
jes, odaadó és nagy szakértelemmel végzett gondozásról 
tanúskodó erdő a főiskolai fiatalság számára tanulmányi 
erdőnek kiválóan alkalmas. 

Délután három órakor érkeztünk az erdőgondnok laká
sához és a most épülő erdőmesteri lakházhoz, útba ejtettük a 
mellette levő állandó csemetekertet, amelyben a városnak 
saját kezelésben levő sikerült kis magperge tő je is áll. Majd 
a közeli városligeti vendéglőben a város ebéddel vendégelte 
m e g a résztvevőket, akik még aznap este ennek az érdekes 
és tanulságos napnak felejthetetlen benyomásaival távoztak. 

A burgenlandi u. n. „erdőtiszti törvény" 
kritikája.* 

Rónai György erdőtanáesos tétolvasása, melyet Lakompakon augusztus 
21-én a burgenlandi mező- és erdőgazdasági egyesületben német nyel

ven tartott. 
A z összes javak között az erdő az, amely minden kul

túrállam szervezetében legtovább tartotta meg a „közös tulaj
don jellegét," sőt az erdő használatának sajátossága, az idő
járásra és közegészségre való befolyása — tehát közhasznú 
volta — miatt még most is, legalább a kihasználási mód szem
pontjából, korlátok közé van szoritva. 

Minden kultúrállam a kellő időben hozott erdőtörvény
nyel egyrészt megvédi az erdőt a túlságos elaprózástól, más
részt annak felujitási és kihasználási rendjét és módját elő
írja és ezáltal megvédi a köznek és tulajdonos utódjainak 
érdekét, a mindenkori tulajdonosnak esetleges túlkapásai 
ellen. 

Ezenkívül az erdők törvényszerű és szakszerű kezelésé
nek 'biztositása végett, az erdőtörvények a bizonyos nagyságú 
területtel biró (Ausztria, Németország) v a g y pedig a tör-

* Az általános nyomottság érzése mellett is örömmel üdvözöljük 
az e'ső fecskét, az első bátor híradást arról a nyilt. egyenes küzdelem
ről, amelyet a megszállott részeken élő honfitársaink közül a kisebbség 
jogaira való hivatkozással jeles szaktársunk indított meg. Szerk. 



vényben részletesen felsorolt j o g i személyek tulajdonában 
lévő erdőkre vonatkozóan (Magyarország) szakképzett erdő-
tisztek és erdőőrök alkalmazását és azoknak számát is előírja. 
A z i lyen erdőbir tokokon alkalmazandó kezelési és védő-
személyzet képesítését és minősítését illetően a szigorúan vett 
szakképzettségen kivül — éppen azért, mivel pl. az erdőőrök 
szolgálatukban közbiztonsági személyeknek is tekintetnek — 
más természetű feltételeket is megkívánnak. 

Ezek előrebocsátása után már mos t rátérek felszólalá
som tulajdonképeni tárgyára. 

A szentgermaini és trianoni békeszerződés következtében 
Magyarország területéből Ausztriáihoz csatolt Burgenlandban 
a burgenlandi Landesregierung további intézkedésig még a 
magya r erdőtörvényt tartja fenn. A magya r erdőtörvény a 
17. §-ban megnevezet t erdőbirtokosok erdejében alkalmazott 
erdőtisztek ós erdőőrök minősítésére vonatkozóan előírja, 
h o g y csak az lehet erdőtiszt v a g y erdőőr, 1. aki feddhetetlen 
előéletű; 2. aki az erdészeti főiskolát sikerrel bevégezte és 
az erdészeti ál lamvizsgát, i l letőleg erdőőröknél az erdőőr i 
szakvizsgát bel földön letette és az erdőőrökre vonatkozóan 
3. aki életének 24. évé t betöltötte. A burgenlandi Landes
regierung természetesen elsősorban a magya r erdőtörvény
nek ezt a rendelkezését sietett megváltoztatni , az 1924 már
cius 13-án „ a z erdészeti személyzet alkalmazásával és feles
ketésével kapcsolatos köve te lményekrő l" kiadott 10. számú 
törvénnyel . 

H o g y ennek a törvénynek megalkotásánál politikai okok 
is vezérelték, az érthető ós természetes, u g y vélem azonban, 
h o g y éppen poli t ikai okoktól vezet te tve a kelleténél tovább
mentek. 

H o g y az alkalmazandó erdészeti kezelő- és védszemély-
zettől a német nye lv tudását ós az osztrák állampolgárságot 
is megkövetel ik, az természetes, igaz ugyan, h o g y a Reichs-
forstgesetz az osztrák ál lampolgárság megkövetelésétől el
tekint.* 

*A törvény szószeren ti szövegét helyszűke miatt itt nem közöl
hetjük. Szerk. 



