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Félévnél alig van több, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 
székhelyét Pestre tette át, uj alapszabályokat szerkesztett. Engedjék 
meg uraim, hogy az uj alapszabályokon elindult működését az egy
letnek örömmel üdvözölhessem, s kijelenthessem, miként legkedve
sebb kötelességemnek ismerem, egyéni erőmnek teljes megfeszítésé
vel ernyedetlenül és lelkiismeretesen az egyesület czéljainak elérésé
hez részemről is hozzájárulhatni. 

Engedjék meg uraim azt is, hogy habár egy kissé terjedelme
sebben, de meggyőződésem sugallatát egyesületünkre nézve minden 
irányban elmondhassam. 

Ha figyelmünket az összes emberiség történetére fordítjuk, az 
egyes népek viselt dolgai azon örök igaz eredményt mutatják fel, hogy 
a valódi jólétnek, vagyis a folytonos haladásnak, melynek kifejezését 
az állandó szabadságban, anyagi jólétben s a polgárosodásban talál
juk fel, legfőbb tényezője, előidézője nem más, mint a tudomány ! 

Az oszlatja el a babona sötétségét, a hiszékenység tévedéseit, 
szüli a világosságot, és szerzi meg az alapos számítások és kísérletek 
által megerösitett dönthetlen igazságokat. 

Mentől elterjedtebb a tudomány, annál felvilágosodottabb min-
elen egyes egyén s annálfogva az összes nemzet is, fogékonyabb az 
észszerű intézkedések befogadására, s Önmagától törekszik segédke
zet nyújtani oly intézkedések életbe léptetésére, melyek a jólétet elő-
mozditják : mig ott, hol kis körre szorult a tudomány, kevésbé felvi
lágosodott az egyén, tehát az összes nemzet is, több hatása van a ba-
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bonás hiszékenységnek, mint a tudományos igazságnak, s nem haj
landó, mert nem is képes rá, befogadni mind azon ujitásokat, melye
ket a tudomány folytonos haladása, feltartózhatlanul mutat fel, az 
emberiség sorsának könnyítésére. 

Ebből magyarázható meg azon első tekintetre visszásnak látszó 
tünemény, h o g y a tudománynak aránylag igen alacsony fokán állott 
népeknél, kitűnő uralkodók, bölcs törvényhozók, és államférfiak, ké
pesek voltak ugyan, bizonyos ideig, az egész nemzetre minden tekin
tetben fényes és dicső korszakot előidézni, jobban elővarázsolni, de 
annak maradandósága nem volt , mert nem lehetett minaddig, mig az 
arra biztos, és egyedül czélhoz vezető ut, nem volt egyenge tve : a 
tudomány, a tudás elterjedtsége. 

Mentő l átalánosabb ez, annál felvilágosodottabb az egész nem
zet. S mig a fentebbi esetben az egyes j ó fejedelem, vagy államférfi 
elhaltával, a nemzet sorsának intézése ügyet lenebb vagy roszabb ke
zekbe való átmenete visszaesést, sőt végromlást is okozhat : addig a 
felvilágosodott nemzetnél az ily esemény nembir oly horderővel : mert 
önmagából merített erőn, a tudományon alapszik jólétének és haladá
sának garantiája. Ezeknél a reformok maradandó nyomot hagynak, 
mert biztos alapra épitvék, mert az Összes felvilágosodott nemzetnek 
minden előre törekvő fia, habár csak homokszemnyi munkával, de 
egyenlőn siet résztvenni, a népek fejlődésének roppant müvében. 

Mindezeknél fogva oda kell hatni, h o g y mindenekelőtt és min
denütt, a tudományos közszellem fejlődjék, a felvilágosodás terjedjen 
s minél több honpolgár legyen olyan, a ki elméje fejlettségénél fog
va, nem csak felfogni bírja mind azt, a mi üdvös , a mi j ó , hanem a 
gondolkozás fárasztó munkája által oda képződjék, hogy ne várja min
dig és mindenben az atyáskodó gondoskodástól boldogulását, hanem 
önerejéből merítette eszközzel igyekezzék létrehozni azt, a mit jónak, 
a mit helyesnek felismert. 

Mindenekelőtt tehát a tudomány, mindenütt a tudomány, és 
mindenben a tudomány az éltető erő. 

