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Megjelenik minden hónap 1. és ;5-ik napján. 

Ára egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapitó tagjainak, kik legalább 3 0 0 koronát 
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évidij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti i smereek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó mellékle;) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron 
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

B U D A P E S T , V. , A l k o t m á n y - u t c z a 6 . s z á m 

(Telefon: 3 7 - 2 2 ) 

A lapnak legkésőbb minden hónap 5 és 20. napjáig a t, egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező csetbm posta-jegygyel „reclatnatio" teendő 



Munkatársaink tájékozásául! % ^ ^ ^ Z Z 

erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felveszszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni 
kötelékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói t iszteletdíj : Egy nyomtatott ívnyi (16. old.) eredeti értekezésért, mely a 
szerkesztőség részéről átdolgozást nem igényel, 40 — 48 K, ha az átdolgozást 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 2 4 — 4 0 K, oly fordításén, 
mely átdolgozást igényel, 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi m e j , 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre s ilyeneker 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban irják. A czikkekhez lartozó rajzoka 
sima, fehér papiron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint 
amilyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehft 
»árni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára.. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K-

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K 60 fii)., 
50 példánynál 4 K-val, 100 példánynál 5 K-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
F i g y e l m e z t e t é s . Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak 

egy példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t n é l (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. s z ) 
a k ö v e t k e z ő m ü v e k r e n d e l h e t ő k m e g : 

E R D É S Z E T I L A P O K . Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkesz i 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áror . 

AZ E R D Ő . Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői 
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkeszti Balogh Ernő tn. kir' 
erdőtanácsos. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Ára 1 évre 4 K 

AZ E R D É S Z E T I Z S E B N A P T Á R 1912. ÉVI (31.) É V F O L Y A M A . Ara tagoknak 
2 K, másoknak 3 K . Legczélszerübb 2 K 45 f, illetőleg 3 K 45 f előzetes 
beküldésével rendelni, mely esetben bérmentve szállíttatik. 

AZ E R D Ő Ő R vagy AZ E R D É S Z E T A L A P V O N A L A I K É R D É S E K B E N ÉS 
F E L E L E T E K B E N . I r ta : Bedő Albert. IX. kiadás, 1912. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik 

AZ E R D Ő R E N D E Z É S T A N K É Z I K Ö N Y V E . I r ta : bölcsházai Belházy Emil. Ars 
tagoknak 6 K, nem tagoknak 10 K. 

E R D É S Z E T I N Ö V É N Y T A N . I r t a : Fekete Lajos és Mágocsi-Dietz Sándor. I . kötet: 
Altalános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet : Növényrends7ertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K. 

R E N D S Z E R E S N Ö V É N Y T A N . Irta : dr. Tuzson János. I. Általános rész és a 
virágtalan növények. Ára egyesületi tagoknak 8 K. Bolti ára 10 K. 
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I AZ ORSZÁGOS E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T , , 

I u n , . K Ö Z L Ö N Y E 
K I A D J A : AZ O R S Z Á Q O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

Szerkeszti : 

B U N D K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség; és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utcza 6 . sz. II. em, 

M A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

(Telefon: 37—22.) 3 -

Utazásom Délbraziliában. 
Irta és az Országos Erdészeti Egyesületben 1913 április hó 11-én felolvasta 

Karvas Emil. 

" T \ T 2 1911. évi április hó 14-én felszólitottak, hog y nem vállal-
J-\ koznám-e arra, hog y Braziliának Rio Grandé do Sul államá

ban körülbelül 40 ezer hektárt kitevő erdőbirtokot rend
szeres erdőgazdaságra berendezzek. 

Mondhatom, hogy első pillanatra meglepett az ajánlat és 
semmi kedvet sem éreztem hozzá, mert hogyan menjek én idegen 
és hozzá olyan földre, hol ismereteink szerint minden bokor
ban iját feszegetve egy-egy vad indiánus leselkedik a betola
kodott európaira; hol a bozótokban az alattomos és vérengző 
jaguárok várják a kedvező pillanatot, hogy egy kis Ízletes emberi 
falathoz jussanak; hol minden kő mellett egy-egy mérges kigyó 
sütkérezik a nap forró sugaraiban, hogy alkalmilag valamely mit 
sem sejtő élő lénybe belevághassa méregfogát, s végül hol minden 
mocsárban a váltó- és sárgaláz baczillusainak milliói fenyegetik 
az ember drága egészségét és életét. 

Ennyi halálos veszedelem! Mikor ezekből egy is elegendő 
Erdészeti Lapok 28 



arra, hogy az ember lelke, gyarló porhüvelyét elhagyva, jobb 
hazába, az örökkévalóságba költözzék. 

Hát még a három heti tengeri ut, viharaival, tengeri beteg
ségével, ennek biz fele sem tréfa. 

Szerencse, hogy ami a meghalást illeti, abban fatalista vagyok 
s ettől félek a legkevésbbé s ez tette lehetővé, hogy rövid meg
fontolás után a vállalkozásba belementem és minden veszélyt, sőt 
még a tengeri betegség kellemetlenségeit is kikerülve, szerencsésen 
visszatértem. 

Augusztus 13-án délután Boulogne sur Meerben ültem a 
Hamburg-Südamerika gőzhajótársaságnak Cap Biankó nevü hajó
jára, hogy az újvilágba átmenjek. Hogy miért mentem német 
hajón és nem pl. honin, annak is megvan a maga magyarázata. 
Ugyanis annak a társaságnak az igazgatósága, melynek tulajdonáf 
az elől említett erdőbirtok képezi, Parisban székel s mivel még 
vele is volt megbeszélni valóm, azért Parison át kellett utaznom 
s ezen az útvonalon a német hajók a legjobbak és a legkényel
mesebben elérhetők. 

Az angol parton Southampton (Szöthempt), Spanyolországban, 
Coruna és Vigo kikötő-városok érintésével 17-én reggel Lissza
bonba ért hajónk, hol több órát töltött, hogy az ezután egy
huzamban 13 napig tartó óczeán-utra szükséges szénnel, élelmi
szerekkel és ivóvízzel lássa magát el. 

(Coruna kikötőjét érdekessé teszi egy, a kikötő közepén a 
tengerből kiemelkedő sziklán, — Vigót ellenben a felette emel
kedő hegy ormán épült erőd. Maga a város a régi és modern 
építkezés keveréke.) 

Lisszabon városa szépen befásitott sétatereivel és remek pál
máival igen jó benyomást tesz az idegenre. Néhányan, hogy a 
rendelkezésre álló időt felhasználjuk, automobilon kirándultunk a 
27 km-re fekvő Cintra városba, melynek páratlan szép a fekvése 
és nyaralóhelyül használtatik. Egy hegységnek az oldalában lépcső-
szerüen terül el, s a hegység legmagasabb csúcsán épült a volt 
királyi kastély, a Palacio da Pena. Sajnos, hogy nem volt annyi 
időnk, hogy a kastélyt belülről is megnézhettük volna, hanem meg 
kellett elégednünk annak külsejével és a remek parkkal. 

Ami Spanyolország és Portugál tengerpartját illeti, az bizony 



az erdészre nézve, aki mindenütt fát szeretne látni, nem a leg
jobb benyomást teszi, mert csupa kopár, köves hegyoldal, melyek 
az 1911. évben annál szomoruabban néztek ki, mivel a nagy száraz
ság folytán még a fű is teljesen le volt perzselve. 

Augusztus 17-én délután vette kezdetét a 13 napos óczeán-ut, 
mely idő alatt csakis az óczeán hol kék, hol zöldbe játszó 
vizét, fejünk felett pedig az eget láttuk. 

Ezek hallatára önkéntelenül is felmerül az a kérdés, hogy 
ilyen hosszú tengeri ut nem unalmas-e? Erre a kérdésre határo
zottan nemmel kell felelnem. Mert eltekintve a naponkénti ötszöri 
evéstől, mely legalább 3 órát vesz igénybe, elsőbben is maga az 
óczeán nyújt mindig valami látnivalót, ami az utasok figyelmét 
rövidebb vagy hosszabb időtartamra leköti. Egy vitorlásnak, vagy 
egy gőzösnek megjelenését a láthatáron, mint valami szokatlan 
jelenséget veszik az utasok s egyik a másiknak adja tudtul, mire 
a megjelölt pont felé irányoztatnak a messzelátók és kezdődik a 
találgatás, vájjon a megjelent gőzös felénk, vagy előttünk halad-e? 
teher- vagy személyszállító-e, s végül, mely nemzetnek lehet a 
hajója. S ezzel a találgatással, melynél a távolság miatt különösen 
az utolsó kérdésre a felelet legtöbbször elmarad, eltelik 1U, sőt 
Vs óra is. 

