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Megje len ik minden h ó n a p 1. és 15-ik n a p j á n . 

Ára egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 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 ismeretek tára stb), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron 
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., Alkotmány-utcza 6 . szám 

(Telefon: 37—22) 

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



Munkatársaink tájékozásául! 
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 roíoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40 - 48 K, ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K, oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel, 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban írják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papiron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen 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 lehet 
várni. 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 fill., 
50 példánynál 4 K-val, 100 példánynál 5 K-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. 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 Országos" Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
' a következő müvek rendelhetők meg: 

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron, 

AZ ERDŐ. Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkesztik Sugár Károly és Balogh 
Ernő m. kir. főerdőmérnökök. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 
Ára 1 évre 4 K. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1909. ÉVI (28.) ÉVFOLYAMA. Teljesen 
elfogyott. 

AZ ERDOŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ES 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ara 6 K 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. Ara 
tagoknak 6 K, nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K, másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 



1909. OKTÓBER 1. 

ERDÉSZET] LAPOK 
XLVIII. ÉYF. 

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 

K Ö Z L Ö N Y E 19. FÜZET. 

K I A D J A : 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 
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 O r s z . Erd. Egyes, oly alapító 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. 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : Budapesten , Lipótváros , Alkotmány-uteza 6. sz., II. em. 

w A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek. *» 
^"t, (Telefon: 37—22.) 3* 

Gyergyóban. 
A „Petőfi-Társaság" pályázatán dicséretet nyert költemény. 

Irta Burger Artúr. 

A gyergyai nagy erdőben 
öreg fákat döntögetnek 
S széjjelhordják a világba: 
Ezt nyugatnak, azt keletnek; 
Döntögetik napról-napra, 
Csak ugy hull a karcsú szálfa 
S nincsen, aki elestében 
Elsirassa, megsajnálja. 

Hej, pedig be gyászos az a 
Faledöntő zenebona, 
Benne már a dalolgató 
Kis madárnak sincs otthona; 
fóreggeltől — késő estig: 
Fejszecsapás, fürész hangja . . . 
Ez lett ma már a székelynek 
Hajnali és estharangja. 

Hol — mióta a jó Isten 
Ezt a földet teremtette — 
Ember még a szűzi földre 
Bűnös lábát sohse tette, 
Barna medvék s a farkasok 
Ósi, sötét országában : 
Gépek zúgnak, sisteregnek, 
Kattogtatnak egyfolytában. 

S ahol nemrég a nagy szálfa 
Csúcsával az eget verte: 
Suta tönkök, mint a fejfák, 
Szomorkodva állnak szerte . , . 
És az a szél, mely a fák közt 
Zúgó, büszke zenét zengett: 
Most a földön siránkozva 
Letört száraz galyat lenget. 
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Hol az erdő sűrűjében, 
Kristály vizű patakokban, 
Csalfa manók, játszi sellők 
Fürödtek a hűs habokban : 
Ott a pásztor terelgeti 
Hatóra tarka nyáját, 
S egykedvűen fütyörészi 
Molnár Anna bús nótáját. . . 

Tündérkertes szép Oyergyóban 
Szomorkodva járok-kelek; 
A Rez felől gyászáalokat 
Búgatnak a fújó szelek; 
Bús dalokat, mik eltöltik 
Sírással a Maros táját: 
„Nem szereti már a székely 
Őserdejü szép hazáját." 

A kelő nap, a tűnő nap 
Aranyvörös, szép sugara, 
Nem esik már őserdőre, 
öreg fenyők sudarára, 
Kopáron áll, csupaszon áll, 
Tarolva áll a hegytető: 
Székelyföld — haj — többé nem zöld, 
Székelyföld már — bús temető.. . 

A vízjogi törvény módositásáról. 
Irta: Nagy Károly m. kir. erdőtanácsos. 

Darányi Ignácz dr. m. kir. földmivelésügyi miniszter ur a 
vizjogról szóló 1885. évi XXIII . t.-cz. kiegészítéséről és 
módositásáról törvényjavaslatot készített és a napilapok 

közlése szerint azt az összes illetékes tényezőkkel letárgyaltatta. 
Azt hiszem, hogy ez a híradás utóbbi tekintetben tévedésen 
alapszik, mert mitsem tudunk arról, hogy az erdészeti érdekeltség
nek mód nyújtatott volna arra, hogy a törvényjavaslathoz hozzá 
szólhasson, pedig a törvényjavaslatnak egyik fontos részét erdészeti 
szempontból módositandónak vélem, miért is indokoltnak találom 
a törvényjavaslattal e lapok hasábjain kimerítően foglalkozni. 

Amint a törvényjavaslat cziméből is kitűnik, nem az egész 
vízjogi törvény kerül módosítás alá, hanem csak egy része, ámbár 
— amint a törvényjavaslat indokolásában is olvasható — a vízjogi 
törvény életbelépte óta szerzett tapasztalatok már régebben reá 
terelték a közfigyelmet arra, hogy ez a törvény revízióra szorul. 

