
Az Országos Erdészeti Egyesület 
tiszteletbeli tagjai. 

Lélekemelő ünnepségnek volt a tanuja patinás szék
házunk nagyterme január hó 2ő-én. 

Régi adósságot törlesztettünk. És ezzcj újból bizony
ságot tettünk arról, hogy az egyesület mindenkor készséggel 
méltányolja a hazai erdőgazdaság érdekében kifejtett mun
kát és az egyesület iránti ragaszkodást. 

Tiszteletbeli tagokat választottunk. Az egyesület fenn
állása óta első ízben. 

Nem azért, mintha eddig nem lettek volna kiváló 
egyéniségei a magyar erdészetnek. 

A bőséges és gazdag mult is mindig hálás volt a maga 
módján. Most azonban, amikor a nagy összeomlásból jófor
mán csak erkölcsi tőkénket tudtuk megmenteni, — úgy érez
zük — még inkább fokozódik a jelentősége annak, hogy az 
egyesület az eddig soha nem alkalmazott megkülönbözletes
sél óhajtotta köszönetét kifejezni. 

A rendkívüli közgyűlés keretében báró Waldbott 
Kelemen elnök terjesztette elő gróf Andrássy Sándor, Kaán 
Károly, dr. Kiss Ferenc, Krippel Móric, gróf Keglevich 
Gyula és gróf Széchenyi Hot alán tiszteletbeli tagokká való 
megválasztására vonatkozó indítványát, amelynek a szöve
gét szó szerint közöljük. 

„Tisztelt Közgyűlés ! Alapszabályaink 8. §-a módot ad 
egyesületünknek arra, hogy azokat a tagjait, akik az egye
sületi életben vagy a magyar erdőgazdaság szolgálatában 
különös érdemeket szerezteti, tiszteletbeli tagokká való vá
lasztással tüntesse ki. 

Egyesületünk fennállása óta eddig nem élt ezzel a 
jogával. Mindössze a magyar erdészet történetének egyik 
legkiemelkedőbb alalkját, káinoki Bedö Albert államtitkait 
választotta, meg örökös tiszteletbeli alelnöknek, azokért az 
érdemekért, amelyeket Bedö Albert az egyesületben vise't 
tisztségével kapcsolatosan szerzett a magyar erdőgazdaság 
fejlesztése körül. 



A mai idők komolysága kétszeresen kötelességünkké 
teszi, hogy az egyesületi életet elmélyítsük, tagtársaink 
ragaszkodásai fokozzuk és egymással való érintkezésüket 
közvetlenebbé, szívesebbé legyük. Ez a célunk a vidéken tar
tott közgyűlésekkel, tanulmányutakkal és az 50 éves egyesü
leti tagság iránti tisztelet jeléül kiadott díszoklevelekkel is. 

Önként kínálkozik tehát, hogy amikor az egyesület 
különös hálájának kíván kifejezést adni, igénybe vegye azt 
a lehetőséget, amelyre az alapszabályok módot adnak. 

Ez a hála egyformán megilleti azokat, akik a magyar 
erdőgazdaság előbbre vitelén és az egyesület fejlesztésén egy 
emberéleten át fáradoztak, mert hiszen ez a kettő — meg
győződésünk szerint — elválaszthatatlan egymástól. 

A magyar erdészet Trianonnal kétségtelenül törté
nelme legsúlyosabb megpróbáltatásai élte át. Hogy ma mégis 
életerős, új hajtásokkal tör ismét az ég felé, elsősorban azok
nak a férfiaknak köszönhető, akik nem csüggedő hittel, lan
kadatlan munkakedvvé] és eredményekben gazdag alkotá
sokkal építették a jobb jövőt . 

Igazgató-választmányunk legutóbbi ülésén felhatal
mazást kértem arra, hogy egyesületi életünknek azokat a 
kiválóságait, akik a maguk hivatalos munkakörében, sőt azon 
túl, hosszú évek során át mindig igaz szívvel küzdöttek a 
magyar erdők érdekeiért és egyesületünknek felvirágoztatá
sáért, a tiszteletbeii tagsággal való felruházásra terjeszthes
sem elő az igen t isztelt Közgyűlésnek. 

Igazgató-választmányunk ehhez a javaslathoz egy
hangú lelkesedéssel járult hozzá és így van szerencsém tisz
telettel arra kérni a Közgyűlést , méltóztassék gróf Andrássy 
Sándor, gróf Keglevich Gyula és gróf Széchenyi Bertalan 
erdőbirtokos-tagtársainkat, valamint Kaán Károly, dr. Kiss 
Ferenc és Krippel Móric erdőmérnök-tagtársainkat tisztelet
beli tagokká választani. (Hosszantartó taps.) 

