
A fenyőfa továbbá az egész termés . . . 60. r,%-át 
a lombfa annak 39. 0 %-át 
képezi, miglen a fenyőfából a felhasznált tömegre csak 32. 4 

lomhfából pedig 6 7 . 6 % 
esett. — Tekintetbe véve e mellett, hogy mint épület és mű-
szerfa a fenyőfából a tömeg 99%-ja , a lombfából ellenben 
annak csak 7%-ja, többi része pedig csak mint aránylag igen 
csekély áru tűzifa értékesíthető : ez erdők eddigi csekély jö
vedelme megfejtettnek mondható. 

(Folytatása következik.) 

Erdőtörvényt kérünk. 
Ne vegye tőlünk senki türelmetlenségből jövő és zaklató 

sürgetésnek azt , ha négy évi sikertelen várakozás alatt ismét 
felszólalunk a remény és csaknem kétségbeesés közt várt uj 
erdőtörvény megalkotásáért. 

Mi még az esetben is mulaszthatlan kötelességünknek ismer
jük közönségünk, s bár csak lehetne az ország képviselő kö
zönségének is, figyelmét minden lehető alkalommal az erdőtör
vény mieléhbi megalkotásának eszközlésére felhívni: ha avatla-
nok részéről e felszólalásunkért netalán a szerénytelenség nem 
érdemelt vádjával illetnének is. 

Sokkal inkább ismerjük erdeink köz- es magángazdaság! 
valamint rendőri ügyeinek állását, hogy sem elmulaszthatnék 
ujabban is kifejezést adni annak, hogy az ország közönsége a 
törvényhozó testülettől erdőtörvényt is kér. Kérheti pedig jog
gal, még a jelen országgyűlés befejezése előtt, mert a kész és 
az erdészeti közönség előtt már minden izében ismert s ugy 
az erdőbirtokosok mint a szakértők által alapelveiben s igen 



csekély kivétellel részleteiben is elfogadott erdőtörvényjavaslat 
ujabb meg ujabb szaktanácskozmányok bírálatain átszűrődve, 
rövid idő múlva négy év óta vár a r ra , hogy a földművelési-
minister az országgyűlés szine elé juttassa. 

Mennyi indokolt felszólalás történt e békességes várakozás 
ideje alatt, mennyi erdőpusztitás követtetett cl s hogy a t. kép
viselő urak lelkéhez szóllható szavakkal is éljünk, hány erdőtiszt 
szenvedett erőszakos halált? mindez pedig azért, mert hiányos 
erdőtörvényünk rései uj meg uj és a képzelt jogosultság tuda
tával biró bátorságot kölcsönöznek az erdőpusztitók és fatolvajok 
romboló tetteire, melyeket azok a hatósági védelmen jelenleg 
ugy szóllva kivül álló erdőkön s az ezek védelmére hivatott 
közegeken büntetlenül elkövetnek. 

Több alkalommal mondottuk el és ma is ismételjük azok 
számára kik hallani nem akarják, hogy a rosz indulatú káro
sítok és a jövővel sok helyt nem gondoló mondhatni rabló 
gazdálkodás által veszélyes és pusztuló helyzetbe juttatott erdő
ségeink sorsán legelső sorban a régen várt erdőtörvény kiadása 
segíthet. 

Ne feledje senki, hogy minden nap , mellyel az uj erdő
törvény életbe léptetése késik a legszerényebb feltétel szerint 
is ezerek nagy számára menő és gyakran következményeiben 
is örökre helyre-hozhatlan károkkal csökkenti Magyarország 
tőkevagyonának értékét. 

Jusson eszükbe azoknak, kik állásuknál fogva erdőtörvé
nyünk közvetlen megalkotói lehetnek, hogy a fájától derűre 
borura megfosztott feltétlen erdőtalaj területe hazánkban egyre 
szaporodik, hogy a törvény hiánya miatt most elhanyagolható 
újra-erdősités minél tovább késik annál költségesebb lesz, sőt 
költség tekintetében annyira ^drágábbá válhatik, hogy egyes 
magán tulajdonos erejéből az többé nem is foganatosítható. És 
képes lehet-e majdan az állam az elpusztult összes erdőtalajt 



ismét művelés alá vétetni vagy különben is terhes pénzügyi 
viszonyai között épen saját részéről erdősittetni ? 

Jusson eszükbe a világhírű Karst hegység országokra ter
jedő kopársága, melyről közvetlenül szerzett tapasztalatunk 
után írhatjuk ide, hogy az okszerű kezelés és az erdősítés el nem 
hanyagolása mellett, mint hajdan ugy ma is, a világ egyik leg
dúsabb crdőtalaja lenne, holott most szomorú látványt nyújtó 
silány kőtenger. Emlékezzenek a Vág, a Tisza és a Maros part
jain lévő meg a nográdmegyei és a többi fátlan, köves hegy
oldalokra, — s ne feledjék a terjedő futóhomokot! 

Az erdőtörvény megalkotása még a jelen országgyűlés tar
tama alatt lehetséges. Lehetséges pedig azért, mert a törvény
tervezet a képviselőház számos tagja, az erdőbirtokosok a 
jogászok és a szakemberek részéről már annyi és oly beható 
tárgyalásokon ment á t , hogy azon, feltéve az t , miszerint az 
erdészet szakhcli igénycinek kielégítése annak törvénnyé alkotá
sánál főelv leend, igen kevés változtatás tehető. 

Tiszteletteljesen kérjük azért a t. képviselőház összes 
tagjait és a t. földművclésiminister urat, hogy a törvénnyé ava
tásra már nem sok teendőt kivánó kész erdőtörvény-tervezetet, 
tekintettel erdőségeink szomorú viszonyaira, bokros elfoglaltságuk 
mellett is közelebbi figyelmük tárgyává tenni szíveskedjenek s 
hazánkat szerencséltessék az évek óta várt erdőtörvénnyel. 

A legszilárdabb meggyőződéssel v mcrjük elmondani, hogy 
a közigazgatás és az igazságszolgáltatás rendezését s az ország 
évi költségét illető törvények után, szükségesség tekintetében 
egyetlen más irányú törvény -sem állhat az erdőtörvény előtt s 
hogy ennek megalkotása, miként más alkalommal is nyilvání
tottuk, a jelen országgyűlés működésének gyöngyét képezhetné. 

Bedő Albert. 


