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M e g j e l e n i k minden hónap 28-án. 
Harmincznegyedik é v f o l y a m . I . füzet. 1895. j a n u á r hónap. 
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8 frt évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Oly alapító tagok, kik 150 írtnál 

kevesebbet alapítottak, 3 frt kedvezményi árért járathatják. 
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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

Az újév alkalmából. 
1878-ban a magyar erdőgazdaság nevezetes forduló 

előtt állott. 
Évek kitartó fáradozásának eredménye, országszerte 

gyűjtött tapasztalatoknak leszűrt tartalma volt jól össze
rendezetlen készen az erdőtörvény-javaslatban, mely a 
törvényhozó országgyűlés elé terjesztetett. 

Fontos gazdálkodási irányelveknek bő tára indult a 
gyakorlati életrevalóság első tüzpróbája felé, annak a 
czélnak szolgálatára, hogy a földgazdaság megszünéstelen 
gyakorlására utalt nemzet jólétének a rég várt törvény 
megalkotásával ujabb, erős támogatás nyujtassék. 

Nagy volt a czél, nagynak kellett érette lenni a mun
kának is; ám a sikernek biztositékát nem egyedül a czél
nak s az érette végzett munkának nagysága nyújtotta, 
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hanem egyszersmind s főként az a szerencsés körülmény, 
hogy olyanok mentek előre a küzdelemben, kiknek egyé
niségében már benne van a tőlük pártolt ügy sikerének 
első fele; kik egyéni életkörük feladatai fölé emelkedve 
szellemük erejét a közjóért küzdő tevékenység mezejére 
viszik munkába; a kiknek a természet jóvoltából meg
adatott, hogy hazafias lelkük túláradjon a napi gondok 
szük-rideg körén s egész nemzet jövőjének irányításában 
fáraszthassák folyton megújhodó erejüket. Olyanok mentek 
elöl, kiknek munkájukért a közélet harczterén közbecsü
lésben és tiszteletben jut ki a jutalmuk, — meg a keserű 
cseppekben, miket az igaztalan bántalmazás ad ellene
sének. 

Erdőgazdaságunk élettörténetének e szép s nagy moz
zanatára emlékezve, magamba képzelem a hangulatot, 
mely szakunknak ezidöbeli munkásait eltöltheté; érezni 
vélem a reménységnek és aggódásnak lelkükben egymásba 
fonódott érzelmeit; átérzem az ö lelkesedésüket, szerete
tüket s máig épen megmaradt tiszteletüket szakunk az-
idöbeli elöharczosai iránt, kiket nem ily félő reménykedés, 
nem ily kétséges aggódás, hanem a meggyőződéssel ke
resett magas czélfelé törekvés hite s a munkás mult tu
datából támadt erős bizalom töltött be az erdőtörvény-
javaslat sorsára való várakozás idején. 

E hangulatnak befolyása alatt tekintek át a múltnak 
történetén, annak az évnek kezdetétől kezdve, mely a 
magyar erdőgazdaságnak uj korszakot igért. Ennek az uj 
korszaknak kezdetére az erdőgazdaságnak hiveit folyó
iratunknak ama vezérczikke figyelmezteté, mely „Mire 
van a magyar erdészetnek s z ü k s é g e c z i m alatt nem
csak a fontos eseményt jelentette be, hanem egyúttal előre 
vetette világosságát az egész korszak összes vágyaira és 



reménységeire, feladataira és kötelességeire, fáradságaira 
és gyümölcsözésére. 

Az akkor csak sejthetett jövő ma ismert mult alak
jában él emlékeink között. Lehet tehát ma ítélnünk a 
felett, mi valósult meg a vágyból és reményből, feladat
nak mi oldatott meg s kötelességül mi teljesült s a fárad
ságnak mi gyümölcse van? . . . 