A vizből magasan felszökkenő vízsugár a czethalak jelenlétét 
jelzi s kíváncsi szemmel lesik az utasok, hogy egyik vagy másik 
véletlenül nem jön-e közel a hajóhoz. 

A delfinek bukdácsoló csapata, vagy a repülő halak rajai 
mind olyan jelenségek, amelyek a kevésigényű óczeánutast el
szórakoztatják. 

Ezeken kivül a hajó kapitánya is gondoskodik utasainak 
szórakoztatásáról s ilyen utazás alatt 2—3 tánczmulatság is 
szokott lenni a hajón. 

Valamennyi nap között különös jelentőséggel bir az, amelyen 
a hajó az egyenlítőn áthalad, s amely a hajónak ünnepet jelent. 
Ilyenkor mindazokat az utasokat, akik először utaznak át az egyenlí
tőn, megkeresztelik, még pedig vallás, kor és nemzetiségi különb
ség nélkül. 

A keresztelési szertartást a megfelelő jelmezekbe öltözött hajó
személyzet végzi, a megkeresztelés pedig Neptun, az összes 
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tengerek, folyók, patakok, mocsarak stb. istenének nevében törté
nik és arra való, hogy az uj félgömbre átevező utas a régi fél
gömb piszkától megtisztuljon. A keresztelésben minden egyes 
megkeresztelt nevet is kap, mely valamely tengeri állat neve. 
Az igy megtörtént keresztelésről szabályszerű keresztelőlevél lesz 
kiállítva. Önként értetődik, hogy az egyenlitőnek a parancsnoki 
hidról való megtekintése a programmnak egyik elmaradhatatlan 
pontját képezi. 

Visszautazásom alkalmával a keresztelési szertartás a karácsonyi 
ünnepekkel esett össze és olimpiai játékokkal volt egybekötve, 
melyek egy hetet vettek igénybe. 

A 13 napi tengeri út alatt elhaladtunk a Kanári és Zöldfok 
szigetek, továbbá a rajta tanyázó sok madárról nevezetes St. 
Pauls Rock sziklasziget és Fernando de Noronha szigete mellett, 
mely utóbbi brazíliai tulajdon s fegyházáról és meteorológiai 
állomásáról nevezetes. E két sziget közé esik az egyenlítő. 

Augusztus 30-án pillantottuk meg Délamerika szárazföldjét 
Cap Frionál s innét délre magas, többnyire czukorsüvegalaku hegy
csúcsok tűntek fel a látóhatáron, az úgynevezett Orgonahegység 
csúcsai. Este 9 óra körül beeveztünk a világ legszebb kikötőjébe, 
Rio de Janeiroba. 

Bár ez alkalommal a városokkal részletesebben foglalkozni 
nem szándékozom, mindamellett e remek kikötőt nem hagyhatom 
el anélkül, hogy legalább néhány szóval leirni meg ne kíséreljem. 

A tengerparton emelkedő sziklás hegyek koszorújában mint
egy másfél kilométernyi rés látható, melyen tul is még az óczeán 
vize csillog, villanyos lámpák ezreivel szegélyezve. 

A rés déli oldalán czukorsüvegalaku gránitszikla, a P á o 
de Asucar emelkedik ki az Oczeánból, mintegy őrt állva az előbb 
emiitett kis résnél a kikötő bejáratánál; a bejárat kapufélfáit képező 
sziklákon jobbra és balra egy-egy kis erőd, melyekből az ágyuk 
fekete torka a bejárat felé tátong. A bejárón tul, ettől nem messze 
és kissé délnek egy szikla alig néhány méterre emeli ki lapos, 
betonnal mesterségesen simává alakított hátát s azon két vagy három 
pup látható, melyekből valami fekete vastag rudak nyúlnak ki. 
Ez az „Isla dos cobras" („a kigyók szigete") pánczéltornyos ágyu-
óriásaival szintén a kikötő bejárata felett őrködik. 



A város mintegy 20 km hosszúságban keskeny sávban 
húzódik a tenger partján, körülbelül 30 dombon épülve, egyes 
részei azonban messze benyúlnak a hegyek közé, hol a legszebb 
trópusi növényzet ejti bámulatba az idegent. 

A Corcovado, melyre fogaskerekű villanyos vezet, 740 //z-nyire 
emelkedik a város fölé és tropikus flórájával, sétányaival felejt
hetetlen benyomást tesz az emberre. 

Néhány órai itt időzés után bucsut kellett mondani e regé
nyes helynek, hogy tovább menjünk délnek Montevideoba Urugay 
fővárosába, honnét utamat visszafelé északnak vasúttal kellett 
folytatnom. 

Körülbelül 6336 tengeri mérföldet, — 11 . 6 0 0 km-t — kitevő 
tengeri ut után ismét vasúton ültem. 

Délamerikában és különösen Braziliában a vasúti utazás min
dennek mondható, csak kellemesnek nem. Csupán két osztály van. 
A II. osztályon csak a négerek, a legszegényebb néposztály és a 
németek utaznak, utóbbiak régi hazájukban megszokott takarékos
ságukról itt sem mondanak le és azért a legjobban boldogulnak is. 

A brazíliai benszülött takarékosnak éppen nem mondható, 
mert takarékosságra, kevés igénye mellett különben sincs szüksége 
és habár egyiknek-másiknak a vasúti jegy árán felül alig van még 
néhány milreisa, azért mégis a 33%-al drágább I. osztályra vált 
jegyet. 

Ilyen körülmények mellett az I. osztályban a lehető legvegye
sebb utazóközönség kerül össze. Az egyik fütyül, a másik énekel, 
amott meg 2—3-an olyan hangos beszélgetést folytatnak, hogy a 
többi utas alig hallja a saját szavát. Mindezekhez járul még a 
brazíliaiak úgyszólván nemzeti szokása: a köpködés. Képzelhető, 
hogy ugy este felé mihez hasonlít egy ilyen vasúti kocsi belseje? 
Még szerencse, hogy a legtöbb vonalon csak nappal közle
kednek a vonatok s igy reggelre legalább féligmeddig tisztább 
kocsiban folytatható az utazás. Az ilyen braziliai vasúti utazáshoz 
valósággal vasidegek szükségesek. 

A braziliai vasúti állomásokon a perron majdnem kivétel nélkül 
egy síkban van az ajtók küszöbével s ez a be- és kiszállást nagyon 
megkönnyíti, mit arra használnak fel az utasok, vagy az őket 
kikísérő hozzátartozóik, hogy még, vagy már menetközben is ki-



és beugrálnak, ami ott nincsen tiltva, de ha valaki a kerekek alá 
esik, az az ő baja, a vasutak kártérítést nem fizetnek. 

Feltűnik az egyes állomásokon, hogy az emberek féloldalról 
ölelkeznek és a hátukat tapogatják, ez körülbelül egyenrangú a 
nálunk szokásos csókkal, mely utóbbi, valamint a kézcsók ott ugy-
látszik ismeretlen, legalább sohasem láttam, hogy férfi nőnek kezet 
csókolt volna. Vájjon a szerelmesek között szokásos-e a csók, e 
tekintetben nem volt alkalmam tapasztalatokat gyűjteni. 

Ha már az üdvözléseknél vagyok, meg kell emlékeznem a közön
séges köszönésről. Délig „bon die"-vel, d. u. „boa tarde"-val és 
csak későn este köszön „boa noite"-val a brazíliai. 

Ha a brazíliai — a köznépet értem — idegen házba jön, nem 
kopog, hanem tapsol s addig be nem megy, mig a házigazda ki 
nem jön. Úgyszintén illetlen dolog leszállni a lóról, mig azt nem 
mondják: „a pé". Számtalan ilyen különleges szokás van, amelyet 
az idegennek el kell sajátítania, hogy a braziljaikat megnyerje. 
Fajgyűlölet azonban teljesen ismeretlen; az igaz, hogy nem is 
jut senkinek eszébe, hogy Braziliából akár Angol-, akár Német-, 
akár Oroszországot próbáljon csinálni. 

Ezen kis eltérés után utazzunk tovább. 
Montevideotól a 423 kilométer távol fekvő Valle Edenig 

csupa legelőn halad a vonat. Némi szántóföld csakis a városok 
közelében látható, de az még a gyér népességhez viszonyítva is 
kevés. Sem fa, sem hegy nem akadályozza a kilátást. 

A vasúti testhez tartozó terület négy sor sodronyból álló kerítés
sel van elkerítve, erre merőlegesen futó hasonló kerítésekkel a 
mezőség is kisebb-nagyobb darabokra, az u. n. kolóniákra és fazen-
dókra van osztva, melyeken a különféle háziállatok ezrei legelnek. 

