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V. Fölolvastatott a közgazdasági és erdöszeti szakosztály f. é. 
iiiarlius 30-án közösen tartott ülésének következő jegyzökönyve: 

Szakosztályi elnök Lónyay Menyhért űr elöterjeszté a jelen ü -
lés közös tanácskozása alá bocsátott tá rgyakat , melyek nevezetesen 
egyrészről a hazai erdők föntartása s megóvása érdekében,, más 
részről pedig a vadászati és halászati jog szabályozása iránt kívánják 
a szakosztály véleményét. 

Az erdők megóvása érdekében igen becses anyagok feküdtek a 
szakosztály előtt. 

Ilyenek I ) a nm. m. kir. Helytartótanács ide vágó intézeményei 
s ezek közt különösen a mull évben 4730 sz. alatt a megyei hatósá
gokhoz bocsátott rendelet , melyben a nevezett főkormányszék kieme
l i , — »h°gy az erdők, mint az ország közkincse s vagyona gyanánt 
tekintett é r tékek , több mint fél század óta folyvást a törvényhozás, 
és kormánysz'k folytonos figyelmének s felügyeletének tárgyai levén, 
— miután sajnosán tapasztaltatott: hogy utóbbi időkben az erdöpusz-
titások, és az erdőtulajdon féktelen megtámadásai nagyobb mérvben 
űzetnek s ezen köznemzelivagyon pusztalása mindinkább nagyobb 
aggályt idéz e l ő , — komolyan lőnek több izben a megyék és illető
leg azok fökormányzói, különösen azonban 1862. é. marlius 20-ról 



17,591, és május 5-röl 18,566 sz. a. kibocsátott körrendeletekben föl-
h í v a , miszerint a járásbeli szolgabiróknak az erdöpusztitások szoros 
meggátlását s előforduló panaszok haladéktalan szigorú megvizsgálását, 
az okozott károk azonnali megbecslését s a szükséghez képest a me
gyei törvényszék elébe leendő terjesztését személyes felelet terhe alatt 
szoros kötelességükbe tegyék, a törvényszékeknél pedig oda hassanak, 
hogy az ily erdöpusztitási beadványok rögtön tárgyaltassanak, s a ho
zandó Ítéletek haladék nélkül foganatositassanak — mindezek felett 
pedig a megyei kormányzó urak folyvást és erélyesen őrködjenek. 

Ezen országos főkormányszék azon bizalomnál fogva, mellyel a 
megyei hatóságoknak s különösen a kormányzó uraknak az ily fontos 
és életbe vágó rendeletek folytáni erélyes intézkedései iránt — kell 
hogy viseltessék, bizton reményié, hogy az egész országban az erdők 
szoros oltalom alá véve , a pusziitok kárhozatos merényletei szigorral 
megtorolva — ez által a tulajdonjog erélyesen megvédve, a törvény 
s kormány tekintélye kellőleg föntartva leend. 

Azonban több előfordult panaszokbűi s különösen a m, é. ja
nuár 12-én 74 sz. alatt a kir. Helytartó Tanácshoz kibocsátott kir, 
udvari rendeletből sajnosán kellé megyőződni a felől, —• hogy daczára 
a fentebbi rendeleteknek — több megyékben, s különösen a kincstári 
uradalmakban az erdöpusztitási merényletek száma a múlt év folyama 
alatt még növekedet, s hogy a járási szolgabirák az ily pusztitási pa
naszok megvizsgálásánál, a kártételek megbecsültetésénél s a törvény
székek elébe terjesztésénél még több késedelmet s mulasztást tüntettek 
k i : — védtetelenül hagyatott a tulajdon, elnézetett a törvény s kor
mány rendeletek tekintélyének megsértése. 

Annál fogva még egyszer komolyan hivja fel a kir. Helytartó 
Tanács a megyéket s különösen azok kormányzóit, hogy az erdők ép
ségben tartása, — s minden pusztitási merényletek erélyes megaka-
dályoztatása felöl tiszti hatalmuk egész erejével gondoskodjanak, az 
erdöpusztitókat a községi elöjárók s más községek által figyelemben 
tartassák, a járásbeli szolgabirákat járásaikban ezen tárgy iránti külö
nös fölügyeletre személyes felelet terhe alatt kötelezzék, meghagy-



ván nékiek el nem maradható komoly következések súlya alatt, hogy 
mihelyt erdöpusztitási lilalomzár-rontási, vagy erdörendörségi esetről 
értesülnek — haladék nélkül vizsgálatot, s kárbecslést tétessenek , s 
az 1840 t. cz. értelmében nyomban járjanak el — illetőleg pedig a 
törvényszéknek haladék nélküli elitélés végett terjesszék elő. 

