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Megjelenik minden hónapban 
Huszonnyolczadik évfolyam. X I I . füzet. 1889. deczember hó. 
Előfizetési dij egy évre 8 frt. Az Országos Erdészeti Egyesület azon alapító tagjai, 
kik legalább 150 frt alapítványt tettek, valamint a rendes tagok is a 8 frt évi 
tagsági dij fejében, ingyen kapják. Oly alapitó tagok, kik 150 írtnál kevesebbet 

alapítottak 3 frt kedvezményi árért járathatják. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapesten, Lipótváros, Alkotmany-utcza, 10. sí . I I . emelet. 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek. 

Gróf Tisza Lajos elnöki beszéde az Országos 
erdészeti egyesület 1889. évi közgyűlésén. 

*) 
Tisztelt közgyűlés! Mult évi közgyűlésünk itt Budapesten 

tartatván, az eddigi gyakorlat szerint, ez évi közgyűlésünknek 
tulajdonkép valahol a vidéken kell vala megtartatnia. 

Ez azonban csak az esetben volt volna lehetséges, ha ez
iránt az ország valamely részéből, hatóságtól vagy egyes erdő
birtokostól, íélhivást vett volna az egyesület, a mi ezúttal 
elmaradt. De tévedne az, ki ebből azon következtetést vélné 
levonhatni, hogy az egyesület és általában az erdészet ügye 
iránt az országban az érdeklődés csökkent. 

Ennek egészen más, és pedig igen megfogható oka van : 

*) A megnyitó beszéd bekezdését lásd a közgyűlés jegyzőkönyvében, ugyan
ezen füzet 909. lapján. 
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Egyesületünk, hála közérdekű tevékenységének és tagjai buz-
góságának, napról-napra gyarapodik, ugy hogy ma már a vidéken 
tartott közgyűléseken százakra megy a résztvevők száma. 

Ily nagyszámú gyűlést, a mindinkább növekedő kényelmi 
igényeknek megfelelőleg elhelyezni és ellátni, tagjai számára a 
szakszerű kirándulásokhoz szükséges fogatokat előállitani, majd
nem legyőzhetetlen akadályokkal já r . Ez az a mi egyeseket 
és testületeket visszatart attól, hogy a közgyűlést magukhoz 
meghívhassák. Ugy hogy arról, hogy ily népes egyetemes köz
gyűléseket rendszeresen minden másod évben a vidéken tart
sunk, szerintem le kell mondanunk. Miután azonban megvan 
annak fontossága és hordereje, hogy az egyesület ne csak a 
fővárosban, de az ország különböző részeiben is adjon magáról 
időről-időre életjelt és érintkezzék a vidékkel, meggondolandó 
volna, nem lehetne-e ennek oly módozatát találni, mely mel
lett, a fennebb emiitett nehézségek mellőztetnének. Nem akarok 
ezen kérdés részleteibe itt bővebben bebocsátkozni, a napirend 
folyamán lesz alkalom a bővebb eszmecserére, a mely aztán talán 
irányadóul fogna szolgálhatni az igazgató választmány részére, 
hogy aztán a jövő közgyűlés elé, e tárgyban egy jól átgondolt 
és részletesen kidolgozott j a v a s l a t o t terjeszthessen. 

Az egyesület különben a lefolyt évben is folytatta hiva
tásszerű munkásságát. A legfontosabb mozzanat, mely ez évben 
egyesületi működésünk közepette felmerült, az, hogy a viszo
nyok ugy hozták magukkal, miszerint az erdészeti egyesületnek el 
kellett vállalnia, hogy a bécsi cs. kir. gazdasági egyesület által, az 
1 '890-ik év folyamán Bécsben létrehozandó „gazdasági és erdé
szeti kiállításon" a magyar kiállítás erdészeti részét ő rendezez. 

A kiállítások neinzetgazdászati fontosságát illetőleg nagyon 
eltérők a vélemények, az mindenesetre kétségen kivül áll, hogy 
a mostani gyors és olcsó közlekedés és szállítási könnyüség mel
lett, korántsincs azoknak ma azon hordereje, mint volt régebben. 



