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ELŐSZÓ.

\: \

A múlt tavaszon az „Erdélyi Gazda" szerkesz
tője, Gamauf Vilmos úr az új erdőtörvény ismerteté
sére felszólítván, felhívásának az erdőtörvény és erdő
gazdaság népszerű ismertetése érdekében igen szívesen 
tettem eleget, és kötelességemnek tartom köszönete- 
met nyilvánítani az Erdélyi gazdasági egylet igazgató 
választmányának, a külön lenyomás szives engedélye
zéséért.

Midőn e szerény füzetecskét szárnyaira bocsá
tom, nincs hőbb vágyam, minthogy azt mennél szá
mosabban olvassák el és okuljanak belőle azok, a kik
nek szánva van.

Selmecz, 1880 november 30-án.

Fekete Lajos.
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Az erdőtörvényjavaslat létrejötte.

Bíró. Ugyan t. erdész u r ! igaz-e az, hogy az uj erdő
törvényt a falusbiróknak is meg kell tanulni ?

Erdész. Biz igaz az biró uram, a falusi bírókra e tör
vényben sokféle kötelesség van szabva. Hogy csak a legfőbbe
ket említsem meg névszerint: ők szabják ki a büntetést és Íté
lik meg a kártérítést oly erdei kihágásoknál, melyeknél a kár 
értéke 10 frtot túl nem halad, ha az erdőbirtokos, vagy annak 
megbízottja az esetet náluk jelenti fel. Aztán erdőégés eseté
ben is ki kell rendelni a falu népét oltani s ha erdötiszt nincs a 
helyszínén jelen, míg az megérkeznék, az oltást vezetni. De kü
lönben is, mint közigazgatási közegnek, ismernie kell azt a tör
vényt mely ellen épen a falusiak vétenek legtöbbet. Aztán a 
községi erdők kezelésébe is kötelessége beleszólani, még pedig 
a törvény értelmében és szellemében, melynek a községi erdő
ket illetőleg különös határozatai vannak. De nem csak a falus- 
birónak, hanem mindenkinek, a kinek egy kis erdőcskéje, vagy 
legalább erdőlési joga van, vagy erdei terményeknek az erdőn 
való idomitásával vagy szállításával foglalkozik, szükséges az 
erdőtörvényt ismerni. Ép úgy meg kell kívánnunk azt a papok
tól, tanítóktól, kik a népet oktatják, sőt mindenkitől, ki legalább 
közepes miveltségre tart számot; hisz az erdőknek közgazda- 
sági jelentősége, közvetlen és közvetett befolyása az iparra, 
földmivelésre, kiimára, a vidék szépségére és levegőjének
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egészséges voltára stb., a miveit népeknél közmondásossá vált 
s épen az erdők fenntartása képezi egyik fő feladatát az állam- 
hatalomnak.

Bíró. Akkor igen szépen kérem hát^hogy ha ideje volna 
szíveskedjék egy kis tauitást és utasítást adni nekem az uj erdő
törvényről.

Erdész. Szerencsére jókor jött bíró uram, mert van egy 
kis szabad időm; de nehogy azt gondolja,hogy oly hamar vége 
lesz a tanításnak. Nem elég arra egy.-két ó ra ; még tizenkettő 
sem sok. Hiszen áldozhat rá kelmed annyi órát, a hány évig 
tartott ezen törvény foganatosításától a megszületéséig

Bíró. Nem tudom,hogy mit tetszik az alatt érteni.
Erdész. Hát minden törvényről először javaslatot készí

tenek, ez a f o g a n t a t á s ;  azután azt meghányják-vetik, ja 
vítják, módosítják s tb , mig végre az országgyűlés elfógadja, 0  
Felsége szentesíti, ez a s z ü l e t é s ;  azután pedig az ország
gyűlésen kihirdetik, ez a k e r e s z t e l é s .  De az ily törvény 
még mindaddig c s e c s e m ő  marad és semmit sem ér, mig az 
életbe, a gyakorlatba át nem viszik és g y e r m e k k o r á t  éri, 
mig a népnek, a nemzetnek vérébe át nem megy; csak is ezután 
éri el f é r f i  k o r á t  s termi legszebb gyümölcseit.

Mindezeket tekintetbe véve, mégis majdnem hihetetlen, 
hogy ily égetően szükséges tövény javaslatának kidolgozása és 
országgyűlési letárgyalása összesen k ö z e l  15, m o n d d  
t i z e n ö t  évig tartott.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület már az Í865- 
dik évben megpendittte egy uj, a viszonyoknak megfelelő erdő
törvény alkotásának szükségét és bizottmányt állított össze a 
javaslat elkészítésére, mely azt *) az 1866-ik évben el is ké
szítette.

• )  Ezen eredeti erdőtörvényjavaslat szövege olvasható az E r- 
d e s z e  ti  L a p o k  1866-ik évi folyamában.
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Biró. Hogy van hát mégis, hogy a törvény csak az után 
13 évvel hirdettetett ki?

Erdész. Hja édes biró uram, annak sokféle oka van. 
Ily rendkívül fontos törvényt, mely az országnak 14 millió 
holdra terjedő roppant erdökincse jövendőbeli épentartása- és 
hasznosítására nézve oly lényeges szerepet vinni van hivatva; 
— egy törvényt, melynek ezen 14 millió hold erdő oly különféle 
birtokosai és az állam közti nem épen egyszerű viszonyt kell 
szabályozni; — a nehézkes erdei terményeknek, főképen tehát 
az épület- és tűzifának lehető könnyű szállithatásáról gondos
kodnia, hogy a faszegény alvidék is lehető olcsón juthasson 
ahoz; —  ily nagy horderejű törvényt sokféle műhelyen kellett 
még javaslat korában átdolgozni, felszerelni, mielőtt az ország
gyűlés a végső alakitást megadhatta neki. A belső lényeg át
dolgozásán kívül, a javaslat rendelkezéseit a fennálló büntető 
és más törvényekkel kellett összehangzásba hozni, kapcsolatba 
hozni annak kivitelét a fennálló rendőri, kormányzási, közigaz
gatási és bíráskodási rendszerrel és lehetőleg eloszlatni azon 
pénzügyi nehézségeket, melyek az életbeléptetés elé gördültek. 
Nemde számos ok a törvény késő megjelenésének megmagya
rázására! De ez korántsem minden ! A mi kormányunknak és 
országgyűlésünknek szünet nélkül annyi „rendkívül fontos, el
mulaszthatlak' teendője van, hogy egy ilyen külön szakra vo
natkozó s azért egész fontosságában át nem érzett törvény- 
javaslat elodázására mindég elég indokot találtak. Ugyanezen 
okokból a politikai lapok sem karolták fel kellően az ügyet és 
hiábavalók voltak az E r d é s z e t i  L a p o k b a n  időnként 
közlött keserű kifakadások ezen késedelem felett. így történt 
aztán, hogy a vadászati törvény, mely inkább egy mulatságos, 
mint nemzetgazdasági jelentőségű foglalkozás viszonyait ren
dezi, nyolcz évvel előzte meg a hasonlíthatatlanul fontosabb 
erdőtörvényt.

Biró. Elébb azt tetszett mondani, hogy az Országos Ma
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gyár Gazdasági Egyesület készítette el a törvényjavaslatot. Hát
az erdészek nem járultak hozzá?

E rdész. De biz igen! Hiszen már az első bizottmányban 
voltak hírneves erdészek és épen ezek egyike, D i v a l d  A d o l f  
készítette volt el 1865-ben a tanácskozás alapjául felvett ja
vaslatot is, mely megviíattatváo, a bizottmány által az Orsz. 
Magy. Gazd. Egyesület igazgató választmányának beadatott. Ez 
átküldőt,te azt átdolgizás végett az Országos Magyar Erdészeti 
Egyesületnek. Ez utóbbi pedig a felszólításnak az 1867-ik év
ben meg is felelvén, a törvényjavaslatot a két egyesület együt
tesen terjesztette ugyanazon évben a földmi vei és-, ipar- és ke
reskedelemügyi m. kir. ministeriumhoz.

B író . Végre valahára hát mégis megtörtént! Hanem az
tán már hibátlan, derék is lehetett! Most aztán a minister be
adta ugy-e az országgyűlésnek ?

Erdész. Dehogy adta, dehogy adta I Hiszen tizenkét évre 
még sem lett volna tán szüksége az országgyűlésnek, hogy 
megvitassa!

A földmivelési ministeriuin 1868-ban megint bizottságot 
nevezett ki saját kebeléből az átdolgozásra; azután pedig az 
1870-ik év elején jeles gazdákból és erdészekből, tövénytudó- 
sok- és országgyűlési képviselőkből, meg ministeri tisztviselők
ből szakbizottságot Cenquéte) állított össze, mely a javaslatot 
végleg megállapítsa. Ez munkájával elkészülvén, erre megint 
tanácskozások következtek a minisztérium kebelében; újból 
enquéte, újból tanácskozás és igy folyt ez tovább. Aztán a mi
nister-váltózásoknál egyik minister a másiknak adta át az oly 
rég süíött-fözött törvényjavaslatot.

Ö Felségének az 1872-ben mondott országgyűlési meg
nyitó beszédében egyebek mellett a következő tétel fordul elő : 
„Fontos közgazdasági érdekek sürgetik az erdészeti viszonyok 
szabályozását is“; de fájdalom, ez nem történt meg. Hiába sür
gette az Országos Magyar Erdészeti Egyesület minden uj föld-
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mivelési minisfernél és majd minden évben, a kész javaslatnak 
az országgyűlés elé való terjesztését; huzamos ideig és gyak
ran szundikált annak ugye, mig 1076-ban újból megkiildetett 
az, átvizsgálás és átdolgozás végett az Országos Magyar Erdé
szeti Egyesületnek.

Bíró. Hát ugyan miért, hiszen az már azelőtt eléggé át
dolgozta volt?

Erdész. A ministeriumiiak különféle kételyei keletkez
tek a törvényjavaslat egyes intézkedései miatt, melyeket leküz
deni és eloszlatni kellett és melyeket most nem lehet felsorol
nom; csak egyet említek meg, a megyei erdöfe!ugyelök intéz
ményét, mely vagy 200,000 forintjába került volna az országnak 
s ezt akarták kiküszöbölni, leginkább ezért történt a halasztás; 
pedig épen ez a törvény lelke s e nélkül az holt betű maradna! 
Végre is az erdőfelügyelök csekélyebb számában történt a meg
állapodás, mig többszöri ministeri tanácskozások és enquétek 
után végre valahára elérkezett a várvavárí, nap, 1878. január 
12-ke, midőn az annyit hánytvetett erdötörvényjavaslat az or
szággyűlés elébe lön terjeszlve.

Bíró. Hála Istennek, mert már igazán kezdtem unni a 
dolgot.

Erdész. Az országgyűlés aztán gyorsan letárgyalván azt 
végre 1879-ik év junius 11-én legfelsőbb szentesítést nyert és 
ugyanazon hónap 14-én az országgyűlés mindkét házában ki- 
hirdettetett.

Ezen hosszú huzavona alatt, a már korábban is rendkívül 
elszaporodott erdökárositások és roppant kiterjedésű erdópusz- 
titások még ijesztőbb mérveket öltöttek! És ez történt nemcsak 
a népességnek alsóbb rendű, az erdőbirtok iránt kommuniszti- 
kus hajlamokat tápláló rétege részéről, hanem a közös birtok 
rendszernélküii kizsákmányolásában egymást felülmúlni akaró 
közbirtokosok és községi lakosok, valamint maguk és maradé
kaik jövőjével és az ország javával nem törődő, könynyelmű
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magános erdőbirtokosok részéről is. Es igy folynak e károsítá
sok és pusztítások máig is és fognak folyni mindaddig, mig az 
erdőtörvény úgy a hogy kell, megyei erdöfelügyélőivel és a 
földmivelési—, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministeriumban 
egy erős és a szakértelem legfelső fokával rendelkező o sz tá l
lyal együtt életbe léptetve nem lesz.

Az erdőkre vonatkozó korábbi törvényeinkről.

B iró . Újból eljöttem t. erdész ur, hogy szép tanításait 
hallgassam az uj erdőtörvényről. De engedjen meg először is 
egy kérdést: nem volt-e nekünk eddig is erdőtörvényünk ? 
Hiszen itt-ott eddig is megbüntették a falopókat és erdő- 
rontókat!

Erdész. Jó hogy ezt megpendíti biró uram, mert mielőtt az 
uj erdőtörvény magyarázásához fognánk, jó lesz a felvetett kér
déssel tisztában jönnünk.

Hogy elődeinkben már a múlt század vége felé felébredt 
az eszme, hogy az erdők fenntartásáról, azok pusztításának 
megakadályoztatása és a kopár területek beerdösitése által gon
doskodni kell: azt az 1790/9 i-ik  évben hozott igen rövidke 
LVII. törvényczikk tanúsítja, mely ez intézkedések szükségét el
ismeri ; de idő hiánya miatt a részletes törvény kidolgozását a 
jövő országgyűlésre halasztja.

Ennek alapján hozatott az 1807-ik évben a XX. törv. 
czikk a futó homok megkötéséről és az ez által ellepett terek 
hasznosításáról.

B iró . Sokszor hallottam már arról a futó homokról; de 
nem láttam soha s nem képzelhetem el magamnak.

Erdész. Nos, majd megmagyarázom ! A beláthatatlan 
nagy magyar síkságnak némely részeit pl. a N y í r s é g ,  a 
Ku n s á g ,  a B á  us ág bán s másutt, mértföldekre terjedő homok

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



7

területek foglalják el, a melyek már nem oly simák, mint az 
agyagos síkságok, hanem kisebb-nagyobb emelkedések, domb
sorok, partvonalok húzódnak végig rajtuk, többnyire egymással 
párhuzamosan. Irányuk többé kevésbé egyezik az illető vidé
ken leggyakrabban fúvó szelekkel; leggyakrabban észak-nyu
gattól délkeletfelé húzódnak azok, a mi azt mutatja, hogy e 
szelek rakták fel és ezek is bontották meg újból és vágtak me
gint árkokat az emelkedésekeu. A hol az ember századokon át 
nem bántotta a területeket, ott a perjefü s más növényzet, cser
jék és fák foglalták el azt lassanként és ezek ép úgy száraik, 
törzseik s lombozatuk, valamint lehulló leveleik, gályáik s el
halt és a földön elkorhadó száraik által a homokot elfedve, be
takarva és szeiteszéjjel mászó gyökereikkel azt álhálózva: me g 
k ö t i k ,  m e g ó v j á k  a s z é 11 ö 1, De ha az erdőket az ember 
levágja, vagy épen kiirtja, a területet kíméletlenül legelteti, sze
kerekkel, marhákkal folytonosan felvágatja: akkor a föld felü
letén fa talaj felszínén) igy vágott sebekbe, a kerékvágásokba, 
marha csapás által kopaszra taposott helyekbe stb. bele kap a 
víz, még jobban kivájja; azután neki esik a szél, mely ily sík
ságokon néha hetekig dühöng, meg kezdi a vájást száz meg 
száz ponton először t, azután 2—3, sőt öt hat meter mély tek- 
nöket váj ki, az innen kikotrott homokot aztán hajtja, sepri ma
ga élő t, mig valahol, a hol t. i. valamely emelkedés út
ját állja, ott arra és a megé felhalmozza, a halmot mindig emel
ve, a mig annak magassága erejét felül nem haladja. E halmok 
a híres h o m o k  b u c z k á k ,  melyek 2— 10 méter magasság
ban a már említett dombsorokat alkotják s a hol a homok csu
pasz, minden növényzetet nélkülöz, ott a 2—6 méter mélyre 
kivájt homokteknökkel rendetlenül váltakozva, végtelen s i v á r  
kinézést adnak a tájnak. Ez a futó homok. Ha egy buczkáról 
az ily, egy s több mértföld széles csupasz futó homok területen 
végig nézünk olyan az, mintha egy erősen háborgatott tenger 
hullámai hirtelen megdermedtek volna! Végtelen árvának érzi
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magát az ember, hol sem egy fa, sem egy fü meg nem örven
dezteti a szemet, még egy madarat vagy bogarat sem lát az em
ber! Minden kerüli a futó homokot, a pusztaságnak, sivatagnak 
e sajátságos képű hazáját; a megbizhatlanságnak e megdermett 
jelképét; a minden élet ellenségének, a dühöngő szélviharnak 
vigasztalan müvét. De nem hiába fél tőle ember s állat, mert 
nem csak hogy semmi táplálékot, sőt zivatar alkalmával semmi 
menedéket nyújtani nem képes. Boldog a gazda, ha a zivatar 
ötét és marháját otthon és nem ily sivatagon találja; de mig ö 
otthonában védve érzi magát, addig a szél fúriája a futó homok 
területről kikotrott homokot megszántott, megmivelt földjére, 
rétjére sepri, egész buczka sorokat megbont és mérlföldekre ter
jedő mezőket borit el velük kevés év alatt! A mező után kö
vetkezik a kert, azután az udvarról szorítja ki az embert; be
temeti házát, templomát; száműzi öt elpusztított falujából! 
Francziuországban és az északi tenger partjain némely falut 
már úgy eltemetett a futó homok, hogy csak a torouy látszik ki 
belőle 1

Ily átkozott portéka az ! Nem csuda tehát, hogy az ember 
mindenütt igyekszik azt növényzettel, különösen pedig erdővel 
fedni, megkötni, a szél hatalma alól elvonni.

Ezért hozta tehát az országgyűlés már i 807-ben a XX. 
törvényczikket a felöl, hogy az ily területeket, akárkinek birto
kában legyenek is, az érdekelt szomszédok a törvény védelme 
alatt beerdősithessék.

Erre következett ugyanazon évben a XXI. t. ez. „Az er
dők fenntartásáról," mely azon esetben, ha valamely erdőt bir
tokossá, vagy általában haszonélvezői pusztitnának, — azaz 
vágnák, irtanák, legeltetnék és felújításáról nem gondoskodná
nak; akkor az érdeklett felek, pl. közbirtokosok, jobb érzelmű 
községi lakósok, örökösök síb. részéröli feljelentésre, az erdő
nek b í r ó i  z á r  (sequestrum) alá tételét és a z á r g o  n d n o  k
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(sequestri curator) felügyelete alatti rendszeres és az erdészet 
szabályainak megfelelő kezelését rendeli el.

Az 1840-ik évben hozatott a IX. trv. czikk „A mezei 
rendőrségről", mely nemcsak a mezőn, hanem az erdőn elkö
vetett kihágásokat, u. m. erdőrongálást, fának s más erdei ter
ményeknek lopását, jogtalan legeltetést stb. tárgyalja, azokra 
büntetést mér és a védelmet,őrzést szabályozza.

Az i844-ik évi X. trv czikk a futó homokos területekről 
szóló, fennebb már ismertetett 1S07. XX. t. czikket kiegészíti és 
módosítja.

