
Néhány szó Biró Zoltán előadói javaslatához 
Irta: Nagy László. 

Szombathelyi közgyűlésünk alkalmával mindannyiunk 
őszinte élvezettel hallgattuk. Biró Zoltán érdekes és szemléltető 
előadói javaslatát és valóban hálával tartozunk, hogy a fárad
sággal és gondossággal összegyűjtött adatokkal nemcsak, ho<r. 
tiszta képet nyújtott erdőségeink nagy múltjáról, de nagyon 
szomorú és lesújtó jelenéről is, hanem ezen értékes adatokkal 
kétségkívül előbbre is vitte a vajúdó új erdőtörvény alkotását. 

Távol áll tőlem ezen soraimmal valamelyes kritikát gya
korolni az előadói javaslatra, hanem úgy vélem, hogy nagyobb 
megnyugvást váltott volna ki egy konkrét és részletes javas-

' lat, mert hisz ma az új erdőtörvény-javaslatot még teljes 
homály borítja s azt sem tudjuk, hogy nagy elődünk, Horváth 
Sándor által készített és Biró Zoltán által nagy vonásokban 
közölt javaslatából mely részek foglalnak majd helyet az 
új erdőtörvényben s így sem egyik, sem másik pont körül vita 
nem folytatható, habár a közgyűlésen e kérdés körül értékes 
hozzászólások történtek.* 

Biró Zoltán előadói javaslatában kifejtett aggályait azon
ban mindnyájan osztjuk, különösen az erdők fenntartása és az 
azzal kapcsolatos erdővédelem tekintetében. Erre vonatkozólag 
az alábbiakban óhajtom saját egyéni véleményemet kifejteni, 
elkészülvén arra is, hogy talán lesznek, kik ebben elfogultságot 
és esetleg vaskalaposságot fognak kiolvasni. 

Minthogy erdőségeink legértékesebb és legnagyobb részei
től meg lettünk fosztva, önként adódik, miszerint arra kellene 

* Biró Zoltán célja az új erdőtörvény alapelveinek összegyűjtése 
volt, ami magában kizárja a konkrét és részletes törvénytervezet előter
jesztését, ami az egyesületnek nem is feladata. Szerk. 



törekednünk, hogy azt a keveset, mit meghagytak nekünk, 
teljes egészében megtarthassuk és azt minden direkt vagy 
indirekt támadás ellen megvédelmezhessük. Ennélfogva az új 
erdőtörvényben elsősorban imperative ki kellene mondani azt, 
hogy jelenlegi erdőállományunk fenntartandó és semmi szín 
és körülmények között meg nem csonkítható; ebből kifolyólag 
a feltétlen és nem feltétlen erdő minősítését elejtendőnek 
vélem, mely a múltban is nem egyszer pótolhatatlan veszte
ségeket okozott erdőállományunk rovására, de a haszonvehe-
tetlen és a kopár területek javára. 

Az 1879. évi erdőtörvény hatályba lépése óta nyilvánvalólag 
már eléggé kialakulhatott valamelyes állapot annyiban, hogy a 
nem feltétlen erdőtalajon álló és annak minősített erdők nagy 
része már ki lett irtva — szükségből, vagy egyéb okokból — , 
sőt mondhatni, olyanok is, melyek némi erőszakkal, vagy 
felületességből annak minősíttettek. Még vannak nagyobb kiter
jedésű nem feltétlen erdőtalajon álló erdők, mint teszem azt 
a Kóburg és Eszterházy hercegi, valamint a bajor hercegi 
uradalmakban stb. Ezek ma j ó és megértő kezekben vannak 
ugyan, de kérdés, hogy egy-két évtized múlva nem más nézeten 
lesznek-e az akkori birtokosok, mely esetben igen számottevő 
erdőterületek esnének áldozatul a minősítésből kifolyóan. 

Már eddigelé kialakult az az egészséges vélemény, hogy 
csonka országunk erdőállományának százaléka lényegesen 
emelendő, mi az Alföld fásítása által részben elérhető lenne. 
Ne felejtsük el azonban azt, hogy az Alföld fásítása ezidő-
szerint csak kezdetleges állapotban van és ezen állapotban való
színűleg még igen hosszá ideig fog maradni, vagyis egy ember
öltőre lesz szükség, míg az Alföld sikeres fásításából az erdők 
százaléka lényegesen emelhető lesz, de még az sincs kizárva, 
hogy ahány százalékot ezáltal nyernénk, annyit elveszítenénk 
esetleg az egyéb, nem feltétlen erdőknek minősített területek
ből, vagyis a kívánt egyensúly nem állana helyre. Azért tartom 
elejtendőnek a feltétlen és nem feltétlen erdők minősítését, és 
azért tartom szükségesnek jelenlegi erdőállományunknak teljes 
egészében való fenntartását. 

Ha pedig netalán Isten segedelmével visszakapnánk elra
bolt országunkat és ezzel együtt régi erdőállományainkat, az új 



erdőtörvényben novelláris úton enyhíthetünk a szigorú paragra
fuson. 

