
Tisza Lajos elnöki beszéde az Országos Erdészeti-
Egyesület 1881. évi rendes közgyűlésén. 

B u d a p e s t , deczember 18. 

Tisztelt közgyűlés! 

Három év telt le azóta, hogy a tisztelt egyesület bizal
mából kifolyó választás alapján mint az egyesület igazgató 
választmánya és tisztviselői helyeinket elfoglaltuk; szabad le
gyen most, midőn az alapszabályok értelmében megbízatásunk 
ideje lejár, röviden összefoglalva felsorolni azon nevezetesebb 
mozzanatokat, melyek ezen három év leforgása alatt az Erdé
szeti-Egyesület hatáskörével és az azáltal első helyen felkarolt 
és ápolt hazai erdészet ügyével kapcsolatban állanak. 

A választmány kötelességének tartotta országos ünnepé
lyeknél minden illetékes alkalommal gondoskodni arról, hogy 
az erdészeti egylet az országos egyletek közt külső fellépése 
által is jelezze fennállását, valamint, hogy minden alkalmat 
megragadjon, midőn a magyar királyi család családi ünnepélyei 
alkalmából az uralkodó iránti törhetetlen hűségének, az ural
kodó családja iránti ragaszkodásának kifejezést adhat. 

Igy midőn ő Felségeik 1879. évi ápril 24-én ezüst 
menyegzőjüket ünnepelték, gondoskodott a választmány, hogy 
egyesületünk érzelmei és üdvkivánatai ő Felségeiknek benyúj
tott hódolatteljes feliratban kifejezésre jussanak, mely felirata 
az egyesületnek, Ő Felsége által 1879. évi május 4-én kelt 
legfelsőbb elhatározásával, legmagasabb köszönetének nyilvání
tása mellett, vétetet t tudomásul. 

A z Erdészeti Egylet, mint erre leghivatottabb testület, 
által megindittatott egyidejűleg a mozgalom, ez országos ünnep 
alkalmából és emlékére, nászfáknak hazánk minden alkalmas 
helyén való ültetésére. A kezdeményezés fényes sikerre veze
tett, ugy, hogy az egyes ültetvényekről beérkezett tudósítások 
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egy egész füzetet tesznek k i , melyet egyesületünk kegyelettel 
fog megőrizni hagyományai között a késő nemzedék számára. 

Majd 1881 . évi május 19-én , midőn ő Fenségeik Rudolf 
koronaörökös és neje nászünnepélyük alkalmából az ország 
fővárosába jö t t ek Magyarország hódoló üdvözletét fogadni, 
egyle tünk mint Országos Erdésze t i -Egyesüle t külön küldöt tség 
által tisztelgett. 

A z 1879-ik és 1880-ik évekre esik az erdészeti törvény 
megalkotása és életbeléptetése. 

A hazai erdészet ügyének nagyban alig adhatott volna 
valami több lendületet , mint épen ezen erdészeti törvény, 
melynek, hogy előkészítésében és törvényerőre emeltetésében 
az erdészet i egylet teljes befolyását érvényesítet te , gondolom 
senki kétségbe vonni nem fogja; az erre vonatkozókat részle
tesen előadni volt szerencsém a Székes-Fehérváron 1879-ben, 
majd Mehádián 1880-ban tartott elnöki beszédemben. 

Nem akarok ezekre ujabban bővebben kiterjeszkedni. 
A z t merem állítani, hogy a törvény életbeléptetése óta 

egyesületünk minden hatáskörében fekvő eszközt felhasznált, 
hogy a törvényben lefektetett egészséges gazdasági elvek a 
gyakorlat t e rén a lkalmazást nyerjenek. 

