, a kisajátításig 
menő ingerencziája, az állami erdőbirtoknak, különösen a 
pusztulásnak elébe néző birtokok összevásárlása által való 
folytonos gyarapítása és felszerelése az észszerű és jöve
delmező gazdálkodás előfeltételét képező eszközökkel, a 
kellő szállító berendezésekkel, — ez oly szép tervezet, 
amelyre nézve csak az lehet a kívánságunk, hogy azt a 
miniszter urnák a gyakorlati élet kívánalmainak megfelelő 
módon sikerüljön megvalósítani. Nem ismerjük még a 
programm részleteit, de ugy véljük, hogy erdőtörvényeink 
novelláris kiegészítésénél nem csupán kifejezetten a kopárok 
ügye, hanem magánerdeink hathatósabb védelme a pusztító 
használat, a csalárd parczellázás és az erdősités elmulasz
tása ellen, és erdészeti közigazgatásunk mutatkozó bajai is 
orvoslásra számithatnak. 

Serényi Béla grófnak a képviselőház 1911 . évi deczem-



ber hó 14-én tartott ülésében mondott beszédének bennünket 
érdeklő részét a következőkben iktatjuk ide: 

Elkezdem az erdészetnél, mert én azt hiszem, hogy bár az 
államnak állami szempontból igen sok fontos feladata van, de igen 
kevés az olyan aktuális és nagyobb szabású feladat, mint az erdők
nek rendezése. Az 1879: X X X I . t.-cz.-ben, az erdőtörvényben foglalt 
intézkedések a kopár területek beültetéséről felette hiányosak. Ott 
az egész intézkedés nézetem szerint igen naiv alapon nyugszik, t.i. 
azon, hogy a kopár területek alatt lévő birtokok tulajdonosai 
társulattá alakuljanak és igy kössék meg és tegyék veszedelmetlenné 
a kopár területeket. Naiv feltevés volt ez 1879-ben is, mert azóta 
Magyarországon egyetlenegy ilyen társulat sem alakult és a 
kopárok szaporodása valóságos nemzeti veszedelem. E tekintetben 
én egy uj törvényjavaslatot tervezek, illetőleg nem uj törvényt, 
mert az uj törvénynek ellensége vagyok, hanem novelláris uton a 
törvénynek megváltoztatását tervezem s ezt a következőleg képzelem : 
(Halljuk! Halljuk!) 

A kisebb kopár területeket és vízmosásokat, amennyiben az 
illető birtokos be nem ülteti, államilag ültetnék be. Az illető 
birtokos a területet tovább birná, az állam erre felügyelne és 
annyi kötelessége lenne mindössze a birtokosnak, hogy azt a kis 
összeget, amelyet az állam a beültetésre fordított akkor, amikor ez 
a terület megfelelő hasznosítás alá kerül, az államnak visszafizesse. 
(Helyeslés.) Ami most a nagyobb kopárokat illeti, ebben jól kell 
disztingválnunk. A nagyobb kopár területeknél, ha azok olyan 
kezekben vannak, amelyek elég erősek, hogy be tudják ültetni, 
kényszeríteni kell az illetőket a beültetésre; ha gyengébb kezekben 
vannak, akkor vagy beültetné nekik az állam olyan módon, ahogy 
az illető a beültetési költségeket akkor fizetné, ha a hasznosítás 
beáll, vagy ha ez nem lehetséges, az államnak a kisajátítás vala
mely formájára kell gondolni. (Helyeslés.) 

Áttérek, t. Ház, a legelő-kopárokra. A legelő-kopároknál nagyon 
óvatosan kell eljárni, mert százezer holdakra menő ilyen területek 
vannak és különösen nemzetiségi vidékeken igen el vannak ter
jedve. Ezen legelő-kopároknál az én nézetem szerint az eljárásnak 
annak kell lenni, hogy ott párhuzamosan kell a legelőjavitásnak 
és a kopárok beültetésének megtörténni, nehogy azzal, hogy legel-



tetési területet elvonunk, a legeltetési lehetőséget kisebbítsük. Ott 
tehát párhuzamosan kell eljárni a gazdasági felügyelőnek az erdé
szeti felügyelővel s elsősorban a legelőterületeket kell javítani s 
amennyiben a legelőterületek már javítva vannak, ugyanabban az 
arányban lehet azután a kopár területek beültetéséről is gondos
kodni. (Helyeslés a jobboldalon.) 

