
Káinoki Bedő Albert orsz. fóerdómester és ministeri 
tanácsos 25 éves államszolgálatának jubileuma. 

(Tartatott Budapesten, 1893. évi máiczim hó 4-én.) 

* 
Midőn a jubileumi ünnepély rendezése czéljából megalakult 

végrehajtó bizottság az ünnepély leírását tartalmazó közleménynek az 
»Erdészeti Lapok*-ba való felvételét kéri. rr re nem egyedül az az 
óhajtás indította, hogy ily módon az ünnepélynek története megörökítve 
s egyszersmind azon szaktársainkkal is megismertetve legyen, kik a 
megjelenésben akadályozva voltak; hanem ama körülmény is, 
miszerént a nyilvánosságnak ezen útját tartja legmegfelelőbbnek-, 
melyen tevékenységéről és feladatának mily eredménynyel történt 
megoldásáré)! minden tekintetben teljesen beszámolhat. Az ügy 
fontosságánál fogra azonban e mellett meg kell kívánnia azi is, 
hogy a leírás változattanul télessél: közzé. 

A végrehajtó bizottság. 
* 

A nemzeti s a társadalmi élet mezején, a tudományok 
•s a művészetek körében, a gazdaság, az ipar, a kereskedelem 
terén és általában mindenütt, ahol kulturális törekvésről, 
szellemi fejlődésről s anyagi gyarapodásról és tehát hala
dásról van szó, egyaránt s régóta meggyökeresült az a mély 
erkölcsi értelemmel biró szép szokás, hogy ennek a nemes 
•czélok felé törő haladásnak egyes kiemelkedett momentu
mait emlékbe vésve ü n n e p e t á r g y á v á teszi a hálára 
köteles későbbi kor. 

Avagy ha az előre törekvésnek, az erőtől vezetett 
haladásnak szembetűnő sikerei életben találják még a mun
kást, kinek lelkéből ama törekvés táplálkozott s a kinek 
izmaiban az a mozgató erő megtermett; s ha olyan vala a 
törekvés s olyanok a folyton haladva elért sikerek, hogy 



2 Ifi 

azokat már az együtt harczolók kora megértheti, átérezi és 
tudja megbecsülni is: alkalmat keres s ha talált, ünnepet 
ül az elismerés, hogy ünnepeltjében a nemes erőt s a tiszra 
akaratot babérra méltatva, benne, a munkásban, megtisztelje 
egyúttal a becsületes munkát, a mit az igazi haladás hivei 
az e m b e r sarkalatos és örökös parancsoló törvényének tekin
tenek. 

Ilyen alkalomra talált a magyar állami erdőtisztikar az 
első magyar országos főerdőmester államszolgálatba lépé
sének huszonötödik évfordulójában, hogy ünnepeltjének, Bedő 
Albertnek, átnyújtsa az elismerésnek szeretet gondjával ösz-
szeválogatott s a tisztelet erejével koszorúba font hervad-
hatlan babérágait. 

Csak alkalom kellett: az ünnepélynek minden egyéb 
kelléke régóta megvolt. 

Régóta folyt a küzdelem a magyar erdészet elhintett 
s csirát vetett első magvainak erős fákká fejlesztése érde
kében; és e nagy küzdelemben ő volt régóta folyton a vezér, 
a kifáraszthatatlan munkások elseje. Régóta magot teremnek 
már a fák, pedig e magvak mindegyike a haladás egy-egy 
ujabb mozzanatának csiráját rejtegette, a mely midőn elő
tört, egy-egy uj, korszerű, hasznos intézménynek kezdette 
meg reményekkel teljes életét, s igy a sikereknek egész 
sora termett nyomról-nyomra elő folytonos tevékenységének 
hosszú ideje alatt. És végül törekvéseinek jogosultságát, 
czéljainak igazságát s az ő kipróbált erejétől előrehajtott 
haladás vívmányainak, sikereinek messzeható fontosságát 
megérté jól kora, megbecsülték s méltatták azok, kik bírá
latra illetékesek, s átérezték mélyen mindazok, a kik az ő 
eszméinek megvalósításában a munkából is részhez jutottak. 

S a mi pedig kellett ahhoz, hogy az ünnepély igazán 
ünnepe legyen a magyar államerdészetnek, sőt általánosab-



ban: a magyar erdészetnek, — s oly ünneppé lett legyen, 
melyről a magyar sajtó legtekintélyesebb képviselői kivétel 
nélkül s egyhangúlag a legélénkebb érdeklődéssel s mind
nyájunkra nézve örvendetes meleg elismeréssel nyilatkoztak : 
meg v o l t a l e l k e s e d é s is a résztvevőkben, a mit a 
szak és annak legtekintélyesebb munkása, vezére iránt érzett 
szeretet tartós tüze lobbantott föl. 

E szép s mindnyájunk emlékezetében időkön át meg-
őrizésre méltó ünnepély lefolyásáról s a hozzá fűződő moz
zanatokról akarunk hű képet nyújtani az Erdészeti Lapok 
t. olvasói elé, megörökítendő mindezeket a messze utókor s 
szakunk majdani történetírójának tolla számára. Hű képet 
erős vonásokból azzal a czéllal és benső óhajtással, hogy e 
kép a kitartó munka árán kiérdemelt elismerés feltünteté
sével fellenditse mindnyájunkban a munkaszeretetet; hogy e 
kép az utókor előtt az erkölcsi erőtől támogatott törekvés 
diadaláról tanúskodjék; és hogy e kép a mi korunk tevé
kenysége és alkotásai felett s e kor munkásainak az ügy 
iránt s az ügy legnagyobb bajnokai iránt érzett lelkesültsége 
felett majdan szigorú Ítéletet mondó történelemnek tartalmas 
adatokat szolgáltasson. 

* 
Az ünnepély rendezésének gondolata nyilvánosan leg

először az Országos Erdészeti Egyesület mult évi közgyűlése 
alkalmával jutott kifejezésre, midőn br. Feilitzsch Arthur a 
központi, s a v i cl ékrő l f e l u t a z o t t á l lami e r d ő t i s z t e k 
k ö r é b e n az ünnepély rendezését illetőleg határozott indít
ványt terjesztett elő. Az indítvány természetesen általános 
tetszéssel s egyhangú helyesléssel fogadtatott, s a jelen 
voltak egyértelmüleg megállapodtak abban, hogy Bedő 
Albert országos főerdőmester és ministeri tanácsos urnák 
tiszteletére az államerdészet kötelékébe történt belépésének 



1893. évi február hóban bekövetkező 25-ik évfordulója alkal
mával az ő nagy érdemeihez méltó fényes ünnepély rendez
tessék. 

E czélból az értekezlet az állami erdészet összes vidéki 
hivatalának főnökeiből a végrehajtó bizottságot megalakítván, 
elhatározta, hogy az évfordulót itt Budapesten megtartandó 
bankettel és valamely emléktárgy átnyujtásával ünnepli meg 
s hogy az átnyújtandó emléktárgy előállításához megkíván
tató k ö l t s é g fedezésére az aláírás gyűjtése kizárólag az 
á l l a m i s z o l g á l a t b a n á l l ó e r d ő t i s z t e k körére szo
rítkozzék. *) 

Az értekezlet egyúttal az aláírási ivek összegyűjtésére 
s a befolyt pénz kezelésére Havas József kir. erdőfelügyelőt 
kérte fel. 

Az ünnepély rendezésére alakult végrehajtó bizottság 
f. évi február hó 4-én Budapesten ujabb értekezletre gyűlt 
össze, melyen aztán az ünnepély napját kitűzte, a részletes 
programmot megállapította s az emléktárgy megválasztása 
kérdésében a már előzetesen szerzett tájékozás alapján az 
eléje terjesztett terv elfogadásával szintén végleges megálla
podásra jutott. 

Az emléktárgynak megválasztása kétségtelenül igen 
kényes és igen fontos feladatot képezett, s hogy a választás 
mégis jól történt, hogy az állami erdőtisztek a maga nemé
bon páratlan emléktárgyat nyújthattak át ünnepeltjüknek, 
ebben azoknak van érdeme, a kik jó tanácsért Stróbl Alajos 
akad. szobrász úrhoz fordultak; bár az érdemnek oroszlán 

*) A begyült pénzekről Havas József kir. erdőfelügyelő által készített 
számadás, melyet a végrehajtó bizottság e ezélra kiküldött három tagja vég
legesen felülvizsgált, a budapesti kir. erdőfelügyelőség hivatalos helyiségében 
bárki áttal megtekinthető. 

A végrehajtó bizottság. 



része igy is a lángelméjü művészé marad, ki az emléktárgy 
megteremtésével az erdészetnek s épen a mai magyar erdé
szetnek tökéletes szimbólumát teremtette meg s ezzel mű-
kritikusok irányadó véleménye szerént a képzőművészetek 
terén egyúttal egy uj iránynak is megvetette alapját. 

A február 4-ki értekezleten megállapított programmról 
szóló értesítés kibocsátása után napról-napra növekedett a 
jelentkezők névsora, ugy hogy február hó végén a részt
vevők száma már közel háromszázra rúgott. E szám azonban 
a következő napokon is gyarapodott, sőt még az ünnepély 
napján is többen előjegyeztették magukat olyanok, kik elha
tározásukban előbb körülményeiktől akadályozva voltak. 

Márczius hó 2-án sokakat látni lehetett már a vidékiek 
közül, s a következő nap folyamán majdnem mindnyájan 
megérkeztek, csak a közelről valók hagyták az utazást a 
legutolsó nap reggelére. 

Régi ismerősök, sorsuk által barátságos együttlétből 
messze távolba szétválasztott jóbarátok találkoztak egymással 
hosszú idők után; nem csoda tehát, sőt igen természetes, 
hogy az ünnepélyt megelőző napok is már igen kedélyesen 
teltek el. Az érintkezési pontot egymással ezelőttről isme
retlenek is könnyen megtalálhatták közös érdekeinkben; a 
társulás szelleme pedig, és az üde, jó kedély, a miből a 
vidék szabadabb, frissebb levegőjében, az erdők egészséget 
adó környezetében élő szaktársak bőven hoztak fel most is 
magukkal, csakhamar megfonta a barátság kötelékét az egy 
azon életpályán haladók és szakmájuknak haladása, fejlődése 
ügyében érdektársak között. 

Igy aztán az ünnepélyre, melynek kezdete a végre
hajtó bizottság utolsó értekezletén megállapított programm-
ban márczius hó 4-ének délutáni 4 órájára lett kitűzve, már 
nagyobbára ismerősökként jelentek meg a résztvevők az 



Országos Erdészeti Egyesület székházában, melynek köz
gyűlési nagyterme lett a megelőző napokban e czélra 
berendezve. 

Az emléktárgy részére legalkalmasabb helyül a nagy 
terem nyugoti felén, az 0 Felségét ábrázoló életnagyságú 
olajfestménytől balra eső szegellet kínálkozott. A diszités 
munkáját Földi János központi erdőmérnök végezte a besz
terczebányai erdőigazgatóságtól érkezett nyir- és fenyő-fák 
felhasználásával, és a magára vállalt feladatot magának Stróbl 
Alajosnak, az emléktárgy művészének jelenlétében s szives 
közreműködése mellett, most is a tőle megszokott gondos 
ízléssel oldotta meg. 

Az emléktárgy, miként már emiitők, az 0 Felségét 
ábrázoló olajfestménytől balra, két magas fenyő között állott; 
mögötte fiatal lucz és jegenye fenyők áthatolhatlan sűrűjéből 
egy-egy nyirfának kérge fehérlett elő, melynek levéltelen 
vékony ágai a fenyőgalyak üde zöldjéből kibontakozva, 
összefonódtak az emlékszobor derékban letörött fenyőfájának 
csüngő ágaival. E háttérből megkapó szépséggel domboro
dott ki a műremek minden alakja s az egész képnek össz
hatása, a mit a dorongfából összerótt, negyedkör alakú korlát 
egészített ki, egyáltalán igen kellemes benyomást tett a 
szemlélőkre. 

A fellobogózott székház környéke az ünnepély napjának 
délutánján már jóval 4 óra előtt megélénkült; az enyhe, 
derűs időben tett sétájokból gyalogszerrel kisebb-nagyobb 
csoportokban érkezők egymást érték; majd mind sűrűbben 
robogtak a feljáró elé a kocsik is, melyekből ünnepi díszbe 
öltözött alakok léptek elő; s már négy órakor az e czélra 
valóban kicsinek bizonyult közgyűlési nagyterem a szoron
gásig megtelt. 

Az érkezők között örömmel láttuk W e k e r l e Sándor 



ministerelnölíöt, gr. B e t h l e n András földmivelésügyi mi-
nistert, báró B á n f f y Dezsőt, a képviselőház elnökét, 
gr. S z é c h é n y i Pál belső titkos tanácsost, F e j é r Miklós 
földmivelésügyi államtitkárt, M a t l e k o v i c s Sándor nyu
galmazott földmivelésügyi államtitkárt, K e r p e l y Antal 
min. tanácsost, a kik mellett az első sorban ott voltak még 
az ünnepély diszét emelve, K o m j á t h y Béla, M ü n n i c h 
Aurél. K i r á l y Ferencz orsz. képviselők, T i s z a László, 
br. E ö t v ö s Loránd stb. stb. Kivülök jelen volta földmivelés
ügyi ministerium erdészeti főosztályának tisztikara teljes 
számban, a külső erdőhatóságok főnökeinek nagyobb része 
összesen közel háromszáz állami erdőtiszt; továbbá a sel
meczbányai erdőakadémiának, a magánerdők tisztikarának, 
Selmecz- és Bélabánya sz. k. városnak, s a budapesti nem
zeti hajós-egyletnek küldöttsége. 

Kevéssel négy óra után diszküldöttség ment br. Feilitzsch 
Arthur vezetése mellett az ünnepeltért, ki a küldöttségtől 
kisérve teljes diszbe öltözötten, mellén a számos érdem
renddel a jelenvoltak viharos éljenzése közepette lépett a 
terembe. 

A lelkesedés csillapodtával, mikor a meg-megujuló 
éljenzés utolsó hangjai is elvesztek a nyomon következett 
néma csendben: az állami erdőtisztek szónoka, a máramarosi 
m. kir. erdőigazgató, S ó 11 z Gyula főerdőtanácsos lépett 
az ünnepelt elé, s e nagy figyelemmel hallgatott, de közben
közben lelkes éljenzéstől megszakitott következő tartalmas és 
hangulatteljes beszédet intézte hozzá: 

»Méltóságos országos főerdőmester ur ! Nagyra
becsült szaktársunk ! Tisztelt barátom ! A bölcs vezetésed 
alatt álló állami erdészeti tisztviselők nevében és megbízá
sából jelenünk meg előtted, hogy állami hivataloskodásod-
ban tanúsított sikerdus működésednek 25-ik évfordulója 



alkalmából őszinte szívvel üdvözöljünk (É l j enzés ) és ki
fejezést adjunk azon nagyrabecsülésnek és ragaszkodásnak, 
tiszteletnek és szeretetnek, melylyel irántad viseltetünk 
(Ha l l j uk ! H a l l j u k ! ) s melyet körültekintő s czéltuda-
tos tevékenység, fáradhatatlan munkálkodás, méltányos és 
tapintatos bánásmód által önmagad vivtál ki magadnak. 
(Ugy van!) 

