
Az arányjogo k összeharácsolásána k vége . 
gy látszik ennek is megjön az ideje! Ha az erdélyi birtok

rendezésről szóló, most alkotmányos tárgyalás alatt álló 
törvény, csak rövid évtizeddel ezelőtt látott volna nap

világot, mennyi erdőpanamának, kisebbnek és nagyobbnak s 
mennyi erdőpusztitásnak lett volna irtja szegve; hány köz
birtokosság maradt volna erdejével gazdagságban, különösen a 
mai faárakkal számítva; és mennyi derék székely nélkülözte 
volna a vándorbotot s annak keserű következményeit! 

Pedig mindez bizony épp ugy megtörténhetett volna abban 
az időben, mint a mai napokban. A képviselőházban egyik — 
azóta megboldogult — erdélyi képviselőnek személyi jelzőjéül 
szegődött az ujraarányositások terén szünet nélkül hangoztatott 
figyelmeztetése, aggodalma. De hát hiába, nálunk az aggodalmas
kodókat megmosolyogjuk s csak ha már a tető is beégett, veszszük 
észre a tüzet. Ámde jobb később, mint soha! 

Az uj rend hatása alatt most már valószínűleg nem fogjuk 
az erdőügyekben, az állami kezelés megszüntetésében utazó 
tömeges deputácziókat annyiszor megcsodálni, felvonulásaikat 
megbámulni s szivhez szóló, de ámító, álnok szavalataikat s 
kesergő panaszaikat hallhatni.*) 

Mert az állami kezelés megszüntetése iránti panaszoknak a 
valódi rugója, az arányjogok összeharácsolásának kérdése volt 
mindig s az előbbit egyedül azok a lelketlen üzérek szuggerálták 
a tudatlan s könnyen kifosztható szegény népnek, akik az utóbbinál 
rekordokat akartak elérni. Miért? Mert az erdőhivatalok ellen
őrködő szeme sok számításukat keresztül húzta. 

Már a Budapesti Hirlap 1907. évi április 14. számában irtanr 
a következőket: 

„A helyi lapok tendencziája kétirányú. Egyfelől erőszakolják 
a birtokrendezési eljárás revízióját oly irányban, hogy a közösség 
felbontásával minden jogosult külön kihasítva kapja meg illetmé
nyét, s ezzel kapcsolatosan követelik az állami kezelés meg
szüntetését." 

*) Az Erdészeti Lapok m. é. 23. füzetének 1412. oldalán erre nézve 
kevésbbé optimiszikus nézet jut kifejezésre. Sze k. 



„A nagyközönség e czélok követésében bizonyára valami 
jogos, méltányos, üdvös és gazdaságos intencziót sejt, amely talán 
alkalmas arra, hogy a székely népet szorult anyagi helyzetéből 
kiragadja s a kivándorlástól megmentse. Aki azonban az egész 
ügyet minden oldalról ismeri, annak sajnálattal kell bevallania, 
hogy ezek a nemes czélok korántsem lebegnek a mentők szeme 
előtt. A felosztással és állami kezelés megszüntetésével ugyanis 
semmi egyéb nem érhető el, mint a szabad rendelkezési jog. S ez 
csak arra volna jó ez esetben, hogy az erdővásárlást a spekulá-
eziónak könnyen és olcsón hozzáférhetővé tegye." 

Az 1898. évi XIX. t.-cz. valójában az 1879. évi X X X I . törvény-
czikknek kiegészítő része. Erdőfelügyelet és erdőrendészet szem
pontjából nagy változást nem idézett elő. Mégis mily nagy az 
ellenszenv ellene. Tárgyi oka ennek nincsen és az egész harag 
csak mesterséges machlnáczló. 

Az illetékes erdőbirtokosok, különösen a közbirtokosságok 
nagy része, a rövid hét év alatt már megszokta az uj törvényt s 
rosszhiszemű, makacs ellenkezés nagyon is szórványosan fordul elő. 
Természetesen ez is csak ott, ahol személyes érdekek ütköznek a 
törvény szakaszaiba. 

Miért a felfujt antipatia az ujabb törvény ellen ? ! A felelet 
egyszerű: mert nem engedi a részben tudatlan és könnyelmű nép 
kizsákmányolását. Statisztikai adatokkal lehet igazolni, hogy az 
erdőbirtokosok jövedelme az uj törvény életbe léptetése óta hatá
rozott s erős emelkedést mutat s igen sok helyt az előbbi jövedel
mek két-háromszorosát érte el. 