Sérelmes azonban s a békeszerződés határozmányai ellen 
szól a szóbanforgó törvény 9. §-ában kifejezett az a rendelke
zés, amely szerint a törvény 1—7. §-a a már szolgálatban álló 
személyzetre is kiterjesztetik. E szerint ugyanis az az erdé
szeti szolgálatban álló burgenlandi osztrák állampolgár, aki a 
viszonyoknál fogva a magyar és nem az osztrák erdészeti fő
iskolát végezte, illetve magyar államvizsgával és szakvizsgá
val bir, nem volna alkalmazható, holott a már idézett béke
szerződések szerint, az átvett területeken lévő szakemberek 
szakvizsgái, illetve oklevelei elismerendők. 

A burgenlandi erdőtörvény, tehát ebből a szempontból 
kiegészítésre, illetve helyesbítésre szorul, h o g y a burgenlandi 
régi erdészeti alkalmazottaknak a régen szerzett és a béke
szerződésben is biztosított jogai , a szóbanforgó erdészeti tör
vénynek hiányos rendelkezése folytán kétségbevonhatók ne 
legyenek. 

D e sérelmes a szóbanforgó törvénynek az 1. §-ban fog
lalt rendelkezése azokra a különlegesen burgenlandi illetőségű 
osztrák állampolgárokra is, akik még nincsenek, v a g y nem 
voltak erdészeti alkalmazásban, de ugyancsak a viszonyok 
természeténél fogva Magyarországon végezték az erdészeti 
főiskolát s ott tették le az erdészeti államvizsgát. Ezek 
ugyanis, amennyiben Magyarország hasonló törvényt hozna, 
önhibájukon kivül sem Magyarországon, sem szülőföldjükön, 
Burgenlandban, nem volnának az erdészeti szolgálatban alkal
mazhatók; Burgenlandban legfeljebb akkor, ha az eddigi vizs
gájukon felül még az osztrák államvizsgát is letennék; Ma
gyarországon pedig, ha magyar állampolgárokká válnának. 

Amin t látjuk, a Landesregierung erdőtörvénye, amelyet 
érthető politikai okokból tulajdonképen az idegen állampol
gárok ellen, s azoknak az erdészeti szolgálatból való kiszorí
tása érdekében hozott, igen súlyosan sérti a burgenlandi ho
nosságú fiatal szakemberek érdekeit ós boldogulását, pedig 
ezek igazán nem tehetnek róla, h o g y a kegyetlen sors tanul
mányaik bevégzésével ilyen súlyos kétség elé állítja. U g y 
tudom, h o g y a burgenlandi fiatal szaktársak a Landesregie
rung erdőtörvényének sérelmes rendelkezései miatt már is fel-



szólaltak a Landesregierungnál. A törvény sérelmes intézke
désén csak u g y lehetne segíteni, ha novelláris utón kimon
danák, h o g y b izonyos időpont ig elfogadják a burgenlandi 
honossággal bíró erdészif juságnak magyarországi oklevelét, 
illetve iszák vizsgáját, mer t mindaddig , amíg ez m e g nem tör
ténik, a burgenlandi erdőbirtokosok nem alkalmazhatnak bur
genlandi fiatal szakérőket, hiszen csaknem valamennyi Ma
gyarországon végezte iskoláit és ott tette le államvizsgáját, 
illetve szakvizsgáját. 

Erdőgazdasági és erdőgazdaságpölit ikai szempontból 
leginkább szó fér azonban az idézett tö rvény 3.§^ának ahhoz 
a rendelkezéséhez, amely szerint a testi, szellemi v a g y er
kölcsi- fogyatékosságon kivül egyéb körülmények is megenged
hetetlennek minősíthetik az alkalmazást, ha ezek az egyéb körül
mények a hatóság véleményéhez képest az alkaknazandót szol
gálatának ellátására képtelennek v a g y kevésbbé alkalmasnak 
mutatják. A törvénynek ez a rendelkezése nóvum az összes 
eddig ismeretes erdőtörvényekben és veszedelmet jelent nem
csak az erdészeti szakemberek boldogulása szempontjából, 
hanem veszedelmet jelent az erdők fentartására, a birtokosra 
és az erdőre nézve is. 

Ezzel a gumizsinórszerüen nyújtható rendelkezéssel az 
erdőtisztek sorsa és alkalmazása kicsúszott az erdőbirtoko
sok kezéből és az első politikai hatóság képviselőjének hatás
körébe jutott. « 

A z erdész-szakemberek boldogulása kétségessé vált, 
mert hiszen az erdőtisztnek alkalmazása pl. a középiskola, a z 
erdészeti főiskola elvégzése és az ál lamvizsga letétele után 
„ m é g mind ig" „az egyéb körülményektől" és „a hatóság véle
ményétől11 lesz függővé téve. Van-e m é g szak, amelynek kép
viselői hosszú előkészülés után' ilyen bizonytalanság elé állit-
tatnak'? Elhiszem azt, h o g y „az egyéb körülmények" alatt 
csak olyan körülményeket kell érteni, amelyek legritkább eset-
ban is csak politikai célszerűségből lesznek alkalmazva, de 
ki áll j ó t arról, h o g y a „Bezirkshauptmann" személyes vagy 
más okokból „Gutgesinnt" és arra érdemes szakembereknek is 
e lvágja a boldogulását; hiszen emberek vagyunk, s a törve-



nyék alkotásánál az emberi gyarlóságokkal föltétlenül szá
molni kell. Nem szabad tehát egy egész szak képviselőinek 
a sorsát ilyen elasztikus törvénnyel egy „hatósági közeg" ke
zébe letenni. 

