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Ujabb magasépitmények Boszniában és 
Herczegovinában. (Vége.) 

Irta: Sztehlo Gyula társulati főmérnök., a boszniai és herczegovinai országos 

kormány erdőgazdasági osztályának volt épitőfőmérnöke. 

IV . E r d ő v é d i ( e r d ő k e z e l ő i ) l a k á s o k . 

Az erdővédi (erdőkezelői) lakások különböző, de lényegében 
egymáshoz hasonló szabványok szerint épültek. 

Ezen szabványok közül ötöt mutatunk be. 
1. A 6. ábra egy 133 rn2 alapterületű erdővédi lakóépületet 

mutat. 
Az egyes helyiségek a következők: 
Két egyenként 22 - 5 m2 alapterülettel biró egymásbanyiló, egy-

egy kettős ablakkal ellátott lakószoba; 
22 m2 alapterületű egyablakos szolgálati szoba; 
1 3 7 5 m2 alapterületű előtér; 
14 -25 tn2 alapterülettel biró konyha a megfelelő takarék-

tüzhelylyel, 
4'25 m2 alapterületű kamra és végül megfelelő klozeüV.yiség. 



Flaprqz hksszrnefezá 

m 
_ Í L 

. í! Jil-|HJJ 

Nézá 

4 
i-í.- •: :V 

6. ábra. Erdővédlak. I. 

a gazdasági szemponttal okolhatók meg, s a tapasztalat megmutatta, 
hogy azok nem oly hátrányosak, mint azt sokan gondolnák. 
Éppen ezért van a konyhának, és az előtérnek nagyobb alap
területe is. 

A lakószobák magassága 3 2 0 m, ami a gyakorlatban teljesen 
elegendőnek bizonyult. 

Az épület homlokzata egyszerűsége mellett is eléggé tetszetős. 

Az alaprajz vizsgálatánál feltűnik, hogy az majdnem teljesen 
négyzetalaku. Az efajta alaprajzi épületek tudvalevőleg a legol
csóbban építhetők és igy igen nagy gazdasági előnyt nyújtanak. 
Kissé hátrányosnak mondható a pinczelejáratnak a konyhából való 
és a padlásfeljáratnak az előtérből való elrendezése és pedig mind 
két esetben csapóajtóval. Ezen utóbbi elrendezések egyedül csak 



Az ilyen szabványú épületek összes építési költsége 6000—8000 
koronára tehető. 

2. Az előbbihez nagyon hasonló szabvány szerint szintén 133 m2 

alapterülettel biró, egyes ily épületek csak abban különböznek 
előbbitől, hogy a nagy szolgálati szoba fala irodának van kihasítva 
s azonfelül a tető alatt padlásszoba van elhelyezve. 

E helyen mondjunk néhány szót a padlásszobák czélszerü-
ségéről. 

7. ábra. Erdővédlal*. Ií. 

Ott, ahol igen gazdaságosan kell építkezni, azaz a szükséges 
anyagiak alig állnak a kellő mértékben rendelkezésre, a padlás
szobáknak az alkalmazása határozottan ajánlható. 

Hátránya e szobáknak az, hogy a hozzájuk vezető lépcső
feljáratokat éppen a gazdaságos építkezés miatt gyakran nem lehet 
a megkívántató mértékben kiképezni. Sokan abba a hibába is esnek, 
hogy úgyszólván az egész padlásteret csupa lakószobákkal épitik be. 

Ez teljesen helytelen megoldásnak mondható, mert ilyen eset
ben rendesen nem marad elegendő padlástér rendelkezésre s azon-



k i v ü l a földszinten és a padláson' lakók egymást n y u g a l m u k b a n 
rendesen túlságos mértékben zavarják. 

A z o n k í v ü l a padlásszobák b izonyos n a g y o b b tűzveszélyt is 
rejtenek magukban, daczára annak, h o g y a padlásszoba padozata 
a födémszerkezettel nincsen közvet len összefüggésben. 

V é g ü l az i lyen helyiségek néha az idők viszontagságainak is 
túlságosan ki vannak téve. 

3. A 7. ábra szintén hasonló beosztású, de csak 109 m2 alap-
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8. ábra. Erdővédlak. III. 

területű épületet mutat, amelynél g y a k r a n a hátul fekvő két szoba 
e g y szobává van egyesítve. 

A z e rdővéd i lakás a kisebb alapterület daczára is m é g m i n d i g 
elegendő n a g y és azért, ha n a g y o n gazdaságosan kell építkezni, 
u g y az efajta épületek igen ajánlhatók. 

A z épitési költségek a beépített alapterülethez képest ezen 
épületeknél természetszerűleg kisebbek. 