U g y hiszem, nem tévedek, midőn nemzetek históriájából vett 
példával, egyletünk szerény működését megvilágítandó, hoztam fel 
mindezt, mert ugy vagyok m e g g y ő z ő d v e , hogy nekünk is egyik és 
főfeladatunk, mindenképen odahatni, h o g y a tudomány terjedjen áta-
lában, noha elismerem, hogy erre aránylag csekély eszközökkel ren
delkezhetünk, terjedjen a természettudomány minden ága és ter
jedjen különösen az erdészeti szaktudomány ; melynek útmutatása 



következtében vagyunk képesek mindazon elveket megállapítani, me
lyekből kiindulva czélszerüen intézkedhetünk, erdészeti szakmánkba 
vágó minden érdek körül. 

Ezen, főleg az elméleti téren mozgott bevezetésem után, melyet 
némelyek talán hajlandók lennének a kellőnél hosszabbnak, s nem 
egészen szorosan a tárgyra tartozónak tekinteni, de én azért, mert 
azt meggyődésem szerint, nagy horderejű üdvös hatású igaz elvekből 
levontnak tartom, szükségesnek tartottam el is mondani, — áttérek 
a gyakorlati térre ; s az egyesület működésére vonatkozó néhány 
észrevételt leszek bátor a tisztelt közgyűlés elé terjeszteni. 

En az erdészeti egyesület teendőit mindenek előtt két részre 
osztom, először oly teendőket vélek felismerhetni, melyek kizárólag, 
vagy nagyrészt, önmagunktól függnek, mint belszervezetünk, elvek 
felállitása, egyes tárgyak megvitatása s többeféle; másodszor pedig 
oly teendők, melyek szintén a mi kezdeményezésünk kifolyásai lehet
nek bár, de a gyakorlatban csak az esetben emelkedhetnek érvényre, 
ha azon rajtunk kivül, vagy felettünk álló egyének testületek és kö
zegek, melyek hivatvák az általunk kimondott elveket érvényesíteni, 
a hozzájok intézett figyelmeztetést elfogadják, kérelem vagy felterjesz
tésnek pedig eleget tesznek. 

S ép ezért, mert ily teendőink nem csak lehetnek, de vannak is, 
első sorbani kötelességünknek ismerem ez irányban erélyesen működ
ni, s a körünkbe vágó érdekek előmozdítására vagy megóvására hatni. 
S ezt nem csak egyesek, de a kormány irányában is teljesítenünk kö
telesség: tegyük azt felszólalás utján, vagy más uton. 

Ily természetű teendőnk van ma is, midőn oly intézkedéssel 
állunk szemben, mint a minő a kormány szervezése, az erdészet érde
kének szempontjából Ítélvén meg azt. 

Nem ismerjük ugyan az indokokat, melyek a minisztériumot 
arra indittották, hogy az Összes magyar erdőgazdaság ügyeit nem 
egyesitette, hanem három részre szakasztotta, elég ahoz hogy tény, 
miként: 

a) a magánosok és a j o g i személyek erdőgazdaságának felü
gyelete , 

b ) az erdőkárositások nagyobbszerü pőréinek végeldöntése, 
c) a szolgálmányok megváltása, 
d ) az erdőirtások, sivatagok és erdőkopárok beerdősitése, 
e ) az erdészeti tanodák és államvizsgák, mindannyi az erdészet 



körüli fontos teendők, a földmivelési-ministerium elintézésére bí
zattak. 

Az alapítványi jószágok erdeinek főfelügyelete az oktatásüyyi-
ministeriumra ruháztatott. 

A többi erdők vezetését a pénzügtji-ministerium magának tar
totta fel, de ezen intézkedés sem egészen alkalmas az erdészeti ügy 
érdekeit előmozdítani. 

Mig egyrészt a földmivelési-ministeriumban a mezőgazdaság 
és a marha-egészségügy részére külön egy-egy osztály alkottatott 
addig az erdészet egyetlen egy szakember által sem lett ott képvi
selve. 

Nem emlitem azt, hogy a mezőgazdaság és a marha egészség
ügy ekinti elválasztása czélszerü-e vagy nem ; de minden esetre e 
gondos elintézés egy okkal több arra, h o g y más szakosztály részére, 
jelesen erdeink érdekében is méltán követelhető a kiváló figyelem ; 
mert a jelenlegi szervezés szerint nem foghatom fel, hogy fogja a 
földmivelési-ministerium, a különben jeles tehetségű, de e részt csak 
is encyclopedicus ismeretekkel biró egyénekkel, mindazon nagyfon
tosságú ügyeket sikeresen elintézhetni, melyek alája rendelvék; ez 
áll az oktatásügyiministeriumra nézve is, a hol a belső gazdaság mü-
tani felsőbb vezetése, s az ebből folyó legéle tbevágóbb kérdések el
intézése, szakembert igényel mindenekfelett. 

