
Néhány szó erdeink fentartása érdekében. 

Lónyai Gábor űr előterjesztése az országos magyar gazdasági 

egyesület igazgató választmányához „az erdők fentartása iránt" indít 

bennünket is azon iránybani nézetünk kijelentésére: mely uton gondo l 

juk a törvényhozás intézkedéséig — a ezélt leggyorsabban s kevés 

költséggel ha nem is elérni, de kielégitöleg megközelíteni. 3 

Igaz ugyan hogy hazánk törvényhozói az előterjesztésben idé

zett — 1791-évi 57- ik és 1807-évi 21-d ik törvényben a kormánynak 

elég tágas tért nyilának, az erdők elpusztítását gátolhatni. 

De más részt tagadhatlan igazság szinte az i s ; hogy ezen tör

vényes rendeletek csak is a közbirtokossági erdőkre alkalmaztattak, 

csak i ly erdőkre mondatott ki a törvényes zár alá helyezés; — miért? 

Mert nem lévén a kormánynak szakértő közegei ezen irányban, 

ez — a kormány — az erdők elpusztításáról hivatalos uton csak is a 

jogaiban sértett közbirtokos zár iránti kérvényezéséböl nyert tudomást. 

Egyébb pusztulásnak indított erdők felöl senki sem találta hivatásának 

a jelentést megtenni, s így az egyesek, községek, s tán nem a sze

mélyhez de a személyre ruházott méltósághoz kötött — téves, vagy 

nem ritkán bűnös czélszerütlenscggel kezelt erdők biztosítása, mind 

mainapig elmaradt. 

Ha szét tekintünk látni fogjuk, hogy mainapság akárhány k ö z -

birtokos vagy község nagyobb mérvben igyekszik mint valaha a szá

mára törvény utján kihasított erdöilletékböl — mondjuk el a legjob

bat — adóságit törleszteni, jövedelmeit szaporítani; bár látja, hogy a 

neki jutott osztály — kielégítési, vagy használatban bírt erdörész, j o g 

utódjai számára azon keze'és következtében tán semmi, vagy csak igen 

csekély termést hozand. 
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Ha azon üdvös törvények alkalmazását s használ látni akarjuk, 

szükséges hogy a kormánynak közegei legyenek, kik bejárván időn

ként az erdőket, hivatalos köleleségük teljesítésében azok állapotáról 

nyilatkoznának. 

Egyelőre i ly hivatást megyénként — mint azt az erdők kiter

jedése megkívánja — egy vagy több oly — legyen bár kincstári vagy 

magány hivatalban álló — erdészre lehelni ruházni, k i elég szakbeli 

képzettséggel bír, s az általa kezelt erdőkben megmutatá, hogy h iva 

tását lelkiesmerelesen teljesíteni szokta. 

Hinni akarjuk, hogy egyrészt az illető erdész ura, ezen mellék 

foglalkozásban, hív és szorgalmas hivatalnokát nem gátolandja, s más

részt hogy az illető erdész azon hivatatással járó fáradozásért, az uli 

költségek megtérítése mellett a csekélyebb öszszegü díjazást megelégli, 

s ezen költségek, az erdei kártevők által az 1840 évi I X . t. cz. ér

telmében fizetendő kárnak másodszori megtérítéséből Ián kikerülnének. 

A volt úrbéres községek számára kihasított erdők kezelését i l l e -

löleg, nagyon lehet fájlalni, hogy sem az ezen tárgybani, 1853 évről 

szólló nyiltparancs, sem az országbírói értekezlet, oly rendelet vagy 

törvény hozatalnak alkalmul nem szolgált, mely szerint ezen erdők, 

legalább egyelőre — még a községek az önkormányzatot e tekintet

ben kellőkép méltányolni tudnák, kezelendők lennének. 

A mit, az erdők kezelését illetőleg a községeknél eddig tapasz

taltunk — tiszteljük a kivételeket — az oly lehangoló, hogy nagyon 

is sürgősnek látjuk az elmulasztottak pótlását, s oda véleményezünk: 

adassanak a kihasított községi erdők ugyan azon erdöszök kezelése 

alá kik az uradalmi erdőt kezelik, feltéve hogy azok elég szakképzett

séggel birnak, s a község lakosi valami különös ellenszenvvel erá-

nyokban nem viseltetnek. 

