
Hozzászólás az erdészeti jogunk reformjához 
és az erdészeti közigazgatás mai helyzetéhez. 

Irta: Czillinger János. 

Lapunk szeptemberi számában látott napvilágot dr. 
Ajtai Sándornak a címben megjelölt tárgykörben mozgó 
tanulmánya. 

Mint az erdészeti közigazgatás régi rendszerének híve, 
szólok a kérdéshez. Röviden és nem egységes összefoglalás
ban, mint ezt ez a rendkívül fontos kérdés különben meg
kívánná, de nem engedi meg lapunk szűkre szabott ter
jedelme. A k i figyelemmel kísérte lapunknak a választmányi 
ülések lefolyásáról hozott közleményeit, olvashatta, hogy még 
május hó folyamán indítványt tettem az összes új erdészeti 
törvények sürgős revízió alá vétele ügyében, s egyben tárgya
lási alapul beterjesztettem az eredetileg a nagy nyilvános
ságnak szánt, de közzé nem tett idevonatkozó dolgozatomat, 
amelyben nagy vonásokkal a konkrét teendőket is megje
löltem. ' 

E z az indítványom és dolgozatom ma még tárgyalás előtt 
áll, ennélfogva nem vághatok a fejlemények elébe, másfelől 
azonban dr. Ajtai Sándornak fejtegetéseihez néhány észre
vételt fűzni mégis csak kötelességemnek ismerem. 

# 

Dr. Ajtai szerint a mai helyzet tarthatatlan. Ebben töké
letesen megegyezünk. 

Abban is megegyezünk, hogy két jeles régi törvényalko
tásunk egyes részei sürgős reformra szorultak. 

Nem értek egyet azonban az észlelt bajok orvoslásának 
módjával. 

Mert, míg dr. Ajtai a reformnak 1923. évben megkezdett 
alapokon való továbbfolytatását, az alap nélküli épületnek 
utólagos megalapozását megoldhatónak véli, addig azt tar
tom, hogy ez a szerencsétlen épület annyira inog, hogy annak 
utólagos megalapozása egyfelől a lehetetlenséggel határos, 
másfelől szükségtelen, mert a különben is helytelen beosztású 
felépítményt amúgy is szét kell bontani. 



Említett dolgozatomban tehát röviden összefoglalva azt 
javasoltam, h o g y : a még hiányzó erdőtörvény (tulajdonké-
peni alaptörvény) sürgős beterjesztése során vétessenek reví
zió alá az összes 1923-as részlettörvények, még pedig az új 
rendszer teljes elvetése, s a régi bevált rendszer megfelelő ki
építése mellett. 

Visszatérve dr. Ajtai fejtegetésére, magam is minden
kor azt állítottam és most is elismerem, hogy az 1923-ban 
megkezdett rendszer kiépítését csakis az erdörendészeti ható
sági jogkörnek a vármegyei stb. közig. biz. gazd. albizottsá
goktól való elvonásával és az újonnan létesített m. kir. erdő
igazgatóságokra való ruházásával lehetne úgy ahogy élet
képessé tenni, amely lépésnek tudvalevőleg az erdészeti 
igazgatásról szóló törvény megalkotásával egyidejűleg kellett 
volna megtörténni. 

D e ha ez a hiba már akkor el is követtetett, elemi köve
telmény lett volna ezt a mulasztást még a törvény életbelép
tetése előtt pótolni, helyesebben a pótlás lehetőségét megkísé
relni, nem pedig a félmunkát abbahagyva, a létesített új 
intézményeket hatáskörnélküliségükben magukra hagyni, az 
erdőbirtokos társadalmat és az erdőmérnöki kart fölösleges 
zaklatásnak kitenni, s ezáltal közvetve az erdőmérnöki kar 
tekintélyét fokozatosan, de biztosan alábbszállítani. 

De tovább megyek. 
Szabad-e még ma is az abszolút mozdulatlanság állás

pontjára helyezkedni, s ölhetett kezekkel nézni, mint őrlődik 
fel értékes erdőmérnöki személyzetünk, mint szélesedik sza
kadékká az a vékony repedés, amely az erdőbirtokososztály 
és állami erdészeti hivatalaink között azelőtt alig észlelhető 
volt , miként kényszerül improduktív munkára az a testület, 
amely eddig büszke vol t az eredményes munkateljesít
ményeire. 

Ugyebár n e m ! 

