Ha ebben a csemetekertben keresztbe is egy 1*5 m széles
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-

ösvény = )
-

hossza

ha

m

szélessége

lenne

és a

pedig
terület

tenne ki, a mely esetben

a

már több mint felét foglalnák el

a csemetekertnek.
E példából láthatjuk, hogy az utak és gyomláló ösvények
által elfoglalt terület a csemetekert alakja és beosztása szerint
különböző s hogy az mintegy harmadát, sőt felét teszi ki az
egész területnek.
Megjegyezzük itt még, hogy ha a csemetekertet lejtős h e 
lyen, lépcsőzetesen kell készíteni, ez esetben a lejtnek megfelelő
lépcsőzetek által elfoglalt területet is számításba kell venni.

Az

Országos Erdészeti Egyesület felirata
Szapáry Gyula földmivelési ministerhez.
Nagyméltóságú Minister

gróf

ur! A vezetésem alatt álló Orszá

gos Erdészeti Egyesület igazgató választmánya folyó évi április
27-én tartott ülésében volt szerencsés először tudomást venni
Nagyméltóságod azon megtisztelő leiratáról, melyben értesíteni
kegyeskedett

az

egyesületet,

hogy

a

földmivelés-,

ipar- és

kereskedelemügyi ministerium vezetését átvenni méltóztatott.
Miként
irányadó

a gazdasági

tényezői,

érdekkel foglalkozó közönség összes

ugy az Országos

Erdészeti

Egyesület is

örömmel üdvözölte Nagyméltóságod ezen hazafias elhatározását,
mert
alig

meg van győződve,
tétethettek

volna

hogy

hazánk

le hivatottabb

földmivelési

kezekbe,

mint

érdekei
akkor,

midőn

azok

gondozása

Nagyméltóságodra

bízatott,

ki a köz

ügy érdekében kifejtett eddigi munkássága alatt ugy is mint a
kormány

tagja,

s ugy is mint magán ember, a társadalmi és

magán élet terén,
kozott

mindig odaadással

és előszeretettel foglal

a közgazdaság azon ágaival, melyek ezentúl gondozá

sára lesznek bizva, s ki ép ezért nem csak fényes államférfiúi
tehetségeit és mindenki által elismert munkaszeretetét fogja uj
hivatásának

szentelhetni, hanem

is

érvényre

teljesen

erdészet terén,

juttathatja,

ezek helyzetének

azon gazdag
melyekkel

tapasztalatokat

a földmivelés és

és szükségleteinek tökéletes

ismerése folytán, oly bőven bir.
Ezért,

midőn az emlitett választmányi ülés határozatából

tiszteletteljesen
fontos
ki,

van

állásában

hogy

igyekezni

az
fog

szerencsém

Nagyméltóságodat

ezen uj és

üdvözölni, egyszersmind örömmel jelenthetem

Országos Erdészeti Egyesület
szerény

hatáskörében

nézve, hogy Nagyméltóságodnak

teljes odaadással

megtenni mindent arra

az erdőgazdaság előbbvitelét

czélzó intézkedései minél teljesebb sikerre vezessenek.
Mindenesetre

legyen meggyőződve Nagyméltóságod, hogy

az Országos Erdészeti Egyesület törekvése mindig a közérdek
előmozdítására fog irányulni, s mig egyfelől saját hatáskörében
ezentúl is oda fog hatni, hogy az érdekelt közönség felvilágo
sítása, a fontosabb erdőgazdasági kérdések megvitatása és külö
nösen a népies és tudományos szakirodalom erőteljes fejlesztése
által az egészséges nézetek és okszerű erdőgazdasági imeretek
minél szélesebb körben

elterjedjenek

és

meggyökeresedjenek,

addig másfelől teljes odaadással fog közreműködni abban is, hogy
egyrészről a kormány üdvös kezdeményezései számára a talaj kel
lőleg előkészíttessék, s másrészről az életbeléptetett intézkedé
sek sikere társadalmi uton is, minél teljesebben biztosittassék.
Az Országos Erdészeti Egyesület eddig is megtette ezen
irányban kötelességét,

ezentúl pedig annál nagyobb buzgalom-

mai fog megfelelni ebbeli hivatásának, mert bár örömmel kell
elismernie, hogy az utolsó tiz év alatt az erdőgazdaság egész
séges fejlődésének mondhatni minden irányban megvettették az
alapját,

mindamellett

azt is jól tudja, hogy a legtöbb életbe

léptetett intézményeknek

még sok időre és sok ápolásra van

szükségük, mig az életben is szilárdan meggyökeresedve, czéljukat tökéletesen elérhetik.
Az ugyszólva napról-napra folytonosan
felvilágosított

figyelmeztetett

és

közönség ma már mindenesetre egészen máskép

gondolkozik az erdőkről és erdőgazdaságról, mint ezelőtt csak
10—15

esztendővel

is,

de

azt

állítani, hogy e tekintetben

most már semmi kívánni való sem volna hátra, annál kevésbé
lehet, mert az erdőgazdaság természetéből folyik, hogy ennek
érdekei

gyakran

jutnak

ellentétbe

a

birtokosok

pillanatnyi

érdekeivel.
A hazai viszonyokat önállóan, kizárólagos érdekeink szem
pontjából

ismertető

magyar szakirodalom s ezzel kapcsolatban

az ismeretterjesztés és a magasabb és alsóbb színvonalú szak
képzés ügye is kétségenkivül egészen más ma, mint volt rövid
idővel ezelőtt, de a továbbfejlesztésre s erőteljes támogatásra
az

erdészeti

műveltség terjesztésének

ezen tényezői is még

mindig r á vannak utalva. Mindenesetre megfontolandó már most
az a kérdés, vájjon például a selmeczi erdőakadémia megfelelő
berendezése
buzgalma

