
*) Mindenesetre jobb lett volna, ha magában a Bp. H.-ban jelent volna 
meg a volt községi jegyző állításainak czáfolata. Tudtunkkal be is küldetett oda 
íly^ értelmű kézirat, mely azonban nem jelent meg. Ily körülmények között Craus 
Géza urnák hasonló irányzatú fenti czikkét közlendőnek tartottuk, hogy legalább 
szaklapunkban részesüljön visszautasításban az a lehetetlen okoskodás, hogy a 
husdrágaságnak az erdőgazdaság volna az oka. De azzal, hogy a Bp. H. czikkére 
itt válasznak helyt adunk, nem akarjuk azt dokumentálni, hogy az ilyen helyi 
bajok általánosítására alapított, vagy gyakran bizonyos helyi kívánságok elő
mozdítására szolgáló közleményeknek túlságosan vagy jelentőséget tulajdonítunk. 

az ügyben azóta beállott fordulatok miatt módosítást igényel. 
A Steinherz B. czég külföldi hitelezőinek közbelépte folytán 
ugyanis nem a múltkori hírünkben emiitett részvénytársaság 
vette át a czég ügyeit, hanem ugyanoly czimen ujabb részvény
társaság alakult, amelynek igazgatásában Steinherz nem szerepel. 

Az alaptőke 5 millió korona (25.000 db 200 koronás ré*z-
vény). Igazgatósága: Engel Aurél dr., Fuchs Artúr, Hajós Zsig
mond dr., Horváth Lipót dr., Humerl Ottó, Pollák József, Schultz 
Manó, Radnai Arnold, id. Schultz József, Sebestyén Rikárd és 
Sebestyén Samu. 

ó& ó£ 

A drágaság oka. 
Irta: Craus Géza. 

Ezen czim alatt a Bp. H. január 22. számában a valóságnak 

nem mindenben megfelelő elmefuttatás jelent meg Metzker 
Károly visegrádi volt községi jegyző ur tollából, ki a drága

ság okát abban leli, hogy az úrbéri elkülönítéseknél a nép meg
rövidült, kevés erdőt, legelőt kapott s azt sem használhatja az 
erdőtörvény miatt, s igy nem lévén képes az állattenyésztésre, 
a hus s minden egyéb megdrágult.*) 

A jóhiszeműség hiányát semmiképpen sem akarom a czikkre 
reásütni s igy általános fejtegetésének alapmotívumait az „Urbárium" 
„nyílt parancs" s az 1871. évi Lili. t.-cz. végrehajtását illetőleg 
el is fogadom; bár azon vádja, hogy az úrbéri elkülöníté
seknél nem az igazság volt irányadó, hanem a földesúr kihasználta 
a nép tudatlanságát, nagyon is szoczialisztikus izü és talán nem 
is teljesen megfontolt állítás! Már régen meg van állapítva, hogy 



a földesurak egyáltalán nem fukarkodtak s ahol csak lehetett, 
mindenütt ők engedtek. Bizonysága ennek, hogy ezen birtokren
dezések sok helyt békés uton nyertek elintézést. 

Ámde bárhogyan is volt az eset, elég az hozzá, hogy a czikk 
állítása szerint, a nép elszegényedésének egyik főoka az, hogy 
lehetetlenné tették neki az állattenyésztést. Ezt avval is indokolni 
kívánja, hogy vannak községek, hol az úrbéri jogosultságok 
forgalmi vételára 30 korona, sőt ennél is kevesebb, melynek 
évi kamataiból 1 tehén és 2 sertés tartásköltsége nem telik. 

Az egészben a legutolsó állítás helyes, mert 30 korona 
kamataiból tényleg a kérdéses költségek nem fedezhetők. De sőt 
még az is elhihető, hogy a visegrádi úrbéresek jogosultságainak 
forgalmi értéke 30 korona. Vannak azonban vidékek, hol ezen 
érték / liter pálinkát tett ki! C?ak emlékezzünk az ezen lapokban 
is közölt erdélyrészi panamákra! A tényleges értéket nem mindig 
lehet a megszorított, félrevezetett s becsapott nép jogainak 
eladási árából meghatározni. Az állami erdőhivatalok becslései 
már számtalanszor kimutatták, hogy az 1 liter pálinkáért eladott 
arányjognak 2 - -300 és több korona volt a becsára, még pedig 
reális becsára, mert később ily árban is kelt el. 