Miután azonban a kiállítást rendező gazdasági egyesület 
által a magyar országos egyesületek a részvételre, illetve a 
magyar termelők részéről való kiállitás közvetítésére a legna
gyobb előzékenységgel felkérettek, nem lett volna okszerű, 
gazdasági és erdőgazdászati terményeinknek e fontos piaczárói 
távol maradnunk. Ennélfogva ugy az országos magyar gazda
sági egyesület, mint az Országos erdészeti egyesület nevében 
annak igazgató választmánya, a felhívásnak eleget tenni ajánl
koztak, azon kikötéssel, hogy a kiállitás beosztásában Magyar
ország külön állami jellege teljesen érvényre jut tatható legyen 
és hogy a Magyarországról kiállítandó tárgyak az illető magyar 
•egyesületek által, a fővárosban alkotott magyar kiállítási bizott
ság közvetítése utján és a kiállítási területnek Magyarország 
részére fenntartott szakaszában legyenek kizárólag kiállíthatok. 

Ezen feltételek a bécsi kiállítást rendező bizottság által 
elvben el lettek fogadva, eszerint tehát a magyarországi ter
melők is részt fognak vehetni a kiállításban. 

Ha pedig már megjelenünk ott, akkor igen kívánatos, 
hogy a kép, melyet bemutatunk, hiven tükrözze vissza ugy a 
mezőgazdaság, mint az erdőgazdaság terén való termelési és 
szállítási képességünket. 

Ez pedig csak ugy lehetséges, ha gondoskodva lesz arról, 
hogy a fontosabb és üzletszerüleg értékesíthető tárgyak onnan 
•el ne maradjanak, alárendelt és kevésbbé fontos tárgyak pedig 
felesleges számban ok nélkül helyet ne foglaljanak, és hogy a 
kiállított tárgyak bizonyos rendszer szerint szakszerüleg legye
nek beosztva. Ennek az eszközlésére kellett az Országos 
erdészeti egyesületnek az ügy érdekében vállalkoznia, magától 
értetvén, hogy ezen szerep elvállalásától az egyesületre semmi
nemű anyagi teher háramolni nem fog, az egyesületet kiadás 
csakis annyiban illetvén, a mennyiben a maga részéről mint 
kiállító részt akar venni. 



így állván a dolog, nézetein szerint most már az egye
sület minden tagjának úgyszólván erkölcsi kötelessége, hogy 
tehetségéhez képest közreműködjék abban, hogy az egyesület 
által elvállalt feladat sikeresen oldassék meg, hogy tehát ki-ki 
a saját hatáskörében az egyesület utasitásai alapján a lehetőt 
megtegye. 

Az egyesület működése irodalmi téren sem szünetelt az 
elmúlt évben. Az egyesület ismert közlönyén kivül két munka 
jelent meg az egyesület kiadásában, az „Erdei facsemeték 
tenyésztéséről", különös figyelemmel arra, hogy abból a nem 
szakképzett gazdák is helyes gyakorlati ismereteket és utasí
tásokat menthessenek. Ugyancsak ez évre esik az „Erdészeti 
Növénytan"-nak a sajtó alá rendezése, valamint az „Erdő
rendezéstan" első kötetének megírása. 

Mint az előadottakból kitűnik, az egyesület folyton abban 
fáradoz, hogy egyfelől az erdészet és az erdőgazdaság okszerű 
vezetése érdekében a közönségben az érdekeltséget felköltse, 
másfelől, hogy a közönségnek a kellő ismeretek megszerzését 
lehetővé tegye és megkönnyítse; és tagadhatatlan, hogy ugy 
az okszerű erdőkezelés, mint a fásitás terén, habár csak lassú, 
de határozott haladás észlelhető országszerte, s ha ezen hala
dás nem tar t lépést a mezőgazdaság fejlődésével és haladásával, 
az érthető : mert mig a mezőgazdát saját érdeke sarkalja, 
addig az erdőgazdát csak kötelesség érzete inditj előbbi 
egy-két év lefolyása alatt élvezi munkásságának és okszerű 
befektetésének gyümölcsét, mig az erdőgazda, mindig csak a 
jövő nemzedék érdekében fárad. 

Még azon két indítványról kellene röviden megemlékez
nem, melyek a mai közgyűlés folyamán tárgyalandók volnának, 
miután mindakettő egyesületünk tagjainak nagy számát közel
ről érdekli. 



