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ként, hanem mind többször melléren-
delõ mondatszerkezetekben. Reméljük,
hogy ezekhez a pozitív jelenségekhez
az eddigi és ezután várható magyar er-
dészeti vélemények, javaslatok is hoz-
zájárulnak. A 2013 utáni vidékfejlesztés
várható erdészeti vonatkozásairól a kö-
vetkezõ Erdészeti Albizottsági ülésen
beszámolunk és ennek anyagát az Er-
dészeti Lapokban is közzétesszük. 

Összegzés
A magyar magánerdõ gazdálkodás

súlyos csapásokat szenvedett el a kö-
zelmúltban, de erejét és rugalmassá-
gát az is bizonyítja, hogy megõrizte
mûködõképességét. A legfontosabb
feladat most az, hogy a rendelkezésre
álló forrásokkal és lehetõségekkel
úgy éljünk, hogy felhasználásukkal
képesek legyünk áthidalni, pótolni a

keletkezett hiányokat és lehetõség
szerint tovább építkezni. Az erdészeti
szakirányítás – a remélhetõen csak át-
meneti finanszírozási problémák elle-
nére is – kulcsszereplõje ennek a fo-
lyamatnak és ezért országos mûköd-
tetését mindenféleképpen fenn kell
tartani.

Dr. Sárvári János
MEGOSZ

Lapunk t. olvasó közönsége, ügybará-
tai és az Országos Erdészeti-Egyesület
körébe csoportosult buzgó tagtársak
képezik hazai erdészetünk szakmivelt-
ségének azon elemeit, melyek hivatva
vannak a magyar birodalom területén
a szélrózsa minden irányában a szakis-
meretek szünetnélküli terjesztésére ki-
apadhatlan kútfõk gyanánt szolgálni.

Bár lelkes és kitartó munkásságu se-
reg ez, melynek hazafias és lankadat-
lan hathatós támogatása már 14 évet
meghaladó idõ óta teszi lehetõvé azt,
hogy e lapok a magyar olvasó közönség
kezei közé juthassanak, s bár számra
nézve szintén elég tekintélyes, de még-
is aránylag az egyének azon számához,
kik hazánkban erdõt birnak, az erdé-
szet szolgálatában állanak, vagy erdé-
szeti ügyekkel foglalkoznak, igen cse-
kély, s ezért annál közelebbi kötelessé-
gökben áll mindazoknak, kik az erdé-
szet ügyének állandó felvirágzásában,
a gazdasági siker által nyujtott egyéni
elõnyök mellett egyszersmind Magyar-
ország anyagi jóllétének lényeges elõ-
mozdítását is segiteni kivánják, oda
mûködni, hogy hazai erdészetünk
ügyének a minél lelkesebb és buzgóbb
bajtársak lehetõ legnagyobb mérték-
ben szereztessenek meg.

Az Országos Erdészeti-Egyesület,
mely a hazai erdészet közügyeinek
munkálkodó központjául lenni van hi-
vatva, feladatának lehetõ legsikeresb
betöltésére csak oly arányban mûköd-
het, a mily mértékben erre a munkáját
hasznára fordító érdekelt közönség tá-
mogatása segíti.

Az „Erdészeti Lapok”, melyek szin-
tén arra vannak hivatva, hogy az összes
szakbeli ismereteknek, egyaránt az er-
dõmivelés, erdõhasználat, faipar és
faüzlet körébõl, közvetítõ forrását ké-
pezzék, s az erdõgazdaságban üdvösnek
felismert elméleti és gyakorlati ismerete-

ket, ugy az egyéni mint a közjó érdeké-
ben, az erdészet tárgyaival foglalkozó
honpolgárok mindenikének birtokába
juttassák : ebbeli feladatuknak hasonló-
an csak ugy felelhetnek meg óhajtott
eredménynyel, ha minél nagyobb azon
munkatársak száma, kik a gyakorlati
gazdálkodás körében vagy a tanulmá-
nyok elméleti mezején szerzett tapaszta-
lataikat gyorsan kivánják az ennek
hasznát vehetõ közönség tudomására
hozni, vagy ha az olyanok, kik ez uton
nem mûködhetnek közre, legalább a
társadalmi érintkezés terén s anyagi se-
gélyök által igyekeznek virágzóvá tenni
azon egyesületet és szakközlönyt, mely
minden mellékérdektõl menten egyedül
a hazai erdészet ügyének javára szente-
li minden munkásságát.

