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Erdészetünk érdekeinek megóvása.
(Az uj év

alkalmából.)

Hazánk erdészeti érdekeinek megóvása s a törekvés arra,
hogy erdőgazdaságunk kezelése egészséges alapon történjék, és
üdvös fejlődése biztositassék : közös feladata ugy erdő birtoko
sainknak, mint az ezek szolgálatában álló erdőtiszteknek. Közös
feladata az mindnyájunknak kiket hivatásunk a közgazdaság és
az őstermelés ezen ágának mivelésére utalt, mindenikünknek
kik az egyesülés utján való erőteljesebb működés és biztosabb
haladás eszközlése czéljából az „Országos Erdészeti-Egyesület"
körébe való csoportosulás által igyekezünk az erdészet ügyének
szolgálni.
De kérdheti talán valaki, hogy miért is kívánunk mi az erdé
szet érdekeinek megóvásáról szólani itt, midőn tudjuk azt, hogy az
e részben előttünk álló feladat fontosságát valamenyien ismerjük.
Vajha az idők folyamában felszínre került és kerülő ese
mények, s a közügyeink terén tapasztalható azon sajnos jelenERPKSZBTI LAPOK.
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ség, mely csupán a má-val gondolok és holnappal nem törődök
érdekeinek szolgál, azt szükségessé ne tennék!
Nem egy lustrum telt el azóta, hogy szolgálatunkat, s
bátran mondhatjuk minden időnket, erdészeti ügyünknek szen
teljük, de azt is bátran merjük mondani, hogy erdészeti érde
keink megóvására égetőbb szükség, buzgóbb igyekezet és kitar
tóbb szolgálat aligha volt valaha szükségesebb mint most.
Hazánk, egy nyomasztó pénzügyi helyzet súlya alatt, a
válság napjai közt a lét és nem lét feltételeivel küzd, még
pedig oly áramlat következményeinek terheivel, melyeket nagy
részben saját fiai hibáinak kénytelen tulajdonítani.
A jóra fordulás reménye kedvezőbb jövővel kecsegtet
ugyan, de addig, mig ez megjön, az uraikadó válságos idők
nyomása alatt élünk; ezeknek pedig, természetében rejlik a már
alkotott jó intézmények egyrészét magukkal ragadni, vagy
azokat a pangás mezejére lökni.
Ily körülményekkel szemben tehát és nálunk, hol erdő
gazdaságunk helyes kezelésének és üdvös fejlődésének egyik
legnagyobb baja épen az, hogy majdnem mindenki született
erdőgazdának tartja magát a nélkül, hogy csak tiszta fogalmak
kal is bírna az erdőgazdaság természetéről, s hol a szakkép
zettséget hivalgó kontárok száma sem csekély, nem lehet, feles
legesnek ismernünk hangsúlyozni azt, hogy erdészetünk érdekei
nek megóvása ugy az erdőbirtokosoktól, mint az erdőtisztektől
jelen viszonyaink között és szemben hívatlan védnökeinkkel a
legéberebb figyelmet, és a leglelkiismeretesebb szolgálatot igényli.
Magyarország közéletének és közgazdaságának a legköze
lebbi jövőben oly lényeges átalakuláson kell átmenni, mely
nemzetünk fennmaradásának és hazánk felvirágzásának alapját
kell, hogy képezze.
Közgazdasági életünk ezen nevezetes forduló pontján tul
a magyar földmivelés és ipar karöltött gyors fejlődését kell