így éber figyelemmel kisér te azon nagyjelentőségű vál to
zásoka t , melyek az ál lambir tokok kezelésének szervezetében 
keresztül vitettek, s midőn az első tervezések idejében aggo
dalommal ér tesül t olyan törekvésekről , melyeknek czélja volt, 
kétes ér tékű megtakar í tások czimén ráb í rn i a kormányt , hogy 
a nagy kiterjedésű ál lamerdőknek kezelését a bányászatéval 
egyesí tve , igazga tásuka t ismét a bányászat i hatóságokra b izza : 
egyesületünk nem kése t t i l letékes helyen kifejezést adni azon 
meggyőződésének, hogy e szervezeti vál toztatás éles ellentétben 
ál lana ugy az á l lamháztar tásban elfogadott elvekkel, mint a 
gyakorlati gazdaság alapkövetkezményeivel , s ennélfogva mélyen 



sértené nemcsak a kincstár érdekeit , de messzekiható káros 
befolyást gyakorolna a magántulajdont képező erdőbirtokok 
okszerű kezelésére is, a mennyiben kétségtelen, hogy azon 
természetszerű vezérszerepnél fogva, mely az ország összes 
erdőállományának kerekszámban egy ötöd részét képező állami 
erdőket méltán megilleti, az államerdészeti kezelésben foga
natba vett minden változtatás — jó vagy rosz irányban egy
aránt — befolyást gyakorol az ország más kézen lévő erdei
nek gazdasági fejlődésére is. 

Hasonló figyelemben részesítette egyesületünk az erdő
törvény végrehajtása czéljából keresztülvitt szervezési munká
latokat is, s midőn arról volt szó, hogy az állami erdőfel
ügyelet gyakorlásával megbízandó kir . erdőfelügyelők egyelőre 
csak ideiglenes minőségben neveztetnek k i , a törvény végre
hajtásával kapcsolatban álló központi teendők végzésével pedig 
egy mindössze két egyénből álló erdészeti osztály bizatik meg, 
itt is kötelességének tartotta a szak érdekében felszólalni, s 
indokolt felterjesztésben a magas minisztériumnak figyelmébe 
ajánlani azon körülményt, hogy a kinevezések ideiglenes jellege 
a végleges szolgálatban álló erdészeti tisztviselők nagy részét, 
s igen valószínűen a legképzettebbeket, a pályázattól vissza
tar taná, s másfelől, hogy az erdőtörvény végrehajtásánál fel
merülő sokféle teendőt és gondos megfontolást igénylő szerve
zési munkálatot csak megfelelő személyzettel ellátott központi 
osztály végezheti sikeresen. 

A z egylet felszólalása mindkét irányban meghallgatásra 
talált. A tervezett ideiglenes személyzet helyett, az ország 
14 erdőfelügyelőségi kerületének élére véglegesen kinevezett 
szakemberek állíttattak, kik ma már szorgosan végzik az erdő
törvény üdvös intentióinak megvalósítására irányuló munkáju
kat. A z államerdészet pedig — teljes meghiúsulásával az emii
tett törekvéseknek, melyek alig megindult, önálló fejlődését 



hosszú időre megzsibbaszthat ták volna, á thelyezte te t t a föld-
mivelési minisztériumba, s itt függetlenül minden más szaktól 
vagy idegen befolyástól, de bölcs érintkezésbe hozva az erdők 
állami felügyeletével, oly szervezetet nyert, mely teljesen kielé
gí thet i az erdészeti szak követelményét. 

Annak, hogy azon erdészeti törvényben lefektetett elvek, 
melynek megalkotását egyesületünk oly kitartással szorgalmazta, 
a gyakorlati életbe átmehessenek, egyik feltétele az, hogy 
kellő mérvben meglegyen az anyag, melyből az erdei szolgálat 
legalsóbb fokára is képzett személyzet nyerhető. Hogy pedig 
ettől még fájdalom, igen távol vagyunk, azt be kel l ismernünk. 

A z er rő l való gondoskodást sürgőssé teszi maga a tör
vény rendelkezése is, mely a 17. §. alá tar tozó erdőségek 
bir tokosai tól megköveteli , hogy 8 év leforgása múlva kizárólag 
szakvizsgázott e rdőőröket alkalmazzanak. 

De ha a törvény nem követeli is a többi erdőterületek bir
tokosaitól , megkövetel i önérdekük, meg az okszerű erdőkeze
lés, hogy átalában minden erdő szakértő erdővédekkel legyen 
ellátva, ezek nem létében gyakran hajótörést szenved a leg
ügyesebb és legbuzgóbb erdész törekvése. 