Valle Edennél a képet alacsonyabb hegység teszi változatossá, 
de ebben nem telik öröme az utasnak, mert teljesen fátlan s az 
eléggé meredek hegyoldalakat a kövek közül kibúvó dudva borítja 
csupán. Itt-ott a mezőn deszkából, fahasitványokból vagy vesszőkből 
összetákolt és sárral betapasztott kunyhók az emberek lakásai. 

Innét 144 kilométerre van Rivera, Uruguay utolsó s ettől 
100 méternyire Sta Anna vagy Livramento, Brazília, illetőleg Rio 
Grandé do Sul első városa. 

A két vasúti állomás nincs összekötve s igy kocsival kell 



átvinni a podgyászt, melyet a braziliai határon szigorú vámvizsgá
latnak vetnek alá. Mindkét város még csak a fejlődés kezdetén van, 
de nagy jövőnek néz elébe. 

A vidék kissé hullámos, néhány igen eredeti alakú csucscsal, 
melyek mint valami bástyák emelkednek ki a mezőből. 

Innét tovább haladva, most már Brazília belsejébe, a kép 
ugyanaz, mint előbb és csupán a talaj látszik jobbnak, mint 
Uruguayban. 

A mozdony folyton tülköl, hogy a vasúti testen lévő szarvas
marhát és lovat elriaszsza, melyek a két oldalt alkalmazott kerítést 
nem respektálva, azon átugranak s a pályatesten kényelmesen 
sétálnak. 

Vonatunk Cacequinél a Santa Maria folyón épült hidon át
haladva, tovább igyekszik Santa Maria város felé, mely nagyságra 
nézve második városa Rio Qrande do Sulnak és mintegy 110 méter
nyire a tenger szintje felett a Serra do Mar hegység tövében épült. 
A hegység még 3—4 évvel ezelőtt festői hátterül szolgálhatott a 
remek fekvésű városnak, ma azonban a meredek lejtők egy részé
ről a fák ki vannak irtva és hatalmas kődarabok szürkéilenek a 
subtropikus növényzet sötétzöldje helyett. 

Ezen hegység Délamerika és illetőleg Brazília második lépcsőfoka. 
Amint a vasút hatalmas kanyarulatokban 19 kilométer hossz

ban a legközelebbi állomásra felkapaszkodik, a hegység képe 
teljesen eltűnik és mintegy 450 méter magas fensikon vagyunk, 
mely észak felé lassan ugyan, de folytonosan emelkedik és 
Erebangonál, mely működésem helyének vasúti állomása, mintegy 
850 méter magasságot ér el. 

A kép egy és ugyanaz, dombos-völgyes legelő és csakis 
Carasinhonál, Santa Mariától 300 kilométerre kezdődnek a hires 
Araucaria erdők, melyeknek kiterjedését Rio Grandé do Sul, Sta 
Catharina és Paraná államokban mintegy 100.000 négyszögkilo
méterre becsülik. 

Délamerika geológiai képződése ugy egészben és nagyban, 
mint kisebb részletekben is olyforma, mintha a tenger alatt víz
szintes rétegekben megszilárdult földkéreg későbbi erők behatása 
folytán emelkedett volna ki a tengerből. A kőzet réteges, egymás 
fölött lépcsőszerüen fekszik. Innét van a sok vízesés, melyekkel 



egész Braziliában mindenütt találkozunk s amelyek miatt a leg
több folyó felső szakasza nem hajózható. 

Magas hegység Braziliában tulajdonképen nincs. A tenger 
felől nézve, Brazília szárazföldje hegyesnek tűnik fel és Rio de 
Janeiro tájékán vannak is egyes csúcsok, melyek egész 2700 méter 
magasságot érnek el, azonban a kontinensen ezek teljesen eltűnnek, 
mert Brazília belseje tulajdonképen fensikot képez, melynek 

1. kép. A Rio Passo Fundo egyik vízesése. 

nyugatnak, tehát be a Parana folyó felé van a hajlása. Innét van, 
hogy Délbrazilia vizeinek legnagyobb része a La Plata viz-
környékéhez tartozik és kevés az a folyó, amely az Atlanti-Óczeánba 
szakad. A fensik csekély részben lapályos, legnagyobb részben azon
ban dombos. Mondhatni a dombok tömkelege. 

A talaj általában dús vastartalmú homokos anyag, az erdőben 
televénydús, a mezőn ellenben televényszegény, minek oka abban 
keresendő, hogy az elszáradt fű évenként fel lesz gyújtva, miáltal 
televény képződése lehetetlenné válik. 



Braziliának éghajlata legnagyobb részben tropikus és csakis 
Parana Santa Catharina és Rio Grandé do Sul állam és Sao Paulo 
déli része esik a subtropikus zónába. Mindamellett a nyári meleg 
csakis a tengerparti síkságon törhetetlen, a szárazföld belsejében 
a fensíkon eléggé kellemes. 

Működésem helyén a d. sz. 27° 35'—28° között és ny. h. 
53° 8'—35° között nyáron, mely ott deczember-február hónapokra 
esik, a nappali meleg 34—38 fok volt, éjjel pedig a hőmérő 
rendesen 15—16 fokot mutatott, de nem ritkán 5—7 fokra is le
szállott s ilyenkor bizony didereg az ember. 

Télen, vagyis június, július és augusztus hónapokban az éjjeli 
hőmérsék 2—10 fok C között váltakozik és csak kivételesen egy
két napon sülyedt a fagypont alá. A nappali hőmérsék, verőfényes 
napokon 20—26 fokra emelkedik. Az a hit, hogy a tél tulajdon
képen az esős évszak, téves és egyáltalában nem lehet mondani 
azt, hogy az esőzés a téli hónapokra esnék, hanem inkább szep-
tembertől-deczemberik terjedő időszakra- Egyébiránt az esős évszak 
az egyes államokban, azok fekvése szerint változik. Az évi csapadék
mennyiség átlagban 1300 mm körül van, de vannak helyek és 
esztendők, ahol és amelyekben az évi csapadék a 4000 mm-t is 
meghaladja. Tavaszról és őszről olyan értelemben, mint a mi ég
hajlatunk alatt, szó nem lehet. De nem is lehet látni azt az üde 
zöld szinü rétet, amelyen a szem május havában oly szívesen 
megpihen. 

Brazília lakossága négy csoportra osztható és pedig: 
1. Az indiánusok, kik között vannak már szelid, mezőgazda

sággal foglalkozó törzsek és a még teljesen vadak is, akik ha 
európaival találkoznak, életének nem kegyelmeznek és megfordítva; 
sőt ha egyes törzsek az európaiakra és a benszülött brazíliaiakra, 
vagy pedig a közlekedő vasutakra veszedelmesekké válnak, reájuk 
valóságos vadászatok lesznek tartva, hogy őket mélyebben az 
őserdőkbe szorítsák. 

2. A 2-ik népfaj a néger, akik mint rabszolgák kerültek vala
mikor Brazília földjére. 

3. A 3-ik a benszülött brazíliaiak, akik a fehér faj, az indián 
és néger keverékéből származnak. Ezek a föld urai, akik a köz
társaság többi lakosságát jött-ment idegennek tartják és bizonyos 



önérzettel büszkén vallják, hogy ők brazileirók, mintegy jelezni 
akarván kiváltságos helyzetüket. 

4-ik osztályba sorozhatok a bevándoroltak, vagy úgynevezett 
emigránsok, kik között vannak Európa minden nemzetségéhez 
tartozók, de leginkább olaszok, németek és lengyelek. 

Egyébiránt a brazíliai kormány minden lehetőt elkövet, hogy 
a földmíveléshez értő idegenek bevándorlását előmozdítsa s e tekin
tetben messzemenő kedvezményekben részesiti őket. 

A nyelv a portugál, amelyet a bevándoroltak igen rövid idő 
alatt sajátítanak el. Igy pl. láttam bevándorolt lengyeleket, akik 
kilencz hónapi ott tartózkodás után nemcsak értettek, de beszéltek is 
braziliaul. Nálunk Magyarországon évszázadok óta laknak a nem
zetiségek s igen kevesen értenek s még kevesebben beszélnek 
magyarul. 

Az úgynevezett brazíliai vonásai: bizonyos fokú büszkeség, 
veleszületett intelligenczia, vendégszeretet és józanság. 

Munkásaimnál pl. 10 hónap alatt nem láttam szeszes italt, 
pedig a czukornád levéből főzött szesz, az úgynevezett „cachaca" 
nem is drága. Dolgozni nem igen szeret és csak annyit dolgozik, 
amennyire szüksége van, de ha valamely munkára vállalkozik, azt 
jól és lelkiismeretesen végzi el. 