várnunk és meg is érjük azt, ha törvényhozásunk követni fogja azon
utat, melyet hazánk s egyátalában a hasonló országok fejlődhetésének alapfeltételéül, illetőleg a belföldi termelés védelméül vámügyi
tekintetben, ugy a tudomány, mint a természet törvényei előírnak.
Életerős fejlődésre képes közgazdasági életünk átalakulá
sának közepette, erdőgazdaságunknak is nevezetes fordulaton
kell átmenni, s magát kétségen kivül a mezőgazdaság és ipar
termelési igényeihez kell alkalmazni.
Ez időpont küszöbön áll, s ugy ezért valamint azért is,
mert az erdőgazdaság terén elkövetett cselekmények messze
időre kihatok, mulhatlanul szükséges az, miszerint erdeink ér
dekeinek megóvására vállvetve közreműködjünk, hogy ne halaszszuk azon tanulmányok megtételét, melyek segélyével képesek
vagyunk erdőgazdaságunkat czélszerüen és az adott viszonyok
előnyös kiaknázásával vezetni. Szükséges, hogy erdőtörvényünk
mielőbbi létrejöttét minden kitelhető módon és minden rendel
kezésünkre álló eszközzel elősegítsük, s erre ugy a köz- mint
a magánélet terén törekedjünk. Szükséges, hogy erdeinknek
idegen szolgalmaktól való megszabadítása végett az úrbéri ren
dezés kérdésének megoldását, ott a hol az fájdalom, még nem
történt meg, lehető gyorsan eszközöljük, mert addig mig ez a
kérdés nincs megoldva az okszerű gazdálkodás lépten nyomon
akadályra talál és lehetetlenné lesz. Szükséges, hogy erdőbitoko
saink erdeik javára és érdekeik megóvására értelmes és buzgó,
s őket feltétlen hűségű odaadással szolgáló szakértő tisztvise
lőket, az eddiginél nagyobb mértékben alkalmazni ne késsenek,
s hogy ezeket a várt és teljesített munkával arányban jutal
mazzák; hogy ugy maguk, mint ezen tisztviselőik az országos
földadó bekövetkezendő uj megállapításánál gondosan vigyáz
zanak arra, miszerint erdőinkre csak azon adóösszeg vetessék,
mely azokat méltán megterhelheti, s melyet azok veszély nél
kül elviselni képesek.

Szükséges, hogy erdőbirtokosaink az erdő valódi jövedel
mének ismerhetése végett erdészeti bevételeiket és kiadásaikat
külön számoltassák el; hogy az erdőt ne tekintsék birtokuk
oly puszta járulékának, melynek csak fáját kell koronként le
tarolni, s aztán azt a gondviselés és a legelőmarha puszta ke
gyelmére bizni; szükséges pedig ez azért, mert csak azt tudja
az ember érdeme szerint becsülni, mit a. maga teljeségében
ismer, mert csak az igazán gondos kezelés óv minket attól
meg, hogy fogyatkozó tölgyeseink egészen ki ne pusztuljanak,
s hogy erdőtenyésztésre alkalmas hegyi talajunk további jelen
tékeny része sivár kőomlataggá ne váljék, s mert a birtokos
áldozatkészsége és erdőtisztjeinek kitartó szorgalma tehetik azt,
hogy feltétlen erdőtalajunknak a korábbi gondatlan kezelés
miatt már megromlott része, minőkben a Vág, Garam, Tisza
és Maros-menti, a nográdmegyei és mátrahegységi kopár hegyoldalok szomoritó mértékben bővelkednek, az erdőmivelés szá
mára s közvagyonunk gyarapítására ismét visszahódittassék.
Szükséges, hogy az erdészeti ismeretek terjesztésére
lamenyien közreműködjünk, s hogy ezt az elmélet terén
dalmunk fejlesztése és szakkönyveink terjesztése által, a
korlati életben pedig gazdálkodásunk üdvös példái utján
közöljük.
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Szükséges, hogy szakunk szolgálatának értelmes fiatal
erőket nyerjünk meg, kik azt annak idején előbbre vinni képe
sek legyenek, s hogy e czélból a közép iskolákat végzett u j a 
inknak kitiinőbbjei is szenteljék életüket erdészetünk szolgálatára,
mért elmúlt már az idő, midőn hazánkban az erdőknek csak
tompa ész és éles fejsze kellett.
Szükséges, hogy korosabb és tapasztalatokban bővelkedő
szaktársaink szintén lelkiismeretes figyelemmel legyenek alkal
mas utódok képzésére, s hogy a tudnivágyó, szorgalmas és