ú$ ú% ú£ 



Előbbeni működésem terén magam is számtalan alkalommal 
meggyőződtem arról, hogy az 1885. évi vízjogi törvény számos 
olyan rendelkezést foglal magában, amiknek szigorú betartásával 
az érdekelt nagyközönségnek sok esetben érzékeny anyagi kára 
származnék. A törvény ugyanis nem számolva hazánknak egy
mástól sok tekintetben eltérő helyi s egyéb viszonyaival, úgyszólván 
egyenlő elbánás alá veszi az összes vizeket. Már pedig ami helyes 
és czélszerü a Tisza és Duna alsó szakaszain, a legtöbb esetben 
nem felel meg a felsőmagyarországi határvidéki kisebb folyók és 
patakok vízügyeinél. 

Igy tehát sajnálnunk kell, hogy az általános revíziót felölelő 
törvényjavaslat eddig még nem készülhetett el, ámbár az indokolás 
szerint erre a czélra az anyaggyűjtés megindittatott és már igen 
becses előtanulmány is készült. 

A szóban forgó törvényjavaslat csakis a legsürgősebb köz
gazdasági és közérdekű ügyekre vonatkozik. 

Nevezetesen az ártézikutak fúrására nézve, nehogy a már 
nagy költséggel létesitettek vízhozománya veszélyeztessék, meg
felelő óvóintézkedést tervez. 

A városi és községi vízvezetékek vizfőire, vagyis vízgyűjtő 
helyeire védőterületet állapit meg. Elősegíti, hogy ipari, mező
gazdasági és közlekedési vállalatok maguk számára kikötőhelyeket 
szerezhessenek. 

Legfontosabb intézkedései azonban a vizierők értékesítésére 
s ezzel kapcsolatban a víztárolók, a nagy modern vizgyüjtő-
medenczék, völgyelzáró gátak létesítésére vonatkoznak. 

Bennünket erdészeket leginkább a legutóbb emiitett vizi-
müvek érdekelnek. Éppen ezért indokoltnak tartom azokkal 
kimerítőbben foglalkozni. 

Ámbár hazai erdőgazdaságunkban a fának szárazon való 
kiszállítása mindinkább nagyobb mérveket is ölt s magam is 
teljes mértékben csatlakozom ama szaktársaimhoz, akik arra alkal
mas helyen és megfelelő viszonyok és körülmények között ezt a 
szállítási módot igyekeznek életbeléptetni: mégis hazánk egymás
tól sok tekintetben eltérő faértékesitési viszonyaival, topográfiai, 
hydrografiai és közgazdasági körülményeivel számolva, határozott 
meggyőződésem az, hogy különösen a fenyőfának vízen való 
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szállítását hazánkban még nagyon sok ideig fogják gyakorolni. 
E tekintetben nem indulhatunk mi a külföld után, mert a mi 
viszonyaink nagyon sok tekintetben különböznek a külföldiektől. 
Sőt még hazánkban is egymástól lényegesen eltérő körülmények 
vannak. Igy nem állithatjuk azt, hogy ami egyik részén az ország
nak helyes és czélszerü, a másik részén szintén az lenne. 

Nekünk erdőgazdáknak lehetőleg azt az elvet kell szem előtt 
tartanunk, hogy faanyagunkat lehetőleg csekély szállítási költséggel 
juttassuk a fogyasztókhoz, mert ezáltal végeredményben az erdő
birtok jövedelmét növeljük.*) 

Itt különösen a máramarosi faértékesitéseket hozhatom fel 
példa gyanánt állitásom helyességére nézve, ahol a fűrészek mun
kája már a lehető minimumra redukálódott és a még meglevő 
gőzfürészeknek erőltetett üzemben tartása a kincstári faanyag 
olcsóbb értékesítését idézi elő. 

Ezt az állításomat saját tapasztalatomból merítem, de meg
erősíthetem e lapok folyó évi VI. számú füzetében a máramarosi 
kincstári faeladásokról közölt adatokkal is.**) 

Azok- a faobjektumok ugyanis, amelyeket gőzfürész bérletével 
kapcsolatban adtak el, a kikiáltási áron felül 3-2 és 12-6% 
áremeléssel, a fürészelési kötelezettség nélkül eladott faobjektnmok 
ellenben 22-22, 24-21, 26-02 és 23-79%, átlag 23-56% áremeléssel 
keltek el. „Könnyen belátjuk, — mondja az idézett czikk, — 
hogy mekkora teher a vevőre a fürészelési kötelezettség, ha számba 
veszszük azt, hogy mig a gömbölyű fa leszállítása a Tiszán 
Szegedig /ra3-ként 1 K 90 fillértől 2 K 20 fillérbe kerül, addig 
egy ms fürészáru (vasúton való) szállítása a be- és kirakás apróbb 

*) Szükségesnek tartjuk itt megjegyezni, hogy a fának a szabad folyókon 
tutaj alakjában való szállítása kétségkívül olcsóbb, mint a vasúti szállítás. Ezt 
eddig nem is vitatta senki. A fa vizi szállításának hátrányai ott jelentkeznek, 
ahol e szállítás lehetővé tétele miatt költséges, teljes értékkel soha számításba 
nem vett berendezések szükségesek és a fa csak hosszas hevertetés után hozható 
ki az erdőből, ekkor is csak legértékesebb választékaiban, nagy apadékok árán 
és minőségileg már nem egészen ép állapotban. Az erdők mélyében tehát rend
szerint a szárazföldi szállítás érdemel előnyt akkor is, ha azután vizén folytatja 
a fa útját a fogyasztási helyekre. Szerk. 

