
;ajs összes többi érdekelt nemzettel teljes egyetértésben 
cselekedjünk. 

Ezért van szerencsém a kongresszushoz a következő 
tiszteletteljes javaslatokkal fordulni: 

1. hogy az érdekelt nemzetek között a természetvédelem
ről szóló már meglévő törvények kölcsönösen kicserél
tessenek; 

2. hogy a békeszerződések értelmében más államok tulaj
donába került természeti emlékek az utódállamok által ha
sonlóan fenntartassanak és megvédessenek. 

örömmel közölhetem, hogy a kongresszus fenti előadá
somat és az azzal kapcsolatos javaslatokat általános tetszés
sel fogadta s igy remélhető, hogy a záróülés ezeket a javasla
tokat el is fogadja. 

Befejezésül közlöm, hogy Sarasni Pál, svájci tanár és a 
berni nemzetközi tanácsadó bizottság elnöke terjedelmes 
emlékiratot terjesztett a mostani kongresszus elé, melyben 
arra törekszik, hogy a berni nemzetközi bizottságot mielőbb 
a mostani viszonyoknak megfelelő alakban újból életrekeltse. 

Az erdészeti törvényjavaslatok tárgyalása.*) 
. (Befejező közlemény.) 

Az alföldi erdők telepítéséről és fásításáról szóló törvény
javaslatot a nemzetgyűlés március hó 6-iki ülésén vette tár
gyalás alá. 

Marschall Ferenc előadó nagy hozzáértéssel mutatott rá 
a javaslat renclkivül nagy fontosságára s megállapitotta, hogy 
a mult század óta ez a törvényjavaslat az első lépés abban a 
mozgalomban, amely a nagy magyar Alföldet a gazdasági 
megújhodás területévé kivan ja átalakitani. 

Az Alföld speciális gazdasági, közgazdasági és egészség
ügyi viszonyainak egyik oka a Duna-Tisza szabályozása, 
mellyel akaratlanul is hozzájárultak ahhoz, hogy az Alföld, 
különösen a szárazabb évszakokban, valóságosan tropikus 

*) L. Erdészeti Lapok 1923. III. füzet 96. old. és IV. íüzet 131. old. 



klímájú legyen; a másikök pedig egy nagyszabású erdészeti 
politika inaugurálásának elmulasztása. >• • 

A fahiány és az ebből folyó gazdasági elmaradottság 
nagy baja az Alföldnek. Az egykor hatalmas alföldi erdő
ségeket kipusztitották, pedig az 1879. évi X X X I . t.-c.-nek is 
légfőbb célja az erdŐpusztitás megakadályozása volt. Dö célját 
csak részben érte el, mert az ország erdőállományát itulájdoh-
jögi minőség szerint két csoportra osztotta és mindegyikére 
más és más anyagi jogszabályokat állított"fel. Mig a 17. § álá 
tartozó erdőkre kimondotta az- "üzemterv szerinti kezelés k ö t e 

lezettségét, addig az egyéb erdőkét teljesen szabadjára 
engedte. 

Az erdőkkel eltűntek azok a védőfalak, amelyek konzer
válták a csapadékot s felfogták a szeleket s az Alföld tüdő-
vészt terjesztő sivataggá változott. 

A száraz klima sorvasztókig hatott a mezőgazdaságra is 
s ezt a hatást fokozta még a speciális helyzetből támadt az a 
rablógazdálkodás, hogy a szalmát, a trágyát ahelyett, hogy a 
föld javítására fordították volná, fá hiányában eltüzelték. 
Az erdősítések terén Szeged és Kecskemét városát állítja fel 
mintaképül s ha e városoknak nem akadt eddig követőjük, az 
alföldi Városokat és községeket törvénnyel kell erre kény
szeríteni. 

. Elsőnek Gaál Gaszton szólott a javaslathoz. A maga ré
széről is szükségesnek tart minden oly intézkedést, melynek 
célja az erdőt a magyar fajjal megszerettetni1, csak az a. kí
vánsága, hogy mindezen intézkedés ne a magángazdaságba 
való beavatkozással, hanem a magántevékenység felserkenté
sével iparkodjék a kitűzött célt elérni. 

