
ugy hogy a veszedelem a túlsó parton megújult, csak a 80-as 
években kezdtek lassanként tudatára jönni az erdészettel foglal
kozó körök, hogy e csapásoknak legfőbb oka a hanyagság s az 
amerikai könnyelműség s hogy ezen kell mindenekelőtt segíteni, 
ha az oly katasztrófáknak, mint a legutóbbi is, gyökeresen útját 
akarják állani. 
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A városi erdőtisztek ügye. 

városi erdőtisztek 1910 tavaszán Budapesten értekezletre 
jöttek össze s ezen állást foglaltak a belügyminisztérium 
sokat tárgyalt ama határozata ellen, mely őket a szorosan 

vett közigazgatási tisztviselők sorából kizárja. Egyúttal elhatározták, 
hogy memorandumban fordulnak a belügyminiszter úrhoz s a 
jelzett sérelmes határozatnak olyan megváltoztatását kérelmezik, 
hogy a városoknak juttatott állami segélyösszegből az ő fizetéseik 
is kiegészittessenek. 

Az erdőtiszti czimekre nézve pedig akként határoztak, hogy 
a m. kir. államerdészetnél újonnan életbe léptetett erdőtanácsosi, 
főerdőmérnöki és erdőmérnöki czimet kérik a maguk részére és 
pedig az egyes városok képviselőtestületeihez intézett külön be
adványokban. 

A belügyminiszter úrhoz intézett memorandum elkészült. Elő
terjeszteni azonban még nem lehetett. Július hónap első felében, 
amikor a átadást terveztük, nem jelentkezett annyi városi erdőtiszt, 
amennyi az átadáshoz feltétlenül szükséges lett volna. Emiatt október 
hónap első napjaira kellett a beadást elhalasztani. Ezen időre eddig 
kilencz résztvevő jelentkezett. Ha közülök egy-kettő hivatalos teen
dők vagy más ok miatt elmarad, ismét nem jövünk össze annyian, 
ahányan a városi, mintegy 80 tagot számláló erdőtiszti kart méltóan 
képviselhetnők. 

Az érdeklődésnek ily nagyfokú hiánya mozgalmunkat bizo
nyára kedvezőtlen színben fogja a hatóságok előtt feltüntetni s ha 
annak eredménye nem lesz kedvező, az majdan ne lepjen meg 
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senkit, mert jelenleg csak a szervezett erő képes eredményeket 
elérni. Az egynehány városi erdőtisztből álló átadó bizottság 
pedig nem mutat szerves, öntudatos működésre, még kevésbbé 
erőre és komoly elhatározásra. 

Arra kérem tehát kartársaimat, szíveskedjenek közös ügyünket 
szivükön viselni, annak érdekében az illetékes tényezőknél a 
memorandum átadása előtt is hathatósan közreműködni, az átadáshoz 
pedig mentül többen, lehetőleg mindnyájan Budapestre jönni. 
Ellenkező esetben a végrehajtó bizottság elszigetelten áll, mert 
nem képes igazolni azt, hogy minden cselekedetében a városi 
erdőtisztek egész tömegére támaszkodik, s még kevésbbé azt, hogy 
amit kér, azt mindnyájan egy szívvel és lélekkel kívánjuk. 

A memorandum átadása czéljából szíveskedjenek kartársaim 
október hó 6-án este 8 órakor a Metropol szálló éttermében elő
zetes megbeszélésre összegyűlni s akik ezen időre el nem jöhetnek, 
legalább a következő napon délelőtt 9 és 10 óra között ugyanitt 
a kávéházban megjelenni. Innen fogunk a tisztelgéshez a belügy
minisztériumba, esetleg az országházba átmenni. (Megjelenés fekete 
császárkabátban.) 

Tavaszi értekezletünk egyéb határozatainak végrehajtásáról s 
az elért eredményekről, illetve ügyünk állásáról a következőket 
közlöm: 

Július hó 2-án az érdekelt rendezett tanácsú és törvényható
sági joggal felruházott városok polgármestereihez kérelmet intéztem, 
melyben röviden előadtam megállapodásainkat s kértem, hogy 
azokat, mint az összes városi erdőtisztek kívánságait a polgár
mesterek legközelebb megtartandó értekezletén tárgyalás alá vegyék. 
Utóbb Szentgyörgy város erdőmesterének kívánságára Brolly 
Tivadar pozsonyi és Szentpály István miskolczi polgármesterhez, 
a törvényhatósági joggal felruházott és rendezett tanácsú városok 
polgármesterei egyesülete elnökeihez, a kiküldött végrehajtó bizott
ság nevében ujabb előterjesztést intéztem, melyben a kartársaimnak 
is megküldött memorandumban tárgyalt minden sérelmünkre s 
ezek orvoslása czéljából a városi erdőtisztek ott felsorolt kíván
ságaira részletesen kiterjeszkedtem, előadva mindazokat az érveket, 
melyek az orvoslás általunk óhajtott mértékét és módját a köz 
érdekében is kívánatossá teszik. 



Minthogy a törvényhatósági joggal felruházott városok polgár
mestereinek értekezlete csak szeptember hó 12-én tartatott meg 
(Temesváron), a rendezett tanácsú városok polgármesterei pedig 
csak október hó 9-én tartják (Szombathelyen) meg értekezletüket, 
előterjesztéseinkre még nem kaphattunk érdemleges választ. A tör
vényhatósági joggal felruházott városok polgármesterei előbb jelzett 
értekezletükön akként határoztak, hogy kérelmünket az október 
hó folyamán megtartandó polgármesteri kongresszuson kívánják 
tárgyalni. Nagyon sok függ a mi ügyünkben attól, hogy ez a kon
gresszus minő állást fog elfoglalni! A rendelkezésünkre álló néhány 
hét alatt az érdeklődés felkeltése, megfelelő felvilágosítások adása 
által még sokat kell tennünk. A maga részét senki el ne mulaszsza! 

Még július hó folyamán minden érdekelt város közgyűléséhez 
(az egyes városok erdőtisztjei utján) beadványt intézett a végre
hajtással megbízott bizottság, melyben a városok erdőtisztjeinek 
czimet a m. kir. erdőtisztek cziméhez hasonlóan megváltoztatni kéri. 

Hogy ezen beadványt összes kartársaim beterjesztették-e, arról 
még nem értesültem. 

Ezen előterjesztésünkre máig a következő városoktól kaptam 
határozatot: 

1. Nagybányától, mely értesít, hogy a városi erdőtiszti állást 
már előzőleg „erdőtanácsosi" czimmel szervezte, olyképen, hogy 
az erdőtanácsos a közgyűlésnek előadó és szavazó tagja legyen és 
élethossziglan választassék. Arról, hogy ezen szervezés jóváhagyatott-e, 
nem értesültem még; pedig a szervezés ezen módja a rendezett 
tanácsú városok erdőtisztjeire nézve irányadó lehetne. 

2. Segesvártól; ennek tanácsa tudatja, hogy képviselőtestülete 
a városi erdőmesternek a főerdőmérnöki czimet adományozta. 

Kassa, 1910. évi szeptember hó 21-én. 
Kársai Károly. 
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