Erdészetünk érdekeinek üdvös elõ-
mozdítására két érdekközösen egymás-
hoz csatolt tényezõnek kell közrehatni, s
ezek az erdõbirtokosnak és alkalmazott
erdõtisztjének egyetértõ munkálkodása,
mi különösen abban álland, hogy a
tisztség meggyõzõ helyes érvekkel igye-
kezzék az erdõ érdekében szükséges in-
tézkedések megtételére a birtokost meg-
nyerni, s ez viszont tisztjének üdvös tö-
rekvéseit érvényre jutni segítse.[…]

[…] Ha mind e két tényezõ a megje-
löltük értelemben fog az erdõk érdeké-
ben eljárni, s e mellett mindkettõ az ér-
dekeit szolgáló szakegyesületet és szak-
irodalmat hazafiúi kötelességbõl is fo-
lyó készséggel támogatja azért, hogy
ezek segélyével elérhetõvé tegye az
összes hazai erdõgazdaság, s igy saját
elõnye érdekében is mindazt, melyet
egyéni munkakörben elérni nem lehet,
s melynek kivitelére, mint mindenütt,
ugy nálunk is, az egyének erejének vál-
vetett egyesülése szükséges […]

[…] majdnem 10 évre terjedõ alkot-
mányos kormányzat alatt nem tudtunk
korszerû erdõtörvényt alkotni, sõt an-

nak is 105 kerek esztendõje mult el,
hogy Maria Terézia királynénk elren-
delé a megyei erdõ felügyelõk alkalma-
zását; de azért kivéve egy két megyét,
melyekben véletlenül akadt e tisztség-
nek embere, az üdvös rendelet igéje
testté nem lehetett […]

[…] Az Országos Erdészeti-Egyesület s
ennek közlönye, az „Erdészeti Lapok”
éber szemekkel õrködnek hazai erdõ-cul-
turánk felett, s minden rendelkezésre ál-
ló módot és alkalmat igyekeznek felhasz-
nálni arra, hogy abból erdõgazdaságunk
javának elõmozdítására kellõ haszon há-
romoljék. A t. erdõbirtokosokon és szak-
társakon tehát a sor, hogy egyénileg mü-
ködésök körében ugyanazt tegyék, s hogy
a köztéren szellemi és anyagi támogatá-
suk által az Országos Erdészeti-Egyesüle-
tet és ennek szakközlönyét minél sikere-
sebb munkálkodásra képesítsék.

Bedõ Albert

Sajtóközlemény
A 22 erdõgazdaság február 1–december
31-e között összesen 7741 közmunkást
foglalkoztat. A Belügyminisztérium 9 430
millió forint támogatást ad, amihez az
erdõgazdaságok saját forrásaikból
431,5 millió forintot tesznek hozzá. Így
a program teljes költsége megközelíti a
10 milliárd forintot.

Az erdõgazdaságok a lehetõségeikhez
mérten tavaly is hozzájárultak a munka-
nélküliség enyhítéséhez. Mivel a Gazda-
sági törvény hatálya alá tartoznak, a köz-
munkaprogramban való részvételük
nem könnyíti meg a mûködési feltételei-
ket. Mindazonáltal a tavalyi közmunka-
program sok pozitív tapasztalatot is ho-
zott, nem egy közmunkást azóta fõállású
munkavállalóként foglalkoztatnak.

MFB Zrt.

Összefogás, összefogás, összefogás
(Kivonat Bedõ Albert: Az uj év alkalmából c. 1876 januárjában megjelent írásából) 