A másik nagyobb akczió, amit tervezünk — és ennek nem
zeti szempontból is nagy hordereje van —, a kopárosodásnak 
induló, tehát rosszul kezelt erdőknek állami kezelésbe való vétele, 
vagy az állam által való megvásárlása. (Helyeslés a jobboldalon.) 
Ez különösen Erdélyre szól, ahol a Székelyföldön a legutóbbi 
erdőpusztitások által igen sok terület kopárosodásnak indult, ami 
gazdasági szempontból ott valóságos veszedelmet jelent. (Igaz! 
Ugy van! jobbfelől.) 

A pénzügyminiszter úrral tárgyalásokat folytatok a segítés 
módjai felől, — mert hiszen ez egy nagy akczió, amely sok 
milliót fog felölelni, de hogy mi módon lehetne ezt eszközölni, 
ezzel még nem vagyunk tisztában. Én a magam részéről a járadék
rendszer mellett vagyok és fel akarok venni egy nagyobb összeget, 
eleinte talán 500—500 ezer koronát, le akarom azt kötni 50 évre 
s igy akarom ennek a nagy czélnak érdekében felhasználni. 

A pénzügyminisztériumban ezzel szemben azt az érvet hozzák 
fel, hogy ez burkolt adósságcsinálás. Ezt én a magam részéről 
tagadom, mert hiszen ha én járadékot kötnék le valamely improduktív 
czélra, tényleg burkolt adósságot csinálnék, de itt nem improduktív 
kiadásokról van szó, hanem vagyonszerzésről, (Ugy van ! jobb
felől.) még pedig olyan vagyonszerzésről, amelynek, amennyi
ben az állam kivárhatja, még 4%-os kamat mellett is igen busás 
jövedelme lesz a megfelelő időszak után. 

A harmadik dolog, t. Ház, az állami erdők kiterjesztése, illető
leg az állami erdők produktivabbá tétele. En az erdőgazdaságnál 
mindig szerettem, ha el volt egymástól választva a fatermelés és 
a szorosabban vett fakereskedelem. (Helyeslés jobbfelől.) A birto-
kolás mellett ugyanis nagy érdeke és feladata is az államnak, 
hogy fatermelő legyen, ami annyit jelent, hogy a tulajdonában 
levő nagy erdőkben maga termelje a rönköket és ezeket a rön
köket pályázat utján fakereskedőknek adja el. 



Az állami erdők jövedelme nálunk a külföldiekkel szemben 
ma még igen csekély, ami onnan ered, hogy több állami erdő 
ma még feltárva nincs, nincsen sem utja, sem vasútja és igy igen 
nagymennyiségű állami erdő hozzáférhetősége még nincsen bizto
sítva. Ezen erdők feltárását pedig csak ugy lehet eszközölni, ha 
megfelelő vasutakkal, kocsiutakkal és fürészmalmokkal ellátjuk 
azokat, amikre vonatkozólag körülbelül 20—25 milliós beruházási 
programm van tervbe véve, ehhez azonban még szintén nem 
birom a pénzügyminiszter ur hozzájárulását, amit, ha megkapok, 
be fogok nyújtani egy törvényjavaslatot, vagy pedig a következő 
évi budgetekbe fogom ezeket az összegeket felvenni abból a czél-
ból, hogy a magyar erdők jövedelmezőségét jelentékenyen javítsam. 
(Helyeslés a jobboldalon.) 

Ami Haydin Imre t. barátomnak a trencsénmegyei erdőkre 
vonatkozó megjegyzését illeti,*) sajnos, ez ugy van, hogy sokan 
eladnak erdőt — különösen a külföldi tulajdonosok — eladják a 
birtokot, a földet parczellázzák, az erdőt pedig eladják egy fakeres-
kedőnek, aki módfelett gyorsan letarolja. Ennek tagadhatatlanul 
nagy kihatása van különféle okoknál fogva hidrográfiai, klimatikus 
és szocziális szempontból is, mert például azt a keresetet is, amit 
az uradalom konzervatív gazdálkodás mellett minden évben rend
szeresen biztosított az odavaló népnek, egy-egy ilyen letárolás 
5—6 esztendő alatt megszünteti és az odavaló népnek semmiféle 
keresetforrásra nincs kilátása. (Igaz! Ugy van! a jobb- és baloldalon.) 

