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B u d a p e s t , deczember 15. 

Tisztelt közgyűlés! 

A három évi cyclus, melyre az egyesület engem, vala
mint tiszttársaimat az egyesület ügyeinek vezetésével meghízni 
méltóztatott, most lejár. Szabad legyen ez alkalommal az 
egyesület ez idő alatti működésének főbb mozzanataiban össze
foglalt rövid vázlatát adni. 

Általában törekvésünk oda irányult az .egyesületet helyes 
szervezet, szakszerű tevékenység és kellő éberség által azon 
színvonalon tartani, mely egy országos egyesületet megillet, 
s mely attól követelhető is. 

Evégből átdolgoztattak az alapszabályok, melyek uj szer
kezetükben az 1876 . évi közgyűlésen állapitattak meg. 

Evégből igyekeztünk minden alkalommal, midőn az ország 
erdészeti érdekei akár törvényhozási, akár közigazgatási uton 
szóba hozattak, életjelt adni, és az egyesület érdekeinek súlyt 
és érvényt szerezni. 

Igy tevékeny részt vett az egyesület a kormány által a 
törvényhozáshoz beterjesztett erdészeti törvényjavaslat ki
dolgozásában , valamint annak a képviselőház bizottságában 
való tárgyalásaiban, és bár az elmúlt országgyűlés közsajná
latra időhiánya miatt nem volt képes törvényerőre emelni ezen 
minden irányban megvitatott, és meggyőződésem szerint viszo
nyainknak teljesen megfelelő törvényjavaslatot : már az is, 
hogy e bizottsági tárgyalások folytán ma már oly fogalmaz
vány áll a kormány rendelkezésére, mely reménylem, minden 
nagyobbmérvü módosítás nélkül elfogadtatható lesz a törvény
hozással, nem megvetendő eredmény, melyben, hogy az erdé-



szeti egyesület fáradhatlan közreműködésének része van, gon
dolom senki sem tagadja. 

Ezen törvényjavaslat keretében sikerült megoldásra ve
zetni azon két fontos kérdést is, melyekre az egyesület az 
erdészet érdekében méltán súlyt fektet, érteni : a községekhez 
csatolt erdőségeknek a községi pótadóhoz a jelenleginél mél
tányosabb mérvben való járulásának igazságos megoldását és 

az erdővédszemélyzet vadászfegyvere után fizetendő adó 
kérdését. 

Lehetetlennek tartom, hogy az újonnan összegyűlt ország
gyűlés tartama alatt az igy előkészített erdészeti törvényja
vaslat valahára törvényerőre ne emeltessék. 

Csak elismeréssel és az egylet részéről kifejezett köszö
nettel emiithetem meg, hogy a közgazdasági és kereskedelmi 
magas ministerium, midőn az egyesületet, más közhasznú egy
letek példájára évenként anyagi segélyben részesíteni méltóz
tatott egyúttal minden az erdészet körébe vágó fontosabb in
tézkedései alkalmából az egyesület véleményét kikéri s azt 
lehetőleg tekintetbe veszi. Igy hogy példákat idézzek : a pá
risi világkiállításon az erdészeti szaknak mimódon való képvi-
seltetése tárgyában is kikéretett s elfogadtatott az egyesület 
véleménye. Ezen kiállításban különben, mint méltóztatnak 
tudni, az egyesület is mint ilyen részt vett. ürömmel jelent
hetem, (személyesen volt alkalmam róla a hely szinén meg
győződni) hogy ottani megjelenésével az egylet nem aratott 
szégyent, minek bizonyságául az ott nyert aranyérmet mutat
hatja fel. 

Az emiitett magas ministerium felszólítására befolyt az 
egyesület : 

az erdészeti államvizsga és az erdőőri szakvizsgák tár
gyában kiadott szabályrendelet tervének kidolgozásában; 



az erdészeti államvizsga állandó bizottsági tagjainak meg
választásában, valamint 

annak meghatározásában, hogy az erdőőri szakvizsgák az 
ország különböző vidékein, mely városokban tartassanak. 

De kiváló kötelességünknek tartottuk továbbá éber figye
lemmel kisérni minden mozzanatot, mi a hazai erdészet s igy 
az erdőtulajdonosok érdekeit érintheti. 