Ez eredmény ellen az illető erdőbirtokos nem fog panaszkodni. 
S hogy mégis annyi panasz hangzik el, az másként meg nem 
fejthető, minthogy e panaszokat azok gyűjtik, akik az erdőbirtokosok 
jövedelmeinek szaporodásával, a saját telhetetlen zsebük* zsugoro
dását tapasztalják. 

Könnyen elképzelhető, hogy a spekulácziónak legjövedel
mezőbb tere, kincsesbányája volt az arányjogok összeharácsolása. 
Kevés kitartás és csekély befektetés mellett százezreket lehetett rajta 
s vele nyerni rövid idő alatt. Most mindennek vége szakad. S ha 
igy megszűnik az ok, meg fog szűnni az okozat is, az állami 
kezelés s  az erdőtörvények elleni bujtogatás. Craus Géza. 



Az erdélyrészi birtokrendezésre vonatkozó törvények módo
sításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet az Erdészeti Lapok m. é. 
23. és 24. füzetében tüzetesen ismertettünk és méltattunk, a 
képviselőház m. hó utolsó napjaiban vette tárgyalás alá és örven
detesképpen az erdőgazdaságot különösen érdeklő pontjaiban 
változtatás nélkül el is fogadta. 

A törvényjavaslat egyéb részein esett változások közül csupán 
azt tartjuk itt felemlitendőnek, amelyet már az igazságügyi bizott
ság eszközölt a javaslaton, kimondván, hogy ott, ahol a közös 
legelő felosztatott vagy egyébképpen érezhető a legelőhiány, a 
tagosítás során a tagositott területnek nem 3%-a, amint az ere
deti javaslat mondja, hanem 5%-a hasittassék ki közös legelő 
gyanánt. Ez a módosítás, ha egyúttal gondoskodás történik arra 
nézve, hogy az uj legelők értelemmel és rendszeresen kezeltes
senek, üdvös hatású lesz. Az átalános vita során egyébiránt Sümegi 
Vilmos fordult azzal a kéréssel a földmivelésügyi miniszter úrhoz, 
hogy a közlegelők tárgyában minél előbb terjeszszen be törvény
javaslatot, amit Mezőssy Béla államtitkár kilátásba is helyezett. 

A birtokrendezési törvények módosításáról szóló törvény
javaslat előadója Ferenczy Géza volt. Utána Vertán Endre szólt a 
törvényjavaslat ellen a 100 holdas, akár vásárlás, akár más uton 
keletkezett birtokok kihasitását pártolva, mert szerinte a közösben 
lévő arányrész mindig kisebb értékű, mint a kihasitotté. Az erdő
pusztítást mint valami elkerülhetetlent állitja oda. 

Bene István a javaslat mellett szólal fel s a törvény bizonyos 
mérvű visszaható erejébe is belenyugszik. Szerinte azoknak, akik 
nem üzérkedésből, hanem tisztességes szándékkal vették az arány
részeket, nem lesz káruk akkor sem, ha a közösben marad részük. 

Vlád. Aurél az arányrészek elpocsékolásának okát az erdők 
állami kezelésében látja. 

A következő szónok, Bozóky Árpád, a közbirtokosságokat és 
a községeket egymás mellett nem tartja jogosultaknak. Az idevágó 
jogi viszonyok igen zavarosak, azért a közbirtokosságokat el
törölné és vagyonukat a község által vétetné meg, mert a közös
ben lévő erdőket és közlegelőket nem szabad felosztani. Az állam
nak és a községnek érdeke az, hogy az erdőket akkor használják 
ki, amikor ez gazdaságilag hasznos. 



Issekutz Győző a javaslat mellett, Nagy György különösen 
a visszaható erő ellen szól, de általánosságban elfogadja a javas
latot. Sümegi Vilmos szintén elfogadja a javaslatot. 

Legélesebben ezt Hinléder Ernő támadta, aki a Székelyföld 
bajait a már ismert népszerű, de éppenséggel nem helytálló fel
fogás szerint nem annyira az arányosítás körüli visszaélésekben és 
a tagosításban, mint inkább az erdőtörvény tulszigoru végrehaj
tásában és nevezetesen a legeltetés korlátozásában látja. Érthetőnek 
találja azonban, hogy a földmivelésügyi kormány az e kérdés 
körüli támadásokat mindig visszautasítja, mert rendszerint az intéz
mény hibáit azonosítják az azt végrehajtó személyekkel, holott 
éppen az erdészeti közegek megbízhatósága tekintetében nemcsak 
kifogás fel nem merül, hanem a legtöbb dicséretet érdemlik. 

Azután az erdők őrzésére és kezelésére nézve a következő 
különös dolgokat mondta, amelyekre vonatkozólag minden esetre 
kivánatos, hogy a székelyföldi viszonyokkal ismerős szakember 
nyilatkoznék. 