A nemzetünk életében oly jelentékeny forduló pontot képező 
1848-ik évben sem feledkeztek meg a honatyák az erdők ügyé
ről, mert a X. t. ez. (Az összesítésről, legelöelkiilönözésről 
és faizásró!) 8 ik §-a ezt mondja: „A ministerium az er
dőknek sikeresebb mivelése és fenntartása iránt a legközelebbi 
országgyűlésnek részletes törvényjavaslatot fog előterjeszteni." 
Kevés biz e z ! De ki vehetné rósz néven azon országgyűléstől, 
mely ennél sokkal sürgetősebb, életbevágó, elodázhatatlan teen
dőkkel volt igénybe véve!

Az 1861-ik évi országbírói értekezlet országgyülésileg 
ajánlott javaslatának VI 3. §-a a mezei rendőrség némi módosí
tását tartalmazza.

Megjegyzendő végre, hogy az erdei kihágások elitélésé
nél Erdélyben nem az 1840-ben a „Mezei rendőrségről" ho
zott törvény, hanem az ausztriai koronatartományok nagyobb 
részére nézve az 1852-ik évben deczember 3-án kiadott, csá
szári nyilt parancs volt mostanig érvényben, melynek hatálya 
Erdélyre az 1858-ik évi január 1-jén terjesztetett ki.

Mindezen törvények, a mennyiben az uj erdötörvénynyel 
összeütközésbe jönnek, vagy szükségtelenné válnak, az utóbbi
nak életbeléptetésével megszűnnek.
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Az uj erdőtörvény szüksége, és felosztása.
Bíró. Múltkori beszélgetésünk alkalmával egy csomó 

erdészeti törvényt tetszett felsorolni. Sokat gondolkoztam róla, 
hogy hát miért volt ennyi törvény mellett mégis annyira szük
ség egy újra. Aztán találtam is egy okot, t. i. hogy annak bi
zony a kommasszáczio, együvé foglalás, szükséges volt. De 
kellett hogy ennél fontosabb okai is legyenek az uj erdőtör
vény alkotásának; azért kérném e tekintetben is szives felvilá
gosítását.

Erdész. Látja bíró uram, — mi tűrés tagadás! — az az 
1852-dik évi decz. 3-iki császári királyi nyílt parancs, a mely 
itt Erdélyben mostanig érvényben volt, — legalább a papiron 
— nem is volt oly rósz; de két lényeges kellék hiányzott benne. 
Először hogy nem a magyar országgyűlés hozta, s azért Ma
gyarországon nem is volt érvényben; másodszor, hogy nem 
foglaltattak benne oly intézkedések, melyek a törvény vég
rehajtását, rendeletéi szoros teljesítését biztosítsák. Jöjjünk 
most először tisztába, minő feladatot kell egy jó erdőtörvénynek 
megoldani.

A régi római törvényhozásnak egyik vezérelve volt: 
S a l u s  r e i  p u b l i c a e  s u p r e m a  l e x  es t o .  Ez az 
aranymondás azt teszi, hogy a t á r s a d a l o m  j ó l l é t e  l e g 
f ő b b  s z a b á l y  l egyen .

A közjóiét fenntartása és gyarapítása legyen tehát első 
feladata az erdőtörvénynek is.

Bíró. Nagyon természetes; hiszen minden törvénynek 
főczélja, rendet csinálni a polgárok közt, s azt fenn is tartani; 
és ha az erdőrongálók és falopók megbüntettetnek, ez is a 
közrend fenntartásához szükséges. Kend nélkül pedig nemzet, 
állam, társadalom fenn nem állhat. Aztán ha a törvény az 
egyesek vagyonát megvédi, egyszersmint a közvagyont is vé
delmezi, mert az utóbbi az egyesek vagyonából van összetéve.
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Erdész. Igen bölcsen biró uram! Ez esetben az állam
nak, a társadalomnak és az erdőbirtokosnak érdekeik egybe
vágnak ; de vannak oly esetek is, midőn azok ellenkeznek egy
mással, vagy legalább nem azonosak.

A közjó és az erdők fennmaradása számos kapocscsal 
vannak egymással összefűzve. Ezek közül a fontosabbakat sor
ban felemlítem.

Azon tüzelő és építőanyagokat, melyeket az erdő nyújt a 
népességnek, s melyek teljesen sem kőszén, sem vas, sem kő 
által nem pótolhatók, oly nagy tömegben fogyasztjuk, hogy 
annak külföldről való beszerzését nem csak Magyarország, ha
nem a legmiveltebb ország sem bírná meg. Ha eltűnnének 
Magyarországról az erdők ma, nehány év alatt néptelen pusz
tasággá válnék az teljesen. Igaz az, hogy az embert a fa a böl
csőtől a koporsóig kíséri. Majd minden szerszámunkhoz, bú
torunkhoz, majd minden épületrészhez szükséges a fa. Egy 
nemzedék — egy negyed évszázad alatt teljesen elpusztulna 
a falu, ha csak 1 0 —20 mértföldről is kellene a népnek faszük
ségletét fedezni. Hiszen egy közönséges falu által 25 év 
alatt felhasznált faanyag, ha megint élő fákká lehetne vará
zsolni, jókora erdőt képezne.

Ha elpusztulnak a közeli erdők, el kell néptelenedniök a 
faszegénység miatt a helységeknek, — ha elpusztulnak a vidék 
falvai, hogy élnek meg a város iparosai és kereskedői ? Ezek
nek is el kell szegényedni, s a városnak is lassankint elnéptele
nedni. A mily arányban pedig az ország egyes vidékei elsze- 
genyednek és néptelenednek, oly arányban gyengül a nemzet, 
az állam, szellemi és anyagi erőben, pénzügyileg és hadügyilcg.

Az erdőknek elpusztítását tehát az állam el nem nézheti 
még akkor sem, ha azok magánosok birtokában vannak; mert 
ez a nemzet létét semmisíthetné meg.

Kevésbbé szembetűnő az erdőknek kedvező hatása a 
szomszédos mezőföldekre. Evvel úgy vagyunk, mint az egész
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séggel, melyet csak akkor tudunk eléggé megismerni és méltá
nyolni, midőn betegek vagyunk.

Bíró. De én nem szeretem ám azt a rétemet, mely közvet
len a nagy erdő alatt van, mert igen mohos és savanyu fő terem 
rajta.

Erdész. Hisz itt nem is az erdő széléről van szó, hon
nan a fák a világosságot elveszik maguk számukra. De ha azt 
az erdőt elpusztitnák azon a meredek oldalon, és felújításáról 
nem gondoskodnának, hanem a vágás folytonos legeltetése által 
még inkább meggátolnák a sarjak és magról kelt csemeték fel- 
növekedését, — ha a marha a serkedező növényzetet folytono
san lerágná, kitaposná sat. akkor a záporeső és hóviz is meg
tennék a magukét, s az erdő földjét, mely úgy is nagyon vé
kony, nemsokára lehordanák, lemosnák és csakhamar a kőtör
melékre kerülne a sor. Ezt a legközelebbi záporeső vagy épen 
egy felhőszakadás mind a biró uram rétjére hordaná, hogy ka
pával kellene alatta a gyepet keresni. Akkor ugyan sem sava
nyú, sem édes fő nem teremne rajta.

Bíró. Igaz biz az, hisz úgy történt a Kovács János rétjé
vel is, a melyik a falu elpusztított gyertyánosa alatt volt. Most 
a kataszteri becslő ur aztán átírta terméketlen területnek.

Erdész. Az uj törvény szerint most K. J. beperelhetné a 
falut a neki okozott kárért. — De nem csak K. J. uramnak, 
hanem az államnak is háromszoros kárt csinált a falu, azon 
erdőrész elpusztításával.

Biró. Hogy-hogy?
Erdész. Először is elpusztítva saját erdejét, a falubeliek 

nek s azok maradékainak kárt okozott, a mi az államra is 
közvetve káros. Másodszor a kataszteri becslő azon elpusztult 
erdő területet kénytelen volt a kopárok közé beigtatni, s igy az 
állam ar erdő korábbi adójával megrövidittetik. Harmadszor a 
K. J. rétjének adója is elveszett. Tehát megint egy ok, hogy az
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állam az erdőket pusztitni, saját és polgárai érdekében no 
engedje meg.

Bíró. De még más baj is történt annak az erdőnek az 
elpusztulása miatt. A K. J. rétje alatt megy el a Kis Marczi 
malomárka, s azt úgy eltemette az iszap és a kő egy záporeső 
alkalmával, hogy egy hétig kellett szegénynek dolgozni, a mig 
kitisztította most két esztendeje. De az sem használt semmit, 
mert minden esztendőben újra megtöltötte iszappal s kővel hol 
a hóviz, hol az essöviz; úgy, hogy nem győzte a szegény mol
nár takarítói, s kénytelen volt malmával, gátjával és malom
árkával feljebb költözni. Annyit ártott neki a gyertyános el
pusztítása, mint egy elégés.

Erdész. Ebből a példából láthatja hát biró uram, hogy 
az erdők fenntartása a vizek árkának, patakok, folyók medré
nek tisztán tartására is mily szükséges. De számtalan tapasz
talatok és különféle folyók lefolyó vizének és medrének meg
figyelése és méregetése nyilván bebizonyította, hogy az erdők a 
patakok és folyók vizét egyenletesebbé teszik, s mind az ára
dásokat, mind a víznek erős megapadását akadályozzák.

Biró. Miből lehessen ezt kimagyarázni ?
Erdész. Az erdő lombjára lehulló essö egy része igaz 

hogy a levelek és ágakról elpárolog; de mégis nagyobb része 
a fatörzsön lefoly, a levelekről gyöngéden lecsepeg a harasztra, 
a földnek száraz levéltakarójára, mohára sat. Ezek az erdő- 
talaj fekete, porhanyó felső rétegével együtt magukba szívják a 
vizet, s lassacskán adják azt a talaj alsó rétegeinek át, melye
ken keresztül a kősziklák repedéseibe szivárog, mig végre a 
forrásokhoz jut, hogy kibugyogva a patakokat és ezek által a 
folyókat táplálja. S minthogy az erdőtalaj kiszáradását annak 
lombtakarója és a fák megakadályozzák, a viz leszivárgása 
egyik essötől a másikig tartván, a források nem apadnak ki.

Ellenben az erdőtől és a talaj porhanyó rétegétől meg
fosztott sziklás oldalokon a hóviz és zóporessők árja akadály
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talanul, s lefutásában gyorsulva szalad le, mint házfedelen, 
magával sodorva földet és követ; betemetve s megváltoztatva a 
folyók ágyát, elöntve a mezőket, elsodorva nem csak a falvak 
épületeit, hanem még a mezők s kertek talaját is, pusztulást és 
kétségbeesést hagyva maga után. - -  Mennyi áldást árasztott 
volna e viz, ha az erdők által felfogva, lassanként folydogált 
volna le az alsóbb vidékekre, forrásokat, kútakat táplálva, réte
ket öntözve, malmokat, ványolókat, zúzdákat s más vizi müve
ket hajtva, s igy ezer meg ezer embert a testi munkától meg
kímélve.

Ezen kívül az erdők, környezetükben, a szárazságot és 
forróságot is enyhítik, sőt még a léget is egészségesebbé teszik.

Bíró. Még mindig nem értem, hogy miért ellenkeznék 
mindezekben a közérdek az erdőbirtokos érdekével.

Erdész. Nem is ellenkezik az mindig; de mégis olykor 
fordul elő eset. Pl. ha adósságaitól szorítva nagyságos Arszlán- 
fy ur eladja lábas tölgy erdejét Silberstein fakereskedőnek, ez 
azt azonnal feldolgoztatja dongáknak, vasúti talpfáknak stb. s 
kikapva nehányszorosát annak, a mit érte adott, eladja még 
birka legelőnek (ha ugyan a törvény ebben nem gátolná), és 
soha sem fog a vágás beerdősitésére gondolni, mert az erdőbe 
befekíetett tőkék legfeljebb 3 százalékot ígérnek jelen viszo
nyaink közt, holott ő szokva van tőkéi után legalább iO, sőt 
ennél sokkal több százalékot huzni. Ő tehát hagyja e területet a 
birkák által kopárrá kínozni s bánja is azután, hogy kinek árt 
az, ha neki már eleget használt! . .

Az előbbiekből láthatja biró uram, hogy az erdőtörvény
nek első feladata megvédni a közérdeket egyesek érdekei elle
nében. Második feladata megvédni az egyesek pl. az erdőbirto
kosok jogait mások ellenében. De minthogy a múlt idők az er
dők fennmaradása ellen sokat mulasztottak, sokat vétettek; az 
ez által létre jött nagy hibákat is ki kell lehetőleg pótolni. Ez 
képezi a harmadik feladatát a törvénynek. Negyedszer segéd
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kezet kell nyújtani, hogy a hazai erdőgazdaság felvirágzása 
elől mindazon akadályok elbánhassanak, melyek leküzdésére 
egyesek ereje nem elegendő. Ötödször gondoskodni kell oly 
intézmények felállításáról, — tenni kell oly rendelkezéseket, 
melyek a törvény szigorú kivitelét biztosítsák; hogy az e tekin
tetbeli mulasztások büntetlenül ne maradjanak, hogy a törvény 
élő áldás, ne pedig Írott malaszt legyen. És végre kapcsolatba 
kell hozni magát más fenn álló törvényekkel, eltörölni a ren
delkezéseivel ellenkező előbbi törvényeket.

Jelen uj erdőtörvényünk a fennebb körülírt feladatot, vi
szonyainkhoz alkalmazva, Iehetően felkarolja és annak megfele
lően tárgyát következő szakaszokra osztja:

E l s ő  czim: Az erdők fenntartásáról.
M á s o d i k  czim : Az erdei kihágásokról.
H a r m a d i k  czim: A kopár területek beerdősitéséről.
N e g y e d i k  czim: Az erdei termékek szállításáról.
Ö t ö d i k  czim : Az országos erdei alapról.
H a t o d i k  czim: Zárhatározatok.

Az első czim tárgya és felosztása fejezetekre.

Erdész. Az uj erdőtörvény első czime szól tehát az e r-  
d ök  f e n n t a r t á s á r ó l .  Lássuk, mely rendelkezésekkel kí
vánta elérni e fontos czélt a törvényhozás ? Vannak példák, 
a Németbirodalom némely tartományaiban, hogy m i n d e n  er- 
d ö, még a tisztán magánbirtok is állami felügyelet alatt áll, 
még pedig oly szorosan, hogy az állam hagyja jóvá a gazdál
kodási tervet és ellenőrzi annak pontos megtartását. A mi tör
vényhozásunk nem tartotta kivihetőnek, ezen állami felügyelet
nek minden magánerdőre való kiterjesztését.

Bíró. Hiszen az jóformán lehetetlen is lett volna, annyi
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ezer meg ezer, nagyobb-kisebb, néha apró-cseprő erdöbirtok 
gazdálkodását meghatározni és vezetni. Mekkora hivatalnoki 
sereg kellett volna ahoz! Mennyi pénz ennek fentartására! Az
tán milyen akadály lenne az a józanul és helyesen gazdálkodni 
akaró és tudó birtokosra nézve, akinek gazdálkodásában előbb 
minden ujjitást bejelenteni és a válaszra ki tudja meddig vára
koznia kellett volna! . .

Erdész. Fenn van tartva azonban a felügyelet oly magán 
erdőknél, melyek elpusztulása által szomszédos területek (erdő, 
mező, kertek) növényzete vagy talaja, — egyáltalában termőké
pességük — veszélyeztetve lenne. Ezen erdők v é d e r d ő k 
n e k  neveztetnek. Csak a hegyi véderdőkre nézve mondja ki a 
törvény, hogy általában a kormány által jóvá hagyott gazdasá
gi terv szerént kell azokat kezelni; más jogilag korlátlan ma
gánbirtokra csak bizonyos megszorításokat alkalmaz.

A magyar birodalom 14 millió holdat meghaladó erdőte
rületének mintegy felét olyan erdőbirtoknak vehetjük, a mely 
vagy az á l l a m  közvetlen birtokában vau, vagy pedig oly ter
mészetű birtok, melynek kezelését bizonyos tekintetben meg
szabni és ellenőrizni a kormánynak nem csak joga van, hanem 
kötelessége is. Ilyenek a törvényhatóságok, községek, egyházi 
testületek és egyházi személyek, a hitbizományok és közbirto
kosságok erdei. A kormánynak ezek kezelésére való befolyása 
igen hatalmas eszköz lesz, az erdészeti viszonyok czélszerü sza
bályozására nézve.

Ez okból az erdőtörvény első czime következő fejezetekre 
oszlik:

I. f ej e z e t : Általános határozatok.
II. f e j e z e t :  Különös határozatok az állam, a törvény- 

hatóságok, a községek, az egyházi testületek és egyházi sze
mélyek, az alapítványok, a hitbizományok és közbirtokosságok 
erdeiről.
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III. f e j e z e t :  Az erdőrendészeti hatóságokról és köze
gekről.

IV. f e j e z e t :  Az erdőbirtokosok által saját erdeikben 
elkövetett erdörendészeti áthágásokról.

V. f e j e z e t :  A hatóságokról, az illetékességről és eljá
rásról, az erdőbirtokosok által saját erdeikben elkövetett erdö
rendészeti áthágásokra nézve.

Az I. fe j  eze t ,  mely általánosan minden erdőre vonat
kozik, magába foglalja azon szabályokat, melyek az erdők 
fennmaradását a helytelen gazdálkodással szemben biztosítják; 
valamint azokat is, melyek a természet részéről jövő nagyobb 
csapásokat, u. m. erdöégést és rovarkárokat megakadályozni 
és megszüntetni igyekeznek s végre csekélyebb községi adó ál
tal kívánja előmozditni az erdők rendszeres kezelését.

A v é d e r d ö k r ő l a  törvény 2. §-saazt mondja: „Azon 
erdőkben vagy erdőrészekben, melyek magasabb hegyek kő- 
görgetegein, havasok fensikjain vagy hegytetőkön és gerincze- 
ken, meredek hegyoldalokon és ezek lejtőin, hegyomlások, kö- 
vagy hógörgetegek és vízmosások támadásának és terjedésének 
megakadályozására szolgálnak, vagy a melyek elpusztulása 
folytán alantabb fekvő területek termőképessége vagy közlekedési 
utak biztonsága veszélyeztetnék, vagy szélvészek rombolásának 
út nyittatnék — az irtás és tarvágás tiltatik.“

Biró. Mit értsünk a „magasabb hegyek k ő - g ö r g e t e 
ge i "  alatt?

Erdész. Amint a patakoknak és sebesebb folyóknak, pl. 
az A r a n y o s  íolyónak fenekétkerekdedre kopott kavics borít
ja, melyet görgetegnek is neveznek, úgy 1000 méternél maga
sabb hegyek tetején és oldalán is fordulhatnak elő ily görgeteg 
kövek.