4. Még kisebb, azaz 93 5 m2 alapterületű e rdővédi lakások is 
épültek. A z egyes helyiségek az i lyen épületben a k ö v e t k e z ő k : 



lakószoba 20 m2 alapterülettel és kettősablakkal; 
lakószoba 16 m2 alapterülettel és kettősablakkal; 
18 m2 alapterületű kétablakos konyha, 
9 m2 alapterületű előtér- és a szükséges mellékhelyiségek. 
Előnye ezen szabványnak az, hogy a konyha a rendesnél 

9. ábra. Odeznai erdővédlak. 

nagyobb alapterülettel bir és igy az szükség esetén nappali tartóz
kodásra is használható. 

Ilyen épületek építési költsége mintegy 5000—7000 K-ra 
tehető. 

5. Hasonló és ugyanolyan belterületü helyiségekkel biró, de 
fából készült és azonkivül még egy padlásszobával is ellátott 
épületet mutat a 8. ábra. 



Ezen épület alaprajzi elrendezésénél szembeötlő, hogy a 
klozet az épületen kivül van. 

A klozetnek az ilyen kisebbfajta erdővédi lakoknál az épü
letben vagy épületen kivül való elhelyezése már sok vita tárgyát 
képezte. Azt hisszük, hogy annak az épület belsejében való elhelye
zése ellen semmi különös tárgyilagos okok nem hozhatók fel, ha 
az a bizonyos helyiség mindig tisztán tartatik és kellőleg fertőt
lenítve lesz. Az alsóbbrendű erdészeti személyzetnél ez persze nem 
érhető mindig el. A lakók között előforduló betegség esetén a 
klozetnak a házon kivül való elhelyezése még különösen hát
rányos is. 

Az emiitett szabványos épületeken kivül gyakran a viszonyok
hoz képest még különös beosztású erdészlakok építése is vált 
szükségessé. 

Ezek közül bemutatjuk a 9. ábrában a zavidovici-i erdőgond
nokság területén fekvő otezna-i erdővédi laképületet, mely fából 
készült tipikus erdészlaknak mondható s a mely igen jól bevált. 

Ezen épületnek az alaprajzi elrendezése valamint egyéb 
adatai az ábrából kivehetők s igy annak bővebb leírásába nem 
akarunk bocsátkozni. 

V . Erdőőri lakások. 

A fent leirt kisebb erdővédi lakások gyakran intelligensebb 
erdőőrök részére is épülnek. 

A szorosabb értelemben vett erdőőri lakások közül csak 
két szabványt mutatunk be. (12—13. ábra.) 

1. A 10 ábrában 74 m2 beépített alapterülettel biró \erdőöri 
lak látható, a benne foglalt következő helyiségekkel: 

1675 m2 alapterületű kettős ablakkal ellátott szoba, 
12 m2 alapterületű egyablakos szoba, 
15 - 5 m2 alapterületű kétablakos konyha és a szükséges mellék

helyiségek, valamint egy padlásszoba. 
Ezek egyszerű, az erdőőrök igényeinek azonban teljesen meg

felelő épületek 3"00 m szobamagassággal, pinczehelyiséggel és a 
megfelelő padlástérrel. 

Épitési költségükrendes körülmények közt mintegy 4000—6000 
koronára tehető. 



2. Még egyszerűbb kivitelben is készültek ily épületek, amelyek 
azonban csak az alsóbbrendű erdőőri, erdőkerülői, erdőszolgai 
stb. személyzet részére épültek. Az összes beépített terület ezeknél 
mintegy 45 m2 s az egész épületben csak egy lakószoba, konyha, 
előszoba, kamra és klozet van. 

Építési költségük 2000—3000 koronára tehető. 
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10. Erdővédlak. I. 

Igen nagy előnyük ezen épületeknek az, hogy azok csekély 
beépitett területüknél fogva a legexponáltabb helyeken is aránylag 
nem nehezen létesíthetők. 

A tapasztalat megmutatta, hogy az illetők, akik részére ezen 
épületek lakásul kijelöltetnek, azokkal teljesen meg vannak elégedve, 
amihez nagyban hozzájárul az a körülmény is, hogy ezen épületek 



a hozzájuk tartozó védkerületeknek mintegy középpontjában létesít
hetők s igy a benne lakó erdészeti közegek szolgálati helyeikhez 
könnyen hozzáférhetnek s nem kell hosszabb és gyakran nehézkes 
utakat tenniök, mig védkerületeikhez érkeznek. 