„Az erdőőrzés mai rendszere, eltekintve attól, hogy nagyon sok kiadást ró 
a közbirtokosságra, azzal a hibával is bir, hogy mellette az erdőlopások, az 
erdei kihágások sokkal gyakoriabbak, mint a régi házi kezelés mellett. A szé
kelyek nemcsak azért panaszkodnak, hogy ők fizetik az erdőőrzési költséget". 

„Nem is csak azért panaszkodnak, hogy sokba kerül talán ez az erdőőrzés 
— bár ez is mindenesetre túlságos teher nekik — hanem a legfőbb panaszuk, 
hogy a mostani erdöőrzés mellett az erdőőrök a közbirtokosságnak nem felelnek, 
mig a régi erdőőrzés mellett feleltek az erdőőrök a közbirtokosságnak és azért 
annyira ügyeltek az erdő fáira, hogy lopások ritkábban történtek, mert akár 
hol találtak kárt, kötelesek voltak ezért saját vagyonukból kártalanítani a köz
birtokosságot, mig a mostani erdőőrök nem felelnek a közbirtokosságnak, 
legfeljebb saját felettes hatóságuknak. Hiszen megtörténik — konkrét példát is 
tudnék felhozni — hogy oly tömegesen lopják a Székelyföldön a fát, hogy 
sokkal helyesebb, ha letarolják az egész erdőt, mintha ilyen őrzés, ilyen kezelés 
mellett megtartják azt. Az erdőtörvény intencziója nemes, de keresztülvitele nem 
helyes. Hiszen az erdőtörvény feltételez szervezett erdőbirtokosságot, pedig 
az erdőbirtokosság a Székelyföldön szervezve nincs". 

„Konkrét példát tudok Felhozni arra nézve is, milyen nagyarányú az ilyen 
erdőőrzés mellett a lopás. Olasztelek községből a legutóbbi 4—5 esztendő alatt 
5000 forint értékű fát loptak. Bibarczfalva, Füle, Vargyas, Hermány községekben 
pedig a tolvajok fegyveresen és csoportosan mennek az erdőbe, akkora már a 
szemérmetlenség és az erdőőröket fegyverrel támadják meg. Az erdőőr nem is 
tartja olyan szoros kötelességének őrizni az erdőt és nem is ugy van, mint a 
régi rendszernél, mikor házi kezelésben állottak az erdők, és mikor az erdő-



pásztor anyagilag feleit a felmerült kárért. Mert akkor az erdőpásztor künn lakott 
az erdőben és mindenkinek be volt osztva a maga része, ma pedig a hivatalos 
erdőpásztorok benn laknak a községben. Igy a tolvaj nagyon egyszerűen jár el 
vele szemben: elmegy a lakására és megkérdi otthon levő feleségétől, hogy hol 
van az erdőpásztor, ez megmondja, hogy hová ment és akkor az erdőtolvaj más 
területre megy. A régi rendszer szerint ezt nem lehetett megtenni, mert akkor 
az erdőpásztor künn lakott az erdőben, de különben is, ha kár merült fel, a 
régi rendszer szerint az erdőpásztor anyagilag felelt, akár ellopták a fát, akár 
nem, ha az hiányzott. A mostani rendszer mellett nem felel anyagilag, tehát 
egészen jogosult az a panasz." 

„A czélszerütlen erdőkezelés és erdőőrzés következménye az is, hogy a 
székelyek között szokásosak az úgynevezett körtüzek rendezése. Tudniillik az 
erdőúzus szerint gyakorlat, hogy ott, ahol erdőégések vannak, a hasznavehető 
és a le nem égett fát is kihasítják négyszög alakban és azt a hulladékot, ami oda 
beesik — akár jó fa, akár rossz fa — szabad az egyes birtokosoknak elvinni 
és elhasználni. Most a székelyek azt a praxist gyakorolják, hogy az egyes erdő
részekben körben tüzet csinálnak és a kör befelé terjedvén, azt a helyet leégetik, 
akkor kiszáll az erdei komisszió és a kör területén egy négyszöget húznak, 
nagyon természetesen beleesik négy darab kisebb háromszög, amely jó fát is 
tartalmaz. A közepe le van égve és azért a negyedrészben jó fáért képesek egy 
nagyobb teriiletet elégetni, csakhogy jó fát kapjanak." 