Amennyiben tehát tőlem telik, én az ilyen birtokok kezelésébe 
a mai törvény értelmében beleavatkozni nem tudok, de, amennyi
ben azt az erdővásárlási programmba felvehetem, az ilyen erdőket, 
amennyire csak birom, állami tulajdonba kivánom venni (Elénk 
helyeslés a jobboldalon.) és azután akár csere utján, akár más 
módon olyan kezekbe kivánom azokat juttatni, amelyek azokat 
az erdőket konzervatív módon képesek kezelni. (Élénk helyeslés 
a jobboldalon.) 

Ilyen hitbizományoknak és hasonlóknak juttatandó erdőbirto
kokra most is alkuszom és e tekintetben a D'Harcourt-féle birtokok 
legutolsója, Mária-Tölgyesre nézve is folynak tárgyalások. Remélem, 

*) L. a Különfélék rovatát. Szerk. 



hogy, ha ezen erdők értéküket felül nem haladó áron meg
szerezhetők, ugy ezeknek fenmaradását biztosithatom, ezeket meg
menthetem. (Elénk helyeslés a jobboldalon.) 

Most még egy törvényre kívánok utalni, amely körülbelül 
készen van (Halljuk! Halljuk!) és amely a földmivelésügyi minisz
térium és az igazságügyi minisztérium között igen nehezen létre
jött megegyezés gyümölcse (Halljuk! Halljuk!) és ez az úrbéres 
és egyéb közbirtokosságok jogviszonyainak rendezésére vonatkozik. 
Ez a rendezés olyképen fog előállani, hogy azt az úrbéres közön
séget, amelyről ma voltaképen senkisem tudja, hogy kicsoda, 
jogi személynek fogjuk deklarálni.. . (Elénk helyeslés a jobb- és 
a szélsőbaloldalon.) 

. . . és vagyonát, földjeit, területét hatósági felügyelet alá fogjuk 
helyezni, (Elénk helyeslés a jobboldalon.) és ezáltal annak a szám
talan és nagyarányú abuzusnak, amelyek e tekintetben az ország
ban történnek, elejét fogjuk vehetni. (Élénk helyeslés a jobb- és 
a szélsőbaloldalon.) 

Barcsay Andor: Okszerű legelőgazdálkodásra kell kényszeríteni! 

A miniszter beszéde révén napilapjaink is foglalkoztak 
az erdőgazdasággal, amit bizony elég ritkán tapasztalunk. 
Igen elismerően szól a Budapesti Hirlap m. é. deczember 
15-iki számában a miniszter erdészeti programmjáról a 
következőkben: 

Az alkotó nemzeti munkának különösen három föladat
csoportját kell a miniszter beszédéből kiemelnünk. Az első a nagy-
terjedelmü s az ország minden részén bőven mutatkozó kopár 
területek hasznosítása az erdősités utján; az állami erdők birtok
állományának kikerekitése és jövedelmük gyarapitása beruházás 
utján. Nincsen az országnak olyan vidéke, amely nagy hasznot ne 
húzna e kulturmunkákból, de a legnagyobbat éppen a legszegényebb 
hegyi vidékek, a perifériák lakossága fogja húzni. A régóta sür
getett intenzivebb magyar határszéli politikának egyik nagyarányú 
epése ez s a magunk részéről igen sürgősnek véljük, hogy a 
szükséges pénz hitel utján való beszerzését a törvényhozás minél 
előbb engedje meg. 



Érdekes a Pesti Hírlap alábbi nyilatkozata ugyancsak 
deczember 15-iki vezérczikkében: 

Helyeseljük az erdők szaporítását, a kopár területeknek beül
tetését. Daczára a jó magyar erdőtörvénynek, a magyar erdőségek 
mégis pusztulnak. De itt figyelmébe kell ajánlanunk Serényi Béla 
miniszternek azt az anomáliát is, hogy éppen az ő minisztériuma 
különleges protekcziókkal minduntalan kijátszsza magát az erdő
törvényt, amennyiben különösen a nagybirtokosoknak oly erdőterüle
teken is jogot ád a legeltetésre, amelyeken a marhajárás óriási 
károkat okoz az eráőségnek. 