Feltétlenül helyesli a törvény intencióját, csak bürokra
tikus éleit szeretné lefaragni és az erdészeti apparátusnak 
adott túlzott hatalmat eliminálni. 

Kifogásolja a javaslat 3. §-át, amely erdőgazdasági kény
szer alá akar helyezni oly területeket, melyek mezőgazdasági 
célokra alkalmasak. Kifogásolja azt is, hogy a javaslat nem 
tesz különbséget a használati korlátozások tekintetében. Ugy 



az erdőkre, mint a fásításokra és kopárokra, valamint a ter
mészeti emlékekre és fasorokra imperative kimondja, hogy 
azokat ilyenekiil kell állandóan fenntartani, Biztosítékot, kér 
a törvényben arra, hogy ne lehessen minden legelőterületre 
ráhúzni a fásítási kényszert, v 

• Kihagyandónak véli a javaslat ama rendelkezését, amely 
szerint minden birtokos tűrni tartozik, hogy az állami közegek 
birtokát bejárhassák, azon ' méréseket és talajvizsgálatokat 
végezzenek és a mérési jeleket felállitsák. Kívánja, hogy min
den birtokos a területe kijelölése ellen emelhető észrevételeit 
élőszóval is előterjeszthesse, amit az eljáró közeg köteles 
legyen jegyzőkönyvbe venni, . • 

A beerdősitendő területekre vonatkozólag nemcsak a föld
adó alól való mentességet kívánja kimondatni, hanem, miután 
a beerdősitett területet rövidebb-hosszabb ideig egyáltalában 
semmi jövedelmet sem nyújt, az adómentességet a jövedelmi 
adóra is kitér jesztendőnek véli. • . , " 

A községek által, faiskolák céljaira ingyen adandó terü
letek nagyságát a beerdősitendő területhez mérten arányosan 
kívánja megszabni s annak leszögezését kéri, hogy a közsé-. 
geknek ingyenes területadásra vonatkozó kötelezettsége csak 
addig tartson,' amíg az illető községekben befásítandó terüle
tek vannak, , • . . . 

Mentesíteni, kívánja a községeket a. csemetekert munká
lataihoz szükséges igás- és kézinapszámosok kiállításának, 
valamint az erdészeti alkalmazottak és munkások elszállásolá
sának kötelezettsége alól. 

Kifogásolja azt,, hogy a törvényjavaslat hatályát,minisz-
W í rendelettel ki lehet terjeszteni az ország egész területére. 
Nem tartja eléggé világosaknak a büntető rendelkezéseket s á 
büntetéspénzek, hoyaforditásánál a. javaslatban foglalt arányt 
uiegfordítani kéri. A törvényjavaslatot a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadja. 

A vita március hó 7-én folytatódott. • 
' E l s ő felszólaló '-'Czettler- Jenő' volt.' Melegen üdvözli a ja

vaslatot, melyről látni, hogy nagy tapasztalatoknak, egy élet 
munkájának leszűrt eredményé." i 



Az Alföld gazdasági problémájával foglalkozik. Minden 
gazdasági reformnak alapja a hitelkérdés. Ha ezt meg nem 
szervezzük, az alföldi erdőtelepítésről szóló javaslatból sem: 
lesz eleven élet s minden jóindulat és megértés mellett is csak 
papíron maradnak a tervezett intézkedések. 

Az Alföld, mint gazdasági egység, először jelenik meg 
ebben a javaslatban, amely javaslat kezdete az Alföld reorga
nizációjának. Már a földbirtokreforffi-javaslat tárgyalásakor 
rámutatott arra a hibára, hogy a telepítésről nem volt benne 
gondoskodás s egyszersmind felhozta azt is, hogy a telepítés 
céljaira az Alföld homokos, szikes és lápos területeit kell fel
használni. Ez azonban egy nagy gazdasági programm fel
adata, melynek első láncszeme a jelen javaslat 

Minden előkészités nélkül azonban a jelzett teriileteket 
telepítés céljaira felhasználni nem lehet, mert az odatelepb 
tettek elpusztulnának. De hogy az előkészités terén SZÍVÓS, 

kitartó munkával mily eredményeket lehet elérni, azt élénken 
igazolja Deliblát, mely az erdészet örök dicsősége. Sürgeti 
az alföldi iskolaügy reformját. A haladás, a 'tanulás és előre-
törekvés iránti érzéket az iskolában kell a lelkekbe oltani: 
Csak az igy nevelt gazda fogja megérteni, hogy mit jelent 
mezőgazdasági üzeme szempontjából az erdősítés. 