VI. Erdei menházak. 

Ezek többnyire kisebb, egészen egyszerű s leginkább fából 
épített házikók vagy pajták, melyekben rendesen előtér és szállás-
szoba van. Herczegovinában azonban ezek a menházak kőből, 
gyakran szárazfalakkal épültek és pedig azért, mivel ott fa nincsen 
s azonkívül az éghajlati viszonyok is igy követelik. 

A fából készült ilyenfajta épületek összes épitési költsége 
mintegy 300—500 koronára tehető, a kőből épülteké pedig 
mintegy 800—1000 koronára. 

Minthogy ezek a menházak a vadászati menházakhoz teljesen 
hasonlók, azoknak részletesebb leírásával majd alább fogunk 
foglalkozni. 

VII. Vadászati épületek. 

A fent leirt erdővédi és erdőőri lakok vadászati czélokra is 
igen alkalmasak. Vannak azonban még különleges vadászati épü
letek is Boszniában, melyek közül bemutatjuk a mehinaluká-i és 
az igmanhegyi vadászlakot. 

1. A mehinaluka-i vadászlak (Alborihiitte) terve a 11. ábrában 
látható. 

A 80 m2 beépített alapterülettel biró épületben van előtér, 
három vendégszoba, egy konyha és egy kamra, melyekhez egy 
bejárati verenda csatlakozik 7 m2 alapterülettel. Azonkívül még 
két padlásszobája is van az épületnek. 

A földszinti szobák a vadászvendégek tartózkodásul szolgálnak, 
mig a padlásszobákban a vadászati személyzet talál menedéket. 

Az épület rendeltetésénél fogva csak vadászatok alkalmával 
lesz igénybe véve, különben zárva és állandó felügyelet alatt van, 
amennyiben annak közvetlen szomszédságában erdőőri lakás van. 

Az egyes szobák elrendezése, valamint alapterülete a czélnak 
teljesen megfelelőknek mondható. A padlásszobák alkalmazása 



11. Mehinalukai vadászlak. 

azok rendesen exponáltabb helyeken épülnek, ahol az épitési 
anyagok nagy részének a beszerzése sokszor igen nehéz s igy 
költségesebb. Hozzávetőlegesen 5000—8000 koronában állapithatók 
meg az épitési költségek. 

2. Az igmanhegyi vadászlak padlásszobákkal ellátott föld
szintes épület, melynek beépített területe 75 /re2. 

A földszinten van a szükséges mellékhelyiségeken kivül a 

ebben az esetben nagyon czélszerü, mert itt padlástérre ugy sincs 
szükség és a főszempont az, hogy kis beépített területben olcsó 
építkezés mellett lehetőleg sok szálláshelyiség létesíttessék. 

Az épület kőalapzaton fából van megépítve és zsindelylyel 
fedve. Homlokzata igen tetszetős. 

Az ilyen épületek épitési költségére nehéz átlagot adni, mert 



vadőrnek az állandó lakása, mely szobából és konyhából áll. 
Ugyancsak itt van egy vendégszoba is. A padláson két vendég
szoba van. Az épületnek különös az épitési módja. A felmenő 
falak ugyanis Schnell-féle vasbetétes üreges betonfalak, amelyek 
próbaképpen lettek alkalmazva. 

Az efajta épületek aránylag igen költségesek s építésük már 
ezért sem ajánlható. 

12. ábra. Menház. I. 

Az előbb leirt nagyobb laképületeken kivül vannak még 
vadászati házak is, melyek közül a 12. és 13. ábrában mutatunk 
be kettőt. 

Ezek lehetőén egyszerű és fából csinált kisebbszerü építmények 
Alaprajzi elrendezésük valamint egyéb adataik az ábrákból teljesen 
kivehetők s igy különösebb leírást nem igényelnek. 

Epitési költségük hozzávetőlegesen 300—500 koronára tehető. 



13. ábra. Menház. II. 



V I I I . E r d e i m u n k á s h á z a k . 

Erdei munkásházak egyedül han compagnie-i erdőgondnokság 
területén levő kruscica-i központi szenitó'telepen épített a kormány. 

Ezeknek a földszintes munkásépületeknek szabványát a 14-ik 
ábrában mutatjuk be. 
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14. Erdei munkásházak. 

Egyes épületek beépített alapterülete 68 m2 s mindegyikben 
a következő helyiségek vannak: 

1 6 7 m2 alapterületű kettősablakos szoba az előmunkás részére, 
1T4 m2 alapterületű egyablakos konyha takaréktűzhe'ylyel, 

ugyancsak az előmunkás részére, 
26 - 2 m2 alapterülettel biró és kettős ablakkal ellátott szállás

szoba hét munkás részére. 
A szállásszobában azértvan csak7 fekvőhely,mivel afaszenitésnél 



rendesen 7 munkásra esik egy előmunkás s igy egy-egy munkás-
csoport egy tető alá került. 