Ez okból, midőn a magas pénzügyministerium által az 
erdők tiszta jövedelmének megadóztatása ügyében az uj ka
tasteri utasitás kiadatott, azt alapos tanulmányunk tárgyává 
tettük, és meggyőződvén, hogy az abban foglalt osztályozás 
az ország némely erdővidékeire igen terhes leendet t : indokol
tan felszólaltunk; minek eredménye lőn, hogy az osztályozási 
táblázat a ministerium által előnyösen módositatott, ugyanis 
mig az erdészeti utasításban csak öt termőhelyi osztály álla
píttatott meg, melyeknek utolsója a leggyengébb erdők hol-
dankénti évi normál fatermését 0 - 8 — 1 - 4 köbméterre (25 — 43 
köblábra) teszi, addig a módosított és most érvényben lévő 
utasitás egy hatodik termőhelyi osztályt is vesz fel, mcly-
szerint az évi normál fatermés 0 - 2 — 0 - 5 köbméterre ( 7 — 1 6 
köblábra) tétetik. 

Az egyesületnek alapszabályaiban is kifejezést nyert 
egyik czélja az erdészeti irodalom fejlesztése. E téren az egye
sület anyagi eszközeinek korlátolt volta miatt mindeddig csak 
mérsékelt arányban működhetett, ezentúl azonban azon kedvező 
helyzetben lesz az egyesület, miszerint a nélkül, hogy évi 
folyó jövedelmeit keljen e végből igénybe venni, biztosítva 
lesz részéről pályamunkák díjazására évenként egy tisztességes 
összeg. Ugyanis : mint emlékezni méltóztatnak, két éve annak, 
hogy az egyesület a maga szerény körében szintén óhajtván 
elhunyt nagy hazánkfiának nevét megörökiteni, elrendelte egy 



tízezer forintos alapítványnak Deák Ferencz alapítvány czi-
men való létesítését, melynek kamataiból, a mint az összeg 
teljesen össze fog jönni, az erdészet körébe vágó szakmunkák 
megírására évenként pályadíj tűzetik ki. 

Ma már az ige testté lett, az e végből megindított tevé
kenység folytán a tízezer frtos alapítvány ez év végével, 
részint az ügy iránt buzgalommal viseltetők magán adomá
nyaiból, részint az egylet rendes évi jövedelmeinek fölöslegé
ből teljesen ki lesz kerekítve, ugy hogy már lehetséges lesz 
ezen közgyűlésből pályadijat tűzni ki, mely fedezetét az ala
pítvány 1879-dik évi kamataiban találandja. 

Eddig is azonban a szakirodalom terén anyagi erőnk 
korlátain belől igyekeztünk a korral lépést tartani. Hosszabb 
időközönként eddig is tűzettek ki pályadijak, melyek egy pár 
a magyar erdészeti irodalomban hézagot pótló értékes dolgo
zat létrejöttét eredményezték, de különösen kiváló gondot for
dítottunk az egylet havi közlönyének az „Erdészeti Lapok"-
nak tartalomdús és maradandó értékű közlemények által a 
korszerű tudomány színvonalán való tartására, s talán sze
rénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy e folyóirat a hasonirá-
nyu szaklapokkal bátran kiállja a versenyt. 

Szabad legyen itt felemlítenem azon fáradhatlan buzgal
mat, melyet az egylet titkára, ki e lapok szerkesztését vezeti, 
e téren is kifejt. 

Egy másik alapszabályszerü czélja az egyesületnek ha
zánkban az erdészeti szakkiképeztetést előmozdítani. 

Legégetőbb szükségnek tűnik fel nálunk a képzett erdő
őrök hiányán segíteni. Ezek nemlétében az okszerű erdőkeze
lés a legműveltebb erdészek legczélszerübb törvények mellett 
sem keresztül vihető. 



Behatókig foglalkozik tehát az egyesület az erdőőrök 
gyakorlati szakoktatása berendezésének kérdésével, inely ok
szerűen csak a kormánynak az egyesületnek és az egyes erdő
birtokosoknak közreműködésével lesz lehetséges. 

Sok nehézség áll még a practicus végleges megoldásnak 
utjában; reménylem azonban, hogy az egylet fáradhatlan után
járásának sikerülend azokat legyőzni. 

Igyekezett az egyesület a lefolyt évek alatt is azon hiva
tásának, hogy szakkérdéseknél az egylet tagjainak tanácscsal 
szolgáljon, eleget tenni. 

Igy például, mellőzve számos eseteket csak azt kívánom 
felemlíteni, hogy midőn a főváros 1876-ban a határában levő 
kopár hegyek befásitásának kérdésében kérte ki az egyesület 
véleményét, siettünk ez iránybani készségünket kifejezni s 
megtettük azon kérdéseket, a befásitandó területek nagyságát, 
talaj és emelkedési viszonyait, fekvését és egymással való 
összefüggését illetőleg, melyekre alapítva adhat egyedül az 
egyesület helyes szakvéleményt. 