„A mostani birtokossági kezelés mellett helytelen az úgynevezett czédula-
rendszer is, ahol a birtokossági elnök tetszésére van bizva, kinek ad czédulát. 
Szükségesnek látnám tehát mindenesetre, hogy a javaslattal kapcsolatosan olyan 
intézkedés is tétessék, amely az erdőtörvény keretében levő ilyen visszaéléseket 
megszüntesse és amely a székely népnek jogos panaszain segítene azáltal, hogy 
a helytelen erdőőrzéstől megszabadítaná a népet és esetleg visszaállítaná 
— legalább őrzés tekintetében — a régi közbirtokossági házi kezelést az erdőkben." 

„T. képviselőház! Óriási helytelenség van az erdők ültetése tekintetében is. 
Ezeket azért említem fel, mert ezek mind kapcsolatos kérdések — amint majd 
később rá fogok mutatni — az arányosítás kérdésével." 

„Az ültetés, a csemeteültetés során ugyanis az u. n. csemeteerdőkben (?) a 
legeltetés tilos. Hangsúlyozom, hogy ilyen állapotban az erdőőrzés sem meg
felelő. Már most a székely privát bosszúból is, mert legeltetni nem szabad, és 
mert a pásztorok gyermekek, tehát hibának sem lehet betudni, mert könnyelmű
ségből teszi, mondom, privát bosszúból ott, a fiatal csemeték közt, ahol éveken 
keresztül méteres magasságra nő fel a fű és azután elszárad, a pásztorok meg
gyújtják a füvet, ugy hogy évenkint óriási erdőégések történnek, ugy hogy még 
az a kevés haszon is elenyészik, amelyet az erdőkezelés ilyen módja nyújt. 
Példát hozok fel. Most őszszel történt meg, hogy egymás mellett négy község 
erdősége égett három hétig és a közigazgatási hatóság annyi fáradságot sem 
vett magának, hogy az erdőoltást elrendelje és keresztülvigye." 

„T. ház, az ültetésnek van még egy másik óriási hibája, az, hogy az 
ültetést közmunkával végzik. Az erdőültetés olyanformán megy, hogy az erdő-



terülő vagy felügyelő a közmunkára kényszeritetteket kiviszi az ültetésre. Ezek 
az emberek, mivel amúgy sincsen részesedésük a közvagyonból, természetesen 
nem végzik örömmel azt a munkát, amelynek gyümölcsét nem ők, hanem mások 
szedik le. igaz, hogy a jogosultak költségekkel hozzájárulnak az ültetéshez, de 
magát az ültetést közmunkával végeztetik, amit a legszerencsétlenebb ideának 
tartok. Ugy történik ez ugyanis, hogy mikor kiviszik a munkásokat és az erdő
kerülő még meg sem tudja jól magyarázni, hogy a fenyőcsemetéket hogy kell 
ültetni, akkor ezek az emberek bosszúból vagy unalomból is, vagy rossz viczczből 
megteszik, hogy a csemetéket megfordítva ültetik, vagy pedig, ha helyesen 
ültetik, ott az erdőkerülő szemeláttára a csizmájukkal akkorát taposnak rajta, 
hogy mihelyst benne van, rögtön megszűnik csemete lenni és elsorvad. Ez az 
oka annak, hogy a legtöbb községben semmi gyakorlati haszonnal nem jár ma 
a csemeteültetés, de azért kényszeritik a birtokost a beültetésre, anélkül, hogy 
az ültetésnek valami pozitív haszna volna". 

Zakariás János a javaslat mellett szólalt fel. Közérdeknek 
tartja a székely erdők fenntartását és gondos kezelését, hogy 
azoknak a jövő nemzedékek is hasznát láthassák. Figyelmeztet 
azonban arra, hogy sokan ugy adták el arányjogukat, hogy a 
vevő csak akkor fizet, ha a 100 holdas igények kihasittatnak. 
Ebben nem volna baj, ha nem vettek volna fel a vételárra elő
legeket, amelyek most, amidőn a kihasitás elmarad, visszafizetendő 
lesz. Ez roppant sok perre fog okot adni. Szónok szerint a föld
mivelésügyi miniszteren fog állani, hogy a bajon segítsen, részben 
rendkivüli fahasználatok engedélyezésével, részben végső esetben 
igen sok helyen magának az erdőnek a kincstár részére való 
megvásárlásával, ami úgyis benne van a kormány programmjában. 