Nem elég tehát az, ha a miniszter a Házban nyilatkozik, hanem 
szükséges, hogy a minisztériumában ugy cselekedjenek, ahogy ő 
beszél. Meg kellene akadályoznia a földmivelési minisztériumnak 
azt, hogy a közbirtokosságok ne pusztítsák ki az erdőségeiket. 
Mert a nyilvánosságra került nagyszámú és titokban tartott még 
nagyobb számú erdőpanama éppen abból áll, hogy a rendesen 
eladósodott közbirtokosság erdeit kaparintja kézre olcsó pénzen a 
vállalkozási élelmesség. 

íme, végre a közvélemény egyik orgánuma az erdők 
hathatósabb védelme mellett! A legelőbővités unos-untalan 
elhangzott erdőellenes jelszava után végre egy hang, amely 
az erdőt félti a túlságos legeltetéstől, a közbirtokossági 
erdőket a rendkívüli használatoktól, a felaprózástól, az élel
mes tőke visszaéléseitől! Efeletti örömünkben hajlandók 
vagyunk a közlemény tévedéseit is megbocsátani, mert 
hát a képviselői közbenjárások és deputácziók nyomása 
alatt nem annyira a nagybirtokosok, mint inkább a volt 
úrbéresek és közbirtokosságok kezén lévő erdőkben ter
jesztetett ki a legeltetés oly mérvben, amely az erdőgazda
ságot veszélyezteti. Ami pedig az u. n. erdőpanamákat illeti, a 
földmivelésügyi minisztérium erdőfelügyeleti főosztályának 
tevékenységét az utóbbi években főként az ezek elleni küz
delem abszorbeálta. A vállalkozó tőkének minduntalan meg
ismétlődő kísérletei, hogy a rendes úttól eltérően, illetéktelen 



haszon biztosításával jusson erdőüzlethez, mindig ellenállásra 
talált az erdészeti tisztikarban és főként a minisztériumban, 
amint ezt a székelyföldi erdők ujabb története, a szász egyetem 
erdejének esete, a vissói közbirtokosság ügye és számtalan 
más eset fényesen bizonyítja. Nagyon örvendetes lesz ellen
ben, ha a Pesti Hírlap vezérczikkének hatása alatt a rend
kívüli fahasználatok iránti ostrom alább hagy és a minisz
térium az erre irányuló törekvéseknek szigorúbb korlátokat 
szab, mert a törvényszerű tartamos gazdálkodást már sok 
birtokon hosszú időre illuzóriussá tették a rendkívüli fa-
használatok és pl. a Székelyföldön a renaes évi vágások 
kihasználása szinte ismeretlen, annyi a kumulált, a jövő 
érdekeinek rovására menő u. n. fahasználat. 

A delibláti kincstári homokpuszta ismertetése. 
Irta : Ajtay Jenő m. kir. erdőmérnök. 

/. Fekvés, kiterjedés, művelési ágak. 

delibláti kincstári homokpuszta (vagyis mint egyesek 
nevezték, a volt „magyar zahara") fekszik Magyarország 

*" *~" déli részében, Temes vármegyében, a magyar Alföld délkeleti 
sarkában, az északi szélesség 44 fok 48 perczétől — 45 fok 1 
perczéig és a keleti hosszúság 38 fok 36 perczétől — 38 fok 
58 perczéig. Alakja az uralkodó délkeleti széliránynak megfelelőleg 
délkeletről hossztengelyével északnyugat felé húzódó ellipsis. Terepe 
a sikból hullámosba, ebből dombosba, sőt helyenként valóságos 
hegyeknek nevezhető emelkedésekbe megy át. Tengerszin feletti 
magassága 75 métertől 194 méterig terjed a viszonylagos magas
sági különbségek rendkívül érdekes változatosságával. Legmagasabb 
pontok a „Crni vrh" 191 méter és a „Plutz" 194 méter a tenger
szin felett. 

A homokpuszta területe az 1810. évi felmérések szerint volt 