Az első szól arról, hogy az Országos erdészeti egyesület 
tegyen lépéseket a szolgálati pragmatikának az erdészeti sze
mélyzet részére törvényhozás által való megállapítása iránt. 

Miután azonban ez már az igazgató választmányban tár
gyaltatott s annak ez irányban hozott határozata ugy is fel 
fog olvastatni, erre bővebben kiterjeszkedni ezúttal nem akarok. 

A másik indítványnak tárgya, hogy az Országos erdészeti 
egyesület, a magánszolgálatban álló erdészeti személyzet nyugdíj 
ügyét vegye kezébe. 

A kérdés fontosságát és emberbaráti szempontból való 
horderejét nem szükség bővebben fejtegetni, én azt hiszem, 
hogy a közgyűlés helyesen cselekszik, ha vagy az igazgató 
választmányt megbizza, vagy egy bizottságot küld ki ezen 
ügy tanulmányozására, tanulmányozására mondom, mert alig 
van egy nehezebben megoldható pénzügyi kérdés, ezt valóban 
tanulmányozni kell. 

Nagy tényező erre nézve az alap létrehozása végett tekin
tetbe vehetők száma. A nyugdíjaztatás időpontjának beállására 
kimódolandó átlag stb. stb. 

Hasonló irányban többnemü kísérletek tétettek már egyes 
hivatali szakok képviselői által. Ezek munkásságának eddigi 
eredményei, a kiküldendő bizottságnak sok tekintetben fognak 
támpontokat nyújthatni. 

Átalában minden ily nyugdíjintézet fennállhatásának első 
feltétele az, hogy az ugy és akkor alakíttassák meg, ha előre
láthatólag biztosítva van a kellő anyagi erő arra, hogy az 
intézet nyugdijjazási kötelezettségének minden körülmények 
között eleget tehessen anélkül, hogy e czélból pár év alatt 
tőkéjét merítse ki. 

Mindezekről azonban a napirend folyamán lesz alkalmunk 
bővebb eszmecserére, szabad legyen végül azt kiemelnem, hogy 
a mint az a titkári jelentésből ki fog tűnni, a mult közgyűlés 



alkalmával kifejezett azon reményemben sem csalatkoztam, 
hogy legközelebb megfogjuk kezdhetni, —- habár egyelőre csak 
szerény összegekkel is, — az egyesület különböző alapjai 
tőkéinek refundálását. 

És most a napirenden lévő ügyek tárgyalására azon meg
győződésben hívom fel a tisztelt közgyűlést, hogy a múltban 
megtette az egyesület kötelességét, és hogy az eddigiek után 
ítélve, jogosítva vagyunk az egyesület jövőjéhez a legszebb 
reményeket fűzni. 

A műfa romlásáról és jó állapotban tartásáról. 
De Cossigny után közli: V é e h Dezső m. k. főerdész. 

Kétségtelen tény, hogy az egy fajta, ugyanazon talajon nőtt 
s — legalább látszólag — majdnem egészen hasonló eljárás
sal nyert fák, melyek utólagosan ugyanegy czélra használtatnak, 
ellentállás és tartósság tekintetében jelentékeny különbségeket 
mutatnak. Mig egyes darabok hosszú időn — néha évszáza
dokon — át jóállapotban megmaradnak, addig mások kisebb-
nagyobb gyorsasággal romlásnak indulnak s a rovarfalások 
következtében csakhamar teljesen használhatlanokká válnak. 
Miután máskép nem tudták magyarázni ezeket a különbségeket, 
sokáig a holdvilágra fogták a dolgot, mintha a holdváltozás és 
a vágatás időszaka befolyással lennének a fa tartósságára. 

Ma már a legfigyelmesebben keresztülvitt észleletek alapján 
tudományosabb és biztosabb alapon magyarázhatjuk meg a fa ta r 
tósságának és romlásának valóságos okait. 

A nyersfa tele van nedvvel, mely nedv nem áll egyébből, 
mint vízben feloldott kevés sóalkatrészből és nagymennyiségű 
szerves anyagból, melyek majdnem mindannyian igen könnyen 
erjedésnek indulnak. Midőn a fa levágatik és egyidejig kér-