Részünkről a rendkivüli fahasználatok további engedélyezését, 
tekintettel a múltban történt s a székelyföldi erdők tartamos hasz
nosítását már úgyis veszélyeztető engedélyezésekre, mindenesetre 
meggondolandónak tartjuk, a másik javaslat ellenben igen figye
lemreméltó, nemcsak a már eddig elpusztított erdők összevásár
lása alakjában, hanem talán még inkább abban az alakban, hogy 
a kincstár egyes arányrészek átvételével beleszólást biztosit magá
nak a közbirtokossági ügyekbe s ezzel elejét veszi annak is, 
hogy ezek az erdők az arányrészek további összevásárlása által 
elvégre is — habár csak színlegesen — egy kézbe kerüljenek, 
ezáltal elveszítsék közbirtokossági jellegüket és ismét csak az 
üzérkedés és elpusztítás áldozatává essenek. Mert azt a mult 
tapasztalatai alapján éppenséggel nem tartjuk kizártnak, hogy az 



üzérkedő szellem most már ebben az irányban igyekszik a nép 
érdekét védő törvényen rést ütni. 

Mindenesetre elég komoly javaslatnak tartjuk Zakariás János 
emiitett szavait, amelylyel az erdőgazdasági politikánkat intéző 
tényezőknek érdemes bővebben foglalkozni. 

A felhangzott kifogásokra és észrevételekre a kormány 
nevében Mezó'ssy Béla földmivelésügyi államtitkár válaszolt, meleg 
pártfogásába véve erdészeti adminisztrácziónkat, amiért a hazai 
erdőgazdaság őszinte hálával tartozik neki. 

Igen helyesen hangoztatta, hogy amikor oly nagy kérdések 
forognak kockán, mint ebben a javaslatban, azokat nem egy
oldalú, hanem átalánosabb összefoglaló szempontból kell mérlegelni. 
A földmivelésügyi minisztérium már 15 év előtt tette meg az 
első kezdeményező lépéseket azon törvényhozási intézkedések 
érdekében, amelyek ebben a javaslatban bennfoglaltatnak. Azután 
szószerint igy folytatta: 

Hogy ez mit jelent, mennyi milliót és mennyi elpazarolt vagyont, azt 
meg méltóztatnak majd látni abból a néhány esetből — amelyek nem szórványos 
esetek, hanem valóságos általánosságok — amelyet ezen állitásom beigazolására 
a t. képviselőháznak kötelességszerüleg tudomására hozok. (Halljuk/ Halljuk !) 

Hogy azok is, akik ezt a kérdést talán közelebbről nem ismerik, tisztán 
lássák a helyzetet, megjegyzem, hogy a vita tulajdonképpen a körül forog, hogy 
mi, akik nézetem szerint a székelységnek érdekeit igazán és őszintén szivünkön 
viseljük, a székely erdőknek az erdőtörvény hatálya alatt és állami kezelésben 
való megtartását, tehát az állami felügyelet változatlanságát kikötni kívánjuk 
azért, mert ezt a székely nép érdekében valónak tartjuk. Elienben a javaslat 
ellenzői - - méltóztassanak megengedni, hogy itt en masse beszéljek — egy
szerűen a székely enlőknek teljes szabaddá tételét kívánják. Hogy a kettő között 
mi a különbség, azt egy egyszerű képpel fogom a t. képviselőháznak bemutatni. 

Elismerem, hogy ha egy székely községben egy közbirtokossági erdő 
szabaddá tétetik, akkor igenis abban a községben lesz egy-két hatalmas kortes, 
aki rövid idő alatt oly vagyonokat szerez össze, hogy minden egyes gyermeké
nek falán száz-kétszázezer koronás birtokot is vehet, lesz egy pár olyan — néze
tem szerint — magáról megfeledkezett honoráczior, aki a legrövidebb idő 
alatt olyan vagyonokat gyűjt össze, amilyeneket egyikünk sem fog egy hosszú 
élet becsületes munkájával még megközelítőleg sem megkeresni, sőt azt is elis
merem, hogy az illető községben pár éven keresztül valóságos dinom-dánom és 
jólét lesz, ugy hogy a legutolsó szolgalegény is kiveszi a maga részét ebből a 
mulatozásból, de pár év elteltével aztán mint egy elmulatozott éjszakának keserű 
emléke, ott marad a kipusztult erdő, amelynek az lett volna hivatása, hogy 



erőssége, vagyoni alapja legyen a székely népnek, nem egy-két évre, hanem 
évtizedeken, sőt évszázadokon át. (Ugy van ! Ugy van !) 

