A harmadik oldal

„K

özös feladata mindnyájunknak kiket hivatásunk a közgazdaság és
az õstermelés ezen ágának mivelésére
utalt, mindenikünknek kik az egyesülés utján való erõteljesebb mûködés
és biztosabb haladás eszközlése czéljából az „Országos Erdészeti-Egyesület” körébe való csoportosulás által igyekezünk az erdészet ügyének szolgálni. […]
[…]Hazánk, egy nyomasztó pénzügyi helyzet súlya
alatt, a válság napjai közt a lét és nem lét feltételeivel
küzd, még pedig oly áramlat következményeinek terheivel, melyeket nagy részben saját fiai hibáinak kénytelen
tulajdonítani.
A jóra fordulás reménye kedvezõbb jövõvel kecsegtet
ugyan, de addig, mig ez megjön, az uralkodó válságos
idõk nyomása alatt élünk; ezeknek pedig, természetében
rejlik a már alkotott jó intézmények egyrészét magukkal
ragadni, vagy azokat a pangás mezejére lökni.
Ily körülményekkel szemben tehát és nálunk, hol erdõgazdaságunk helyes kezelésének és üdvös fejlõdésének
egyik legnagyobb baja épen az, hogy majdnem mindenki született erdõgazdának tartja magát a nélkül, hogy
csak tiszta fogalmakkal is bírna az erdõgazdaság természetérõl, s hol a szakképzettséget hivalgó kontárok
száma sem csekély, nem lehet feleslegesnek ismernünk,
hangsúlyozni azt, hogy erdészetünk érdekeinek megóvása ugy az erdõbirtokosoktól, mint az erdõtisztektõl
jelen viszonyaink között és szemben hivatlan védnökeinkkel a legéberebb figyelmet, és a leglelkiismeretesebb
szolgálatot igényli.
Magyarország közéletének és közgazdaságának a legközelebbi jövõben oly lényeges átalakuláson kell átmenni,
mely nemzetünk fennmaradásának és hazánk felvirágzásának alapját kell, hogy képezze. […]
[…]Végezetre pedig mindazokon kivül, miket már elmondottunk, azt kell kívánnunk és tanácsolnunk, hogy erdõbirtokosaink sohase tekintsék az erdõt a felmerülõ pénzügyi nehézségek közt oly egyedüli segélyforrásnak, melynek a tartós termelés alapjául szolgáló tõkéjét is igénybe lehet venni, sohase higyjenek azon önámító biztatásnak,
mely az erdõ-tõke megtámadására ama csalékony phrasissal vezeti, hogy majd késõbb megtakarítják a felhasznált tömeget. Ne higyjenek annak, ki ekként biztatja, mert
minden idõnek megvan a maga terhe, s ott, hol alkalom
és lehetõség volt a tõke megtámadására és értékesítésére felette nehezen lesz alkalom a már elhasznált tõkének a
mindennapi szükségek fedezésére hivatott évi termésbõl
való megtakarítására. […]”
Bedõ Albert:
Erdészetünk érdekeinek megóvása
(EL 1875. január, 1. oldal)
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