Bái-úgy érzem, hogy indítványomat nem kell különös
képen indokolnom, mégis legyen szabad rámutatnom azokra 
a körülményekre, amelyek tiszteletadásunkat kellőképen 
megvilágítják. 



egyesületünk megalakulása óta baszké arra-, hogy való
ban, a magyar erdőgazdaság egyetemét képviseli, mert egyfor-
máti helyet foglalnak benne az erdőbirtokosok, az állami és 
•magánerdötiszti kar. 

A szoros együttműködés hét évtized alatt mindig csak 
hasznothajtóan munkálta a magyar erdőgazdaság javát, de 
az erdőbirtokosság és az erdőtiszti kar megértésének elő
nyeit különösen a háború utáni időkben éreztük, amikór a 
romok helyén kellett új é p ü l e t e ! emelnünk. 

Ekkor vállalta gróf Széchenyi Bertalan Őnagyméltó-
sága az elnöki tisztet és körültekintő, bölcs vezetése óriási 
nyereség volt a tagjaiban megfogyatkozott, vágyónál vesz
tett e g y e s ü l e t számára. 

Mint közjogi életünk egyik vezére és a magyar köz
gazdaság nagysúlyú tényezője, később is mindig változatlan 
melegséggel viselte szívén a magyar erdőgazdaság sorsál 
és ennek nemcsak a saját uradalmában, hanem a közéletben 
is számos tanújelét adta. 

Gróf Keglevicli Gyula Öméltóságában igazgató-
választmányunk nesztoréit tiszteljük, aki patriárka-kora. elle
nére is egyik legszorgalmasabb látogatója az üléseknek és 
amennyire e g é s z s é g i állapota engedi, mindig tevékeny részt 
vesz az egyesület megmozdulásában. 

Érdeklődése és tettrekészsége nem egy fiatalabb tag
társunkét multa felül és egyéni szivélyessége igen sokban 
járult hozzá egyesületünk belső harmóniájának kiépítéséhez. 

Gróf Andrássy Sándor Önagyméltósága közel négy év
tized óta tagja igazgató-választmányunknak. Mint birtokos 
egyike azoknak, aikik a saját gazdaságukban mintaszerű pél
dával mutatják meg, miként lehet belterjes erdőműve
lés mellett magas vadászkultúrát is meghonosítani úgy, 
hogy az irígylésreméltó, hasznos kiegészítője legyen az erdő 
szépségének. 

Hosszú éveken át volt a Zemplénvármegyei Gazda
sági Egyesület elnöke; széleskörű gazdasági ismereteit, bölcs 
mérsékletét és kezdeményező szellemét igazgató-választ
mányunk is gyakran vette igénybe és javaslalai mindig az 
egyéni érdeken felülemelkedő, országos célokat szolgálták. 



Kaán Károly ny. államtitkár úr őméltóságának a 
neve már régóta fogalom mindnyájunk előtt. 

A háborúutáni Magyarország erdőgazdaságát az ő 
erős keze emelte fel elesettségéből. Bár ragyogó eredményű 
munkája, a kincstári erdőgazdálkodás reformja, Trianonnal 
derékba tőit, mint az erdő- és faügyek kormánybiztosa, 
megmentette ennek a szegény országnak azt, ami megment
hető volt és az alföldfásítási törvénnyel visszavezette köz
gazdaságunkat arra az útra, amelyet még a Legnagyobb 
Magyar jelölt ki nemzete számára. 

Mint a Magyar Tudományos Akadémia tagja, sok
éi lalu búvárkodásával ma is fáradhatatlanul szolgálja ha
záját és hogy alkotó ereje mit sem csökkent, azt nagysza
bású közgazdasági munkáinak legújabbja, az „Al fö ld i kér
dések" című, nemrégen megjelent hatalmas kötete igazolja. 

Dr. Kiss Ferenc ny. miniszteri tanácsos úr őméltósá-
gát a tudományosan is megalapozott okszerű alföldfásítás 
atyjának kell tekintenünk, aki nagyszerű és maradandó 
eredményeivel messze megelőzte a külföldi szakembereket is. 

Ha e^vülhetetlen érdemeit a szegedi M. Ki r . Ferenc 
József Tudományegyetem a, díszdoktori címmel kívánta el
ismerni, úgy érzem, az Országos Erdészeti Egyesület sem 
tagadhatja meg tőle azt, amit alapszabályaink szerint tisz
teletben legtöbbet nyújthat neki. 

Krippel Móric ny. egyetemi tanár úr Őméltóságát 
3 évtized tanári munkája állítja tiszteletbeli tagjaink sorába 
és az a hálás ragaszkodás, amellyel tanítványainaik ezernyi 
serege emlékszik reája. 

A z igazi tanító a tanítványaiban él tovább és a ma 
dolgozó magyar erdőmérnökök javarésze — akár a saját 
szűkebb szakmájában, akár azon kívül találta meg kenye
rét, — szakszeretetben, becsületes, elmélyedő munkában és 
a magyarsághoz való törhetetlen ragaszkodásban, elsősor
ban Krippel Móric tanítványának vallhatja magát. 

