
kifejtett sikerdús működéséért egyhangú lelkesedéssel tiszteletbeli 
elnökké választja. 

Tirts Rezsőnek egy méhészeti közleménye ügyében a köz
gyűléshez intézett beadványát a közgyűlés a választmány javas
lata értelmében intézte el. 
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IRODALOM. 
Erdőt az Alföldre! Ily czimen Kaán Károly h. államtitkár 

a „Köztelek" decz. 20-iki számában értekezést közöl, amely a 
szerző állásánál fogva kormányzati programmot is jelent. Alábbiak
ban ezt a felette időszerű közleményt bő kivonatban ismertetjük. 

Bármint alakuljanak az ország határai, a sikföldön és domb
vidéken ezentúl határozottabb erdőgazdasági politikát kell foly
tatni. Igaz ugyan, hogy a hegyvidéki erdők gondozása az Alföl
dön is érezteti jóléti hatását, de az erdő közvetlen helyi hatását a 
sikvidék nélkülözi. Ide tartozik a helyi klima kedvező befolyáso
lása (széljárás mérséklése, harmatképződés előmozdítása), a köz
egészségügy szolgálata és főként a helyi faszükséglet jelentékeny 
részének fedezése, amely közvetve a mezőgazdasági művelést is 
kedvezően befolyásolja, mert nélkülözhetővé teszi a szalmával és 
szárított trágyával való tüzelést. 

Eddig leginkább a nagy határokkal biró alföldi városok 
fejtettek ki számottevő tevékenységet a sikvidék erdősítése körül. 
Szeged, Szabadka, Kecskemét (ezenfelül Debreczen, Nagykőrös, 
Szabadszállás, a kalocsai és ráczkevei uradalmak) buzgólkodtak 
e^en a téren, de még óriási, mezőgazdaságilag kellően ki nem hasz
nált, silány legelőt képező területek állanak rendelkezésre, amelyek 
erdősítése jobb jövedelmezőséget jelent a birtokosra nézve, nem 
is szólva a közérdekű haszonról. Szerző számos községet sorol fel, 
melyek kiterjedt határában csak elenyészően kevés erdő van, vagy 
éppenséggel talpalatnyi erdő sincs. 

Méltán kiált fel szerző, hogy milyen mások lennének az 
Alföldnek egészségi, de mezőgazdasági, sőt egyáltalában közgaz
dasági viszonyai is, ha erdők is tarkítanák a rónaságot! Ha min
den, város és falu közelében erdő váltakoznék a szántóföldekkel; 



ha tervszerű elhelyezéssel az erdőövek embert és mezőgazdasági 
kultúrát egyaránt megvédenék a szélviharok és porfelhők járása 
ellen; ha a tikkasztó hőség és a szél ellen ember és állat az 
erdőben találna menedéket; ha szerszám- és tüzelőfát a közeli 
erdőségben lehetne beszerezni; ha a gyümölcsfatenyésztés támo
gatói, az éneklő madarak menedéket és fészekrakó helyet lelnének 
és ha lenne elég ákácz és más erdei virág szélmentes helyen a 
méhészet kiterjedtebb műveléséhez. 

A mostani állapotot mielőbb meg kell szüntetni, még pedig 
szerző szerint törvényhozási uton kell gondoskodni arról, hogy 
az Alföld minden vármegyéjében a terület arányában erdőt tele
pítsenek. Ahol erre a községek és egyesek vállalkozni nem bír
nak, az államnak kell a fásítást végezni s a szükséges területeket 
kisajátítás utján igénybe venni. 

Elsősorban mezőgazdaságilag alig művelhető homokterületek 
és árterek befásitásáról van szó, továbbá a szikesek erdősítésére 
vonatkozó intenzív kísérletekről, de az erdőtelepítési tevékenység 
nem szoritkozhatik mindenütt azokra a területekre, amelyek más 
gazdasági művelésre nem alkalmasak. 

Összefüggő erdőtesteket kell alkotni, melyek jövedelme sok 
helyen nem fog a mezőgazdaságé mögött maradni. 