E z eszmétől á thatva , gondoskodott egyesületünk már 
régebben arról , hogy egy jó tankönyv álljon rendelkezésre . 
A z általa hirdetett pályázat eredménye az „Erdő -ő r " czimű 
kézikönyv, mely az erdőőrök oktatásánál vezérfonalul átalában 
a legjobb sikerrel lett elfogadva, s melynek legnagyobb hiánya, 
hogy ujabb értesülésem szerint, m á s o d i k kiadása is annyira 
elkelt, hogy már a könyvkereskedésekben nem kapható — 
de a melynek ujabb bővitet t kiadása, szerzett tájékozásom sze
rint, már közelebbről vá rha tó . 

Maga egy jó tankönyv azonban még nem elégséges arra, 
hogy teljesen képzet t és használható személyzetet lehessen 
erdőbir tokosaink számára nevelni. 



A z jó erdőőrnek természetes józan felfogáson s azon 
mindössze is kevés elméleti ismereten kivül, melyet könyvek
ből kell megszerezni, főleg gyakorlati já r tasságra s azon 
ügyességre van szüksége, melyet egyedül a később ráváró 
munkálatok teljesítése közben, az élet gyakorlati iskolájában 
sajátíthat el. Ehez pedig a szükséges feltételek hazánk sok 
részében még hiányoznak. Ha vannak is egyes nagyobb bir
tokosok, kiknek tehetségében áll jó erdőőröket nevelni maguk
nak, berendezett uradalmaikban, a községek és a kisebb bir
tokos osztály tagjai legtöbbnyire jó akarat mellett sem képe
sek erre. 

Ezen meggyőződésben igazgató választmányunk köteles
ségének tartotta az erdőőri szakoktatás ügyét, melylyel már 
az 1876-dik évi közgyűlés idejében is behatóan foglalkozott 
volt, a törvény megalkotása folytán ismét felkarolni s annak 
mielőbbi rendszeresítése érdekében saját hivatása körében min
den lehetőt megtenni. 

A z erdőőri szakoktatás ügyében az egyesület külön szak
bizottságot küldött k i , melynek tervezete kimerítő emlékirat 
alakjában a földmivelési minisztériumhoz terjesztetett fel. 

E tervezet, figyelemmel az ország különböző vidékei
nek erdőgazdasági viszonyaira, az erdőőrök gyakorlati oktatá
sára nézve két módot ajánlott. 

A z egyik szerint hazánk azon vidékein, hol sok erdő van 
és nagyobb, rendezettebb uradalmak is találhatók, az erdőőri 
szakoktatást maguknak a birtokosoknak kellene uradalmaik 
egy-egy alkalmasabb pontján rendszeresen, de teljesen gyakor
lati i rányban foganatosítani, tervszerű foglalkoztatás által alkal
mat nyújtván a kiképzésre felfogadott tanonczoknak, hogy 
magukat az erdőgazdaság körében felmerülő összes védelmi és 
más segédmunkálatokba begyakorolják s egyszersmind egy-egy 
arra hivatott erdőtiszt oktató vezetése mellett az erdőőri szak-



vizsga letételéhez szükséges elméleti ismereteket is megsze
rezhessék. 

A másik mód hazánk azon vidékei számára, hol kevesebb 
az erdő s különösen az erdőgazdaság még nem eléggé rende
zett arra, hogy az erdőőri pályára készülőknek megfelelő 
gyakorlati iskolául szolgálhasson, — akkor más befásitott helye
ken úgynevezett erdőőrképző telepek felállítását ajánlja, melye
ken a tanulók szintén gyakorlati irányban tisztán e czélra 
kinevezett állami erdőtisztek által volnának a kiválóan azon 
vidékek viszonyainak megfelelő erdőőri teendőkben kiképzendők. 

