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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

Tisza Lajos elnöki beszéde, 
az Országos Erdészeti-Egyesület folyó évi közgyűlésén. 

S z.-F e h é r v á r, juniushó 9-én. 

Tisztelt közgyűlés ! 
Mindenekelőtt van szerencsém a tisztelt tagtársaknak, 

azon urakat, kik jelen közgyűlésünkön mint küldőik megbízott 
képviselői vesznek részt, és pedig : M á d a y Izidor urat, mint 
a földmivelés- és H o f f m a n n Sándor urat mint a közokta
tási ministerium, H a v a s Sándor urat mint Budapest főváros, 
R o t l i Ignácz és S z a b é l y Antal urat mint Pest-Pilis-Solt és 
Kis-Kunmegye s végül L a k y Lajos és T ö r ö k Pál urakat 
mint Debreczen sz. kir. város képviselőit bemutatni. 

Szabad legyen első helyen afeletti örömömnek kifejezést 
adni, hogy ez évben közgyűlésünket szakszerű kirándulással 
összekötve, vidéken tarthatjuk meg. 

Köszönjük ezt első helyen az országos kiállítás fárad
hatatlan elnökének, ki gyakorlott tapintatával, a többi országos 
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érdekek között, az erdőügyet is képviselve kívánta látni a 
kiállítás alkalmából. 

Köszönjük gróf Sztáray Antal tagtársunknak, ki várpalotai 
erdőségét szives volt kirándulásra felajánlani. 

Azt hiszem, a közgyűlés akaratát tolmácsolom, midőn 
ezeknek, az egyesület nevében köszönetünket és elismerésün
ket nyilvánítom. 

Sz.-Fehérvár sz. kir. városának pedig szintén köszönjük, 
hogy közgyűlésünk megtartására a város termét átengedni 
szives volt. 

A mult, alig félévvel ezelőtt tartott közgyűlés óta tör
téntekről a titkári jelentésből fog a t. közgyűlés tudomást 
szerezni, én csak igy az egész országot, de legkiválóbban az 
ország erdészeti egyletét érdeklő eseményt akarok kiemelni, és 
ez, hogy végtére valahára létre jött az erdőtörvény. Igenis 
létrejött az erdőtörvény és ezt, ugy hiszem, hogy itt t. tag
társaim körében még kettős örömmel is mondhatom el, mert 
mig egyfelől egyesületünk volt az, mely lankadást nem ismerve 
és a viszonyok szülte várakozásban ki nem fáradva, szünet 
nélkül oda törekedett, hogy az ország érdekeinek e téren való 
hathatósabb szolgálata és az erdőügy barátainak ebbeli vára
kozása beteljesedjék : addig másfelől" épen a tisztelt tagtársak 
összetartó buzgalma kölcsönözte azon termékenyítő erőt, melynek 
gyümölcsét most már fáradozásaink jutalmának mondhatjuk. 

Á hazai földművelés fejlődő viszonyai s a mi egyletünk 
kifejtett munkássága jól megismertetek a magyar erdőbirto
kosok, erdészek és nemzetgazdák körét azzal, hogy milyennek 
kell lenni a hozandó magyar erdőtörvénynek, ha azt akarjuk, 
hogy mig egyfelől a magántulajdont — fejletlen közgazda
sági viszonyaink között túlterhes bilincsekbe ne verje — 
másfelől a haladó tudomány jogos kívánalmainak és a conser-
váló erdőgazdaság igényeinek megfeleljen. 



De nem lehet talán érdektelen, ha itt, a fokozatos fejlődés 
kimutatása végett, visszapillantok azon intézményekre és tör
vényekre, melyek történelmi előzményeit képezik a magyar 
erdészetnek s különben is elődjei mai erdőtörvényünknek, más
felől pedig röviden megemlékezem azon kiváló tényezőkről, 
melyek ékes hirdetői az erdők fontosságának. 

Egyes előrehaladott egyéniségek a mult században is 
bírtak érzékkel eziránt. 