De nem csak ilyen görgeteget kell érteni a törvény fen- 
uebbi szavai alatt, hanem átalában azon roppant kőhalmazokat, 
melyek gyakran nagy területeket borítanak a hegyek tetején és

2
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oldalain, fának, bokornak, de még csak fűnek sem adván la
kást; mert a mindent megtermékenyítő eső a kövek közt 
nyomtalanul vész el s a száraz köveket nem borítja be a nö
vényzet ékes szőnyege, hanem sivár, kopasz marad az, hogy 
századokig, tán ezredekig ijesztő példája maradjon az erdő- 
pusztitásnak.

Századok, ezredek alatt azonban e földnek ilyen sebeit is 
behegeszti a természet lassanként. Nedvesebb évek sora jön, a 
köveken megtelepedett zuzmók korhadékán mohok telepednek 
meg; elzárják a kövek közeit, a moha pokrócz, mint vastag bár
sony szőnyeg lepi el a koromladványt; felfogja az esőt, mint a 
szivacs, a sziklarom mélyébe csak a fölösleget bocsátva, a meg
vastagodott, alsó rétegeiben korhadék földdé változott moharé
tegben már nyír, reketye, nyár, fenyvek s más oly bokrok és 
fák magvai akadnak meg, melyeket a szél messze elvisz; sok 
magot a madarak is raknak le ürülékeikkel, s igy végre bokros 
és erdős hely lesz a kőromladváuyon.

De ez egy évezred munkája, melyet a botor ember az 
erdők kíméletlen levágása által, nehány év alatt tönkre tehet. A 
köromladvány gyakran hegyek oldalát lepi el s ha erdő által 
megkötve nincs, egy ökölnyi kő legurulása elegendő, hogy sok 
köb-öl követ megmozdítson s ha a völgyben alatta emberek, 
vagy marhák járnak, azokra veszedelmessé váljék. Ilyen pél
dául: az ismert köfolyás a Tordahasadékában s egyebütt is sok 
helyt.

Bíró. Hát a h ó g ö r g e t e g e k  alatt mit kell érteni?
Erdész. Havasi legelőkön, melyek magas hegyek lapos 

tetőin; tágas gerinczein terülnek el: folytonos legeltetés és a 
pásztorok fejszéje és tüze csak a sima pázsit megmaradásának 
kedvez, kórók, bokrok, fák eltűnnek a területről. A tetőkről 
fennt menedékes, alább meredekebb teknők, völgyecskék ha
ladnak lefelé, melyekben a hó, a hosszú télen át, több méter ma
gasságra felhalmozódik. Tavaszai beáll a hóolvadás; a roppant
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hórétegek alatt a pázsit és talaj általában megsiknsodik, sőt pa
tak foly le a pázsit felületen. A sok száz ezer mázsa hó elveszti 
szilárd alapját és kezd a pázsitos teknőlejtön lecsúszni, mind 
nagyobb és nagyobb sebességgel, követ, sárt sodorva magával 
gyorsan eléri a meredekebb oldalokon a bokros, erdős helyet! 
De gyorsasága és ereje oly nagy, hogy emeletes házakat is el
sodorna ! Miként áilhatnának meg előtte az erdők! Elsodorja 
magával azokat is; a fákat tövüknél, mintha ollóval vágnák les 
ezekkel együtt az alattabb fekvő mezőket s épületeket is 
pusztiió árjába temeti; a patakok medrét gáttal torlaszolja el 
stb. Ilyen egy nagy hógörgeteg (lavina) a magas hegységben, 
a havasos helyeken. Ha azonban a havasi legelők csak a lapos 
területekre terjednek k i; a meredekebb lejtőket pedig erdők 
foglalják el, akkora hócsuszamlások keletkezése meg van aka
dályozva ; mert az ezer meg ezer fa és cziher keresztül szegzi, 
megfogja, megköti a hóréteget s annak esze ágába se jut meg
indulni.

A mint a hócsúszások erednek, úgy keletkeznek a f ö l d -  
v a g y h e g y-c s u s z a m 1 á s o k is, csakhogy itt rendesen egy 
vizet át nem bocsátó (agyag vagy sik szikla) réteg felülete ázik 
meg hosszas esőzés vagy hóviz által sa  felette való réteg alapja 
elveszti szilárdságát és saját súlya alatt lecsuszamlik.

Ha a csuszamlásra hajlandó földréteg nem vastag, úgy 
hogy a fák gyökerei keresztül járják, akkor ily helyeken a föld 
csuszamlást is meggátolják.

A leirt véderdőkben a tarvágást és az irtást a törvény ál
talában megtiltja (4. 5. 6. §.)

Bíró. Hisz az irtást jól értjük mi falusiak, de nem tudom 
mit kell érteni t a r v á g á s  alatt.

Erdész. Ha az erdőt egy szálig levágjuk egy huzamban, 
az a tarvágás. De másféle vágás is van. Ha a fákat csak egyen
ként itt-ott, a hol legvénebbeket találunk, szedjük k i ; de úgy, 
hogy folytonosan maradjon mindenféle korú s igy minden évre

2*
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érjék meg nehány a használatra, érjen el illő vastagságot épü
letfának, mi alatt a hézagokat az öreg fák magvaikkal bevetik: 
ez neveztetik s z á l l a l ó  v á g á s n a k .  A vágásnak ezen mód
ja oly hegységi véderdőkben, melyek felújítása igen nehéz s ha 
hócsuszamlásokat kell meggátolni, vagy kőromladványon állnak, 
legmegfelelőbb s gyakran csakis ez alkalmazható.

Még meg kell említenem itt az úgynevezett f o k o z a t o s  
f e l u j i t ó v á g á s t ,  midőn a s z á l  vagy l á b a s  erdőben a fá
kat több éven át, lassanként gyéritve, vágatjuk ki, hogy a fennma
radóknak idejük legyen magvaikkal a földet bevetni s a fiatal 
növénykéket gyomtól, fagytól, szárazságtól védelmezni. Ha e 
hivatásuknak megfeleltek s a kis csemeték már elég erősek, 
akkor aztán a fenntartott, u. n. m a g -  vagy a n y a f á k a t  is 
levágatjuk. *)

A mely véderdőkben a fokozatos felujitóvágás útján meg
telepedett fiatalos képes a kívánt védelmet biztosítani, ott a vá
gás ezen módja is helyén van.

A véderdők felvételét a fölmivelés-, ipar- és kereskede
lemügyi m. kir. ministerium fogja a tulajdonos és közigazgatási 
bizottság meghallgatásával, lehetőleg a jelen törvény kihirdeté
se napjától öt év alatt Cl879. junius 14-étől számítva az öt 
évet) eszközölni. Ha az ilyen véderdők részletenként ki lesznek 
jelölve, ezeket kihirdetik s ezen időtől kezdve az ilyen erdők 
teljes adómentességben, vagy a viszonyokhoz képest adókedvez
ményben részesülnek.

Bíró. Hiszen akkor minden birtokosnak érdekében áll, 
hogy mennél több erdejét vétesse be a véderdők közé!

Erdész. Azon erdőbirtokosoknak, kik nem akarják a tör
vényt kijátszani, minden esetre érdekükben áll, hogy a birto
kukban lévő valódi véderdőket, mint ilyeneket vétessék fel. De

* ) Erről bővebb felvilágosítást nyújt I l l é s  erdőtenyés/.tés-tana. 
Második kiadás 1879. E g g e n b e r g e r  könyvárusnál Budapesten 
Ára 2 írt.
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ha oly erdőt akarna valaki véderdőnek felvétetni, a mely termé
szeténél fogva nem tartozik oda és szabadabban kezelhető, meg
eshetnék, hogy a (örvény által szabott korlátok több kárt és kel
lemetlenséget okoznának a birtokosnak az elért adókedvezmény
nél. Mert az adókedvezmény, vagy éppen adóelengedés csak 
oly arányban fog kimondatni, a milyenben a birtok jövedelmei 
a gazdaságnak törvényszabta korlátozása által csökkenni fognak.

A kérdéses hegyi véderdők használásának, különösen vá
gása és felújításának módját, a birtokosok által előterjesztett ja
vaslat alapján, az erdőfelügyelő és a közigazgatási bizottság 
meghallgatásával, a földmivelés,- ipar- és kereskedelmi minister 
határozza meg. f3. §.}

Bíró. Ki lesz az az e r d ö f e l ü g y e l ő ?
Erdész. Ez lesz a megyékben a kormánynak azon erdé

szeti tisztviselője, ki a törvény végrehajtásához szükséges er
dészeti intézkedéseket megteszi és a törvénynek minden irány
ban való megtartását ellenőrzi.

Az első czim I. fejezetének többi részét jövő beszélgeté
sünk alkalmára halasztóm.

E L S Ő  CZIM .
Az erdők fenntartásáról.

I. Fejezet.
Á l t a l á n o s  h a t á r o z a t o k .

A feltétlen erdőtalajról, erdőégés és rovarpusztitásról stb. 
Erdész. N ó! Miféle könyvecskét hoz bíró uram ?
Bíró. Hát az erdőtörvényt. Múlt héten a városban járván, 

megvettem. Hiszen csak 50 kr.
Erdész. Hát olvasott-e már belőle valamit?
Bíró. Igen ám s akadt is kérdeni valóm azonnal. A 4-ik 

§. azt mondja: „Az irtás tiltatik oly erdőkben, melyeknek el
távolítása által a futó homok terjedésének ut nyittatnék, vagy 
melyeknek talaja másnemű gazdasági mivelésre (szántóföld, rét,
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kert vagy szőlő), állandóan nem alkalmas. Az ily talajon álló 
erdők feltétlenül fennlartandók.“ A múltkori beszélgetésünk al
kalmával azt tetszett mondani, hogy oly erdők, melyek szom
szédos területeket a pusztulástól védnek: véderdőknek nevez
tetnek. Hát a futóhomokon állok nem ilyenek-e ?

Erdész. De én részemről azokat is véderdőknek tartom.
Bíró. Hát miért nem tiltja meg a törvény a futóhomokon 

álló erdőkben a tarvágatást.
Erdész. Azért, mert a hol erdő áll a futóhomokon, ott a 

korhadékréteg és az erdő egy részének fenuhagyása a letarolt részt 
eléggé megvédi, mig a f e l ú j í t á s  megtörténik. Felújítás alatt 
fiatal erdő létrehozását értjük, az öregnek vagy jobban mondva 
a vágásra érett erdőnek helyén.

Bíró. Hiszen magától is erdő lesz ott, ha levágjuk a régit, 
mert a tőkék s a gyökerek kihajtanak.

Erdész. Ki bizony, de csak a fiatal 1 o m b f á k é i ; milyen 
a tölgy, bükk stb.

A fenyők s általában az úgynevezett t ű l e v e l ű  fák gyö
kérről és tökéről nem szoktak kisarjadzani. De a vén lombfák 
sem; vagy ha eresztenek is sarjakat, csak cserjés növésű törzsek 
lesznek azokból.

Azért a l á b a s  vagy s z á l e r d ő k e t ,  melyek rende
sen 80 sőt két ennyi évesek is szoktak lenni levágáskor, nem 
lehet sarjadékrói, hanem vagy csak magról, vagy pedig ültetett 
csemeték által felujitni. Az erdő vetése ritkán történik kézből; 
de a tölgyerdők megtelepítésénél jól szokott sikerülni, ha akár 
barázdába, akar kapa után makkot vetünk úgy, miként a pa - 
szuly fészkelés történik. Azon fanemeknél, melyek fiatal koruk
ban megkívánják az anyafák védelmét, — pl. a bükk, — foko
zatos vető vágással történik a szálerdő felújítása.

Okkal-inóddala felújításnak mindezen módjai alkalmazha
tók a futóhomokon is; azért a törvény ezen csak az irtást tiltja meg
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(4. és 6. §.) nehogy a homok és a szél megkezdhesse s csupa
szon maradjon.

De nemcsak a futóhomokon, hanem általában minden oly 
területen, a mely másnemű gazdasági mivelésre állandóan nem 
alkalmas, tiltja a törvény tuskók és gyökerek, vagy egész erdő 
kiirtását. Mert ezen, úgynevezett f e l t é t l e n  e r d ő t a l a j  ter
mőképességét csak az erdő képes megtartaui Iombmenyezete és 
évenként elhullatott levelei, gályái s többeféle által, melyek a 
talajt trágyázzák. Ily helyeken az erdők letárolása és kiirtása 
vagy a vágás kíméletlen legeltetése folytán a talaj, a termőföld 
örökre megsemmisül, vagy csak aránytalan költséggel és évti
zedek során hozható megint jó állapotba. Az államhatalom és 
törvényhozás pedig nem nézheti el a nemzeti vagyonnak szán
dékos megsemmisítését sem a jövendőbeli nemzedék érdekében, 
sem az állam pénzügyi megkárosítását az adóalap megsemmisítése 
által, meg nem engedheti. A mit Isten csak erdőnek szánt s az 
ember jobbal helyettesiéi nem tudja, az maradjon erdőnek. így 
vették annak hasznát őseink, a mennyiben az országot az erdők 
lakásra alkalmassá tették ; igy vegyék annak hasznát ivadé
kaink is ; ne vágjuk el a fát, az élet, a megélhetés fáját 
alattuk, a feltétlen erdő talaj megsemmisítése, a hegységek 
éktelen kopárrá tétele által. Hisz intő példát nyújt e tekintetben 
P a l a e s t i n  a, Gör ög ,  S p a n y o l  s más déli országok né
mely vidékei, melyek az erdők kipusztitása miatt kopárok és 
lakhatatlanok lettek.

Ha az ily f e l t é t l e n  e r d ő t a l a j  on  az erdő kivága- 
tik, azt a birtokos l e g f e l j  e b b  h a t  év a l a t t  b e e r d ő -  
s i t e n i k ö t e 1 e s. C5. §0 Természetes, hogy a véderdőkre is 
érvényesek ezen határozatok, mert azok egyszermind f e l t é t 
l e  n e r d ö k is. Az ily erdőkben a legeltetés vágásokban és 
fiatalosokban mindaddig tilos, mig a marha a fákban, sarjadó
kokban, vagy a talajban kárt tehet.
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A yéderdőkben és a futóhomokon a l m o t  sem szabad 
gyűjteni. (8. §0

Bíró. Hát ki is gyűjti az almot az erdőn ?
Erdész. Hát ha itt nálunk nem is szokás az biró uram; 

de szokás a sváboknál, a kik jobban hasznát tudják venni min
denféle trágyaszernek, mint mi. Azok már rég felismerték az 
erdei harasztnak. száraz lombnak trágyaértékét és nem lévén 
mindig elég szalmájok a trágya szaporítására, a marha alá a 
helyett az előbb megnevezett erdei anyagokat hintették az istál
lóban, a mit e r d e i  a l o m n a k  neveznek. De ezen alomnak az 
erdőből való elhordogatása folytán Németországban a helysé
gek közelében igen sok helyen úgy elsoványodott a főid, hogy 
a fák nem akartak s nem akarnak többé nőni, hanem az egész 
erdő száradni, kiveszni indul. Ezért tiltja meg uj erdőtörvényünk 
az erdei alom szedését a véderdőkben, melyek fenntartása az 
erdei rend legfőbb feladata. —

Ugyanezen fejezet határozatokat és intézkedéseket tar
talmaz, hogy az erdei tűzesetek emberi vigyázatlanságból való 
keletkezése megakadályozlatva legyen sa keletkezett égések lehe
tő korán elolthatók legyenek.

Biró. Mind fel kellene kötni az ilyen erdögyujtoga-
tókat!

Erdész. Magam is azon nézetben vagyok a szándékos 
erdőgyujtógatókra nézve; de hányszor történik vigyázatlanság
ból, pajkosságból! Hány gyerköcz volt már csak a helységünk
ben is erdögyujtó, többnyire akaratlanul. Hányszor gyújtják fel 
a pásztorok, szomszédos rétbirtokosok az erdő szélét, hogy a 
legelőt, a kaszálót nagyobbitsák. Nem a legbüntetésre-méltóbb 
lelkiesmeretlenség, gonoszság-e ez?! Azért is a törvény (9. 
§.) minden idegennek tiltja, hogy az erdőn, vagy annak köze
lében 100 méternyi távolságon belől tüzet rákján. Azonban er- 
döőröknek, favágóknak, kőfejtÖKnek és nyájörző pásztoroknak 
megengedi, hogy azon területeken, hol dolguk van, kellő óva
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tosság mellett tüzet rakhassanak, kivéve oly helyeket, hol az 
erdőbirtokos a tüzgerjesztést világosan megtiltotta. Száraz 
időben pedig az erdörendészeti hatóság a tüzelést az erdőn egé
szen megtilthatja.

A tűz helye körül minden éghető anyagot el kell tisztíta
ni és mielőtt azt a tüzgerjesztő ott hagyná, tökéletesen ártal
matlané tenni, eloltani, a mi földdel való betakarással eszkö
zölhető. Nevezetes a törvény azon intézkedése, hogy a ki erdő
ben Cpl. átutaztában) tüzet talál tartozik azt eloltani s ha azt 
nem teheti, az esetet az útjában eső legelső ház lakósának tud
tára adni, kik erről az erdőbirtokost, annak tisztjét vagy csőszét, 
vagy a falusi bírót értesitni tartoznak. CH. §0

A mint a szolgabiró, vagy városokban rendőrkapitány, 
más községekben pedig a községi elöljáró hírét veszi az erdő- 
égésnek, köteles azon község lakóit, melynek határában az er
dő ég, oltásra kirendelni. Ez utóbbiak pedig tartoznak a köz
ségi elöljáróval együtt az oltáshoz szükséges szerszámokkal, 
úgymint csákánynyal, kapával, baltával stb. tüstént az erdő- 
égés szinhelyére sietni s az ott lévő erdötiszt vezetése alatt az 
oltáshoz látni. Ha pedig ilyen ott nincs jelen, akkor a szolgabi
ró vagy a városi rendőrkapitány, vagy pedig a falusi biró köte
les az oltást vezetni.

Bíró. De hát tudni is kellene ám ahhoz!
Erdész. Igen ám biró uram; de ha meg akarja tanulni, 

vegyen meg egy e r d ő v é d e l e m t a n t  s abban az erdöégés 
különböző nemeit és oltási módját egyszerűen és világosan le
írva találja.*)

Az égés helyét, különösen az eloltott tűznek szélein, még 
egy, vagy ha szükséges több napig is őrizni kell, a mig félni 
lehet, hogy a lappangó parázstüz újra fellobbanhatna.

*) Az erdővédelem körvonalai. Irta Fekete Lajos érd. akad. 
tanár, Selmeczen. Kiadja Joerges Ágoston özvegye. 1877. Ára 40 kr.
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Bíró. Hát aztán kap az oltó nép valami jutalmat fárad
ságáért ?