A z először emiitett tanítási móddal egyesületünk 1876. 
évi kezdeményezése folytán már a megelőző időben is tétettek 
kísérletek a kincstári erdőbirtokon, és pedig, mint az évi erdő
őri szakvizsgák eredménye mutatja, nem minden siker nélkül. 
A z oktatás azonban inkább csak az egyes erdőtisztek jó aka
ra tá ra volt bizva, a nélkül, hogy az eszme rendszeresen és 
és következetesen keresztülvi tetet t volna. — Ezér t javaslatunk
nak ezen részét azon kérelemmel ajánlottunk a magas minisz
tériumnak figyelmébe, hogy annak foganatosítását a kincstári 
erdőbirtokokon kötelezőleg elrendelni s egyszersmind más na
gyobb birtokosokat is a j ó példa követésére buzdítani mél
tóztatnék. 

A minisztérium ezen kérelmünket komoly figyelemre mél
ta tván, a szükséges intézkedések megtétele végett a tárgyalá
sokat már meg is kezdte. S ha a kincstári és más nagyobb 
magán birtokokon rendszeresítendő gyakorlati szakoktatás iránt 
végleges intézkedések nem téte t tek is még meg, az idevágó 
munkálatok folyamatban vannak s rövid időn bizonyára sikerrel 
keresztül is vitetnek. 

Mint az egyesület ez idő szerinti elnökének, hivatalos 
tudomásom van róla, hogy a rendszeres szakoktatás másik 
tényezőjének, az erdőőrképző telepek felállításának kérdésével 



is komolyan foglalkozik a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
minisztérium — elkészült a javaslat az épülettervekre és költ
ségvetésekre, valamint az egész iskola szervezetére vonatkozó
lag — egy az alföldön felállítandó s egyelőre 12 személyre 
berendezendő erdőőri iskolára; megindittattak a tárgyalások 
az illető város közönségével, melynek területén az első sorban 
szándékoltatik felállitatni, az iránt, hogy a szükséges terület 
átengedésén kivül micsoda áldozatokkal volna kész a város is 
hozzájárulni az intézet felállításához és fentartásához. 

Mert hiszen mindannyian tudjuk, — hogy azon a törvény 
értelmében alkotandó országos erdei alap — mely hivatva lesz 
az i ly kiadásokat fedezni, még sokkal ujabb eredetű, semmint 
hogy abból pár évig nagyobb összegek fedezhetők volnának, 
s ily iskolák felállittása egyelőre csak is ugy vihető k i , ha 
ahoz a vidék, melynek érdekében az felállíttatik, szintén 
hozzájárul. 

Részemről azonban ismerve a felszólított városnak ugy 
saját érdekét kellőleg felismerni tudó gyakorlati felfogását, 
mint minden — a tanítás és kiképzésre irányzott nemes törek
vés iránti fogékonyságát és áldozatkészségét, ismerve másfelől 
a minisztérium jelen vezényletében a komoly törekvést köz
gazdaságunknak, — melynek pedig egyik legfontosabb ténye
zője az okszerű erdőmüvelés — emelésére meg vagyok győződve, 
hogy a legközelebbi jövőben lesz alkalmunk üdvözölhetni az első 
erdőőr-képző telep felállítását elhatározó miniszteri rendeletet. 

A most említett nagyfontosságú kérdések helyes megol
dása érdekében kifejtett szerény munkálkodás mellett, kész
séggel szolgált egyesületünk tanácscsal az egyes erdőbirtokosok
nak és szakvéleménynyel a kormánynak, valahányszor erre fel
hivatott. 

Élénk tevékenységet fejtett k i az egylet az erdészeti 
körökben, a székesfehérvári országos kiállítás iránti érdekelt-



ség felköltésében s buzgón fáradozva fényes sikerének elő
mozdításán, maga is mint kiállító jelent meg azon irodalmi 
termékekkel , melyek az egyesület eddigi szellemi munkálkodá
sának gyümölcsét képezik, s e lépéssel a bécsi és páris i világ
kiállításokon nyert ki tüntetés és legfelsőbb elismeréshez e 
kiállí tás első ki tüntetését , a d í s z o k l e v e l e t szerezte meg 
egyletünk magának. 