Huszonöt esztendő ! ( H a l l j u k ! H a l l j u k ! ) Milyen 
hosszú idő az ember életében és milyen rövid az erdészet 
és erdőgazdaság körében ( T e t s z é s ) , a hol a vetést az 
az aratástól, a kísérletet az eredménytől évtizedekre ter
jedő s gyakran évszázadot is felülmúló időszak választja el 
egymástól; a hol az erdész vajmi ritkán jut abba a sze
rencsés helyzetbe, hogy munkálkodásának zsenge csemetéit 
mindvégig ápolhassa vagy az általa telepitett erdő hüs 
árnyékában pihenhessen; ( I g a z ! U g y van! j a hol a hi
vatás az elődök hagyományának megőrzése és annak óva
tos kihasználása, a feladat a kihasználás lehetőségének biz
tosítása az utódok számára. ( U g y van!) Minthogy pedig 
itt a fáradozás gyümölcsének közvetlen élvezője alig lehet 
valaki: az erdészet terén nem az önérdek, hanem az elő
dök iránti báladatosság mellett az utódok jólétének előmoz
dítására irányzott törekvés serkent és buzdít a csendes 
munkásságra. (Elénk t e t s z é s . ) 

De ha végig tekintünk az alkotások hosszú során, me
lyek az erdészet terén a lefolyt időszak alatt jöttek létre 
s ha azoknak az állami háztartásra való horderejét és ki
hatását mérlegeljük s az időt nem naptár szerint számítjuk, 
hanem az ezen idő alatt létesített alkotások fontosságához 
és mennyiségéhez képest mérjük: akkor a lefolyt időszakot 
hazai erdészetünkre nézve is hosszúnak mondhatjuk (Hal l 
j u k ! H a l l j u k ! ) . 



Ezen korszak alkotásai közé tartozik az erdészet és 
az erdők gondozóinak megmagyarosodása ( U g y van ! ) 
elkülönítése más gazdasági ágaktól és az erdészeti szak 
tekintélyének és ápolói társadalmi állásának emelkedése 
( I g a z ! ) ; az országos erdészeti egyesület alapitása, mely a 
bölcs és erélyes kéz alatt aránylagosan rövid idő alatt 
megszilárdult és felvirágzott (Ugy van!) , a magyar erdé
szeti irodalom megteremtése s fejlesztése; az erdőőri szak
oktatás szervezése; a mértföldekre terjedő kopár terüle
teknek befásitása ; az állami erdők okszerű gondozása; bel
terjesbe óvatos erdőgazdaság életbeléptetése s folytatása; 
a használat és a jövedelem tartósságának biztosítása; az 
erdő törvény megalkotása s ezen az erdészetre nézve kor
szakot alkotó s a közjó előmozdítására nélkülözhetlen, de 
itt-ott magánérdekekbe ütköző törvény életbeléptetésével 
járó nehézségek leküzdése. ( I g a z ! U g y van! ) 

Állami hivataloskodásod első napjától fogva, sőt mond
hatnám már jóval az előtt is, az elősorolt nagy feladatok 
és alkotások mellett még számos kisebb-nagyobb fontosságú 
intézkedések létesítésénél is tevékeny részt vettél. Es mi, 
kik a lefolyt időszakot egészben vagy részben veled együtt 
átéltük, igen jól tudjuk, hogy ezen alkotásoknál mint út
törő, azok legtöbbjénél pedig mint körültekintő munkave
zető ernyedetlenül fáradoztál (Ugy van!) és hogy áthatva 
az erdők nagy fontosságától a közjó érdekét az erdészet 
érdekeivel, mint igaz hazafi összhangba hozni s az utób
biakat, mint szakférfi elősegíteni törekedtél. ( I g a z ! U g y 
v a n !) 

E téren szerzett kiváló érdemeid általános elismerésre 
találtak, midőn dicsőségesen uralkodó apostoli királyunk 
( É l j e n z é s ) többszörös kitüntetésben kegyeskedett része
síteni; midőn a magyar tudományos akadémia az erdészeti 
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irodalom terén kifejtett tevékenységedért tudós tagjainak 
sorába vett fel; midőn a közbizalom ós tisztelet az orszá
gos erdészeti egyesület alelnöki székébe ültetett; midőn az 
állami erdészeti tisztviselők kötelékében az első helyre 
emeltettél s nevednek jó hire nemcsak e hazában, hanem 
ennek határain tul is elterjedt. ( I g a z ! U g y van!) 

Szaktársaid nagyrabecsülését fokozza, hogy elismerik, 
hogy mindazt, a mit elértél s minden sikert csak saját 
magad erejének, tántoríthatatlan jellemednek, szellemed 
hatalmának s kitartó munkakedvednek köszönheted ( E l é n k 
t e t s z é s s é l j e n z é s ) . 

Ámde az örvendetes és mindenütt észlelhető fejlődés 
daczára is ki volt és ki van téve az erdészet és az e 
téren kifejtett működés ellenvetéseknek és talán nézetelté
résből származó kifogásoknak. ( H a l l j u k ! H a l l j u k ! ) 
Könnyen érthető tehát, hogy az igazolatlan támadások az 
önérzetes férfi kebelében keserűséget szülnek. ( H a l l j u k ! 
H a l l j u k ! ) De e keserűség csiráit és elburjánzását el kell 
fojtania és nyomnia egyrészt a becsületes és lelkiismeretes 
ténykedés öntudatának, másrészt pedig annak, hogy kifogá
sok csak ott merülhetnek fel, a hol az újítással kapcsolat
ban haladás észlelhető. ( E l é n k t e t s z é s . ) Ha a gazdál
kodás az elődök által kivájt kerékvágásban minden nyom 
nélkül tovább döczög, ha tehát nincs ujitás: akkor kifogá
sok sem tehetők, mert nincs mit megtámadni. ( I g a z ! 
U g y van!) 

A mult alkotásainak felidézése bizalmat gerjeszt a 
jövő iránt s biztosítékot nyújt arra nézve, hogy nemcsak 
az erdészet jogos érdekei, hanem egyszersmind az állami 
erdészeti tisztviselőknek képzettségökhöz és társadalmi állá
sukhoz mért méltányos igényei is kielégítést fognak találni. 
(É lénk h e l y e s l é s . ) 



De felhagyva a visszapillantással a múltra s bizva a 
jobb jövőben: állapodjunk meg a jelenben ( H a l l j u k ! 
H a l l j u k ! ) 

Kérünk tehát ( H a l l j u k ! H a l l j u k ! ) , hogy itt ezen 
emléket ( S z ó n o k f é l r e v o n j a az e m l é k e t t a k a r ó 
l e p i et), melyet barátságunk és hálánk jeléül ajánlunk fel 
jó indulattal elfogadni kegyeskedjél. ( E l é n k h e l y e s l é s . ) 

Szimbóluma ez az Erdészetnek, s az e téren kifejtett tevé
kenységednek és a létesített alkotásoknak (E1 j e n z é s); remek 
alkotása egy lángeszű művész gyakorlott vésőjének. (Ugy 
van!) Ezen emlék, mint az erdészet eszményesitése, méltó arra, 
hogy azt itt az erdészet otthonában ajánljuk neked fel s 
kérünk is téged, hogy valahányszor tekinteted a zsenge 
csemetét ültető fürge leánykára, vagy a ledöntött vén fenyőfa 
tuskójánál bnsuló ránczbaszedett homlokú favágóra esik, vagy 
pedig szemed az elmúlt korszak legnagyobb alkotásán az 
erdőtörvényen megakad és te gondolatokba elmerülve talán 
aggodalomteljesen kérdezed magadba, hogy vájjon meg fog
nak-e valósulni azon remények, a melyeket a haza s az 
erdészet érdekében annak idejében az erdőtörvényben kö
töttél: jusson eszedbe mindannyiszor, hogy vannak tiszt
viselő társaid, a kik ugy, mint eddig, ezentúl is szerény 
munkatársaid lesznek ( E l é n k h e l y e s l é s ! ) és a kik a 
haza s szakmáj ok iránti kötelességérzettől áthathatva kö
telességüknek fogják tartani, téged az erdészet előmozdítá
sára irányzott törekvésben és intenczióid megvalósításában kö
vetni s teljes erővel hűségesen támogatni ( U g y van!) 

Fogadd még egyszer őszinte üdvözletünket s azon kí
vánságunkat, hogy az egek Ura engedje meg, hogy Te, 
mint a munka embere, szakunk érdekében friss erővel s 
tartós egészségben még sokáig sikeresen működhessél (Él
j e n z é s ) s hogy ezzel együtt teljesedjék be az, amit egy-
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begyült szaktársaid, barátaid és tisztelőid egy szívvel egy 
lélekkel hangoztatnak, hogy szeretett családod körében bol
dogságot élvezve s boldogulást nyújtva, az emberi élet 
legeslegvégső határáig boldogul élj!" ( H o s s z a s é l é n k 
éÍj e nz é s.) 

A lelkesedés e szép szavak elhangzásakor újra és újra 
élénk éljenzésben tört ki s még akkor is nehezen csillapodott 
le, midőn az országos főerdőmester megilletődöttségtől át
hatott nyugalommal ajkaira vette a köszönet szavát s el
mondta a mély érzésből és szép gondolatokból összeszőtt 
következő beszédet: 

»A legteljesebb hálaérzéssel szivemben fogadom és 
köszönöm ezt a kitüntetést, melyben engem állami szolgá
latomnak 25-ödik évfordulója alkalmából tisztelt barátaim 
és jóakaróim a mai napon részesítenek (Éljenzés) s 
azt az emléket, mely egy geniális művészünk örökbecsű 
alkotása. ( H a l l j u k ! H a l l j u k ! ) Huszonöt év az emberi 
életben sok, de annak, ki a szolgálat huszonötödik évét 
ünnepli, be kell látnia, hogy az ünnepély csak családias 
jellegű lehet, mert 25 év a közszolgálat terén, az ország 
és nemzet életében csak kevés. (Ugy van!) Én tehát való
ban családias jellegűnek óhajtom az ünnepélyt tekinteni, 
jóllehet csekély személyem ily kiváló férfiak előtt jelen
hetik meg. (É l j enzés . ) 

Hogy mi történt 25 év alatt az erdészet körében : ezt 
tisztelt barátom hiven vázolta. A történtekben az én csekély
ségemnek van ugyan része, de ez aránylag a csekélyebb 
rész, mert én csak eszköz valék. ( H a l l j u k ! H a l l j u k ! ) 

Szerencséjére Magyarországnak mindig voltak a kor
mány kebelében az ország és a nemzet háláját kiérdemelt 
oly ministerek, kik szívesen foglalkoztak az erdészettel s 



a kik örömmel szentelték bokros munkakörüknek ide jut
ható részét az erdészet érdekeinek szolgálatára. ( É l j e n z é s . ) 

Ma is oly ministert üdvözlünk szakunk élén, a ki 
teljes rokonszenvvel és odaadással munkálkodik az erdészet 
ügyén. ( É l é n k é l j e n z é s . ) 

A siker tehát nagy részben azon kiváló honfiak és 
kormányférfiak működésének tulaj donitható, kik a kormány 
kebelében jó akaratú figyelmöket az erdészeti ügyre for
dították. ( É l j e n z é s . ) 

A siker többi részének osztályosai tisztelt barátaim: az 
erdészeti szakférfiak, kiknek apraja-nagyja, velem együtt dol
gozott, kiknek mindenike szerényebb vagy tágabb hatás
körben, de magához illő fáradsággal, szorgalommal és oda
adással igyekezett, a részére jutott munkakört betölteni. 

Az egyik volt a fának ága, a másik törzse s a har
madik galyja s levele, de mindegyik dolgozott azon, hogy 
a magyar erdészet életfája erőssé legyen. (Te t szés . ) 

En e munkások között voltam és ha e körben lehetett 
munkásságomnak sikere: köszönhetem ezt ama jó tanács
nak, melyet édes anyám adott, midőn azt mondta: ha azt 
akarod, hogy czéljaid valósuljanak, kérjed az Isten segít
ségét és tiszteljed őt; ha azt akarod, hogy téged a jók 
szeressenek, légy magad is jó és szeresd felebarátaidat s 
ha akarod hogy mások hozzád igazságosak legyenek, légy 
te is mindig igazságos, s teljesítsd kötelességed minden
kor. ( T e t s z é s . ) 

Ezek az elvek vezettek életemben mindig s azt hi
szem ezek mellett az elvek mellett juthattam csak oda, 
hogy barátaim, jóakaróim és elöljáróim azon fényes meg
tiszteltetésben részesítsenek, mely ma jutott osztályrészemül 
( É l j e n z é s ) s hogy tisztviselőtársaim oly odaadással támo
gassanak, a minőt részökről eddig is tapasztaltam. (E1-



j e n z é s . ) En a jövőre is ígérem, hogy erdészeti ügyünket 
a leghívebb odaadással s a legtisztább igyekezettel fogom 
szolgálni ugy, a mint ezt eddig is tettem. ( É l j e n z é s ) 
Tiszttársaimnak pedig igérem, hogy szivemben örök emlé
kül őrzöm meg mai megtiszteltetésemet, hogy szívesen 
állok tanácsukra s hogy mint eddig, ugy ezentúl is szíve
sen szolgálom szakunk munkásainak érdekeit. ( É l j e n z é s . ) 

És azt hiszem, hogy a mai nap alkalmával irántam 
tanúsított figyelemért legméltébb köszönetem csak az lehet, 
ha viszonzásul megígérem, hogy erdészeti ügyünk szolgála
tában társaimmal mindaddig megmaradok, mig egészségem 
megengedi és szerény tehetségem annak javára működhetik 
s hogy szivem és erőm teljes odaadásával igyekszem ezen
túl ís a magyar erdészet terén a magyar erdőgazdaságnak 
szolgálatára lenni, óhajtván azt, hogy hazánk javára a ma
gyar erdőgazdaság minél szebben viruljon.« ( E l é n k é l 
j e n z é s . ) 

Azután br. B á n f f y Dezső, mint egyesületünk másod
alelnöke, az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválaszt
mánya nevében üdvözölte az országos főerdőmesterben az 
egyesület első alelnökét a következő szavakkal: 

«Az államilag alkalmazott erdészek üdvözletüknek, tisz
teletűknek és ragaszkodásuknak jöttek ma el kifejezést adni. 
( H a l l j u k ! H a l l j u k ! ) Legyen szabad tehát nekünk is Méltó
ságodat, mint az országos egyesület igazgató választmányának 
alelnökét, nekem pedig alelnöktársamat, üdvözölnünk ez alka
lomból, ( É l j e n z é s ) , hogy ekkép mi is, kik nem a szolgálati 
viszony rendén, de a szakmüködés terén haladtunk Méltó
ságoddal, meghozzuk elismerésünket azon teendőkért és mun
kásságért, melyet Méltóságod a magyar erdészet fejlesztése 
és egyletünk felvirágoztatása érdekében kifejtett, minek 
következtében egyik és pedig döntő tényezője lett annak, 



hogy Magyarország a gyakorlati gazdaság terén is szép sike
reket mutathat fel. ( É l j e n z é s . ) 

Adja Isten, hogy Méltóságod egyletünk élén még sokáig 
működhessék; hogy egyletünknek döntő tényezője legyen; 
hogy azt, a mit a magyar erdészet fejlesztése körül elért 
eredmények már is biztosítanak, a nemzet a jövőben öröm
mel élvezhesse (Elénk helyeslés és tetszés) és hogy az együtt
működés sikerét látva, az ország büszkén emlékezzék meg 
arra, hogy a magyar erdészet szakszerű megteremtője Bedő 
Albert.« ( H o s s z a s é l j e n z é s . ) 

Utánna Horváth Sándor m. kir. erdőigazgató, egyesüle
tünk titkára, gr. Tisza Lajos, ő Felsége körüli minister-
nek, mint egyesületünk elnökének üdvözlő levelét nyújtotta át, 
ki a külföldön időzvén, a személyes megjelenésben gátolva volt. 