Erdész. Biz az nem kap biró uram ! De ezen ne is cso
dálkozzék, hisz eddig is úgy volt. Hiszen nem is kellene a nép
nek nógatást várni, hanem saját jószántából sietni az oltáshoz, 
mert nem csak erdőbirtokosnak van az égésben kára, hanem az 
egész országnak; de leginkább a községnek, melynek határá
ban történik. Honnan hoz aztán száraz ágat a szegénység, ha 
elég az erdő? S gondolják meg a jo módúak is, hogy az erdő
birtokostól a község is sok segélyben részesült. Nem adott-e a 
volt földesur a jobbágyok felszabadítása után is egy s más le- 
ógettnek segélyt épület-fában, uem adta-e azt legalább cseké
lyebb áron a rendesnél ? Nem hozzá folyamodik az ekklézsia is 
egyszer-máskor egy gerendáért, egy kapufélfáért az iskola vagy 
templom számára? Csak legyenek a község lakosai is méltá
nyosak ! Aztán a legtöbb erdőégés épen a községi lakósok vi
gyázatlanságából, sőt — valjuk meg az igazat — gyakran rósz 
akaratából ered. Maga rendjén van hát, hogy az összeség hoz
za helyre az egyesek hibáit, hogy a jobbak annál inkább vi
gyázzanak a semmirevalókra, megakadályozzák azok rossz szán
dékát, vagy légalább ne halgassák el a tett okozóját, ha tudo
mására jutnak. Néha még furcsább eredete is van az erdőgyu- 
lásoknak.

Ismertem egy jó lelkii erdőbirtokost, a ki erdőégések al
kalmával egyszer-kétszer pálinkát osztott az oltóknak. Mi lett 
aztán következése? Az, hogy vasárnaponként gyakran meg
gyűlt az erdőn a giz-gaz, mert nehány naplopó pálinkás oltó
kalákát akart csinálni. Hát ha még napszámot is fizetnének e 
könnyű munkáért?

De nem kevesebb kárt tesznek az erdőn a rovarok.
t

Biró. ([Csodálkozva:) Micsodák ? !
Erdész. A r o v a r o k .  így nevezi a természetrajz ősz-
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szesen a bogarakat, lepkéket vagy pillangókat, darázsokat, 
méheket, legyeket, pajodokat, vagy csimazokat, hernyókat stb.

B író . Hisz azok férgek!
E rd ész . Férgek alatt megint mást ért a tudomány. Ezek

nek lábok nincs; idetartozik a földi giliszta, az ember belében 
lakó giliszták, a vérszipó stb. De ezek nem ártanak az erdők
nek. A rovarok közt azonban sok a káros. így a fák leveleit le
rágó hernyók, melyekből a lepkék lesznek. A lepketojásból ki
kelő állat pedig megint nem egyéb mint hernyó. A cserebogár 
is lerágja a fák levelét, de sokkal többet árt a fiatal csemeték
nek a csimaz, melyből a cserebogár lesz. A cserebogárnak a föld
be rakott tojásából pedig lesz megint a pajod v. csimaz. A számos 
ártalmas rovar közül még csak a szúféléket említem meg, ezek 
kis búza szem-, vagy még ennél is kisebb, néha csak mákszem 
nagyságú bogarak, melyek a fába, leginkább a fa és héj közt 
csatornákat rágnak s annak oldalában rakják tojásaikat vagy 
petéiket. Egy anya rak 50— 100 petét is. Mindenikből egy kis 
nyű lesz, mely a fa és héj közt hosszú csatornát rág magának. 
Képzelheti biró uram, hogy mily szaporák e rovarok, ha minden 
párból 30,000 sőt több pár is lesz évenként. Egy párból ke
letkezett ivadék két év alatt egy és több száz ezerre felszapo- 
rodhatik s igy több nagy fát megölni képes. S ha ez igy megy 
az egész erdőben, akkor az elszaporodó rovarok rengeteg erdő
ket képesek nehány év alatt mind egy szálig elpusztitni.

B író . Hát valóban fordult elő ilyen eset?
E rd ész . Hisz alsóbb vidékeken a tölgy erdőket két há

rom esztendőn át egymás után falja le a hernyó.
B iró . De azért még sem halnak el a fák! Újra kizöl- 

dülnek.
E rdész . Hiszen ha biró uramnak is elveri a jég a török- 

búzáját, még nem megy mindjárt tönkre; ha el hull egy tehe
ne, vészén mást helyette, de azért megérzi a veszteséget s nem 
tesz anyit félre, mint más évben, hanem a készből pótolja. így
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van a fánál is. Jó évben vastagodik, rósz évben kevesebbet rak 
félre jövendőre s ha hernyók lerágják, akkor az előbbi évben 
gyűjtött s részben törzs vastagodására szánt tartalék anyagokat 
kénytelen azujjra való kizöldülésre felhasználni. Ha ez többször 
ismétlődik, a fák ki is száradnak. Számos példa van rá, hogy 
a hernyók az erdőt oly mennyiségben lepték el, hogy annak ta
laját arasznyi vastagon fedte a hernyó-gané! Itt aztán a fák el
pusztulásán csodálkozni nem lehet 1 Különösen veszedelmesek a 
rovarok a fenyveseknek. A szemerke vagy jegenyefenyöt (A l- 
bies excelsa DC. Die Fichte) egy szúfajta némely években úgy 
meglepi, hogy száz meg száz hold tökéletesen kiszárad!

A múlt évtized eleién M á r m a r o s m e g y é b e n  sok 
ezer hold lett a szú áldozata, G a l l i c z i á b a n ,  C s e h o r 
s z á g b a n ,  S z á s z  és B a j o r  o r s z á g b a n  több száz ezer 
hold ment igy tönkre nehány év alatt. 1874-ben a C s o r n a  
havasról Gallicziába betekintve magam is láttam egy tekintetre 
mintegy 40,000 hold, szú által elpusztított fenyvest.

Sokkal fontosabb ezen veszedelem, mint azt hinni szok
ták. Az ártalmas erdei rovarokról már egész könyveket Írtak.*) 
Szükséges volt tehát, hogy a törvényhozás a rovarkárok elter
jedésének megakadályozását is illően felkarolja.

Azért a törvény elrendeli, Cl4. §.) hogy az erdőbirtoko
sok az erdei rovarok pusztítása, vagy azok terjedésének meg
akadályozására, az erdőrendészeti hatóságoknak intézkedéseit 
végrehajtani tartoznak. A közigazgatási bizottságnak —  mely 
az első fokú erdörendészeti hatóság — ez irányú intézkedéseit 
a birtokosnak fellebbezés esetében is azonnal foganatba kell 
venni; kivévén, ha az erdő kivágása rendeltetett volna el, mely 
esetben annak végrehajtását a fellebbezésre a ministeriumtól 
leérkezendő válasz megkapásáig lehet halasztani. Ha az erdő-

#)  Magyarban Fekete L. Erdészeti rovartan. Selmecz, 1878. 
Kapható szerzőnél Postán megküldve 4 írt.
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birtokosok a közigazgatási bizottság meghagyásának a kisza
bott idő alatt eleget nem tesznek, a szükséges munkálatokat az 
erdöfelügyelő a késedelmeskedő birtokos költségére végrehajt
hatja. Ha több erdőbirtokos érdeke van védve ily munkálatok 
által s a költségek nagyok, akkor azokat az erdőtulajdonosok a 
megvédett területek arányában kötelesek hordozni. De a ki
vetett költségnek a megvédett terület egy évi adóját meghaladni 
nem szabad.

Bíró. Hát ha az elkerülhetetlen költségek e mértéket túl
haladják, akkor a fölösleget ki fizeti ?

Erdész. Ez ugyan nincs kitéve a törvényben, de más 
nem fizetheti, ha a költségeknek valóban kiadatni kell, mint 
az á’lam.

Nagyobb veszély esetén a községek tömeges közreműkö
dését is igénybe lehet hivatalból venni.

Bíró. S megiut ingyen, mint az erdőégés oltásánál.
Erdész. Nem. Ez esetben a helyi munkabérek megtérít

tetnek. Cl5- §•)
Végre e fejezett jutalmat ad azon erdők birtokosának, 

kik erdeiket r e n d s z e r e s  g a z d a s á g i  t e r v  szerént 
kezelik.

Bíró. És miből áll e jutalom ?
Erdész. Abból, hogy a közigazgatási költségek fedezé

sére kivetett adópótlék alapjául ezen erdők egyenes adójának 
csak fele vétessék.

Biró. S mi a czélja e kedvezménynek ?
Erdész. Hogy az erdők czélszerü kezelése elömozdittas- 

sék. E kedvezmény két okból méltányos: először, mert az egész 
vidék, az egész ország érdekében kívánatos az erdőknek rendes 
és okszerű kezelése; másodszor, mert ez jelentékeny költség
gel is jár s e költségtöbbletet kívánta a törvényhozás is e ked
vezménnyel apasztani.
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II. Fejezet.
Különös határozatok az állam, a törvényhatóságok, a köz
ségek, az egyházi testületek és egyházi személyek, az ala
pítványok, hitbizományok, és közbirtokosságok erdeiről.

Bíró. Nemde erdész ur, ha az ember kiméivé használná 
erdejét, úgy, hogy pl. minden darab erdő 80—100 éves korá
ban jönne fejsze alá, akkor több és értékesebb fát adna ugyan
akkora erdőbirtok évenként, mintha 40—50 éves korában vágja 
az ember.

Erdész. Helyesen mondja biró uram! Ha egy 100 hol
das erdőben 2% holdon 40 éves, 2 ‘/2 holdon 39, ugyanannyin 
38 éves stb. s igy tovább minden 2 V2 holdon egy évvel fiata
labb erdő van, — úgy, hogy minden évben 2 % holdnyi 40 
éves magról kelt erdő jő vágás alá: akkor e terület ad éven
ként az Erdészeti Segédtáblák szerint a IV-ik (tehát közép
szerű) termőhelyen, 157 tömör köbméter fát; — sarjerdőben 
közepes (III. osztályú Erdészeti segédtáblák) termőhelyen 190 
töm. köbmétert*); ha ellenben mindig 100 éves szálfaerdőt 
vágnánk s igy megfelelően c s a k  1 h o l d  jőne évenként vá
gás alá, akkor erről az egy holdról kapnánk 253 tömör köb
méter fát.

B iró . És ekkor mily sok értékes épületfa kerülne ki az 
erdőből; mig a 40— 50 éves korban vágott, csak csekély tűzi, 
és holmi gyenge haszonfát szolgáltat. így hát igazam van, hogy 
ha minden embernek szabad lesz erdejét levágni, mielőtt az a 
legnagyobb hasznot hajtaná az országnak is, birtokossának is, 
—  ha szabad lesz az erdőt bármikor levágni és elprédálni: 
akkor elöbb-utóbb minden népesebb vidéken beálland a nagy 
szükség, kiváltképen épületfában; mert oly hosszú idő alatt, a 
mekkora az erdőnek kell arra, hogy használhatóságának lég—

*) A fa növekvésmenete, emelkedése és csökkenése a korral, 
sarj- és szálerdőben nem egyenlő. Innen a különbség a fatömegben.
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nagyobb fokát elérje és legnagyobb évi átlagos jövedelmei szolgál
tasson, — ily hosszú idő alatt majd minden magánerdőnek akad 
egy könnyelmű birtokosa, a ki a jövő nemzedéket nem nézve, 
annak és az ország gazdasági jólétének rovására elfecsérelje 
szálasaiban levő kapitálisát. Ezért vannak elpusztulva az erdők 
kivált a szálerdők a helységek közelében oly oldalokon is, a hol 
egyéb nem nő. Legfeljebb itt-ott egy kis cziheres húzta még 
meg magát, mely vagy további pusztulásnak néz elébe, vagy 
minden 12 — 15 évben letaroltalván s talaja esőnek, szélnek, 
napnak ily gyakran kitétetvén, hova-tovább szegényedik, sová- 
nyodik, sorvad; mig teljesen elveszti termőképessegét.

Én tehát szerettem volna az erdőtörvényben ezen baj el- 
harapodzását is meggátolva látni; de az orvosságot ott nem ta
lálom meg.

Erdész. Nézetét teljesen osztom biró uram.
Szerencsére hatalmas eszközzel fog rendelkezni az állam- 

hatalom az erdőtörvény második cziménck II. fejezeténél fogva, 
hogy az idősb erdők elpusztítását gátolja. Ezen fejezet ugyanis 
elrendeli, hogy az állam, a törvényhatóságok, a községek, az 
egyházi testületek és egyházi személyek, az alapítványok, a hit- 
bizományok és közbirtokosságok erdei gazdasági rendszeres 
használati terv szerént kezeltessenek. Megjegyzendő, hogy a 
volt jobbágyok és zsellérek számára községenként kihasított 
erdőterületek is a közbirtokossági erdők neve alá vannak 
foglalva.

„Ezen gazdasági tervek —  tekintettel az erdők terjedel
mére, állapotára, az erdőbirtokos szükségleteire és az erdők 
okszerű jövedelmezőségére — akként készítendők, hogy azok 
jókarbantartása s h a s z n á l a t u k  t a r t a m o s s á g a  biztosít
tassák s a fatenyésztésen kívül az erdei melléktermények hasz
nálata is szabályoztassék.®

Bíró. Mit kell érteni a h a s z n á l a t  t a r t a m o s s á 
g a  alatt?
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Erdész. Azt, hogy az évenkénti vágásra kijelölendő vá- 
gásteriilelnek és a levágott famennyiségnek csak akkorának sza
bad lenni, hogy az erdők mostani állapotához képest jövőre a 
legnagyobb évi átlagos jövedelem, szünetelés nélkül biztosittas- 
sék s a szálas erdőben jelenleg meglevő kapitális túlságos vá
gások által ne apasztassék, a jövőbeli jövedelem rovására.

Bíró. Hát e r d e i  m e l l é k  t e r m é n y e k  alatt mit 
értsen az ember ?

Erdész. Ide számítjuk a makkot, gubicsot, erdei gyü
mölcsöket, füvet stb.

Hogy a földmivelési ministerium által helyben hagyott 
gazdasági használati tervet valóban foganatositni lehessen s az 
erdők kezelése a tudomány által meghatározott kivánalmaknak 
megfeleljen, illő tiszti és őrző személyzetnek alkalmazását is kö
veteli a törvény.

Bíró. Úgy hát akkor a mi községi erdeinkről is kell gaz
dasági tervet beadni. Mit kell annak tartalmazni és hogy kell 
elkészíteni ?

Erdész. Mindenek előtt fel kell mérni és térképre venni 
minden erdőt —  és az erdőn, valamint a térképen minden te
rületet kijelölni s körvonalozni, a melyen a fanem, a fák kora 
és a termőhelyi jóság jelentékenyen különbözik a szomszédos 
területekéitől.

Miután ekként a terület nagyságát, termőhelyi jóságát, fa
nemét, a fák korát és a holdankéuti fatömeget a becslö megha
tározta, egy lajstromba állítja össze. Ezen s más munkálatok 
alapján meg kell határozni az évenként vágható fatömeget és 
azon területeket, melyek a következő 10 év alatt letaroltatni és 
felújíttatni fognak. Ki kell jelölni az évenként letarolandó és fel
újítandó területeket, meghatározni a felújítás módját és azt, 
hogy mi módon és évenként mily mennyiségben fognak famag
gal bevettetni vagy csemetékkel beültettetni a tisztások s neta
lán az erdőhez csatolandó kopár területek, valamint kijavíttatni
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a természetes úton hézagosán felujult vágások. Ezen kívül a 
kezelő tiszt vagy tisztek, valamint az erdőőrök számát, szerve
zetét, fizetését stb., az erdei termények piaczát, a használat és 
jövedelem megosztása módját a birtokosok közt; — az erdőt 
netalán terhelő szolgálmányoknak Cpl. a volt jobbágyok faizá- 
si, makkolási, legeltetési s más eff. jogainak) minőségét és kiter
jedését, a kielégítés módját s még más lényeges dolgokat is fel 
kell venni a gazdasági tervbe.

Bíró. De ily kis erdőért, a mekkora a mi községünknek 
van, nem tarthatunk tanult erdészt, a kinek nehány száz forint 
fizetést kellene adni s még ezen kívül tartsuk az erdöőröket is I

E rd ész . Szabad több községnek egyesülni egy erdész 
tartása végett, a kit a kezelendő egyes erdőbirtokok nagyságá
ra és a kezelés nehézségei számbavételére alapított kulcs sze
rént közösen fizethetnek. Vagy pedig felszólít a község vala
mely, másutt szolgálatban lévő alkalmas erdőtisztet, hogy illő 
díjért tegye meg annyiszor, a mennyiszer szükséges, a haszná
lati terv kiviteléhez megkivántató szakbeli intézkedéseket.

Biró. De hát mily gazdasági tervet lehetne készíteni az 
oly kis darab erdőről, a milyen pl. itt 8z ekklézsia birtokában 
van, mely alig 50 hold és mindig szállalva kezelték?

E rd ész . Én részemről tagadom, hogy ezt is ne kellene 
gazdasági terv szerént kezelni, habár az igen egyszerű volna s 
tán egy iv papírra leírható, mindazonáltal ilyenforma esetekre 
nézt a törvény C20. §.) megengedi a használati terv mel
lőzését.

A 22. §. második kikezdése ily erdőkre nézt még ezt is 
mondja: „csekélyebb terjedelmű vagy kisebb értékű erdőknél a 
közigazgatási bizottság megengedheti, hogy az erdőkezelés az 
erdőőrzéssel ugyanazon egy személyben vagy személyekben 
egyesittessék, továbbá hogy közös erdöör tartására több erdőbir
tokos egyesülhessen.*

Egyebekre, úgymint határidőre, eljárásra, fórumokra s több
3
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effélére nézt — édes bíró uram — elég világosan szól a tör
vény s elegendő lesz azt elolvasnia

Bíró. Még egy kérésem volna. Mi óta e törvény felelt 
beszélgetünk s azt olvasgatom, rendkívül érzem mily keveset 
tudok én az erdészetről.

Nem tanácsolhatna nekem erdész ur egy magyar köny
vet, melyből ily magamféle ember úgy nagygyából megismer
hetné az erdészeti dolgok mivoltát?

Erdész. Dehogy nem! Van egy könyv, a melyet mintha 
épen mondva csináltak volna e czélra ! Czime: „A közerdész. 
Gyakorlati útmutatás az erdészeti műszaki segédszemélyzet szá
mára, egyszersmind az e r d é s z e t  r ö v i d  v á z l a t a ,  kisebb 
birtokosok és gazdasági tanintézetek számára.

Az országos erdészeti egyesület által 200 frt. pályadijjal 
jutalmazott munka. írták F e k e t e  L a j o s  és I l l é s  N á n 
d o r  r. k. tanárok a selmeczi bányászati és erdészeti akadé
mián."

Kapható F. L. szerzőnél és Budapesten Kókay Lajos 
könyvkereskedőnél. Ára a nevezett társszerzőnél p o s t á n  
m e g k ü l d v e  csak 2 frt 50 kr.

III. Fejezet.
Az erdőrendészeti hatóságokról és közegekről.

IV. Fejezet.
Az erdő birtokosok által saját erdeikben elkövetett erdő

rendészeti áthágásokról.
V. Fejezet.