Leginkább szakmányban szeret dolgozni, mert akkor nincs 
időhöz kötve és akkor és annyit dolgozik, amikor és amennyit 
akar. Addig ülhet a tűznél és szürcsölheti matéját, ameddig jól 
esik. Igényei nincsenek és élelmezés dolgában sem válogatós. 
Otthon nap-nap mellett megelégszik a fekete babbal, csak matéja 
legyen elegendő. Megesett, hogy háztartásomban kifogyott a maté 
és hamarjában sem venni, sem pedig termelni nem lehetett. Erre 
az egész munkásseregem elkedvetlenedett és már attól féltem, hogy 
mindnyájan otthagynak, mig végre sikerült a legközelebbi Inver-
nádán egy keveset beszerezni. 

Ugy látszik azonban, hogy ez az elégedettség csak otthon, 
vagy olyankor van meg, amidőn a saját költségén él, ellenben 
ha élelmezés mellett napszámba dolgozik, szeret válogatni s akkor 
inkább eszik rizst, mint babot és inkább tulzsirosan, mint soványan. 
Különösen a friss húsból hallatlan mennyiséget tudnak meg
enni. Minden hónapban vágattam egy tehenet s mig friss és nem 



nagyon száraz volt a hus, 2 &o -mot is megevett egy-egy munkás 
egyszerre és mennél zsírosabb volt a hus, annál jobban izlett. 
Természetes, hogy olyankor egy-kettő mindig beteg lett és volt 
dolga kézi gyógyszertáramnak. 

Ha már a húsnál vagyok, meg kell emlékeznem a húsnak 
braziliai konzerválásáról. Ez a napon való szárítás utján történik. 
Amint az állat le lesz szúrva és a bőre lehúzva, már ott, fekvő 
állapotban fejtik le a hust a csontról és csupán a czombnál és 
lapoczkánál lesz felakasztott állapotban lefejtve. A hus azután 
körülbelül 2—3 cm vastag rétegekben szét lesz vagdalva, de 
olyképen, hogy azért összefüggő egészben maradjon. Az ekként 
fejtett hus vékonyabb darabokra, mérsékelten be lesz sózva, igy 
legfeljebb 24 óráig áll, azután pedig rudakból készült állványokra 
fel lesz aggatva és megszárítva. Az igy felaggatott hust a legyek 
és lepkék ezrei lepik el, de azért romlottat, férgeset nem igen 
láttam közte. Egy-egy ökörből körülbelül 80 kg ilyen szárított hus 
lesz. Ezt a hust 8 — 10 napig még csak megtudtam enni, de azután 
annyira száraz és avas lett, hogy jobbnak láttam a legközelebbi 
husvágásig a vegetáriánus életmódra áttérni. 

Kíváncsi volnék arra, vájjon a bécsieknek izlenék-e az a hús
konzerv, és erőszakolnák-e a braziliai hus behozatalát a j ó hízott 
magyar ökör rovására. 

A mi a brazíliainak egymás között való érintkezését illeti, az 
felette udvarias. Ott mindenki ur vagy szolga, egyaránt sinhor, 
sinhora vagy sinhorita. S ha kell valami, azt rendesen azzal a 
kifejezéssel „fazfavor" („tegye meg azt a szívességet") kéri az ember. 

A sinhor megszólítás annyira általános, hogy még a családi 
körben is a fiu apját s az apja fiát is sinhornak szólítja. 

A sinhorhoz többnyire a keresztnevet teszik hozzá és az 
egymás vezetéknevét úgyszólván nem is tudják, hacsak nem közeli 
szomszédok az illetők. Az igaz, hogy a vitás ügyeket is röviden 
egymás között késsel vagy revolverrel intézik el. 

Az állatvilágból működésem helyén volt kétféle jaguár és 
pedig sárga és barna, továbbá puma (tatu), tapir, vaddisznó, az úgy
nevezett tatetu, hangyás medve, háromféle őz, öves állatok, melyek 
Délamerika különlegességei és végül a majmok. Leggyakoribbak 
voltak a bőgő majmok. Egy vagy több család egy fára letele-



pedve rendesen csak a legöregebb ad tompa ugatáshoz hasonló 
hangot, s a többi csak hébe-korba szól bele kórusban. Mintha 
csak kortesbeszédet mondana őkelme s a tisztelt választók élénken 
éljeneznének. 

Kigyó is bőven akad, vagy négyféle fajtát láttam s a mun
kásaim egyiknek sem kegyelmeztek meg, mert minden kigyótól 
félnek ott, éppen ugy, mint itt Európában is. 

Egyes folyókban teknősbéka is bőven van, pl. Rio Peie 
mellett utazván, nem volt kő a folyó sekély medrében, melyen 
teknősbéka nem lett volna látható. 

De talán semmiből sincs annyi, mint a békából. Mocsaras 
vagy nedves hely közelében valóságos élvezet őket hallgatni, 
talán tízféle, egymástól különböző hangot is adnak, mind más 
és más fajra vallván, de ha az ember hozzájuk közeledik, egyszerre 
elhallgatnak és egyetlenegyet sem lehet látni vagy találni. Hangjuk 
nem olyan erős, mint a mi békánké és bizonyos melancholia 
hangzik ki belőle. 

Az este Brazília őserdeiben, hol az eget sokkal több és 
sokkal fényesebb csillag disziti s az égbolt oly alacsony, hogy 
mintegy ránehezedni látszik az emberre az ide-oda szállongó 
világító bogarak ezreivel, a békák mélabús hangjával, a jaguárnak 
a szamárorditás első akkordjához hasonló orditásával és a puma 
hosszan elnyúlt e-nek hangzó nyávogásával olyan felséges valami, 
amit egyhamar elfelejteni nem lehet. 

A madárvilágból a struccz (emu), továbbá a lármás seriema, 
többféle fogoly, melyek legnagyobbika majdnem tyuknagyságu, 
a fáczánhoz hasonló, de fekete szinü jacu, a szintén fekete, de 
némi fehér tollakkal tarkázott jacutinga, a hariséhoz hasonló hangot 
adó tucano, számos galambfaj, igen sok papagály és különféle 
apró éneklő madár fordul elő. Kolibri az erdőkben ritkább, de 
lakott helyek közelében sürün található. 

A rovarvilág gazdagon van képviselve. Különösen a lepkék 
sokféle fajban találhatók és annyira szelídek, hogy az ember 
ruhájára, kezére, arczára szállnak. 

A rovarvilághoz tartoznak azok a kis vérszopók, melyek az 
embert nappal és éjjel egyaránt kínozzák, tudniillik a moszkitók 
és szúnyogok különféle fajai. Különösen egy apró, szabad szem-



mel alig látható éjjeli fajnak a csípése oly mérges, hogy a csipés 
helyén azonnal vörös hólyag képződik és a fájdalmas viszketés 
napokig eltart. 

De sokkal több időt venne igénybe, mint amennyivel egy 

2. kép. Őseidőrészlet . 

felolvasással becses türelmüket igénybe venni óhajtom, ha minden 
egyes részletre kiterjeszkedném, azért áttérek arra, ami minket mint 
erdészeket a legjobban érdekel, t. i. az őserdőre s megpróbálom 
ennek képét adni. 

Az európai erdész előtt mind csupa ismeretlen fanem. 



Hektáronként 40—60 darab 40 czentiméternél vastagabb, 1 m-t 
ritkán meghaladó, legnagyobb részben már 6—7 m magasságban 
elágazó terebélyes, de gyér lombozatú idős egyed, melyeknek 
kérge és törzse mindenféle zuzmóval, mohával van benőve, egy-
némelyiken csak itt-ott egy-egy orchidea, túlkoros egyedek, azon
ban alulról egész a csúcsig vannak orchideákkal ellepve. A fák 
ágairól mint valami kötelek lógnak a különféle kúszó növények, a 
„liánok", vagy ottani elnevezés szerint a „cipo"-k. 

Az idős fák lombsátra alatt hektáronként 140—160 darab 
15—39 cm vastag fiatalabb fa s végül ezek alatt sürü, áthatolhat-
lan alnövet, mely a fák fiatalosaiból, különféle tüskékből, kúszó
növényekből és helyenként a bambusz, vagy ottani elnevezés sze
rint „taquara" elhalt és letört, ferdén keresztben fekvő száraiból áll. 
Ezen erdőben csak ugy lehet járni és mozogni, ha az utat magunk 
előtt előbb vágjuk vagy vágatjuk. Enélkül egy lépést sem lehet 
tenni. 

Minden lépten-nyomon egy-egy faóriás földön fekvő, enyé
szetnek induló teste. Itt-ott mély függélyes partu patakok, melye
ken egy-két keresztül döntött vékony fán kell a leszédülés vagy 
elcsúszás veszedelmének kitéve átmenni. Ez az őserdő röviden 
vázolt képe. 