Erről tanúskodnak dicső emlékezetű királynőnk Mária 
Terézia uralkodása alatt kiadott számos rendeletek, melyek 
az erdők védelme szempontjából erdőfelügyelők alkalmazását, 
továbbá kopár területek beültetését stb. rendelik el; valamint 
az 1790 — 91-iki országgyűlés rendes bizottsága által kidol
gozott — de törvényerőre, fájdalom, soha sem emelkedett — 
erdő-törvény, mely többi között az erdőkezelés ellenőrzése 
szempontjából, fizetett erdőfelügyelők, kellő számú vadászok 
alkalmazását javasolja. 

A jelen század elejétől fogva pedig több izben törvények 
is hozattak ez érdekben, melyek az akkori követelményeknek 
meg is feleltek volna, és sokban szigorúbbak voltak a jelen 
törvényjavaslat rendelkezéseinél. 

Igy pl. az 1807-ik XX. tvez. rendelkezik a futóhomok 
beültetéséről, a XXI-ik eltiltja az erdőnek oly területről való 
letárolását, mely más mivelési ágra czélszcrüen és tartósan 
nem használható, és e rendelet áthágása esetére zár alá vétetni 
rendeli az erdőt. 

Mily fontosságot helyeztek irányadó körökben az erdőre 
már ez időben, bizonysága, hogy 1808-ban elrendeltetett a 
selmeczi bányakadémián az erdészeti tudományoknak külön 
tanárok által való szakszerű taníttatása, és kimondatott, hogy 
az országban erdészeti hivatalokra csak ottani bizonyitvány-
nyal ellátott egyének alkalmazhatók. 



Nem lesz érdektelen itt felemlíteni azt is, hogy már 
ISlO-ben a 13.547. számú helytartótanácsi rendelettel figyel
meztetve lettek a magyarországi összes püspökök, káptalanok 
stb., hogy az ideiglenes birtoklásukban lévő erdőket gondosan 
fentartsák és gyarapítsák, ha ezt tenni elmulasztanák, az ebből 
eredő kár megállapittatván, hagyatékukból fog megtéríttetni. 
Az 1811-iki 7122. szánni magyar udvari cancelláriai rendelet 
folytán pedig cz a kinevezendő főpapoknak kinevezésük alkal
mával collationalisukba betétetni rendeltetett. 

1825 — 27-ben, majd 183G-ban szintén foglalkoztak az 
országgyűlési bizottságok az erdőügygyei, mig az 1840-iki 
országgyűlés a IX. trv.-czikk 9-ik §-ában az erdőkben elkö
vetett kártételekről s azoknak megfenyitéséről intézkedik. 

Az 1844-ik X. trv.-czikk a futóhomokos területekre 
vonatkozó 1807-ik XX. trv.-czikket módosítja és bővíti. 

Az 1848-iki törvényhozás pedig kimondotta, hogy egy 
külön erdőtörvény hozassék. 

A nagy közönség azonban egész a legközelebbi időkig majdnem 
ugy tekintette ezen törvényeket, mint idegen földről átültetett 
felesleges institutiókat. A törvény intentióinak keresztülvitelére, 
annak ellenőrzésére hivatásszerű szakközegek soha sem alkal
maztattak, azokat sem az erdők birlalói, sem a felügyelettel 
megbízott közigazgatási közegek komolyan nem vették, a fel
ügyelet vajmi lazán gyakoroltatott, a törvények igazán soha 
nem alkalmaztattak és igy az erdők nálunk a század folytán 
is egész a legújabb időkig pogányul pusztíttattak. 

Ma, mint fennebb említem, e tekintetben a közvéleinénj'-
ben előnyös változás vehető észre, s alapos a remény, hogy 
ezen törvény életbeléptetése a közönség közönbösségében vagy 
épen ellenszenvében, nem fog komoly akadályokba ütközni. 

Elvben és átalánosságban még azok is elismerik most 
már az erdők fentartásának nemzetgazdászati fontosságát, kik 



magok részéről még mindég túlfeszített igényeket formálnak 
erdőbirtokaikhoz. 

A művelt Európa majd minden államában különös gondot 
fordit a törvényhozás e czélra. Egész könyvtárt képeznek 
egyes államok e végből alkotott törvényei, melyekben egészen 
különleges szigorú intézkedésekkel őrködnek az erdőségek felett, 
s nem riadnak vissza a közérdek szempontjából a magán tulaj
donjog korlátozásától sem. E tekintetben sokkal tovább men
nek, mint a most alkotott törvény. 