**) A máramarosi faeladások B. Z.-től. Erdészeti Lapok 1909. évi VI. füzet 
333. oldal. 



költségein kivül, ugyanoda 8 K-ba kerül. 6 0 % tiszta kihozatal 
mellett ez a szállítási különbözet a gömbölyű fa m3-e után közel 
3 K-t tesz ki." 

Máramarosban a kincstári és magánerdőkből évenként rendes 
körülmények között kitermelt és vizén tutajokban leszállított fenyőfa 
átlag 500.000 OT8-re becsülhető. (A kilenczvenes években még 
ennél is többet vittek le a Tiszán.) A vizén való szállításnál tehát 
5 0 0 . 0 0 0 X 3 = 1,500.000 K takarítható meg. Megjegyzem, hogy a 
többi alföldi városokba való szállítási költség alig kisebb a szegedi
nél.) Ez a tekintélyes pénzösszeg pedig csaknem egész mennyi
ségében a fuvar emelésére szolgál. 

De ezenkívül vegyük figyelembe azt is, hogy tutajokon 
tetemes mennyiségű bükktüzifát szállítanak le az alföldre, amiből 
az erdőbirtokosoknak szintén számbavehető haszna származik. 

Nem terjeszkedem ki bővebben e kérdés tárgyalására most. 
Még csak azt említem fel, hogy most, amidőn a bükktüzifa-

árakban oly nagymérvű árhanyatlás állott be, hogy a tűzifát alig 
lehet értékesíteni, vagy ha sikerül is, az elért faárak alig fedezik 
a termelési és szárazon való szállítás költségeit, hazánk egyes 
vidékein még az időközben beszüntetett fausztatás életbeléptetését 
sem tartom kizártnak. 

Hazai erdőgazdaságunk érdekében tehát indokoltnak találom, 
hogy a vízügyi kérdésekkel tüzetesen foglalkozzunk, nehogy szer
zett jogainkat feladva saját kárunkon későbben okuljunk. 

A Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet Heti Értesítőjének f. é. 
5. száma után az Erdészeti Lapok f. é. VI. füzetében olvasható 
egy rövid czikk a vizerőtelepek és a fausztatás ellentétes érdekeiről. 
E czikk szerint a folyók felső szakaszaiban levő, erdészeti czélokra 
szolgáló vizfogók befolyásolják az alantabb fekvő vizimüvek üze
mét. Az usztatást elősegítő vízgyűjtők rendszerint nappal ürittet-
nek és éjjel elzáratnak. Legellentétesebb tehát az érdek akkor, 
amikor a vizmű világítási czélokra szolgál és este szükségeiné a 
legnagyobb vízmennyiséget. Kisebb az érdekellentét akkor, ha 
erőtelepről van szó, melynek legnagyobb vízszükséglete szintén a 
nappali órákra esik.*) Példa gyanánt idézi még a czikk a kolozs
vári hidroelektromos telepnél a vízkivétel ügyét, ami a kincstár 



tulajdonát képező fausztatási j og érdekeivel eddig nem volt össze
egyeztethető. 

Számolnunk kell tehát előre is azzal, hogy a jövőben nagyon 
sok hasonló eset fordulhat elő, amennyiben a vízjogi törvény mó
dosítása és kiegészítése erre alkalmas rendelkezésekkel éppen ilyen 
vízerőművek és víztárolók létesítésének megkönnyebbítését czélozza 

Amióta villamosárammal nagy távolságokra munkaerőt vagyunk 
képesek átvinni, azóta a vizierők kihasználása egyes államokban 
óriási arányokban haladt előre. Hazai viszonyaink között a vizierők 
értékesítése kétszeres nagyfontosságú, mert hivatva lennének a 
vizierők pótolni kőszén hiányunkat, mert másrészt közgazdaságunk 
és elsősorban iparunk nagyarányú fejlődését az olcsó vizerőkre 
alapithatnók. (Törvényjavaslatindokolás 12. oldal.) 

A földmivelés- és kereskedelemügyi minisztérium megbizásából 
az országos vízépítési igazgatóság vizrajzi osztálya által végzett tanul
mányok és felvételek szerint hazánkban 22 folyó vizvidékén 
erősebb vízfolyásoknak kihasználásra alkalmasnak itélt szakaszain 
kerekszámban 1,700.000 lóerőt találtak. Nagyszámú helyeken 
az erő már a természetben konczentrálva jelenik meg. Hegyi 
vizeink energiája 900 km összes folyóhosszuság mentén 680.000 
lóerőt képvisel, ugy hogy ezeken a folyókon a kilométerenkénti 
természetes vizerő átlagos értéke 750 lóerőt tesz ki. 