Nyomon követte őt a selmeczbányai bányászati és erdé
szeti akadémia küldöttsége élén Fekete Lajos m. kir. erdő
tanácsos, akad. tanár, ki az akadémia tanári karának nevében 
rövid üdvözlő szavak mellett két diszes albumot nyújtott át 
az ünnepeltnek. 

Utánna a nemzeti hajós-egylet küldöttsége következett, 
melynek élén dr. Szohner Lajos, a hajós-egylet tagjai által 
küldött szép albumot e szavakkal adta át: 

«Méltóságos Uram! Szeretett Elnökünk! A nemzeti 
hajós-egylet tagjai nevében jelentünk meg előtted, hogy köz
hivatali fényes pályád negyedszázados évfordulója alkalmából 
mi is kifejezést adjunk tiszteletünknek, szeretetünknek és 
ragaszkodásunknak, a melyet irántad mindnyájan, egytől-
egyig érezünk. 

Negyedszázadot töltöttél el a közpályán; hogy minő 
eredménynyel, azt mutatja azon magas állás, a melyre kizá
rólag képességeid, tiszta és szilárd jellemed és kötelessé
geidnek törhetlen szorgalommal való teljesítése Téged fel-



emelt, és mutatja még- inkább azon általános szeretet és 
öröm, a melylyel pályatársaid e napon is környeznek és 
üdvözölnek. 

Irigyeljük azokat, a kik Téged már 25 óv óta vall
hatnak magukénak, mert egyletünk csak rövid két év óta 
részesült azon szerencsében, hogy annak elnökségét elfogadni 
kegyeskedtél. 

De ezen aránylag rövid idő alatt is sokat fáradtál és 
tettél egyletünk érdekében; már az első percztől fogva meg
hódítottál mindenkit és hálásan vettük barátságodat, a mely
lyel minket megtiszteltél. 

Azt kívánjuk egyletünknek, de azt kívánjuk Neked is, 
kedves Elnökünk, hogy mi is bírhassunk Téged 25 évig és 
mi is megülhessük elnökséged 25 éves jubileumát. 

Fogadd szívesen a mai nap emlékére ezen általunk 
aláirt lapokat, a melyekhez azon szívből jövő kívánságunkat 
csatoljuk, hogy az Isten sokáig éltessen boldogságban és 
egészségben kedves családoddal együtt!» 

Hasonlóan meleg hangú üdvözlő szavakat mondtak még 
Selmecz- és Bélabánya sz. kir. bányaváros küldöttsége élén: 
Krausz Sándor erdőmester; a horvátországi kir. erdőtisztek 
küldöttsége élén horvát nyelven: Durszt Emil kir. erdő-
igazgató ; a selmeczbányai erdőakadémia hallgatóinak kül
döttsége élén: Koller Károly erdőakad. hallgató és végül a 
magyarországi magánerdők tisztikarának küldöttsége élén: 
Yanke Sándor primási erdőmester. 

Az ünnepeltnek minden egyes küldöttséghez volt egy-
egy szívélyes mondása, melylyel köszönő szavait megtoldotta. 

Az utolsó üdvözlő beszéd elhangzásával a szép ünnepély 
véget ért. 

A jelenvoltak azonban nem távoztak el mindjárt, hanem 
ismerős jó ismerőst keresve, kisebb-nagyobb csoportokba 



szedődtek össze, s élénk beszélgetéssel, vagy a remek alko
tásnak, az emlékszobornak szemlélésével tölték az időt; ám a 
legtöbben az ünnepelt körül csoportosultak, alkalmat keresve, 
hogy egyenkint, személyesen is kifejezhessék tiszteletüket s 
üdvözölhessék őt. 

Majd lassankint oszladozni kezdett a nagy tömeg, elcsen
desedett a terem; — mikoron azonban az emlékoszlopnak 
szimbolikus alakjai teljesen magukra maradtak a lucz fenyők 
és jegenyék néma környezetében: megélénkültek a Hungária 
földszinti nagy termei, hol az imént eltávozottak nagy része 
akkorra már összegyűlve volt. 

* 
Mielőtt az ünnepély második részének, a mindvégig 

kedélyes hangulatban lefolyt társas vacsorának leírásába 
fognánk, megismertetjük a t. olvasókkal magát az emlék
tárgyat, valamint azon emlékalbumok és üdvözlő iratok 
tartalmát, melyeket a megjelent küldöttségek az ünnepélyen 
az országos főerdőmesternek átnyújtottak. 

Az emléktárgy alakját a jelen füzethez mellékelt 
mii lapon, melyhez a fametszetet fényképi felvétel után 
Morelli tanár készítette, képben is bemutatjuk. S ha ezen 
mülapot, mely az emléktárgy alakját hiven adja vissza, 
nem tartjuk elegendőnek a remekműnek megismertetésére, 
hanem szemügyre véve annak legapróbb részleteit, s szóban 
is megkíséreljük a művész alkotását a kép szemlélőinek 
lelki szemei elé varázsolni: tesszük ezt egyfelől ama kegye
lettel, melylyel az emléket a mai magyar erdészet szimbó
lumaként az ünnepeltnek mi, magyar állami erdőtisztek, 
emlékül adtuk, másfelől azon tiszteletnek illusztrálására, 
melylyel a művésznek adózunk, ki éles tekintetével a mi 
gondolataink, eszméink közé behatolva, teremtő erejével 
azt a szimbólumot megalkotta. 



Nem vesszük azonban a müvet a 8tyl szabályainak, a 
művészi hatás törvényeinek, avagy a kompoziczióbeli egyöntetű
ség követelményeinek szempontjából birálgatás alá; ez a mű-
kritikusok dolga, a kik különben — s ezt viszont elhallgat
nunk nem lehet, — nem hogy kifogásokat emeltek volna, 
de értesülésünk szerént teljes elismeréssel szóltak a műről. 

Az meg inkább a művészekre tartozik, hogy Stróbl 
ezen alkotásával egy uj iskola, vagy legalább uj irány 
alapját vetette meg, midőn megmutatta, miként lehet a 
művésznek kicsiben is nagyot alkotva behatolnia a közélet 
terén érdemeket szerzett munkás dolgozó-szobájába, szobrot 
emelve ott bennt a négy fal között a sokat fáradt munkás 
szeme elé megnyugtatóul a megpróbáltatásokért, lelkesítőül 
a tovább működésre. 

Azt pedig, hogy a mienkhez hasonló emléktárgynak 
nemcsak müértékénél fogva is több becse kell, hogy 
legyen arra nézve, kinek az átadatik, bármely más nemű 
emléknél, ugy hisszük, mindenki egyszerre belátja, s be 
fogja látni majd a társadalom is, s ünnepeltjeit ezentúl 
banális emléktárgyak helyett bizonyára a mienkhez hasonló 
alapeszméjü alkotással iparkodik meglepni. 

Mi az emléktárgyat csak újból megrajzolni akarjuk, 
kiolvasva az alakokból, a jelképekből, a kompoziczióból ama 
gondolatokat, melyeket a művész azokban megörökített. — 

Az emlékmű fehéren erezett sötétzöld márvány tömbön 
nyugvó talapzatból, s a rajta lévő tulajdonképeni szobor
műből áll. 

A talapzat tömege díszesen kivésett tölgy-oszlop, 
melynek élei elől szélesen lefaragvák; az igy nyert lapok 
éleinél, ugy az oszlop hátsó felénél mindkét oldalon, egy-
egy, s igy összesen hat márvány oszlop nyúlik le a talap
zatnak kiszélesedő alsó részére, két oldalt s elől mintegy 



elálló keretet képezve azon alakzatoknak, amik a felül 
csúcsives, s kissé bemélyesztett oldallapokra vésve vannak. 

A bal oldalra vésett féldombormü a Bedő-gátnak lát
képét ábrázolja ; jobbról pedig erdei magány látképe látszik. 
Egy részlet ez a magas hegység erdeiből, hol a vén fák 
gyökerei felett mélyen a hegy oldalba vájódva vadpatak 
vize zuhog alá a völgybe; odább sürü bokroktól övezve a 
hegy belsejéből kitört barlang ürege néz elő, mintha csaK 
abból lépett volna ki az a kis erdei manó, mely a barlang 
szája előtt fejszével kezében leselkedve áll a talapzat alsó 
párkányzatán. (Ennek az erdei manónak fején Stróbl Alajos 
arczvonásait lehet felismerni.) 

A mellső lapon igen csinos ékítményekkel szegélyezve 
az ajánlás szavai vannak bevésve: 

KÁLNOKI 
BEDŐ ALBERT 

ORSZÁGOS FŐERDŐMESTER 
M. KIR. 

MINISTERI TANÁCSOS 
ÁLLAMI SZOLGÁLATÁNAK 

25 
ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL 

AZ ÁLLAMI 
ERDŐTISZTEK. 

Ezen felirat felett a »Kálnoki Bedő« család czimere 
látszik diszes faragványok közepette. 

A talapzat alsóbb része a párjával álló márvány
oszlopok előtt két kisebb melléktalapzatba szökik előre a két 
szimbolikus alak: az ültető leány, s a gondolatokba merült 
favágó alakja számára, de lejebb újra egybe olvad, s a két 



melléktalapzat között tért nyújt az erdészet jelvényeinek, 
a leveles tölgy ágakra fektetett erdészeti zászlónak, az 
erdész kardnak és kalapnak, melyek felett a talapzat 
oldalára vésett évszám : »1893« tűnik elő a tölgyágak lomb
jai közül. 

A talapzat felső párkányzatát diszes faragványok éke-
sitik; a különféle növények ágainak, leveleinek alakját 
ábrázoló ékítmények közül egy-egy erdőt lakó állat feje 
vagy egész alakja domborodik ki; igy a szarvas, őz, ba
goly, sas, zerge feje, a nyul, mókus, róka, ölyv stb. egész 
alakja. 

A talapzatnak főfő ékességét azonban az ültető leány
nak s a ledöntött fenyőfa tuskója mellett pihenő favágónak 
alakjai teszik. 

Az ültető leány kezében a kis fenyőcsemetével mo-
solygva térdel a földbe vájt gödröcske előtt; derűs homlo
kán nincsen a gondnak árnyéka sem, csak a mosolyában 
van meg a k é t k e d é s n e k határozatlan vonása. Szemeivel 
bizonyára hatalmas fenyőknek égbe nyúló törzsökén pihen, 
sehogyse találva meg, csak sejtve azt a hasonlóságot, ami 
a között az apró csemete s az erdők óriásai között van. 
Egy évszázad választja el egymástól a kettőt, egy év
század esélyeivel, küzködéseivel, viharaival kell leszámolnia 
annak a r e m é n y n e k , mely azt az apró csemetét vele mégis 
elültetteti. A r e m é n y mosolya játszik a leány ajkán, azé a 
reményé, mely velünk: ellesvén a természet csodás műkö
dését, s merészen b i z a k o d v a a természet csodás rend
jében: megalkottatá az erdők f e l ú j í t á s á n a k , á p o l á s á 
nak, m ü v e l é s é n e k szép tanát. 

Jöhet az évszázadnak számtalan esélye, küzködnie kelljen 
bár csemetéinknek ezer veszélylyel, megtéphetik koronáját a 
viharok; kiveszhet apró korában vagy földre teríttetik az 



elemek pusztító erejétől felserdülten is nem egy-két, de 
száz és ezer c s e m e t é n k : de mig a r e m é ny vezet, és a 
b i z o d a l o m buzdít bennünket s mi engedünk e reménytől 
élesztett buzdítás intelmeinek a mig fejlesztjük, hirdetjük s 
foganatosítjuk az erdőtenyésztés szép tanait: nem ül diadalr 
a kétkedés s megmentjük, fentartjuk az e r d ő t örökre! 

A másik oldalon favágó áll a talapzaton, fejszéjét a 
földre esett fenyő tuskójára s kezeit fejszéjének nyelére 
támasztva. Mély gondolatoktól nehezült fejét lehajtva elme
reng a mulandóságba vesző örökös küzdelem felett. A bi
zakodás bevált, a remény ime teljesült; az egykor apró 
csemeték közül a mennyi kellett, megküzködött a számtalan ve-
szélylyel, épen került ki annyi sok viharból s hatalmas tör
zsévé növekedett a gondozott erdőnek, — hogy végre aztán 
az emberiség hasznára büszke magasságából recsegve ropogva 
földre zuhanjon a favágó gyilkos fejszéjének csapásai alatt. 
Rombolás, pusztulás ez is, ámde nem e g é s z e n az, mert nem 
o k t a l a n és nem r e m é n y t e l e n . A tarra vágott hegy
oldal szomorú látványosságát megélénkíti ismét az ültető 
leány arczán mosolygó remény, a csonka tuskók tövében 
feltámad újra az élet; és csak néhány évtized s az erdő 
újra ott áll a volt erdő helyén. — — 

Ennek az ékességekben gazdag talapzatnak tetejében 
van a tulajdonképem szobormű. Elől az országos főerdő-
mester miniatűr egész alakja köti le figyelmünket; baljá
val botra támaszkodva fedetlen fővel áll egy derékban le
tört öreg fenyőfa csonka törzse mellett s jobbját mintegy 
védőleg terjeszti ki az erdők fölé. Mögötte hatalmas kő
szikla emelkedik magasra fel, melynek oldaláról fényesen 
villának elő e kőbe vésett szónak: »Erdőtörvény « arany-
betűi. 

E szimbolikus alakok hogy mit jelentenek az ünne-



pelt körül, nem kell magyaráznunk senkinek. Vagy kinek nem 
juttatja eszébe a csonka törzsök a múltnak romlástól, pusz
tulástól kisért rendetlen erdőgazdaságát s kiben nem ébred 
fel az erős bizalom az erdők jövendő sorsa iránt akkor, 
ha a sziklába vésett belükre esik tekintete ? A vétóban, 
amit az ünnepeltnek jobbja int, évtizedekre terjedt nagy 
munka fáradalmával együtt az az erő is nyíltan kifejezve 
van, mely a nemes buzgalomtól nyomon kisért törekvést 
elvégre mégis sikerre vitte, s az az erély, mely az erdők
ben országszerte dívott könnyelműség és pusztulás túlka
pásai ellenében korlátozóul a sérthetetlen törvény hatalmát 
szerezte meg. Es tudjuk azt is, hogy e »vétó« a felemelt 
karban nemcsak tilalmat jelent; hanem jelenti a diadalt, 
melylyel a haladás eszméje magának hatalmas teret hódí
tott meg újra, hol tovább munkálkodhatik, hol minden 
munkásnak a nagy gondolatok tovább fejlesztéseért a ha
zának, a tudománynak hasznára s a saját közvetlen érde
kében fáradhatatlanul dolgoznia kell! — 

A szobormű talapzata, mint már emiitettük, tölgyfá
ból való. Az alapanyagba vésett ékítmények Strobltól ter
vezve »Jeiser müfaragónak ügyes vésője alól kerültek ki. 
Az erdészeti jelvények, a piedesztálon levő alakok s maga 
a szobormű bronzba van öntve. 