A törvényt a nemzet megalkotá. A betűk mihamar 
életre keltek. Magára vállalt nagy munkájához az állam, 
tanácsadóinak ujjmutatása szerint egész teljességében reor
ganizált munkaerővel fogott. Az erdőgazdálkodásban fegyel
mezetlen ország kényes vállaira nehezedett törvénynek 
szokatlan terhét osztotta, könnyítette és ellensúlyozta, ugy, 
hogy ma már a föld rögén botorkáló földmives nép ajkáról 
is mind sűrűbben kél a helyeslő megnyugvás szava a 
gyámságos törvény intézkedéseiről. Általános lett a jobb 
meggyőződésről tanúskodó ama vélemény, hogy bárha év
tizedekkel előbb kezdődött volna a gazdálkodásnak mai 
rendszere; mit nem emlegetne senki sem, hogyha a lefolyt 
idő alatt az erdőt s annak hasznát jobban becsülni nem 
tanulta volna. Ur és paraszt egyaránt kéri az ingyen osz
tott csemetét, hogy erdőt teremtsen velük a jövőnek; ős-
uradalmak s a szolgaság terhétől menekült úrbéri erdötér 
gazdái egyaránt versenyeznek a tisztességet adó erdősítési 
jutalom elnyeréseért. Csekélynek látszó, de jellemzetes 
példák ezek, melyek segítenek megérteni a különbséget, 
mi a mult és a jelen állapota közt kirívó. 

E különbség javunkra esik mindenütt. Minden rendű 
és rangú erdőbirtokos közelebb áll ma erdejéhez, mint 
volt valaha. A törvény észrevétlenül szerteáradó szelleme, 
feleszmélt vagy konokságukban megtört erdőbirtokosok 
jobb útra tértének példája, s az uj és uj tért foglaló er-



dötisztikarnak magyar és munkás szellemben nevelt serege 
száz és száz oldalról készit utat a multak megtagadása 
után elÖtermett hasznos haladás elé, abban az irányban, 
mely az erdőknek értékük és közgazdasági fontosságuk 
szerint való igazságosabb megbecsülésére vezet. 

A mult gazdálkodási tévedései évről-évre javíttatnak, 
a mulasztások pótlására mind több gond fordittatik. 

Szállítási eszközeink gyarapítására, a kihasználás bel
terjességének emelésére nagyobb tökebefektetések történ
nek, a mi értékesítési viszonyaink jobbulására szolgál. 

Másfelöl mindinkább kevesbedik az erdörongálások 
és pusztítások száma, s a mi még is történik, azt több 
esetben a szigorú büntetést magára vonó rosszakarat s 
kevesebb számban a tudatlanság és könnyelműség kö
veti el. 

S ha a társadalom előtt az erdőgazdaság tudománya, 
jelentősége, haszna még olyan mértékben ismertnek nem 
is mondható, mint azok a gazdasági, ipari és kereske
delmi ágak, melyeknek érverése belelüktet a társadalmi , 
élet vérkeringésébe, vagy melyek törekvései inkább és 
gyakrabban belejátszanak a politikai események érdeklődést 
nyerő hullámzásába: még e tekintetben sem lehet két
ségbe vonni, hogy van bizonyos fejlődés, s különbség a 
mult s a jelen között. Sőt ma már szépirodalmunk is 
nagyobb s figyelmet érdemlő példákkal adja jelét és tanu-
ságát, hogy szépiróinkra nézve nem háládatlan, de na
gyon is hálás kisérlet a keretet a képzelet alkotásainak 
számára ott keresni, hol a természet csudás szépségeinek 
kimerithetlenül gazdag tárháza van, a bámulatos földala
kulásoknak, a növényvilág ünnepélyes pompájának, az 
állatélet örökké váltakozó jeleneteinek legszebb honában, 
az erdők hegyes-völgyes térségein. 