Atalában legfelsőbb rendelet folytán szorosan meghagyatott , — 
hogy a 200 fton aluli erdökárositások iránti eljárás — a mennyiben 
ingatlan vagyon elleni végrehajtást nem feltételez , a hivatott törvény 
4-ik §-sa szerint 15 napok alatt okvetlenül befejeztessék, — a já rás 
beli szolgabíró egyébként is állatidóul oda működni köteleztetvén : 
hogy ily vétkes merényletek elkövetése, czélszerü előleges rendelke
zések által, mennyire lehet, meggátoltassák, a vármegyéknek föladata, 
söt szoros kötelességük az lévén, oly esetekben, midőn a szokott rend
szerinti közigazgatási intézkedések a vagyonnak törvényszerű biztosí
tására elegendőknek nem mutatkoznak, renkivüli eszközöket is felhasz
nálni s a rakonczátlankodó bitorlók ellen szükség esetében a rendszeres 
fokozatú karhatalmat is annak utja és módja szerint igénybe venni. 

Ezekhez képest a megyei kormányzó urak s a megyék közön
ségei elegendökép értesítve lévén az erdőknek törvénytelen pusztításai 
s a tulajdoni jog megtámadásai ellenében követendő szigorú eljárás 
módozatai felöl, kötelességérzetüklöl ezentúl a kellő erélyes eljárást 
bizton elvárja a főkormányszék, s egyúttal meghagyja, hogy az ezen 
értelemben haladéktalanul megteendő intézkedések sikeréről — év-
negyedenkint körülményes jelentéseiket annál pontosabban, s minden 
további figyelmeztetés nélkül beküldjék, mivel ezek azonnal legfelsőbb 
helyre lesznek lélterjesztendök. 

Végül miután az 1862-ik évben 70658/862 sz. a. kibocsátott 
főkormányszéki intézmény által minden megyék a községi erdők fen-
tartása s minden pusztítások elleni gondos megóvása iránt részletesen 
utasíttattak, s egyszersmind a községi erdők álladókénak s jelen állapo
tának a közlött rovatos táblázati minta szerinti kimutatásának mielőb
bi feli erjesztésére felhívattak , midőn ezen gondos felügyeletre ismét 
figyelmeztetnek , egyszersmind kijelenti a kir. Helytartó Tanács , hogy 



a bekivánt kimntalásoknak a kiszabott határidőre leendő felterjesztését 
mindenesetre elvárja." 

De 2) a nm. m. kir. Helytartó Tanács , mindenesetre jóakaratú 
s erélyes rendeletei mellett, a fának az ország több részein naponkint 
növekedő szükségénél fogva, kiterjeszteni kívánta gondoskodását oly 
intézkedésekre is, melyek által nemcsak az erdők hanyatlása lehetőleg 
megóva , de kivált az oly igen fátlan magyar alföldön, a helyi ta
lajhoz képesti fatennelés országosan előmozdítva legyen : felhívta an
nálfogva az orsz. Magyar Gazdasági Egyesületet , hogy tüzetes eléter-
jesztést tenni szíveskedjék az iránt, hogy 

1) Az ország különböző vidékein mily hiterjedést nyertek, mily 
hatást és eredményt tüntettek fel a faültetések s erdő - gyarapításra 
vonatkozó közintézkedések, s hol és mily mérvben létesültek ezeknél 
fogva pagonyok ? 

2) Minő módok alkalmazása ál tal , s mily vidékeken vélné leg
inkább az Egyesület a pagonyok alapithatását minél nagyobb mérv
ben eszközölhetönek ? és az üdvös czél minél erélyesb gyámolitására 
mily irányban gondolná legszükségesebbeknek a közhatósági intéz
kedéseket ? — különös tekintettel az erdőpusztitások fékezésének 
módjaira. 