És ne méltóztassanak azt gondolni, hogy talán ennek az egyszer kipusztított 
erdőnek valódi értékéből telik ki ez az általános jólét és egy pár embernek ez 
a hirtelen meggazdagodása? Nem: a községben annak az erdőnek igazi érté
kéből legfeljebb csak 10°/o marad, a nagy vagyonok elvándorolnak külföldre( 

hatalmas fatársaságok osztalékaiba, tartaléktőkéibe, amelyek sokszor pár év alatt 
megkétszerezik az alaptőkét, az osztalékok pedig 40%-tól 100%-ig váltakoznak. 
Mindez az illető szegény székely nép filléreiből! Ellenben, ha a földmivelés
ügyi kormány közbeléphet és nem csupán az eddig rendelkezésünkre állott 
hiányos eszközökkel, — mert hiszen eddig tulajdonképpen semmi olyan eszköz 
rendelkezésünkre nem állott, amilyen állni fog, ha e törvényjavaslat megszavaz-
tatik — minő más eredmény fog eléretni! (Halljuk !) 

Csak három példát kívánok ebben az irányban felemlíteni. (Halljuk ! 
Halljuk!) Négy úgynevezett szentpéteregyházmegyei név alatt ismert község 
évekkel ezelőtt eladta 12.000 hold erdejét szabad kézből 60 évi kihasználásra 
egy vállalkozó czégnek 500.000 koronáért. (Mozgás.) Természetes, hogy Darányi 
Ignácz ő exczellencziája ezt a vételt nem hagyta jóvá, hanem elrendelte különös 
tekintetekből, amelyeket részletezni nem kívánok, de teljesen jogosult egyházi 
és egyéb indokok forogtak fenn, hogy 4000 hold nyilvános árverésen adassék 
el. Az eredmény az volt, hogy a nyilvános árverésen annak az erdőnek egy 
harmadrészeért, amelynek egész 12.000 holdját 500,000 koronáért akarták eladni 
szabad kézből, a birtokosok 3 és fél millió koronát kaptak. (Mozgás.) Ne 
méltóztassanak csodálkozni, mert ez körülbelül a séma. 

Elmondok egy másik esetet. Csik vármegyében a vármegye kezelése alatt 
álló alapok erdőbirtokából eladták 3200 hold erdő egész faállományát 320.000 
koronáért. Természetesen ez az erdőeladás ugyanezen séma szerint szintén nem 
hagyatott jóvá, hanem nyilvános árverés rendeltetett el és ezen elkelt ugyanaz 
az erdő 2 millió 800 ezer koronáért. (Mozgás. Halljuk! Halljuk!) Ez történt az 
első árverésen. Sőt, miután az első árverés eredménye az eljárás ellen emelt 
kifogások folytán megsemmisíttetett, megtörtént, hogy az ujabb árverésen már 
5,320.000 korona ajánltatott meg. (Mozgás.) Ez az eladás azonban még nem 
vált perfektté.... 

Harmadik példának a gyergyóalfalui erdőeladást említette az 
államtitkár; ezt az ügyet a mult évben kimerítően ismertettük, itt 
tehát csak röviden felemlítjük, hogy mig eredetileg a közbirtokos
ság 16.000 holdat 1,300.000 koronáért akart eladni, végeredmény
ben, daczára a kedvezőtlen körülményeknek, mégis 7000 holdért 
4 - 8 millió koronát ért el. Ennek felemlítése után igy folytatta 
Mezőssy Béla államtitkár: 

Azt hiszem, hogy ha az a közvélemény, amely ezekben a kérdésekben 
csak sötétben tapogatódzik, látja azt, hogy itt nem kis kérdésekről, hanem 



valóságban milliókról van szó, ahol a milliókkal jobbra-balra dobálództak 
(Igaz! Ugy van! balfelől), akkor azt hiszem, hogy a törvényhozás előtt nem 
lehet semmi sem olyan sürgős és nem lehet olyan eszköz, amelyet igénybe 
venni ne lenne kötelessége, hogy az ilyen esetek ismétlődését meggátolja. (Elénk 
helyeslés.) 

Azt állítják, hogy ez a helyzet csak ugy állhatott elő, hogy a közös kezelés
ben az erdők olyan keveset jövedelmeznek, hogy az illető birtokosok inkább 
bármilyen potom áron — amint azt itt többen hangsúlyozták — öt-tiz koronáért 
is eladják erdejüket, semhogy a közösségben bennmaradjanak. 

Visontai Soma : Ez igaz ! 
Mezőssy Béla államtitkár: Én nem tudom, hogy mennyiben ismerős a 

tisztelt képviselő ur az ottani viszonyokkal, de bátor vagyok felvilágosítani 
aziránt, hogy ez részben igaz, részben pedig a leghatározottabban nem. Igaz 
annyiban, hogy ott, ahol olyan erdőségről van szó, amelyet már az illető érdekeltség 
kivágott, a kiirtott erdőnek jövedelmezősége és hozama, különösen, hogy ha 
az az erdő teljesen kivágatott, nem hozhat annyit, mint amennyit egy őserdő. 
Utoljára magam kívánnám a legjobban a székelységnek, hogy legyen olyan az 
erdő, mint a krumpli, amelyet minden esztendőben egyszer fel lehet szedni. 
De sajnos, az erdőnek nem ez a természete. Az erdőt, sajnos, csak minden 
60—80 évben lehet egyszer vágni. 

