
Az uradalom vételára, az ezen vásárral elérni kívánt 
fontos közgazdasági érdeket nem is tekintve, pénzügyi szem
pontból véve is, oly előnyös, hogy fakereskedő körökben is 
általában elismerik, miszerint a vételárnál sokkal nagyobi) 
értékkel bir. 

Gróf S z é c h e n y i ministeri tevékenységének e birtok
vásárlás oly maradandó és állandó emlékét képezi, melyért 
bizonyára kiérdemli az ország elismerését és háláját! 

Illés Nándor irói ünnepe. 
I l l é s Nándor főerdőtaníícsos és e lapok állandó mun

katársa, ez évben 25 éves ünnepét ülte annak, hogy az erdé
szeti irodalom terén működni kezdett s ez alkalomból baráta^ 
és tisztelői az Országos Erdészeti Egyesület helyiségében 
ünnepélyesen üdvözölték s irői munkásságának elismeréséül 
emléktárgygyal tisztelték meg. Az ünnepély deczember 15-én 
esti 7 órakor volt, a mikor is az összegyűlt tagok megbízá
sából R ó n a y Antal főerdőtanácsas, H a v a s József erdő
felügyelő és L e n de Ede erdőmestei\ urakból álló bizottság 
kérte fel az ünnepeltet, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 
helyiségében tiszteletére összegyűlt, barátai körében, megjelenni 
szíveskedjék. 

I l l é s főerdőtanácsos a küldöttség éléii a teremben megje
lenvén, ott barátai harsány éljennel fogadták, mire az,ünnepélyt 
rendező bizottság felkérése következtében J3 e d ő ;orsz. főerdő-
mester az ünnepelt részére készíttetett ezüst író és asztali 
készletet a következő beszéd kíséretében nyújtotta á t : 

„ T i s z t e l t b a r á t u n k ! Mi, a kik itt összegyültünk, 
a z é r t jöttünk ide, hogy I l l é s Nándor barátunk irányában 
ünneplés tiszteletünknek adjunk kifejezést azon alkalomból, 



hogy ez év 25-ik fordulóját képezi annak, hogy az erdészeti 
irodalom terén működni kezdett. A lejáró 25 év hosszú idő 
s küzdelmekben sem vala szegény, letelte alatt pedig aként 
szolgáltál az erdészeti irodalom mezején, hogy R ó n a y Antal 
és P o d h r a d s z k y Endre kortársaid irodalmi munkásságod
nak ünnepélyes elismerését indítványozták s hozzájuk csatla
koztak már nem csak kortársaid, de fiatalabb szaktársaid is. 

A csemete, melynek ápolása körül ezelőtt 25 évvel te is 
velünk együtt dolgozni kezdettél, s melynek irodalmi levelei 
és hajtásai akkor még gyengék valának, a lefolyt 25 év alatt 
oly erőteljes fává nőtt fel, melynek árnyékában ma te is üditő 
és ünneplő elismerést találsz azoktól, kik írói működésednek 
elismeri") tanúi. 

Az „Erdészeti Lapok" terén s azon kívül is önálló mű
vekben kifejtett munkásságod elismerését szaktársaid teljesitik 
és pedig teszik ezt azon iigvbuzgó és mindig hazafias jó szán
déktól vezérelt működésedért, melylyel midannyiunk megfelelő 
elismerését és becsülését nem csak kiérdemelted, de meg is 
nyerted s melynek mindig becsületes és önzetlen tiszta törekvés 
képezte éltető tüzét. 

Most azért, midőn irányodba tiszteletünket fejezzük ki s 
ennek állandó emlékét itt neked átadjuk s annak szives elfo
gadását kérjük, még csupán annyit óhajtunk neked mondani, 
hogy a Mindenható Isten még soká éltessen s irodalmi mun
kásságodnak termőképességét oly erőteljességben tartsa meg. 
hogy annak hasznos gyümölcseivel még sokszor, s ha lehet 
az 50 éves fordulón is találkozhassunk!" 

Erre a jelenlévők éljenzésének megszűntével az ünnepelt 
következőleg válaszolt : 

„ T i s z t e l t s z a k t á r s a k ! K e d v e s b a r á t i m ! A ki
tüntetés, melyben részesíteni szíveskedtek, a legforróbb hálával 
tölti el szivemet. Tudom jól, vaunak társaim, kik ép oly. sőt 
inkább méltók volnának arra, hogy nem annyira munkásságom 
megérdemlett jutalma az, mint az öröm. a büszkeség kifejezése 
irodalmunk gyors és sikeres fejlődésén, buzdítás fokozott tevé
kenységre. 



Valóban, az irodalom munkására semmi sem hathat buz-
ditóbban a szaktársak elismerésénél. Ez a legszebb, legbecse
sebb jutalom. 

Az iró. midőn a nyilvánosság elé lép, a legszigorúbb 
bírálatra tarthat számot. Ha annak eredménye elitélő. az sajgó 
sebet üt, ha kedvező, üdvözít. A boldogító tudat, hogy azt, a 
mit ír, szívesen fogadják, követik : a leghathatósabban ösztönzi 
uj munkára. 

A munkára, kitartó ernyedetlen munkára pedig nagy 
szükségünk van. A sajátos magyar erdészetet kell megterem
tenünk. Önön lábunkra kell államink. Ezt csak viszonyaink 
szorgos buvárlása utján érhetjük el. E czélból szakavatott 
munkások nagy számára van szükségünk. Az ifjabb nemze
dékben meg van erre a képesség. Elméletileg jól van kimű
velve. Csak tanulnia kell a természet könyvében olvasni, az 
erdőben látni. Ha a látottakat, tapasztaltakat hordja a közös 
köpübe, egyesületünk közlönyébe, ha az azokból folyó követ
keztetéseket levonja, közli, bizonyítja, vitatja, igazolja, közre
működik az óhajtott czélra. 

Előre látom az óhaj teljesedését. Erőteljes nemzedék 
serdül fel, a jelenlegi kis szánni, de szorgalmas munkások 
mellett, Buzdítani fogja azt kitüntetésem, tapasztalván, hogy a 
magyar erdészek munkásaik iránt elismerek. 

Köszönöm, ezerszer köszönöm, hogy az én szerény és 
csekély tehetségem munkáját elismerésre, jutalomra szívesked
tetek méltatni. Tartsátok meg kérlek ezen jó hajlandóságot 
jövőre is számomra. Részemről ígérem, hogy míg a teremtés 
ura munkaképességgel megáld, eszem minden gondolata a ma
gyar erdészeté, szivem minden dobbanata a magyar erdészeké 
leend -" 

Az ünnepély bevégeztével a „Vadászkürt" külön helyi
ségében igen kedélyes vacsora volt, mely egyszersmind az Orsz. 
Erdészeti Egyesület másnapi közgyűlésére érkező tagok ismer
kedő előestéjét is képezte s melyen igen természetesen, a 
jókedvű felköszöntők sem hiányoztak. 