Amit még meg kell említenünk az, hogy a talapzat
nak alsó része nem ölti fel a szabad terekre szánt szobor
müvek talapzatának alul kiszélesedő alakját. Azért van ez igy, 
mert az emléktárgy szoba díszéül fog szolgálni, hol mellette 
majd pamlagok foglalnak helyet. A művész tehát a remekmű
nek megtervezésénél ezzel a körülménynyel is számot vetett. 

* 
Az ünnepély alkalmával átnyújtott emlékalbumok álta

lában véve igen diszes és Ízléses kiállitásuak. 



A selmeczbányai bány. és erd. akadémia tanári kará
nak emlékalbuma barna vászonba van kötve s kivül a 
következő arany nyomású feliratot viseli: 

• Méltóságos 
Kánoki 

B e d ő A l b e r t u r n á k 
országos főerdömester 

és m. kir. ministeri tanácsos stb., stb. 
A selmeczbányai ra. kir. bányászati 

és erdészeti akadémia tanári testülete.« 
1893. 

Belseje selyemmel van bélelve és selyem boritó lapokkal 
ellátott kettős lemezpapiron a díszesen irott következő em
léksorokat tartalmazza: 

• Méltóságos országos főerdömester ur! 
A selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti akadé

mia tanári testülete hazafiúi örömmel ragadja meg az alkalmat, 
hogy államerdészeti szolgálata 25. évfordulójának magasztos 
ünnepén Méltóságodnak szerencse kivánatát kifejezze. 

A gondviselés Méltóságodat a magyar erdészet leikévé 
jelölte ki, a kiben ez utóbbi minden tényezőinek s igy 
erdészeti akadémiánknak is idegszálai összpontosulnak. Mél
tóságod soha sem szünetelő jóakaratának, figyelmének és 
tevékenységének kiváló része van intézetünknek a magyar 
korszak alatt tett szembetűnő haladásában. 

Az ész, hatalom ós élet örök forrásához küldjük tehát 
ama fohászkodásunkat, hogy Méltóságodat a hazai erdészet 
és intézetünk javára teljes erőben még évek hosfzu során 
át megtartsa.« 

Selmeczbánya, 1893. évi február hó 28. 
Soltz Vilmos Cséti Ottó 
Szécsi Zsigmond Bencze Gergely 



Fekete Lajos 
Dr. Fodor László 
Mály Sándor 
Herrmann Emil 

Sehenek Gyula 
Kostenszky Adolf 
Winkler Béni 
Dr. Schwartz Ottó 

Schelle Róbert 
Standner Jenő 

Yadas Jenő 
Pauer János. 

Gretzmacher Gvula 
A megszólító szavak betűi kiváló csínnal vannak meg

rajzolva, hasonlóan az ezen szavak mentébe rajzolt tölgy 
ág, mely leveleivel együtt mintegy a betűk alól zöldelik elő. 

Ugyancsak az akadémia részéről egy másik emlék
album is nyújtatott át az országos főerdőmesternek, mely 
az újonnan épült akadémiai épületről, a növénykertekről, 
valamint az akadémiai épület belső berendezéseiről s kivált 
a gyűjteményes termekről felvett számos fényképet tar
talmazza. 

A n e m z e t i hajós egylet albuma bőrbe van kötve 
A külső lapra igen ügyesen rajzolt diszitmények és jelvé
nyek vannak féldombormühöz hasonlóan sajtolva. A kere
ten belül a felső két szögletben egy-egy paizson »1868.« 
és »189H« évszámok olvasható, alul középen a harmadik 
pajzs mezejére a B és A betűből összefont m o n o g r a m m 
van irva. A dus ékítményekkel diszitett második kereten belül 
vizinövények virágainak és leveleinek alakjaitól környezve 
a hajós egylet jelvényei: zászlók, evezők, horgony s kor
mánylapát láthatók, a jelvények fölött pedig az ötös tölgy
levél csokor foglal helyet. 

Belül az e l s ő l a p o n díszesen megrajzolt keretben, 
mely felül középen a »Kálnoki Bedő« család czimerét (vö
rös mezőben: csőrében zöld ággal repülő fehér galamb) 
foglalja magába, a következő megszólítás van irva: 



Méltóságos 
Káinoki 

B e d ő A l b e r t u r n á k 
országos főerdömester 

és ministeri tanácsos, 
az országos erdészeti egyesület első alelnöke, 

a Magyar tudományos akadémia levelező tagja, 
az osztrák császári Lipót- és Vaskorona rend 

és a franczia becsületrend lovagja, 
a belga Lipótrend középkeresztese, 

a japáni felkelő naprend tulajdonosa, 
franczia akadémiai tiszt, 

az osztrák birodalmi erdészeti egyesület s a galicziai erdészeti 
egyesület tiszteletbeli tagja, 

Selmecz és Bélabánya sz. kir. bányaváros s Ungvár város 
díszpolgára stb. stb. 

A m á s o d i k lap szintén diszes írással a következő 
sorokat tartalmazza: 

• Méltóságos ur! Szeretett elnökünk! 
A közügynek szentelt sikerekben gazdag negyedszá

zados munkásságod öröm ünnepe alkalmából a »Nemzeti 
hajós egylet« tagjai lelkesedéssel üdvözölnek. 

Büszkék és hálásak vagyunk, hogy te, kit hazánk 
osztatlan közvéleménye elsőnek tisztel az erdőgazdaság 
terén, ki holt vagyonból élő kincset teremtett az országnak: 
a nemzeti hajós egylet elnöki székében ülsz. 

Odaadó vezetésed által egyletünk már is a fejlődés 
oly fokát érte el, hogy veled biztos reménynyel nézhetünk 
még szebb jövő elé! 

Tartson meg az ég a Hazának, a Tieidnek és nekünk! 
Hip, hip, hip Hurrah ! 

Budapesten 1893. márczius hó 4-én 
FüJepp Kálmán, Dr. Draskovich István, Dr. Szohner Lajos. 
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A harmadik lapot Sávoly D. festőnek gyakorlott kézre 
valló aquarellje foglalja el, mely a Dunapartból mutat egy 
sürü erdő takarta részletet, messze kilátással a hatalmas 
folyam kékes szürkébe játszó vizére. Középen a hullámok
tól fehérre mosott kavicsokon egy hajós egyletbeli tag alakja 
látszik, amint hajójából kilépve, üdvözletet int fehér sapká
jával az erdő sűrűjéből közeledő erdész felé. 

A 4. 5 . és 6. lapon vannak az aláírások: 

Minderlein E. Gyula 
Dr. Moldoványi István 
Stand Lajos 
Szent-Györgyi Imre 
Krick Aladár 
Csete Kálmán 
Dr. Rudán Amadé 
Dr. Konkoly Miklós 
Br. Hammerstein Richárd 
Bende Attila 
Báró Feilitzsch Arthur 
Csik Imre 
Lavotta Albert 
Fischer József 
Jankovich István 
Dr. Gráf Vilmos 
Pitroff Cornél 
Dr. Székács Béla 
Dr. Elischer Gyula 
Gróf Yv'ickenburg Márk 
Szandtner Béla 
Farkass László 
Ross Parks 
Dr. Bernáth István 
Dr. Förster Gyula 
Hirsch József 
Kiss Béla 

Hutflesz Aladár 
Gosztonyi Miklós 
Mayer Gyula 
Galambos Béla 
Földi János 
Bécsy Dezső 
Szakmáry Ferencz 
Horváth Sándor 
Zsedényi Béla 
Radisits György 
Dr. Tőry Gusztáv 
Dr. Csorba Ferencz 
Pachmayer Ottó 
Tőry Emil 
Dr. Vikár Béla 
Dr. Küffer Béla 
Dr. Jármay Gyula 
Sztehlo Róbert 
Dr. Virava János 
Weninger Vincze 
Csuka Lajos 
Samarjay Gyula 
Dr. Szabó Béla 
Pscherer Károly 
Pscherer Miklós 
Pulszky Garibaldi 
Strobenz Rezső 



Dr. Kuznik Pál Tolnay Lajos 
Dr. Lintner Sándor Yégess Gyula. 

Pompáry Elemér 

A h a r m a d i k e m l é k a lbum, melyet a magyar fa-
termelők és fakereskedők küldöttsége nyújtott át az ünne
peltnek, a maga nemében remekműnek mondható. 

A bőrkötésű külső lapon nehéz ezüst keretben, egyes 
részein aranyozott ezüst diszitményektől környezve az 
ünnepeltnek családi czimere látszik: szintén aranyozással 
díszített s ezüstből készült paizson, melynek mezeje sötét
vörös emaille közepén a repülő fehér galambbal, mely 
csőrében zöld ágat tart. A keret sarkaiban lévő diszitmé-
nyek egy-egy medaillont zárnak magukba. Balról a felső egy 
lomberdő látképét nyújtja, az alsó egy ugyancsak lomberdő
ben lefolyó vadász-jelenetet; jobbról a felső szintén egy 
jelenetet ábrázol a vadász életből, mely fenyvesben játszódik 
le, az alsó pedig egy fenyves erdőnek zuhogó vadpatak
ját tünteti elő. 

Az első lapon a következő ajánló szavak foglaltatnak : 
Méltóságos 

Káinoki 
B e d ő A l b e r t u r n á k , 

országos főerdömester és ministeri tanácsos, 
az országos erdészeti egyesület első alelnöke, 

a magyar tudományos akadémia levelező tagja, 
az osztr. csász. Lipót- és Vaskoronarend s a franczia 

becsületrend lovagja, 
a belga Lipótrend középkeresztese, 

a japáni felkelő nap-rend tulajdonosa, 
franczia akadémiai tiszt, 

az osztrák birodalmi és a galicziai erdészeti egyesület 
tiszteletbeli tagja, 

Selmecz- és Bélabánya sz. kir. bányaváros és Ungvár város 
díszpolgára stb. stb. 



Az országos fatermelők és fakereskedők felirata állam -
hivatalnoki működésének 25 éves jubileuma alkalmából* 

A felirat szövege a következő három lapra van irva s 
igy hangzik : 

• Méltóságos Ministeri Tanácsos ur ! 
Az állami életnek és jólétnek egyik legfontosabb té

nyezője a földmivelés s minden államnak egyik legfőbb 
czélja a földmivelésnek s mindannak, a mi ezzel kapcsolat
ban van, minél szélesebb alapon való szakszerű fejlesztése 
s minél magasabb színvonalra való emelése. Ez azon fontos 
tényező az államban, melynek czélirányos fejlődése az ipar 
és kereskedelem fejlődését és ezzel ugy az össz- valamint 
az egyesek vagyoni jólétét is okszerűen létesiti. 

Hazánk, a mely már természetszerűleg az agricol álla
mok közé tartozik, ugy anyagilag, valamint szellemileg so
káig a tétlenség terén maradt a földmivelés emelése 
tekintetében, úgyannyira, hogy csak a legújabb időben talá
lunk e téren haladásra és fejlődésre. E haladást és fejlődést 
nem csak az államnak, mint összességnek, kezdeményezése 
és pártfogása, hanem különösen az egyesek kiváló szor
galma, kitartó munkássága és az ügy iránti buzgó szeretete 
volt csak képes létrehozni. 

Az egyesek ezen kiválóbbjai közé tartozik Méltóságod 
is, a ki ma ünnepli államszolgálatba való lépésének 25 
éves jubileumát. 

Méltóságod is azok közé tartozik, a ki belátva az 
ország földmivelési viszonyainak fejletlenségét más álla
mokkal szemben, a viszonyok javítását tűzte ki életczéljául 
s ez ügynek szentelte az elmúlt 25 évnek minden munka 
idejét s ez idő alatt a szakszerű erdészetet nem csak meg
teremtette, hanem azt oly színvonalra emelte, a mely 
méltán vetekedik a nagy külföld bármely hason osztályaival. 



Kiváló hódolattal emlékezünk meg tehát Méltóságod 
mai jubileuma alkalmából mindazon hazafias tetteiről s 
hivatalos ügybuzgalmáról, a melyet ugy általában a földmi
velés, mint különösen az erdészet terén kifejteni méltóz
tatott. 

S a midőn ezt Méltóságod előtt kifejezni kedves köte
lességünknek tartjuk, arra kérjük a Mindenhatót, tartsa meg 
Méltóságodat még számos éven át a legjobb erőben és 
egészségben, hogy a 25 évi munkának eredménye által 
lelkesítve ujabb és nagyobb eredményeket érhessen el a 
haza javára és honfitársai büszkeségére. 

Kelt Budapesten, 1893. márczius hó 4-én. 

őszinte tisztelői« 

A következő öt lapon vannak az aláírások : 

Vuk Gyula 
Vuk Lai'os 
Schenzl Ignácz 
Haász Adolf 
Groedl testvérek 
Greiner Jakab 
Popper Lipót 

faipar részvénytársaság 
Leimdörffer Sándor 
Horn Dávid 
Kronberger Mór és fia 
Greiner Manó 
Hirschler Henrik 
Schuler Vilmos 
id. Schuler József 

a magyar kereskedelmi 
csarnok faszakosztályának 
elnöke 

íseuschloss Emil 
Bujanovics Sándor 
Schuler és Pollák 
Thonet Jakab, 
Hofmann József 
Eissler Jakab 
Eissler Miksa 

, *) 
Kern Lipót 

*) 
Langfelder Ede 
Herrmann Kristóf 
Sedlacsek József és fia 
Singer Gyula 
Langfelder 
Leinner G. 
Popper Sándor 
Fraenkl 



*) Jánosi Engel Sándor 
Milet Dávid *) 
Neuschloss Ödön Neuschloss Marczel 
A boríték hátlapján négy aranyozással és emaillal dí

szített rosetta képezi az album lábait. Középen hasonló 
anyagból készült dus babér és cserlevél koszorútól övezve 
ezüst pajzs foglal helyet, rajta aranynyal köritett emaillból 
a következő felirat betűi látszanak: 

1868 
Márczius 4 

1893 
Említenünk sem kell, hogy ezenkívül számos felirat 

hivatalos és magánjellegű távirat érkezett az országos fő-
erdőmesterhez az ünnepély napján. Igy egyes vármegyék 
törvényhatóságától, városoktól, társulatoktól s külföldi erd. 
egyesületektől s az ünnepeltnek számos tisztelőjétől, mint 
magán embertől. 

Az orsz. erd. egyesület székházában lefolyt szép ün
nepélyről a jelenvoltak legnagyobb része egyenesen a 
Hungária-szállodába vonult át, találkozva ott az ünnepelt
nek még számos tisztelőjével, kik az egyesület palotájában 
való megjelenésben akadályoztatván, a jubiláns üdvözlésére 
az esti órákban tartott bankettet használták fel kedvező 
alkalomul. 

Mintegy négyszázan voltak együtt a mindvégig ke
délyes vacsorán, melynek ünnepélyessége mellett fesztele
nül családias, hangulata élénken s félremagyarázhatlanul 
illusztrálta ama tényt, hogy az állami erdőtisztikart azon 
tisztelet és nagyrabecsülés mellett, melynek az egyesületi 
székház közgyűlési nagyterme pár órával ezelőtt tanuja 



vala, mély rokonszenv és szeretet köti magyar erdőgazda
ságunknak saját erejéből legmagasabb polczra jutott alak
jához. 