3) Miután a különben oly dús termöerövel megáldott magyar 
Alföld számos pontjai, a talaj sajátságánál fogva nem birnak kellő fa-
termelő képességgel , holott épen ezeken nemcsak a fa naponként e-
melkedö drágasága , de közegészségi s baromlenyésztési tekintetek is 
kívánatossá tennék , hogy az ottani fatermelést hátráltató helyi nehéz
ségek lehetőleg leggyözettethessenek, az Egyesület e kérdés tüzetes 
tárgyalására, az okok szakavatott elemzésére, és ezek alapján egy le
hetőleg biztos eredményre vezető gyakorlati javaslatnak az erdész
egyesület közbejöttével leendő előterjesztésére bizalomleljesen felhivatik, 
melyben a talajok különbségeihez képest legbiztosabban meghonosítható 
fanemek, s azok tenyésztésére legbiztosabban vezető gyakorlati mó
dok, — melyek közé a községek s birtokosok által tartandó faiskolák 
méltán sorozandók lennének — tüzetesen előadatnának; valamint azon 



befolyás mérve és módja is ér intetnék, melyet e fontos czél minél 
biztosabb és könnyebb elérésére a vidéki gazdasági egyletek hazafias 
buzgalma magokra vállalni hajlandó l enne , — melyek szerint ezen or
szágos kormányszék ez irányban leendő gyámolító intézkedéseinek biz
tos sikerét és eredményét alaposan reményleni lehessen. 

E felhívás következtében III) az Egyesület két szakavatott elő
munkálatnak jutott sbirlokába. Az egyik Lónyay Gábor egyesületi a l 
elnök űr beadványa a magyarországi erdők föntartása , különösen a 
községi erdők fölölti fölügyelet, s a faültetések érdekében; a másik a 
magyar Erdészegylet emlékirata, melyet e hazai intézet, a Lónyay Gá
bor urnák vele közlött beadványára az országos Magyar Gazdasági 
Egyesülettel közölni szíveskedett. 

A szakosztály mind a nm. m. kir Helytartó Tanács intézményeit 
s felhívását, mind pedig az említett két rendbeli s átalában erdésze
tünk fejlődése kérdését alaposan és minden oldalról tárgyaló javaslatot 
érdemlegesen megvitatván, a kifejlődött eszmecsere folytán mindenek
előtt azon megyözödésre ju to t t , hogy Magyarországon a nemzetgaz-
dászati érdekeknek teljesen megfelelő rendszeres és virágzó erdömive-
Jés életbeléptetésére törvényhozási intézkedés kívántatik, még pedig 
oly törvényhozási intézkedés, mely a kiválólag erdömivelésre alkalmas 
területeknek befásitá«a, a létező erdők rendszeres mivelése , az erdei 
szolgálólányok rendszerezése, a községi erdők czélszerü keze lése , az 
«rdei rendőrség helyes gyakorlása, és erdészeti szakférfiak képezésének 
fontos kérdései iránt az ország különböző vidékei sajátságának és é r 
dekeinek kellő tekintetbe vétele mellett intézkednék. 

Miután ezen nemzetgazdászati fontos kérdés törvényhozási uton 
is csak az esetben oldalhatik meg czélszerüen, ha szakemberek átgon
dolt véleménye alapján előmunkálatok fognak a törvényhozás elé lei 
terjesztetni , — hogy a magyar országos gazdasági egylet e tekintet
ben is a maga részéről kötelességét telyesi lse: a szakosztály szüksé
gesnek véli egy bizottmány kinevezését, melynek feladata lenne azon 
tárgyak iránt okadatolt törvényjavaslatot készíteni, melyek az erdészeti 
Mgyre vonatkozólag törvényhozási intézkedést szükségeinek. 



Ezen bizottmány elnökéül lelkére Lónyay Gábor urat s tagokul 
Divald Adolf, Hajós József, Szathmáry Károly, Wagner Károly és líei-
winkler Károly urakat, kik javaslatukat elkészítvén, ez újabb szakosz
tályi tárgyalás alá vétetnék, söt miután már az eszmék formulázva 
lennének czélszerü volna a munkálatot az erdészeti egylet e tekintet-
beni megbízottjaival is újabb tanácskozás alá venni , és ez irányban 
teendők iránt az Erdészeti Egylettel eszméket cserélni. 

Ez uton lehetne reinényleni , hogy ha majd hazánk törvényho
zása az anyagi kérdések közt az erdészeti ügy szabályozására terjeszt
heti figyelmét: elibe egy becses előmunkálat fog kerülhetni. 