Az általam tanulmányozott erdőben 85 fanemet találtam, melyek 
egymással a legkülönbözőbb arányban vannak keverve. 

Hogy egyik vagy másik fanem, ha csak kis területen is, nagyobb 
mennyiségben jönne elő, arra az Araucaria kivételével, nincsen 
eset, de aránylag kicsi, 2—3 hektáros területen 60—70-féle fanem 
fordul elő. 

A fák, 7—8 faj kivételével, örökzöldek s a nedvkeringés a téli 
időszakban is csupán azon néhány fanemnél szünetel, amelyek 
a lombjukat lehullatják, milyen az Angico, Cedro, Gangerana, 
Louro, Camboata, Acoute, Cavallo stb. 

Éppen a nedvkeringésnek nem szünetelése okozza azt, hogy a 
fák korát szabad szemmel megállapítani szinte lehetetlen. 

Ami a fák növekedését illeti, általános szabályul ki lehet 
mondani, hogy a lágyfák igen gyorsan, a kemény nemes fák ellen
ben lassan növekednek. 

Valamennyi fanem között a legszebb és leghatalmasabb az 



Araucaria brasiliensis, mely ágtalan hengeres testével és 20—30 
méter széles koronájával 4—6 méterrel emelkedik a többi fák 
fölé s távolabbról szemlélve az ilyen erdőt, azt hinnők, hogy 
elegyetlen tiszta araucariás előtt állunk, annyira összefolyik a 
koronájuk, de ha bemegyünk az erdőbe, akkor látjuk, hogy ezek 
a fák is 50—100 méter távolban vannak egymástól és legtöbbnyire 
szintén csak elegynek tekinthetők. Ahol a legsűrűbb volt az 

3. kép. Folyammenti erdő Parana államban. 

Araucaria-erdő, ott is csupán 110 darab törzset találtam hektáron
ként mintegy 360 m3 fatömeggel. 

Az Araucariák 22—30 méter magasak, egyes egyedek ennél 
magasabbak is. Akár zárt, akár pedig szabad állásban nőnek, törzsük 
hengeres, ágtalan, ritkán vékony fattyuhajtásokkal. A korona a 
magasság utolsó 1—2 méterében terjeszkedik, de alatta 2—3 méterre 
a törzs a régebbi ágak elhalása folytán göcsös és jóminőségü 
fűrészárura nem alkalmas. 

A lombozata, illetőleg áralaku tűi buga alakjában csak az 
ágak végén fejlődnek. Termése gyermekfej nagyságú toboz, szintén 



az ág végén, magja 3—4 cm hosszú, 2 cm vastag, gesztenyéhez 
hasonló izü, nyersen, főzve és sütve élvezhető. 

Ha az Araucaria megterem, akkor április elejétől július végéig 
ember, háziállat, vad, mind ennek a magjával táplálkozik s a szarvas
marha annyira meghízik, mintha csak hizlalóból kerülne ki. 

Az elmúlt 1912. évben pl. igen jó termés volt és minden 
termő fa alatt több liter magot lehetett volna összeszedni, azonban 
augusztus elején már csak férges magot talált az ember, a többit 
mind a szarvasmarha és a vad szedte fel. 

Ha araucariamagtermés van, a braziliai addig, mig a mag 
tart, ezzel táplálkozik és babon kivül, mely nemzeti eledel számba 
megy, más élelmicikket házában találni nem lehet. Ilyenkor az 
araucariamag, vagy mint nevezik „pinho" pótolja a hust, a zsirt 
és a kenyér helyett használni szokott mandiocalisztet. Leforrázva 
és megszárítva el is tudják tartani körülbelül egy esztendeig. 

Az araucariamag élvezhetősége az oka annak, hogy ezen 
őserdőkben, daczára a három évenként ismétlődő bő magtermések
nek, fiatal Araucariát csak ritkán és legtöbbnyire oly helyeken lehet 
találni, amelyek közelében Araucariák nincsenek. Ugy látszik, hogy 
a madarak által elhullatott szemek azok, melyek ilyen helyeken, hol 
őket sem a háziállat, sem a vad nem keresi és fel nem szedi, 
kikelhetnek. 

Az Araucaria fája — mely finom szövetű, sárgás szinü vöröses 
foltokkal — legtöbbnyire deszkának és épületi fának felfürészelve 
kerül piacra és Rio Grandé do Sul államnak erdős vidékén, Santa 
Catharina és Parana államban több kisebb gőzfürész van (lokomo-
billal hajtva), melyek leginkább az egyes telepesektől megvásárolt 
fát dolgozzák fel. 

Hogy az Araucariák tömegtartalmáról is némi képet nyújtsak, 
itt felemlitem néhánynak a méreteit és köbtartalmát és pedig: 

33 cm vastag, 21 m magas köbtartalma L09 m3 

50 II II 23 a a ii 3-05 n 

80 „ „ 25 n n ,i 8*79 H 
83 n ti 24 II II II 7-70 
95 ff ff 30V 2 17 -06 „ 

102 II II 28 m 13-49 II 



tehát mint ezen adatokból is látható, rendkívül vaskos növésű, 
minden méter hosszúságra átlagosan csak 1  cm-t esik az átmérőre. 

A kor 60—250 év között váltakozik. 
A fatömegből 3 5 — 4 0 % esik az 5—7 czentiméter vastag 

kéregre és az ággöcsös csúcsra. A haszonfa tehát az egész fatömeg-
nek csupán 60—65%-á t teszi. Kúpalakú ággöcsei, melyek 2—3 évi 
fekvés után a törzsfából könnyen kiszedhetők, dús gyantatartal
muk folytán kitűnő tűzifát adnak. 

Az Araucariák gyér koronája alatt a lombos fák különféle 
faja tenyészik, leggyakrabban azonban az Imbuyával, vagy más
képen Canella lageanával (Bignonia paranensis) együtt fordul elő. 

Az Araucaria leginkább csak a dombtetőket, vagy a terjedel
mesebb lapályokat foglalja el. A lejtőket úgyszólván teljesen a 
lombosoknak engedi át. 

Az Araucaria után a leggyakoriabbak a canella-félék és pedig 
a Canella preta (Nectandra mollis) és a Canella amarella (Nec-
tandra rigida), mindkettő kitűnő butorfát szolgáltat. 

A többi fanem szórványosan és csak ritkán kisebb csoportok
ban fordul elő és minthogy valamennyit felsorolni hosszadalmas 
lenne, csupán csak a főbbeket nevezem meg: 

Angico (Acacia Angico vagy Pepidemia rigida) kitűnő épületfa 
szárazon és vizén. 

Cabriuva (Daldergia nigra). 
Cangerana (Cabralea cangerana). 
Cedro (Cedrela braziliensis). 
Quajuvira (Patagonula americana). 
Ouavirova (Abbevillea Maschalanta). 
Guarapiapunha (Apuleia proecox). 
Gubiju (Eugénia pungens). 
Guatambu (Aspidosperma sessiliflorum). 
Juveve (botanikus neve nincs megállapítva). 
Louro (Cordea hypoleuca). 
Maria preta (Macreightia oborata). 
Marmelheiro (Ruprechtia viraru). 
Pecequeiro brabo (Amygdalus sylvestris). 
Rabo de bugio (Cyatea schanschin). 
Sapopema (botanikus neve ismeretlen). 



Taruma (Vitex montevidensis). 
Acoita cavallo (Belangera tormentosa). 
Camboata (Cupania vernalis) stb. 
A 85 faj közül, miket a vizsgálódásom tárgyát képező terü

leten találtam, véleményem szerint 57 feltétlenül alkalmas műszaki 
czélokra és asztalosfának. 

A fák legnagyobb része keményfa, de vannak lágyfák is, 
melyek fáját papírgyártásra, továbbá olyanok is, mint a Quinera 
melyet orvosságul és a Leitero, melyet kaucsuknyerésre lehet fel
használni. 

A hektáronkénti fatömeg 220—310 m3 között váltakozik. 
Bár a keményfák növése lassú, több százéves és igen vastago

kat találni nem lehet, mert a fák a túlságos nedvesség és meleg 
folytán gyökér- és bélkorhadtak lesznek és idő előtt kidőlnek. 

A legvastagabb fa, amit mértem, egy Araucaria volt, mell
magasságban 175 cm vastag. 

A keményfák között ritka a 70—80 czentiméternél vastagabb. 
A tanulmányom tárgyát képező 43.500 hektárt kitevő erdő-

birtokon a jelen fakészlet mintegy 9 millió köbmétert tesz ki, 
melyből az azonnal kihasználható haszonfa mintegy 4 millió köb
méter, minthogy pedig a mai viszonyok között évenként 60 ezer 
köbméternél többet értékesíteni nem lehet, a kihasználás körülbelül 
70 évig tartana. 