Ha az új erdőtörvényben ez a két minősítés megmaradna, 
ha Biró Zoltán tagtársunk szerint mindenféle „ha" és minden
féle „kivételes" és „egészen kivételes" esetekről lesz a törvény
ben szó, akkor el lehetünk készülve erdőállományunknak soha 
meg nem szűnő újabbi kisebb-nagyobb megcsonkítására. 

Csak példaképpen említem fel a földbirtokreform-novellát, 
mely egyfelől az erdők sérthetetlenségét, illetve igénybe nem 
vehetőségét kimondja, másfelől „kivételes" és „egészen kivé
teles" eseteket sorol fel. Hogy ezen kivételes esetek megállapí
tásából mennyi sérelem esett és hány az erdők veséjébe vágó 
ítélt hozatott az OFB. által, azt tudjuk. 

Mihelyt a legkisebb rést engedünk, mihelyt kivételes ese
tek kerülnek a törvénybe, azonnal csatasorba állanak ellensé
geink, megmozdulnak politikai akciók, hivatalos pressziók, pro
tekciók stb., mik ellen eredménnyel küzdeni úgyszólván lehe
tetlenség. 

Félszázados multam alatt elég alkalmam volt ilyeneket 
tapasztalnom. Láttam erdőknek azon kötelezettséggel való le-
tarolását, hogy a törvény értelmében 6 év alatt felújíttassa
nak, ami azonban nem történt meg; láttam nem feltétlennek 
minősített letarolt erdőket, melyek helyett más erdősítendő 
területek lettek felajánlva; a letarolt és kiirtott terület egy-két 
év múlva mezőgazdasági célokra már nem volt alkalmas, a be-
erdősítendő terület pedig némi kísérletezés után maradt az, 
ami volt. Számtalan ilyen eset fordult elő a múltban és azt 
hiszem, kartársaim közül is többen tapasztalhattak ilyeneket. 

Sajnos, az erdők ellenségeinek száma nagy és azokkal szá
molnunk kell. Minden lelkes erdész legyen résen és vegye ki 
részét oly akcióban, mely megcsonkított erdőállományunk fenn
tartását és védelmét célozza. Ellensége az erdőnek sok esetben 
— kedvezőtlen és a valóságot nem fedő információk alapján 
maga az erdőbirtokos; többször előfordul, hogy a kezelő erdő
tiszt is kényszerült ellensége az erdőnek, mikor szemet kell 
hunyni különböző kilengések és szabálytalanságok eseteiben; 
ellensége az erdőnek a mezőgazdák nagy része, kik részéről 
annyi animózitást kell tapasztalnunk, kik az erdőt a mező-



gazdaság kiegészítő és lenézett részének tartják; ellensége 
végül a nép, mely úgy a múltban, mint a jelenben, bizonyos 
kommunisztikus alapból kiindulva, az erdőt közös tulajdonnak 
szeretné tartani, az abban elkövetett károsítást vagy lopást 
nem tartja bűnnek, sem szégyennek az azért elszenvedett bün
tetést. 

Mindezek ellen csak szigorú, félre nem magyarázható tör
vénnyel védekezhetünk; az elmondottakat azoknak óhajtom 
becses figyelmükbe ajánlani, kik a nagyfontosságú törvény 
alkotásában vagy irányításában részt fognak venni, mert én 
az általam említettekben látom a „periculum in mora"-t. 

Ha már most ilyen módon sikerülne erdőállományunkat 
teljes egészében fenntartani és megcsonkítás ellen megvédeni, 
azzal természetesen nem merült ki azok védelme, mert még 
más feladatok várnak megoldásra, nevezetesen: Az erdőrendé
szeti áthágások, az erdei kihágások és lopások mikénti elbírá
lása, szigorább megbüntetése és különösen az azok körüli el
járás megkönnyítése és gyorsítása; az üzemtervekben előírt 
rendelkezések mikénti végrehajtásának többszöri és szigorú 
ellenőrzése, valamint a tapasztalt mulasztások azonnali meg
szüntetése és megtorlása különösen a korlátolt forgalmú 
erdőkben és ebből kifolyólag az erdőfelügyelői személyzet szük
ségszerű lényeges szaporítása stb. Ezekre azonban talán mó
domban lesz más alkalommal reflektálni. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

Közhírré teszem, hogy a zöldesi születésű Ajtay László ré
szére 1925. évi április hó 25-én kelt 2013. szám alatt kiállított 
eredeti erdőmérnöki oklevél elveszvén, annak pótlására neve
zettnek 1928. évi 28. sz. alatt az eredetivel egyenlő értékű hite
les másodlat állíttatott ki, mellyel az eredeti oklevél érvényét 
veszti. 

Budapest, 1928 november 26. 

Pfeiffer Gyula miniszteri tanácsos, 
az erdészeti államvizsga-bizottság -elnöke. 