munkás fiatal embert ne riasszák vissza a cselekvés terétől, sőt
inkább annak elfoglalására ösztönözzék, s őket a szaktársi szere
tet őszinte tanácsaival oktassák, hazánk nemzetünk és szakunk
érdekében, — és hogy azokat is kik a mindennapi kötelesség
szolgai teljesítésén felül emelkedni nem tudnak vagy nem akarnak,
ne sajnálják a biztató bátorítás és baráti serkentés szavaival
felébreszteni, s bennök a haladás utáni vágyat felkelteni.
Végezetre pedig mindazokon kivül, miket már elmondot
tunk, azt kell kívánnunk és tanácsolnunk, hogy erdőbirtokosaink
sohase tekintsék az erdőt a felmerülő pénzügyi nehézségek közt
oly egyedüli segélyforrásnak, melynek a tartós termelés alap
jául szolgáló tőkéjét is igénybe lehet venni, sohase higyjenek
azon önámító biztatásnak, mely az erdő-tőke megtámadására
ama csalékony phrasissal vezeti, hogy majd később megtaka
rítják a felhasznált tömeget. Ne higyjenek annak, ki ekként biz
tatja, mert minden időnek megvan a maga terhe, s ott, hol
alkalom és lehetőség volt a tőke megtámadására és értékesí
tésére felette nehezen lesz alkalom a már elhasznált tőkének
a mindennapi szükségek fedezésére hivatott évi termésből való
megtakarítására.
Ne feledjék soha azt el, hogy az erdőnek a közjólét
szempontjából magasabb hivatása is van, mint az, mely a bankba
helyezett pénztőke egyszerű kamatozása, hogy sem jogosultság,
sem természeti alap nem létezik arra, az erdőt oly kettőshátu
birkának tekinteni, mely egyfelől a közjólét érdekeinek szem
pontjából irányába támasztott igények kielégítését van hivatva
szolgálni, és másfelől ettől függetlenül mint birtoktárgy is a
lehető legnagyobb kamatot tartozik nyújtani.
A közjólét igényeinek kielégítése, s a legmagasb fokú
jövedelemadása csak az erdő természete és helyzete által fel
tételezett bizonyos határig férhet meg együtt, s mindazok, kik

mindkettőt külön véve is a legmagasabb fokon akarják elérni,
lehetetlenség felé törekednék, mert a természet által kiszabott
határ áthágásán tul, egyik a másikat zárja ki.
Hangsúlyozzuk pedig mindezt azért, mert sehol nem mondják
többet azt, mint nálunk, hogy az erdők mily fontos szereppel
birnak a természet háztartásában, és még is ezen igazság ellen
sehol többet nem vétkeztek, legalább az utóbbi pár évtized
alatt, mint nálunk; pedig valóban, ha valahol szükség van az
erdő érdekeit azért megóvni, mert ez a fával való adózáson kivül
még kétségben nem vonható természeti tulajdonságai által is ne
vezetes hasznot ad, s ezzel a földmivelés többi ágainak termé
keny forrását képezi: akkor erre nálunk kiválóan szükség van;
szükség pedig azért, mert ha valahol a mezőgazdasági termelés
érdeke az erdők okszerű és a puszta pénzügyi szemponttól
teljesen ment kezelését megkívánja, akkor nálunk ez sokkal
inkább áll mint bár hol!
'Bedő cAlbert.

A franczia és német tölgydonga üzletállása é s jelen
termelése a magyar birodalomban.
Jóllehet az úgynevezett franczia donga üzletben beállott
pangás és nyomott árak, továbbá a német kádárfákban a
teljes üzletfennakadás még folyton tart, mégis némi biztossággal
tehető fel, hogy a franczia borkereskedők a mult évi borter
més nyomása alatt kényszerítve lesznek áraiktól eltérni, s igy
a kivitel ismét erőre kap, s a fogyasztás megtöbbszöröződik.
Ma Francziaország számára Trieszt vaspálya udvarában
/ " hosszú, 4 — 6 széles és /i.±'" vastag méretű donga
ezer darabonként 200 — 205 forinton felül el nem árusítható,
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