Nem fogadom el azt az ellenérvet, hogy várjunk, próbál
juk meg, hogy válik be az új rendszer? 

Annyi ra nem illik bele a meglevő keretekbe, annyira fél
munka, hogy minden percért kár. 



Elvégre egy porbasújtott ország közgazdaságának egyik 
jelentőé eleven tényezője a kísérleti nyúl szerepét nem vállal
hatja. 

Mi hát az oka ennek a beteges stagnálásnak ? 
Nem tudom, de a közel kétesztendős késedelemből józan 

ésszel következtetve, csakis az lehet a baj , hogy őszintén 
szólva, fáznak az ilyen természetellenes utólagos alapfalbe
építéstől, mert érzik, hogy ez a munka legjobb • esetben is 
csak félmunka lehetne. 

Dr. Ajtaival szemben tehát állítom, hogy erre a kétes
értékű munkálatra nincs szükség, mert ezzel olyan rendszeri 
támogatnánk, állandósítanánk, amely rendszerre ebben az 
országban sohase vol t szükség, tehát amely rendszert amúgy 
is el kellene törülni, másodsorban vitás, h o g y ez a császár
vágásszerű műtét a beteg állapotára való tekintettel egyálta
lában kivihető és megengedhető-e? 

Nem volt szükség az erdészeti közigazgatás államosítá
sára, helyesebben annak megkísérlésére, mert ennek ellenke
zőjét a történeti mult egyáltalában nem igazolta! 

A z új rendszer kakukfiók módjára, a rólunk-nélkülünk 
módszer alapján született. 

Ezt erősítsük meg újabb törvényalkotásokkal pusztán 
azért, mert megvan? V a g y tiszta merő álszégyénből? 

A hosszú indokolás helyett megszólaltatom e téren leg
nagyobb szaktekintélyünknek elismert Rochlitz Dezső ny . h. 
államtitkár urat, akinek ez ügyben még az év első hónapjában 
hozzám intézett és az említett dolgozatomban is közölt levele 
emigyen hangzik: 

„Nézetem szerint az erdészeti közigazgatást semmi esetre 
sem volna helyes a vármegyei közigazgatástól elkülöníteni és az 
erdőrendészeti ügyeik hatósági intézését államecrdészeti hivata
lokra bízni. Nem tartanám ezt helyesnek és megengedhetőnek 
még abbain az esetben sem, ha az egész vármegyei közigazgatás 
ánamosíttatnék. Hiszen az erdészethez hasonlóan a többi összes 
szakok: a közegészségi, közoktatási, ipari, vízjogi, közúti, mező
gazdasági, állategészségügyi, vadászati, halászati stb. igazgatási 
ágaik is mindmegannyian kívánhatnák a vármegyéktől való 
különválásukat és hatósági jogokkal és büntető hatalommal 
való felruházásukat. 

Csakhogy az1 ilyen irányú törekvések, ha tényleg megvaló
sulnának, az egész vármegyei közigazgatási rendszernek, ennek a 



magyar talajban született, nemzeti létünk egyik alappillérét 
alkotó intézményiünknek a szétforgácsolását és megsemmisítését 
eredményezhetnék, aminek aztán beláthatatlan következményei 
volnának. 

Itt tehát rendkívül nagy horderejű, egész közéletünket érintő 
olyan fontos kérdésről van szó, mely az erdészet érdekkörén jóval 
túlterjed, melyet tehát nem is lehet egyoldalúlag, tisztán erdé
szeti iSzaikszempontból elbírálni. 

De hát nézzük mégis az erdészet szemszögéből, hogyan is 
áll a dolog? Szükséges vagy indokolt-e egyáltalában, hogy az 
erdőrendészeti ügyek elsőfokú hatósági intézését a vármegyéktől 
elvonjuk? 

Hát olyan rossznak és tarthatatlannak bizonyult volna az 
1879:XXXI. t.-e.-be foglalt erdőtörvény életbelépése óta, közel 
egy fél évszázadon át működő magyar erdészeti közigazgatás, 
hogy annak szervezetét a természetes, fokozatos fejlesztés helyett 
egészen lé kell rombolni és helyéhe új alapokon mást építeni?! 

Bocsánatot kérek, de aki ezt merné állítani, az, enyhén szólva, 
legalább is nagyfokú tájékozatlanságáról tenne tanúbizonyságot. 