Azt mondja a czikk, hogy ahol nincs legelő, ott nem lehet 
állattenyésztés. S ezen tételből levezeti az erdő- és vadászati tör
vény revíziójának szükségességét. 

A legelőhiány okait azonban közelebbről ki nem fejti, hanem 
ilyenekül csak az úrbéri rendezés hiányait és az erdő- és a vadá
szati törvény intézkedéseit említi. 

Az úrbéri elkülönítésekre vonatkozó megjegyzések, az elmon
dottak után legalább is túlzottaknak mutatkoznak, maradna tehát 
az erdészeti és vadászati törvény bűnbaknak, mint amelyek leg
főbb okai a legelőhiánynak. 

Az erdőtörvényt ujabbi idóben, hogy ugy mondjam, divattá 
vált azon gonosztevőként állítani a világ elé, amely egyedül 
hátráltatja az állattenyésztés kifejlődését, elharácsolván előle 
minden legelőt. Miért? Elmondom röviden néhány szóban, 
bebizonyítandó, hogy mily igazságtalalan dolog oly törvényt 
támadni, amely éppen ezidőszerint gyámolitója és védője 
nemcsak az állattenyésztésnek, hanem a mezőgazdasági:ak és a 



közegészségügynek is, eltekintve a fatermése és a vele kapcsolatos 
iparágak által biztosított millióktól s munkásai életfenntartásától. 

Azok az idők, midőn az urbárium és a nyilt parancs érvény
ben voltak, ragyogtak a boldogságtól; volt legelő elég és volt 
állattenyésztés. Ez igaz, de mért volt igy? E kérdést könnyen 
megfejti a statisztika. Mert a lakosság, a mainak csak hányad
részét képezte! A kisebb lakosság viszonylag is kisebb állat
állományt tartott, amelynek pedig rendelkezésére állottak az akkor 
még irtásoktól és pusztításoktól mentes szűz erdők és az általuk 
védett buja legelőterületek. A kisebb állatállomány szükségletét 
az akkori legelőterületek bőven fedezték; csakúgy, mint a szántók 
is teljesen kielégítették az akkori mezőgazdaság szükségleteit. 
Annál is inkább, mert ama idők még a marhakereskedést sem 
ismerték annyira, mint a vasuti gyorsszállitások mai kora. De nem 
is ismerhették; mert hiszen hízott marhát bizony bajos lábán kül
országba terelni. Ebből folyólag úgyszólván csak a helyi szük
séglet kielégítésére elegendő marhalétszámot tartották. 

A lakosság száma azonban emelkedett. Ehhez képest lassan 
beállott a szántóföld-szükséglet, miből következőleg a legelők 
nagy része feltöretett. Természetes, hogy a népesség szaporodá
sával a marhaállománynak is növekednie kellett. De ezen nagyobb 
marhaállomány szükségletét a régi gondtalan használat mellett 
a legelők területe annál kevésbbé fedezhette, mert hiszen ezek 
nagyobb része szántókká töretett fel. 

A további legelők nyerése végett tehát megkezdődtek az erdő
irtások. Majd az ezek után nyert területek lapályosabb és jobb részei, 
szintén szántókká lettek, ismét csak a legelők rovására, s csakis a 
sekélyebb és meredekebb, hasznavehetetlenebb talajok maradtak 
legelőknek. 

Ezek után jött a vasút, s az ő nagyméretű gyors szállításaival 
könnyen megközelíthetővé tette a távoli piaczokat. Megnyílt a 
marhakereskedés kora is és kibontakozott a mindent elnyelő gazda-
godási és nyerészkedési hajlam földéhségével. 

A legelővel most már nem is igen törődött senki sem. Mindenki 
csak földet, szántót akart. A csak valamire való legelőt is az ekevas 
repeszti széjjel; majd neki megy az erdőknek is, amelyek területe 
fogy, minősége gyengül. 



