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Az „Erdészeti Lapok” egyik füzetében egy
tisztelt szaktárs természethiven ecsetelé a
bácskai nagymérvü falopásokat, s ezzel
kifejleszté régi vágyamat, azok elháritását
czélzó néhány eszme töredéket e lapokban
közzé tenni.

Bekezdésül szükségesnek vélem a t. ol-
vasó közönséget a falopások forrására fi-
gyelmeztetni, hogy igy megösmervén a baj
keletkeztét, a kellô óvszerekrôl is ehez
mérten gondoskodhassunk.

Sajnálkozva tapasztalta mindenikünk,
kinek hivatása a nép között gyakran meg-
fordulni, s kedve van léte mozzanatait ész-
lelni, hogy az utolsó két évtizedben a nép
morális értéke nagyon csökkent; nagyobbo-
dott a pauperismus, sülyedt a tulajdon tisz-
teletben tartásának magasztos érzülete, s
legegyszerübb volt e kórjelenség elsô roha-
mait a legelterjedtebb birtokból – az erdô-
bôl való csenéssel csillapitvani, e csenés-
bôl lopás, s ebbôl elvégre – logikai lánczo-
latban – az erôszakos nyilt elsajátitás kö-
vetkezett. Ha akad mindjárt eleve jó orvos,
ki hatalmas érvágással segit a lázas roha-
mon; ha találkozik közeg, mint ezt törvé-
nyeink kivánják – mely kezdetben a lopó-
kat erélylyel fenyiti meg; ha jelentkezik ha-
tóság, mely az elsajátitókat vas szigorral te-
reli a rendes utra: – ugy hiszem erdeink fa-
anyag készletei ily vandal kezektôl meg
lesznek kimélve. Ez azonban meg nem tör-
tént, a nélkül hogy, mint elleneink közül
sokan állitani szeretik – az erdôkezelô és
védszemélyzetet okozni lehetne. Meg van-
nak tömeges hivatalos beadványai, meg
vannak panaszai, meg vannak a hirlapok-
ban feljajdulásai, sôt nem hiányzanak
bizonyitékok, a habár nem is egészen jo-
gos, de kényszerü erôszakos fellépésekrôl
is; elég adat a védelemre, és az ernyedetlen
buzgalom, becsületesség s ügyszeretet fé-
nyes bebizonyitására.

Evvel azonban nincs segítve a bajon, s
minthogy a morál utján a kedélyekre hatni,
karhatalommal a pusztitással sikra szálni
erônk s ugyhiszem hatáskörünkön is
túlfekszik, – mit cselekedjünk?

Szerintem csak egy okszerü módja le-
hetne a falopások elháritásának, és ennek
kivitele tôlünk függ.

A falopók zömét ugyanis az elszegénye-
dett, sok gyermekkel biró, földmivelôk és
munkások selejtje képezi, kiknek a hideg
dermesztô kinja csak azért is jobban fáj,
mert elkeseredett lelkükben a nyomor és
véginség családjuk szenvedéseit még bor-
zasztóbbá fokozza, kedély állapotukat pe-
dig daczossá, és minden emberi intézményt
megvetôvé teszi: ezek a pusztitó falopók.

Hogyan háritsuk el szenvedéseiket, mikép
szeliditsük elvadult érzelmeiket mi szerény
erdôszök, kik ügyel bajjal vergôdünk át sa-
ját bajainkon, ime megmondom...

Van erdeinkben kóraszatag, vigályi-
tandó bokrozat, alj és egyéb csekélyebb
faanyag. Törekedjünk ebbôl a tüzelô
anyagot oly olcsó áron kiállitani, hogy az-
zal a legszegényeb is elláthassa magát;
adjunk a földhöz tapadt tolvajnak, ha ja-
vitni akarjuk életkedvet, megelégedést és
bizalmat gerjesztô hévanyagot, adjunk
pedig ha mindjárt némi áldozatokkal is,
mert mint látjuk erôvel veszi el tôlünk
morális befolyásunk és tekintélyünk ro-
vására; adjunk a falopónak erdei munkát,
s elejét vesszük a rosznak eredetében;

mert ha a falopó fával, és kenyere meg-
szerzésére erdei munkával elláttatik, s az
erdôszben élte fentartásának s biztos ke-
resetének lényeges segédeszközét be-
csülendi: nem hiszem hogy erkölcsi érze-
te, s a tulajdonjog szentségének elismeré-
se részleg föl ne ébredjen benne, s ez ál-
tal az erdôlopások, legalább nagy részben
el ne háritathassanak.

Kerülnek e tárgy körül majd még jobb
eszmék is szönyegre, én ez eszme töredéket
csak azért véltem közlendônek, mert meg-
gyôzôdtem: hogy egyelôre az erdôlopások
elháritásának egyedüli módja csak ama ré-
gi mondatban fekszik: „segits magadon és
segitve lesz rajtad.” – Palánkán 1868-ik év
november havában

Geisinger József,
magyar kir. erdôgondnok
(EL., 1869, 74–75. oldal)
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Az 1000 éves magyar keresztény állam
alapításának tiszteletére Perenye (Vas
m.) község lakossága tölgyfát ültetett,
melyet a Szombathelyi Erdészeti Rt.
ajándékozott a falunak.

A millenniumi ünnepségek zárása-
ként a helység lakossága táblával jelölte
meg a templom elôtti téren álló, a most
még csak suháng méretû fácskát.

A táblát a perenyei születésû Bujtás
László lébényi tanár alkotta. A terrakot-
ta alkotást két faragott oszlop tartja, me-
lyek motívumai az égre, a földre és a
magyarságra utalnak.

A kerámialap két szélén az ország és

a község címere látható. A két címer kö-
zött a következô szöveg olvasható:
„A magyar keresztény állam alapítá-

sának millenniumára emlékezve ültette
e fát Perenye község lakossága 1999.
szeptember 25-én.”

Az emlékmûvet, amely már egyik dí-
sze a községnek, Básthy Tamás ország-
gyûlési képviselô, Kôszeg város polgár-
mestere augusztus 18-án avatta fel.

Az emléktáblával megjelölt fácska fá-
vá terebélyesedve évszázadokig hirdeti
Perenye község lakosságának hûségét a
magyarsághoz, a kereszténységhez.

Schalkház Lipót

Tábla a tölgyfánál

A Perenyén felavatott emléktábla


