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Amikor az előttünk fekvő törvényjavaslatot átolvastam és áttanul
mányoztam, merem mondani, jóleső érzés töltött el, mert olyan javaslatot 
láttam, amely igazán a maga egészében, kerekében nemes gondolkodása 
mellett igen sok szeretetet és sok szívet tartalmaz. A javaslatban különösen 
nagyon szépen jut érvényre annak az igazán hazafias érzelmű és kiváló 
erdészetnek értékelése, amely tulajdonképen az erdők irányában mindig 
melegen érez, az erdőket óvja, neveli és így az állam vagyonát folyton csak 
növeli. Igaz hálával adózom ennek a nemes és illusztris rendnek, de hálával 
adózom azoknak is, akik ezt a törvényt előkészítették, ezt megbírálták 
és különösen a miniszter úrnak, aki jó szívét és lelkét tette bele, amely 
különösen a természetvédelmi résznél a legszebben nyilvánul meg. Amikor 
erről a törvényről akarnék részletesen kritikát gyakorolni, tulajdonképen 
nem tudok kritikát gyakorolni, csak dicsérettel tudok megemlékezni róla. 
Olyan kitűnő és olyan kiváló annak minden egyes pontja, hogy bármely 
nyugati állam nyugodtan veheti saját törvényei alapjául. 

Van azonban két szerény kérésem az erdészethez. Az egyik az, hogy 
amikor az erdő vágás alá kerül, lehetőleg kíméljék meg azokat az évszá
zados és öreg fákat, amelyek odúkkal vannak tele. Ezekben talál mene
déket az a madárfaj, amely nálunk már igen ritka, a fekete harkály, a 
szép kék odugalamb s a különösen értékes vadfajok közül még a nemes 
nyest is. Ma, sajnos, amikor az erdőből ezeket a fákat a vágás forgásával 
mind kitermelik, egyrészt tulaj donképen selejtfát kapnak, amelyben alig 
van érték, másrészt ezeknek az értékes állatoknak lakóhelyét bolygatják. 

A másik megjegyzésem az, hogy az új erdészeti szellem kicsit túlsá
gosan modernizálódott. Nem úgy értem, hogy talán a fatermelés rovására, 
hiszen ez a nemes rend mindenben csak megfelelő anyagi erőket óhajt az 
államháztartásnak nyújtani, hanem abban, hogy a növekedés gyorsítása 
céljából, sajnos, az erdőket a kadett-iskola rendszerével nevelik, t. i . min
den aljnövényt kiirtanak és különösen a roppant értékes borókát is, a juni-
perust, amelyet a német törvény véd, teljesen kiirtják. Nagyon kár ezt 
az aljnövényzetet bolygatni és irtani. Különösen a bokrokat értem rajta, 
amelyek a madarak fészkelőhelyei, az állatok búvóhelyei és amelyek tulaj-
donképen az erdő romantikáját növelik. 

Miután ezeket előrebocsátottam, legyen szabad talán röviden, néhány 
szóval a természetvédelmi törvénnyel foglalkoznom, amelyről bővebben 
óhajtok vitatkozni. Legyen szabad néhány kérést előadnom és elmon
danom néhány olyan megjegyzést is, amely ezzel talán nem is függ szorosan 
össze. 

így például a magam részéről nem tartom teljesen helyénvalónak, 
hogy a törvényszöveg cikkelyezésében a turistákra vonatkozó intézkedést 
a természetvédelemhez csatolták, mert hiszen tulaj donképen a turistáknak 
a természetvédelemhez igazán édes-kevés közük van. Szerintem talán jobb 
lett volna egy külön turistatörvényt alkotni, amelyben a turisták kéré
seit, óhajait megfelelőképen honorálták volna. 