és

tanárainak

elismerést

érdemlő

képessége

és

daczára is, megfelelhet-e teljesen feladatának akkor,

midőn hallgatóinak száma majdnem minden évfolyamban, tehát
még azokban is, hol a tanítás súlypontja a gyakorlati demonstratiókra esik, meghaladja a százat.
Ép ily jogosult kérdés

továbbá

az is, hogy a Király

halmán, Vadászerdőn és Liptó-Ujváron

utóbbi időben létesített

három

erdőőri szakiskola képes lesz-e elég kiképzett erdőőrt
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nevelni azon sok erdőbirtok számára, melyekben az erdőtörvény
rendelkezései szerint, rövid idő múlva csak szakképzett műszaki
segédszemélyzet lesz alkalmazható?
Ezek az iskolák, miután nem külföldi minta után, hanem
a hazai viszonyok és szükségletek szemmel tartásával rendez
tettek

be,

bizonyára

kitűnő

szolgálatot

tesznek

a

magyar

erdőgazdaságnak, de épen gyakorlati berendezésük folytán egy
bizonyos korlátolt számon tűi nem vehetnek fel növendékeket.
Felette kivánatos volna tehát, ha számuk abban az arányban,
a mint az országos pénzügyi viszonyok megengedik, fokoza
tosan szaporittatnék.
Ép

igy

áll

utóbbi éveknek,
fejlődés

útjára

a melyek

a

dolog sok más kezdeményezésével is az

melyek együttvéve kétségkívül az egészséges
vezették hazánkban

sikerre még

is

csak

is az erdőgazdaságot, de

akkor

vezethetnek,

ha

to

vábbra is gondoskodása tárgyát képezik, ugy a magyar kor
mánynak,

mint

a

közreműködésre

hivatott

testületeknek

és

hatóságoknak.
Igy például az az örvendetes előhaladás, mely az ország
minden részében előforduló kopár és puszta területek befásitása
és újból termékennyé

tétele körül, valamint általában véve a

kisebb elhanyagolt erdőbirtokok beerdősitése terén ujabb időben
észlelhető, általánossá csak ugy válhatik az egész országban,
ha a kormány azon hathatós segélyt, melyet az állami csemete
kertek létesítése és az ezekben termelt csemeték ingyen kiosz
tása

által az illető birtokosoknak nyújtott, ezentúl sem vonja

meg tőlük, hanem

a mennyire csak lehetséges, még fokozot

tabb mértékben adja meg azt nekik.
Hasonlóképen

csak akkor lesz teljesen befejezve a kor

mány azon felette fontos és üdvös kezdeményezése is, melylyel
a községi és volt úrbéres közbirtokossági erdők szakszerű keze-

lésének

nehéz

oldásra

vezette,

kérdését

való kezeltetése

ha

több

vármegyében

az ilyen

fokozatosan

erdőknek

oly sikeres meg

állami

erdőtisztekkel

az ország minden vármegyéjében

keresztül vitetik.
Mindezeket
megérinteni,

a kérdéseket

mert

ezeknek

csupán

azért voltam bátor itt

előkészítésében

részint

kezdemé

nyezés, részint más irányú közreműködéssel az Országos E r d é 
szeti Egyesület is tevékenyen részt vett s mert ennek felemlí
tése kapcsán ujolag is biztosítani óhajtottam Nagyméltóságodat,
hogy az Országos Erdészeti Egyesület teljes készséggel meg
fog ragadni
módot

ezentúl

nyújthat

életbeléptetett
méltóságod
delkezésre

is minden kínálkozó alkalmat, mely neki

arra,

hogy

az

üdvös intézkedések

ezentuli

bölcs

erdőgazdaság

terén

továbbfejlesztését

kezdeményezéseinek

eddig

és Nagy

sikerét,

ren

álló szerény eszközeivel a maga részéről is mindig

előmozdítsa.
Viszont azonban legyen szabad Nagyméltóságodat is kér
nem,

hogy

kitartó

az

Országos

munkásságát

Erdrészeti

becses

Egyesület

figyelmére

szerény,

méltatni

s

de

önzetlen

törekvéseit ép ugy támogatni kegyeskednék, miként támogatták,
különösen

az

erdőtörvény

életbelépése

óta

megújult

ujabb

korszak alatt, nagyérdemű elődei.
Fogadja Nagyméltóságod stb.
Az Országos Erdészeti Egyesület nevében.
Budapest, 1 8 8 9 . május hó.

Tisza

Lajos,

elnök.