Az akkori földmívelésügyi miniszter már az 1890. évi műkö
déséről - a törvényhozás elé terjesztett terjedelmes, szakszerű 
jelentésében, mely első ízben számolt be © tárcának az 1879:XXXI. 
t.-c. életbelépése óta az erdészet terén kifejtett 10 éves tevé
kenységéről: emlékezetem szerint határozottan kijelentette, hogy 
úgy a kir. erdőfelügy elős égek, mint a közigazgatási erdészeti 
bizottságok a gyakorlatban olyan jól bevált intézményeknek 
bizonyultak, hogy azokat a jövőben is okvetlenül fenn kell 
tartani. 

És ennek a megállapításnak a helyességét az idézett törvény 
további végrehajtása során évtizedeken át szerzett bőséges 
tapasztalataink teljes mértékben igazolták. 

•Nincs tehát semmi szükség arra, hogy a vármegyékkel 
szakítsunk s azok kezéből az erdőrendészeti ügyek intézését 
kivegyük. Sőt egyenesen veszedelmesnek és a legnagyobb mér
tékben károsnak tartanám, ha ez a szerencsétlen eszme — mert 
másnak nem mondhatom — csákugyan állandósulna. 

Egy erdészeti, de báirmely más speciális szakhivatalnak, 
akármilyen hatáskörrel és jogokkal volna is az felruházva, néze
tem szerint sohasem lesz olyan hatósági- jellege, tekintélye és 
befolyása a közönségre, mint pld. a szolgabírói hivatalnak, vágy 
éppen a vármegyei központi szerveknek, melyek kezében a köz
igazgatás valamennyi ágazatának a szálai összpontosulnak. 

Az erdészeti köziigazgatás tehát a vármegyék közreműködését 
és hathatós támogatását szerintem nem nélkülözheti. Ellenkező
leg: csak azzal karöltve fejthet M megfelelő, sikeres tevékenysé
get. E nélkül könnyen csődbe juthat és az erdészet eddig féltve 
őrzött tekintélyének a lerontásához vezethet. 

Halálos vétek volna tehát egy a gyakorlatban kipróbált és 
jól bevált rendszert elejteni és az erdészeti közigazgatást és egész 
szakunkat előrelátható' nehézségeknek és veszélyeknek kitenni. 
. Mór az is felette nagy hiba: volt, amint ezt különben az 1925. 
évi február 4-én tartott ülésén a z Orsz. Erd. Egyesület igazgató 
választmánya is megállapította, hogy „az erdészeti igazgatásról"; 
szóló 1923. évi X-ViltCI. t.-c. aiz erdőfelügyelőségi intézményt, az' 
niaptörviényüüknek: az 1879:XXiKI. l-c.-neik. ezt a. legerősebb 
bázisát kiforgatta a maga valóságából; az utóbb idézett törvény-. 



ben megállapított, most is változatlanul fennálló 2. fokú erdő-i 
rendészeti hatóság mellett pedig egyszerűsítés (?!) okából még 
külön egy 3. fokai erdészeti hatásági fÓTumrendszert állított fel, 
amivel aztán olyau bonyodalmat és tarthatatlan .jogbizonyta
lanságot teremtett, melyhez foghatót aligha ismer Európa 

jogtörténelme. 
Ne folytassuk tehát tovább a rombolást, hanem hozzuk 

helyre mielőbb a már eddig is elkövetett hibákat és alkossuk 
meg az új erdőtörvényt, aminek észszerűen úgy is meg kellett 
volna előznie az utóbbi időkben létrejött erdészeti részletkérdé
seket tárgyaló apró-cseprő törvényeket." 

íme egy közel négy évtizedet erdészeti közigazgatási szol
gálatban eltöltött kitűnő szakférfiú véleménye. 

A tragikum a dologban az, hogy az 1923-ban megoldandó' 
feladat pedig olyan egyszerű volt, mint a kétszer kettő négy. 
Erről azonban már egyszer írtam. 

* 

A mai teendő tehát — ismétlem — nem az új, a, helytelen, 
a szükségtelen rendszer alátámasztásában, foltozgatásában áll,» 
hanem igenis a történeti fejlődés alapján álló, a hazai kere-' 
tekbe beilleszkedő régi rendszerre való mielőbbi visszatérés* 
ben keresendő. 

Ezzel nem azt mondom, hogy a régi rendszer hibáit is 
vegyük át. Fejlődjünk, haladjunk, de ne azon az úton,; 
amelyen 1923-ban elindultunk. 