És hogy ez az érzelmek szabad nyilvánulásának ked
vező családias, fesztelen s csak az alkalom jelentőségénél 
fogva némikép korlátozott kedélyes hangulat minél telje
sebben kifejeződhessék: erre nézve nem kis hatása volt ama 
körülménynek is, miről az est egyik «nem hivatalos* szó
noka meg is emlékezett, hogy csak egyetlen egy «hivata
los toastí mondása lett a programmba felvéve, arai azon
ban épenséggel nem zárta ki azt, hogy toastok mindazon
által is tartassanak. Hiszen az embernek, kivált a magyar
nak szinte vele jár a természetével, hogy ha fellendült 
kedélye vigabb pezsgésbe hozza vérét, hamar kimondja, sőt 
visszaerőltetni se tudja, mi a szivén fekszik. 

A kedélyek már élénk hullámzásban valának, midőn 
br. F e i l i t z s c h Arthur, a kolozsvári m. kir. erdőigazga
tóság főnöke székéről fölemelkedett, hogy az országos 
főerdőmestert, kinek jobbján B á n f f y Dezső báró és T e 
l e k i Gréza gróf, balján pedig M a t l e k o v i c s Sándor és 
R a k o v s z k y István foglaltak helyet, az állami erdőtiszti
kar nevében felköszöntse. 

A mindvégig osztatlan figyelemtől s a helyeslésnek és 
tetszésnek zajos jeleitől kisért nagyszabású beszéd a követ
kező volt: 

T. Uraim ! 
Az államerdészet oly örömünnepet ül ma, a mely hazánk 

erdészetének történelmében páratlan, emlékében pedig örökké 
élő fog maradni. 

Remegő félelemmel emelem poharamat, mert hiven kel
lene ecsetelnem, mert szavakban kellene kifejeznem a tisz
telet, a szeretet, a nagyrabecsülés és a ragaszkodás igaz 



érzelmeit, a melyek mindannyiunkat elválaszthatlanul kötnek 
ahhoz, a ki mint vezércsillagunk e mai örömünnepünkig 
dicsőségesen vezérelt bennünket. ( H a l l j u k ) 

Tiszteletünk és szeretetünk, nagyrabecsülésünk és ra
gaszkodásunk azonban elválaszthatlanul vannak érdemeivel 
és érdemei által személyével összeforrva — ámde érdemei 
oly számosak, hogy azokat ez alkalommal mind felsorolni 
lehetetlen; — éppen ezért legyenn ekem megengedve, hogy 
azoknak csakis legfőbbjei közül említsek meg egyet-kettőt, 
és legyen nekem megengedve, hogy eltérve a pohárköszöntők 
rendes formájától, mindannyiunknak: megbízóimnak, az összes 
állami erdőtiszteknek, igaz érzelmeit gyengén tolmácsoló 
szavaimat egyenesen ünnepeltünkhöz, Bedő Albert országos 
főerdömester úrhoz intézhessem. ( H a l l j u k ! H a l l j u k ! ) 

Mélyen tisztelt kedves barátom! 
Elénk emlékezetében élhet és él még mindannyiunknak 

az a közel múltban fekvő korszak, a mikor erdészeti iro
dalom volt ugyan, de nem m a g y a r ; a mikor állam
erdészetünknek és hazánk erdészetének egy-két lelkes tagja 
megragadva a zászlót, a kezdeményezés lobogóját, egy «ma
gyar szaklap > megindításával megvetette a magyar erdé
szeti irodalom alapját. Fáradságos, küzdelmes, mondhat
nám Sisyfus-i munkára vállalkoztak, és örök hálára köte
lezték a jövő nemzedéket, a mely ma fáradságaiknak, 
munkásságuknak gyümölcseit élvezheti. 

A magyar erdészeti irodalom ezen alapvető munkásai 
között még, mint ifjút, mint tanulót, ott találunk téged és 
nevedet aranybetükkel megörökítve. 

Az évek multak, de ti, a sokszor csalódással, keserű
séggel, sőt rágalmakkal fizetett munkában nem fáradtatok 
el, a küzdelemben nem csüggedtetek el, lelkes, önfeláldozó, 
odaadó, önzetlen munkássággal folytattátok a harczot. 



Végre kezdett a lassú fejlődés mutatkozni, de már 
ekkor élénken ereztétek az erdőgazdálkodás általános sza
bályozásának elodázhatlan szükségét és megalkottátok az 
e r d ő t ö r v é n y t ! 

Van-e valaki széles e hazában, a ki ma nem áldaná 
azokat, a kiknek munkássága ezt az üdvös törvényt létre
hozta? és van-e valaki, a ki tagadná, a ki kétségbe vonni 
merné, hogy annak megalkotásában a főérdem a te nevedhez 
i s van kötve? ( E l é n k h e l y e s l é s . ) 

A mikor pedig a kezdeményezésben vezéreid, a későbbi 
munkában társaid a tevékenység és az élet színpadjáról 
letűntek és te úgyszólván magadra maradtál; a mikor min
denkit a csüggedés és lankadás fogott e l : te akkor kezdted 
meg az igazi harczot; te akkor ragadtad meg a már leha
nyatló zászlót és magasra emelve diadalra juttattad az erdé
szet szent ügyét. 

Önzetlen hazaszereteted érezte erdészetünknek nem 
eléggé magyar voltát; lelked sajgott a fájdalomtól, hogy olv 
hosszas küzdelem után is hazánk erdészeténél az igazi ma
gyarságnak, a tiszta hazaszeretetnek még csak pirkadó 
hajnala sem mutatkozott. 

A lassú fejlődést nem tudtad bevárni; nem volt nyug
tod, nem volt pihenésed; egészében magyarrá akartad tenni 
államerdészetünket, gyorsan és lázasan, mert nem volt veszí
teni való idő, mert érezted, hogy oly munka vár még reád, 
a melyet csakis a hazaszeretet szent és nemes tüzétől lel
kesített tisztviselői karral lehetett kivívni. 

Az erdőtörvénynyel, mint fegyverrel kezedben, meg-
kezdted a harczot, és évtizedek óriási munkáját rövid egy-két 
év alatt végezve el, magyarrá tetted államerdészetünket és 
azzal együtt hazánk erdészetét. ( I g a z ! U g y van!) 

Es a mikor ma büszkén verjük mellünket és hival-



kodva állunk ki az ország szine elé, mint oly tisztviselői 
kar, a mely első emberétől utolsó emberéig minden izében 
magyar; a mely nélkülözésekkel küzdve, híven, tisztességgel, 
becsülettel végzi munkáját; a mely a képzettség magas 
fokán állva, sanyarú, majdnem megszégyenítő díjazás mellett 
teljesiti egészségének és életének naponkinti koczkáztatásával, 
nagy felelősséggel járó, testileg és szellemileg fárasztó, kimerítő 
szolgálatát; (Ugy van!) a mely tisztviselői kar az ország vég
vidékeire kiosztva, erős védbástyáját képezi a magyarságnak 
és apostola az igazi hazaszeretetnek, és a mely tisztviselői 
kar rövid 10—12 év alatt egy félszázad óriási munkáját 
végezte el : akkor lehetetlen eltagadni, lehetetlen el nem 
ismerni, hogy mind ez a te irányító szellemed működésének, 
a te elméd tevékenységének a gyümölcse; és akkor lehe
tetlen, hogy hazánk minden igaz gyermeke ne tisztelettel, 
ne hódolattal hajolják meg előtted. ( E l é n k t e t s z é s , 
é Íj e nz é s.) 

Folytattad alkotó tevékenységedet az állami erdőkezelés 
és administratió újjászervezésében, az erdőtörvény életbe
léptetésében és sikeres végrehajtásában — első sorban is 
arra irányítva főfigyelmedet, hogy megszüntessed a további 
erdőpusztitásokat és elejét vegyed az erdőtőkét folyton 
támadó rendszertelen gazdálkodásnak. Szakítottál tehát az 
addigi bizonytalan alapra fektetett gazdálkodási rendszerrel 
és életbe léptetted a használatoknak a terület alapján való 
szabályozását, megalkottad az erdők nyilvántartási törzs
könyvét, megállapittattad a rendszeres erdőgazdasági üzem
tervnek lényegét és keretét, és az ideiglenes gazdasági ter
veknek megállapításával elejét vetted a lehetőség korlátain 
belül a további tulhasználatoknak. 

Szabályoztad a szakszerű erdőkezelést és az erdők meg
felelő védelmét, rendezted a szállítási és értékesítési viszo-



nyokat, és ma már kötetekre terjedő utasítások és rendele
tekkel szervezted és konsolidáltad az erdőgazdaság vitelét 
és egészséges irányt szabtál menetének. 

De nem a te nevedhez van-e kötve erdészetünknek 
azon ministerium ügykörébe való utalása, a melyhez az 
tényleg természeténél és lényegénél fogva tartozik? és nem 
te voltál-e az, aki nemzetét örök hálára kötelezte a kopárok 
beerdősitésének megindításával és szorgalmazásával? és nem 
te voltál-e ki látva az anyagi nehézségeket felmerülni, 
létesítetted az ingyen csemeték kiosztását, és ezzel az erdő
sítéseknek oly általános lendületet adtál, hogy ma már éven-
kint 14—18 millió csemetének ingyenes kiosztása sem ele
gendő az erdőbirtokosok igényeinek fedezésére? és nem 
te voltál-e az, a ki megteremtette a kopárok beerdősitésének 
jutalmazását és ezzel azt a versenyt, a mely azoknak be-
erdősitését sietteti és nagyban biztosítja? 

Es nem a te szellemi működésednek gyümölcse-e a királyi 
erdőfelügyelősógek szervezése és ugy ezek, mint a közigazgtási 
erdészeti bizottságok ténykedési és működési körének a meg
állapítása ? és nem-e a te neveddel van-e sok időkre össze
forrva az erdészeti altiszti személyzetnek szakszerű kiképzése, 
az erdőőri szakiskolák létesítése, fejlesztése és szaporítása ? 
és nem a te folyton konsolidáló, alkotó tevékenységednek 
eredménye-e a községi, a volt úrbéri stb. erdőbirtokosok 
erdeinek fokozatosan állami kezelés alá vétele és ezzel az 
okszerű erdőgazdálkodásnak mind szélesebb, mind tágabb 
körben való biztosítása? és végre nem-e te voltál az, a ki 
számot vetve hazánk gazdasági viszonyaival, a mezőgazdaság 
érdekeit az erdőgazdaság feladataival összeegyeztetni tudtad, 
és az addig nem ismert legelő-erdő üzem meghonosításá
val az ellentétek kiegyenlítésére az irányt megadtad ? 
(He ly e s i é s.) 



De akkor, a mikor érdemeidről általánosságban meg
emlékezünk, megfeledkezhetünk-e arról, hogy azt a polczot, 
hogy azt a tekintélyt, azt a hírnevet, a melyet erdészetünk 
ma élvez és a melyet, sajnos, a külföld sokkal inkább 
elismer, mint hazánk neked köszönhetne? megfeledkezhe
tünk-e arról, hogy az erdészet mai társadalmi állását te 
teremtetted meg? megfeledkezhetünk-e arról, hogy az erdé
szetnek, mint tudománynak, az elismerést te vivtad ki, és 
te voltál &Z ̂  ti ki azt a magyar tudományos akadémia csar
nokaiban is több izben méltó és állandó helyére juttattad ? 
és megfeledkezhetünk-e arról, hogy ugy az országos, mint a 
világkiállítások alkalmával a magyar erdészetnek dicsőséget, 
hírnevet te szereztél? ( I g a z ! U g y van!) 

Ámde lehetetlen mindent még csak röviden is előso
rolnom, mert hiszen mindahhoz, a mi az erdészet terén az 
utolsó 10—12 év alatt teremtve, megalkotva, létesítve és 
kezdeményezve lett, teremtő szelleme te voltál, az mind 
nagy részben a te irányító, alkotó és teremtő képességednek, 
fáradhatlan, lelkes és odaadó munkásságodnak a gyümölcse. 

Es ha ennyi érdem, ennyi kiváló alkotás, ily odaadó 
lelkes és önzetlen munkásság mellett mégis akadnak egye
sek, a kik működésedet gáncsolni igyekeznek, akadnak olya
nok, a kik az erdőgazdálkodás vitelét, a fejlődő rendszert 
megtámadják és Ítéletükkel, bírálatukkal pálczát törnek a te 
munkásságod és valamennyiünk működése fölött: ugy ezeket 
nem a közérdek, nem a haza érdeke, hanem saját önző czéljaik 
vezérlik, avagy pedig tudatlanságukban félrevezetve ott 
bírálnak támadólag, de teljes tájékozatlansággal, a hol elis
merést, a hol dicséretet kellene mondaniok. ( É l é n k 
h e l y e s l é s . ) 

De ezek, a kik a nagy közönséget könnyen félrevezetik, 
elfelejtik, hogy erdészetünk jóformán csak 1 2 év óta létezik 



igazában; hogy mindazon alkotások és elért eredmények az 
ezen idő alatti önfeláldozó munkásságnak a gyümölcse; 
elfelejtik, hogy erdészetünk ezen rövid idő alatt oly munkát 
végzett, oly tevékenységet fejtett ki, a melynek eredményei 
egy fél század lankadatlan munkásságának is dicsőségére 
szolgálhatnának. ( U g y van! ) Megfeledkeznek arról, hogy ez 
a páratlan munkásság nem indokolatlan megtámadást, hanem 
a lehető legnagyobb elismerést, a lehető legnagyobb meg-
jutalmazást érdemeli meg. Elfelejtik, hogy a multak bűnei, a 
multak hibái az erdőgazdaságnál rövid 10—20 év alatt meg 
nem szüntethetők, élnem enyészthetők; elfelejtik, hogy az erdő
gazdaságban lényegénél és természeténél fogva egy kis lelki
ismeretlenséggel könnyű lett volna nagyobb használatokkal 
nagyobb és meglepő anyagi eredményeket felmutatni, mert 
hiszen csak az ellenkezőjét kellett volna tenni annak, a mit 
tettél, t. i. leszállítani a használatok nagyságát megadó for-
dákat ós nem pedig mindenütt, a mint tényleg történt, az 
erdőtőkének és az erdők gazdasági állapotának megfelelőleg 
felemelni; elfelejtik, hogy az nem az erdészet hibája, nem a 
mi hibánk, hogy hazánk még ma sem ismeri államerdószeti 
tisztikarának magas képzettségét, szolgálatának nehézségét 
és az államerdészet, hazánk erdészetének terén elért ered
mények nagyságát; elfelejtik, hogy a tájékozatlanság nem a 
mi, hanem társadalmunk felületességének a hibája. ( E l é n k 
t e t szés . ) 

Ám azok, a kik működésünket és annak eredményeit 
bírálni akarják, tanulmányozzák előbb az erdőgazdálkodás 
lényegét, vegyék maguknak a fáradságot és tájékozzák ma
gukat szolgálatunk és feladatunk nehézségeiről, ismerked
jenek meg a tőlünk törvényileg követelt sokoldalú képzett
ségről, hasonlítsák össze a multat a jelennel, a jelen ered
ményeit a multak hibáival és akkor ne feledkezzenek meg 



arról, hogy hazánknak az erdőkben birt nagy kincsét szel
lemileg, képzettségileg gazdag—anyagilag koldus tisztviselők 
sáfárkodására bizták, a kiknek működése fölött méltányos 
gondolkozás mellett még akkor sem lehetne pálczát törni 
ha semmi, de semmi ujabb eredményt sem tudnának fel
mutatni. ( U g y van!) 