Az állattenyésztés fejlesztése szempontjából a közlegelő
ket kellene szisztematikusan kiépíteni s aki az erdősítéssel az 
Alföld hasznavehetetlen területeiből jó legelőt teremt, az az 
ország második megalapítója lesz. 

A javaslatot az általános tárgyalás alapjául elfogadja. 
Györki Imre egyedül azt hibáztatja, hogy a javaslat nem 

gondoskodik azokról a munkásokról,, akik az erdősítést 
végezni hivatva vannak. Határozati javaslatot hyujt be,az 
erdőtelepítést végző munkások munkafeltételeinek megoldá
sáról és megfelelő elhelyezéséről. A javaslatot nem fogadja el. 

Az általános vita március 8-án folytatódott. 
Farkas Tibor ugy az erdősítésnél, a kijelölési tervezet 

elbírálásánál, mint pedig a fásítások létesítésénél befolyást 
kíván biztositani az önkormányzati szerveknek. 



Nem helyesli a kényszergazdálkodásra való kényszerí
tést, hanem inkább a kisajátításnak a hive. Ha a cél komoly 
ós fontos, ugy az áldozatok sem lehetnek oly nagyok, hogy 
azokat az ország el ne bírja. 

A javaslatot nem fogadja el. 
Csik József a sajnálatos viszonyoknak okát a nagyon 

hangoztatott önkormányzatnak tulajdonítja, A mult erdő
gazdaságát helyeselni nem lehet s ennek oka az, hogy a kor
mánynak nem volt különösebb hatásköre a magántulajdon
ban lévő erdőkre. 

A javaslatot, mely hivatva van a múltban elkövetett 
hibákat pótolni, megszavazza. 

Dénes István a törvényjavaslatot közegészségügyi és 
klimatikus szempontból bírálja s ezzel kapcsolatban rámutat 
arra, hogy amikor az erdősítésről készül törvény, az alföldi 
nagybirtokosok a vagyonváltság fejében leadandó területeik
ről a fákat kiirtják. Ennek megakadályozására egy szakaszt' 
kivan felvétetni a javaslatba. A bürokratizmust ő sem 
helyesli, de belátja, hogy a mai körülmények között más 
módon erdősiteni nem lehet. 

Ő is kívánja a béerdősitett területeknek a földadó alól 
való mentesítését, de viszont helyesnek és szükségesnek 
tartja a föld értékét megadóztatni, mert a beültetett terüle
tek értéke feltétlenül emelkedik. 

A javaslatot elfogadja. 
Szabó István földmivelésügyi miniszter a törvényjavas

lattal szemben általánosságban elhangzott megjegyzésekre 
válaszolt, Rámutat arra, hogy a javaslatnak törvényerőre 
emelését maguk az alföldi gazdák és városok kérik. Az 
tehát, hogy az Alföldön erdők telepíttessenek s ezáltal a 
használhatatlan területek használhatókká váljanak, köz-
kívánság. 

Gaál képviselőnek ama megjegyzésére, hogy az erdő
sítést he kényszeritsük, hanem a gazdaközönség felvilágosí
tásával, a magántevékenység felserkentésével igyekezzünk 
az erdősítés ügyét előmozdítani, megjegyzi, hogy erre volt 
idő elég s ha^e szerint járunk el, erdő az Alföldön soha-



sem lesz. Az erdősítés csak akkor lesz eredményes, ha azt 
általánosságban gyakorolják, s lesz annyi erdősítés és olyan 
ellenőrzés,- s lesz az áthágásokra és kihágásokra olyan bün
tetés, hogy biztosítani tudjuk a kultúráknak nemcsak meg
telepítését, de felnevelését is. 

Gaál támadásaival szemben ismét védelmébe veszi az 
erdészeti tisztikart. 

Az elnök szavazást rendelvén el, a javaslatot a nemzet
gyűlés elfogadta,' Györkinek az erdei munkásokra vonatkozó 
•javaslatát pedig elvetette. 

