mindnyájunk tiszteletét kiérdemelte és neve ismert lesz addig,
mig csak magyar erdész fogja kezelni Hunnia erdőségeit.
Szerény körben nagyot tenni, nagy lelkek és nagy tehet
ségeknek adatott, s a mely nemzet oly fiakat tud fölmutatni,
kik W a g n e r h e z hasonlón szerény pályán is nagyot tudnak
tenni, az oly nemzetnek jövőjét nem szabad félteni; az oly
nemzet minden téren állást fog kiküzdeni magának a nemzetek
sorában. És ha szakunk művelői hasonlók lesznek az úttörő
höz, a magyar erdészet is büszkén fogja elfoglalni helyét min
dig a nemzetek erdészetében.

Tisza Lajos egyleti elnök megnyitó beszéde az
egyesület f. évi rendes közgyűlésén.
T i s z t e l t K ö z g y ű l é s ! Egyesületünk tagjainak azon
évek óta táplált vágya, hogy közgyűlésünket egyszer itt, szép
országunknak majdnem határszélén fekvő, eme kies helyén,
hol a természet szépségei, és a források hatalmas gyógyereje
párosulnak a civilisatio követelte minden kényelemmel, tarthas
suk meg, végre teljesedésbe ment. A kormány vendégszeretőleg nyitotta meg helyiségeit az Országos Erdészeti Egyesü
let számára, s közegei a legnagyobb készséggel sietnek az
egylet érdekében fáradozni. Adjunk tehát első helyen kifeje
zést, a kormány és az egylet fogadása érdekében fáradozott
közegei irányában, köszönetünknek.
Midőn azon kedves kötelességemet teljesíteném, hogy
közgyűlésünket megnyissam, ismerve egyletünk tagjainak azon
őszinte hazafias törekvését, mellyel Magyarország erdőgazdasá
gának ügyét, szakképzettségük egész erejével, teljes odaadás
sal szolgálják, üdvözletképen szabad legyen kifejezést adnom
a feletti közös örömünknek, hogy ma már azt mondhatom,
ERDÉSZETI LAPOK.

49

miszerint az erdőtörvény, melyről mult közgyűlésünk alkalmá
val jelentettem, hogy meg van, már ez év július l-től fogva
tényleg é l e t b e is l é p e t t , s "ezzel reménylem egy jobb jövő
viradt Magyarország erdőgazdaságára.
Zajtalanul, szerény alapon indult meg az életbeléptetés,
a teendőket, a megyőződésem szerint c l nem m a r a d h a t ó
fejlődést előkészítő, aránylag csekély számú munkaerő végzi.
Azonban minden téren azt bizonyítja és igazolja a gyakorlati
élet, hogy ott, hol az ügyszeretettel, kitartással és becsületes
séggel a, szakértelem párosul, legyen bár az úttörő munkások
száma csekély, az eredmény el nem marad.
Ezt reménylem én uj erdőtörvényünk jövőjét illetőleg is,
mert meg vagyok győződve, hogy a magyar erdészek kivétel
nélkül szakszerű odaadó munkássággal fogják támogatni azokat,
kik e törvény keresztülvitelére hivatvák, meg vagyok győződve,
hogy a magyar erdőbirtokosok előzékenységgel fogadandják az
illetők ez irányban kifejtett munkásságát, és hogy a, kii', kor
mány, mely a törvényt a törvényhozásnál keresztül vitte, annak
végrehajtása körében is folyton megadandja mindazon támo
gatást, melyre ezen nemzetgazdászati szempontból oly fontos
törvény méltán számolhat. Hogy a kormány teljesen felismerte
ez ügy fontosságát, igazoloja azt ugy a kir. erdőfelügyelősé
geknek megtörtént szervezése, mint azon nagy horderejű vál
tozás, mely az államerdők gazdasági kezelésére vonatkozólag
a kormány által a legközelebbi jövőben behozatni szándékol
tatik. Hogy az ez irányban való elhatározás létrehozásában
szerény körében egyletünk sem maradt tétlen, az ismeretes
egyletünk tárgyalásaiból. Annyival éberebb figyelemmel kellé
pedig ez ügyet kisérni, mert oly irányú törekvések sem hiá
nyoztak, melyek ha érvényre juthattak volna, erdőgazdaságunk
csak most megindult teljes önálló üdvös fejlődése, megzsibbasztatott volna, s az erdők ismét csak másodrangú szereplőkké,