Az államhatalom és a vármegyei önkormányzat szoros és 
teljes összhangban való együttműködésének kulcsa igenis a, 
már történeti múlttal bíró királyi erdőfelügyelöségi intézi 
mény volt. . 1 

Igen szerencsés összekötő kapocs vol t ez, amelyet nem' 
szétzúzni, hanem kifejleszteni, megerősíteni kellett volna, 
aminek elmar adhatatlanul be kell következni a jövőben. 

A visszatérés gyakorlati útja osak egy lehet: megalkotni' 
mielőbb az igazi erdőtörvényt, egységesen azt, a mi feltétlenül 
összetartozik. A belőle természetellenesen kiszakított 1.923. 
évi részlettörvénykéket — szelíden kifejezve — egyidejűleg 
revízió alá venni. A meglévő értékes személyzetet — mert 
hiszen egyelőre nagyobbat nem kaphatunk —• a régi királyi 
erdőfelügyelöségi intézmény kiépítése, és kifejlesztése mellett 
úgy felhasználni, hogy az hivatásának teljes mértékben meg-



felelhessen, hogy mindenki megfelelő hatáskör, de felelősség 
kiterjesztése mellett produktiv munkát végezhessen. 

Ar ró l nem is beszélek, h o g y a kincstári erdőgazdálkodást 
á legsürgősebben mentesíteni keik a közigazgatási teendőktől. 

# 

Most már néhány szóval arról is meg akarok emlékezni, 
h o g y miért tartom 'kivihetetlennek a dr. Ajtai által is félve-, 
tett hatáskörátruházási kísérletet. 

Éz már egyértelmű lenne az erdészeti közigazgatás álla
mosításával. Nagyon jó l jegyezte meg Rochlitz Dezső fentebbi 
levelében, hogy ezt a kérdést „nem lehet egyoldalulag, tisztán 
erdészeti szakszempontból elbírálni", mert itt egész közéletün
ket érintő igen fontos kérdésről: nyilván az egész közigazga
tás államosításának kérdéséről van,szó! 

Ehhez a tengeri k ígyóhoz akarjuk-e tehát kötni egész 
erdészeti adminisztrációnk életképességét! A d d i g várni a 
kátyúban, míg ezt a nehéz kérdést nagy politikusaink vala
mikor megoldják? 

V a g y talán annyira elbizakodottak voltunk, hogy egy 
ilyen nemzeti politikai szempontból elsőrendű fontossággal 
bíró rendszerváltozásra nézve a m. kir. erdöigazgatóságok 
felállítása praejudikálni fog? 

Csodálatos egyébként, h o g y a nagyközönség, s elsősorban 
a vármegyék még nem eszméltek fel az első komoly csákány
ütésre, aminek oka a mai letargikus helyzetben, nemkülön
ben abban a sajátságunkban rejlik, hogy nem szeretjük a mi 
szívfájdalmainkat a napisajtó nagydobján közhírré tenni. 

H o g y mennyire tájékozatlanok voltak a vármegye embe
rei, nem érdektelen jelenség, h o g y annak idején egyik dunán
túli vá rmegye főispánja nagy bankett keretében pohárkö
szöntő vek ünnepelte az erdészeti közigazgatásról szóló tör
vény megszületését. 

De ha egyszer közelebbről fogják látni a foltozgató törek
vés arculatját, vá j jon pohárköszöntővel fogják-e ünnepelni a 
megkezdett út továbbfolytatását? 

Éppen azért, mert magam is állami tisztviselő voltam s 
mert ismerem az utóbbi évek történetét, nem tudom vívmány-



nak és feltétlen haladásnak tekinteni az erdészeti közigazga
tás államosítását. 

Eltekintve attól, hogy maga dr. Ajtai is elismeri, h o g y 
az önkormányzati elemeknek az állami közigazgatásban való 
részeltetése olyan fontos alkotmányjogi elv, amelyet meg
dönteni nem lehet és nem is szabad, egyenes veszteségnek tar
tanám azt, ha egyfelől az erdöbirtokososztály kiválóságai, 
másfelől magánszolgálatban álló kiváló szakerők egyenesen 
kizáratnának az erdészeti közügyek intézéséből. 

V a g y talán az a felfogás érvényesült legutóbb, hogy csu
pán állami szakember lehet az erdőgazdasági érdekek szeren
csés Őre? 