A turistákra vonatkozólag vagyok bátor megjegyezni, — hisz mély 
tisztelet fűz Zsitvay Tibor ő excellenciájához — hogy soha sem voltam a 
turisták kimondott ellensége. A turisztika gyönyörű szép intézmény, ame
lyet határozottan a legmesszebbmenőén pártfogolok mindaddig, amíg a 
turisták megtartják azt az irányt, amelyet Zsitvay Tibor ő excellenciája 
kijelölt a turisták számára, mert ez a helyes irány, amelyet meg kell tar
tani a turistáknak. Hogy ebbeli felfogásomat megindokoljam, vagyok bátor 
elmondani, hogy a turisták között van egy különös csoport, amely, ha 
kivonul, gyönyörűen, csendben, a madarak bámulásával, gyönyörködve 
az erdő szépségeiben megy át szépen az erdőn. E z a helyes, mert én az erdőt 
tulaj donképen templomnak képzelem és gondolom, amelynek csendjét 
megbolygatni nem helyénvaló. A turistáknak ez előtt a csoportja előtt 
mindig és mindenkor mélyen meghajoltam, mert azt tartom, hogy soha 
senkitől nem lehet elvenni azt a jogot, hogy a régi, rendes előírt utakon 
élvezhesse az erdőkben azt a szépséget, amelynek élvezetét az Úristen 
mindenkinek megadta. I t t azonban méltóztassanak megint egy dolgot 
megfontolni és ez az, hogy nem tudom összeegyeztetni a természet csend
jének szeretetével és az erdők szépségének összhangjával azt, amikor végig
vonul egy 40—50 tagú társaság az erdőn s úgy ordít, ahogy a torkábó 
kifér. 

Most jönnek azok a dolgok, amelyek már igazán kifogásolhatók. Ahol 
ez a társaság letelepszik, ott se virág, se fű, se bozót nem marad, mert ott 
mindent letipornak s helyükön üres konzervdobozok és papirosok marad
nak vissza. Igaz, hogy az erdőnek van erdőőre vagy vadőre, aki fizetést 
élvez és az köteles az erdőben rendet teremteni, de azt hiszem, hogy az 
előttem szóló két képviselőtársam van annyira szociális érzelmű, mint én 
és belátja, hogy nem kívánhatjuk attól a szegény vadőrtől vagy erdőőrtől, 
hogy vasárnap egész nap az erdő minden zugában lessé, hogy ezek után 
mikor lobban fel a vöröskakas. Nem valami kellemes dolog az, amikor 10 
vagy 100 hold erdő leég. Az erdőőr vagy vadőr nagyon sokszor olt el 
tüzeket, amelyek hála Istennek, még nem harapóztak el. Hogy ilyesmi 
megtörténhetik, ez csak azt mutatja, hogy ezek a kirándulók nincsenek 
jól bevezetve a turisták 10 parancsolatába, amit, ha pontosan betartanak, 
a jövőben ők is kedves és szívesen látott vendégei lesznek, azt hiszem, 
minden erdőnek. Az t hiszem, nem tudják elvitatni tőlem, hogy ezt a rendet 
minden erdőtulajdonos megkövetelheti. 

Egyszerű munkások, derék, tisztességes munkások szombaton Nagy
tétényben gyönyörű előadást rendeztek és m i úgy tapsoltuk azt a mun
kásságot, hogy az igazán megható volt. M i nem teszünk különbséget 
munkás és úr között, mert mi mindnyájan munkások vagyunk, az élén 
a miniszterelnök úrral, mindannyian dolgozni akarunk és ezt a hazát 
megint fel akarjuk építeni régi magasságában. 

Ezeknek előrebocsátása után be fogják látni, hogy m i itt a hiba. Ez t 
kell kipallérozni és helyrehozni s akkor meglesz a szent béke, akkor a leg
gyönyörűbben lesz minden megoldva és akkor, azt hiszem, sohasem lesz 
összeütközés erdőbirtokosok és turisták között. 

A másik, ami a törvényből kimaradt, a következő. A probléma egyik 
igen fontos részének tartom azt, ami pl . a német törvényben benne van, 
vagyis a temetők védelmét. A temetők védelmét Németországban három
féle szempontból értékelik. Először is a régi síremlékek jönnek tekintetbe, 
mint történelmi emlékek. Másodszor ezek a temetők kis rezervátumok, 
kis bokros és fácskás területek, ahol a madarak az elvonuláskor megpihen-



hétnek, fészkelhetnek és ahol tulajdonképen a halottak adnak az élőknek 
helyet. Harmadsorban tekintetbe jön egy kis pietás is. Azt hiszem, mind
nyájan ebben a Házban, vagyunk olyan jó és hű magyarjai ennek az ország
nak, hogy úgy gondolkozzunk, hogy 2 méter hosszú, 3 láb széles hely a 
földben 6 láb mélységben megilleti a halottakat, hogy nem zavarjuk őket, 
hanem hagyjuk őket nyugodtan elporladni. Hiszen annyi terület van az 
országban, ahol új temetőt lehet nyitni és nem kell a régieket felbontani. 