Azonban midőn egyrészt úgy van meggyőződve a szakosztály , 
hogy a jövő törvényhozás feladata az annyira fontos erdészeti ügyet 
egy rendszeres erdészeti törvény által szabályozni; másrészt mellöz-
hetlen kötelességének ismeri megmondani nézetét az addig is szüksé
ges intézkedések és teendők iránt. 

Mindenekelőtt szem előtt tartandónak véli az erdőkre nézve fen-
álló régibb törvényeket u. m. az 1807 XX. XXL és 1840. IX törrény-
czikkeket, és úgy találta, hogy ha ezen törvényekben kimondott elvek 
czélszerüleg, erélyesen és következetesen alkalmaztatnak, kellő kímé
letével a magán birtokosok érdekeinek, azonban mindenek felett a 
nemzetgazdászati érdekeket szem előtt tartva : addig is, mig újabb 
törvényhozási intézkedés az erdészeti ügyet szabályozná, sok tekintet
ben üdvös eredmény fog elérethetni. 

A szakosztály az erdőmivelés elhanyagolt állapotának, az or
szágszerte terjedő erdőpuszlitásnak okait a következőkben véli fölis
merni : 

Mindenekelölt akadálya az erdömivelésnek és előmozdítója az 
erdöpusztitásnak a több helyütt még keresztül nem vitt birtokrende
zések. Hol még fennáll a volt jobbágyok faizási és legeltetési joga 
az urasági erdőkben, ott rendszeres vágások alkotása — ha azokra 
nézve a hatóság részéről erélyesen nem támogattatik — lehetlen. 

Ha a közbirtokosságokban, mig az arányositási per le nem folyt, 
mindenki elkülönített erdejét ki nem nyerte , hanem közösen használta-



lik faizás és legeltetéssel az erdőterület, ha kellő erélylyel és lelkiis
merettel kezelt zárgondnokságok nem léteznek; szomorú, elhagyott , 
elpusztult az erdők állapota. 

Ezen bajon ugyan gyökeresen csak a tagositási és arányositási 
pereknek országszerte leendő mielőbbi végrehajtása által lehetne segi-
teni; azonban ha a föntidézelt törvényeket tekintjük, törvényes mód 
lenne arra adva, hogy a szolgálmányok alatti erdők a czélszerü vágás
forgás szerint használtatván, évenkint a vágás alá jött terület szoros 
tilalom alá vétessék, a közbirtokossági közös erdők zár alá vétetvén, 
csak a növés arányához képest használtathassanak. 

Továbbá ugyanezen idézett törvény értelme szerint , a volt ú r 
béresek közös e rde i , miután a földesúri jog megszűntével ezek többé 
a földesúr felügyelete alá nem tartoznak — okszerű kezelés és hasz
nálat czéljából hatósági felügyelet alá lennének állitandók. 

Második oka az erdők gyakori pusztulásának : az erdei rendőr 
ség kezelésének teljesen rendezetlen állapota. Léteznek részletes tö r 
vények, melyek megszabják, mikép kellessen a közhatóságoknak az e r 
dei kárlételeknél eljárni; azonban a Nagyméltósága Magyar király Hely
tartó Tanács leniemiitett erélyes intézményei is — melyek kellő siker 
nélkül maradtak — a küzhatósági tisztviselők sokoldalú elfoglaltatásai 
miatt az erdei mivelésnek kellő védelmet ritkán szolgáltatnak. 

Végre egyik föoka az erdömivelés elhanyagolásának a z , hogy 
nálunk még eddig úgyszólván semmi se történt az erdészeti tudományok 
ter jesztésére, átalánossá té te lére , hazánkban mely oly nagy erdőterü
lettel bir , melynek nagyobb része kizárólag erdömivelésre fordítható, 
csak egy erdészeti iskola létezik; már pedig mindaddig, mig az ok
szerű erdészeti nevelés el nem lerjed, mig mindenki könnyen nem kap
hat az erdömivelésl é r tő , a hazai nyelveket biró erdészeket, nehezen 
fog átalánossá válni az erdők czélszerü kezelése. 