Az elvont tudomány is, mely pedig általánosságban, elmé
letben, a tulajdon feletti szabad rendelkezési jogot, és a for
galom teljes szabadságát, a legszélesebb értelemben kívánja 
magyaráztatni, kénytelen volt maga állítani fel azon elvet, 
hogy a gazdaság ezen ágának állami felügyelete és ellenőrzése 
nemzetgazdászati szempontból szükséges és különösen korlátozó 
intézkedéseket igényel. 

És ennek helyességét lehetetlen be nem látnunk, ha 
meggondoljuk, hogy egyfelől mily fontos tényezők az erdőségek 
egy vidéknek közgazdászati, továbbá climaticus — tehát a 
földmivelés sikerére és a közegészségi állapotra is kiható 
viszonyai alakulásában. Az erelőpusztitásnak mily hosszú időre 
hat ki káros befolyása, mily nehezen orvosolható az ismét és 
másfelől mily csáberővel bir sok esetben az egyes tulajdono
sokra az erdő elpusztítása által minden fáradság nélkül jutni 
nagyobb pénzösszegekhez. 

Az erdőségek már azon szempontból is kiváló figyelmet 
érdemelnek, mert eltekintve egyéb termékeiktől, ők szolgál
tatják az ember első életszükségleteinek egyik nélkülözhetetlen 
kellékét, a fát. A legegyszerűbb háztartásban ott szerepel a 
fa, mint tüzelőanyag, mint épületfa, mint edény, bútor, mint 
a kézműves és gazdasági szerszámok főalkatrésze. 



. . H á n y kézi iparág van mint nyers anyagra, kizárólag a 
fára alapitva. 
i \ A gyáripar munkás telepeivel sok vidéken csakis addig 
képes boldogulni, mig évenkénti fakészlete biztosítva van. 

Minden nagyobbszerii bányaépitkezés, viziművek, hajó
gyárak a fára utalvák. 

Milliókra megy a vasutaink alatt fekvő talpfáknak száma, 
melyek időszakonként kiváltandók. 

Nem közömbös tehát, miszerint okszerű gazdászat által 
biztosítsuk magunkat, hogy szükségletünket jövőben is felta
láljuk hazánkban, s ne kelljen e végett magas árak mellett 
a külföldhöz fordulnunk. Azon külföldhöz, mely ma még tőlünk 
vásárol évenként milliókat érő fatermékeket. 

Példa gyanánt szabad legyen csak a magyar kir. pénz-
ügyministerium kezelése alatt alló m. kir. államerdőknek, 
melyek összes erdőterületünk alig egy negyedét képezik, a 
külfölddel való 1877-ik évi áruforgalmát megközelítő adatok 
nyomán- felemlíteni. 

1877-ben 100.000 köbméter épületfánál több adatott el 
a külföldre, ezenkívül 130.000 vasúti talpfa, félmillió donga, 
több százezer zsindely. 

Főpiaczunk eddig Németország és Holland voltak, s meg
vagyok győződve, hogy daczára a most Némethonban bizo"-
nyós körökben nyilvánuló védvámos áramlatnak, mely momentán 
ez irányban fakivitclünkre is zsibbasztólag hat, véglegesen 
nem fogjuk c piaczot elveszteni. 

Be Francziaország (még pedig nem kizárólag dongafákra) 
a Svájcz, sőt Dánia és Anglia is szerepelnek vevőink között, 
mig ujabban Romániával és általában a keleti tartományokkal 
is élénkülni kezd fakereskedésünk. 

De az erdő nem csak terményei folytán fontos az államra 



nézve, annak még más magasabb hivatása is van a természet 
háztartásában, mint már fentebb is érintem. 

A nemzetgazdászati szempont nem csak azt követeli, 
hogy az állampolgárok haszon- és tüzifakészleteiket az állam 
területéről fedezhessék (ezek legrosszabb esetben, habár magas 
árakért is, a szomszédtartományókból még fedezhetők, s rész
ben surrogatumok által pótolhatók volnának), hanem hogy az 
erdő és a sík föld közötti helyes arány megőrzése által mér
sékeltessenek a climatikus, az elpárolgási, a nyirkossági szél
sőségek. 