Az erdők irtását azonban nyomon követik — mint a fényt 
az árnyék — a kopárok s vízmosások. A csapadék romboló erejét, 
a napsugarak tikkasztó, szárító hatását nincs ami megakadályozza, 
mérsékelje. Az egyedül védelmet nyújtott fás növényzet világát a 
fejsze elpusztította. 

Ami csekély legelőt még a földéhség meghagyott, az gondozás 
hiányában a felszaporodott marhaállomány következtében elkopá-
rosodott és száraz, kőgörgeteges vagy vízmosásos terméketlenné 
vált. Az ily sivár és elszomorító képet nyújtó legelőket azután 
birtokosaik egyszerűen ott hagyták, s folytatták az erdőirtást. S ez 
a circulus vitiosus, ki tudja eddig hová vezetett volna, ha az idők 
tizenkettedik órájában meg nem jelenik az erdőtörvény! 

Ez a törvény azután, ha nem is volt képes azonnal a mér-
hetlen bajokat jóvá tenni, de legalább megakadályozta a további 
gazdasági öngyilkosságokat! S mert ezen feladatát teljesítette és 
teljesiti ma is, azért van — hálából — lépten-nyomon annyi 
támadásnak, rágalomnak kitéve! 

Mi okból kellene tehát ezt a törvényt ily irányban revideálni ? 
Talán azért, mert igyekszik a kopárok további terjedésének gátat 
vetni és a már meglevőket ismét visszahóditani a kultúrának? Vagy 
azért, mert anyagtermelésével a közszükségletet fedezi, sokszor 
nem álmodott vagyonhoz, pénzhez juttatva birtokosait s milliókat 
hozva a kereskedelemnek s ezer és ezer szegény munkásnak 
biztos kenyeret? Vagy talán azért, mert a légköri hőkülönbségek 
kiegyenlítésével megvédi jégtől, aszálytól a mezőgazdaságot, 
árvizektől a nép vagyonát? 

Külföldön e törvényt igen szigorúan kezelik, mert jótékony 
hatásáról, sok nyomor és szenvedés árán meggyőződtek. Nálunk 
mindenkinek szálka a szemében! Miért? Mert hála Istennek még 
nem voltak oly nagyobb csapások, melyek nélkülözhetetlenségét 
bizonyították volna, de nagyon közel állunk immár ehhez. 

Csak az elfogult, rosszhiszemű, vagy tudatlan állithatja, hogy 
az erdők fenntartása az állattenyésztés kifejlődésének akadálya! 

Az erdők immár mindenüket odaadták a kielégithetlen legel
tetésnek, amit csak fennmaradásuk legkomolyabb veszélyeztetése 
nélkül odaadhattak. Az erdők fenntartása pedig szintén a leg
komolyabb közgazdasági és közegészségügyi kérdés! 



Az állattenyésztésnek más téren kell immár jövő fejlődésének fel
tételeit keresnie; azon a téren, amelyet ujabban a földmivelésügyi 
kormány is kijelölt, a hihetetlenül elhanyagolt közlegelők feljavítása 
s termékenynyé tétele érdekében kiadott különféle rendelkezéseivel, 
havasi legelők berendezésével, legelőtörvénynyel stb., de amely 
téren — sajnos — oly kevesen követik az életbe vágó s egyedüli 
sikert, eredményt, jólétet igérő útmutatásokat s őszinte törekvéseket! 

Szomorú, de való, hogy számtalan esetben a birtokos nem
törődömsége és kényelemszeretete folytán teljesen elkopárosodott, 
vízmosásos árkokkal összeszaggatott vagy tövis, boróka s egyéb 
gyommal teljesen benőtt legelőterületek feljavításához, megköté
séhez, kitisztításához, fűmagokkal való bevetéséhez, itatókkal ellá
tásához stb. stb. felajánlott állami segélyt, az illető birtokosok 
nem fogadják el! Olyanok mint a makranczos gyermek: nekem 
nem ez kell, nekem az kell, a másik, az erdőirtás! 