Minthogy a szénégető munkások többnyire belföldiek, gondos
kodtunk egy az épülettől mintegy hat méterre elhelyezett nyitott 
tűzhelyről is és azonkívül kellő árnyékszékekről. 

Egy- e gy épület épitési költsége a hozzátartozó melléképítmények
kel együtt körülbelül 4000—5000 koronára tehető. 

15. ábra. Erdei kunyhók. 

A padlásfeljáró kívülről az épület eresze alatt van elrendezve. 
Ezen épületek a használatban igen jól beváltak. 

I X . E r d e i k a l i b á k , k u n y h ó k és b a r a k k o k . 
Ezek a lehető legegyszerűbb, többnyire hulladékfából (szél

döntésekből) összerótt építmények, melyekkel minden erdei üzemben 
találkozunk. Az erdei munkások szállásául szolgálnak s csak ideig
lenes jelleggel birnak. Gyakran csak két-három hónapig vannak 
használatban. 



Ide tartoznak az erdészetnél oly ismeretes, úgynevezett krajnai 
kunyhók is, melyek eredetüket onnan veszik, hogy legelőször 
krajnai erdei munkások építették. 

A 15. ábra három ilyen építményt mutat, melyek részletesebb 
leírásra azonban nem méltók, költségük általában igen kevés 

16. ábra. Erdőgondnoki lak melléképülete. 

igen gyakran az erdei munkások maguk csinálják azokat a fa 
kidolgozásának egységárában. 

X. Melléképületek. 

Az erdészlakokhoz melléképületek is tartoznak. 
Az erdészlakok rendeltetéséhez képest ezek az épületek is 

nagyobbak és kisebbek. 



A l ó . ábrában egy erdőgondnoksági épülethez tartozó mellék
épületet mutatunk be. 

17. ábra. Erdőőri lak melléképülete. I. 

Ez áll istállóból, fáskamrából, mosókonyhából, melyben sütő-
kemencze is van, kamrából, mely füstölő helyiségnek is jól 
használható, végül disznóólból és baromfiólból. 



Összes beépített területe 48 m2 és épitési költsége mintegy 
2000—3000 koronára tehető. 

A 17. és 18. ábrában egy erdővédi vagy erdőőri lakházhoz 
tartozó melléképület látható. 

Km^zlmd'^zel Ha$$zmel$zét 

18. ábra. Erdőőri lak melléképülete. II. 

Mintegyig 33 m2 beépített területtel bir, de mig az egyikben 
istálló, fáskamra, mosókonyha, disznó- és baromfiól, addig a 
másikban csak két istálló és egy fáskamra van. 

Az első határozottan jobbnak mondható, de a második egyesek 
czéljainak, mint például egy alsóbbrendű erdőkerülőnek jobban 



megfelel, mert az az aprójószágait többnyire az istállóban szokta 
tartani. 

Az ilyenfajta épületek épitési költsége körülbelül 500—800 
koronára tehető. 

A melléképületek főleg az alsóbbrendű erdészeti személyzet 
létfentartására nézve nagyon fontosak. Hisz exponáltabb helyeken 
gazdaság nélkül a legtöbb erdőőr csekély fizetéséből alig élhetne 
meg, ha nem gazdálkodnék is kissé. Ehhez pedig csak ugy lehet 
neki a módot megadni, ha eléggé tágas és a szükséges helyisé
gekkel biró melléképületeket építünk. 

Végül nem lesz talán érdektelen, ha a Boszniában és 
Herczegovinában meglevő erdészlakokról néhány statisztikai adattal 
is szolgálunk. 

Az 1912-ik év végével volt Boszniában és Hercegovinában: 
7 erdőgondnoksági épület, 
8 erdőgondnoki lakás, 
7 erdőgondnoki iroda, 
307 erdővédi, erdőőri és vadászati laképület s végül 81 erdei 

menház, összesen tehát 410 épület a hozzájuk tartozó mellék
épületeken kivül. 

Ezen épületek beépített területe mintegy 48000 m2, mig a 
hozzájuk tartozó udvarok, kertek, rétek, szántóföldek és egyéb 
területek felülete mintegy 1,845.557 m2-xt tehető. 

Az épületeknek összes épitési költsége az esetleges magán
területek megváltásával együtt 1,457.500 koronára rúgot', mig a 
fen tartási és javítási költségek 277.400 koronára tehetők. Azon
kívül berendezésekre 44,500 korona lett kiadva, úgy hogy az 
összes befektetés mintegy 1,779.400 koronára tehető. 
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