A Bajorországban felállított erdészeti kísérleti állomások
nak közzétett adataiból ugyanis kitűnik : 

hogy a levegő hőfoka az erdőben évi átlagban 10°/ 0-kal 
alacsonyabb, mint a sik földön, mig a talaj hőfokában a kü
lönbség 2 l % " r a r u S -

Továbbá, hogy az erdőnek a levegő és talaj hőfokára 
való absolut befolyása a meleg növekedésével tart arányt, s 
igy a különbség éppen a legmelegebb hónapokban legnagyobb. 
Hogy az erdőnek fennt jelzett befolyása nyáron a nappali 
órákban a hőfok csökkenésére, télen pedig a hévmérő leszál
lásának mérséklésére az éjjeli órákban legnagyobb. 

Nagyobbmérvü erdőpusztitások folytán tehát azon vidéke
ken, hol az erdő és a síkföld közti kellő arány most meg van, 
a névmérő, a jelen állapothoz viszonyítva, a nyári félévben 
nappal 21/2—3 fokkal emelkednék, éjjel 1 . 5 fokkal szállana. 
Mig télen, nappal szinte emelkednék mintegy 1 / 2 fokkal; de 
éjjel majdnem 1 egész fokkal szállana. 

Az erdőknek — a levegő nyirkosságára való befolyását 
illetőleg — az adatok azt mutatják, hogy az erdőlevegő évi 
átlagban 6°/ 0-al nyirkossabb, mint a sík föld levegője. Mennél 
magasabban fekvő vidékeken tétetnek a kísérletek, annál na
gyobbak a különbözetek. Az évszakokat illetőleg, a legnagyobb 



különbözet e tekintetben is a legmelegebb hónapokra esik s 
10%-ot mutat. 

Az elpárolgásra vonatkozó adatok pedig azt bizonyítják, 
hogy az elpárolgás az erdőben sokkal csekélyebb mint a sík 
földön. És itt is a legnagyobb különbözet épen a nyári hóna
pokra esik. 

Nevezetes azon befolyás, melyet a lombalom léte vagy 
nem léte e tekintetben gyakorol. Egészen pontos feljegyzé
sekből kitűnt például, hogy 

a) oly erdőben, melyből az alom eltakarittatott 62°/ 0-al 
kisebb az elpárolgás, mint a sík földön; mig : 

b) oly erdőben, hol a természetes lombalom meg volt, 
az elpárolgás 85°/ 0-al mutatkozott kisebbnek. 

Mindezen adatok bőven szolgáltatnak indokot azoknak 
véleményük támogatására, kik az erdőségeknek döntő befo
lyást tulajdonítanak a források képződésére és a folyók víz
állására, habár átalánosan ismert tény az, hogy a folyók sok 
részben nyerik táplálékukat a föld szinén gyülekező vizből, s 
a föld alatti vizáramlatok által is tápláltatnak. Szó sincs róla, 
hogy ezen vélemény a tudomány által absolut igazságképen 
elismertessék, mig további kísérletekre s összevágó eredmé
nyek gyűjtésére van szükség, de bizonyos az, hogy félszázadon 
keresztül eszközölt feljegyzések arra mutatnak, hogy a folyók 
eredeténél és az azokat tápláló patakok körében eszközölt 
nagyobbmérvü erdőirtások több folyónál a közép vizszin leszál
lásával találkoznak. Igy az elmúlt 50 év alatt a vizszin a 
Renusnál 56, az Elbénél 40, az Odernél 40, a Wistulánál 61 
centiméterrel esett. 

Azt pedig alig fogja valaki kétségbe vonhatni, hogy az 
erdőségeknek van befolyása a folyók rohamos áradása, vala
mint túlságos leapadása mérséklésére. 

Tekintsük csak azon bérezés területeket, melyek — a fa 



róluk szabályellenesen letaroltatván — első években legelte
tésre használtattak, (fájdalom, elég példát találhatunk rá ha
zánkban). 