A hatóságokról, az illetékességről és eljárásról előbbiek
re nézt.

Biró. A IlI-ik fejezet czimében nem értem mi az az e r- 
d ő r e n d ó s z e t .

Erdész. Azt már láttuk biró uram, hogy a törvény az
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erdők fenntartásának érdekében, bizonyos szabályok által kor
látozza a birtokosokat az erdei gazdálkodásban; a következő 
czim alatt pedig oly rendelkezéseket szab, melyeknek feladata 
az erdőnek idegenek által való pusztítását és megkárosítását 
meggátolni s ezek ellen az erdőbirtokos érdekeit védeni. A tör
vény továbbá az erdei termékek szállítására nézt is oly szabá
lyokat állit fel, melyek a szállítók közt, valamint ezek és a szál
lítási ut által érintett vagy átszelt területek birtokosai közt az 
összeütközéseket lehetőleg megelőzzék, elhárítsák, vagy pedig 
törvényes megoldásra juttassák; egy szóval: a törvény az erdei 
dolgokban bizonyos r e n d e t  állapit meg.

A törvény ezen határozatainak s az ezekre alapított hiva
talos rendelkezéseknek összeségét s ezek kivitelére, megtarta- 
tására és a megtartás ellenőrzésére vonatkozó intézkedéseket, 
egy szóval ezeknek kezelését: e r d ö r e n d é s z e t n e k  nevezik,

E r d ö r e n d é s z e t i  h a t ó s á g o k  azon hivatalos tes
tületek, melyek erdőrendészeti ügyekben Ítélnek, határoznak és 
rendelkeznek; e r d ő r e n d é s z e t i  k ö z e g e k  pedig azon hi
vatalos személyek, kik a törvényben megállapított, valamint az 
erdörendészeti hatóságok által tett rendelkezéseknek, szabályok
nak megtartása felett őrködnek; az azokkal összeütköző ténye
ket felfedezni és meggátolni igyekeznek s azok megtorlására a 
törvényes lépéseket, megteszik. Ezen hatóságoknak és közegek
nek hatásköre tehát nemcsak a törvény első, hanem némely más 
a többi czimek alatt mondottakra is kiterjed. Hogy mégis ezen 
első czim alatt szól róluk a törvény, ez azért van, mivel ezen 
hatóságoknak és közegeknek legfőbb feladatául tűzi ki az erdők 
f e n n t a r t á s á t ,  mely épen ezen czim tárgyát képezi.

Az elsőfokú, vagyis legalsó erdőrendészeti hatóság a k ö z- 
i g a z g a t á s i  b i z o t t s á g ,  ezt a testületet biró uram is ösmeri.

Bíró. E testület áll a megyékben a főispánból, az alis
pánból s más, összesen 10 főhivatalnokból, a kik a közigazga
tásnak, közlekedésnek és törvénykezésnek lehetőleg minden ágá-

3*
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ból vannak válogatva, aztán meg a megyei közgyűlésnek 10, két- 
két évre választott tagjából. De a hivatalos tagok közt nincsen 
erdész.

Erdész. Igaz, de a választottak közt lehet. Ha pedig ezek 
közt sem volna elegendő, megengedi a törvény szakértő külta
gok választását, kik a közigazgatási bizottság ülésein csak erdé
szeti ügyekben bírnak szavazattal C26. §.) A szükség szerént 
igy megtoldott közigazgatási bizottság kebeléből három tagú 
albizottságot választ az erdészeti ügyek elintézésére, melyek 
üléseiben az erdöíeliigyelő is, mint véleményező tag részt vesz. 
A közigazgatási bizottság teendőiről a 25. §. elég világo
san szól.

A másodfokú erdörendészeti hatóság a földmivelési m. 
kir. minisztérium.

Bíró. De hiszen a földmivelési ministeriumban nem volt 
eddig erdészeti osztály!

Erdész. Eddig ugyan nem volt, de most állitnak fel olyat, 
melynek élére természetesen oly embert keresnek ki, aki a jeles 
szakértelmet a hazafiság, az ügybuzgóság és szorgalom legma
gasabb fokával egyesíti. Csak ilyen ember győzheti meg a rá 
váró óriási munkát.

Bíró. Hát az erdőfelügyelő, a kiről már előbbi szaka
szokban is volt szó, miféle hivatalnok ?

Erdész. Az erdőfelügyelő a lelke az erdőtörvénynek; 
csak az kár, hogy az ország szomorú pénzügyi helyzete miatt 
csak 14—et szándékoznak az egész Magyarországra nézve ki
nevezni*) pedig kétszer ennyi sem volna nézetem szerént igen 
sok. Ezeknek ámbár al-erdőfelügyelők is lesznek rendelkezésük 
alá adva, rémitő sok dolguk és nehéz feladatuk lesz.

Képzelje csak el biró uram, ha a nagy Magyarország egy 
tizennegyed részének erdőségeit bíznák a kegyelmed gondvise-

* ) Időközben a kinevezések nagyobb része megtörtént.
Szerző.
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lésére, körülbelül eg y  m i l l i ó  k a t a s z t r á l i s  h o l d a t ,  — 
s azt minden évben legalább egyszer be kellene utazni, öt év 
alatt a véderdőket mind kijelölni, az ezekről, valamint a 17. §.- 
bán megnevezett erdöbirtokokról szerkesztett gazdasági üzem
terveket megvizsgálni s azok felöl a közigazgatási bizottsághoz 
véleményt beadni — őrködni a felett, hogy ezen gazdasági ter
veket az illető birtokosok megtartják-e — rendesen több me
gyére terjedő kerületében folytonosan szemmel tartani az erdő
ket s éber figyelemmel kisérni azok kezelését, hogy a törvényt 
a birtokosok át ne hágják, ezen kívül a közigazgatási bizott
ságnak és a földmivelési minisztériumnak rendeletéit teljesíteni, 
oda jelentéseit felterjeszteni.. .

Bíró. Uram Isten mekkora terület, mekkora tömeg s hány 
felé kell annak a szegény embernek szakadni. Ez nem lesz egyéb 
emberkinzásnál! Bizony ki kellene azoknak a felügyelők
nek a számát legalább harmiuczra kerekíteni és segédekkel is 
ellátni őket.

Erdész. Hiszen lesznek még mint fennebb említettem aler- 
döfelügyelők is mellettük. Nehéz, de felette dicső feladatuk lesz 
ezen erdőfelügyelöknek; melynek ha megfelelnek, úgy meg 
fog látszani kezök áldásos munkája egy emberöltő alatt 
kerületük erdőségein, mint a jó papé és tanítóé a falu né
pességén.

Bíró. Adja isten, hogy úgy legyen!
Erdész. Nekik fenyegetéssel, tanácscsal, lelkesítéssel, 

mindent el kell követniük, hogy az erdők mennél jobb karban 
tartassanak, — a vágások mennél szebben és helyesebben uj- 
jittassanak fel, — mennél okszerűbb és jövedelmezőbb gazdál
kodás honosuljon meg a községeknél és a magánosoknál is és 
mennél több terméketlen, vagy sovány legelőt is alig nyújtó ko
pár terület erdösittessék be egyesek vagy társulatok által. Sőt 
az sem szenved kétséget, hogy az erdészeti statisztikai adatok 
összegyűjtését is rájuk fogja bízni a földmivelési minisztérium.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



38

Hogy nagy súlyt fektet a törvény az erdöfelügyelökre, 
mutatja az is, hogy a 28. §. szerént egyenesen a Király 0  Fel
sége által neveztetnek ki.

Bíró. Hát ki fog velük rendelkezni?
Erdész. Ok tulajdonképen a földmivelési ministerium- 

nak közegei s annak erdészeti osztályával lesznek legszorosabb 
összeköttetésben. Attól kapják a szolgálati utasításokat, rende
leteket, ahoz küldik jelentéseiket stb.; mindazonáltal az egy 
törvényhatóság területén lévő erdők állapotáról szóló évi jelen
téseiket s mindazon felterjesztéseiket, melyek a törvényhatósá
got s annak egyes polgárait, erdőbirtokosait közvetlen érintő in
tézkedésekre vonatkoznának s a mely eseteket a törvény külö
nösen meghatároz: a közigazgatási bizottsághoz intézik s csak 
ez küldi fel azután a hatáskörét tulhaladókat a földmivelési mi
nisztériumhoz.

Ezen kívül az erdőfelügyelő a közigazgatási bizottság er
dőügyi albizottságának is véleményező tagja s előbbinek fel— 
szollitására nemcsak véleményadással tartozik, de annak a tör
vény értelmében tett rendeléseit is köteles teljesíteni. Ö tehát 
valódi kapocs a kormány és a törvényhatóság közt; össze kell 
egyeztetnie, összefűznie a törvény által felkarolt közérdekeket 
a magánosok érdekeivel. És biró uraimék s mások is, kikre er
dő van bizva, vagy ilye.iek birtokosai, csak saját érdekükben 
fognak cselekedni, ha az erdöfelügyelőnek kitelhetöleg kezére 
dolgoznak és tanácsadását bizalommal veszik igénybe.

A törvénynek ezen fejezete Írja körül az előbbi fejezet 
kezdetén (17- §0 megnevezett erdőbirtokosok kezelő tisztjeinek 
és erdööreinek minősitvényét, kellékeit, azok eskületételét; azo
kat közbiztonsági közegeknek mondja ki és lőfegyver viselését 
engedi meg nekik; továbbá elrendeli, hogy az erdőőrök rovatos 
erdei naplóba Írják ez erdőn tapasztaltakat, különösen az erdei 
károkat sat. Ezen napló adatai az erdei kihágást elkövetőkkel 
szemben, mindaddig, inig ez utóbbiak az ellenkezőt bebizonyítani 
nem képesek, törvény előtt hiteles.
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Könnyen beláthatni, hogy az ily erdőtiszteknek és erdő
öröknek, nagy előnyük yan azon birtokosokra nézve, kiknek 
szolgálatjában állnak; mert tekintélyük mind a nép, mind pe
dig a hatóságok előtt nagyobb s különösen az általuk feljelen
tett adatok, feljegyzések, bemondások, erdei kihágások és vét
ségek tárgylásánál nagy súllyal bírnak a bíróság előtt.

Nem lett volna tehát méltányos, ezen előnyökből bármely 
magán birtokost is kizárni. Ezért a 45. §. kiterjeszti azokat 
mindazon magán erdőbirtokosokra, kiknek erdőtisztjei, illetve 
erdöőrei, az e fejezetben megállapított kellékekkel bírnak, a 
közigazgatási bizottságnál bejelentetnek, feleskettetnek s ott 
nyilván (evidentiában) tartatnak.

Az első czím IV-ik fejezete az erdőbirtokosok által 
saját erdeikben elkövetett erdőrendészeti áthágásokat Írja 
körül s azokra a büntetést is kiszabja, de megértéséhez az 
előbbiek után, már külön szakbeli magyarázat nem szük
séges, ép úgy, mint az V. fejezethez sem, mely ugyanezen 
áthágásokra nézve elsőfokú hatóságnak a közigazgatási bi
zottságot, másodfokúnak pedig a földmivelési minisztériumot 
jelöli meg s a jelentést, tárgyalást, fellebbezést sat, egyszóval az 
eljárást irja le.

Evvel tehát be lenne fejezve az erdőtörvény első czime. 
Reméllem édes biró uram, hogy ha az eddigiekbe beletörődtünk, 
a többieknél kevesebb magyarázat lesz már szükséges és igy 
hamarább átesünk rajtuk.

M Á S O D I K  C Z IM .
Az erdei kihágásokról.

I. Fejezet.
Általános határozatok.

E rdész. Az ezen czim alá foglalt határozatok ép oly fon
tosak, mint az első czim alattiak; sőt fontosságuk az erdöbir-
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tokosra nézve még sokkal szembeszököbb, minthogy legföké- 
pen az ö érdekeinek és jogainak megvédésével foglalkoznak. 
Ez az oka, hogy az erdészetre vonatkozó korábbi törvényeink 
intézkedései legnagyobb részt e czim körébe esnek.

Ezen czim három fejezetre oszlik. Az 1. fejezet általános 
határozatokat tartalmaz; megszabja az erdei kihágások fogal
mát, megkülönböztetve azokat a vétségektől és bűntettektől, 
melyek a büntető törvény határozatai alá esnek.*) Az erdei ki
hágások három csoportba foglaltatnak, u. m .: 1. erdei lopás, 2. 
erdei károsítás, 3. veszélyes cselekmények és mulasztások cso
portjába.

Bíró. De hogy van az, hogy az erdei lopás és károsítás 
csak kihágásnak van nevezve, hiszen a lopást és mások vagyo
nának megrongálását a büutetö törvény a büutettek és vétségek 
közzé sorozza!

Erdész. Az erdei lopást és károsítást enyhíti azon kö
rülmény, hogy az erdő fái szabadon állnak, bekeritetleu helyen 
és létrehozásukra az ember rendeseu igen kevés munkát fordított 
eddig, kivált nálunk; ezért a természetnek mintegy szabad ajándé
kául tűnik fel a nép előtt; különösen pedig tekintetbe kell még ven- 
ui az erdei lopások és károsítások megbüntetésének eddig 
divatozott lanyha kezelését is, mely a szükséggel és könnyű hoz
záférhetőséggel egyetemben ugyszólva ösztönzi a nép legalsó 
osztályát a hiba elkövetésére.

♦Bíró. Az mind igaz, de ba az uj törvény is lanyhán ve 
szí a dolgot, akkor jövőbe sem fog a népnél elharapódzott erdő- 
lopási és rongálási hajlam csökkenni.

Erdész. Legyen meggyőződve édes biró uram, hogy az 
uj törvény e tekintetben elég szigorú büntetéseket szab; csak 
erkölcsileg nem akarja megbélyegezni a tetteseket úgy, mintha

*) Az 1878-ik évi V. törvényczikk. A magyar büntető tör
vénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Ennek kiegészítője az 1879- 
ík évi XL. f. ez. a kihágásokról.
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a büntető törvények értelmében vett bűntettet vagy vétséget kö
vettek volna el. Az erdőrongálási hajlam azért harapódzott el 
annyira mindenfelé,mert a törvény kellő szigorral v é g r e  nem 
h a j t a t o t t .  Ha azuj törvényt az arra rendelt hatóságok és kö
zegek szigorúan hajtanák végre, akkor az erdölopások és ron
gálások egy emberöltő alatt a mostaniaknak egy tized részére 
szállanáuak le. Erre kell minden becsületes embernek töre
kednie.

Ez sokkal fontossabb dolog, mint azt legtöbben hiszik; 
mert akinek mesterségévé válik az erdő lopás, az árt először 
magának, mivel elszokik a becsületes munkától, iszákossá és 
erkölcslelenué válik minden tekintetben, elhanyagolja gazdasá
gát és családját s a helyett, hogy jólétben előre menne, elöbb- 
utóbb vagyontalan csavargóvá lesz; másodszor árt az erdőbir
tokosnak, kinek sokkal nagyobb kárt okoz mint a mennyit ma
gának használni vél, mivel többnyire használatra még éretlen 
fát vág le s azt is úgy adja el, hogy rendesen csak a munkát és 
fuvart térítteti meg magának; ez által közvetve is kárt okozván 
az erdőbirtokosnak az árak lenyomásával; harmadszor árt a 
nemzetnek, államnak és társadalomnak, mert az erdők fennállá
sát kétségessé teszi, az erdők illő jövedelmezőségét lehetetleníti; 
elprédálja az értékes anyagot, melyet a maga idejében levágva 
és kellően választékolva, sokkal előnyösebben lehetett volna az 
emberi szükségletek fedezésére felhasználni; munka erejét má
sok megkárosítására, nem pedig földjének mivelésére vagy más 
hasznos munkára alkalmazza.

így tehát vétkes mulasztást követnek el mind azok, kik az 
erdőtörvény második czimének végrehajtásával vannak megbíz
va, ha e kötelmeiknek lelkiismeretesen és gyorsan meg nem 
felelnek, mind erkölcsi, mind jogi, mind pedig nemzetgazdasági 
tekintetben.

Bíró, (.az erdötörvénynyel a kezében}. A 69. §. az erdei 
lopást csak akkor sorolja az erdei kihágások közé, ha a lopott
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dolog értéke a k ü l ö n  m e g t é r í t e n d ő  k á r  beszámítása 
nélkül 30 forintot meg nem halad. Mit értsen az ember ezen k ü- 
lö n  m e g t é r í t e n d ő  k á r  alatt?

Erdész. Ila valaki az erdőből egy magától ledőlt fát, 
vagy száraz ágat stb. lop el, ez által más az ítélő bíró által 
számbavehető kárt nem tett az erdőbirtokosnak; de ha a beveté- 
nyülésre meghagyott magfát elviszi, ekkor vagy sok körülötte 
kikelt csemetét eltipor, vagy pedig az ezuláni bevetényiilést 
meghiúsítja s azon helyen a birtokosnak költséget okozó ülte
téssel kell pótolni a magról kelt csemeték hiányát. Ez a k ö z 
v e t e t t  ká r ,  melyet a rongáló külön megtéritni tartozik. E 
közvetett kárt azonban nem kell külön felszámitni, mert a tör
vény az eljárás egyszerűsítése kedvéért ezen esetben a közvetett 
kárt egyenlőnek veszi a levágott fa értékével. Azért az ello
pott magfa értékét kétszeresen rendeli a birtokosnak megté
ríttetni.

De még egy példát! Ha valaki egy sürü erdőből egy kö
zépszerű fát ellop, az a levágott fa értékén kívül még a levá
gás, feldarabolás, felrakás és elvitel által tesz a körül álló fák 
megsértése által némi kárt; azon kívül a támadott hézag egy 
darabig használatlanul marad, addig t. i. mig a körül áiló fák 
gyökereikkel a talajt el nem foglalják s ágaik a hézagok felett 
újból egymáshoz nem zárkóznak. Azért itt a közvetett kárt a 
törvény. 90-ik §~a csak az ellopott fa értéke l/4 részének ve
szi ; ellenben a ki rilkás erdőből több vagy zárt erdőből annyi 
egymás mellett álló fát lop,hogy az által hézag támad, az a lopott 
fa értékét és külön kártérítésül még ezen értékkel egyenlő össze
get tartozik űzetni; mivel e hézag vagy igen későn, vagy épen nem 
nő be az erdő vágási érettségéig s igy a talaj ott ily hosszú időn át 
használatlanul marad s birtokosának semmit sem jövedelmez.

Épületfának szánt erdőben feunebbi esetben még azon 
kár is származik, hogy a hézag szélén növő fák elterebélyesed- 
nck s alsó ágaikat idején el nem hullatván, törzseik ágasboga-
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sok, göcsösek s igy épület- és müfának többé-kevésbbé hasz- 
nálhatlanokká válnak.

Bíró. Imént „zárt erdő" kifejezéssel élt erdész ur; mit 
jelent ez ?

Erdész. Az elég sűrű erdőt, ahol t. i. a fák koronái egy
máshoz zárkóznak, szoktuk igy nevezni.