és más gazdasági ágak bűnbakjává sülyedtek volna az állam
vagyon keretében.
Elnöki kötelességemből folyólag, az egylet nevében tett
lépéseim alkalmával a kormánykörök részéről tapasztalt elfo
gulatlan, tisztán tárgyilagos felfogásnak köszönhetjük, hogy a
meggyőződésem szerint helyes irány győzött.
Ma már mint ez többek előtt tudva van, legfelsőbb helyen
is szentesítést nyert az állami erdőgazdaság oly módú szerve
zete, mely az erdészeti szak teljes függetlenségét és önálló
ságát biztosítja, mely mellett annak szabad és üdvös fejlődését
és felvirágozását alaposan remélhetjük.
Ezen irányzat legpraegnansabb kifejezést nyer azon kor
mányintézkedésben, melyszerint újévtől kezdve az államerdők
kezelése a pénzügyministerium ügyköréből kiválasztatik s a
földmivelési ministeriumnak adatik át, mely hivatva van min
den művelési ágat, s igy az erdőgazdaságot is szakszempont
ból is venni figyelembe.
Az erdőtörvény életbe léptetése, s ezzel összefüggőleg az
állami erdőgazdaság administratiójának helyes irányú berende
zése által, meg van tehát vetve alapja a jobb jövőnek.
Ennek létrehozásában, mint szerény, de buzgó és szorgalmas
napszámos, egyletünk megtette a magáét, s nézetem szerint ez
által is ujabban igazolta létjogát, s a hazai erdőgazdaság érdekében
teljesítette hivatásszerű kötelességének egy igen fontos részét.
Az egylet működési köréből egyebekre nem kívánok
ezúttal kiterjeszkedni; utalok a titkári jelentésre, melyet az
egylet körül magának' annyi érdemeket szerzett titkárunk
helyett, kit, mint erről meggyőződésem szerint mindannyian
sajnálattal és részvéttel értesülünk, betegség akadályoz a
körünkben való megjelenésben, H o r v á t h Sándor al-erdőfel
ügyelő úr fog felolvasni, ki egyúttal e közgyűlés tartamára a
titkári teendők vezetését is szives volt elvállalni.

Nem tehetem azonban habár a közgyűlés kegyeletes érzü
letének bővebben kifejezést adni I l l é s Nándor tagtársunk
lesz is hivatva, hogy pár egyszerű de őszinte szóval részem
ről is meg ne emlékezzem azon szomorú veszteségről, mely
egyletünket, az oly korán és váratlanul elhunyt első alelnö
kének W a g n e r Károly főerdőtanácsosnak halála által érte.
Kétszeresen érzem én ezt elnöki tisztemben. Tapasztalt, szak
képzett, az egyesület érdekeiért lángoló hű tiszttársat vesz
tettem én benne, kinek most már jó tanácsait és támogatását
örökre nélkülöznöm kellend. Áldás poraira!
Végül van szerencsém bejelenteni, hogy ez évi közgyűlé
sünkre, a kormány és egyes hatóságok részéről, a következő
képviselők lettek kiküldve.
1. A keresk. és földmivelési ministerium vészéről I l l é s
Nándor kir. erdőfelügyelő.
2. A pénzügyministerium részéről B e d ő Albert, főerdőtanácsos, kit azonban mint fentebb érintem, betegség akadályo
zott a megjelenésben.
3. A vallás és közoktat, minist. H o f f m a n n Sándor, főerdőtanácsos, ki azonban a minister úrtól itt kapott hivatalos
értesítés szerint idő közben fontos és sürgős kiküldetést nyervén,
alig fog megjelenhetni.
4. Budapest főváros részéről H a v a s Sándor, nyugalma
zott államtitkár és közt. hatósági bizottsági tag.
5. Szeged sz. k. város részéről P á l l f f y Ferenez, kir.
tanácsos és Szegedváros polgármestere.
6. Pest-Pilis- és Solt-Kis-Kunmegyc részéről R o t h Ignácz,
közigazgatási bizottsági tag.
És ezzel az Országos Erdészeti Egyesület 1880-ik évi
közgyűlését megnyitom. A jegyzőkönyvnek majdan való hitelesitésére S z a b ó Adolf, választmányi, és R ó z s a y Rezső ala
pitó tagokat kérvén fel.