A szálas erdőből lett cziher. Majd a körülrágott bokrok 
is kiszáradván, az első évi olvadások és erős záporok lemos
sák őket. A közelebbi időben már a talajt támadja meg a viz, 
s pár év múlva a viruló erdőt, mely okszerűen kezelve, örök 
időkre biztos, habár mérsékelt évi jövedelmet nyújthatott volna, 
tátongó szakadások, sziklakopárok és kőgörgetek helyettesitik. 

És a veszedelemnek még ezzel nincs vége. 
Ezen az erdőiktől megfosztott kopár magaslatokon ugyanis 

a hóolvadás sokkal gyorsabban megy végbe, a rohamos zápor
esők rögtön lefutnak, a képződő víztömeg nem talál többé 
mechanicus akadályt és vizosztót a szálas fák derekában. Eltűnt 
a lombalom, mely szivacsként szivta fel a víznek egy részét, 
az összes képződött viz egy tömegben hömpölyög alá a hegyek 
lejtőin, magával sodorván mit útjában talált, felszaggatván a 
köveket. Beiszapol, kőgörgeteggel borit, azelőtt termő föl
deket, eláraszt egész vidékeket, mig alig pár hétre rá a 
kopár hegyoldalok kiégnek, a folyók onnan táplálékot, lassú 
szivárgás által (mint az azelőtti erdőtalajból) többé nem nyer
nek s leszáll a viz állása a folyó medrében, majdnem a ki-
apadásig. A hajózás vagy tutajozás megáll, s a vidék meg 
van fosztva, a folyók mentét kisérő áldásos harmattól. Ez 
előállási története az összes Karst hegység kopár bérczeinek, 
hol ma egész országrészek terméketlen sivatagokká alakultak, 
majdnem tűrhetetlen climaticus viszonyokkal. 

Ezen tények észlelése indította Francziaországot arra, 
hogy ma egész elpusztult erdőterűleteknek államköltségén való 
beerdősitésérc, vagy hol az már nem lehet, begyepesitésére 
következetesen évenként nagy összegeket fordítson, igy például 
az 1878-ik évre az államköltségvetésbe e czélra 1,683.000 



frank vétetett fel, mig 1879-re ismét 1,667.000 frank elő-
irányoztatott. 

1861 — 77-ig, tehát 16 év alatt, az állam részint saját 
regie-jében eszközölt beerdősitésekre, részint egyeseknek e 
czélra adott segélyezésekre 14,2 30.000 frankot költött s 
76.000 ezer hektárt erdősitett be. 

Nincs tehát kétség abban, miszerint államgazdászati szem
pontból kell hogy az állam őrködjék a felett, hogy bizonyos 
területekről az erdő ki ne irtathassák, hogy az erdő és sík 
föld közti helyes arány az államban fentartassék. 

Mi legyen ezen helyes arány, azt az állam egész terü
letére határozott egységes számokban kifejezni alig lehet, már 
csak azért sem, mert a különböző földrajzi, továbbá magaslati 
helyzet, s még számtalan más körülmények, módosítják a 
viszony arányának szükségét. Igy pl. Anglia, Belgium, Hol
land sat., a tenger közelének a levegő hőfokára és nyirkos
ságára való közvetlen befolyásnál fogva, sokkal inkább nél
külözhetik nagyobb zárt erdőtestek létesítését, mint hazánk. 

Ismét Felső-Magyarország s Erdély némely vidékein talán 
még az erdőirtás indokolt lehet — a más művelésre alkalmas 
talajon — mig az Alföldön s talán ezen törvényhatóság terü
letén is, melynek szerencsések vagyunk ma kerületében lehetni, 
nagyobbmérvü faültetések eszközlése volna indokolt. 

Ha a statistikai kimutatásokat nézzük, ugy találjuk, hogy 
Magyarország az európai államok sorában, az erdőterületnek 
a síkföldhöz való viszonyára nézve a 6-ik helyen áll. U. i. az 
állam összes területének Norvégiában 66, a kisebb német her-
czegségekben 1 0 — 4 1 , Bajorországban 34, a Szász királyság
ban 31, Württcmbcrgben 30, európai Oroszországban 30, 
Svédországban 2 9 , az osztrák-magyar monarchiában ösz-
szesen 29, a Németbirodalomban 25, Magyarországban 2 2, 



mig mellőzve a többi államokat, Dániában csak 4°/ 0-át teszi 
az erdő. 