Ma már bizonyított s a mezőgazdák részéről is elfogadott 
tény, hogy nagy átlagban az országban a marhaállománynak 
elegendő legelőterülete van; csak a tulajdonosok jóakarata és 
szorgalma szükséges ahhoz, hogy ezen területekből jó legelők is 
váljanak. Az állam részéről az ily törekvések ma már a legna
gyobb figyelemmel, rokonszenvvel fogadtatnak és lehető erkölcsi 
és anyagi segélyben részesittetnek. 

A vázlatosan előadottakból is nyilvánvaló, hogy az erdő
törvény — a legeltetés kérdése tekintetében — revízió alá nem 
vehető. Aki ezt megtenné, az a mezőgazdaság, kultúra, közegészség
ügy stb. terén, oly romboló hatásoknak nyitna kaput, melyek 
azután csakugyan koldusbotot adnának a kivándorló kezébe. 

Az állattenyésztés kifejlődésének akadályát látja továbbá a 
kérdéses czikk a vadászati törvény rendelkezéseiben, jobban 
mondva a rendelkezések hiányosságában s az 1883. évi X X . t.-cz.-et 
is revidiálni óhajtja. 

Bár a vad, s nevezetesen a fővad ezidőszerinti túltengése 
inkább csak közvetve, a mezőgazdasági terményekben okozni 
szokott károsításai utján érdekli az állattenyésztést és nem bir az 
egész országra jelentőséggel, ennek daczára a czikkben említett, 
de az ország más vidékeiről is gyakrabban hallható panaszok 
a vadásztörvény revízióját e tekintetben is tényleg sürgőssé teszik. 



Köztudomású különben is, hogy a vadásztörvénynek immár 
minden szakasza módosításra szorul. Az uj törvény tervezete már 
készen is van és pedig már egy évtizede; ugy hogy most már 
ezen tervezetet is revidiálni kell a mai viszonyoknak meg-
felelőleg! 

Legyen szabad ez alkalomból annak a nézetemnek kifejezést 
adni, hogy a nemzeti élet kifejlődését nagyban gátolná, aki az 
uj törvény megalkotásánál a külföldi vadászoknak hazánk vadász
területein legújabban észlelhető térfoglalásáról megfeledkeznénk. 

Ha a nemzeti állam kiépítéséről nemcsak beszélni akarunk, 
hanem azt tényleg meg is óhajtjuk valósítani, akkor az teljesen 
lehetetlen állapot, hogy a külföldi tőke a vadászat mezejéről a 
magyar embert és honpolgárt egyszerűen kiűzze. 

A magyar vadászterületek tehát magyar honpolgároknak biz
tositandók s a külföld a bérletekből teljesen kizárandó. Próbáljon 
magyar ember a külföldön, bár csak a szomszéd Ausztriában is, 
vadászbérlethez jutni! Azoknak nemzeti érzékük ezen a téren is 
megnyilvánul s nem érzik azt a nagy boldogságot, amit a 
„gavallér" s lovagias magyar, ha az osztrák, vagy cseh főúr vagy 
pénzarisztokrata itteni vadászata után vállát barátságosan meg
tapogatja, vagy kezeit „mosolygó lekötelezettséggel" meg
szorongatja. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Az erdő- és gazdatisztek nyugdí jügye. A Magyar Gazda
tisztek és Erdőtisztek Országos Egyesülete (melynek tagjai között 
azonban alig egy-két erdőtiszt van), a közelmúltban küldöttséggel 
járult a földmivelésügyi miniszter elé, amely az egyesületnek egyik 
mult évi beadványa kapcsán a magánszolgálatban álló gazdatisztek 
nyugdíjügyének rendezését kérte. Minthogy az Országos Erdészeti 
Egyesület ugyancsak a mult évben felterjesztésében szintén szük
ségesnek jelezte a kormány előtt, hogy a magánszolgálatban álló 
erdőtisztek aggkori ellátásáról gondoskodás történjék, érdekkel bir 
reánk nézve is az a válasz, amelyet Darányi Ignácz földmivelés
ügyi miniszter Bujanovich Sándornak, a küldöttség vezetőjének 
adott. 