Figyelemmel kisér tük az erdőgazdasági élet minden fon-
tosabb mozanatát , s valahányszor olyan kérdések merül tek fel, 
melyek az erdőbirtokosok és az erdészeti szakhoz ta r tozóknak 
együt tes megfontolását igényelték, alkalmat nyújtot tunk tanács
kozásaink által nemcsak az eszmék t isztázására, de egyúttal 
— a mennyiben tehetségünkben állott — a teendők szabatos kije
lölésére is. 

Megelőző közgyűléseinket e czélból mindkét alkalommal 
a vidéken tartottuk s a tá rgyalás alá vett szakkérdések között 
több olyant is megvitattunk, melyek (mint az alföldön meg
honosí tandó üzemmódok, a makk- és gubacstermésre vagy legel
t e t é s r e berendezett öreg tölgy resek felújítása, az előhegységek 
a rány ta l an ki ter jedésű bükköseinek értékesítése és átalakítása, 
vagy a cserkéregtermelés előnyééinek és a szikes talaj befási-
tásának kérdései stb.) részint az egész országnak, részint egyes 
vidékeknek legvi tál isabb érdekei t érintik. 

Más közgazdasági ágakkal érintkező érdekeink biztosí
tása czéljából rész t vett egyesületünk nemcsak a magyar gaz
dasági egyesület fontos közgazdászati ér tekezletein, hanem az 
osztrák és magyar fakereskedők Bécsben tartott gyűlésein és 
a földmivelési minisztérium kebelében a Németországgal kötendő 
vám- és kereskedelmi szerződés tá rgyában folytatott enquéte-
tá rgya lásokban is. É s minden ilyen alkalommal gondoskodott 
arról, ' hogy kiküldött képviselői minden i rányban szabatosan 
megjelöljék azon kívánalmakat , melyeknek teljesítését egyesüle 



tünk az erdőgazdaság és az ezzel sokféle érdekközösséggel biró 
fakereskedelem jövőjének biztosítására szükségesnek ismer. 

Nem kerülte el figyelmünket a m. ki r . államvasutak igaz
gató tanácsának újra szervezése alkalmával, hogy ugy a vas
úti forgalom, mint a közgazdaság érdekében mennyire indokolt 
volna, miszerint az újonnan kinevezendő igazgató tanácsba 
oly egyén is vétessék fel, k i az erdészet és faüzlet kérdéseiben 
kiváló ismeretekkel és tapasztalatokkal bir. Nem késtünk ez 
iránt, feliratunkban, a közmunka- és közlekedési minisztériumot 
idejekorán figyelmeztetni és ha ez — sajnos — mellőztetett, 
nem a mi mulasztásunk. 

Hogy a szak minden egyes ágának és az ország minden 
egyes vidékének szükséglete felismerhető legyen, té r t nyitottunk 
közlönyünkben minden indokolt nézetnek és véleménynek. 
Lapunk i ly módon mind tartalomban mind terjedelemben jelen
tékenyen növekedett . 

Irodalmi tevékenysége egyesületünknek általában véve 
fokozódott a letelt három év alatt. A „Deák Ferencz alapít
vány" kamataiból minden évben 100 arany pályadíjat tűztünk 
k i egy-egy olyan tankönyv megírására, melyre szakunknak 
eddig is égető szüksége volt. Ezek közül az 1879. évi pályá
zat eredménye, Soltz és Fekete tanár urak egyhangúlag juta
lomra méltatott „ E r d ő b e c s l é s t a n a " nem sokára a sajtót 
is elhagyja; az „ E r d ő h a s z n á l a t " kézikönyvére hirdetett 
pályázat, bár a feladat terjedelmessége, határidő meghossza-
bitást tett szükségessé, bizonyára szintén eredményre vezet s 
biztos a reményünk, hogy az „ E r d é s z e t i n ö v é n y t a n " 
pályázata is egy szükséges és hasznos könyvvel fogja gazda
gítani folytonosan izmosodó szakirodalmunkat. 

