
E l n ö k : Méltóztatik a bizottság javaslatát és ennek ér
telmében a választmány által előterjesztett jövő évi költségve
tést is elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a javaslat és 
költségvetés is elfogadtatnak és a pénzkezelő titkár urnák az 
1 8 7 5 . évi számadásokra a felmentés megadatik. Á délelőtti 
ülésben már elméltóztatott fogadni az igazgató-választmánynak 
a Deák Ferencz alapitvány iránt tett javaslatát és az e téren 
eddig tett intézkedéseit : tehát a Deák-alapitvány továbbra is 
gyarapitandó az alapszabályokban meghatározott jövedelmekből. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére E 1 e ő d Józsa és B e l h á z y Emil 
tagtársakat kérem fel. És igy az ez évi egyesületi közgyűlés a 
napirendjére kitűzött tárgyakat bevégezvén, nem marad egyéb 
hátra, mint egyfelől a közgyűlés nevében köszönetet mondani 
az orsz. gazd. egyesületnek azon készségért és szívességért, 
melylyel ezen termet részünkre át bocsátotta és köszönetet 
mondani a t. közgyűlés tagjainak, kik szívesek voltak a mai 
tanácskozásainkban résztvenni. 

Magamat további szives hajlamukba ajánlva, a közgyűlést 
ezennel bezárom. — Kelt mint fennt. 

Hitelesítésül : 
Eleőd Jóssá, Tisza Lajos, 

alapító tag. elnök. 

Belházy Emil, Bedő Albert, 
alapító tag. titkár. 

A székely mivelődési és közgazdasági egylet által 
a m. képviselőházhoz intézett kérelem az erdőtörvény 

ügyében. 
Mélyen tisztelt képviselőház! A székely mivelődési és 

közgazdasági egylet, mint Magyarország legerdősebb vidékei 
egyikének, a Székelyföldnek erdőgazdasági ügyekben is kép-



viselője, ezen hivatásából, valamint az 187G. aug. 30-diki 
közgyűlésen hozott határozatánál fogva is raulaszthatlan köte
lességének ismeri, a mélyen tisztelt képviselőházhoz alázatos 
kérését intézni az iránt, hogy a nem csak helyi, de általános 
országos érdekek által is sürgősen igényelt erdőtörvény mi
előbbi meghozását eszközölni méltóztassék. 

A székely közgazdasági egylet, habár alaposan utalhatna 
azon általános közgazdasági tényezőkre is, melyek Magyar
ország erdőgazdaságának érdekében halaszthatlanul követelik 
egy korszerű és az erdőgazdaság ápoló fejlesztését biztosító 
erdőtörvény megalkotását, mindazonáltal jelen kérelmét csupán 
az általa képviselt vidék helyi viszonyaiból eredő következő 
tényekkel kívánja indokolni. 

A székelynép által lakott vidék termőföldje legnagyobb 
részben feltétlen erdőtalajt képezvén, ama már is köztudo-
má.silag tulnépes országrésznek gazdasági életereje és meg
élhetése az erdőkre van utalva. Ez erdők azonban az utóbbi 
pár évtized alatt lefolyt általános gazdasági válság és az 
országos viszonyokból kifolyólag a népre fokozódva nehezedő 
terhek következtében mint forgatható tőkét képviselő birtok
részek igen nagy mértékben és számos helyen a talaj termő
képességének erején felül lettek igénybe véve, ugy hogy ma, 
fájdalom, igen terjedelmessé lett azon erdőterületek térfogata, 
melyek a legkisebb költséggel végrehajtani kívánt pazarló erdőki-
használásnak áldozatul estek. E területek pedig, melyek a földmi-
velés semmi más mivelési ágára nem alkalmasak, ha minélelébb 
kellő gondozás, és a föld termőerejének növelésére törekvő 
kezelés alá nem vétetnek, nem csak mint gazdasági jövedelmi 
források, de mint az adóállomány tárgyai is örökre megsem
misülnek azon szántó és egyéb gazdászati czélra alkalma^ más 
földterületekkel együtt, melyeken a pusztákká vált hegyolda
lokról lecsapó ár- és vízmosások szabályzatlan helyzetükben 



kényük-kedvük szerint űzik pusztításaikat. Hozzájárul mind
éhez még az is, hogy a faanyagok usztatására és tutajozására 
alkalmas folyók és patakok mikénti használhatása törvényesen 
szabályozva nem lévén, e körülmény az erdőhasználat czél-
szerü gyakorlása elé számos akadályokat gördit, s e mellett a 
tutajozást teljesítő munkásnépet is tetemes költséggel és idő
vesztéssel terheli. 

A székelyföld lakosságának kézi munkaképessége legki
válóbban az erdei munkák végzésében és erdei- vagy faipar
gyártmányok készítésében állván, az erdők elpusztításával, vagy 
a felhasználásra alkalmas állaboknak kíméletlen faüzérek részé
ről, az erdő felújítását teljesen figyelmen kivül hagyó s nap
jainkban is folyamatban lévő rohamos felhasználása által, ezen 
országrész lakossága munkájának érvényesithetésétől, s ezzel 
ugyszólva mindennapi kenyerétől fosztaíil: meg. De nem ke-
vésblé van marhatenyésztése is veszélyeztetve az által, hogy 
a fakészlet felhasználása előtt okszerűen igénybe vehető jó 
erdei legelő helyét, az uj erdő nevelésének elmulasztása követ
keztében sziklás és vizszegény kopár hcgyoldalok váltják fel. 

Az előadottakban röviden jelzett körülmények meggyő
ződésünk szerint eléggé élénken indokolják a m. t. képviselőház 
előtt is bölcsen ismert azon szükségességet, mely az erdő
törvény sürgős meghozását kívánja. Tiszteletteljesen kérjük 
azért a m. t. képviselőházat, miszerint a magas kormány 
figyelmét felhívni méltóztatnék arra, hogy a tudomásunk szerint 
már 9 év óta kész erdőtörvényjavaslatoí alkotmányos tárgyalás 
végett mielőbb a képviselőház elé terjeszsze. 

A székely mivelődési és közgazdasági egylet nevében. 
Budapest, január 12 . 1 8 7 7 . H a j ó s János, s. k., az egylet 
elnöke. B u z o g á n y Áron s. k., az egylet t i tkára. 