Helyesen jegyzi meg tehát N a g y Dezső műegyetemi tanár 
„ A z ujabb vízgazdálkodás" czimü nagyérdekü tanulmányában: 
nem ábránd tehát, amidőn a szenet pótló vagy helyesebben szólva 
szenet megtakarító munka forrásául az évi csapadék mennyiségét 
jelöljük meg. 

A z ujabb vízgazdálkodásnak szerinte egyik lényege, hogy a 
vizerőnek egész éven át való egyenlőségét lehetővé teszi, amit a 
viz visszatartásával ér el, amit hazai bányászatunk és erdészetünk 
már régen alkalmaz. Selmeczbánya környékén az 1700—1744. 
években épült tavak közül még most is 16 tó van használatban, 
melyek mintegy 7 millió köbméter vizet tárolnak. Ugyancsak 
több bányászati tó van Verespatak vidékén. A fausztatás és tuta
jozás czéljaira kivált az erdőkincstár épített figyelemre méltó 
völgyzáró gátakat a Felső-Tisza völgyén. (Törvényjavaslat indo
kolása 19. oldal.) 



De ezeken kivül Liptóban, Zólyomban, Görgényben és 
Szászsebes környéken stb. helyeken is számos vizimű szolgál 
tudomásom szerint a fausztatás és tutajozás czéljaira. 

Ezek között számra és jelentőségre nézve az első helyet a 
máramarosiak foglalják el. 

Kellner Valér m. kir. erdőmester „A faanyagok vizén való 
szállításának rendszere és eszközei Máramarosban" czimü érteke
zésében*) a máramarosi m. kir. erdőigazgatóság és a bustyaházai 
m. kir. erdőhivatal kerületében a két Tisza, a Visó és Taracz 
folyókon és mellékpatakain 25 vizfogó gátat nevez meg, melyek
kel összesen 3,202.000 m3 vizet lehet gyűjteni. Ezek közül idő
közben néhányat ugyan használaton kivül helyeztek, de időközben 
ujakat is építettek. Ha ezekhez hozzászámítjuk még a Taracz, 
Tábor, Rusz és Nagyág folyókon épített több gátat, a Mára
marosban vizfogó gátak által gyűjthető viz mennyiségét legalább 
is 4,900.000 m3-rt tehetjük. E gátak közül legelőbb a mokrankai 
készült el 1779. évben. 

Azonban a modern vizgazdaságba beillő ily nagyobbszabásu 
építmények hazánkban még hiányoznak. A modern víztárolóknak 
lehető nagy térfogatúnak kell lenniök. 

A víztárolóknak igen sokféle szerepe van. Kiváló sikerrel 
alkalmazták Francziaországban és legújabban Németországban az 
Odera vidékén egyes rohamos esésű völgyeknek ármentesitésére. 
Példa gyanánt hozza fel erre Nagy Dezső előbb idézett érteke
zésében a Porosz Sziléziában a Bober és Qais rakonczátlan 
folyók szabályozására 14,400.000 korona költséggel épült összesen 
7'12 millió m3 térfogatú három völgyzáró gátat, amelyek 1513 km2 

vízgyűjtő területnek vizeit annyira egyenlősitik, hogy ott az árviz, 
amely Marklissa városban az 1897. évi árvízkor 12 millió K kárt 
okozott, ma már teljesen ismeretlen. 

Az lenne hazánkban is a legideálisabb állapot, hogyha folyóink 
felső völgyeiben ilyen nagyobbszabásu víztárolók épülnének, ame
lyek mig egyrészt a kis- és nagyvizek közötti különbségeket ki
egyenlítenék, emellett a romboló árvizeket megszüntetnék s ezáltal 
a folyók alsóbb szakaszának környékén a lakosságra nagy teher-

*) Erdészeti Lapok 1883. évf. XI. és XII. füzet. 



rel nehezedő folyamszabályozási költségek csökkentését idéznék 
elő, a felső szakaszokon hazánk iparának fejlesztésére szolgáló 
vizierőművek létesítését lehetővé tennék, végül a nagy szárazság 
és aszálynak kitett alföldi vidéken öntözéshez szükséges vizet is 
szolgáltatnának. 

A törvényjavaslat indokolása szerint (1. 20. oldalt) azonban 
a nagy költségek teszik hazánkban rendszerint lehetetlenné, hogy 
nagyobb folyóvizek szabályozását, illetőleg egyes völgyek és sík
ságok ármentesitését a viztárolásra alapithassuk. Igy például a 
Béga szabályozása czéljából 105 millió köbméter vizet kellene 
tárolni 21 tároló medenczében, amelyek építési költsége meg
haladta volna a 19,400.000 koronát, mig a már meglévő védtöl-
tések emelése s erősítése csak 9,600.000 koronát igényelt. 