A pénzügyi-ministeriumnál is, a fém és sóbánya erdők ügyei
nek vezetése oly osztályra bízatott, melynek összes szemébyzete a 
szakképzettséget nélkülözi. 

Meglehet ugyan, hogy a kormány képzett szakembereket fogna 
alkalmazni e hiba helyreigazítására, mit be is lehetne várni, ha nem 
tudnók azt, hogy az adott helyzetben a még meglevő egyének felcse
rélése majdnem lehetlen; ez intézkedés létesitése egy évtizednél 
több időbe kerülne, azonfelül e munkaerőt most csak ugy lehetne 
előállítani, ha az összes külgazdaságot tehetséges vezetőitől fosztanák 
meg. Azt hiszem, kötelességünk tehát haladéktalanul felszólalni, s a 
minisztériumot ezen az erdészetre igen káros szervezkedésére figyel
meztetvén, egyúttal felkérni, hogy a jelenleg fenálló erdő-osztályra 
minden országos erdőségi ügyek vezetését bizza. Mert sokkal köny-
nyebb leend az egyes ministeriumok elnevezése, vagy az erdők j o g -
czimei különféleségéből származott érdek elágazást kiegyenlíteni és 
kielégíteni egységes műtani vezetés mellett, mint azt elérni, h o g y 
szakképzett férfiak nélkül, a nemzet vagyonának e nagy jelentőségű 



része, a kor és érdekek kivánalmai szerint czélszerüen kezeltessék, 
még pedig három külön ministerium által. 

Ha tehát mint reményiem, a t. közgyűlés, e nézetemet helye
selné, egy bizottmány lenne kiküldcndő, a mely az erre vonatkozó 
felterjesztést elkészítené s további intézkedés végett a választmány
nak hovaelébb beadni felhivatnék. 

A t. közgyűlés engedelmével áttérek néhány oly teendőre, mely 
részint a magunk körében feltalálható, részint a rajtunk kívül álló 
erők összeműködésével, vezethet sikerre. 

A tudomány az, mely útmutatással szolgál arra, hogy államgaz-
dászati szempontból miként intézkedhetünk legczélszerübbeu az erdő
talaj körül; hogy nem szükséges, mert nem is indokolható, h o g y a ha
zánkban jelenleg létező erdőállományt változatlanul fentartva, honunk 
összes termőtalajának tetemes részét fatermelésre használjuk ; hogy 
ellenben főleg nagyobb hegységek meredek lejtőin, vagy a lapályon 
a futó homokon álló erdőket, áldozattal bár, de nem csak fentartani 
kell, hanem ott, hol ezek hiányoznának, teremteni szükség; s köny-
nyTen felismerhető, a tudomány világitó fénye mellett, mindezekből 
azon határvonal, melyen belől az erdőtalaj szabad használatának meg
szorítása a közjólét értlekében tanácsosnak, sőt szükségesnek mutat
kozik. Tudjuk, hogy a nagyobb hegységek meredek lejtőin s fanö-
vényzet mily jó tékony hatással van, lombja vagy tűlevelei hullásá
val folytonosan fentartja közvetlen tulajának termőképességét, s ma
gát a kopár kőszirteket is képes évszázados kitartással azzá tenni; 
tudjuk, hogy a tenger szinéről felemelkedő gőzökből a hegyek hűs 
légkörében esővé, vagy romboló felhőszakadássá fejlett vizeket kar
jaikkal feltartóztatják s levélzetük segítségével törzsük és gyökereik 
közreműködésével, a sziklák repedéseibe csöppenként vezetik, h o g y 
ott ismét találkozván, forrásokká képződvén, országok lüktető élet
ereivé, patakokká és folyamokká egyesüljenek. 