Az erdei méhlegelő kihasználásáról Tirts Rezső ny. köz
alap, erdőtanácsos érdekes fejtegetéseket közölt a méhészeti lapok
ban. Az ország sértetlen területéből indulva ki, hangsúlyozza, 
hogy fenyveseinknek mintegy 10 évi vágásterületén nyújt külö
nösen az epilobium kitűnő méhlegelőt, mig a gyorsabban ujra-
erdősülő lombfaerdőkben csak 1—2 évi vágásterület jő tekintetbe. 
Ezeket a területeket szaporítják még az erdei tisztások. A sértetlen 
Magyarország 13 millió hold erdejében Tirts Rezső szerint 1 5 
millió hold a mézelő terület, melyen 2164 méhész 443.187 csalá
dot tarthatna és legalább 8 8 6 millió kg. mézet termelhetne, ami 
közel fél milliárdnyi tiszta jövedelmet hozna. Erre való tekintettel 
a méhészetnek országos szervezését propagálja az államerdészet 
részéről. 

Mint mézelő fák szerepelnek erdeinkben: az ákácz, a bál-
ványfa, a füzek, a hársok, juharok, az Eleagnus, Gleditschfa, a 
berkenyék, a vadgyümölcsfák stb. A vágásokban fellépő gyomok 



közül a mogyoró, a füzike, szeder, málna, áfonya és hanga bir 
jelentőséggel. 

A méhészet mindenesetre igen jövedelmező foglalkozás, 
amely ugy a földbirtokos, mint az erdészeti személyzet teljes 
érdeklődésére és felkarolására méltán számot tarthat. 

Magyar Erdészeti Jog . Dr. Mihalovits János, főiskolai tanár, 
még 1917. év végén bejelentett ily czimü munkájának első teljes 
kötete 1918. év márczius havában megjelent. A kötet a következő 
fejezeteket foglalja magában: Első rész. A birtokrendezés: I. A 
birtokrendezés általában II. Az urbériség és az úrbéri birtok
viszonyok. III. Az úrbéri terhek megváltása. IV. Az úrbériekkel 
rokontermészetű jog- és birtokviszonyok. V. A közbirtokosságok 
és az arányosítás. VI. A tagosítás és a többi birtokrendezési el
járások. VII. A volt katonai határőrvidéki erdők felosztása. VIII. 
Telepítés és birtokfeldarabolás. — Második rész. Erdőtörvények: 
I. Áttekintés. II. Az „erdő" fogalma és osztályai az erdőtörvények 
alkalmazása szempontjából. III. Az erdőbirtok határainak külső 
megjelölése. IV. Az erdők fentartásáról. V. A közbirtokosságok és 
a volt úrbéresek közös erdei és kopár területei gazdasági ügyvite
lének törvényes szabályozása. VI. A kopár területek beerdősitése. 
VII. Erdei termékek szállítása. VIII. Erdőrendészet. IX . Erdei ki
hágások. X . Országos erdei alap. XI . Erdei munkások jogviszonyai. 

A kötet kizárólag a szerzőnél (Sopron, Csengeri-utcza 7. sz.) 
rendelhető meg; ára főiskolai hallgatók részére részére 16 K, mások 
részére 20 K. — Azokat az előfizetőket, akik már előbb rendelték meg 
a munkát, de eddig még nincsenek az egész kötet birtokában, fölkéri 
a szerző, hogy a kézhez vett füzet utolsó lapszámának feltüntetése és 
lakásuk közlése mellett igényüket bejelenteni szíveskedjenek; a 
hiányzó füzetek — természetesen ingyen — fognak czimükre meg
küldetni. 

Házinyultenyésztés és ér tékesí tés . 6-ik bővített kiadás. Szá
mos eredeti ábrával. Irta: Andrásovich Géza áll. gazd. főfelügyelő, 
Ára 11 K. E könyv, mely a könyvpiaczon már egy éve hiányzott, 
nélkülözhetetlen tanácsadója minden nyultenyésztőnek. Megjelent 
a „Pátria" r.-t. kiadóhivatalában: Budapest, IX., Üllői-ut 25. és 
kapható minden könyvkereskedésben. 
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