Ugyanilyen alapon a másik oldalról az egyoldalúság, 
hatalmaskodás, túltengő bürokratizmus veszélyével, helyem 
kint kifejlődhető servilizmus vádjával állhatnának elő. 

A közelmúltból tudnék világos példát mutatni arra nézve, 
h o g y nagy szaktudással rendelkező erdőbirtokosnak, kitűnő 
szakemberek által elismert j ó szándékát mint hiúsíthatja meg 
a merev formákhoz ragaszkodó.bürokratikus felfogás. 

A z 1913. X . ti-e. 235. §-a kifejezetten kimondja, h o g y a 
közig, biz. gazd. albizottságnak tagjai az elnökön kívül : a 
saját kebeléből v a g y ezen kívül álló egyének közül választott 
két mezőgazdasági és két erdőgazdasági szakférfiú. 

Ebben én semmi veszélyt nem látok. 
Nem az a fontos, hogy két i lyen szakférfiú feltétlenül, 

állami szakember, hanem az, hogy odavaló kiváló szakférfiú 
legyen. 

További fejlődési fokozat lehetne annak körülbástyázása, 
intézményes megszorítása, hogy erre a polcra csakugyan 
kiválóságok kerüljenek, de ideális körülmények között erre 
sincs feltétlenül szükség. 

A helyes erdészeti közigazgatás súlypontja a kir. erdő
felügyelő egyénisége. Ö a garanciája az ügyek megfelelő 
intézésének, ezek nevelése, kiválasztása pedig úgyis teljes 
mértékben az erdészeti kormányzat kezében van. 

Hiszen mit mutat a gyakorlat. A z ügyek oroszlánrészét 
a kir. erdöfelügyelő referádája alapján elnöki úton intézik el. 



E z azt mutatja, hogy lényegileg még erre a kis bizott
ságra sincs minden esetben feltétlen iszükség, hogy a meg
felelő tudással, súllyal és tekintéllyel bíró kir. erdőfelügyelő 
a feltételezhetöleg mindenkor helyes akaratát mindenkor 
keresztül is tudja vinni. 

E z a kis bizottság az önkormányzati elv kifejezés re jutta
tása mellett igenis j ó arra, hogy szélsőséges merevségeket 
megakadályozzon, de elsősorban j ó arra, hogy a kir. .erdő
felügyelő szakszerű intézkedéseinek határozati formában 
külső díszt, súlyt és tekintélyt nyújtson. 

A dr. Ajtai által1 említett helyi és országos jellegű ügyek 
szerint elkülönített hatáskörök megosztását a vármegyei ön
kormányzat méltóságába ütközőnek és különben is gyakorlati
lag kivihetetlennek és előnynélküli módosításnak tartom. 

Itt mindjárt rátérek az ügyeknek tanácsszerű intézésére. 

Tisztelet, becsület a bölcs tanácskozásoknak, elismerem 
sokszor igen szép eredményeket produkálhatnak. 

D e a közigazgatásban nem mindig szükségesek. 

E g y jó l képzett kir. erdőfelügyelőnek nem szabad taná
csok után szaladgálni, hiszen ezt a, legtöbbször sürgős intéz
kedést involváló ügyek az ügy sérelme nélkül meg sem 
engedik. 

Itt újból Rochlitz Dezső Nesztorunk szavaira utalok, aki 
áz ügyeknek tanácsszerű intézését illetően még első indítvá
n y o m idején így nyilatkozott: 

„Törvények, szabályok alkotásánál igenis van helye a tanács
kozásoknak. 

De a végrehajtás során, az adminisztrációban a folyó ügyek 
és konkrét esetek elbírálásánál ezt rendszeresíteni abszurdumnak 
tatrtom. Hiszen tapasztalásból tudjuk, hogy ilyen tanácskozásokon 
úgyis rendesen egy embernek a felfogása vagy akarata szokott 
érvényesülni, még pedig nem is mindig azé, aki a legjobban ért 
a. dologhoz, de inkább azé, aki leghangosabb, vagy akinek legma
gasabb a sarzsija. Hátránya az ilyen rendszernek a nehézkességen 
kívül az, hogu megoszlik a személyes felelősség. 

• Ezekre a hátrányokra a 'kir.. bíróságoknál már régen rájöttek 
és a tanácskozási rendszerről igyekeznek az egyes bírói rendszerre 
áttérni." 