Tudjuk,hogy megvédik a hegyek alján elterülő rónát, az árvíz 
rombolása és a folytonos beiszapolás pusztító hatásától. Nem szabad 
tehát sehol gondatlanul bánni az erdővel és az erdőtalajjal; e léggé 
tanulságos a fent kitett sajnos következmények felismerésére Görög-
és Spanyolország, a Francziabirodalom egy része, hazánknak nem egy 
vidéke, e megyének nem csekély, ily módon elpusztult területe! Is
métlem tehát, a tudomány és az azzal karöltve járó tapasztalat alapján 
mondhatjuk ki a döntő elvet, — hogy — erdőt irtani vagy azzal meg 
gondolatlanul bánni, sehol sem szabad, a hol ez által a talaj termőképes-



sége vagy közvetlen vagy közvetve más szomszéd talajé veszélyezte
tik. Ez elvet kell érvényre emeltetni törekednünk, az abból önként 
folyó consequentiákkal. A szabad rendelkezés és használat megszorí
tása ezen tul, kártékony lenne az átalános jólétre , mert akadályozná 
a kereslet és kelendőség egymásra hatásából fejlődő okszerű, azaz a 
tartósan l egnagyobb jövedelmet szolgáltató használatát a talajnak, ugy 
az adóképesség fejlődését és az emberek tápszeréül szolgáló termények
nek termelését, mi hazánkban a népszaporodás nagy horderejű szem
pontjából mint annak leghatalmasabb tényezője, fő tekintetet igényel. 
A m ú g y is elég terjedelmes homok sivatag és kopár meredek van ha
zánkban, melynek beerdősitése által helyrehozzuk azt, a mit a gabo
natermelésre alkalmas talajú erdő irtása által az erdőállományból ve
szítenénk. 

Közbe ejtve legyen szabad felemlítenem, h o g y ez általános elv 
alól kivételt kell tennünk oly erdőknél, melyek például az állam, 
községek és j o g i személyek kezeiben vannak, kik a rájuk bízott tőké
nek csak kamatját használni jogosi tvák s ennélfogva szigorú felügye
let s megszoritottabb használati szabadság mellett kezelendők tulaj
donosaik által. 

D e más teendők is vannak, ha a hazai erdőgazdaság felvirulását 
eszközölni ohatjuk: 

I, oda kell hatnunk, h o g y a tulajdon-jog szent elvének gyakor
lati érvényt szerezzünk 

II, hogy a méltányosság alapján az erdőt minden szolgálmány 
terhétől felszabadítsuk, 

III, h o g y oly szakképzett munkaerőt teremtsünk, mely a leg-
nyomasztóbb körülmények közt is képes legyen , a lehető legczélsze-
rübb uton haladni és ez által az erdőket jövedelmező vagyonná fej
leszteni. 

Sokat tehet az egyes , az egyesek összemüködéséből alakuló és 
ez által sokszorozódott egyesületi erőmegfeszités, de maradandó ered
ményhez csak ugy fogunk jutni, ha az összes állam minden tagja 
együttesen teljesiti kötelességét. 

Azért figyelmeztetjük a kormányt is, az erdész osztályt i l letőleg, 
s nem mulasztandjuk el, a már szerkesztett erdőtörvényt , mely itt 
előttünk fekszik, megvitatván azt, ha czélra vezetőnek találandjuk, 
ugy a kormány, mint az ország törvényhozásának bemutani, és elfo
gadtatását javalni, a mint, h o g y azt is meg fogjuk emliteni, hogy a 



törvénynek holt betűje csak ugy ébredhet életre, ha az azt végrehaj
tani hivatott közegek czélszerüen szervezvék. 

Kötelességünk a törvényhozás és a kormány ügyeimét, az er
dőinket je lenleg terhelő s nem okszerű alapon nyugvó adóra felhívni, 
mert az, a legczélszerübb gazdaság mellett is, nincsen a mostani j ö v e 
delemmel arányban. Óhajtandó tehát, hogy bizottmányt nevezzünk 
ki, mely e tárgyra vonatkozó törvényjavaslat készitésével foglalkoz
zék, s munkálatát kimeritően indokolván, megbirálás és s helyeslés 
esetében az illetők gondoskodásába ajánlás végett , az igazgató vá
lasztmánynak átadja. Nem különben kívánatosnak látszik előttem egy 
más bizottmányt is kiküldeni, mely tekintvén azt, hogy a tulajdonjog 
biztosítása, minden tárgyra kiterjesztendő, a vadászati jogviszonyok 
korszerű rendezése ügyében törvényjavaslatot a fentebbi eljárás mel
lett készíteni hivattatnék. 