Én például a lehető legmesszebbmenő megbotránkozással és igazán 
szívem legnagyobb fájdalmára láttam azt a tavalyi epizódot, amikor a 
Budakeszi-út és a János-kórház alatt haladó út között 15—15 méter távol
ságban, — hogy miért, miért nem, nem tudom —• egyszerre egy széles utat 
kellett nyitni. Jó, ha nyitnak utat, ez előfordul, de emlékszem arra az 
esetre, amikor e katonai temető mentén egy kettős sínpárt akartak lefek
tetni a villamosnak, s akkor boldogult Őfelsége, minthogy 3 katona exhu-
málásáról volt szó, tiltakozott az ellen, azt mondván, hogy az ő hős katonáit 
haláluk után se bolygassák meg. És most mi történt ? Egyszerűen neki
mentek a temetőnek mindenféle előzetes exhumálás nélkül, átvitték végig 
ezt a 12 méter mély utat, a koporsót a közepén vágták ketté, a csontokat 
pedig rászórták a kordéra és ezzel el volt a dolog intézve. 

H a azt akarjuk, hogy léleknemesítő munkánknak nevelő hatása 
legyen, akkor ilyen példát nem szabad mutatnunk, hiszen az ilyesmi abszo
lúte nincs tekintettel a pietásra. Azért nagyon szépen kérem a miniszter 
urat, legyen olyan kegyes, a temetők védelmére vonatkozó részt vegye 
fel a törvénybe, mint ahogy azt a németek is bevették. 

A m i magát a természetvédelmet illeti, legyen szabad ezzel bővebben 
foglalkoznom. A természetvédelemmel tulaj donképen gyermekkorom óta 
foglalkozom, rajongója vagyok a természetnek és az erdőnek, éppúgy, 
mint az előttem szólott képviselőtársaim, iparkodom mindig megfigyelni, 
amit látok és amikor végigjártam egész Magyarországot, láttam, hogy 
mennyi hiba történt itt, amikor pl. az Alföldnek gyönyörű szép régi töl
gyeseit mind kivágták, a vadvizeket levezették, a lápokat megszüntették, 
mind emberi kapzsiságból, mert több búza kellett. M i lett a vége ? Isten 
igazságos és tud büntetni is. Elvitték az Alföld fáját, elvitték a vizét és 
most jönnek az aszályos esztendők. Ez régente nem volt, mert ahol erdő 
és víz van, ott nincs aszály, ezt mindenki tudja. Hiába magyarázzák nekem 
a mélyen t. vízszopó mérnökök, hogy ez helyes. Ez nem helyes, mert ahol 
erdő van, ott van csapadék. 

Ezekután én mindenesetre a következőket kérem. Nem a tizenkette
dik órában vagyunk mi ma, amikor a törvényt megalkotjuk, mert az már 
régóta elmúlt. De itt még vannak részek, amelyek megmenthetők. Az a 
kérésem tehát a miniszter úrhoz, aki igazán szívvel-lélekkel természet
védő, hogy tegyen meg minden lehetőt ezeknek az utolsó kis megment
hető részeknek érdekébsn. Hálás köszönettel adózunk neki, hogy ez a 
törvényjavaslat végre idekerült a parlament elé. Ezek alatt az előbb emlí
tett utolsó megmenthető részek alatt értem például a Kisbalatont. Egyedül 
a Kisbalatonon van még meg a kócsag egypár példányban, ha azonban azt 
megint lecsapolják és az ezeknek a vízelvonásoknak folytán megint kiszá
rad, az a pár példány is el fog menni. 