Van megnyugtatója ma már a fáradságosan megszer
zett képzettségért méltányos viszontszolgálatot kivánó ön-
érzetességnek is. Ma már sok helyütt az emlékezetnek s 
a tréfás anekdotáknak humoros alakjává ködösült a zöld-
galléros-sujtásos „jáger"-ok nemzedéke; uradalmak közül 
sokan erdőgazdaságuk rendszerével együtt gyökerétől újra 
szervezték annak igazgatását is. tért nyitván s tisztessége
sebb javadalmazást nyújtván a szakképzettségnek. Nagy 
súlyát e szintén vágyott eredmény abban az igazságban 
birja, hogy a megfáradt karoknak a kötelesség határain 
tul menő munkáját, kivált a földmivelö-gazdaság körében, 
csak attól lehet igazán remélni és várni, a kit a haza
szeretetnek titkon ható ösztöne köt a föld rögéhez. 

Még a mindig nehézkesnek tartott állami áldozat
készség is meghajlott legutóbb az országos föerdömester 
által évtizedek óta többször emlegetett ama tény előtt, 
hogy csak: „ . . . megfelelően díjazott munkától lehet a 
jobb sikert várni." Itt is tul vagyunk tehát már a kez
deten. 

Az egyes szakerők köztevékenységének irányítására 
s foglalkoztatására teremtődött erdészeti egyesület, egyfelől 
vezetőinek és folyton sokasodó tagjainak barátságos 
együttérzése s összemunkálása következtében, másfelől 
krajczárig megfontolt pénzgazdálkodásának vagyontgyüjtö 
erejétől támogatva: erkölcsi súlyában s tehetösségében 
nagyra növelödött s miként példák mutatják, szava a 
gazdasági kormányzat előtt számot tevő, működése ered
ményes. 

Gyarapítja folyton szakirodalmunkat s a szak
ismeretek összerendezése s hozzáférhetővé tétele mellett, 
közvetlen munkát teljesít azoknak közművelődésünk 
javára váló terjesztésével és ébren tartván s jutalmazván 



a munkakedvet, ezzel az irók lassan növő számához év
ről-évre uj nevet csatol. 

Eként nőtt és nő vagyonunk, tőkénk: pénzben, munka
erőben és kedvben, írókban s könyvekben, uj eszmékben 
és sikerekben, jó hírben s tekintélyben . . . 

így átfutván a másfél évtized alatt történtek emlékein, 
bízvást elmondhatjuk, hogy nem volt nagyzó a vágy, nem 
hiu a remény, nem volt haszontalan az áldozatul hozott 
fáradság s nem gyümölcstelen ül meddő a munka, a mik
kel e lapoknak vezérczikke az emlékezésre méltó 1878. 
év kezdetén egyenként foglalkozott s csak az összhangzó-
ságra fogékonytalan lélek olthatatlan szomja, vagy a 
mindenben becsmérléshez szokott gyengédtelenség rideg 
látköre mutathat v á d l ó e l é g e d e t l e n s é g e t a teljesül
tek felett. 

A munka igaz hívének elégedetlensége nem vádat 
hajszol, hanem ujabb tettekre támogat; nem kicsinyel, 
hanem nagyobb alkotásra gyűjt és nyújt erőt; az igaz 
ügyszeretet szomja nem disharmoniát visz az egységes 
haladás folyamába, hanem békét és barátságot; nem 
széttagolni s megcsonkítani, hanem a közjó érdekében 
gyarapítani, az összetartozóság érzetének ápolásával össze
fonni törekszik az erőknek működését. Az ilyen elégedet
lenségnek az örökké szükséges fejlődés érdekében való 
megvallása és ápolása nem csak jogunk, de kötelességünk. 

Sajnos, akadtak közöttünk, kik nem ebben keresik a 
maguk jogát s nem igy fogják fel kötelességüket. 

Csakhogy a kik a mult év folyamán tőlünk idegen 
helyről s idegen fegyverekkel sújtottak erdőgazdaságunk
nak már is erőteljes, de még mindig jó ápolásra utalt 
élete fája felé s a kik a békét és barátságot meglazítani, 
a minden egyesében annyira szükséges erők működését 



megbénítani, megcsonkítani kívánták volna: miként vigasz-
talásunkra a példa megmutatta, nem találhattak vissz
hangra, bizonyságául annak, hogy az egymás iránt való 
tisztelet és barátság s az ügyünk szolgálatára való igaz 
törekvés mily nagy erejét teszi szakunknak. 