Bíró. Azt olvasom itt tovább ugyanazon 69. §-ban, 
hogy a károsítás is csak akkor képez erdei kihágást, ha az 
okozott kár értéke 30 frtot meg nem halad. Ha tehát ezt meg
haladja, akkor vétséget vagy bűntettet képez !

Erdész. Úgy van. Ezt kimondja a 73. §. és ez esetben a 
büntető törvény szerént fog a hibás elitéltetni.

Bíró. De kevésbbé érthető a 69. §. utolso bekezdése, 
mely igy szól: „A cselekmény e minősége nem változik az ál
tal, hogy a jelen szakaszban meghatározott érték vagy kár ösz- 
szege a tettes elitéltetése előtt általa elkövetett több erdei kihá ■ 
gásból származik."

Erdész. Ezt úgy kell érteni, hogy ha a lettest egyszerre 
több rendbeli erdei lopásért vagy károsításért panaszolják be, 
akkor össze kell adni azok értékét s ha az összeg a 30 frtot 
meghaladja, akkor az ügyet mint vétséget vagy bűntettet tár- 
gyazót, elintézés végett a törvényszékhez kell áttenni.

A 74. § szerént bizonyos esetekben a lopás akkor is bűn
tettet képez, ha a lopott dolog értéke 30 frtot meg nem halad. 
Ezen eseteket a büntető törvény Cl878. V. t. ez. 336, 337 és 
338. §§-ai) határozza meg. Ily esetek pl. ha a lopás épületben, 
bekerített helyen (csemetekert) követtetett el, hová a tolvaj be
törés vagy bemászás által jutott, vagy elkövetésénél rabló vagy 
tolvaj-szövetségnek két vagy több tagja működött közre; ha a 
lopást az erdőbirtokos szolgálatában álló személy követi e l ; ha 
a lopó lőfegyvert visel; ha rablás, lopás, sikkasztás vagy or
gazdaság büntette, vagy vétsége miatt már két Ízben meg volt bün
tetve stb. Ez utóbbi körülmény azoinban csak akkor jő tekintetbei
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ha a lopást elkövető legutolsó megbüntettetésétöl az erdei lopás 
elkövetéséig három év még el nem telt.

Az erdei lopás és erdőkárositás: a z  e r d e i  t u l a j d o n  
e l l e n  elkövetett vétség, illetve kihágás; tehát az erdőbirtokos 
saját, kizárólagos erdőtulajdonába ilyet nem követhet e l ; ellen
ben az erdei kihágások harmadik csoportját képező „veszélyes 
cselekményeket és mulasztásokat" nemcsak idegenek, de maga 
az erdőbirtokos, saját erdeiben is elkövetheti. Ilyenek az erdő
ben, vagy annak közelében való tűzgerjesztés, annak tudomás
ra való hozatalának elmulasztása, a megnemjelenés annak oltá
sára ; kötelességszegés a közigazgatási hivatalnok vagy köz
ségi biró részéről erdő égés alkalmával; továbbá az erdőben 
való minden oly cselekmény, melyből a talajra, állabra, fakész
letre, utakra, építményekre stb. bárminemű kár háromolhatna

Az általános határozatokat tárgyazó 1. fejezet 8 f, 82 és 
85 §-ihoz volna még egy-két szóm. Ezek közül az első azt 
mondja, hogy ha valakit útközben oly baj ért, mely miatt kény
telen volt erdei kihágást elkövetni, pl. eltört a szekérrudja, 
vagy a kereke s ezek pótlására az erdőből kénytelen volt egy 
rudat aqquirálni, hogy úton ne maradjon; akkor ezt 24 óra 
alatt a legközelebbi község elöljárójának vagy az erdő felügye
letével megbízott személynek, vagy pedig az erdő tulajdonosá
nak kell bejelentenie, hogy erdökárositónak ne tekintessék. Ez 
esetben csak a levágott fa egyszerű értékét fogja megtéríteni 
büntetés nélkül.

A 82. §. szerént az erdei kihágás miatt valaki csak ak
kor idézhető hatóság elé, ha a sértett fél, t. i. az erdőbirtokos 
vagy annak megbízottja emel panaszt ellene. Kivételt képeznek 
azon esetek, midőn a kivágás másokra is veszélyt hozhatna, pl. 
erdőégést okozható veszélyes cselekmények és mulasztások ; az 
erdöégés oltására vonatkozó kötelességeknek elmulasztása; vagy 
a hol a rendőrség ellenőrzését kell igénybe venni, pl. lopott fa el
adását gátló közigazgatási rendszabályok elleni kihágásoknál stb.
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Végre a 85. §. elrendeli, hogy az egyes vidékek külöm- 
böző forgalmi viszonyai szerént a közigazgatási bizottság az er- 
döfelügyelövel egyetértve érték- és árszabályzalokat állítson 
össze, melyek a kártérítési összegek és haj tó-pénzek meghatá
rozásánál alapul szolgáljanak. Ezek minden három évben s ha 
a forgalmi viszonyok gyakrabban és jelentékenyen változnak, 
rövidebb idő alatt is, ujjra szerkesztendők és a földmivelési mi
nisztériumnak jóváhagyás végett felterjesztendők.

Ilyen érték- és árszabályzattal kell természetesen birni 
minden erdőbirtokosnak és erdötisztnek, és minden falusbiró- 
nak is, hogy a kártérítési és büntési pénzeket kiszabhassák 
illetve megítélhessék.

II. Fejezet.
Különös határozatok.

III. Fejezet.
Á bíróságokról, az illetékességről és az eljárásról erdei 

kihágások esetében.
Erdész. A második czim II. fejezete tárgyalja A) alatt 

az erdei lopást, B) alatt az erdei kártételeket és C) alatt a ve
szélyes cselekményeket és mulasztásokat, melyekről általános
ságban már múlt beszélgetésünk alkalmával szólottunk.

A) alatt lehető részletesen felsorolja a törvény a z e r d ő- 
b e n  e l ő f o r d u l ó  l o p á s o k  leggyakoribb eseteit s a k á r -  
t é r i t é s t  és  b ü n t e t é s t  azokra kiszabja. Minden egyes 
esetnél megkülönbözteti a z  e l l o p o t t  d o l o g n a k  m e g t é 
r í t e n d ő  é r t é k é t ,  az ellopás által okozott k ö z v e t e t t  
k á r t  és annak az értékét s végre a p é n z b ü n t e t é s  nagy
ságát. E két utóbbi mindig a közvetett kár nagysága szerint 
változik és rendesen az ellopott tárgy értékével egyenlő, vagy 
annak kétszeresse, vagy bizonyos hányadrésze. Pld. a ki szórt
tan fenntartott hagyonczot (hagyásfát) lop el, a lopott fa érté
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két és kártérítésül ezen értékkel egyenlő összeget tartozik fizet 
ni, ezen felül pedig e két összeggel egyenlő pénzbüntetéssel 
sújtandó. A ki valamely élöfáról annak kérgét lehasitja, ellopja, 
a fa és kéreg értékét tartozik megtéríteni s ezen felül azon ér
tékkel egyenlő pénzbüntetéssel büntetendő, stb. Kiterjed a lo
pási esetek felsorolása a fán, gályáin és héján kiviil annak 
lombjára, gyümölcsére, a gubacsra, fanedvre, gyántára stb. Ki
szabja e fejezet a büntetést az orgazdákra s kimondja, hogy a 
lopás megkísérlése is büntetendő.

B) alatt elősorolja a törvény az e r d e i  k á r t é t e l e k  
legfőbbjeit és ezek b ü n t e t é s e i t .  Leghosszasabban szól a 
l e g e l t e t é s r ő l  és méltán is; mert bebizonyított tény, hogy a 
legtöbb erdőt nem annyira a fejsze, mint az ezt követő legelő 
marha teszi tönkre. Ezen meggyőződésünk mellett az erdőtör
vénynek a legeltetési kihágásokra szabott büntetéseit igen szi
gorúaknak nem tarthatjuk.

A 100-ik §. megszabja a legeltetési kihágás esetében 
minden egyes házi állat után fizetendő b ü n t e t é s t ,  pl. egy 
szarvasmarháért 50 kr. egy juhért 15 kr. stb.: mely összegek 
terhelő körülmények közt megkétszereződhetnek, sőt meghá
romszorozódhatnak ; ellenben enyhítő körülmények mellett fe
lére leszállíthatok. A büntetésen kívül megtérítendő az  o k o 
z o t t  k á r  é r t é k e  is, melynek meg kell becsültetnie. Azom- 
bau a kártérítési összegnek a minden állatfaj után kiszabott 
büntetési pénzekhez arányított minimumát a törvény meghatá
rozza ; pl. a kártérítési összeg a pénzbüntetés felénél kevesebb 
sohasem lehet; sőt ha a legeltetés 15 éven alóli erdőben tör
tént, vagy ha a kárttevő egy napnál tovább legeltetett, akkor a 
büntetési pénz teljes összege a minimum. A pénzbüntetésen és 
kártérítési összegen kívül a tettes még h a j t  ó-p é n z t is tar
tozik fizetni; melynek összegét minden legelő állatfajra nézve, 
a múlt beszélgetésünk alkalmával érintett s a közigazgatási bi
zottság által összeállítandó árszabályzatba kell felvenni.
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Ezen kívül a károsítások közt névszerint meg van em
lítve az élőfák megsértése, levágott fa, ölfa, utak, ergettyiik vagy
is facsusztalók, vizfogók, árkok, tilalmi táblák és több efféle 
megrongálása; föld, érez, kö ásása; gyepfelszaggatása stb. 
és végre az erdőben fennálló házi rendszabályoknak megsér
tése ; pl, nem a kijelölt napon és helyen való gyakorlása a 
külömben jogos fáizásnak stb. Mindezekre külön-külön ki van 
szabva, a kár megtérítésén felül, a büntetés összege.

C) alatt felvannak sorolva a v e s z é l y e s  c s e l e k m é 
n y e k  é s  m u l a s z t á s o k  s a z o k  b ü n t e t é s e i .  Az ily 
cselekmények közt legfőbbek azok, melyekből tűzkár eredhetne; 
a mulasztások különösen az erdöégés ellen való óvakodási és 
oltási törvényszabta kötelezettséget és intézkedések elhanyago
lását tárgyazzák.

Bíró. Ugyan lássuk mekkora büntetés van szabva arra 
a ki az erdőt felgyújtja ?

Erdész. Jó, hogy ezt a fontos kérdést megpendítette bí
ró uram, mert azt egy kissé szellőztetni szükséges.

Az erdős vidékek népe azon időben, mikor a fának ott 
még értéke nem volt és a legelők, kaszálók, sőt szántók számá
ra is az erdő kiirtása által nyerte a talajt; akkor megszokta az 
erdőt értéktelen dolognak, sőt — miután a fanövényzet a tőle 
elvett területet vissza foglalni igyekezett — ellenségének tekin
teni. És e nézet, jobban mondva, hangulat, össztönné vált a 
népnél, átment vérébe, úgy, hogy nincs év, melyben az újságok 
az ország erdős vidékeiről nagyobb erdöégések rémhírét ne 
hoznák, melyek napokig, sőt hetekig is eltartanak. Az utas egy- 
egy magas hegy tetejéről 5— 6 és több erdőégést pillanthat 
meg egyszerre, száraz tavaszi és nyári napokon. S a nép ott az 
ilyeneket már számba sem veszi! . . .

Hozzá szokott! . . .
Mintha csak az áfrikai vagy indiai félvad népek közt 

laknánk! . . .
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Biró. Biz az igaz! Nagy szégyen ez ránk nézve.
Epén azért, azt hiszem, jó nagy büntetés van szabva az 

erdőgyujtogatóra az uj törvényben.
Erdész. Az erdőtörvény nem szab büntetést arra, a ki 

az erdőt felgyújtja. Ez a büntető törvény által ki van már szab
va, mint később látni fogja biró uram. Az erdőtörvény csakis 
azokra mondja ki a büntetést, kik oly kihágásokat visznek 
véghez, melyekből erdőégés származhat; pl. a ki az erdőben 
engedély nélkül tüzet rak, 2 forinttól 20 forintig terjedhető 
pénzbüntetéssel sujtatik, a szerint, a mint enyhítő vagy nehezítő 
körülmények szólanak a tény mellett.

Biró. Bizony az csekélység azon kárhoz képest, mely 
esetleg az ily könnyelműségből vagy pajzánságból eredhetne. 
De hátha valóban tűzkár származik 1 Akkor is csak ezen bün
tetéssel lakói a tettes ?

Erdész. Erre nézt világosan kimondja a törvény 112-ik 
§-a, bogy ha valaki az erdőben vagy annak közelében tüzet 
gerjeszt, vagy ha az jelenlétében gerjesztetett, vagy bármiképen 
észreveszi és ki nem oltja, vagy pedig ha ez nem sikerülne, a 
legközelebbi ház lakóinak ezt tudtul nem adja és e cselekmé
nyek vagy mulasztások folytán tűzvész támad: akkor ez többé 
már nem erdei kihágás, hanem a körülmények szerint valósá
gos vétség vagy bűntény, mely a büntető törvény határozatai 
alá esik.

Ennek ide vonatkozó 422. §-a igy hangzik: „A gyújto
gatás bűntettét követi el és 5 évtől 1 0 évig terjedhető fegyház- 
zal büntetendő a k i ............. raktárt, gazdasági épületet, sza
bad téren fekvő nagyobb mennyiségű áru- vagy termény kész
letet, ..............erdőt, nagyobb mennyiségű építési, vagy tüze
lésre szolgáló anyag készletet,............. szándékosan felgyújt."

A 425. §. pedig igy szól: „A ki a 422. . . . §-bau meg
jelölt valamely tárgyat gondatlanságból gyújtott fel: a tűzvész- 
okozás vétségét követi el és egy évig terjedhető pénzbüntetés
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sel; ha pedig azáltal valakinek halála okoztatok, 5 évig terjed
hető fogházzal büntetendő/1

Bíró. Hát a kár nem téríttetik meg?
Erdész. Nagyon természetes, hogy meg kell annak té

ríttetnie, a mennyiben a tettes vagyonnal bir; de erre nézve kü
lön kártérítési keresetet kell indítani a törvényszék elölt.

A veszélyes cselekmények közé számítja az erdőtörvény 
továbbá ergeltyü Cfacsusztato csatorna) készítését ott, hol arra 
engedely nem adatott, az engedély nélkül való kátrányégetést, 
hamuzsir- és szurok főzést, mész- és szénégetést stb. Ha pe
dig ezen iparágak által tűzvész támad az erdőben, az azt oko
zó a kárt megtéritni tartozik és a büntető törvények szerint fog 
bűnhődni.

Sőt fa-rakodó vagy dolgozó helynek engedély nélküli fel
állítása, fürészgödör ásása, épületi fa faragása stb .; ezen kívül 
tilos utón való járás kocsival vagy marhákkal; az erdőben en
gedély nélküli, gyanút ébresztő kóborlás s több efféle, . . . mind 
a tiltott cselekmények közé tartozik és kisebb-nagyobb bünte
téssel fenyittetik.

E fejezetet k i v é t e l e s  i n t é z k e d é s e k  zárják be, 
melyek azon esetre vonatkoznak, mikor valahol az erdei lopá
sok nagyon elszaporodtak. Ekkor ugyanis a közigazgatási bi
zottság javaslata folytán a belügyminister elrendelheti, hogy az 
illető vidéken bárki csak annak igazolványa mellett adhasson el 
erdei terményeket, kitől ez utóbbiakat szerezte. Az ily igazol
ványoknak az illető községek elöljárói által láttamozva kell 
lenniök.

III. Fejezet.
A bíróságokról, illetékességről és eljárásról.

Ez erdei kihágások eseteiben és erdészeti szempontból 
szakszerű magyarázatot nem kíván.

Bíró. Mégis jó lesz erdész ur, ha úgy nagyjából elmond
ja, hogy mi van benne; aztán jobb kedvvel fogom olvasni rész
letesebben is.

4
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Erdész. Lássuk hát e fejezetet is főbb vonásaiban.
Az erdei kihágások eseteiben a birói hatóságot megyék

ben a szolgabirák, rendezett tanácsú, Valamint törvényhatósági 
joggal felruházott városokban a kapitány, vagy á taírács által 
e részben megbízott tisztviselő gyakorolja. Igen fontos azonban 
biró uramra nézve, hogy azon esetben, ha a lopás vagy kárté
tel 10 forintot felül nem halad, a káros az ügyet, ha neki úgy 
tetszik a községi elöljárónál, tehát a falusbirónál is bepanaszol
hatja, mely esetben ez gyakorolja az elsőfokú bíráskodást.

Hírű. Az eljárás természetesen jegyzőkönyvvezetés mel
lett és úgy történik, mint kisebb polgári peres ügyekben.

Erdész. Igenis.
Biró. Hisz ez nekünk falusbiróknak sok dolgot fog adni.
Erdész. Minden esetre! Igen sok vidék van, a hol annyi 

az erdei kihágás, hogy a falusbiráknak már csak azért is jut 
belőlük bőségesen, mivel a szolgabirák nem fogják elgyözni. 
Aztán a legtöbb erdei kihágásnál a kár értéke nem haladja meg- 
a 10 irtot és ha épen valamivel meg is haladná, a panaszló 
nem számit fel többet, csak hogy gyorsabban elintéztessék; 
mert reményű, hogy a falusbiráknál hamarább lejár az ügy, mint 
az annyi különféle ügygyei túlterhelt szolgabiráknál.

Biró. Az igen természetes, mert minket legközelebb ér
nek az erdész urak és az erdőőrök; nem kell oly messze menni 
a tárgyaláshoz és a tettesek s tanuk is mindjárt kéznél vannak; 
ha szükséges, hamarosan megtartjuk az erdei szemlét is.

De hát miért vették ki tulajdonképen az erdei kártételek 
és lopások elitélését a járásbirák kezéből ?

Erdész. A dolog abban leli magyarázatát, hogy az er
dei kihágások nagy mennyiségénél vége hossza nem volna a 
perlekedésnek, ha csak járásbiráknál lehetne panaszt emelni.

Aztán ajárásbiráknak sokkal nagyobb kerületeik vannak, 
mint a szolgabiráknak és igy az erdőőröknek és tanuknak s
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általában a beidézetteknek többnyire igen messze kellene men
ni a tárgyalásokra.

Az erdőőrző személyzetnek ideje jelentékeny részét útban 
kellene tölteni, a mi a birtokosnak is sokba kerülne s a szolgá
lat is nagyon szenvedne. így az ember a falusbirákkal s na
gyobb kihágások esetében a szolgabirákkal sokkal egyszerűb
ben és gyorsabban elvégzi ügyeit, miut a járásbiróval, vagy 
épen'a törvényszékkel.

Általában azon igyekeztek a törvény megalkotói, hogy az 
erdei kihágások gyorsan és egyszerüeu intéztessenek ej.