Remélem elég lesz nekünk a régi kis bizottság' is, de még 
ez is osak akkor, ha olyan, a közgazdaságot általánosabban 
érintő kérdések kerülnek tárgyalásra, a melyeknek elbírálá
sánál nem a szigorúan vett szakszempontok bírnak döntő 
jelleggel. 

# 

Megdöbbenve olvastam dr. Ajtai cikkében egy kitételt, 
nevezetesen azt, hogy a hatáskör átruházásának szükséges
sége mellett idáig „csak egy indokot11 olvasott, amely „az 
egyéb közigazgatási ügyekkel kapcsolatban már régóta han
goztatott korrupció miatt tartja szükségesnek az erdörendé-
szeti ügyek intézését a törvényhatóságoktól elvonni". 

Ebből az alkalomból Ajtai „tisztelettel adózik az erély-
nek és bátorságnak, mely közigazgatásunknak ezt a kelévé
nyét a, nagy nyilvánosság előtt a felelősség teljes tudatában 
feltárni merte" stb. 

Szinte félve vettem újból kezembe az erdészeti igazgatás
ról szóló törvény indokolását, s megnyugvással állapítottam 
meg, hogy ezen az illetékes helyen, felelős tényező részéről 
ilyen általánosságban tartott súlyos vád nem hangzott el, 

Ne vegye rossz néven tőlem egyébként nagyrabecsült t. 
tagtársam, hogy én ugyanezen alkalomból önként őszinte 
sajnálatomat fejezem ki, ha felelős tényező, tehát feltétlenül 
szaktársunk részéről valahol és valamikor más helyen mégis 
csak elhangzott volna ez az általánosságban tarthatatlan 
súlyos vád, azt se vegye zokon, há én ezt a ténykedést nem 
erélynek és bátorságnak, hanem legjobb esetben meggondo
latlanságnak minősítem. 

A történelhiiség kérdésében nyilván félreértettem. Nem 
mondtam egyebet, mint azt, hogy az erdészeti közigazgatás 
a közel ezeresztendős vármegyei szervezettel szerves kapcso
latban is megreformálható, amely vármegyei szervezetnek 
alapjait megbolygatni egyenesen magyar nemzeti szempoát-
ból sohasem szabad, s egyoldalulag kikezdeni nem is lehet. 

Ha már most az erdészeti közigazgatást államosítjuk, ezt 
nyilván csakis a vármegyei önkormányzat gyökeres megboly-



gátasával érhetjük el, amely önkormányzat tudomásom 1 sze
rint hosszú történeti fejlődés eredménye, s amely a X V I . szá
zadban már teljes kifejlődését elérte. 

í g y hoztam összefüggésbe az erdészeti közigazgatásról 
szóló törvény szelleméből várható további rendelkezéseket a 
vármegye történeti alapjainak megbolygátasával. 

Sok egyéb apróságra is ki kellene még térnem, de mint 
mondtam lapunk terjedelme nem engedi. 

Befejezésül azonban még csak egy indokolásra terjeszke
dem ki, a mit talán legelőször kellett volna megtennem. Dr. 
Ajtai régi j ó erdőtörvényünk mielőbbi elhantölásának szük
ségeseégét azzal is megokolja, hogy „integritásunk- meg dőlté
vel a, viszonyokban. bekövetkezett változások is szükségessé 
teszik, hogy minél előbb a, kegyeletes emlékezésnél,- adassék át''. 

Ha ez volna az egyedüli indoka az új erdőtörvény benyúj
tásának, úgy j ó öreg erdőtörvényünk maradjon örökké válto
zatlan, mert bizonyára t. tagsársam velünk együtt egy 
percig sem tekinti a mai változott viszonyokat olyan végleges 
állapotnak, a melyre állandóan berendezkedni akarna. 

Sőt visszafordítom az indokot, ez az egyedüli indok az. 
amely régi törvényünk egyes kereteinek végső fenntartását 
lelkünkre köti. 

* 

Bízom benne, hogy t. tagtársam rövidesen azok közé fog 
tartozni, akik belátják, hogy, az utólagos alapfal aláhelyezés 
munkája meddő kísérletnek bizonyulna. Megismerve a benne 
rejlő rátermettséget és a közérdekű munka vállalására mutat
kozó készséget, úgy látom, egyike lesz azoknak, aki mihama
rébb előszedi csákányát, hogy közveszélyes épület minden 
egyes még használható tégláját károkozás nélkül minél előbb 
szétszedni segítsen. 