E nagy és nemes erőre, eddig elért eredményeink
nek biztositása és a jövő munkájának sikere érdekében 
továbbra is szükségünk van. 

Az a korszak, mely az erdőtörvény megalkotásának 
munkájával vette kezdetét, befejezettnek ma még nem 
mondható. S ha eddig sokat tettünk, sokat alkottunk is, 
aligha annyit, hogy az elért eredmények közül csak 
egyet is kár nélkül koczkára tehetnénk s aligha annyit, 
hogy tér uj alkotás részére, kezdett irány bármily munka
kedv számára nem akadna; s aligha annyit, hogy ne 
lenne okunk félő aggódással óvakodni s az együttérzésnek 
ápolása utján védekezni minden olyan szándék ellen, 
mely a soha jóra nem vezető visszavonásnak magvait 
hintegeti. 

A mult év sajnos példája időszerűvé tette az e 
gondolatokkal való foglalkozást. Vajha ne adódjék ilyen 
alkalom többé. Vajha mindnyájan egyaránt átértenök s 
egyaránt követnők is azt az intelmet, mely e lapok 1878-adiki 
vezérczikkének záró sorai gyanánt abban jelölte meg a 
magyar erdészet híveinek hitvallását, hogy: „A ki magát 
magyarnak vallja s kinek szivében a haza és nemzet 
iránti szeretet lángja kialvó félben nincs; ki óhajtja és 
szereti azt, hogy nemzetünk kulturális életének összes
sége és ennek egyes részei, összehasonlítva a mivelt né
pek hasonló irányú munkásságával, a versenyt kiállják: 
annak akarnia és kívánnia kell azt is, hogy a magyar 
erdőgazdaság fejlődése nemcsak, hogy akadályra ne találjon, 



de mindig magasabb mértékben történjék s hogy az erre 
szükséges anyagi és erkölcsi támogatást minden honpol
gár, de kiváltképen az, a kinek a szak iránt kötelezett
sége van, buzgón teljesítse". . . . 

Kérem szakunknak tisztes őszeit és munkában edzett 
fétfiait, mestereinket, tekintsék a reflexiókat tanujeléül 
ama szeretetnek, melylyel irántuk s az ö munkájukból 
nagygyá lett magyar erdőgazdaság iránt mi, a fiatalabb 
nemzedék, viseltetünk; s másfelöl óhajtóin, hogy egykor-
beli s még ifjabb szaktársaim a maguk érzelmeire és 
gondolataira ismerjenek ezen érzelmekben és gondolatok 
ban, a miket tolmácsolni megkisérlettem. 

Arató Gyula. 

Titkári jelentés. 

Tisztelt közgyűlés! Azon 12 hónapra terjedő idő 
alatt, mely Budapesten tartott utolsó közgyűlésünk óta 
eltelt, nem nyilt ugyan alkalmunk kiválóbb fontosságú 
kérdésekkel foglalkozni, mind a mellett munkásságunk nem 
szünetelt s a szőnyegre került kérdésekkel szemben hiva
tásunknak minden irányban megfelelni igyekeztünk. 

Behatóan foglalkoztunk egy uj vízjogi törvényjavaslat 
tervezetével, melyet a volt földmivelésügyi minister ur 
küldött meg véleményadás végett egyesületünknek s a 
melynek gondos megbirálására már csak azért is súlyt 
kellett helyeznünk, mert a jelenleg érvényben levő vízjogi 
törvénynyel szemben az erdőgazdasági érdekeket közelről 
és mélyen érintő változtatásokat foglal magáitan. 

Az 1885. évi XXIII. törvén yezikk az erd ("(gazdaság 
által igénybe vett vízhasználatok tekintetében az erdőtörvény 