Es ha bepillantottak e széles munkatérre, ha meggyőződtek 
arról az eredményeiben páratlan s az önfeláldozó munkásságban 
utolérhetlen tevékenységről: akkor legyen majd meg az igaz
ságérzet, legyen majd meg az elfogulatlanság az igazi érde
meknek megadni a már oly rég, oly fájdalmasan és oly 
keserűen nélkülözött elismerést; és akkor ne feledjók el, 
hogy mai követeléseiknek effektuálható része az erdőgazda
ságnál legalább még egy negyed század lankadatlan tevé
kenységét igényli; és végre ne feledjék el, hogy az erdő
gazdaság terén teremtett uj irány, uj szervezet, uj alap egy
szerre testté nem válhat; hogy a fejlődő rendszerhez, az uj 
irányhoz uj emberek kellenek; a kitűzött czélokért lelkesedni 
tudó, azt nemcsak értő, de teljesen át is érző és felada
taiknak magaslatán álló tisztviselői kar teremtése egyszerre 
lehetetlen; és akkor látni fogják, hogy a kezdet nehézségein 
most léptünk át, látni fogják, hogy a megkezdett alkotások 
biztosítása, fejlesztése és befejezése csak a jövő munkásságá
nak képezheti feladatát. (Elé nk h e l y e s l é s s é l j e n z é s . ) 

A háborúhoz nem csak jó hadvezér, de jó hadsereg is 
kell; pénz, puskapor, fegyver és élelem nélkül pedig a legjobb 
hadvezér a legjobb hadsereggel is tehetetlen. ( I g a z ! ) 

Nincs ember a föld kerekén, a kinek ellenségei nem 
volnának, és nincs a társadalomnak oly alkotó, teremtő és 
kimagasló egyénisége, a kinek érdemeiből az utókor egyet-
mást el nem vitatna. 

De legyenek bár ellenségeid számosak, legyen bár az 



utókor hálátlan és vitassák el tőled alkotásaidnak legnagyobb 
részét, azt nem fogja eltagadhatni legnagyobb ellenséged 
sem, azt nem fogja elvitathatni tőled soha senki sem, hogy: 

erdészetünk magyarrá tétele; 
erdészeti irodalmunknak jelenlegi polczára emelése; 
az erdőtörvény sikeres és eredménydús végrehajtása; 
erdészetünk tekintélyének és társadalmi állásának meg

teremtése ; 
a lelkes, odaadó és önfeláldozó munkásságnak a meg

honosítása ; 
az erdőkulturának általánossá tétele; 
a szakképzettségnek magas fokra való fejlesztése; 
az erdők védelmének kellő szervezése és szakképzett 

altiszti személyzetnek a teremtése — egyedül a te, soha 
el nem vitatható, örökké élő érdemed fog maradni. ( Z a j o s 
h e l y e s l é s . ) 

Egy negyed századot töltöttél az államerdészet szolgá
latában, és több mint három évtizede küzdesz lelkesen és 
lankadatlan szorgalommal hazánk erdészetének fejlesztésén és 
előbbrevitelén. ( É l j e n ! ) 

Nem is a közönséges értelemben vett 25 évi szolgá
latodat ünnepeljük ma, mert hisz az már rég elmúlt, hanem 
államerdészeti szolgálatod 25-ik évét csak mint alkalmat 
ragadtuk meg arra, hogy kilépve az ország szine elé, a 
nyilvánosság Ítélőszéke előtt beszámoljunk nagy körvona
lakban ecsetelt működésed és munkásságunk eredményeiről; 
hogy reámutassunk a meg nem érdemlett elbánásra, a 
melyben hazánk erdészete oly méltatlanul részesült, hogy 
bátran, öntudattal és a jól végzett munka, a hiven teljesített 
kötelesség biztos érzetével provokáljuk 12 évi működésünkre 
nemzetünk, hazánk igazságos Ítéletét és hogy ezzel kap
csolatban tiszteletünk, szeretetünk, nagyrabecsülésünk és 



ragaszkodásunk tolmácsolása mellett, hódolattal örökítsük 
meg érdemeidnek és alkotásaidnak elismerését. (H e 1 y e s 1 é s.) 

Multad és jelened, önzetlen hazaszereteted, szakmánk 
iránti lelkes és törhetlen hűséged megadják nekünk azt az 
örvendetes biztosítékot, hogy életed végső határáig nem 
hagyod el a harcz mezejét, nem bizod másra a megkezdett 
alkotások befejezését; hogy mindaddig, mig a kitűzött czé-
lokat összességükben elérve, addig, a mig ügyünk győzelmét 
és a már eddig is százszorosan megérdemlett elismerést tel
jességében biztosítva nem látod, lelkesítő, buzdító és az 
önzetlen munkásságban előljáró vezérünk, társunk fogsz ma
radni. Erre emelem poharamat, kérve az egek Urát, hogy 
téged családod boldogságára, hazánk javára, erdészetünk 
fejlődésére és mindannyiunk lelkes, igaz örömére egész
ségben és munkaerőd épségében sokáig -— de igen sokáig 
éltessen!!« ( L e l k e s é l j e n z é s . ) 

Alig röppent el az utolsó hang a szónok ajkáról, a 
túláradt lelkesedés zajos éljenzésben tört ki, melynek szűnni 
nem akaró hangjai közöl a poharak csengése s a tust 
huzó czigányzenekar hegedűinek zengése csak alig-alig hal
latszott ki. 

Majd nem sokkal utóbb az országos főerdőmesternek 
egykori tanára N a g y Lajos esperes, kolozsvári gymnasiumi 
igazgató emelkedett fel s ezzel a szép kis beszéddel kö
szöntötte fel ez ünnepeltet: 

»Uraim! Ugy értesültem, hogy a jelen díszlakomán, 
egyetlen hivatalos pohárköszöntés tartatik. Miután ez már 
és pedig nagyon szépen elhangzott, engedjék meg nekem, 
nem hivatalos, de egy hivatott tósztot mondanom. ( H a l l j u k ! ) 
Hivatva vagyok a szeretet, barátság és tisztelet által, mely
lyel viseltetem az ünnepelt férfi, egykori tanítványom iránt. 
(Élj.en!) Lám, mire az ember megvénül, megesik rajta, hogy 



tanítványai . . . egymás után jubilálnak. Alig 2 héttel elébb dr. 
Brandt. Tehetnék-e okosabbat, minthogy én is velők jubilálok. 
( É l j e n ! ) Annyival inkább, mert meggyőződésem szerint az 
ünnepély fényéből legalább egy sugár visszaesik az inté
zetre és tanárokra is, hol és a kiktől az illető ünnepelt 
egyén első képeztetését nyerte. Nem akarok ezzel valami 
nagy fontosságot tulajdonítani az unitáriusok kolozsvári fő-
tanodájának, hol Bedő Albert is nevekedett, de nem hall
gathatom el egy jeles amerikai író — Parker Tivadar — szép 
hasonlatát: »A fa évenkint elhullatja leveleit, de minden 
elhullott levél arra szolgál, hogy általok a törzs fejlődjék, 
erősödjék. Igy a tanuló is később elfelejti az iskolai tan
tárgyakat, de minden elfelejtett tárgy az ő szellemének fej
lesztésére, erősítésére szolgál.« ( H e l y e s i é s.) Kétségtelenül 
az országos főerdömester is már elfelejtette, miket nálunk 
tanult, de ott fejlődött és erősödött az ő lelki törzse 

Uraim! Mindezek által indíttatva éreztem magamat a fel
szólalásra. ( H a l l j u k ! ) Dicsbeszédet azonban tőlem ne várja
nak. Bedő Albert országos főerdömester pályája, munkássága 
az erdészeti palotában lefolyt ünnepély szónokának beszédében 
és az előttem elmondott pohárköszöntőben kellő fénynyel volt 
ismertetve. Különben is nem szeretem a hosszú toasztot. 
Tehát csak egyre szorítkozom. ( H a l l j u k ! ) 

Midőn Bedő Albert országos főerdömester, az ország 
letaroh és kopár helyeit befásitotta, önmagának is ültetett egy 
szép, nemes élőfát: az érdemnek élőfáját. Az ő fája mélyen a 
honszeretetben gyökerezik. (É1 j e n z é s.) Ez a fa 25 évi állam
szolgálata idején nagyra nevekedett, terebélyes ágain meg
hozta az elismerésnek és a közbecsülésnek szép virágait; 
termelt sok jó gyümölcsöt a haza javára; de neki a  leg-
édesebbet adta: a  hiven teljesített kötelességnek édes ön
tudatát; felső galyai közt állandó fészket rakott egy fényes 
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tollú kis madár: a jó hírnévnek madara. Ez a kis madár 
a merre száll, bérczeken és völgyeken és tul a Kárpátok 
ormain, mindenütt csak a Bedő Albert nevét zengi . . . En 
sem hangoztatok tehát mást: Éljen Bedő Albert!! 
( L e l k e s é l j e n z é s ) 

A következő szónok dr. R o d i c z k y Jenő cs. és kir. 
asztalnok, gazd. int. igazgató volt, ki a  következő beszé-
szédet mondta: 

» Uraim! Ha nem csalódom, lesz még köztünk, ki vissza
emlékezik a kis képes bibliák egy illusztrácziójára, mely alá 
az van irva: K a i n és Á b e l . E kép azt példázza, hogy a 
haladó kultúra egyik törvénye, hogy a mezőgazda szükség
képen megöli a nomádizáló pásztorembert. ( H a l l j u k ! ) 

Ám lelki szemeim előtt elvonul egy másik kép is . . . 
Rideg hegyvidéki táj, melyen csak néhány meredő tuskó 
emlékeztet a letarolt szálerdőre, — alatta a kérdés: »Wer 
hat dich du schöner Wald a u s g e h a u t dort oben?« 

S e kép azt példázza, hogy a pásztor nyomába lépő 
mezőgazda hosszú évszázadokon át csak épen oly vandal 
módon bánt el az áldásos erdővel, mint amaz, ki legelőnyerés 
végett felperzselte, pusztította derüre-borura. ( U g y van! ) 

Igaz, volt egy kor, mikor pl. a kárpátalji felvidéket 
erdőrengeteg borította még, midőn az erdőirtás kulturcselek-
mény számba ment; de nem kevésbé igaz, hogy mihelyt 
valamely nemzet bizonyos kulturális magaslatra ért, az erdő 
kímélése s annak gondozása elengedhetetlen feladatát kell 
hogy képezze. ( H e l y e s l é s . ) 

S ha, uraim, valami meggyőz nemzetem kulturális nagy 
haladásáról, az nem kis részben abbeli észleletem, mily 
lényeges átalakuláson ment át rövid évtizedek óta az erdőről 
táplált felfogásunk. 

Nemcsak az Alföld szűnt meg a fátlan sikság lenni, 



melynek sem halma, sem erdeje; de már nem is tartjuk a 
telivér magyarság követelményének, hogy az Alföld nagy 
költőjével hangoztassuk: »Mit nekem ti zordon Kárpátoknak 
fenyvesekkel vadregényes tája . . .« Ma már az erdőt nem 
esak csodáljuk, hanem kezdjük egy kissé szeretni is, s még 
a köznép is be kezdi látni, hogy nem azért ültetjük ki 
a sudár facsemetéket, hogy ő azt magának ostornyélül 
kivágja. 

S én ennek, mint mezőgazda, őszintén örvendek. 
Kegyes engedelmükkel, uraim, meg is mondom miért'? 

( H a l l j u k ! H a l l j u k ! ) 
A mai rohamosan haladó, a létező állapotokat könnyű 

vérrel felforgató korunkban az erdő az állandóság s az üdvös 
konzervativizmus oly prototypja, melynek a természet háztar
tásában, de a mezőgazdasági üzemben is fontos regeneratori 
és regulatori szerepe jutott. E minőségében való fentartása 
a mezőgazdaság egészséges fejlődésének és tartós diszlé-
sének is fontos tényezője. 

Ha a mezőgazda nem viselkedik iránta ugy, mint a mese
beli asszony az aranytojásokat tojó tyúk iránt, ki azt kap
zsiságból leölte, az erdő állandó járadéka, kútforrása, üze
mének szabályozója, nehéz, válságos időkben áldozatkész 
barátja, sőt egyedüli megmentője fog lenni. ( H e l y e s l é s . ) 

Azok között, kik ezen felismerés terjesztésén mint úttörők 
működtek és apostoloskodtak, B e d ő Albert barátom az elsők, 
legkitartóbbak és legjobbak egyike. ( É l j e n z é s . ) Ő szeretete 
állandó tárgyáról táplált egészséges eszméit nemcsak nagy 
organizátori tehetségével és SZÍVÓS munkaerejével, hanem 
kitűnő tollával is propagálta, még pedig — a mit nem mindenki 
tud — még a szépirodalom terén is. Ennek pagonyában 
cserkésztünk mi egymással már három évtizeddel ezelőtt. 
Az idő haladt, ő bir, dicsőségben emelkedett, de megmaradt 
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a változatlan hű barát, legrégibb barátai és tisztelői leg
szerényebbjei iránt. 

Engedjék meg uraim, hogy őt nemcsak mint irótársa-
mat üdvözöljem, hanem mint a mezőgazdaság egyik szerény 
harczosa poharamat emeljem a mezőgazdaság nevében is 
arra a Bedő Albertre, ki, mint az erdészeti tudomány egyik 
oszlopa, a mezőgazdasági haladásnak is bajnoka.« ( E l é n k 
h o s s z ú é Íj e nz é s.) 

Azután M i k l ó s Ödön országgy. képviselő mondta 
a következő felköszöntőt a jubilánsra: 

»Uram, uram gróf Teleky Géza tisztelt barátom, szállok 
te hozzád! ( H a l l j u k ! H a l l j u k ! ) Te hozzád azért, mert 
mint a hivatalnoki karon teljesen kivül álló, baráthoz szólva 
a barátról akarok megemlékezni. ( H a l l j u k ! H a l l j u k ! ) 

Ama szeretetteljes szavak, melyek a kartársi ragasz
kodás, •— a szakma iránt való nemes buzgalom kifejezése
ként az este hivatalos szónokának báró Feilitsch tisztelt bará
tunknak ajakiról az imént oly szépen elhangzottak, — mé
lyen szivemig hatottak! Szivemig azért, mert egy szakma 
szolgálatában álló egyén közérdekű működésének mi sem 
nyújthat nagyobb és megfelelőbb elismerést, — mint a kar
társak egyhangú elismerése, azoknak osztatlan szeretete! 
Adja Isten, hogy ünnepeltünk e drága kincset csorbítat
lanul megtarthassa, — erősbitvén ez által a szak tekintélyét 
és a kartársi összetartozandóság érzetét! ( É l j e n z é s . ) 

De engedjék meg nékem tisztelt Uraim, — hogy 
akkor, midőn a barát emeli fel szavát, — egy kis em
lékezésre térhessek ki! 

Mintegy 10 évvel ezelőtt történt, hogy tisztelt ünnepel
tünkkel a Tátrában együtt utaztunk. A kilátó kocsiból szem
lélve a rendkívüli erdőpusztitásokat és kopárságokat, e 
szomorú kép szemlélése pár perezre elnémított. Némasá-



gunkat ama felsóhajtással törtem meg »kedves barátom 
Albert, te huszonöt évvel későn születtél!« ( É l é n k te t szés . ) 
Megszólalt erre harmadik útitársunk és öreg barátunk, ki 
azóta elhunyt már és fájó hangon mondta: »Öcsém, jobb 
későn, mint korán!« Hát ezt mondom én is! Igen! Ha 
későn is, de elég korán születtél tisztelt barátunk arra, hogy 
megmentsd a mit lehetett és erdőgazdaságunk jobb jövőjé
nek fáradhatatlan tevékenységgel vesd meg alapjait. (Él j en!) 