Ezen erdöszök esmérik a nép fa-szükségletét, s az illető erdőt, 

így hát legjobb s iker re l , s mert az uradalmi erdők kezelésével meg-

bizvák, legkisebb jutaloméri, a községek erdeit is kezelhetnék; holott 

be nem avatkozván a kormány a kihasított és még kihasítandó erdők 

kezelésébe, vagy minden lakos kénye kedve szerint ganízdálkodand dz 
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erdőben, vagy ezen községek i s , más erdőbirtokos községek, s nem 

ritkán helyhatósági jogga l díszelgő városok példáit követve, az erdőt 

azon önmagát fentartani nem bíró iparosra fogják bízni, kinek legtöbb 

•a. komája és sógora a helységben, — miáltal az erdő elpusztulása e lő

készíttetik. 

Áttérve az erdőszeti tanodái ügyre, e tekintetben kezdetnek m e g 

elégelnék, ha az oly mérvben jöhetne létre mint azt a hazai mezö-és 

erdőgazdaság előmozdítása körül magának már örök érdemeket szer

zett orsz. Magyar Gazdasági Egyesület felterjesztéséből a nm. Helytartó 

tanácshoz, olvastuk. Kívánatos volna egyszersmind, hogy a Keszthely 

vagy íSzékeslejérváron nyitandó gazdasági iskolához is csatoltatnék 

•erdőszeti tanfolyam; ajánlaná ezt a bakony-vidék nagy erdőségeinek 

közelsége és azon körülmény, hogy ezen vidék erdögazdászati viszo 

nyai hazánk számosabb középhegységein fekvő erdeinek viszonyaival 

azonosak, s így a kérdéses iskola nem csak helyi jelentőséggel birna. 

.leien értekezésünk befejezése előtt nem hallgatjuk el még 

észrevételeinket Lonya i Gábor úr előterjesztésének azon részére nézve 

a hol a magyar erdészek hiánya, és lapunk terjesztése említtetik. 

A z erdöszöket illetőleg sajnosán kel l panaszolnunk, hogy erdő 

hir tokosink némelyei úgy látszik még mindég nem épen a magyar er

dészt veszik igénybe, s a helyet hogy a betöltendő állomásokat köröz

tetnék, tán még most is a házaló de j ó puskatöltőmesterrel, kiképzett 

erdész helyet beérik. 

Mi csak annyit jelenthetünk k i : hogy minden e tárgybani f e l -

szóllitásnak le lk i esmeretesen s pontosan megfelelni , annál nagyobb 

köteleségünknek tartanok, mert tudjuk, hogy fiatal erdészeink — e l 

vesztvén azon 1831 évben legfelsőbb helyről nyert biztosítékot, (1831 

Seplember 9-éröl — s z á m alatt kelt általlános udvari rendelet) 

hogy a kincstári hivataloknál kizárólag bennszülöttek alkalmazandók, 

nagyobb készséggel magány hivatalba lépnek, s mert jót állhatunk, 

hogy erdészeti nevendékeink hivatásuknak megfelelni fognának. 

Lapunk terjesztését illetőleg nem fog szerénytelenséggel vádolni 



azon kívánságunk, hogy megelégelnénk, ha nagyobb erdőbirtokosrak,, 

hivatalnokaik számára lapunkat azon arányban rendelnék meg , miivl » 

in. kincstár erdöhivatalai számára, a becsben megjelenő, osztrák e r -

dészegyleti évnegyedes szaklapot meg küldeti. 

Útmutatás miként kell a nemesebb erdei fanö-
vényeket vetény- és plántaágyakban mester

ségesen nevelni, és azokból a szabadba 
kiültetni. 

Kijárás a mesterségesen nevelt ültönczöknek maradandó 

termőhelyeikre való kiültetésénél. 

Már előre bocsájtottuk miszerint legczélszerübb a tűlevelű ültün-

czöket egy-két , — mig a lombfaplántákat több éves korukban a s z a 

badba kiültetni. — A kiültetésre legkedvezőbb időt a tavasz szolgál

tatja, noha a vélemények nagyon megoszlanak a felett, váljon a tava

szí vagy őszi évszak kedvezőbb-e e tekintetben! — mert míg az őszi 

ültetvényeknek nagy hátrányára szokott ama körülmény lenni , hogy e-

gész télen át természetellenes állapotban ke l l sinlödniök, addig a t a 

vaszi ültetvények — a növényi élet ez évszakban beálló tevékenysége 

által, — e sinlődö állapotból mihamar kibontakoznak; — de ismét az 

őszi ülteivényeknek előnyére szolgál a téli nedveség, míg a némely 

G r o s z után V e s s z ő s i A n t a l . 

(Folytatás.) 

II Fejezet. 