Kiró. Az igen bölcs dolog is, mert az alsó osztályú nép 
olyan mint a macska; az elkövetett hiba után mindjárt oda kell 
ütni az orrát, hogy tudja meg miért büntetik és ue feledkezzék 
meg róla egyhamar.

Erdész. Az eljárás megkönnyítésének szándéka vezérel
te az erdőtörvény alkotóit azon engedményben is, miszerint a 
károsítottak kártalanítási igényeiket, ha a kár 30 irtot meghalad
na, ezen összegre, vagy azon alól is leszállíthassák azon czél- 
ból, hogy ne kelljen vele törvényszék elé menni és ügyvédet 
fogadni; hanem a szolgabiró is elitélhesse egyszerű szóbeli 
sommás eljárás utján. Kivételt képeznek az erdei lopások azon 
esetei, midőn az ellopott tárgy értéke 50 frtot meghalad.

Bíró. S miért e kivétel ?
Erdész. Mert a büntető törvény az 50 frton alóli lopást 

csak vétségnek, az ezen felülit pedig bűntettnek állapítja meg 
és a bűntetteket — igen helyesen — nem akarták a törvény
hozók a közigazgatási hivatalnok bíráskodása alá vetni, mert 
különben a jelenlegi jogi felfogással a legnagyobb eálepinon- 
dásba jöttek volna.

Erdei kivágási ügyekben a m á s o d f o k ú  b í r ó i  h a 
t ó s á g o t  a főispánból, akadályoztatása esetében az alispán
ból — mint elnök — és a közigazgatási bizottság két tagjából 
alakított bíróság alkotja.

4 *
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Végre fontosnak tartom, hogy a k á r t é r í t é s i  összeg 
és a pénzbüntetés behajtásáért nem kell külön folyamodnia a 
károsnak, hanem ez iránt az eljárt első fokú bíróság (tehát eset' 
lég a falusbiró is} hivatalból intézkedik.

Bíró. És ha a tettes fizetésre képtelen ?
Erdész. Akkor az erdőtulajdonos kárban marad ugyan, 

de a kiszabott pénzbüntetés fogságra változik át. A tettes min
den 3 írtért 1 napig tartozik fogságban ülni.

A 3 írtnál kisebb maradék összegért 1 egész nap szá- 
mittatik fel.

H A R M A D IK  CZIM .
Kopár területek beerdősitéséről.

Erdész. No, édes biró uram, elérkeztünk volna a har
madik czimhez, mely kopár területek beerdősitéséről intézkedik.

Biró. Hát minden erdőnek való kopár terület beerdősi- 
tését czélba vette-e a törvény ? Olyan helyekét is pl., mint a 
„Kövesoldal® a mi határunkban, mely meglehetős legelő-terü
let lehetett valaha sziile-nagyapám idejében, mikor az erdőt 
rajta elpusztították; de most, midőn minden föld le van már 
róla mosva a viz által, még a juh is megéhezik rajta. Ez is több 
hasznot hajtana az országnak és a helységnek is, ha beerdö- 
sitnék, mert most felét a juhok által kitaposott és párhuzamo
san haladó ösvények, felét pedig az azok közti meredek és kö
ves pászták foglalják el, melyeken alig akad itt-ott egy-egy kis 
bokor füvecske.

Erdész. A törvény szavai világosan csak véderdőtalajra 
vonatkoznak, a futóhomokot is ideértve. A mely terület talajá
ról tehát bizonyitni nem lehet, miszerint annak megkötése köz
gazdászat! szempontból szükséges, hogy ezáltal rajta hegyom
lás, hó- vagy kőgörgeteg meg ne indulhasson,—  hogy szél
vészek és vizek rombolása, valamint a futóhomok terjedése meg-
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gátoltassék : ott a törvéuy a beerdősitésre nem kényszeríti az ér
dekelteket. Azaz, nem elég, hogy valamely kopárterület a f e 1— 
t é t l e u e r d ő t a l a j * }  tulaj donságaival bírjon, hanem csak ak
kor rendeli el a törvény annakbeerdösitését, ha az v é d e r d ő -  
t a l a j  n a k**J vagy futóhomoknak minősíthető. Hogy itt csak 
szakértők dönthetnek és oly esetek is fognak előfordulni, midőn 
ezek közt is véleménykülönbség lesz, az a dolog természetében 
rejlik.

B író . Hát a „Kövesoldalt11 véderdő-, vagy csak feltét
len erdőtalajnak rniuősitné-e az erdész ur?

E rd ész . Ha a kérdéses területre nézi ál! legalább egyi
ke azon feltételeknek, melyekhez a törvény 2., 4. és 165-ik 
§-a a véderdők és a futóhomok-területek fogalmát köti, akkor 
véderdőnek, — ellenkező esetben csak feltétlen érdötalajnak 
kell a „Kövesoldalt11 nyilvánítanom. Kiró uram jobban ismeri 
annak viszonyait, mint én, képes lesz tehát maga felelni feltett 
kérdésére.

líiró . Minthogy azon helynek crdőtlen volta miatt ’sem 
hegyomlások, sem hócsúszások nem lámadhatnak; sem azt 
nem lehetne könnyen bebizonyítani, hogy a szélvészek jobban 
rombolnának, annál kevésbbé lehet itt szó a fulóhomokról: nem 
marad más előkérdés, minthogy vájjon indulnak-e le onnan kö- 
görgelegek és kedvez-e az oldal kopársága a vizek rombolásá
nak? Mivel pedig a „Kövesoldal11 alatt elterülő lankásabb lejtő 
is csak legelő; ennélfogva az oldalról leguruló kövek, vala
mint a lefutó zápor- és hóviz sem tesz oly kárt, hogy előbbit 
véderdötalajnak jelenthetném ki.

Erdész. l)e hátha a tagosítás, s avval együtt a közös le
gelő felosztása végbe inenend, s a Kövesoldal alatti részek ma
gánosoknak fognak jutni ? Igazságos dolog lesz-e akkor, hogy 
ezek tűrjék a köveknek és homoknak rétjeikre vagy szántóföld-

*) Lásd az első czim első fejezetének magyarázatát. 
**) Lásd ugyanazt.
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Jeikre való legurulását és a boszuság és kár mellett viseljé k 
azon költséget, melyet ezen anyagok eltakarítása évenként nekik 
okoz? Aztán mondja meg bíró uram, volt-e azon a Kövesolda
lon valaha erdő?

Bíró. így beszélik az öreg emberek.
Erdész. S mit gondol, akkor is ily silány volt annak

talaja.
Bíró. Akkor mindenesetre televény borította, melyet ké

sőbb az elpusztítás után a viz lehordott.
Erdész. Tehát véderdőtalaj volt, mert letárolása által a 

talajt a viz lemosta; eleinte vizmosta szakadások támadtak ; a 
lemosott föld homok és kő alantabb fekvő területet borított el 
sat. — Ha a terület újból beerdősittetik, televénye lassankint 
megint meggyül és a századok előtti viszonyok helyreállnak. A 
Kövesoldalon valaha véderdő állott és ha beerdősittetik, újból 
e minőségbe fog lépni. Véderdő volt és lesz és habár most ko
pár is, még sem szűntek meg azon okok, melyek arra a 
véderdőtalaj bélyegét sütik. Én tehát a törvény értelmében be- 
erdősitendö „véderdőtalajnak" nyilvánítom; jóllehet, megenge
dem, hogy a megyében sok oly terület van, melynek beerdősi- 
tése sokkal égetőbb feladat ennél, a melyet épen most meg
beszéltünk.

Bíró. S minthogy én is szívesebben látnék ott erdőt, 
mint ily semmitérő legelőt, csatlakozom erdész ur nézetéhez.

Hát aztán ki rendeli cl valóban az ily területek beerdő- 
sitését ?

E rdész. A földmivelési ministerium.
Bíró. S hogy jő annak tudomására, hogy pl. nekünk is 

vannak ily területeink?
Erdész. A kir. erdőfelügyelő által.
Bíró. De hogy fog az 4-— 5 vármegyében minden apró- 

cseprő területecskét észrevenni és megvizsgálni.
Erdész. Biz az nehéz dolog lesz; de ö többet utazik,
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mint a mennyit otthon ül és a kopár területek szembetűnnek; 
aztán némi tájékozást a kataszteri munkálatok is fognak nyúj
tani ; végre pedig csak községe érdekét mozdítja elő minden 
községi elöljáró, ha a határjában levő ily területekre figyelmez
teti a kir. erdöfelügyclöt.

B író . Hát aztán minden birtokos köteles lesz saját er
dőterületeit beerdösiteni ?

E rdész . Nem lesz köteles, de jogában áll azt neki ma
gának végrehajtani. Azért ha valamely területnek beerdősitését 
az erdőfelügyelő előmunkálatai alapján, az érdekelt földbirto
kosok, községek és törvényhatóságok, valamint az illető köz- 
igazgatási bizottság meghallgatása után a földmivelési minis- 
tcrium elhatározta, legelőször is a terület birtokosától fogják 
megkérdezni, hogy szándékszik-e annak beerdősitését végre
hajtani vagy nem. Utóbbi esetben a földmivelési ministerium 
elrendeli, hogy mindazok, kiknek az illető terület beerdősitése 
érdekében fekszik, társulattá alakuljanak. A társulattá alakítást 
a közigazgatási bizottság küldöttség kirendelése által eszközli. 
Hogy ez miképen történik, — miképen határoztatik el az, hogy 
minden érdekelt fél mily arányban viselje a beerdösités költsé
geit, hogy mikép szereztessék a társulat, hogy szedessenek be 
a járulékok sat., — erről a törvény illető szakaszai elég világo
san intézkednek.

B író . Hátha a terület birtokosa maga nem egyeznék bele, 
hogy az ő birtokán a társulat rendelkezzék ?

E rd ész . A társulatnak megadja a törvény a kisajátítási 
jogot, melynek erejénél fogva az illető terület annak birtokába 
megy át. Természetesen meg kell téritni a tulajdonosnak a te
rület értékét, melyet annak jövedelméből könnyű a törvény
szabta módon kiszámitni.

B író . Hátha később maga a terület birtokosa megbánná, 
hogy nem maga erdősítette be a területet és látva a szép ered
ményt, vissza kívánná azt szerezni ?
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Erdész. A visszaváltási jogot neki a törvény meghagyja, 
de köteles ez iránt a beerdösités befejezésére következő G év 
alatt nyilatkozni, különben joga megszűnik. A visszaváltási árt 
a beerdösités költségei, 6 °/0-os kamataikkal együtt képezik. 
Az igy kiszámított tőkét azonban nem szükséges kifizetni, ha
nem 10 évre terjedhető törlesztés által is le lehet azt róni.

Bíró. De hát lehet-e remélleni, hogy az ily kopárok be- 
erdösitésére fordított pénzbeli befektetések 6°/0-ot hajtsanak?

Erdész. Azt ugyan nem lehet várni; de a költségek 
megtérítésénél nem is az a kérdés, hanem az, hogy hány szá
zalék kamatot kellett volna átlagosan fizetni azon pénzért, me
lyet a birtokos pénzintézetekből vett volna fe l; mert itt a költ
ségeket valóban előlegezték a beerdösitök és elismerhetjük, 
hogy jelen viszonyainknak megfelelően van választva a 6% .

Biró. Hát mégis mit gondol erdész ur, hány százalékot 
fog jövedelmezni az ily kopár területek beerdősitésére fordított 
költség?

Erdész. Hát biz az — azt hiszem — mostani körülmé
nyeinkhez képest legfeljebb 3, sőt 2 és ennél is kevesebb szá
zalékot, ha csupán az erdei terményekből nyert hasznot tekint
jük ; ellenben a véderdők által nyújtott, számokban — fájda
lom — illő pontossággal ki nem fejezhető előnyöket figyelembe 
nem vesszük. Oly esetek is vannak, midőn a befektetett költségek 
után egy százalékra sem lehet számitni.

Biró. Akkor tán mégis kemény rendszabály, kényszerí
teni az érdekelteket ily befektetésekre, midőn a földbirtokosok
nál oly szűk a pénz.

Erdész. De hát ki áldozzon értük ? Ki teremtscu erdőt 
az ők védelmére ? Hát a partbirtokosuak nem maga iránti kö
telessége-e saját tulajdonát a folyók árja ellen megvédeni ? . 
Pedig a partvédelmi építmények sem jövedelmeznek directe 
semmit sem.

Biró. Igaz a ! De ha nincs rá a birtokosnak ereje I
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Erdész. Ez irányban a törvény — kedves biró uram — 
oly bőkezű a magánosok iránt, hogy azon érdekeltek, kik az ál
lam által nyújtandó nagyszerű előnyöket igénybe venni elmulasz- 
taudják, a helyett, hogy kapva kapnának rajtuk, valóban méltán 
lehet vádolni ázsiai közönnyel és a jóakarat és előrelátás hiá
nyával. Azok valóban nem érdemlik meg, hogy a haza liainak 
nevezze őket és vesztüket megérdemlik.

K iró. Hát miben állnak azon előnyök, melyeket a tör
vény szerint, az állam a beerdősitő társulatoknak vagy magá
nosoknak nyújtani fog? .

Erdész. Először is a beerdősités alá vett területeknek 
adómentessé tételében, mert már az 1875-ben „A földadó sza- 
bályozásáról“ aikotott V11. t. ez. G-ik §-a adómentessé teszi az 
ily területeket az erdősítés befejezésétől 20—40 évig; mely 
idő letelte után az ily területek minőségük szerint megadózta- 
tandók ; másodszor segíti az állam a beerdösitőket mag- és 
csemetéknek ingyen kiosztásával; harmadszor pénzkölcsöuökkeL 
ha az erdősítés hivatalból lett elrendelve s az egyesek vagy tár
sulatok kimutatják, hogy az erdősítést önerejükön teljesíteni 
képtelenek; végre negyedszer pénzsegély által, ha a beerdősi- 
tők bebizonyítják, hogy a beerdősités folytán elért előny cse
kélyebb lesz, mint a lieerdősitésre fordított munka és költség 
ide számítva a befektetett tőkék kamatait is.

K iró . S hogy lehet azt bebizonyítani ?
E rdész. Biz az nem könnyű dolog; de még sokkal ne

hezebb annak megítélése, váljon a számítás helyes alapokra 
van-e fektetve. E tekintetben bővebb felvilágosításokba nem 
bocsátkozhatom, hanem a ki érdeklődik e tárgy iránt, vegye ke
zébe Fekete Lajos erdőértékszámitástanát.*) Itt csak anuyit 
mondhatok, hogy a beerdősités folytán elért előny alatt nemcsak 
az erdőnek tiszta jövedelmeiből kiszámított értéke (gazdasági 
érték) értendő, hanem ehez adandók, — a mennyiben lehctsc-

* ) Kapható szerzőnél Selraeczeo. Ára postán megküldve 3 frt
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ges — számokban, pénzben kifejezve, azon előnyök értékei is, 
melyeket a beerdősitök szomszédos birtokai a megtelepitett véd
erdők által annak idejében élvezni fognak.

Hogy azonban ilyen számításokat szilárd alapokra fek
tetni nem lehet, az magától értetődik és itt nézetem szerint 
számitni lehet a kormánynak méltányosságára a beerdősitökkel 
szemben.

Bíró. Mind nagyon szép az a mit mondott erdész ur és 
senki sem óhajtaná jobban mint én, hogy hazánknak véderdő
talajt képező, sok helyt borzasztó nagy területeket elfoglaló ko- 
párai és sivó homokterületei eltűnjenek és azokat a miveit em
ber áldott keze által elővarázsolt erdők borítsák b e ; de meg
vallom én sem egyesektől, sem társulatoktól nem várom, nem 
remélem ez üdvös, de óriási munkát. Ismerem a közönyt, 
melynek posványába fog fűlni a beerdősitésnek gyönyörű esz
méje, mely a harmadik czimben törvénybe van iktatva. Előre 
látom, hogy sok helyen megalakitandja ugyan a beerdösitö tár
sulatot a törvény kényszere; de annak megválasztott tisztvise
lői nem fognak megfelelelni kötelességüknek és a közgyűlésre 
összehivott tagok sem fognak illő számban megjelenni. Efféle 
akadályok fogják sikertelenné tenni a törvény harmadik czimét.

E rdész . Sajnos, hogy osztoznom kell kételyeiben. A tör
vényhozás itt is, mint sok más alkalommal, a haza polgárait 
olyanoknak feltételezte, a milyeneknek lenniök kellene, nem pe
dig olyanoknak a milyenek valóban.

Do remélem, hogy lesznek a hazának egyes vidékei, a 
liol az erdőtörvény harmadik czimébe foglalt ige testié, a tör
vény ténnyé váland. Lesznek birtokosok, kik tudnak igaz ha
zafiak lenni s megmutatják, hogy érdemesek egy mivell állam 
törvényeinek áldásaira. Azt is mondhatom, hogy azok, kik a kopá
rok beerdősitésében jó példával fognak előre menni, a törvény- 
hozás által beerdösitésre évenként megszavazandó összegeket 
kölcsön vagy államsegélyképen igen könnyen megkaphatják;
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rnig később, ha e tekintetben remélhetőleg nagyobb lesz a con- 
currentia, nehezebb lesz a hozzáférhess; azért jobban teszik 
azok, a kik ez előnyök elnyerésével és felhasználásával sietnek.

Azon esetre — a mi, sajnos, valószínű, — ha a törvény
nek ezen nagylelkű kedvezményei és intézkedései sem lenné
nek képesek a kopár területek beerdősitésének elegendő lendü
letet adni; nem látok a törvényben semmi kényszerítő rend
szabályt, mely elrendeli ugyan a beerdösitést és a társulatok 
alakulása és működése felöl is intézkedik; de az ebbeli mu
lasztások ellen semmi orvoslatot nem nyújt.

Ott, a hol a kopár területek a törvény daczára sem erdő- 
sittetnek be, nézetem szerint e czél elérésére nem fog más esz
köz fenn maradni, mint ha a kormány maga fogja a dolgot ke
zébe venni. De majd meglássuk hogy lesz!

liiró. Én legalább igyekezni fogok, hogy a községünk 
határában levő kopárokat mi, t. i. a birtokosok erdősítsük be 
és pedig mentői hamarább. De e tekintetben is jó volna egy kis 
tájékozottsággal bírni, a műszaki teendők felöl. Nem tudna-e 
erdész ur ez irányban egy jó könyvet ajánlani?

Erdész. Illés Nándornak erdötenyészléstanán kívül*) 
igen ajánlhatom Fekete Lajosnak pályanyertes munkáját „A 
Mezöség kopárainak befásitásáról1*, mely az Erdélyi Gazdasági 
Egylet kiadásában jelent meg.**)

N E G Y E D IK  CZIM .
Az erdei term ékek szállításáról.

Erdész. Elérkeztünk volna a negyedik cziinig, mely az 
erdei termékek szállításáról szól.

K iró. ügy hiszem, hogy az erdei termékek alatt itt fő
képen a fa van értve.