A szakosztály ezen véleményének előre bocsátása után, addig 
is, mig a magyar törvényhozás intézkedhetnék, azt hiszi, hogy 

a) Mindenekelőtt a magas kormánynak gondoskodni kellene a 
közigazgatás orgánumainál, erdösebb vidékeken wegyénkiut, másutt v i -



•li'krnkint szakértő körerdészek felállilásáról, kik az állam erdészeti ér
dekeit képviselnék, az erdők föntartására, czélszerü művelésére ügyel
nének és az erdei rendőrséget egyenesen kezelnék. 

A közigazgatási végrehajtó tisztviselőt, tehát első rendben a 
szolgabirákat illetné az erdészeti ügy kezelése. De hogyan fogja a 
közigazgatási tisztviselő — kiről nem lehet feltételezni, hogy az erdé
szeti tudományokat és tapasztalatokat birja — meghatározni, hogy a 
községi lezárolt, vagy szolgálmányokkal terhelt erdőkben minő vágás-
forgás és arány hozandó b e ; hogyan fog az erdei kártételek felett 
egyenesen Ítélhetni? fog-e átalában kellő érdekeltséggel viseltetni az 
erdészeti ügy virágzása i ránt? 

Ha tehát azt akarja a kormány, kogy hazai erdészetünk a vég
pusztulástól megóvassék, az erdős vidékeken a megyei kürerdészek fel
állítása elkerülhetlen. 

b) Ezen körerdészeknek legelébb is feladatuk l enne : kerüle
tükben az erdők állapotáról a kellő statistikai adatokat öszveállitani, 
melybe felveendők lennének a községi erdők, — a közbirtokossági 
közös erdők, végre mindazon területek, melyek ha nem is községi vagy 
osztatlan közös erdők], de talajuk és fekvésüknél fogva más jövelmező 
gazdasági üzletre nem alkalmasok. 

A szakosztály ügy véli, hogy ámbár a létező törvények minden 
pusztításnak indult erdők hivatalbóli lezárolását megengedik , de mind
azon magán erdőterületeket, melyek más hasznosabb müvelésre fordít
hatók — miután a törvény hozatala óta félszázados gyakorlat az ily 
területek művelés alá vételét nem akadályozta, és ennek akadályozása 
vagy megszorítása mellett magasabb küzgazdászati okok nem szólnának, 
kivált miután az a birtokjog nevezetes korlátozásával járna — nem 
tart ja 'ezen körerdészeti orgánumok teendői alá tartozóknak; úgy ha
sonlókép ez ellenőrzés alá nem esnének azon rendezett tanácscsal 
biró nagyobb városok területei sem , melyek eddig rendes erdei mű
velést létesítettek és azt folytonosan fentarlják. 

c) Ezen öszveirásban foglalt különböző minőségű erdők tartoz
nának a körerdészek felügyelete alá, még pedig szorosabban kezelésük 



alá adatnának a községi közös erdők, ők gondoskodnának ez esetben 
a községi erdöbirákról, az ö véleményük alapján határozná meg a ha
tóság a vágások térmértékét és számát, használatmódját sat. szóval, e -
zeu községi erdők a körerdészek egyenes felügyelete alatt állanának; 
azokat időközben megtekintve, állapotjuk felett jelentéseket tévén, a 
községi erdők jó kezelését biztosítanák. 

d) A közbirtokossági osztatlan erdőknél fölügyelnének arra, hogy 
azok szabályos vágás szerint használtassanak és a birtokossági zár
gondnokok kötelességüket teljesítsék, mulasztásokat a hatóságnak b e 
jelentsék, hogy az 1807-diki törvény értelme szerint azok hivatalbóli 
lezárolását eszközölhessék. 

e) Az úrbéri szolgálmányokkal terhelt erdőknél a földbirtokos
ság folyamodása folytán, a körerdészek közbejöttével, söt véleménye 
nyomán vétetnének az évenkinti vágások tilalom zár alá. 

f) A körerdészek különös teendőjük lenne az 1840. IX. 22. 23 . 
29. 31 és 32-dik §§-ok szerint az erdei kártételeknél, mint rendőri 
tisztviselők, az erdei rendőrséget kezelni. 

g ) Miután a szakosztály azon meggyőződésben van, hogy a mint 
egyrészt nem szeretné azon magánbirtokosok szabad rendelkezési jogát 
korlátozva látni, kik szántásra és kaszállásra alkalmas erdőterületeiket 
jövedelmezőbb gazdasági üzletre fordítani kívánnák; ügy más részt azt 
hiszi, hogy mindazon területek erdőnek való meghagyása és r endsze 
res erdömivelés alá vétele, magosabb közgazdászati és égalji indokok
ból kívánatos, melyek bérezés vagy sziklás, úgy könnyű homok t e r 
mészetüknél fogva más hasznos mivelési ágra nem alkalmasak. 