A részletes ' vita során, mely március hó 8, 9 
és 13.-án folyt, le, Gaál Gaszton csaknem minden szakaszhoz 
nyújtott be módosítást, melyek közül néhányat a földmive
lésügyi miniszter el is fogadott. 

A részletes vitánál felszólaltak még Csik József, Dénes 
István, Csontos Imre, Barthos Andor és Halász Móric. 
- ... Több módosítást nyújtott be az előadó is, s ennek alap7 

ján hagyatott ki a 18. .§., amely a földmivelésügyi miniszert 
felhatalmazta, hogy a törvény hatályát a szorosan vett Alföld 
határain tul is kiterjessze. 

, A nemzetgyűlés ezután az Országos Erdei Alap-ról szóló 
törvényjavaslatot vette tárgyalás alá. 

Horánszky Dezső előadó röviden ismerteti a törvényja
vaslatot, melynek célja az .1879. évi X X X I . t. c. által meg
alkotott Országos Erdei Alapot, az Erdővásárlási Alapot 
(1884. évi X X V I . t,-c.) és az Erdőfeltárási Alapot (1913. évi 
XXXII I . t. c.) egyesíteni és egységesíteni. 

A javaslathoz egyedül Strausz István szólott hozzá, 
"Kifogásolta az alapok egyesítését s határozati javasla

tot nyújtott be arra vonatkozólag, hogy a. törvényjavaslat 
vétessék le a napirendről s utasitassék a földmivelésügyi 
kormány, hogy a törvényjavaslatban emiitett alapok va
gyona a szoros értélemben vett állami vagyonba olvász-
lássanak.. Szabó -István földmivelésügyi miniszter felszóla
lása után a nemzetgyűlés a törvényjavaslatot ugy általános* 
ságban, mint részleteiben is elfogadta. 



Ezután az Erdőbirtok hitel-röl szóló törvényjavaslat ke
rült tárgyalásra. 

Horánszky Dezső előadó kifejti a törvényjavaslat rend
kivül nagy fontosságát. A múltban számtalan erdőbirtok 
lett volna megmenthető, 'ha az erdőbirtoknak hitel állott 
volna rendelkezésére, mert az erdőtulajdonos sok esetben 
kényszerítve volt birtokát eladni csak azért, mert nem birt 
hitelt kapni, másrészt számtalan erdőbirtokon okszerűbb 
gazdálkodás folyt volna, ha megfelelő hosszúlejáratú hitel 
állott volna rendelkezésére. 

Ezeket a hiányokat igyekszik a törvényjavaslat pótolni 
azzal, hogy feljogosítja a hazai pénzintézeteket arra is, hogy 
az erdőbirtokállomány értékének ' 60% -a erejéig bekebele
zett zálogjogok alapján az 1897. X X X I I . t. c. hatálya alá 
eső kötvényeket bocsáthasson ki. 

A nemzetgyűlés a javaslatot hozzászólás nélkül ugy ál
talánosságban, mint részleteiben elfogadta. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— — 

Az erdő utáni vagyonváltság befizetésének határidejét 
a pénzügyminiszter f. évi 79053. sz. rendeletével (Budapesti 
Közlöny június 6-iki száma) június hó 30-ig meghosszabbította, 
vagyis ezen időpontig lehet az erdő és felszerelései után járó 
váltságot az 50 százalékos többlet nélkül befizetni. 

Nyugdijazások. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Bencze 
Gergely miniszteri tanácsos, főiskolai rendes tanárt a m. kir. 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolán tanári minőségben 
teljesített hosszú és eredményes szolgálatának elismerése mel
lett végleges nyugalomba helyezte. Vele az erdészeti vegytan 
első tanára, aki 1887 óta látta el ezt a tanszéket, amelyet Sel
mecbányán dus felszereléssel látott el, vonul nyugalomba, 
hová számos hallgatójának hálája kiséri. — Eránosz Antal Já-
nvs min. tanácsos, budapesti kir. erdő felügyelő a mult hó vé
gével saját kérelmére szintén nyugalomba helyeztetett. Benne 
az erdőfelügyelői kar egyik legkiválóbb tagja lépett ki az ál
lami szolgálatból; szaktudását értesülésünk szerint ezentúl a 
parádi hitbizoinány zárgondnokságánál fogja érvényesíteni. 