Indiában, Spanyolországban, Algírban, Egyptomban a víztáro
lók öntözésre szolgálnak. Egyptomban a Nílusnak 1902. évben 
épített asszuani zárógátja két kilométernél hosszabb koroná
val készült és 85 millió koronába került, de egy milliárd köb
méter felfogott víztömegével öntözhetővé tett oly sivatag terüle
teket, amelyek az odatelepitett több mint százezer családnak jólétet 
teremtettek. 

Nagyszámú víztárolók táplálják Francziaországban, Belgiumban 
és Németországban, Angliában a hajózható csatornákat. 

Számos víztároló szolgál városi s községi vízvezetéki s ipari 
czélokra. 

Báró Ambrózy István, a Wiener Bauindustrie Zeitung 1902. 
24. sz. után közli egyik memorandumában,*) hogy Európában 
összesen 189 völgyzárlat volt már abban az időben, melyeknek 
befogadó képessége 1098 millió m3 volt. 

Nagy Dezső idézett czikke szerint Wesztfaliában 1904. év 
végén már 16 ilyen víztároló gát volt készen, amelyeknek összes 
költsége 24V2 millió márka. Az első gát az 1889—1891. évben 
épült remscheidi gát, amely 1 millió m3 vizet gyűjt. Német
országban épült völgyzáró gátak között legnagyobb az Urft patak 
zárógátja Gemünd községe mellett az Eifelben, amely a 375 km% 

*) Memorandum a Béga fausztató csatorna temesvár-kistopoloveczi szaka
szának hajózhatóvá tétele tárgyában nagyméltóságú Darányi Ignácz földmivelés
ügyi miniszter úrhoz. Temesvár, 1903. 



csapadékterületről lefolyó évi 160 millió /re3 vízmennyiség egyen
lősítésére készült és térfogata 45*/2 millió m3. A 200 méter sugár
ral épült és a talaj alá 4—5 //z-ig beépített zárófalnak összes 
magassága 58 tn., koronájának vastagsága 5*5 /re., alapjának leg
nagyobb vastagsága pedig 50 - 5 /re. Összesen 10,200.000 K-ba 
került, ugy hogy 1 m3 viz összegyűjtésének költsége nem egé
szen 11 fillér. A gyűjtött vizet tárón át vezetik a mélyebben 
fekvő Rur völgyébe, hogy munkaereje egy gépházban nyolcz 
darab, egyenként 2000 lóerejű legnagyobb és 1500 lóerő leg
kisebb teljesítményű turbinával hajtott generátorral elektromos
sággá változtattassék át, amelyet alkalmas vezetésekkel a szomszéd 
ipartelepek között osztanak fel és a 30 km távolságban levő 
Aachen városáig vezetnek. 

Az Illustrierte Zeitung, lipcsei képes folyóirat folyó év július 
elsején megjelent számában közli a Szászországban, Chemnitz 
mellett épített űj völgyzárógát távlati képét és rövid leírását. Ennek 
magassága mintegy 2 - 5 m, hosszúsága a koronán 156 m; 16*5 víz
mélység mellett 600.000 /re3 viz gyűjthető a 8 - 55 ha kiterjedésű 
gátmedenczében. 

Hazánkban a szabad, osztrák-magyar államvasuttársaság Krassó-
Szörény vármegyében Resicza környékén épít egy nagyobbszabásu 
víztárolót. 

Amint a napilapokból olvastam, egy franczia társaság Otocsác 
környékén épit mintegy 10 millió költségen hidroelektrotechnikai 
műveket. Egy másik társaság pedig a Drágán és Jád patakon 
körülbelül 30 millió költségen tervez nagyobbszabásu viziműveket. 

A zárógátakkal összegyűjtött vizek erejének értékét Nagy 
Dezső közlése szerint E. Mattern ugy fejezi ki, hogy egy gőzlóerő 
költsége évenként 415, egy vizlóerőé (Urftnál) 95 koronát tesz 
ki vagyis az utóbbi majdnem négy és félszer kisebb az előbbinél. 
(A törvényjavaslat indokolása szerint egy lóerőnek évi értéke 
mintegy 100—200 koronának felel meg és igy a 100 lóerőt elérő 
vizierőmű mintegy 200.000 korona tőkeértéket képvisel.) 

Hazánk felső vidékén számos ilyen víztároló gátat lehetne 
építeni, részint a mostani tutajozási vagy usztatási czélokra épített 
gátak helyén, amelyeknek magassága 6—12 /re között váltakozik, 
részint más alkalmas helyeken. 