Da mit tapasztalunk ? Ahol lecsapoltak, egy pár hold földet kaptak 
ugyan, ahol a búza msgtermett, a többi azonban teljesen szikes, senkinek 
sem kell. Ott abban a tóban volt azelőtt hal, volt nád, a lakosság használ
hatta a nádat, a tóból halat kapott, ma azonban semmi sincs. Amikor én 



régebben, 8—10 évvel ezelőtt lenn jártam ezen az Apajürbő vidéken, nagy 
örömmel láttam, hogy milyen kövérek ott a lovak, a tehenek, az ökrök. 
Mind kerekek, gömbölyűk voltak, semmi mást nem ettek, mint azt a jó, 
szép füvet, azt a szikes, sós füvet, utána pedig mindjárt ihattak vizet. 
M a mi van ott ? Nincs legelő, vége a legelőnek, csupa szik minden. E z a 
lecsapolás eredménye. H a tovább is így folytatjuk, minden el fog menni, 
minden el fog tűnni és nem lesz többé semmi szép a természetben. Pedig 
Magyarország valamikor híres nagy állam volt, ahova a külföldiek sóvá
rogva jöttek be, hogy láthassák ezt a szép államot, amelynek csodaszép 
madár- és állatvilága volt. Ma is jönnek még a külföldiek, de ha ezt a meg
maradt csekélységet meg nem mentjük, akkor, azt hiszem, kár nekünk 
akármilyen törvényt hoznunk, ha az csak írott malaszt lesz és papíron 
marad. 

Evégből hét év előtt összeálltunk mi egy társaságban H E R M Á N O T T Ó 
szellemében és megalakítottuk a magyar ornitológusok szövetségét. így 
tehát a madárvédők szövetségévé alakult egy társaság, amely ma már 
rendkívül sok tagot számlál. Ebben benne vannak a legillusztrisabb tudó
sok, nagyon sok derék, jó munkásember is van benne, akik szívvel-lélekkel 
áldoznak ennek az intézménynek. És m i a végeredmény ? A z , hogy ma 
Magyarországon 10 olyan madárvártánk van, amelyek mindegyike egy-egy 
pillére a természetvédelemnek. M i a madárvédelemről hamarosan átmen
tünk a természetvédelemre is és iskolákban, felolvasásokon, megfelelő 
ünnepélyek alkalmával hirdetjük mindig a természetvédelmet. Merem 
mondani, oly szépen halad minden, hogy azt talán nem is lehet leírni. 
De méltóztassék elképzelni, mit jelentett a 10 madárvártát összehozni és 
mennyi fáradságba került, mire ez a nagy társaság összejött és mindenkit 
összeírtunk. Mert hiszen ha az ember valakinek egy nyomtatványt küld, 
azt hiszem, igen jól tudja mindenki, hogy az a papírkosárba kerül, így tehát 
például csekély személyem hét év alatt 22.700 sajátkezűleg írt levelet 
intézett ezekhez a különféle egyénekhez, ezek végre nagynehezen eggyé 
alakultak és ma itt vagyunk és felajánljuk szolgálatunkat a miniszter 
úrnak a természetvédelem továbbfejlesztése érdekében. 

Még azt vagyok bátor megjegyezni, hogy a természetvédelemnek azért 
vannak kiadásai is. Nem lehet azt követelni, hogy az a szegény munkás 
odaadja az utolsó fillérét, a magunkforma ember pedig igen sokat áldozzon 
erre. Azért szükség van egy kis szubvencióra. Es bár ismerem a pénz
ügyminiszter úrnak e téren kissé szűkmarkúságát, — de mert mi nem 
tudjuk ezt az összeget előteremteni — a miniszter úrhoz egy kérés
sel fordulok. 

Neki van egy intézete, amelyet Istenben boldogult H E B M A N O T T Ó , 
a nagy tudós részére kreált annak idején a kiváló, nagy, megértő miniszter, 
D A R Á N Y I I G N Á C . E Z az intézet tulajdonképen H E R M Á N O T T Ó személyének 
szólt és ott a madarak hasznáról és káráról folyt a vita, azt vizsgálták, 
hogy melyik madár hasznos és melyik káros. Ma azonban tudjuk, hogy 
nincs hasznos madár és nincs káros madár, mert a kár haszonnal is jár és 
minden madár szép, nekünk tehát a szépet kell a madárban látnunk. Ez a 
nagy intézet az ő nagy trénjével ma i ly értelemben parlagon fekszik. Tanít
ványai egy része kivált, — az intézet felett elvonult az idő — e társaság 
elkanyarodott és megalkotta a tíz madárvártát Magyarországon H E R M Á N 
O T T Ó nagy szellemében. Kívánatos volna, hogy miután a vezetők úgyis 
nyugdíjba vonulnak ebben az évben, a miniszter úr összevonná ezt az 
intézményt — hiszen mi is őt szolgáljuk s így a földmívelésügyi minisz-



tériumot is, mert hiszen mindenünk hozzá is befut — és így ezen intézetből 
budgetilag fennmaradt részt szubvencióképen nyújtaná nekünk segélyül, 
hogy e madárvárták még jobban kifejlődve és virulva hirdessék Magyar
ország dicsőségét, amelyet a külföld is megbámul. 