A magyar államterület nagysága 5.600 Q mértföld, vagy 
56,004.400 catastralis hold (32,230.532 hectar). 

Ebből erdőterület . . . . 15,865.752 hold, 
a népesség száma . . . . 15,417.000 lélek, 
a m. k. államerdőbirtokok erdőterülete 3,141.451 hold, 
közbeeső sík föld . . . . 349.833 „ 
Ezeket kívántam elmondani átalánosságban, az erdők fon

tosságára és arra vonatkozólag, hogy a törvényhozás és a 
kormányok részéről mi történt eddig hazánkban, az erdőgazda
ság érdekében. 

Áttérek most már az uj törvényre magára. 
Alig hozatott törvény, mely előzetesen annyi beható tár

gyaláson ment volna keresztül, mint ez. 
Az első szövegezett törvényjavaslat az orsz. gazdasági és 

az erdészeti egylet által együttesen adatott be a közgazda
sági-, ipar- és kereskedelmi ministerhez mindjárt 1867-ben. 

A ministerium ezt kebelében huzamosabban tárgyaltatván, 
később megjegyzései kíséretében kiadta az akkor felállított 
törvény előkészítő bizottsághoz ujraszövegezés végett. 

Ezen átdolgozott törvényjavaslat kiadatott az egyes szak-
ministeriumoknak, s aztán azok megjegyzéseinek kíséretében 
véleményezés végett egyesületünkhöz utasíttatott. 

Hogy az egyesület választmánya nem kímélte a fárad
ságot, arról a t. közgyűlés tagjainak ugy hiszem van tudomása. 

Az egyesület választmánya által tehát alaposan áttanul
mányozta a törvényjavaslatot, s főleg a gyakorlati kivihctőség 
és a mindennapi élet követelményei szempontjából módosította. 
Különösen az erdei kihágások megtorlására a lehető leggyor
sabb közigazgatási eljárást hozta javaslatba, az eredetileg ter-



vezett hosszasabb és költségesebb s a feleknek több zaklatásá
val járó rendes birói eljárás helyett. 

A törvényjavaslatot újra szövegezte ennek folytán, s ugy 
terjesztette vissza indokai kisérctében a ministeriumhoz. 

Ekkor a ministerium egy enquette-nek adta ki ezen 
ujabb szövegezést, mely enquette-nek tagjai voltak : a köz
gazdasági, a belügyi, az igazságügyi, a pénzügyi, a közleke
dési, és mint nagy erdők kezelőjének, a vallás- és közokta
tásügyi ministernek, továbbá a Magyar Országos Gazdasági és 
az Országos Erdészeti-Egyletnek képviselői. 

Ezen enquette már nagyobbmérvü elvi változtatásokat 
nem tett ugyan, miután azonban egyfelől az akkori pénzügy-
minister aggályokat fejezett ki az iránt, hogy a futóhomok
területek befásitásának czélba vett módozata (bármennyire 
üdvös lett volna is közgazdászati szempontból azt ugy hagyni) 
esetleg nagyobb terheket róhatna az államkincstárra, mint a 
melyeknek elviselésére jelen pénzügyi helyzetünkben azt köte
lezni czélszerü volna; másfelől pedig kivánatos volt, hogy a 
törvényjavaslatnak az erdei kihágásokról szóló czime, az idő
közben az igazságügyministerium kebelében kidolgozott (ma 
már szintén törvényerőre emelt) a k i h á g á s o k r ó l szóló tör
vényjavaslattal elvi öszhangzásba hozassék: a törvényjavaslat 
egyes czimei ismét átdolgoztattak, s az ujabban összeállított és 
szövegezett törvényjavaslat terjesztetett vissza a közgazdasági 
ministerhez, ki azt aztán azon szövegezésben be is terjesztette 
a mult országgyűlés alatt a képviselőháznak. 

A ház bizottságilag tárgyaltatta — a bizottság munkáját 
be is bejezte; — jelentését, csatolva hozzá az általa ismét 
átszövegezett törvényjavaslatot, be is terjesztette. A ház azon
ban már — az országgyűlés végefelé járván — azt többé 
tárgyalás alá nem vehette. 