Még veszedelmesebb, ez a rugalmas rendelkezés erdő
gazdasági, illetve erdőgazdaságpolitikai szempontból. A szak
ember alkalmazása ugyanis a birtokos jogköréből az elsőfokú 
politikai 'hatóság kezébe került. Ez ugyanis belátása szerint 
„egyéb körülményekre való hivatkozással" megtagadhatja á 
birtokos által kiválasztott szakemberek alkalmazását s ezáltal 
végtére olyan egyént erőszakolhat az erdőbirtokosra, aki vele 
szemben a hatóság érdekeinek megfelel. Eltekintve attól, 
hogy ez már önmagában véve is visszás helyzetet teremthet 
az erdőgazdaság sima és következetes vitelében, vá j jon ki 
biztosítja az erdőbirtokost arról, h o g y erdejének fentartása 
és szakszerű kezelése az elsőfokú politikai hatóságnál j ó ke
zekben van. 

Éppen a mi mai politikai fordulatokban gazdag társa
dalmi és állami életünk nem egy példát nyújt arra, hogy a mi 
állandóknak vélt hatósági közegeink hányszor voltak és 
hányszor lettek már széléőséges irányú politikai pártok lab
dájává. Amerre nézünk, politikai ingoványokon járunk s a 
hatóságok képviselői már nem a régi szilárd alapok, ame
lyekre építeni lehet. A z évtizedekre érvénnyel biró üzem
tervek szerint kezelendő erdők sorsát és f entartását polit ikai 
pártok és labdák kezére bizni valóban könnyelműség. Mert 
az erdőt kezelő erdőtisztnek sorsát politikai pártképviselőktől 
függővé tenni annyit tesz, mint az évszázadok óta ellesett 
természeti törvények szerint élő és kezelendő erdőt tiszavirág-
életű politikai eszmék forgatagába dobni és feláldozni. H o g y 
ez mennyire igy van, azt szomorúan tapasztaljuk a Felvidé
ken, ahol az átcsatolás után uralomra került — egyébiránt 
az erdőkulturához érzékkel bi ró csehek •— a „szabadsághoz" 
jutott plebs kedvéért ott dobták áldozatul a konzervative ke
zelt szép felvidéki erdőket, ahol azt a nép kívánta s egy
szerre elrontották a tartós erdőüzem folytatásának lehe
tőségét. 



A szivemhez nőtt burgenlandi erdők fentartása és 
sorsa érdekében teszem, amikor arra kérem az itt összegyűlt 
erdőbirtokosokat , h o g y az egyesület utján hívják fel a Landes
regierung, s ha kell a Bundesministerium f igyelmét arra, 
h o g y a burgenlandi Landtag által hozott erdőtörvénynek ezt 
a légsérelmesebb és legveszedelmesebb szakaszát v e g y e felül
vizsgálat alá és novellár is uton v e g y e k i az elsőfokú politikai 
hatóság kezéből az erdőtisztek és vele a burgenlandi erdői-
sorsát. 

A budapesti fatőzsde 
A fakereskedelem részéről rég óhajtot t fatőzsde — mini 

értesülünk — a megvalósuláshoz közel áll., 
A z érdekelt fakereskedői egyesületek által kiküldöt t bi

zot tság a közelmúl t napokban fogla lkozot t a fa tőzsde és es
zel kapcsolatos tőzsdebiróság alapszabályainak és ügyrend
jének megál lapí tásával s azok röv id időn belül az illetékes 
minisztér ium jóváhagyása elé kerülnek. 

önkénte lenül fe lve tődik a kérdés, alkalmas-e az idő a fa
tőzsde létesítésére s feltétlen szükség van-e annak sürgős 
megalakulására ? 

Kétségte len , h o g y határaink jogta lan megcsonkítása 
következtében a fatermékek értékesítése ós a faszükség:etek 
ellátása tekintetében a közvet í tő kereskedelemnek az eddigi
nél sokkal je lentősebb szerep jut . 

Tömegtermelése ink , n a g y fürésztelepeink túlnyomó 
része jog ta lan megszál lás alatt sinylik. 

A jogbiz tonság , a kereskedelmi érintkezés, kinnlevősé
gek behajtása stb. m é g mind ig messze van attól, hogy a 
helyhez kötöt t , különösen a kisebb fogyasz tó , az idegen im
p é r i u m alá került termelővel könnyen összeköttetésbe lép
hessen. 

Mindezeket a nehézségeket fokozza a hi telviszonyok 
rendezet lensége s a z a bizonytalanság, ami a valorizáció, 
kamatf izetés s tb. tekintetében m é g a b i ró i eljárásnál is 
fenáll . 