Hogy a haszonfaszázalék meglehetős alacsony, annak oka 
az, hogy a brazíliai fákat bizonyos vastagságon, jobban mondva 
életkoron alul kihasználni nem tanácsos, mert csakis az idősebb 
korban kapják azt a szép szint, mely őket értékessé teszi. 

Igen jellemző ezen fanemeknél, hogy egy és ugyanazon fanem 
különböző egyedei más és más színezetű fát adnak, azért az 
észszerű kihasználás ott különös gondot igényel és nemcsak az 
egyes törzseknél, de még egy és ugyanazon törzsből vágott fürész
áru minden egyes darabjánál külön-külön kell megítélni, hogy 
az a legjövedelmezőbben mire használható. 

Ott a fürészüzem vezetése nem nagyon könnyű feladat 
lenne és ilyen vezetőnek ugyancsak résen kellene lennie, hogy a 
faanyag a lehető legelőnyösebben és legjövedelmezőbben használ
tassák ki. 



Felolvasásom elején azt emiitettem, hogy utazásom czélja az 
volt, hogy a birtokot rendszeres erdőgazdaságra rendezzem be, 
most pedig a faanyag kihasználásáról teszek csupán emlitést, mi 
ellentmondásnak látszik, s meg kell magyaráznom. 

A körülbelül 100 ezer hektárt kitevő birtokot, melynek 
nagyobb fele Campo vagyis mezőség, a Jewisch Colonisation 
Association, vagy máskép a báró Hirsch-féle alapítvány vásárolta 
meg abból a czélból, hogy oda vallásuk miatt üldözött zsidó csalá
dokat telepítsen. A társaság, minthogy idővel az egész területet 
kolonizálni kívánja, csupán azt akarta tudni, hogy a birtoknak 
erdőt képező részén mennyit tesz ki az a fatömeg, amit mint 
haszonfát kihasználni lehet, továbbá milyen berendezések szüksé
gesek a faanyag kihasználásával kapcsolatosan, mennyibe fognak 
azok kerülni, mennyit tehet ki az évenként értékesíthető faanyag 
s végül mekkora tiszta hasznot remélhet az alapítvány. 

Tehát nem egy rendszeres és tartamos gazdaság berendezése 
hanem csak egy kihasználási és jövedelmezőségi terv elkészítése 
volt a feladat. 

Mint Braziliában egyáltalában minden vállalatnál, ugy ebben 
az esetben is a szállítás kérdésének a megoldása az, melytől a 
vállalkozás sikere és jövedelmezősége függ. Olyan gyéren lakott 
országban, amilyen Brazília és ahol utak nincsenek és gyakori az 
esőzés, állati vonóerőre gondolni sem lehet és nagyobb birtoknál 
a faanyag kiszállítása az ezen czélra külön építendő és időszakon
ként áthelyezendő vasúttal, ezen vasúthoz mint fővonalhoz pedig a 
a faanyag közelítése gőzdaruval és hordozható vasúttal történhetik. 

Egy ilyen berendezést, amint az Parana államban az észak
amerikaiak által létesitett „Délbraziliai fakihasználási és kolonizálási 
társulat" Tres barras nevü telepén alkalmazásban van, a következő 
képek mutatnak. 

A fentnevezett társulat telepítési czélokra 40 ezer hektár 
erdőt vett Parana államtól, melynek főleg Araucariából és Imbuyá-
ból álló faanyagát most használja ki és egy, két szalagfürészszel 
dolgozó gőzfürészen dolgozza fel. 

A két szalagfürészen naponta körülbelül 360 különböző vas
tagságú és hosszúságú rönköt dolgoznak fel és mintegy 7000 darab 
deszkát állítanak elő. 



Megjegyzendő, hogy minden gőzerővel és automatikusan 
megy. (Bővebb magyarázat a képekből.) 

A kész áru továbbszállítása, ha valamely közvasut közel van, 
már nem okoz nehézséget. 

Bár Braziliában a vasúti szállítás igen drága, a fürészelt 
áruknak vasúttal való szállítása még a nagy távolságokra is lehet
séges, mert a távolabbi fogyasztó piaczokon az árak oly magasak 
hogy nemcsak a szállítási költséget fedezik teljesen, hanem még 
a részlet-kereskedő hasznát is a vevő fizeti meg. 

Ezen állitásom beigazolására csupán egy példát hozok fel. 
Uruguay fővárosa, Montevideo, Erebangotól, vagyis a szóban 

lévő birtok vasúti állomásától 1269 km-re fekszik. 
Montevideoban 1000 angol hosszláb 0'30 X 0 - 35 cm-es deszká

nak ára 80 peso, körülbelül 400 korona. 
1000 angol láb 5 tuczat 5'5 méteres deszkának felel meg, 

egy tuczat ára tehát 80 korona; minthogy 1 //z3-re 1V2 tuczat 
ilyen méretű deszka megy, 1 m3 fürészáru tehát 120 koronába kerül. 

1 m3 fürészáru előállítása kerül Erebangoban 19'— koronába 
szállítás Montevideoig... . . . . . . ._ . . . 54'80 » 
egyéb költségekre átalány . . . . . . 5'— „ 

összesen 78 - 80 korona, 
marad tehát faár kereskedői stb. haszon czimén 41 20 korona. 
Délamerika tulajdonképen csak most kezd és ezentúl fog 

fejlődni s a közel jövőben nagymérvű építkezések várhatók nem
csak Braziliában, de a fában szegény Uruguayban és Argentíná
ban is. Ennélfogva kétséget nem szenved, hogy igen nagymeny-
nyiségü épületi fát lehetséges lesz elhelyezni. Ilyen vállalathoz 
azonban nagy tőke szükséges, különösen pedig nagy készleteket 
kellene felhalmoznia és a kikötőkben berendezett rakodókban 
tartania, hogy mindennemű igényeknek azonnal megfelelhessen. 

A keményfáknak, mivel igen szép butorfát adnak, Európa 
piaczain lehetne megfelelő keresletet és fogyasztást biztosítani. 

Ezek után önkénytelenül is az a kérdés merül fel, hogy ilyen 
értékes fakészletek mellett van-e Braziliának valamely erdőgazda
sága vagy sem. 

Braziliában a szó szoros értelmében vett erdőgazdaságról ezidő-
szerint szó sem lehet. 



Brazília kiterjedése körülbelül 8,500.000 kni1 (Európa területe 
10,011.744 km2) s ezen óriási területnek a fele őserdő. De még 
azoknak a területeknek egy része is, melyek Campoknak neveztet
nek, szintén az erdők közé sorozható, mert Braziliában a ritkább 
erdőket is a Campok közé számítják. 

Lakosságát körülbelül 22 millióra becsülik s igy nem csoda, 
ha a kormány minden lehetőt elkövet arra nézve, hogy a beván
dorlást elősegítse s igy az állam népességét szaporítsa. 

4. kép. Erdei vasút Parana államban. 

Ezen czél elérésére részint az állam, részint pedig egyes, az 
állam által bizonyos kedvezményekkel támogatott vállalatok, az ős
erdőt 25 és 50 hektáros részletekre, úgynevezett kolóniákra oszt
ják és ezeket igen előnyös feltételek mellett részletfizetésre a be
vándorlóknak eladják. 

A kolonista, hogy az erdőből mezőgazdasági czélokra alkal
mas földet, úgynevezett rosszát nyerhessen, az erdőt lassanként 
irtogatja s e tekintetben az alábbi eljárás divik: 

Először az alnövet, a mindenféle gaz és a kúszónövények 



lesznek a fac^o-val és egy sarlóalaku vágószerszámmal, az úgy
nevezett foicjaval levágva. Ennek befejeztével a vastagabb fákra 
kerül a sor. Az Araucariák és a nagyon vastag lombfák rendesen 
meg lesznek kiméivé. Az igy levágott faanyag azután néhány 
hétig szárad s ha már eléggé száraz arra, hogy megfelelően égjen, 
meg lesz gyújtva. Ilyen eljárás mellett kétséget nem szenved, 
hogy a nemes faanyagban rejlő óriási érték esik évenként a tüz 
martalékává. 

Az állva hagyott Araucariák egy része szintén tönkremegy, 
egy részét azonban vastag kérgük a tűztől megóvja. A lombosok 
kivétel nélkül kiszáradnak. 