* ) Lásd az első czim magyarázatát.
**) Ára csak 1 frt.
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E rdész . Igen, de az építő és szerszám-, tűzi s bármely 
alkalmazásban részesülő fán kívül még a cserkérget és más er
dei termékeket is ide kell számitanunk ; jóllehet itt kiváltképen 
a fának szállítása van szem előtt tartva. A ta és az ebből az 
erdőn készült úgy nevezett nyers termékek, melyek csak további 
műszaki feldolgozásra vannak elökészitve. pl. a megfaragott 
vagy fűrészelt épületfa, deszka, zsendely, vasúti ászokfa, don
gafa s több eféllék, mind nagyon nehézkes, értékükhöz képest 
nagy terjedelmű és súlyú portékák, melyeknek szállítását a tör
vényhozásnak mindenképen elő kell mozdítani, hogy a köz
szükséglet mennél könnyebben és teljesebben kielégittcssék és 
a fa a kiszállítás nehézségei mialt az erdőn ne rothadjon, a 
nemzetvagyon és a közjódét kézzelfogható kárára. E czimnek 
czélja az erdei termékek szállítása elé gördülő jogi akadályokat 
elhárítani és különösen az erdei fatermékeket szállítóknak egy
más közt, valamint egyfelől ezeknek, másfelől pedig a szállítás 
állal érintett földek, utak, vizek, vízmüvek és mindenféle épít
mények tulajdonosainak jogos érdekeit összeegyeztetni és az 
összeütközéseknek lehetőleg elejét venni, hogy ezek által a 
szállítás hátrányt ne szenvedjen s a mindkét részről okozott sé
relmek törvényes utón orvosoltassanak.

E czim két fejezetre oszlik, melyek közül az első a szá
razon, a második a vizen való szállítást tárgyazza.

Bíró. Hát a szárazon való szállításnál mikor jönnek a 
magán érdekek összeütközésbe?

Erdész. Akárhányszor, midőn az erdei termékek vagy 
csak aránytalanul nagy költséggel lennének szállíthatók, ha 
azokat másnak erdején, mezején, vagy bármely más mivelési 
ághoz tartozó földbirtokán átvinni, vagy más által Készített és 
fenntartott úton elszállítani nem lehetne. Ismeri bíró uram a 
Gál ur erdejét a Cserehátou ? Hogyne ismerné! Ebből az er
dőből a mi falunkba a községi utón elszállíthatja fáját; de ha 
Gyula-Fehérvárra akarná szállítani, akkor a Báró Kemény er
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dején kellene azt keresztül vinni, ha háromszor akkora utat 
tenni nem akarna. Ha a törvény elejét nem veszi, akkor a báró 
ur megtilthatja Gál urnák, hogy erdején keresztül akár utat csi
náljon, akár a báró ur által sajat fájának leszállítása véget ké
szített utat használja.

Bíró. Az nagyon természetes, hogy megtilthatja.
Erdész. De az uj törvény jogot ad Gál urnák fája ki

szállítására a báró ur erdején át, ha e tekintetben a közigazga
tási bizottságnál lépéseket tesz. Természetesen illő kártérítés 
mellett. Az engedélyt a szállítás módozatai meghatározásával 
együtt, illő pénzbiztositék letétele után, a közigazgatási bizott
ság adja meg; ha ez Ítélettel valamelyik fél meg nem elégszik, 
akkor a felebbezés a földmivelési ministeriumhoz történik. A 
kártérítési összeg iránt a felek egyezségre hivatnak fel és ha ez 
nem sikerül, az illetékes bíróság előtt megindítandó kártérítési 
keresetnek van helye.

Egyebekre nézt olvassa el biró uram a törvényt magát, 
mely elég világos.

És most átmegyünk a vizi szállítás kérdésére, mely min
denesetre sokkal bonyolodottabb a szárazinál és ezért a má
sodik fejezet sokkal hosszabb is az elsőnél; de én azt most 
csak főbb vonásaiban ismertethetem meg; biró uramra bízván a 
törvény szavainak részletesebb tanulmányozását.

A vizi szállítás az erdészetre nézve nagyon fontos, mert 
e nélkül sok, messze a havasok közt fekvő erdőnek terményei 
épen nem, vagy csak igen kis részben volnának értékesíthetők. 
A törvény ezen fejezetének feladata tehát oda hatni, hogy a 
patakokat és folyókat a fa és ebből készült nyers termények 
szállítására minél teljesebben kihasználni lehessen és e mellett 
ezen természet nyújtotta szállítási erő előnyeit a fa-szállitók 
egymásközt minél igazságosabban osszák meg, a nélkül, hogy 
a hajózásnak, a szállításra ez előtt is jogosultaknak, valamint a
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parti földek, vizépitmények és vizi müvek birtokosainak jogos 
érdekei megsértetnének.

Biró. Ugyan kérem erdész ur, hogy történik a vizen va
ló szállítás? Mert én — megvallom szégyenemre — nem tudok 
többet felőle, mint hogy a tutajt megérkezni láttam már 
a folyón és azt is tudom, hogy úsztatott fa is van a világon.

Erdész. Erről sokat lehetne beszélni biró uram, de tu
dom, hogy csak némi fogalmat akar szerezni a dologról, nem 
pedig abba mélyebben belebocsátkozni; azért röviden csak 
anuyit mondok felvilágositásképen, hogy az uj erdőtörvény a 
vizeu való szállításnak két nemét különbözteti meg: az usztatást 
és a tutajozást.

Előbbi alatt értjük a tűzifának, fürészmalomnál lefürésze- 
lendö tönköknek vagy rönköknek és a szálfának szabadon, 
azaz egymással összeköteflen állapotban való leusztatását, arra 
alkalmas patakokon, folyóvizeken és csatornákon. Ha ellenben 
a faszálakat tutajtáblákba s ezeket tutajokba (melyek több táb
lából állnak) kötik össze s így eresztik le a folyóvizén, illően 
kormányozva: ezt tutajozásnak nevezik.

A szállítás czéljából a patakok és folyók medrét a na
gyobb kövektől, szikláktól kitakaritni, szélein az elágazásokat 
nagyobb kiszélesedéseket elzárni, összeszoritni, esésüket kor
látozni, szóval többé-kevésbbé szabályozni kell. A hol a viz 
igen kicsiny és a meder sziklás, vagy a hol a szállított fát a 
kirakodó helyre kell vezetni, ott gyakran kővel vagy fával ki
épített csatornákba fogják fel, vagy vezetik a vizet, ezenkívül a 
viz erejének időnként való növelésére és szabályozására mes
terséges vízgyűjtőket, vizzárdákat, usztatógátakat stb., a tuta
joknak és úsztatott iának a gátakon való áleresztésére pedig az 
u. n. surrantókat (zugókat), a partok és vizi müvek védelmére 
védmiiveket, — az úsztatott fa kifogására úgynevezett gerebe- 
ket vagy gereblyéket stb. kell építeni. Ezek és hasonló munká
latok képezik a szállító víznek b e r e n d e z é s é t .
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B író . Bizon hat a vizen való szállítás sem oly egyszerű! 
Ott is sok pénz kell!

Erdész. Kell ám !
A hol a víz elég nagy s a meder természettől elég sza

bályos, ott már annak szabályozása rendszerint nem szükséges 
s minden vizgyüjíő és parti építmény nélkül lehet tutajozui s 
úsztatni is.

Bíró. Hát a hol hajók járnak, nem akadályoztatja-e eze
ket a fa szállítása ?

Erdész. Minthogy a tutajok kormányozhatok és azokat 
a hajók kikerülhetik, a t u t a j o z á s  a hajózható, valamint 
minden oly folyón, hol azt mesterséges vizépitmények létesítése 
nélkül eddig is gyakorolták, a fennálló folyó, csatorna és tavi ha
józási rendszabályok megtartása mellett mindenkinek meg van 
engedve; ellenben a f a u s z t a t á s  megvan tiltva azon folyó
kon, melyeken a hajózás tényleg gyakorlatban van; mivel ez 
által a sokkal fontosabb hajózás szenvedne. Más folyó-szako- 
kon ellenben a tutajozásra és usztatásra, valamint az e czélra 
szolgáló vizépitmények felállítására engedélyért kell folyamodni 
a földmivelési ministeriumhoz.

Bíró. Nem akartam szavába vágni erdész ur, de fennebb 
valami hajózási szabályokról tetszett említést tenni. Melyeket 
kell itt érteni ?

Erdész. A közmunka- és közlekedési ministerium 1869. 
ápril 2 i-én  2362. szám alatt egy szabályrendeletet adott ki ily 
czimmel: „Az ideiglenes folyó, csatorna és tó-hajózási rend
szabályok.0 Úgy hiszem, hogy főképen ezt érti a törvény; ám
bár itt-ott különleges helyi rendszabályok is lehetnek az illető 
törvényhatóságok tudtával és beleegyezésével gyakorlatban, me
lyeket a tutajozóknak tiszteletben kell lartaniok.

A hol árvédelmi czélokból a folyón szabályozási munká
kat hajtottak végje, olt csak azon esetben adható meg az en
gedmény, ha az usztatás az árvédelmi építményeket nem ve
szélyezteti.
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Az engedélyt legfeljebb 50 évre adja meg a ministerium 
és azokuak is, kik eddig valamely folyón vagy folyószakaszon 
kizárólagosan élvezték az usztatás és tutajozás jogát, ennek érvé
nye jelen törvény kihirdetésétől kezdve 50 év múlva megszűnik.

Bíró. És miért nem hagyja a törvény, hogy bárki sza
badon gyakorolja az usztatást vagy tutajozást a nem hajózható 
folyókon?

Erdész. Azt már mondottam, hogy a tutajozás csupán 
ott van engedélyhez kötve, hol ezt csak vizépitméuyek segélyé
vel lehet gyakorolni s ilyenek tényleg létesítve vannak, vagy 
lélesilendök. Azt nem lehet megengedni, hogy valaki a más 
által emelt vizépitmények előnyeit, minden előleges hatósági 
engedély nélkül szabadon élvezhesse. Épen ez áll az usztatásra 
nézve is, de ezen kívül az általában lehetetlen is, hogy többen 
egyszerre úsztathassanak, mert a fa össze elegyednék. Az usz- 
tatásnál az évszak is igen fontos, melyben azt az ember gyako
rolja; mert a legtöbb vizen csak akkor lehet mesterséges víz
gyűjtők segedelme nélkül úsztatni, midőn sok a viz, tehát ren
desen tavasszal. Nagyon lényeges kérdés tehát, hogy évenként 
ki úsztasson legelőször és mennyi idő álljon rendelkezésére. 
Ilyen és más fontos, a szállítók közt felmerülő kérdéseknek 
olyszerü rendezése, hogy a viz legjobban kihasználtassék és a 
szállítók jogos igényei és érdekei egymással szemben védve le
gyenek, képezi e fejezet egyik fő feladatát.

E fejezet gondoskodik arról is, hogy még azon esetben 
is, ha valamely folyószakon az usztatás valakinek kizárólagos 
jogában van, még se zárassák el ezen előnytől egy más erdőbir
tokos vagy fa-szállitó, ha a kizárólagos jogélvező a rendelke
zésére álló vizerőt és időt teljesen igénybe nem veszi.

Ép úgy intézkedéseket tartalmaz e fejezet a paribirtokosok 
és vizmüvek birtokosai jogos érdekeinek megvédésére, valamint 
arra nézt is, hogy ezek az usztatás és tutajozás rendes menetét 
ne zavarják, ne akadályozzák.
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Hogy a törvény czéljai valósággal is kivihetők legyenek 
és az érdekelt telek közt a versengésnek lehetőleg eleje vétes
sék, a végett a közigazgatási hatóságok részéről is szükségesek 
bizonyos közrendészeti intézkedések a tutajozás és usztatás 
megkezdése, folytatása és bevégzése alkalmával, melyek főbb 
vonásaikban a törvényben vannak foglalva. Ép úgy intézkedve 
vau az usztatás és tutajozás által másoknak okozott károk meg
térítéséről is.

Bíró. Még egy kérdést engedjen meg erdész url Ha az 
ember valamely előadandó alkalommal a tutajozásról és uszta- 
tásról bővebb felvilágositástást kívánna, mely könyvből lehetne 
azt meritni ?

Erdész. Erre nézve leginkább ajánlhatom B e d ö  Al 
b e r t  „ e r d ő - ő r é t “, mely azorsz. érd. egyesület által az er
dőőrök tankönyvére kitűzött pályadijt nyerte meg.

Ö T Ö D IK  CZIM .
Az országos erdei alapról.

Biró. Nó ma már csak elvégezzük beszélgétéseinket azuj 
erdőtörvényről erdész u r !

E rd ész . Hát tán megunta ?
Biró. Mi tűrés-tagadás, már egy kissé hoszszadalmasnak 

tetszik! De hát semmit sem adnak ingyen! Hanem még tán in
kább megunta erdész ur ?

E rd ész . Engem kárpótol biró uram érdekeltsége és 
figyelme; mert jól esik ha szakommal szemben ilyet tapaszta
lok. De folytassuk tárgyunkat.

Az ötödik czim az országos erdei alapról szól.
Biró. Minő alap ez?
E rd ész . Még nem létezik; de a törvény folytán létesül

ni fog. Ez oly pénztőke lesz, mely az erdőtörvény alapján ki
szabott és felszedett büntetéspénzekből és az elkobzott tárgyak

5
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eladásából befolyt összegekből fog keletkezni. E pénzeknek 
ugyanis egy ötödrésze az illető községi szegény- vagy beteg- 
ápolási alap, négy ötödrésze pedig az országos erdei alap ja
vára lesz fordítandó.

Biró. Hát mi ennek a czélja ?
Erdész. A törvény 209-ik §-a csak annyit mond, hogy 

az  e r d é s z e t i  c z é l o k r a  szolgáland és a földmivelési mi- 
nisterium kezeli; de e czélokat nem nevezi meg küiön-külön és 
ezt igen jól teszi; mert nem lehet tudni, hogy pl. egy évtized 
alatt mennyi fog befolyni s még kevésbbé azt, hogy azon időben, 
midőn már elég tekintélyes lesz az összeg, hogy valamely or
szágos erdészeti czélra fordittathassék, melyek lesznek az ezen 
alapból való segélyezésre legérdemesebb és legsürgetősebb fel
adatok. Csak egy különös esetben utal a törvény ezen alap 
igénybe vételére ; ugyanis az 56-ik §-ban azt mondja, hogyha 
az erdőrendészeti áthágás miatt bepanaszlott felmentetik, akkor 
az eljárási költségeket az erdei alap viseli.

Biró. De hát mégis mit gondol erdész ur, melyek lehet
nek azon országos érdekű feladatok melyek megoldásánál leg
inkább lehetne számitni az országos erdei alap segélyére ?

Erdész. Én azt gondolom, hogy e töke hivatva lesz ál
lami csemetekertek berendezését, kopár területek megvételét 
és beerdősitését, alsóbb erdészeti iskolák felállítását, az erdé
szeti ismeretek népszerűsítését s más ily czélokat előmozdilani.

Biró. Hisz az igen szép lenne! E szerint a törvényelle
nes cselekedetek büntetése szolgáltatná az összegeket ily üdvös 
munkákhoz. így válnék az átok áldássá!

H A T O D IK  CZIM .
Zárhatározatok.

Erdész. A hatodik czim zárhatározatokat tartalmaz. Ki
mondja, hogy az erdőtörvény mikor lép életbe; a mi folyó 1880. évi
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junius 14-én meg is történt. Továbbá fontos azon határozata, mely 
a véderdőkre, valamint a 17-ik §-ban elősorolt erdöbirtokokra vo
natkozik. Ez kimondja, hogy addig is, mig a gazdasági iizemterv 
beadására kitűzött idő letelne, a mennyiben a földmivelési minis- 
terium tudomására jönne annak, hogy az erdőkben czélszerütlen 
és az erdőállagot megtámadó üzem folytattatnék, azt esetröl-eset- 
re rendeleti utón betiltja s ideiglenes gazdasági tervet állapit meg.

Bíró. Mi az az erdöállag ?
Erdész. Az az élöfákból álló tőke, kapitális, mely évek 

hosszú során át jött létre s mely szükséges arra, hogy az erdő 
minden évben folytonosan megadja a rendes fatermést. Ezt már 
fejtegettük volt a Vl-ik beszélgetésünk alkalmával, csakhogy 
akkor a fennebbi elnevezést nem használtuk.

Végre hatályon kívül helyezi e czim mindazon eddig 
fennállott törvényeket, melyek az uj erdészeti törvénynyel el
lenkeznek és megbízza ez utóbbinak végrehajtásával a földmi- 
velés-, ipar- és kereskedelmi, továbbá az igazságügyi, pénz
ügyi, belügyi, végre a közmunka és közlekedésügyi minisz
tereket.

Bíró. De hát mért biz meg ennyi ministeriumot? Mért 
nem bízza a végrehajtást csak a földmivelési ministeriumra ?

Erdész. Igaz, hogy ezt illeti az oroszlány rész a törvény 
életbeléptetése és végrehajtásában; de a többi megnevezettek
nek is meg van abban a maguk része. Az igazságügyi minis- 
terium alá tartozó törvényszékek és bírák hatásköre az uj erdő
törvény által némi változást szenvedett, a mennyiben az alól az 
erdei kihágások kivétettek; sok erdészeti tárgyú peres ügy 
azomban oda van utalva, pl. a 30 forintot felül haladó erdei 
lopások és károsítások stb., továbbá a faszállitók által okozott 
károk megtérítése, valamint erdészeti ügyekben eszközlendő ki
sajátítások iránti keresetek s más effélék. A pénzügyministerium 
az állami erdőknél fogva van érintve, melyek azonban rövid 
idő alatt a földmivelési ministerium alá fognak kerülni. A

5*
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belügyminisztérium alá tartoznak a közrendészeti ügyek 
valamint a közigazgatási hatóságok és közegek, melye
ket az uj erdőtörvény igeu sokszor említ és azok tevé
kenységét sokképou veszi igénybe. Végre a közmunka- és 
közlekedésügyi ministerrel egyetértőlegkell eljárni a földmivelési 
ministernek a tutajozás és fausztatási engedélyek adományo
zásánál.

Evvel befejeztem volna feladatomat kedves biró uram. Ké
rem, hogy hatáskörében minden erejéből s óhajtom, hogy leg
jobb sikerrel möködjék közre ezen üdvös törvény foganatosí
tásában.

Biró. Én pedig igen szépen köszönöm, hogy oly buzgón 
törekedett engem az erdészeti ügyekben felvilágosítani s ha er
dész urnák nem, de legalább szakjának, az erdészet ügyének 
előmozdításával kívánom csekély erőm szerint meghálálni fá
radozását.

Istent pedig kérem, hogy adjon testet azon igének, mely 
az erdőtörvényben ki van mondva és áldja meg hazánk er- 
döügyét!

»>• <«<

Nyomatott Gámán J. örök. Kolozsvárit.
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Nyomatott Ptein János m. k. egyet, nyomd. Kolozsvárt.
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