Tehát a körerdészek kötelesssége lenne , minden oly e s e t e t a 
hatóságnak feljelenteni, midőn ily erdőterületek rosz kezelése nyilvá
nossá lett, hogy a hatóság a törvényes zár alá vételt eszközölhesse. 

h) Üdvösen halhatnának a körerdészek a községi faiskolák czél
szerü kezelésére, a faültetések előmozdítására és átalában az erdészeti 
ismeretek terjesztésére. 

Tehát csak akkor vár kellő sikert a szakosztály a létező tör 
vények , kibocsátott felsőbb rendeletek és az erdei rendőrség szigorú 



végrehajtásától, lia ily hatáskörrel és halósággal felruházott, a hazai 
nyelvekéi értő magyar körerdész tisztviselők fognak reudszeresitletni, 
ha azok működése a létező törvények alapján czélszerüleg szabályoz-
tatni és ellenőriztetni fog. Végre 

i) Mivel épen a kisegítő közegek felállítására nagy súlyt helyez 
a szakosztály, és mert érzé az amiatt fölmerüli agodahnat, hogy a ja
vaslatba hozott állások betöltésére alkalmas szakférfiakat kellő számmal 
találni lehesen ezúttal figyelmeztetni óhajtja a Nagyméltóságú magyar 
királyi Helytartó Tanácsot: gazdasági és erdészeti iskoláknak szüksé
ges számban és mielébbi felállitátására. 

A mi a községi erdőkre nézve javaslatba hozott tér minimum 
meghatározását illeti , a szakosztály is osztozik az erdészegylet azon 
nézetében, hogy ezen tér-minimum fontossága vidék s egyéb körül
mények szerint igen változó s e részben átalánosan érvényes mennyi
ség alig szabható k i , legfeljebb a hasonvidékek öszszeállitása esetében 
s még jakkor is a megyei felügyelök dolga volna kétség esetében 
s bizonyos községre való tekintettel meghatározni, váljon erdeje to
vábbra is ugyanazon terv szerint kezeltessék-e vagy nem. 

Egyébiránt a faültetések eszközlésére a szakosztály czélhozve-
zetönek nem tartja a parancsoló módot és kényszerí tést , valamint 
a pusztítások meggátlásánál sem a büntelések szigorúságától várja 
a sikert 

Tagadhatlan, hogy a faültetésnek már a gyermeki korban meg-
kedvelletésére a legalaposabb eszköznek látszik : az iskolák és lelké
szek által hatni a népre; erre nézve azonban szükséges , hogy a ta
nítók már a praeparandiában képeztessenek e feladatra, hogy azután a 
a gyümölcsfa-tenyésztést mindenült gyakorlati tantárgygyá tehessék 
és alaposan taníthassák. 

Sokat tehetnének a faültetés megkedveltelésére s faiskolák á I-
l i t á s á r a a vidéki gazdasági egyesületek is az által, ha a fatenyész-
tés körül szorgalmat kifejtő egyéneket vagy egész községeket i s , ju
talmakkal vagy dicséretekkel tüntetnék k i , s ösztönöznék a további 
sikeres munkára : s ha kertjeikben a vidék talajához alkalmas facse-



metéket nagy számmal termelnének s azokat kiiiltetés végett ingyen 
kiosztanák. 

A faültetés terjedésére végül a szakosztály nemcsak méltányos
nak, hanem mulhatlanul szükségesnek látja, hogy a befásilás alá fogott 
földtér legalább 15—20 évig adómentes legyen. A faültetések csak 
hoszabb idő után nélkülözik a költséges gondozást, s az általuk elfog
lalt földtér néha pár évtizedig sem ad hasznot, s így eléggé indokolva 
van az, hogy a faültetésezö legalább is ne tartozzék adót fizetni azon 
földtől melyre csak költekezik, de melynek hasznát nem veheti. 