Ha a közelben fürész van, a faanyag egy része oda lesz 
szállítva és a fürésztulajdonosoknak eladva, ez azonban az egész
nek csupán kis százalékát képezi, mert a nehéz szállítási viszonyok 
nagyobb tömegeknek értékesítését — különleges szállítási berende
zések nélkül — lehetetlenné teszik. 

Braziliában tehát erdőgazdaságról nem, hanem csupán erdőirtásról 
lehet szó és ha a telepítés nagyobb mérveket talál ölteni s a kor
mány az erdők bizonyos százalékának fentartásáról megfelelő tör
vények alkotásával nem gondoskodik, néhány évtized múlva erdő 
csupán a hozzáférhetetlen helyeken lesz található és meggyőző
désem, hogy az erdőknek bizonyos határon tul való apasztása 
Brazília klímájának is nagy hátrányára fog lenni. 

E tekintetben — nézetem szerint — a legmegfelelőbb eljárás 
az lenne, ha az állam a telepítési czélokra kihasított és kolóniákra 
felosztott, u. n. szekcziók között, a szekcziók területének körül
belül Vé részével felérő területeket, mint állandóan erdőként fen-
tartandó részeket hasitana ki és szigorúan őrködnék afölött, hogy 
ezen területeken ne irtsanak és különösen, hogy azokat fel ne 
gyújtsák. 

De nemcsak a kolóniákon folyik az erdőirtás, hanem sokkal 
veszélyesebb mértékben a még nem kolonizált erdőkben, hol a 
benszülöttek csinálják az ő rosszaikat s ezeket egy évig mező
gazdaságilag használva, a további művelést abbanhagyják és 
folytatólag uj területeket irtanak. 

A felhagyott területek egy-két év alatt mindenféle lágy
fanemekkel nőnek be és alkotják az úgynevezett i ;Capoerak"-at, 



azaz fiatalosokat, melyekben minden van, csupán értékes fanem 
nincsen. 

Azonban nemcsak mezőgazdasági területek, de téli legelő
nyerés czéljából is fel lesznek gyújtva egyes erdőrészek. Itt az 
alnövet nem lesz előzetesen levágva, hanem ha a fű és gaz 
elszáradt, körülbelül deczember, januárban azt felgyújtogatják s 
olyankor száraz és szeles időben több száz hektárra menő terü
letek is elégnek. 

5. kép. Vágás Tresbarrasban (Parana). 

Brazília fakivitele eddig főleg csak a Palisander kivitelére szorít
kozott, de itt sem ért el nagyobb mérveket s az összes kivitelt 
mintegy 3 millió kilogrammra becsülik. 

Ez a kivitel olyan államban, hol a legértékesebb és még 
fel sem fedezett fanemekből milliárd köbméterre menő fakészletek 
állanak rendelkezésre, egyenlő a semmivel; de ha egyszer ezen 
erdők feltáratnak s azokban az okszerű kihasználás és a rendszeres 
erdőgazdaság bevezettetik, az államnak egy olyan jövedelmi forrás 



fog rendelkezésre állani, mely bármely más mezőgazdasági ággal 
a versenyt ki fogja állani. 

Ahol az erdőt csak irtják, ott erdősítésről szó nem lehet. 
Azonban a San Paulo Rio Grandéi vasúttársaság mégis erdősit 
bizonyos területeket Eucalyptussal és pedig igen jó eredmény
nyel, melynek fáját vasúti talpfáknak kívánják feldolgozni. Daczára 
annak, hogy az Eucalyptus fája nem nagyon kemény (fajsúlya 
661 kg), vasúti talpfának igen jó és állítólag 50 évig is eltart, 
holott a brazíliai keményfák 8—10 év alatt teljesen elkorhadnak. 

Nézetem szerint ennek oka nemcsak a fákban, de abban is 
keresendő, hogy a vasutak a talpfákat eddig nem kavicságyba, 
hanem földbe fektették s a nedves és meleg klímával együtt ez 
valóságos melegágya a különböző korhadást okozó gombáknak. 

Minthogy becses türelmükkel soká visszaélni nem akarok, 
Brazília birtokpolitikájára, mezőgazdaságára és kereskedelmére majd 
egy más alkalommal térek vissza. 

Most még egyetmást az őserdőben való életmódról. 
Mivel nincs kizárva, hogy szaktársaim valamelyikének kedve 

támad, példámat követve, Brazília őserdeibe egy kis kirándulást 
tenni, azért, hogy ne álljon olyan tanácstalanul, mint annakidején 
én, azt hiszem, nem végzek felesleges munkát, ha az őserdőben 
folytatandó életmódról egyetmást, ha röviden is, felemiitek. 

Mielőtt 1911. évben innét elindultam, már előre megcsináltam 
a tervet, hogy amint odaérkezem, először is, ha már készen nem 
találok, házat építtetek, mely főhadiszállásomul fog szolgálni s 
mellette kis zöldségeskertet létesítek. 

Midőn a helyszínére értem, láttam, hogy ott házépítésről szó 
sem lehet, mert annak nem lenne értelme, mivel az erdő nem 
képez egy tömören összefüggő tömeget, hanem körülbelül 60 km 
hosszú, 2—15 km széles sávban vonul végig a megvett birtok 
északi határán. Igy tehát lemondva a házépítésről, csakis a kertet 
rendeztem be és vetettem be a magammal hozott kerti magvak
kal. Ki is kelt minden, de amint kikelt, ugy le is rágták a hangyák, 
melyek ott valóságos csapásai a mezőgazdaságnak s ellenük a 
telepeseknek állandó harczot kell folytatniok. Legegyszerűbb mód 
a kénnel való kifüstölés. 

A házépítésnek pedig az volt az akadálya, hogy mindjárt 



7. kép. Tanyám Brazília erdeiben. 



kezdetben tisztában voltam vele, hogy tulajdonképen csak hónapos 
szobát bérelhetnék, mivel lakásomat gyakran kell majd változtatni 
és azért a lakáskérdést olcsóbban és gyakorlatiasabban akként 
oldottam meg, hogy egy vízhatlan vászonból készült sátrat szerez
tem be s az ezáltal elfoglalt két és fél méter hosszú és ugyan
olyan széles tér képezte lakásomat 10 hónapon keresztül. 

A bútor dolgában sem fejtettem ki valami nagy fényt. Össze
hajtható sodronybetétes vaságy, 60 cm magas szétszedhető asztal, 
két háromlábú összehajtható szék képezte sátram berendezését. 
A jó puha lószőrmatráczot báránybőr nyeregtakaróm pótolta. Az 
igaz, hogy ha nem lettem volna mindig olyan fáradt, amilyen voltam, 
azon a kemény ágyon bizony nem igen tudtam volna aludni. 

Főpodgyászom Erebangoban a „Deutsches Hotelben" maradt 
s azt csak 1912. évi augusztus hóban láttam viszont. 

Mint már előbb is sejteni engedtem, körülbelül minden 
hónapban beljebb és beljebb költöztem a Fazendába, messzebb és 
messzebb az emberlakta helytől, de az is a lehető legegyszerűbb 
módon lett megoldva. 4—5 teherhordó lóra és öszvérre, az úgy
nevezett karquerora föl lett csomagolva az összes czókmók és egy 
házzal odébb állottam. 

Ha mélyen az erdőben voltam elfoglalva, akkor nem jöttem 
minden este vissza a főhadi szállásra, hanem ezen czélra egy kis 
közönséges sátram volt és napokig az erdőben tanyáztam. 

Braziliában egyáltalában igy történik a szállítás, legyen az 
mezei termék, kávé vagy Herva Maté, azt mind ily módon az 
úgynevezett „Bruak"-okba, vagy pedig zsákokba csomagolva szál
lítják a legközelebbi, rendesen több napi járóra fekvő piaczra, vagy 
vasúti állomásra. Nagyobb szállításoknál 40—50 ily teherhordó ló 
és öszvér megfelelő számú emberi kísérettel indul útnak. Ezt 
„Tropának"-nak nevezik. 

Ha valami olyant kell szállítani, amit lóháton elvinni nem 
lehet, akkor a Careta kerül elő. Otromba, nehéz kétkerekű fedett 
taliga ez. A régiek még náddal, az ujabbak a kultúra haladásá
val leggyakrabban bádoggal fedve. Ilyen taligába legkevesebb 
két pár, de legtöbbnyire 4—5 pár ökör van befogva. Az ökrös 
béresek lóháton ülnek 4—5 m hosszú póznával vagy bambusz-





bottal felfegyverkezve, melynek végére egy tompahegyü szög van 
erősítve. 