Bátor vagyok megjegyezni, hogy ennek a munkának igenis nagyon 
szép eredménye volt. Mindenesetre arra kérem a miniszter urat, kegyes
kedjék ezt a kérésünket megszívlelni annyival is inkább, mert egy szerény 
példával is szolgálhatok. Ez a szerény példa bizonyítja, hogy a mi tanítá
saink nem hullottak szikes talajba, hanem jó földbe estek. Egy szép pél
dáját fogom elmondani annak, amit a mi munkálkodásunkkal, szívünkkel 
elértünk. A Szinva-patak mellett — ez nem romantika •— ez igazság és ez 
megtalálható adat, akárki akar utána kérdezni, megkaphatja az adatokat, 
színigaz, amit elmondok — egy kis szegény, apátlan-anyátlan fiú, aki az 
ötödik osztályba járt, abból élt, hogy az erdő adta neki mindennap azt az 
ágfát, amelyet talán mint kis hátiterhet hozott haza és eladott. 

Azért mondom ezt, mert úgy látszik az iskolák ott már egészen átvet
ték azt a szellemet, amely a mi madárvártáink szellemében megnyilvánul. 
Azt tanulta ez a kisfiú, hogy jót kell tenni. . . Amikor ez a kis fiúcska háti 
terhét hozta, a Szinva-patak síkos partján, amely meg volt áradva, látja, 
hogy egy kis fecske fuldoklik a vízben. Ez a kisfiú eldobja a háti terhét, 
beleugrik a vízbe, eltöri az egyik karját, a másikkal a madarat kimenti, 
ő azonban majdnem belefulladt. A megmentett kis fecskét magasan tartva 
már-már ő is fuldokolt, amikor kimentették. Elvitték a kórházba, ahol 
négy hétig feküdt kartörésével. M i három sor hírt kaptunk erről az újsá
gokban. Az elnökség azonnal akcióba lépett és a rendőrségtől, a mentőktől, 
a kórháztól megtudta, hogy ez igaz. Az iskolaigazgató a mi legmagasabb 
kitüntetésünket, a H E R M Á N OTTÓ-díszérmet kapta, amelyet immár 11 
uralkodó is hord. A kis fiúcska nem kaphatta meg ezt a dekorációt, — 
hiszen egy 11 éves kisfiú nem kaphat ilyen kitüntetést — de megkapta 
az iskola igazgatója azért a szellemért, amelyben ezt a kisfiút nevelte. 
Ma pedig az apátlan-anyátlan fiúcskának száz apja és száz anyja van. 

APRÖ KÖZLEMÉNYEK. 

Pelecanus onocrotalus onocrotalus L . Szentesen. 1934 május havában 
fiatal tollazatú hím gödény, kis herékkel érkezett Ö R Y S Á N D O R prepara-
tóriumába, melyet S C H E R G K Á R O L Y m. kir . főerdőmérnök szíves értesítése 
szerint május 19-én a Szentes melletti terehalmi puszta halastaván lőttek. 
Szárnya 660, farka 180, csüd 122, csőre a homloktól 315 mm hosszú; 
súlya 5400 g. (A „Nimród'' szeptember 10-i száma szerint augusztus 24-én 
a soroksári Dunaágon is láttak 3 pelikánt.) Dr. Greschik Jenő. 

Mergus merganser és serrator 1933/34 telén. Ez a két bukó föltűnő 
kevés számban jelentkezett az elmúlt télen hazánk területén. 1933 november 
20-án Kelebián egy Mergus serrator L. tojót lőttek. Szárnyának hossza 
212 mm. December 6-án a nógrádmegyei Ecsegen egy kis tavon, amely nem 
volt befagyva, a Mergus merganser L. egy tojóját ejtették el. Szárnya 
257 mm. Súlya 1055 g. Szívének súlya 14-520 g, a relatív szívsúly a testsúly 