Egy hang (jobbfelől): 120 évben! 
Mezőssy Béla államtitkár: Igaz. Sok helyütt csak minden 100—120 évben. 

De itt is, a kihasznált erdőknél, ahol az illető érdekeltség vagy közbirtokosság 
leszedte már a tejfelt, hogy állunk? Ugy állunk, hogy a Székelyföldön és 
Hunyad vármegyében az összes kezelési költségeknek 70 százalékát fizeti az 
állam, ennyi állami költségvetésünk terhére esik, méltóztatnak meglátni a költség
vetés tételei között, mig az illető érdekelt közönségek a kezelési költségeknek 
csak 30 százalékát fizetik. Ez pedig holdankint átlag 9—12 fillér között variál. 
Vagyis a helyzet az, hogy egy 1000 holdas erdőnek, amely teljesen kipusztítta
tott, összes kezelési költségei, az adó, pótadó és más közköltségeket nem számitvar 
amelyek akkor is fennállanának, ha szabad kézben kezelnék ezt az erdőt, évente 
120 koronára rug. 

Már pedig azt bárki, aki erdőkérdésekkel foglalkozik, tudja, hogy ha annak 
az ezerholdas erdőnek csak egytizedrésze is közlegelőnek felszabaditható, ez az 
egytizedrész is bőven behozza a 120 korona évi költséget. Hanem igenis, van
nak erdők és vannak közbirtokosságok, ahol óriási a deficzit, de arról, sajnos, 
mi nem tehetünk, nem tehetünk pedig azért, mert az erdőtörvény a közbirto
kossági, illetőleg községi erdőknek állami kezelésbe való vételével azt rendeli és 
csak olyan irányban ad nekünk jogot, hogy az üzemterv betartassák és a vágá
sok a mi utasításaink nyomán történjenek, de magát a vagyonkezelést nekünk 
közvetlenül nincsen módunkban ellenőrizni. Már most, t. ház, a helyzet ugy 
alakul és ne méltóztassék azt gondolni, hogy ez mese, hogy ha valamely köz
ségnek vagy közbirtokosságnak az erdejére valami szemfüles kereskedő vagy 
olyan egyén, aki ilyen dolgokkal foglalkozik, szemet vetett, az bizonyos mér-



tékig kiveti a hálóját olyan irányban, hogy az az erdő egyszerűen ne hozzon 
jövedelmet. 

És ezt nagyon egyszerűen lehet elérni; el lehet érni ugy, hogy nem 
vágnak fát, ellenben rendeznek erdőszemléket, melyek 100 meg 100 koronára 
rugó összegeket vesznek igénybe, megmozgatnak tömeges deputácziókat, ame
lyeknek költségeit szintén az erdő terhére számolják el, szóval mesterséges esz
közökkel odáig hajtják a dolgot, hogy az erdőre a számadás szerint az illető 
birtokosság kénytelen legyen ráfizetni és amikor igy bizonyos művészettel 
sikerül nagyobb adósságot csinálni és preparálni a szegény népet, hogy abból 
az erdőből semmi jövedelme sem lehet, akkor rávetik a ráfizetési kulcsot azért, 
hogy pár évi ráfizetés után úgyszólván ingyen lehessen megvenni az arány
részeket a szegény székelytől. 

Megtörtént az, hogy egy ilyen közbirtokosságnak ilyen czimen 62.000 
korona adóssága volt. (Mozgás.) A földmivelésügyi minisztérium, hogy az erdő 
elárvereztetését, mert a hitelezők ilyenkor már kérik az árverést, meggátolja, 
saját erdőalapjából kinálta fel az illető közbirtokosságnak a 62.000 koronát. 
És azt méltóztatik gondolni, megköszönte ? Nem, kijelentette, hogy a kölcsön 
utolsó részletét már nem kívánja elfogadni. (Derültség és mozgás). 