Ez pótolja az európai ostort, ezzel bökdösik oldalba a szegény 
párákat, hogy őket serényebb munkára buzdítsák. Közbe fütyül
nek is nekik, talán hogy a bökdösés okozta fájdalmat velük elfelej
tessék. Caretát csak a mezőn lehet használni s nagy kerülőkkel 
keresni az alkalmas utat, különösen a patakokon a gázlókat. Care-
tával az utazás két-háromszorosan is több időt vesz igénybe, mint 
pl. lóháton. Hintó helyett lóháton jár mindenki, férfi, nő, fiu, leány 
és már 3—4 éves gyermekek is lovagolnak. Aki gyalog jár, azt 
lenézik, mert annyira földhözragadt szegény, hogy még egy lóra 
sem jut neki. 

Végre a legfontosabbra térek, amit tulajdonképen a legelső
nek kellett volna felemlítenem, hogy t. i. milyen is ott a konyha 
és a menü. 

A brazíliai konyha bizony nem állana ki a versenyt sem 
a franczia, sem a magyar konyhával. Nem a városi vendéglőket 
értem, ahol ugy ahogy csak meg lehet élni, hanem a vidékieket. 
Az étkezésnél a vidéki vendéglőkben a table d'hote- és pensio-
rendszer divik és ahelyett, hogy irott étlapokat adnának, egyszerre 
tálalnak fel mindent, ami ennivaló van. Leves, 2—3-féle alakban 
elkészitett marhahús, esetleg agyonsózott és kemény kolbász, fekete 
bab, de csak megfőzve és nem berántva, rizs, kenyér helyett mandioka-
liszt, vagy mint ott nevezik: farinha, valami édesség, nevezetesen 
befőtt kókusz, vagy baraczk, vagy ananász, vagy Cyoiabada-iz és 
feketekávé. 

Az őserdőben az én élelmezésem azonban nem volt ilyen 
változatos. Egyik napon rizs, bab a másikon, utóbbit azonban 
magamnak kellett mindig berántani, ha eurcpai és nem brazíliai 
módra akartam élvezni, azonkívül napon szárított hus, az úgyneve
zett „Xarque", melyről már előbb megemlékeztem és tej, mely
lyel a velem vándorló tehén látott el. 

A babot és rizst, azt meg tudtam enni minden nap, de a 
Xarquet, azt legfeljebb a készítés után 8—10 napon át, azután avas 
és oly kemény lett, hogy megenni nem tudtam, pedig étel dolgá
ban éppen nem vagyok válogatós. 

A menüt kiegészítette a feketekávé, melyet nem csészéből, 



de bögréből literszámra ittam anélkül, hogy valamely káros hatását 
éreztem volna. 

Ha valamely okból nem mentem az erdőbe, kis tojásos 
galuska, vagy palacsinta képezíe az „ünnepi" ebédet. 

Bor, sör vagy egyéb szeszes ital asztalomra nem került, amint 
a brazíliaiak sem élnek szeszes itallal. 

4—5 munkásom volt, kik közül az egyik, a So Maneco, a 
szakácsi tisztet töltötte be, de az egész idő alatt pálinkát náluk 

10. kép. Kocsiközlekedés a Pampán. 

nem láttam, ped'g Erebangoban kapható volt a czukornád levéből 
készült u. n. cachaoa. 

A brazíliainak nemzeti itala a maté. Rio Grandé do Sul, Sta 
Catharina, Matto Grosso, de különösen Parana állam erdőségei
ben növő Ilex paraguensisnek fiatal hajtásaiból és leveleiből 
készül ezen tea akként, hogy május-julius hónapokban a fiatal 
hajtásokat levágják, tüz felett u. n. barbaquakban megszárítják és 
azután összetörik. A nagy kereskedelem számára a maté készítése 
külön csak ezzel foglalkozó malmokban történik, hol az minőség 



szerint osztályozva és azután hordókba csomagolva exportáltatik. 
Az 1911. évben 60 millió kg volt a kivitel Braziliából. 

A mate igen egészséges, kellemes és üditő ital. Rendesen csak 
czukor nélkül iszszák, de soha sem rummal. 

Nézetem szerint a maté volna hivatva arra, hogy az alkoholt 
nálunk is kiszorítsa. 

Nekem a maté ellen csak egy kifogásom volt, t. i. az a mód, 
amiként azt iszszák. 

A tisztán ezen czélra tenyésztett kisfajta töknek a belsejét 
kiszedik s annak kemény héját megszárítják, miáltal egy edénykét 
nyernek, melyet „Cuia"-nak neveznek. Ehhez tartozik egyik végén 
szűrővel ellátott fémcső, az úgynevezett „bomba". A bombát a 
cuiaba téve, utóbbit teletömik mateval, melyet „Hervának" is 
neveznek, azután pedig forró vizet töltenek reá s a csövön fel
szívják. Rendesen a házigazda az első, s amint ő néhányat szip
pantott, ha még van benne viz, odanyújtja a vendégének vagy a 
szomszédjának s ha nincs, ismét forróvizet tölt a cuiaba s ugy 
adja tovább, s a cuia igy jár kézről-kézre társadalmi állás, faj, 
kor és nemi különbség nélkül. 

A cuia átadása ezzel a kifejezéssel történik: „Torna", mi annyit 
jelent, hogy fogja vagy vegye el. Én mindjárt az elején kijelen
tettem, hogy nem kérek belőle, munkásaim ezért nehezteltek is 
reám és sértve érezték magukat. 

A teázáshoz a vizet az úgynevezett challeirában melegítik, 
mely minden valamirevaló brazíliainál egész nap a tüz mellett áll, 
hogy bármely pillanatban készen legyen a viz, ha kedve jön 
matézni, vagy ha vendége érkezik. 

Nálunk Európában a teázásnak megvan a maga meghatározott 
ideje. Braziliában a matézásnak nincs, s ha nem mentem az erdőbe, 
munkásaim reggeltől estig folyton matéztak. 

Mondják, hogy a maté különösen olyanoknál hat rendkívül 
jótékonyan, akik sok hust esznek, továbbá a gyomorbetegeknél. 
Hogy a nagy testi munkánál és fáradságnál erősit és üdít, magam 
is tapasztaltam. 

Az élelmiszereket Erebango telepről egy ott lakó német 
kereskedőtől szereztem be és ezek beszerzése aszerint, hogy hol 
tanyásztam, 1—6 napot vett igénybe, ily körülmények között éber 



figyelemmel kellett kisérnem az élelmiszerraktárt, hogy mindig 
idejében küldjenek uj czikkekért. 

Még egy tanácsomat a vadászoknak és fényképezéssel foglal
kozóknak : 

A vadászok, ha trópusok vagy a subtropusi zóna alá mennek, 
ne vigyenek papirhüvelyes töltényt, hanem csak fémhüvelyt. 

A fényképezéssel foglalkozók pedig légmentesen záró fém-
szelenczéket, melyekben ugy az exponált, mint a még nem használt 
lemezeket elzárva tartsák. Ha ezen tanácsomat megfogadják, sok 
kellemetlen meglepetéstől és bosszúságtól kímélik meg magukat. 

Végül akinek kedve kerekedik, hogy Brazília őserdeibe egy 
kirándulást tegyen, először is mondjon le minden kényelemről, 
tanuljon meg főzni, varrni, czipőt foltozni és ruhát mosni, legyen 
türelmes és ne ideges. Ha mindezeket a tulajdonságokat magában 
fel nem találja, avagy elsajátítani nem akarja, ugy maradjon itthon 
és ne menjen a jövő országába, Braziliába. 

J £ ú£ c i * 

Az erdészeti főiskola elhelyezésének kérdése. 

Országunkat sajnálatosan jellemzi, hogy közügyeinek tárgyalá
sánál vajmi gyakran nem az érdemi érvek, nem a kérdésnek a 
magva, hanem az ezt körülvevő, mintegy elrejtő mellékkörül

mények lépnek hangosan, követelőzőén előtérbe, mig a lényeg 
elvész, sokszor szóhoz sem jut. 

Ilyen az erdészeti főiskola elhelyezésének kérdése is. Tanügyi 
kérdés, amelynél az oktatás, a nevelés, a hallgatóság egészségé
nek, az erdészeti szak fejlődésének érdeke kell, hogy döntő szerepet 
vigyen. Ma pedig az a látszat, mint ha tisztán városfentartási, 
városmentési ügy volna; legalább is annak kell tartani, ha Sel
meczbánya város legújabb, a kormánynak küldöttségileg átnyújtott 
emlékiratát olvassuk, amely újból műegyetemet követel Selmecz
bánya részére. A természetes fejlődés feltételeinek hiányában, a bányá
szati és erdészeti főiskola ottléte daczára hanyatló város a főiskolá
nak műegyetemmé való fejlesztésétől, tehát a város erre alkalmat
lan volta miatt természetellenes élesztőszertől várja boldogulását. 
Nem hiszszük, hogy a Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet azon 