Ezek a víztárolók nemcsak a fentebb már említett czélokra 
szolgálnának, hanem az erdei termékeknek a mostaninál belterje-
sebb kihasználását és értékesítését is elősegítenék, mert iparüző 
és fatermékeket nagyobb mértékben igénylő, vagy éppen feldol
gozó vállalatok keletkeznének olyan vidékeken is, ahol a kedve
zőtlen értékesítési viszonyok és szállítási nehézségek és egyéb 
gátló körülmények miatt eddigelé még a műszaki czélokra alkalmas 
faanyagunkat sem vagyunk a kivánt arányban értékesíteni, hanem 
kénytelenek vagyunk azt kevésbbé értékes fagyártmányokká, sőt 
sok esetben tűzifának feldolgozni vagy szénné égetni. Alkalmunk 
nyílnék emellett az eddig a kedvezőtlen értékesítési viszonyok 
miatt az erdőn visszahagyott, végeredményben azonban tekintélyes 
értéket képviselő alárendeltebb minőségű faanyagok értékesítése is. 

Nemzetgazdasági szempontból is kiváló fontossággal birnak 
a víztárolók, mert ezek hazánk csapadékdús felső vidékein épül
nének, ahol állandó foglalkozást nyújtanának a vidéki lakosságnak 
s ezáltal a mindinkább növekedő kivándorlást csökkentenék. A 
víztárolók által összegyűjtött víz okszerű felhasználásával ezenkívül 
a csaknem minden évben az alföldön fellépő nagy szárazság káros 
hatását, ha nem is teljes mértékben, de legalább enyhíteni lehetne. 

Örömmel üdvözölhetjük tehát erdészeti szempontból is ezt a 
törvényjavaslatot, mert ha annak végrehajtásánál érdekeink meg
védésénél kellő elővigyázatot gyakorolunk, az hazai erdészetünk, 
mezőgazdaságunk, folyamszabályozásunk, az árvizek elleni véde
kezés, a hajózis stb. fejlesztésére üdvös hatással leend. 

Áttérek ezek után a törvényjavaslat ismertetésére. 
* 

Az első négy szakasz az artézikutak létesítésére vonatkoziki 
biztosítani kívánja a föld mélyében rejlő vizek okszerű kihasználását. 

A 6. §. értelmében a hajózó és tutajozó, nemkülönben ipari 
(bányászati) és mezőgazdasági (erdészeti) vállalatok által kivánt és 
üzemüknél nélkülözhetlen kikötőkhöz, valamint be- és kirakodó 
helyek hiánya vagy elégtelensége esetén az 1885. évi XXIII. t.-cz. 
157. §-ában megjelölt hatóság (vármegyékben az alispán, törvény
hatósági városokban a polgármester) az utóbb idézett törvényczikk 
60—62. §-aiban foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával 



szolgalmat állapithat meg. E helyett azonban felek kívánságára a 
kisajátítást is engedélyezheti. 

A szolgalom megállapítása vagy a kisajátítási jog engedélye
zése iránti kérelemre nézve hajózó, tutajozó vagy ipari (bányá
szati) vállalatnál az illetékes kereskedelmi és iparkamara, mező
gazdasági (erdészeti) vállalatnál a mezőgazdasági kamarák szerve
zéséig az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, azután pedig az 
illetékes mezőgazdasági kamara határozathozatal előtt mindenkor 
meghallgatandó. 

Házak, udvarok, kertek, valamint egyházi, vallási, közoktatási, 
tudományos vagy kegyeletes czélokra szolgáló vagy ilyen czélokra 
rendelt ingatlanok szolgalomnak vagy kisajátításnak nem lehetnek 
tárgyai. 

Ez a szakasz nézetem szerint oly értelemben lenne kiegészí
tendő, hogy erdészeti ügyekben nem az Országos Gazdasági 
Egyesület, hanem az Országos Erdészeti Egyesület lenne meg
hallgatandó. 

A 7. § a kikötő rendszabályokra és illetékekre vonatkozik. 
A 8. §. Víztárolók és vízierőművek czéljára a kisajátítási jog 

engedélyezését tárgyalja. 
A 9. § szerint víztárolókra, vízerőművekre, nemkülönben a 

városi, községi és vasúti vízvezetékekre az engedély abban az 
esetben is megadható, ha az említetett müvek létesítése szabad 
rendelkezés alatt álló vizek igénybevételét, vagy pedig akár sza
bad, akár hatósági rendelkezés alatt álló vizeken gyakorolt víz
használatok korlátozását tenné szükségessé. A korlátozásért azon
ban kártalanítás jár. 

Ez a szakasz az erdészek által gyakorolt fausztatás, tutajozás 
érdekeit közelről érinti. Az eljáró hatóságok között a kir. erdő
felügyelőségek lesznek annak idején hivatva arra, hogy az erdészet 
érdekei a vízhasználat esetleges korlátozásánál rövidséget ne szen
vedjenek. 

10. §. Víztárolók szabad rendelkezés alatt álló vizeken is 
csak hatósági engedély alapján létesíthetők. Az erre vonatkozó 
alsóbbfoku határozat csak a földmivelésügyi miniszter megerősí
tésével válik jogerőssé. 

