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Erdészeti törvényjavaslatok. 
A nemzetgyűlés előtt nem kevesebb, mint öt erdészeti vonat

kozású törvényjavaslat fekszik: az erdészeti igazgatásról, az erdei 
alapról, az alföldi erdők telepítéséről és fásításról, az erdőbirtok
hitelről és az erdőgazdasági érdekképviseletről.*) 

Ezek a javaslatok a régi erdőtörvénynek, az 1879. évi XXXI. 
t.-cz.-nek csak egyes fejezeteit érintik, tehát még nem adnak teljes 
képet arról, hogy a kormány az erdők fenntartására nézve mily 
programmal bir, erre vonatkozóan csak további javaslatai fognak 
felvilágosítást adni. 

Azonban, ha a most benyújtott törvényjavaslatok nem is 
merítik ki az egész tárgykört, mégis bizonyítékai annak, hogy a 
kormány az erdőgazdaság oly kérdéseire is kiterjesztette figyelmét, 
amelyek törvény utján eddig szabályozva nem voltak. Ezek a 
kérdések az Erdészeti Lapok olvasói előtt nem ismeretlenek, mert 
a magyar erdészeti igazgatás jelenlegi vezetőjének, Kaán Károly 
h. államtitkárnak éppen lapunk hasábjain évekkel ezelőtt nap
világot látott eszméit látjuk a törvényjavaslatokban testet ölteni, 
az ő legsajátabb alkotásait ismerjük fel a javaslatok minden sorá
ban. Ő volt az, aki már régen az erdészeti adminisztrácziónak 
egyetlen, kollegiális alapon uyugvó szervezetben való egyesítését 
propagálta, az erdő faállományaiban rejlő tőke hitelképességét 
hirdette s abban az erdőt konzerváló tényezőt látott, ő ismertette 

*) A javaslatok abban az alakban, amint a nemzetgyűlés elé terjesztettek, 
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már évek előtt az erdőgazdasági érdekképviselet problémáját; s ha 
az erdőhitelre és az érdekképviseletre vonatkozó javaslatok tör
vénnyé lesznek, a magyar törvénykodex lesz az első, amely ezekre 
nézve rendelkezéseket tartalmaz. 

Ami pedig az Alföld fásítását illeti, sokkal közelebb fekvő 
az az idő, amelyekben ez a törekvés éppen Kaán lelkes felkaro
lása következtében oly időpontban nyert uj lendületet, amidőn az 
országra zúdult katasztrófa erdőségeink zömétől megfosztott és 
minden téren inkább csüggedést és lemondást tapasztalhattunk, 
semmint alkotó készséget. 

Ami elődeinek nem adatott meg, egy élet tapasztalatainak 
törvény alakjában való leszűrése, azt a szerencsésebb utód, aki 
egész lelkét, az erdő iránti mélységes szeretetét, lelkes tettrekész
ségét és forró alkotni vágyását, nemkülönben az állami adminisz-
tráczióba vetett erős hitét vitte bele az előttünk fekvő javaslatokba, 
a mai, maradandó alkotásokra egyébiránt oly kevéssé alkalmas 
időkben, immár odáig érlelte, hogy alkotásai a nemzetgyűlés előtt 
feküsznek. 

Amidőn ezeket a történeti igazságnak megfelelően meg
állapítjuk, ezzel nem mondunk le a kritika jogáról. Minthogy 
azonban a kormány különös késedelmessége a javaslatok közzé
tétele körül, megfosztott annak lehetőségétől, hogy azokkal ideje
korán foglalkozzunk, immár a rendelkezésünkre'álló csekély hely 
miatt is le kell mondanunk az előzetes bírálatról s csak utólag 
fogunk a törvénnyé vált javaslatokkal foglalkozhatni, abban az 
alakban, amint azok a törvényhozás retortáin átjutottak. A nyil
vános előzetes bírálatnak ezt a kizárását, amellyel a kormány el
járása egyértelmű, semmiképen sem tartjuk a jó ügy érdekében 
állónak s ezen nem változtat az sem, hogy az Országos Erdészeti 
Egyesület és a Magyar Erdőgazdák legújabban alakult szövetsége 
az utolsó pillanatban hevenyészve mégis megtette észrevételeit. 
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