Hálát adunk a Mindenhatónak, hogy Krippel Móric 
kedves kartársunk munkaerejét a nyugalombavonulása 
utánra, is megtartotta nekünk és örülünk, hogy felemelt sza
vát tekintélyes testületek még ma is szívesen meghallgatják. 



Újévre megjelent könyvét a helyes magyar erdészeti 
szakkifejezésekről az egész ország nagy érdeklődéssel fo
gadta és a legmelegebben méltányolta; hisszük, hogy még 
sok értékes dolgozattal ajándékoz meg bennünket. 

H a javaslatomat el méltóztatnak fogadni, azt határo
zatnak mondom ki és erről a. helyről a legmelegebben üdvöz
löm az Országos Erdészeti Egyesület tiszteletbeli tagjait, 
Tsten áldását kérve további munkájukra. (Lelkes taps és 
éljenzés.) 

Gondoskodni fogok arról is, hogy tiszteletbeli tag
jainknak megfelelő díszes kivitelű értesítés formájában hoz
zuk tudomásukra megválasztásukat." (Helyeslés.) 

# • 

Mélységes fájdalmunk, hogy alig néhány nappal az 
ünnepség után, amely tiszteletbeli tagokat adott egyesüle
tünknek, már el is vesztettük közülük azt, akinek kimagasló 
egyénisége külön korszakot jelent a magyar erdőgazdaság 
történetében. 

Frissen hantolt sírjánál megrendülve tekintünk vissza 
munkás élete nagyszerű eredményeire és szent meggyőződé
sünk, hogy az elvetett mag fogékony talajra hullott. 

Büszkeséggel és a j o b b magyar sorsba vetett törhetet
len hittel köszöntjük tiszteletbeli tagjainkat, akik szóval és 
tettel mindig ezt a jobb jövőt szolgálták. 

A d j a a Mindenható, hogy megérhessék a teljesülést is! 

Mihályi. 
* 

Die Ehrenmitglieder des Landesforstvereins, V o n Dr. Ing:. 
Z. Mihályi. 

In diesem Jahr geschah es zum erstenmal seit der Grün-
dung des Vereins (1866.), dass der 8 der Satzungön zur A n w e n -
dung gelangte. 

A u f Vorsehlag des Prasidenten, Báron K. von Waldbott 
wurden anlasslich der a m 25. I. abgehaltenen ausserordentlichen 
Generalversammlung die langjahrigen Mitgl ieder des Vere ins : 
Gráf Sándor v. Andrássy. Staatssekretar d. Ií. K á r o l y Kaán. 
Gráf Gyula v. Keglevich, Dr . Ferenc v. Kiss, Prof . M ó r i c v. Krip
pel und Gráf Bertalan v. Széchenyi o ins t immig zu Ehren-



mitgliedern gewahlt in Anerkennung ihrer hohen Verdienste 
bei der Fprderung der ungaarisehen Forstwirtschaft und des 
Vereinslebens. 

* 

Les membres d'hoimeur de la Société Nationale de Sylvicul-
ture, par le Dr-Ing. Z. Mihályi. 

Le comte S. de Andrássy, le secrétaire d'État Charles Kaán, 
le comte J. de Keglevich, le conseiller ministériel Dr. F. de Kiss, 
le professeur M. de Krippel et le comte B. de Széchenyi ont été 
élus — en récompense de leurs services rendus á la sylvicul ture 
hongroise — membres d'honneur de la Société Nationale de Sylvi
culture par l'assemblée extráordmaire de celle-ci le 25 janvier 1940. 

The Honorary Members of the Hungárián Forestry Assoeia
tion. ]3y Dr. Ing. Z. Mihályi. 

Count S. de Andrássy, State Secretary K. Kaán, Count Gy. 
de Keglevich, Ministerial Council lor Dr. F. de Kiss, Prof. M. de 
Krippel, and Count B. de Széchenyi were elected Honora ry Mem
bers of the Hungárián Forestry Assoeiat ion by an extraordinary 
meeting of the Assoeiation held on 25"' January 1940 in recog-
nitiori of their valuablé services to Hungárián forestry. 

M e g r h i vó 

az Országos Erdészeti Egyesületnek Budapesten az egyesü
ld székházában /'. évi március hó l:'-én (kedden) délelőtt 
11 órai kezdettel tartandó 

rendkívüli közgyűlésére. 

Tárgysorozat: 

1. Az egyesület képviseletében az Országos Mező
gazdasági Kamarába ki küldendő két rendes • és két póttag-
megválasztása. 

2. Esetleges indítványok. 

Budapest, 1940. évi február hó 14-én. 

liiró Zoltán Báró Waldboti Kelemen 
ügryyezvető. elnök. 