És amint a főváros tisztelt tanácsa a fennt jelzett ada
tokat tudomásunkra juttatandja, szives kötelességünknek fogjuk 
tartani a lehető legalaposabb szakvélemény kidolgozását. 

Az egyesületnek alapszabályaiban kifejezett azon czélja, 
hogy az egyesületi közgyűlések erdőgazdasági ügyek fölötti 
tanácskozás végett, az ország különböző vidékein tartassanak 
az utóbbi években a közbejött akadályok folytán, nem volt 
létesíthető. E tekintetben azonban a jövő év kedvezőbb kilá
tással kecsegtet , mennyiben a Székesfehérváron a jövő év 
folytán rendezendő országos kiállítás bizottságának elnöksége 
részéről igen megnyerő modorban felhívás intéztetett az egye
sülethez, melynek folytán 1879-dik évi közgyűlésünket ugy 
reményiem a kiállítás tartama alatt, Székesfehérvárott és vidé
kén fogjuk megtarthatni. 



Mely kérdésről egyébiránt lesz szerencsém a tisztelt köz
gyűlésnek a tárgy sorozat folytán, bővebb felvilágosítást adhatni. 

Szabad legyen még mielőtt rövid előadásomat zárnám, 
azon örvendetes körülményre rámutatni, hogy a lefolyt 3 év 
alatt az országos erdészeti egyesület iránti érdeklődés nem 
hanyatlott, de sőt fokozatosan emelkedett 1875-ben ugyanis: 

1 pártoló és 1 tiszteletbeli tag mellett, 
az alapitó tagok száma 315 volt, 

mig ma . . . . . . . . . 4 3 4 . 
A rendes tagok száma 345 volt, 

mig ma . . .. . . . . . . 4 0 1 . 

Ennek természetes kifolyása, hogy az egyesületnek anyagi 
állása is előmenetelnek örvend, ugyanis az egyesület összes 
vagyona 

az 1875-dik év végével . . 47 .272 frt 60 krt tett , 
mig 1878 . decz. 14-én az összes vagyon 78 .392 ,, öOkr ra rug . 

Mutatkozik tehát a három év alatt 31 .119 „ 84 krra 
menő szaporulat. 

Megkivánom jegyezni, hogy ezen összegben nem foglal
tatik benn a Deák Ferencz-alapitvány, melyben ma 9295 frt 
44 kr van és a mely mint fennebb említeni szerencsém volt, 
ez évi kamataiból és az egyesület folyó évi jövedelmének feles
legéből az 1878-dik évi számadás lezárása alkalmával tízezer 
forintra kikér ékíthető lészen. 

Megkivánom még említeni, hogy az utóbbi években több
ször felmerült az egylet körében egy saját ház vételének vagy 
építésének kértlése. Azonban bár mennyire kívánatosnak tar t
juk is, hogy az egylet egykoron saját házában helyezkedhessek 
el, a társulat jelenlegi anyagi erejét még nem tartjuk elegen
dőnek ez eszme keresztül vitelére. 



Él beiméin a remény, hogy még mi is megérjük ezen 
kedvező perczet, de ma csak is az egylet kitűzött czéljai érvé
nyesítésének hosszú időre való elodázása, s egy következéseiben 
esetleg igen terhesnek bizonyulható kölcsön kötése által vol
nánk képesek a házszerzési eszmét létesíteni. 

Szerény nézetem szerint tehát várjunk, tartsa mindegyi
künk kedves kötelességének az egyletünk iránti érdeklődést 
saját körében terjeszteni ez által az egyesületnek anyagi erejét 
is gyarapítani, hogy aztán majdan minden koczkáztatás nélkül 
tehessük meg e lépést. 

Ezekben kívántam röviden összefoglalva az elmúlt három 
évnek az országos erdészeti egylet körében történt főbb ese
ményeit vázolni. 

A mult közgyűlés óta történteket egyébiránt részletesen 
elősorolja a most felolvasandó titkári jelentés. 

És most tisztelt közgyűlés, midőn felkérném az egyesület 
tagjait, hogy fogadják szívesen ugy az én mint tiszttársaim és 
az igazgató választmány tagjainak általam ezennel tolmácsolt 
köszönetét ugy a bennünk helyezett bizalomért, mint a nekünk, 
az egyesület érdekében tett munkásságunk közben nyújtott támo
gatásért, azzal zárom rövid előadásomat: 

maradjon fel továbbra is hazánkban az erdészet ügye 
iránti érdeklődésnek azon fokozódása, melyről az utóbbi évek
ben a tények tanúskodnak: mert ekkor egyletünk bizonynyal oda 
fog izmosodni, hogy közhasznú tevékenységét mind szélesebb 
és szélesebb körben érvényesithetendi ! 