Baráti elismerésemet rovom le tehát a mai szép ünne
pély alkalmával én is, midőn eddigi sikereidet méltányolva, 
azt kívánom, hogy az Úristen még sokáig éltessen és en
gedje megérned, hogy ama magvak, melyeket hazai erdőink 
regenerálása érdekében elültettél, százados fenyőket és 
ezredes tölgyeket eredményezzenek, melyeknek árnyai meg
nyugvást nyújtsanak szakmád művelőinek, hogy* elmondhas
sák : megtettük kötelességeinket, a példa vonzó volt, az 
úttörőt méltó utódok követték és hogy mi is, a társadalom 
tagjai és utódaink, teljes elismerésünket nyilvánítsuk a 
szakma iránt és ennek kellő tekintélyt is adjunk. Éltessen 
a magyarok Istene szakmád fejlődése, kartársaid osztatlan 
becsülése és barátaid szeretetében, mindnyájunk, a haza, a 
szak és családod örömére!! ( H o s s z a n t a r t ó l e l k e s 
é l j e n z é s.) 

Majd H a k o v s z k y István, a legfőbb számszék elnöke 
emelte poharát azon barátságra, mely őt az ünnepelthez 
füzi. 

Azután B á r c z y István min. tanácsos üdvözölte az 
orsz. főerdőmestert a v a d á s z o k n e v é b e n . Igen tapinta
tosan felfogott s meleg hangú beszéde körülbelől a követ
kezőleg hangzott: 

»Ha én is szót kérek, ezen igazán szép ünnepeltetés-
nél elismeréssel adózhatni azon férfiú iránt, a kit nemzet-



gazdaságunk egyik fontos ágazatának képviselői — a magy. 
államerdészet tisztikara — ünnepelnek, azt hiszem, hogy az ál
talam kifejezni óhajtott elismerés és köszönet, tárgyi vonat
kozásánál fogva olyan, hogy maga is az ünneplő tisztikar, 
eszmeileg szivesen csatlakozik ahhoz. A magyar nemzet, 
állami önállóságát, fejlődését, lázas sietséggel s erőteljes 
akarattal, aránylag rövid idő alatt biztosította s ma már 
csak a rosz szándék foghatja reánk, hogy a magyarnemzet a 
világ müveit népcsaládjai sorában helyt foglalhatni jogosult 
nem volna. Igen sok irányban kellé a magyar társadalom
nak működnie, hogy fejlődöttsége egészet képezzen! Én 
mint az »Országos m. vadászati védegylet« egyik szerény 
tagja, becses figyelmüket hivom fel azon társulatra, a mely 
a vadászati viszonyok rendezését —• mondhatnám — mi-
velését tűzte feladatául s a mely társulás a magyar vadászati 
védegylet, mint erkölcsi testület megalakulása által ma mint 
egyik tényező szerepel. Ezen egylet munkásai sorában kiváló 
helyet foglal el az ünnepelt férfiú: mert nem csak magas 
állásával kapcsolatos nagy hatáskörében támogatja egyletün
ket törekvései elérésében, de önerejéből is számos bizo
nyítékát adá, miként az országos vadászati érdekek mive-
lője kivan tenni. 

Sok levélből áll az a diszes koszorú, a melyet a 
szeretet, tisztelet és elismerés font ma az ünnepelt dicső
ítésére. Ezen koszorú egyik levél-lapjára legyen szabad 
nekem, az >Országos magyar vadászati véd-egylet« revében 
oda Írhatni azon őszinte óhajt, hogy: 

Bedő Albert ő méltóságát az Ur Isten sokáig éltesse!* 
Utóbb M i k l ó s Gyula, K o m j á t h y Béla s még má

sok szóltak, mindannyian Bedő Albert orsz. főerdőmestert 
éltetve. 

A felköszöntők hosszú sorában csak egy hangzott el, 



mely más egyénnel foglalkozott. Br. FeÜitzsch Arthur má
sodik toastja volt ez, melyben közhelyesléstől s lelkes 
éljenzéstől kisérve S t r ó b l Alajos akad. szobrászt köszönté 
fel, s szép szavakban ecsetelte ugy a művész remekművé
nek jelentőségét, valamint ama tiszteletet és nagyrabecsü
lést, melylyel a művész az állami eidőtisztikart maga iránt 
annak révén kötelezte le, mert hogy remekmüvében a mi 
gondolatainkat, a mi tevékenységünkben rejlő eszméket oly 
meleg érdeklődésre valló figyelemmel juttatta a hideg 
anyagon kifejezésre. 

Sokáig, még a késő éjjeli órákban is együtt ült a 
társaságnak legnagyobb része, s a fényesen sikerült estély-
ről senki sem távozott ugy, hogy ne a legszebb emléket 
vitte volna magával. 

Az a tisztelet és nagyrabecsülés, ami az ország min
den részéről egybegyüjtötte az állami erdészek számos tag
ját ; az a lelkesedés, mely belőlünk átszármazott azok lel
kébe is, kiket, bár más működési téren élőket, hasonló 
tisztelet sorakoztatott közénk, ünneplők közé : nem tűnhet 
el nyom nélkül, ép ugy nem, amint nem is támadhat vala 
fel egyszerre és oly általánosan, ha szilárd alapja már rég
óta megvetve nem lett volna. 

Ezért reméljük, hogy ünnepünk emléke élni fog soká, s 
nem éli tul csak egy: emléke annak, akit elévülhetlen 
érdemeiért megünnepeltünk. 

* 
Azok névsorát, kik részint az egyesület szókházában 

lefolyt ünnepélyen, részint az este rendezett banquetten 
jelen voltak, a következő oldalokon közöljük. Épen nem 
vállalhatunk felelősséget azonban az iránt, hogy a névsor 
teljes, sőt — sajnálattal bár — de be kell vallanunk, hogy 
jóakaratunk s figyelmünk daczára, többen is kimaradhattak 



Aigner Sándor műépítész. 
Agai A d o l f iró. 
Aladies Emil m. kir. főerdész. 
Almássy Andor m. k. erdőtan. 
A m o n Ede orsz. képv. 
Antos János főmérnök. 
Arató Gyula m. k. erdész. 
Bachó János m. k. főerdész. 
Balaton Antal ni. k. erdész. 
Balázs Pál m. k. erdőmester. 
Balázs Vincze m. k. erdőm 
Balogh Vi lmos osztálytanácsos. 
Barkássy Géza osztálytanácsos. 
Bárczy István min. tanácsos. 
Barlay Sándor m. k. erdőm. 
Bartha Gyula k. erdőfelügyelő. 
Bayer Ágos t m. k. erdészjelölt. 
Bécsy Dezső m. k. erdészjelölt. 

Bedő Lajos m. k. erdőgy. 
Bedros József főerd. (Farnád). 
Bekény Aladár m. k. erdész. 
Belházy Emil m. k. főerdőtan. 
Bencze Gergely erd. ak. tanár. 
Benkő Rezső ni. k. főerdész. 
Bérezik Árpád min. tanácsos. 
Bérczy Márton m. k. főerdész. 
Bereezky Gyula m. k. erdész. 
Bertalan Lajos nnísz. tan. 
Blaschek Ede hg. Eszterházy 

hitb. felügyelő. 
Bodor Gyula m. k. főerdész. 
Bodor Jenő m. k. erdőrendező. 
Bokor Róbert m. k. erdész. 
Bolla Mihály műsz. tanácsos. 
Vicomte Bona Marino vm. főerd. 
Böckh János osztálytanácsos. 

abból. Az ily véletlenül kimar adtákat kérjük, tulajdonítsák 
azt mindenütt felmerülhető tévedésnek s ne a jóakarat 
hiányának. 

Részint az ünnepélyen, részint a banquetten, részint 
pedig mindkettőn jelen voltak: 

Weker le Sándor, ministerelnök. 
Báró Bánffy Dezső, képviselőházi elnök. 
Gróf Bethlen András, földmivelésügyi minister. 
Gróf Csáky Albin, vallás- és közoktatásügyi minister. 
Dr. Rakovszky István, főszámvevőszéki elnök. 
Gróf Széehény Pál, volt földmivelésügyi minister. 
Gróf Teleky Géza, volt belügyminister. 
Br. Eötvös Loránd, a magy. tud. akad. elnöke. 
Fehér Miklós, államtitkár. 
Tarkovies Béla, államtitkár. 
Matlekovics Sándor, nyug. államtitkár. 
Duckerts Gyula, belgiumi főconsul. 



Brezovay István. Földi János m. k. erdőmérnök, 
Bróz Alajos m. k. főerdész. Fülepp Kálmán főv. ügyész. 
Bélaváry Burkhard Konrád. Füredi Ede m. k. főerdész. 
CsegezyT Pál m. k. erdőgy. Füstös Kálmán m. k. erdőmester. 

Cseh Bert. erdőm. (Pécsi p ü s p ) . Galambos Béla m. k. közal . főerd. 
Csiby Lőrincz m. k. erdőm. Garlathy Kálm. m. k. erdőig. 

Gezel l Sándor m. k. bányatanácsos. 
Ghiczy Emil min. tanácsos. 

Csik Imre k. erdőfelügyelő. 
Csipkay János m. k. erdőm. 
Csorba Ferencz osztálytan. 
Daempf István m. k. erdőgy. 
Dékány Mihály osztálytanácsos. 
Déván Róber t m. k. főerdőm. 
Divald Béla m. k. erdész. 
Dobokay Lajos osztálytan. 
Doroszlay Gábor m. k. erdész. 
Dracár Vincze m. k. erdész. 
Dr. Draskovicli István ügyvéd. 

Dr. Goger László min. segédf. 
Gorzó L á s z l ó ' m . k. erdész. 
Graenzenstein Béla min. tan. 
Grund Hugó m. k. erdőmester. 
Gründl Gyula m. k. erdész. 
Guckler Károly erdőm. (Bpest) . 
Günther Antal ügyvéd. 
Gyenge Soma ni. k. erdész. 
Gyöngyössy Béla k. erdőfelügy. 

Draskovich József m. k. erdőgy.Gyurkovics István k. tan. 
Drenovácz Mihály m. k. erdész. Haberzettel Kár. m. k. erdész. 
Durst Emil k. erdőig. 
Emericzy Győző m. k. erdész. 
Faragó Lipót műszaki tan. 
Farkas László. 
Br . Feilitzsch Arthur m. k. h. 

erdőigazgató. 

Hajós János (Kolozsvárról) . 
Hajós Gyula k. alerdőfelügyeíő. 
Halbauer István m. k. erd. számt. 
Hammersberg Géza m. k. erdőgy. 
Hangay r Géza m. k. erdőmester. 
Hanzély István erdőmester (Nagy-

Fekete Lajos m. k. erdőtan., erd váradi püspökségnél) . 
ak. tanár. 

Fekete Zsigmond műsz. tan. 
Ferencsik Ödön erdész (Nagy

váradi püspökségnél). 

Harczer János m. k. főerdész. 
Havas Ágos ton erdőmester (Zir-

czi apátságnál). 
Havas József kir. erdőfelügyelő. 

Br . Fiáth Gyula kincst. tiszt- Hengye Frigyes m. k. erd. szárny. 
tartó (Pancsován). 

Fischer József osztálytanácsos. 
Fischl József m. k. erdész. 
Förster Gyula min. tanácsos. 
Fóthi Nándor m. k. főerdész. 
Földes János m. k. főerdész. 

Hidvéghy Károly m. k. erdész. 
Hirseh István m. k.közal. főerdőtan. 
Holfeld Henrik erdőmester (Gróf 

Eszterházynál Csákváron). 
Hol lós Ferencz m. k. erdész. 
Homolka Lajos m. k. főerdész. 



Hoós Ernő m. k. főerdész. Korzenszky Antal m . k. erdőgy. 
Dr. Horváth Géza rovartani állo- Kossányi Róbert m. k. főerdőm. 

más főnöke. Kovács Gábor m. k. erdész. 
Horváth Sándor m. k. erdőig. Kozma István m. k. erdész. 
Illés Nándor nyug. m. k. főerdőtan. Kőfalussy József m. k. főerdész. 
lnkey Béla bányatanácsos. Krajcsovits Béla k. alenlőfelügyelő. 
Jablonovszky József rovartani áll. Krause Géza m. k. főerdész. 

főn. segéd. Krausz Géza v. erdőm. (Selmeczb.). 
Jákóy Géza erdőmester (Gróf Kugler István m. k. erdészjelölt. 

Eszterházynál Ug'odon). Kugler Lajos m. k. erdőm. 
Jaros János m. k. erdőmester. Kuhinka Gyula földb. (Szikla). 
Jenőtt'y Jenő kir. alerdőfeliigyelő. Kuns Mátyás erdőm. (Munkács). 
Joász Alajos m. k. főerdész. Kuzma Gyula m. k. főerdész. 
Kallina Károly m. k. erdőm Kürtky Géza m. k. főerdész. 
H . Karácsonyi Sándor m. k. erd. Kvassay Jenő min. tan. 
Kárász István m. k. főerdész. Lágler Gyula m. k. erdész. 
Kazy József osztálytanácsos. Lányi Ernő m. k. erdőgyak. 
Saárossy Kapeller Per. oszt. tan. Lászlóffy Gábor k. erdőfelügyelö. 
Kégl Ede ig . (Hg . Hohenlohe) Lavotta Albert k. erdőfelügyelö. 
Kelemar Márton m. k. főerdész. Lehoczky Dezső phyll. felügy. 
Kelety Lajos m. k. erdész. Lehoczky János földb. (Király-

Kölesei Kende Béla orsz. képv. Lehotán) . 
Kerpely Antal min. tanácsos. Laitner Elek m. k. erdőigazg. 
Kiss Ferencz m. k. főerdész. Lende Ede vár. erdőm. (Körmöcz). 
Kócsy János m. k. főerdész. Lesenyi Ferencz m. k. főerdész. 
Kodolányi Antal hitelint. gazd. Létay Gábor m. k. erd. számtiszt. 

felügyelő. Levitzky Albert m. k. főerdész. 
Kodolányi Gyula közal. m. kir. Liebemann L e ó . 

erdőgy. Lipthay István min. tan. 
Dr. Koller Gyula orvos. Lopussny Kornél m. k. erdész. 
Koller Károly erd. akad. hallgató. Lukáts Andor m. k. főerdész. 
Kolmer Antal igazgató (Gróf Máday Izidor osztálytanácsos. 

Andrássynál). Malbohán Ede m. k. erdőm. 
Komjáthy Béla orsz. képv. Br. Malcomes Jeromos oszt. tan. 
Kollerffy Mihály min. segédfog. Mányay Imre m. k. erdész. 
Kolozsváry Lajos osztálytan. Marossi Ferencz m. k. erdőm. 
Koray Frigyes m. k. erdész. Masztics Gusztáv m. k. főerdész. 