11. §. Ipari (bányászati) vagy mezőgazdasági (erdészeti) válla-



latoknál iváshoz, itatáshoz és gépek táplálásához szükséges vizek 
biztosítására a hatósági rendelkezés alatt álló vizeken gyakorolt 
vízhasználatok korlátozásának — az eredeti vállalat veszélyeztetése 
és kártalanítása mellett — abban az esetben van helye, ha az 
emiitett üzemekhez feltétlenül szükséges viz más módon vagy 
egyáltalán nem, vagy legalább is gazdaságosan be nem szerezhető. 

A 9. §-nál tett észrevételemet erre a szakaszra is vonatkoztatom. 
Fontos rendelkezései vannak a 12. §-nak, ezért csaknem szó 

szerint idézem. 
Ha oly vízrendezés vagy oly vízhasználat következtében, 

amelynek czéljára a törvény kisajátítási jogot ad, valamely addig 
már fenállott vízhasználat üzemviz nélkül maradna, az uj válla
lat tulajdonosa az elvont vízzel egyenértékű üzemvizet a hatóság 
megállapításához képest természetben szolgáltathatja ki. 

A már fenállott vízerőműtől elvont vizerő ugyancsak a ható
ság megállapításához képest akár nagyobb nyomású vizerővel, 
akár megfelelő villamos árammal, vagy más hajtóerővel helyette
síthető. 

A kártalanításra jogosult fél azonban az elvont üzemviznek, 
illetőleg hajtóerőnek ilyetén helyettesítését nem követelheti. 

Az átalakításból előálló összes költségeket, nemkülönben a 
szünetelésből származó veszteségekért vagy egyéb hátrányokért 
járó kártalanítást az uj vállalat tulajdonosa tartozik viselni. 

Ha a természetben szolgáltatandó üzemviz vagy hajtóerő 
állandó kiszolgáltatása veszélyeztetettnek mutatkozik, a hatóság az 
új vállalat tulajdonosát kellő biztosíték adására kötelezi. 

E rendelkezésekkel a régi vízhasználatot gyakorló érdekei, 
nézetem szerint, kellő figyelemben részesülnek, csak a foganato
sításnál kell az érdekelteknek óvatosaknak lenni. 

A 13. § szerint, ha a fenálló vízhasználatokat vízpazarlással 
gyakorolják, illetőleg ha az ily vízhasználatokra engedélyezett víz
mennyiség nagyobb, mint amennyire okszerű berendezés, vagy 
helyes kezelés mellett szükség van, ily vízhasználatokat a hatóság, 
amennyiben ez más vízhasználatokra szükséges, a kellő mértékre 
leszállíthatja. 

Ha a vízhasználatok ezen rendezésénél a meglevő müveknek 
bárminemű átalakítására lenne szükség, annak költségeit, valamint 



az átalakításnál beálló szünetelést és egyéb hátrányokért járó kár
talanítást az tartozik viselni, kinek vízhasználata érdekében a víz
mennyiség leszállítása történik. 

14. §. A víztárolóknál és vizierőmüveknél az engedély tartama 
50—90 évben állapitható meg. 

15. §. Vízhiány esetére a víztároló, vízerőmű vagy vízhasználat 
engedélyesének kérelme alapján a vízhiány tűrését a hatóság — 
kártalanítás mellett — az elsőbbségre igényt tartó vízhasználatokra 
is átháríthatja. 

A hatóság a kártalanítás fedezésére biztosítékot állapit meg, 
amelynek letétbe helyezése előtt a határozat nem hajtható végre. 

Ha a víztároló, vízerőmű vagy vízhasználat vízhiány esetében 
más ugyanilyen természetű vízhasználattal vagy vízerőművel áll 
szemben, ezek között a vízhiány tűrésére nézve az 1885. évi 
X X I I I . t.-cz. 34. §-a irányadó (vagyis a legújabb vízhasználatra 
jogosított, egyenlő viszonyok között pedig az tartozik tűrni, aki 
rendes körülmények között a vizet mint utolsó használná). 

16. §. A víztárolók használatára a hatóságtól mások is nyer
hetnek engedélyt. 

17. §. Akik 100 lóerői meghaladó vízerőművet kivannak 
létesíteni, az engedélyezési eljárás kérelmezését megelőzőleg köte
lesek azt az elsőfokú hatóság utján a tervezett vízerőmű helyének 
és czéljának körülírásával a földmivelésügyi miniszterhez be
jelenteni. 

A minisztérium a 100 lóerőt meghaladó vizerőket külön 
rendelkezésre tarthatja fenn és azokat a vontatás, mezőgazdaság-
és iparfejlesztés czéljaira állami vagy más vállalatnak átengedheti. 

Nem ártana — nézetem szerint — ezt a szakaszt esetleges 
félremagyarázások elkerülése végett kiegészíteni oly módon, hogy 
a mezőgazdaság szó után az erdőgazdaság beiktattassék. 

18. §. A 100 lóerőt meghaladó vizmű engedélyese köteles 
az engedély elvesztésének terhe alatt a vízerőmű kiépítését az 
engedély érvénybeléptétől számított egy év alatt megkezdeni és 
az engedélyokiratban megállapított határidőre befejezni. Megokolt 
esetekben a hatóság e határidőket meghosszabbíthatja. 