T. képviselőház! Mikor mindenféle furfang és machináczió ilyen háló
zatával állunk szemben, akkor nagyon könnyű egyik vagy másik t. képviselő
társamnak felállani és azt mondani, hogy ez a törvényjavaslat korlátozza az 
egyéni szabadságot, sérti a tulajdonjog fogalmát. Lehet, de ezek az esetek, 
amelyekből, mondom, példaképpen néhányat idéztem, feltétlenül indokolt és 
legsürgősebb feladatunkká teszik azt, hogy közérdekből az ilyen visszaéléseknek 
gátat vessünk. (Altalános élénk helyeslés) 

És, t. képviselőház — ezzel végzem is felszólalásomat — én csak egy 
kérést intézek t. képviselőtársaimhoz (Halljuk! Halljuk!), akik ezt a javastatot itt 
a házban és amit veszélyesebbnek tartok, a házon kívül népgyülésekben és a 
falvakban oly végtelenül erősen ellenzik. Én kötelességemnek togom ismerni 
— hiszen különben a földmivelésügyi miniszter ur ezt egy székely deputáczió 
előtt ki is jelentette — hogy akkor, amikor a parlamenti tevékenység megengedi, 
mindazon kisszerű panaszokat, amelyeket Hinléder t. képviselőtársam felhozott, 
a helyszínén fogom megvizsgálni és igyekezni fogok azokon, amelyek jogosak 
és méltányosak, segíteni. (Élénk helyeslés és éljenzés a jobb- és baloldalon.) 

De miután én másfél év óta minden kényesebb erdei ügyet ismerek, ennek 
ismerete alapján egy tényt jogom van már most konstatálni és ez az, hogy ott, 
ahol milliókról folyt a játék, ott, ahol a kísértésnek és a megkerülésnek minden
féle eszközét és nemét igénybe vették, ami tisztviselőink közül egyetlenegy sem 
volt olyan, akihez a gyanúnak a legkisebb árnyéka is fért volna. (Ugy van ! 
Ugy van! a jobb- és baloldalon.) Ha már most az az erdészeti tisztviselői kar, 
ott a messze határszélen a minisztérium központi vezetésének ezt az intenczióját 
a legnagyobb buzgósíggal, a legnagyobb jóakarattal teljesiti: akkor, azt hiszem, 
elvárható magyar képviselőktől annyi, hogy ennek a tisztviselői karnak érdemét, 
jóhiszeműségét kétségbe nem vonják (Élénk helyeslés a jobb- és baloldalon.) 



Miután én azt hiszem, hogy ez a törvényjavaslat közérdeket szolgál és 
miután azt hiszem, hogy ez a törvényjavaslat a székely népnek javára fog szol
gálni : én a magam részéről kérem annak elfogadását. (Hosszantartó élénk 
helyeslés és éljenzés a jobb- és baloldalon. A szónokot számosan üdvözlik.) 

Ez a lelkes felszólalás nemcsak az államtitkár ur sikerét jelenti, 
hanem az erdőgazdaságét is, amelyet neki köszönhetünk. 

Röviden fölszólalt még Günther Antal igazságügyminiszter is. 
Ekként tető alá került a magyar törvényhozásnak oly alkotása, 

amely nagy visszaéléseket hivatott megszüntetni és az erdőgazda
ság észszerű vitelének útját egyengeti. A magyar erdőgazdaság 
minden hive köszönettel tartozik megalkotóinak. Az arányo
sítás körüli visszaélések megszüntetését czélzó első kezdeménye
zések a földmivelésügyi minisztérium erdészeti főosztálya részéről 
indultak ki s napirenden tartásuk és orvoslásuknak következetes és 
SZÍVÓS követelése első sorban Horváth Sándor miniszteri tanácsos 
ur érdeme. 

A kérdés dűlőre jutása Darányi Ignácz, Polónyi Géza és 
végeredményben Günther Antal miniszter uraknak köszönhető, 
kik a helyzetet a maga sivár valóságában felismerve, az ügyet 
magukévá tették és czélhoz is juttatták. A javaslat kidolgozása 
körül nagy munkát végzett Sebess Dénes kir. táblai biró, akiben 
alapos jogi ismeret a nép gazdasága iránti helyes érzékkel párosul. 

ú£ ú£ ú£ 

Néhány sz ó a  fehé r ákác z fajváltozatairól . 
Irta: Kiss Ferencz m. kir. erdőtanácsos. 

nálunk általában fehér ákácz névvel megjelölt fa fajválto
zataival nemcsak lehet, de kell foglalkozni, mert alig van 
honi fanemeink közül háladatosabb fa nálánál s nap-nap 

mellett nagyobb területet hódit meg a maga részére. 
Éppen azért a legmelegebben üdvözlöm Kondor Vilmos szak

társam kezdeményező értekezését. 
Én szintén már évek hosszú sora óta figyelem az ákáczfán 

mutatkozó egyes eltérő jelenségeket, mert tény az, hogy kiválóbb 
növekvést mutató fáknál az ok nem mindig a talajra vezethető 
vissza, hanem az egyén sajátos tulajdonságaira. 