Matavovszkv Árpád m. k. erdész. Párnay Atilla ni. k. erdőrend. 
Merényi Gyula m. k. erdőrend. PECH Dezső m. k. erdőmester. 
Mezey Antal főerdész (Esztergomi PECH Kálmán m. k. erdész. 

főkáptalannál). Penczl Antal erdőm. (Nadrági 

Mike Imre m. k. erdé-zjelölt vasip. tái'3.). 
Miklós (iyula kir. tanácsos. Pető Lajos kir. alerdőfelügyelő. 
Miklós Ödön orsz. képviselő. Pettera Hubert cs. és kir. udv. 
Mjazovszky Ede m. k. erdőm. vadászmester. 
Molcsányi Ernő m. k erdész. Pfalcz Károly m. k. erdőmérnök. 
Molcsányi Gábor ni. k. főerdész. Pitroff Kornél k. alerdőfelügyelő. 
Mórást Géza m. k. erdész. Podhraczky András ig. (Coburg 

Moreili Gusztáv mint. rajzt. tanár, berezegnél). 
Muhos István ni. k. főerdész. Pollág Géza m. k. erdész. 
Murányi Károly m. k. erdész. Porobszky Gyula m. k. erdész. 
Chrenoczy Nagy Antal m. k. főerd. Prilessky Tádé orsz. képv. 
Nagy Gábor oszt.-tan. Pruzsinszky Károly k. erdőfelügy. 

Nagy György m. k erdész. Raáb Samu m. k. főerdész. 
Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő. Rapaics Radó min. tanácsos. 
Nagy Károly m . k. erdész. Remann József erdőm. ( G y ő r i 

Nagy Vincze m . k. segéderd. r. püspökségnél) . 
Napholtz Jenő m. k. erdész. Rétyi Zsigmond m. k. erdészjelölt. 
Nathera Pál főerdész (Esztergomi Rochlitz Dezső k. alerdőfelügyelő. 

főkáptalannál). Dr. Rodiczky Jenő gazd. int. ig. 

Gróf Normann Ferencz erdőmester Róth Ferencz erdész. 
(Balázsfalvi érsekségnél). Róth Loránd min. fogalmazó. 

Nozdroviczky Miklós erdőmester Rozinszky Bél i kir. erdőfelügy. 
(Esztergomi főkáptalannál). Rozmanith Alber t m. k. főerd. 

Ocsárd Károly m. k. faraktártiszt. Rozonovszky N. praeparator. 
Onódy Ferencz m. k. erdész. Röhrich Márton m. k. erd. rend. 
Ormay Kálmán m. k erdőrend. Rutska Tivadar in. k. főerdőt. 
Orosz Antal m. k. erdész. Sághy Gyula k. erdőfelügyelő. 

Oszterlamm Ármin k. erdőfelügy. Salix Gyula m. k. főerdész. 
Pachmayer Ottó m. k. közal. erd. Sajó Károly főgymn. tanár. 
Palkovich (Börzseny). Schillingéi - A d o l f m. k. főerdész. 

Palmer Kálmán országgy. turnus- Schmidt Gáspár erdőmester (Gróf 

vezető. Schönbornnál) . 
Panek Norbert m. k. erdész. Schmidt Fer. erdőm. (Br. Bánffynál.} 



Schmidt Károly m. k. erdész. Székely Mihály m. k. erdőm. 
Schmutzer József m. k. íőerdósz-Szentgyörgyi Imre j o g ü . fogaim. 

erdőrendező. Szepessy Gusztáv m. k. erdőm. 
Scholcz Rezső min. tan. Szifft Gyula erdőm. (Murány). 
Schuszter Oszkár ni. k. erdész. Szilágyi Béla számtanácsos. 
Schvób Sándor m. k. főerdész. Szilágyi József m. k. erd. számtiszt. 
Sényi Győző m. k- főerdész. Dr. Szohner Lajos ügyvéd. 
Seyfried Károly m. k. erdőm. Szomjas Lajos min. segédfog. 
Simenszky Kálmán k. erdőfelügy. Szőcs Miklós k. alerdőleliigyelő. 
Simon Gyula ni. k. erdőmester. Szladek Ernő m. k. közal. erdészj. 
Solez Miksa erdőmester (Rima- Szőnyegh István erdőm. (Kassa). 

Murány-Salgótarján). Tavi Gusztáv m. k. erdőtanácsos. 
Soltész Gyula erd. ak. hallgató. Gr. Teleky Ede osztálytanácsos. 
Soltész Nándor m. k. főerdész. Gr. Teleky József. 
Soltz Gyula m. k. erdőigazgató. Temesváry Bela m. k. erdész. 
Somkereky Gusztáv in. k. főerd. Teodorovics Ferencz m. k. erd. 
Somoghy Lajos m. k. erdész. Tomcsányi Gusztáv in. k. erdőm. 
Sontágh Tamás geológus. Tomcsányi Gyula m. k. erdőt. 

Stróbl Alajos szobrász-tanár. Torkos László min. tan. < 
Sfrompf Pál erdőm.(Gr.Hadiknál) . Tormay Béla min. tan. 
Suha Rezső erdőm. (Pécs városnál). Tóth Gyula m. k. erdész. 
Susa Manó erdőmester (Herczeg Török Sándor m. k. erdész. 

Esterházynál). Törzs Kálmán m. k. főerdőm. 
Sümegh Ignácz ni. k. főerdész. Trnovszky Márk m. k. erdész. 
Sümcgh Vilmos m. k. főerdész. Stanik Samu m. k. erdőrendező. 
Szabó A d o l f ni. k. erdőtan. TJjházy Dénes m. k. erdőin. 
Szabó József m. k. erdész. Ulreich Gyula m. k. erdész. 

Tóth i Szabó Sándor k. erdőfelügy. TJrányi Albert segédh. igazg. 
Szakmáry Ferencz m. k. erdész. Vadas Gyula m. k. erdész. 
Szalagyi Emil m. k. erdészjelölt. Vadas Jenő erd. ak. tanár. 
Szatmáry Béla osztálytanácsos. Vadászfy Jenő m. k. erdőm. 
Szarvasy Alajos m. k. főerd. Várdai Szilárd mintarajztan, tan. 
Szécsi Zsigmond m. kir. brdőtan., Várnay Ödön m. k. erdész. 

erd. akad. tanár. Vaszary E erdőm (Pannonhalma). 
Székely György erdőm. (Beszter- Vázsonyi Henrik erd. ak. halig. 

czebányai püspökségnél). Venk Gyula m. k. erd. számtiszt. 
Székely István m. k. erdész. Veress László m. k. erdészjelölt. 



V ö r ö s Kálmán segédh. igazg. Zachár István kir. alerdőfelügyelő. 
Wanka Sándor erdőm. (Eszterg. Zezulka János m. k. erdész. 

herczegprimásnál). Zsedényi Bé la min. fogaim. 

Vv'ozarik Ferencz erdész (Gács) . Zsivanovics Zsiva m. k. főerdész. 
Zsuffa Antal m. k. főerdész. 

* 
Az ünnepeltnek a közgazdasági s egyszersmind a 

társadalmi téren széles körben ismert tevékenysége s jó hír
neve, az ünnepély czéljának nagy jelentősége s ebez mért 
fénye s az impozáns lelkesedés, mely az ünnepély rende
zőinek, a magyar állami erdőtisztikar tagjainak az ünne
pelthez való benső ragaszkodásáról tanúskodott : kellett, hogy 
a közfigyelemmel együtt magára vonta legyen figyelmét a 
magánsajtónak is, mely hiven megérzi mindig a közéletnek 
minden erősebb szivdobbanását. Sőt nemcsak a magánsajtó 
követte figyelmével az ünnepélyt, hanem a szépirodalmi 
lapok is megemlékeztek a magyar erdészetnek e mozzanatáról. 

Örömmel konstatáljuk csak ma e jelenséget, s nem 
teszünk még említést se arról, hogy azon üdvös czélok 
iránt, miket a magyar erdészet különösen az erdőtörvény
nek egész közgazdasági életünkre kiható fontosságú megal
kotása után folyton szeme előtt tart s nekik, mint közvet
lenül megvalósítandó feladatainak, mindig több s több 
munkaerővel áldoz: s a napi sajtó csak néha napjában 
érdeklődik, s e czélok elérésében nem sokat segit. A köz
gazdaság ez ága is majd csak magára fordítja a közérdek
lődést, s gyors haladásunk akkor még gyorsabb leend. 

A hang, melyen napilapjaink az ünnepélyről igen részle
tesen megemlékeztek, általában meleg érdeklődésre vall; az 
ünnepély leírása mellett annak jelentőségét is mcgir-
ták, közülök többen részletesen is, s igy pl. a »Budapesti 
Hirlap« a leírást a következő bevezetéssel hozta : 



» A magyarországi erdészet feje, Bedő Albert miniszteri taná
csos huszonöt év óta munkálkodik a magyar erdőgazdaság érde
kében. Mielőtt ő vette kezébe erdeink ügyét, fejetlenség uralko
dott e becses vagyonunk kezelésében s a nyugoti államok erdő
gazdaságához hozzá sem volt fogható. Nem volt törvényünk, mely 
védje, nem volt erőnk, melylyel kellőn hasznosítsuk s egész nem
zetgazdaságunkkal kapcsolatba, érdekközösségbe hozzuk. Erdészeink 
németek voltak, a selmeczi akadémián németül tanították növen
dék erdészeinket; az erdészeti testület nem állt nagy becsben s 
nem volt társadalmi pozicziója. Bedő Albert szerzett erdő-törvényt, 
mely után most már az ország minden erdőgazdasága igazodik ; 
tudományos irodalmi tevékenysége tekintélyt szerzett a magyar 
erdészetnek; szervezte az erdészek testületét és megmagyarositotta 
az egész intézményt. Vannak ugyan még most is panaszok erdeink 
kezelése ellen, az eredmény talán nem felel meg mindenben a 
jogosan támasztott igényeknek; de ez nem kisebbít i Bedő Albert 
érdemeit, a ki megalapítója mindama jóknak, a miket erdőgazda
ságunkban manapság találhatunk. Méltán ünnepli az erdészek tes
tülete az érdemes férfiút. stb.< 

* 
A »Magyar Ujság« igy kezdi megemlékezését: 
Bedő Albert miniszteri tanácsos, a magyar erdők országos 

főerdőmestere ott született a szegény székelyföldön, a melynek 
minden gazdagsága hatalmas erdeiben rejlik. Százados lombkoro
nák suttogása volt bölcsődala, az óriási erdők vadvirágos pázsitja 
a játszó helye. Együtt ébredt az erdő madaraival, együtt szivta be 
velük s az ozónos levegővel a zajongó szeretetet a természet iránt. 
S egész életét arra szánta, hogy ápolja, védje az ő gyermekkori 
ismerőseit, a fákat, hogy megtartsa a régi erdőket, s a hol már 
kipusztították, ujjakat neveljen. S betöltötte hivatalát, teljesítette 
feladatát becsülettel és segítsége volt ebben a nagy munkában az 
ő páratlan talentuma, szakértelme. 

Es fölsereglettek tegnap az egész országból az erdészek, hogy 
25 év után üdvözöljék fejüket, mesterüket s biztosítsák impozáns 
módon arról a szeretetről, ragaszkodásról, mely a tegnap véghez 
ment ünnepségeken már a rajongásig fokozódott . Huszonöt év 
fáradhatatlan munkássága, s az elért sikerek érdemessé teszik. B e -



dőt erre a nagy becsülésre, s mikor érdemeinek teljes elismerése 
mellett mi is üdvözöl jük, nem kívánhatunk a magyar erdészetnek 
jobba t , minthogy m é g sokáig maradjon annak e lén! — — stb. 

A »Magyar Hír lap* az ünnepély napján tárczaczikkében em
lékezett meg az ünnepeltről. E czikk azután, mely B e n e d e k 
Elek ismert írónknak, az »Ország Vi lág* volt szerkesztőjének tol
lából eredt, a most emiitett képes heti lap márcz. 4-ki számában 
is megjelent az ünnepelt arczképével együtt. 

A »Vasárnapi Ujság« ugyancsak márczius 4-ki számában s 
u tóbb folyó iratában is hosszabb közleményt hozott, melyben az 
országos főerdömester 25 évi munkásságának s alkotásának mélta
tása mellett kimerítő életrajzi adatok is foglaltattak. 

N e m hagyhatjuk említés nélkül azt sem, h o g y a két képes 
hetilap, (az u tóbbi márczius 18-iki, az e lőbbi p e d i g április 9-ki 
szániában,) a szobormű képét is bemutatta olvasó közönségének. 

A »Vadász L a p " márczius 15-ki számában az ünnepeltnek 
szintén hosszabb teret szentelt. A z ünnepély leírása mellett a lap 
egyik munkatársa személyes impressiói alapján s saját életéből, 
küzdelmeiből vett példákkal megnyerő modorban je l lemzi az orsz. 
főerdömester jóság tó l áthatott igazságosságát, mely őt hivatalos 
pályafutásán eleitől fogva vezette. 

* 

Ezekben akartuk hü képét nyújtani az ünnepély lefo
lyásának s a hozzáfüződött mozzanatoknak s azok után 
amit elmondtunk, azt hisszük, nyugodtan fejezhetjük be 
sorainkat, melyekben a mi működésünkről is beszámolni 
óhajtottunk. 

Nyugodtan tehetjük ezt minden tekintetben ; mert ami 
az ünnepély rendezését illeti, könnyű volt ennek, sőt ke l 
l e t t , s i k e r ü l n i e , midőn oly jelenségekkel állottunk 
szemben, mint a minőkre soraink első felében reá mu
tattunk. 

A mi pedig az ünnepély jelentőségét, belső tartalmát 



illeti, nyugodtak lehetünk e tekintetben is ; mert azt hisz-
szük, — • s e hitünkkel teljes bizalmunk fűződik egybe a 
jövő iránt, — hogy a mely testületben ügye s ügyének 
első munkásai iránt annyi rokonszenv él, abban a haladás 
eszméje idegenné soha sem lehet; hanem a hév, mely a 
sikerek láttára lelkébe csap; a tisztelet, melylyel a jól hasz
nált s kifáraszthatlan erő diadalát szemlélve körülölelni 
tudja az erős vezért: munkára serkent m i n d e n e g y e s t 
ezentúl is! A végrehajtó bizottság. 

Könyvismertetés. 
(Téglás Károly : Erdővédelemtan.) 

Irta: V a d a s J e n ő . 

A magyar erdészeti irodalom egy ujabb művel, a 
T é g l á s K á r o l y erdőakadémiai tanársegéd által irt 
»E r d ő v é d e 1 e m t an»-nal gazdagodott. Hangsúlyozom azt, 
hogy gazdagodott, mert a magyar erdészek, de különösen 
az erdőakadémiai hallgatók, az erdővédelem keretébe tar
tozó legszükségesebb tudnivalókat, czélszerü beosztással s 
értelmes magyar előadással ö s s z e f o g l a l v a találják a 
szóban forgó műben. 

Főbeosztása ennek a műnek ugyanaz, mint a legtöbb 
idegen nyelvű erdővédelemtanoké, t. i. az 

I. rész tartalmazza a v é d e l m e t a s z e r v e t l e n 
t e r m é s z e t b ő l e r e d ő k á r o s h a t á s o k e l l e n ; a 

II. rész a v é d e l m e t k á r o s n ö v é n y e k e l l e n ; a 
III. rész a v é d e l m e t á l l a t o k — és a 
IY. rész a v é d e l m e t e m b e r e k e l l e n . (Az erdő

törvény mellőzésével.) 


