A küldöttségi és bizottmányi véleményben

felhozott

indokokat

az igazg. választmány méltányolva és helyeselve, a nm. m. klr. Hely
t a r t ó - T a n á c s n a k a felső-magyarország részére tervezett gazd. és e r 
dészeti tanintézet legalkalmasabb helyéül Rima-Szombatot ajánlja; I g 
ló és Eperjes városok számára pedig főldmives
za javaslatba.

iskolák állítását hoz

Melyek rendeltetésüknél fogva sokkal kevesebb költsé

get igényelnek , s a felső - magyarországi, szorosabb értelemben vett
hegyi gazdaságok és földmivelö nép helybeli viszonyainak és követelé
seinek leginkább megfelelnek.

Az erdők kihasitásáról.
Az erdöszeti lapok 1862. évi folyamának Ili. füzetében

Baloghy

ügyvéd úr, azon volt úrbéresek érdekében, kik hidegebb éghajlat alatt
laknak és nagyon megosztott telki állományt birnak, szót emelt azon
irányban: hogy a törvényesen egy egész telki illetőségként meghatáro
zott erdötér,

azok faszükségletének meg nem felelvén,

az illető t ö r 

vény módosítandó volna.
Elébb mintsem kimutatnék mely irányban lehetséges a kérdéses
úrbéresek igényeit és faszükségletét kielégíteni, nem tagadhatjuk meg
abbeli meggyőződésünk kijelentését, miszerint: az azon iránybani mű
ködés mainapság meddő, — mert czélhoz nem vezet.
Nem vezethet pedig czélhoz azért, mert még törvényhozásunk azon tárgyaláshoz foghatna, addig a birtokrendezés

nagyobbrészt már

keresztül vitetett, s így ha a törvényhozó hajlamot is érezne ama tör
vény módosítására, elejti azt, már azon oknál fogva i s , nehogy a már
rendezett községekben az elégedetlenséget felélessze.

Az e tárgybeli
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vitatást mi mellőzendőnek tartjuk pedig azon tekintetből, nehogy ez, a
birtokrendezés irányában való ellenszegülésnek magvát szórja.
Időszerű s bizonnyára méltányos is kifejteni abbeli nézetünket
mikép lehetséges a jelenleg uralkodó törvények által szabott halárok
közt azon úrbéresek faszükségleti igényeit kielégíteni, s volt törvényes
használati jogukat biztosítani ?
E tárgyban mi erdöszeinkhez intézzük azon felhívást: lennének,
mint az úrbéri faizás után kihasítandó erdötér eránt véleményzésre bí
róilag felhívott becslök, méltányosak és igazságosak.
Ha u. i. az erdő-becslök a faizáshasználatának kimutatásánál azon körülményt is kellőleg számba vélték, hol egy telki-állomány nyolczadokra felosztva nyolez tűzhelynek biztosított törvényes úrbéri faizást,
akkoron az ezen faizás fedezésére megkívántató erdötért is, azon mérv
ben véleményzendik, mint azt az erdő minősége és az éghajlat megkí
vánják , s nem gálolandja ebbeli meggyözödésök kimondását azon té
tel, mely egy lelek után,

semmi esetben sem enged 12 holdnál több

erdőiért úrbéri faizás pótlásáért kihasítani.
Az ily igaz alapra fektetett vélemény biztosítandja
béresnek a törvényes legtöbbet,

a volt

úr

s mennyire még az is a használatot

élnem érné, hajlandóvá teendi az illető uradalmat e törvényes mértéken
túl is, a méltányosságot egyesség utján számba venni.
De aligha csalódunk midőn
tartozkodának

mindeddig

a

kimondjuk , hogy erdöszeink azért

törvényes 12 holdnyi

úrbéresek faizási szükségletének

erdőtélen

fedezésére véleményezni,

tűi

az

mert azon

téves nézetben élnek, mintha a törvény szabta mérlek véleményzésökben kötelező batárt szabna.
Hogy azon nézet téves, igazolják az illető nyiltparancs 11-ik §.
következő szavai: „és csupán o l t , hol a helyiviszonyokhoz képest ezen mérték mellett az eddigi törvényes
szabad

kivélelképen

holdon

fölül,

nagyobb t é r t ,

— holdját 1200 [ ] »

haszonvétel el nem érethetik,

d e semmi eselben sem
számítva

tizenkét

határozni tehát megkí

vánja a lórvény, a bíróság a felöli felvilágosítását: mily nagy legyen
azon tér mely az eddigi haszonvételt jövőre folytonosan biztosítani ké-

pes, s csak is azt rendelvén e l ; hogy bár nem is éretnék cl azon h a 
szonvétel, az illetőség 12 holdnál többre nem határozható.
Következőleg az erdőbecslök teendője,
merettel véleményezni a szükséges t é r t ,

leikiesméretes

szakis

ezen véleményzésnek az e -

löbb idézet törvény szavai határt nem szabnak, de igenis megszorítják
a birót, azon esetben, ha a szakértők nagyobb mérvben véleményeznék
a kihasítandó tért, azt az áthághatlan 12 holdra megszorítani.
Ezen eljárás által pótolható a vitatás alá bocsájtott méltányos
sági hiány, s az uradalom erdeje felszabadul

a terhes szolgalom alól,

annélkül, hogy tartania kellene attól, hogy volt úrbérese, az uradalmi
erdőnek elkeseredett ellenségévé válnék.

Áz erdők s azoknak rendeltetése.
Az emberek legtöbbjei az erdei geszteket csak a tüzelési, müipari és építési eszköz fogalmával hozzák kapcsolatba,

a nélkül, hogy

azoknak társadalmi életünkre nézve nagy horderejű hasznossága felett,
az elmélkedést tovább fűznék, s gondtalanul űzik erdöroinboló gazdát
lanságukat.

„Ezred évek előtt voltak erdők, most is vannak, és ezred

évek után is l e s z n e k o k o s k o d i k

még néha az értelmesb i s ,

„azért

adta az Úr Isten, hogy vele tüzelési, müipari, és építési szükségeinket
fedezzük." — Tehát tessék uraim e nemzeti közös kincscsel korlátlanul
gazdálkodni, hogy ne csak az u t ó k o r , de maholnap sok helyült még a
jelen nemzedék is érezze e fonák felfogás rémitöen káros eredményét.
A fogalmak nagyobb részt egyoldalúak;
mélló okoskodás.
részről

mint

s onnét e

sajnálatra

Azonban a gesztnek kellős rendeltetése van,

növény,

— s más részről

mint az emberek
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