A jelen országgyűlés megnyitása után a közgazdasági 
minister a törvényjavaslatot a ház fentemiitett bizottsága 
által megállapított, s általa a mult országgyűlésre beterjesztett 
szövegben nyújtotta be a képviselőházhoz. 

A ház ezt a szabályok értelmében választott szakbizott
ságának kiadván — az a tett — habár nem is lényeges 
módosítások folytán, jónak látta azt könnyebb áttekinthetés 
végett ismét újból szövegezni. Ugy hogy eszerint h a t o d i k 
szövegezésében került c törvényjavaslat végtére a törvényhozás 
tárgyalása alá. 

Nem szándékom itt a törvény részleteibe menni. Csak 
azt jegyzem meg általánosságban, hogy azon három elvi fel
fogás közül, mely alá a külföldi törvények sorozhatok, a 
magyar erdőtörvény kiindulási pontul a legszabadelvübbet vá
lasztotta. És még az e tekintetben analóg törvényeknél is 
kevesebb megszorításokat tartalmaz. 

Egy része ugyanis az erdőtörvényeknek azon elvből indul 
ki, hogy minden még fennálló erdő — mivel abból sok soha 
sem lehet — mint erdő továbbra is fentai'tassék, az erdőirtás 
minden körülmények között eltiltassék, minden vágás — vagy 
liget is — újra beerdősittessék. 

Másrésze a törvényeknek azon elven alapszik, hogy áta-
lános szabálykép kimondandó, miszerint az összes erdőátlag 
fentartandó, és az állam gyámkodása alá helyezendő, azonban 
ha egyes részeiről b e b i z o n y i t h a t ó , hogy azok az állam-
gazdászatra való kár nélkül szabad kezelésbe bocsáthatók, az 
kivételesen megengedhető. 

A legszabadelvübb törvények azok, melyek azon elvből 
indulnak ki, hogy erdejét kiki szabadon használhatja ugy, mint 
más művelési ág alatt álló birtokát, ott azonban, hol bizonyos 
esetekben a közérdek szempontja azt követeli, ezen szabad 
használat korlátozandó. 



Ezen elv nyer kifejezést a törvénynek mindjárt első §-ában, 
ellenkezőleg régi törvényhozási intézkedéseink szellemével, 
melyek tulajdonkép mindaz első helyen jelzett alapból indul
nak ki. 

És én ugy hiszem, hogy a most létrejött erdőtörvényben 
kifejezést nyert egészséges erdőgazdasági elvek biztosítják 
annak üdvös sikerét s hazai erdőállományunk jövőjét. 

Az alap, melyen valamennyiünknek gonddal, szorgalom
mal és buzgósággal tovább építeni kell, meg van. 

Egyesületünk feladatához tartozik a törvény üdvös czél-
jainak kiviteléhez segédkezet nyújtani, s ezzel összefüggően 
az erdőbirtokosokat és erdészeket is minadzon eszközök és 
módok birtokába juttatni, melylyel ugy a közérdeknek, mint 
saját erdőgazdaságuknak igényeit szakszempontból véve és a 
gyakorlati élet szükségleteit is tekintve, a legkiválóbb mér
tékben elégíthetik ki. 

Erdőbirtokosainknak teendőit képezi a jó és üdvös taná
csoknak nem csak kérése vagy meghallgatása, de követése is. 

Erdészeinknek nemes hivatása pedig az, hogy mindazok
kal, kikkel erdészeti ügyekben érintkeznek, megismertessék az 
erdőtörvény igazi szellemét és czélját, s maguk részéről ők 
ép ugy, mint egyesületünk nrnden tagja is, oda hassanak, hogy 
annak intézményei minden irányban és teljes mértékben érvé
nyesüljenek, mert igy aztán biztosan elérhető lesz az, hogy 
Magyarország erdőgazdasága Európa virágzó erdőgazdaságai 
mellett hátra ne maradjon, s hű ápolóit és szolgáit az eddi
ginél hálásabban jutalmazza. Hogy pedig ez ugy legyen, azt 
hiszem, mindannyian szívből kívánjuk. 

És most, midőn magamat az Országos Erdészeti-Egylet 
tagjainak szives hajlamába továbbra is ajánlanám, az ülést 
ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 