Van egy tárgy uraim, melyet önöknek kiváló figyelmébe és 
gondoskodásába ajánlani bátorkodom. Erdőgazdászatunk hatalmas 
tényezőjéül kell felismernünk azt, ha szakembereink, az élet legnyo-
masztóbb aggodalmaitól menten, teljes lelkierővel, elfogulatlan ke-
délylyel, szentelhetik éle töket a választott pályának. Ezen lelki nyu
galom bírásának tényezője azon öntudat, hogy az önsegélyezés utján, 
csekély évdij befizetése mellett elérhetik maguk — vagy elhalás ese
tében családjok részére bizonyos évek múlva a munkaképtelenség 
vagy más, nem önhibából keletkezett, kereset hiányból származható 
szükségben a biztos segedelmet. A miért is indítványozom, hogy az 
erre vonatkozó tervezetet, ily czim alatt, „az Országos Erdészeti-
Egyesület nyugdíjazó és segélyező intézkedéseinek szabályai" mos
tani alapszabályaink kiegészítéséül szintén egy küldöttség vegye 
munkába, figyelmezvén arra, hogy ugy az egylet egyes tagjait vagy 
azok özvegyeit és családjait a befizetett összeghez aránylag, vagy az 
alaptőkéhez mérten, nyugdijban, mig azokat, kik munkahiány vagy 
más nem becstelenitő esetek folytán ínségben szenvednek, erkölcsi 
és anyagi segélyben részesíthessük. Feladata lévén a bizottmánynak, 
az egész tervezetet az alapszabályoknak és ügyrendnek megfelelő ki
egészítésével együt t legfeljebb hathónapalatt az igazgató választmány
nak átvizsgálás végett benyújtani, hogy a legközelebbi közgyűlés e 
tárgyban végleg intézkedhessek. Fentartván egyúttal magamnak is 
azon j o g és kötelesség teljesithetését, hogy közgyűlés által kimondan-
dott alakulás alkalmával, szerény adománynyal járulhassak e szent 
czél előmozdításához. 



Midőn arról is bátur vagyok a t. közgyűlést értesitcni, hogy a 
ministerium utolsó közgyűlésünk által módosított alapszabályainkat 
helybenhagyta, s azoknak megfelelő ügyrend készitésére az egyesü
let néhány tagja kéretett fe l ; szükséges leend ezen előttünk levő 
ügyrendet, most megvitatván megállapitani s jóváhagyás végett a 
kormányhoz l'elküldeni. 

H o g y azonban mindezen hosszadalmasan elősoroltak elintézése 
körül némi rendszerességgel járjunk el, azokat a következő sorban 
tárgyaltatni indítványozom : 

A ) Az ország összes erdészeti ügyei, mütani egységes vezetésé
nek kérvényezését tartalmazó felirat a kormányhoz, s annak szerkesz
tésével megbízandó küldöttség megválasztása. 

B ) Az itt beadott erdőtörvény megvitatása. 
C) A kidolgozott ügyrend. 
D ) Az erdőadó. 
E ) A vadászat ügyében szükséges törvényjavaslat készitésére 

küldöttséget választani. 
F ) Elvégre szintén a nyujdijazás és segélyezésre vonatkozó alap

szabály-módosítás és tervezet elkészítésére bizottságot kiküldeni. 
És midőn azon kérdést vagyok bátor a t. közgyűléshez intézni, 

váljon a tárgyalást e sorban kezdjük-e m e g ? — azzal zárom be elő
adásomat, a mivel mindenekelőtt megkezdeni lett volna kötelességem. 
Engedjék meg uraim, hogy meleg szavakban, való Örömmel és há
lával köszönhessem meg mindazoknak buzgóságát és részvétét, kik 
félévi elnöki működésem ideje alatt, felhívásomnak nagylelkűen en
gedve , buzgóságban engem messze túlszárnyalván lehetővé tették, 
adakozásuk és fáradhatatlan gyűjtésük által, az egyesületalaptőkéjét 
ha nem is 100,000-re rugó, de oly összegre emelni, mely mindenesetre 
azért nagy értékű ránk nézve, mert egyrészt, az önként adott haza-
lias adomány morális értékével bir, másrészt pedig az egyesület feu-
állhatásának anyagi garantiát nyújtott az által, hogy kamatja a nem 
reménylett, de viszontagságos idők folytán mégis bekövetkezhető 
még oly csekély évdijas részvét mellett is biztosítja egyletünk fenn-
állhatását és működését. 

Köszönet a lelkes honleányoknak és mindazoknak, kik e törek
vésünkben istápoltak ; önöket pedig uraim örömteljesen üdvözölvén, 
felhívom a további működésre, és a megnyílt tanácskozás folyama 
alatt is, szíves hajlamaikba ajánlom magamat. 