Továbbá a „Deák Ferencz alapítvány" pályadiján kivül 
és igazgató választmányunk néhány buzgó tagjának adakozá
sából 40 arany pályadijat tűztünk k i a f u t ó h o m o k m e g -



k ö t é s é t é s e r d ő g a z d a s á g i m i v e l é s é t t á r g y a z ó 
n é p s z e r ű k é z i k ö n y v r e ; folyó bevételeink t e rhé re pedig 
évről-évre megjelenő vállalatként kiadjuk az „ E r d é s z e t i 
Z s e b n a p t á r t , " melyek 1882. évfolyama már mégis jelent. 

A z egyesület pénzügyeiben a lefolyt három év alatt beáll t 
vál tozást a számok következő összehasonlítása tüntet i fel : 

az 1878-ik év végével volt az egyesület vagyona: a) 
magán kötvényekben 42.872 frt 50 kr, b) ér tékpapírokban 
46 .300 frt, c) készpénzben 135 frt 26 k r ; összesen: 89.307 f r t ; 

az 1881-ik év mai napján a megfelelő összegek kitesz
nek: a) magánkötvényekben 71,044 frt; b) ér tékben 68 .000 
forint; c) készpénzben 1.473 frt; összesen: 140.517 frt. 

A tagok száma az 1878-ik évi közgyűlés alkalmával tett: 
az alapító tagoknál 434-et, a rendes tagoknál 401-et. 

1881-ben a tegnapi választmányi ülésen bejelentett 24 
alapító és 17 rendes taggal együt t tesz a tagok száma: az 
alapitoknál 634-et, a rendes tagoknál 481-et. Szaporodott 
t ehá t a tagok száma a lefolyt 3 év alatt 280-nal. 

A z előadot tak nyomán bá t ran elmondhatjuk, hogy alig 
másfél évt izedet számláló egyesületünk, ha virágzónak nevezni 
j óko r volna is ta lán, — erre még igen fiatal, mindenesetre 
gyökere t vert a hazai talajban s egészséges fejlődésnek örvend. 

Vagyoni erejének fokozatos gyarapodása azon reményre 
jogosí t , hogy mi is elérhetjük azt az időt, midőn valósithatjuk 
majdan a nélkül, hogy az által az egyletet anyagi erejében 
meggyengi tsük, az egylet folyton táplál t azon óhajtását, hogy 
saját helyiségeiben tarthassa tanácskozásait . 

M a még másokra vagyunk utalva s én kötelességemnek 
tartom az egyesület nevében szives köszönetemet fejezni k i az 
országos magyar gazdasági egyesületnek azon kész előzékeny
ségért , melylyel e termet átengedni szíveskedett . 



Nem fejezhetem be előterjesztésemet a nélkül, hogy azon 
szomorú csapásokról is meg ne emlékezzem, melyek a lefolyt 
három év alatt egyesületünket több buzgó tagjának elveszté
sében érték. 

Közöttük elvesztette egyesületünk egykori érdemes első 
alelnökét, néhai Wagner Károly m. ki r . főerdőtanácsost is, 
kinek emlékét kegyelettel fogja fentartani a késő idők számára 
azon nemes czélu alapítvány, melyet baráta i és tisztelői egye
sületünk kebelében gyűjtöttek s az elhunytnak neve alatt pénz
tárunknál letettek azon rendeltetéssel, hogy a tőkének kama
taiból elhalt egyesületi tagok özvegyei és árvái évenkint segé
lyezésben részesittessenek. 

A „Wagner Károly alapítvány," mely továbbra is növel-
tetni fog, ez idő szerint 6621 frt 6 krt tesz, s áldásos műkö
dését már a mult évben megkezdte. 

Midőn ezekben volt szerencsém az egyesület jellenlegi 
állását vázolni, azon óhajtással zárom beszédemet, hogy gyara
podjék egyesületünk továbbra is hasonló mérvben; maradjon 
meg tagjaiban a ma észlelt buzgóság az egylet ügyei előmoz
dí tásában; az erdészet ügye iránti érdeklődés foglaljon té r t 
széles körben s fokozódjék hova-tovább ! 

Ezzel van szerencsém az országos erdészeti egyesület 
1881-dik évi rendes közgyűlését megnyitni. (Hosszantai'tó zajos 
éljenzés.) 