A vadászait és halászatijog szabályozására nézve, végleges tár
gyalás előtt a szakosztály az idevágó adatok összegyűjtését, továbbá 
az erdészegylet ez érdembeni emlékiratát és Dr. Pólya József egyesü
leti tag értekezletét a haltenyésztésről, mint előmunkálatokat egybe
állítani szükségesnek látván, e munkával az erdőszeli bizottmányt azon 
utasítással bizla meg, hogy e tárgyban megindítandó tanácskozásaihoz 
az illető szakok embereiből hívjon maga mel lé , s azok közreműködé
sével javaslatot dolgozzék ki. 

Az igazgató választmány helyeslő a szakosztálynak azon véle
ményét „hogy Magyarországon a nemzetgazdászati érdekeknek teljesen 
megfelelő rendszeres és virágzó erdömivelés életbe léptetésére tör 
vényhozási intézkedés, mely a kiválólag erdömivelésre alkalmas te rü
letnek befásitása, a létező erdők rendszeres mivelése, az erdei szol-
gálmányok rendszerezése, a községi erdők czélszerü kezelése, az erdei 
rendőrség helyes gyakorlása, rendes erdösz-rendörök felállítása és e r 
dészeti szakférfiak képzésének fontos kérdései iránt az ország külön
böző vidékei sajátságainak és érdekeinek kellő tekintetbe vétele mellett 
intézkednék., — Miután pedig ezen nemzet-gazdászali fontos kérdés 
törvényhozási uton is csak az esetben oldható meg czélszerüen, ha 
szakemberek átgondolt véleménye alapján előmunkálatok fognak a tör
vényhozás elé terjesztetni, hogy az orsz. magyar Gazdasági Egyesület 
maga részéről e tekintetben is kötelességét teljesítse, a szakosztály 
véleméyével egyezöleg az igazg. választmány szintén szükségesnek 
véli egy bizottmány kinevezését, melynek feladata lenne azon tárgyak 
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iránt okadatolt törvényjavaslatot készitoni , molyok az erdészeti ügyre 
vonatkozólag törvényhozási intézkedést szükségeinek , s ezen bizott
mány elnökéül Lónyay Gábor urat tagokul pedig Divald Adolf, Hajós 
József, Szalhmáry Károly, Wagner Károly és Beiwinkler Károly urakat 
kéri fel, hogy ha majd hazánk törvényhozása az anyagi kérdések kö
zött az erdészeti ügy szabályozására is fogja kiterjeszthetni figyelmét; 
elibe egy becses előmunkálat kerülhessen : kinyilatkoztatta azonban az 
igazg. választmány, hogy mindaddig, mig a rendes törvényhozás er
dészeti törvényeket nem alkot , a kormányt illeti az 1807-ik XX. és 
XXL és 1840-ik IX-ik törvényczikkelyek értelmében ezen törvények
nek szigorú alkalmazása által az erdők fentartásáról gondoskodni. 

A községi erdők föntartását és megóvását illetőleg ped ig , — 
megszűnvén 1848-ban a földesúri felügyelet a községi erdőkre nézve 
— azoknak okszerű kezelése és használata czéljábóli felügyelet egye
dül és kizárólag szintén a közigazgatást illeti, hogy azonban a közi
gazgatás a községi erdők feutartása és megóvása körül sikeresen járjon 
el, szükséges, hogy a kormány részéről a fönt nevezet törvények szi
gorú foganatosítására nézve kellő őrködés gyakoraltassék. 

A szakosztály által ajánlott körerdészek felállítását azonban nem 
tartja az igazg. választmány jelenleg éleibe léptethelőnek a törvényho
zásnak az erdészeti törvényekbeni ietézkedése előtt. 

A terjedelmesebb faültetések sikeresb eszközölhelésének egyik 
legfőbb feltételéül tartja az igazgató választmány is a faiskolák alapí
tását , s miután a felügyeleti jog ezek felett is a közigaztást illeti, 
s zükséges , hogy az abbeli feladatát, — miszerint űgy a már eddig 
megyei és községi faiskolákúl használt vagy e czélra szánt , valamint 
a folyamatban lévő tagosítások alkalmával e czélra kihasított térek is 
valóban faiskolául , nem pedig egyébb czélokra használtassanak. vagy 
parlagon heverjenek, — a fent emiitett törvények szigorú alkalmazása 
mellett gyakorolja. 

A szakosztálynak a vadászat és halászati jog szabályozása 
iránti véleményét az igazgató választmány egész terjedelmében he
lyesléssel fogadta. 