Ez a megszorítás nagyon helyes intézkedés, mert ezáltal eset
leges spekulácziókat meg lehet gátolni. 



19. §. A kisajátítási jogot a földmivelésügyi miniszter enge
délyezi; a kereskedelemügyi miniszter ügykörét érintő kisajátítás
nál ezzel egyetértően intézkedik. 

20. §. A kártalanítási kérdések lebonyolítására az 1885. évi 
XXIII . t.-cz. 170. és 171. §-aiban foglalt rendelkezések irányadók. 

21. §. A közigazgatási biróság előtti eljárásnak van helye a 
közigazgatási bizottság azon határozata ellen, amelylyel 1. artézi-
kutaknál a hozzájárulást megállapítja; 2. a 6. § értelmében meg
állapított szolgalmak használata és megszűnése tárgyában jogo
sított és terhelt között előforduló vitás kérdéseket eldönti; 3. a 
15. § értelmében a vízhiány eltűrésének áthárítása iránt intéz
kedik; 4. a víztárolók vízmennyiségének, másoknak adott hatósági 
engedély következtében (16. §) a már létező munkálatoknak, 
valamint az e munkálatok fentartásának s a rajtuk szükséges 
változtatásoknak költségeihez való hozzájárulást megállapítja; 
5. a vizerőre nyert engedélyt a 18. § alapján megszűntnek nyil
vánítja. 

22. §. Kihágást követ el és hatszáz koronáig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő az: 1. aki a megállapított védőterületen 
belül engedély nélkül fúrásokat eszközöl; 2. aki a jelen törvény 
1. §-ában emiitett munkálatokat engedély nélkül foganatosít; 3. aki 
közhasználatra szolgáló vízvezetékek vagy közhasználatra szolgáló 
kutak és források részére megállapított védőterületen belül a 
hatóság által eltiltott munkálatot létesít vagy ily használatot 
gyakorol, továbbá aki a védőterületen belül engedélyhez kötött 
munkálatot vagy használatot engedély nélkül létesít vagy gyako
rol ; 4. aki az engedélyezett vízhasználatot az engedélyokirat rendel
kezései ellenére gyakorolja. 

23. §. A jelen törvény rendelkezései, amennyiben a hajózást 
vagy a magyar szent korona országait közösen érdeklő folyók 
ügyeit érintik, Horvát-Szlavonországokra is kiterjednek. 

24. §. A törvény végrehajtásával a 21 . §-ra nézve a minisz
térium, egyebekben a földmivelésügyi és a kereskedelemügyi 
miniszterek bízatnak meg, akik Horvát-Szlavonországra nézve 
Horvát-Sziavon- és Dalmátországnak bánjaival egyetértőleg jár
nak el. 



A magyarországi vizierők kihasználása — a napilapok szerint 
— már is élénken foglalkoztatja ugy a belföldi, mint a külföldi 
vállalkozó köröket s kétségtelen, hogy a törvényjavaslat törvény
erőre emelkedése után a vizierők kihasználása terén élénk tevé
kenység fog megindulni.*) 

c * £ ú& ú£ 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

FELHÍVÁS 

az Országos Erdészeti Egyesület t. Tagjaihoz. 

A Országos Erdészeti Egyesület tulajdonát képező Horváth-
Sándor-alapitványnak kamataiból a folyó évben az ötödik 
1 0 0 0 koronás jutalomdíj ki lesz adható. Ezzel a jutalomdijjal alap
szabályaink 156. szakasza szerint az egyezületnek oly tagja jutal
mazandó, akinek munkássága az erdőgazdaság gyakorlati vagy 
tudományos müvelése terén, igy az erdőgazdaság gyakorlati inté
zése, a szakoktatás vagy szakirodalom terén, avagy az erdőgazdaság 
fejlődésére szintén kiható kísérletezés, föltalálás vagy felfedezések 
terén általánosságban vagy bizonyos ágazatra nézve sikeresnek és 
hasznosnak s ennélfogva elismerésre méltónak találtatik. 

Az Országos Erdészeti Egyesület minden tagjának jogában 
állván kellően indokott javaslatot tenni, hogy az elismerő jutalomra 
az egyesület tagjai közül kit tart legérdemesebbnek, van szeren
csénk az egyesület tagjait tisztelettel felkérni, hogy e jogukkal élni 
és javaslatukat az egyesület elnökségéhez intézett levélben 
november hó 15-ig beküldeni szíveskednének. 

Névtelen ajánlólevelek figyelemben nem részesülnek. 
Az elismerő jutalmat az igazgató-választmány deczember 

hóban tartandó rendes ülésén az egyesületi tagok részéről jutal
mazásra ajánlottak közül a legérdemesebbnek titkos szavazással 
itéli oda. 

Budapesten, 1909 október hóban. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

elnöksége. 
*) L. Magyarország 1909 április 25-iki számát. 


