
Gazdasági Akadémia gyógynövénytelepét és a kereskedő czimeket 
is megkeresni. 

Végül még csak azt említem meg, hogy a kolozsvári m. k. 
Gazdasági Akadémián a Földmivelésügyi Minisztérium megbízá
sából dr. Páter Béla tanfolyamot is tart a gyógynövények gyűj
tése és termelése tárgyában, amelyre a jelentkező és felvett hall
gatók segélyt is kaphatnak. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

az őszi erdészeti államvizsga tárgyában. 

A folyó év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók fel
hivatnak, hogy az ehhez szükséges engedélyért benyújtandó kér
vényeiket kellően felszerelve legkésőbb folyó évi augusztus hó 
végéig az erdészeti államvizsgáló bizottság elnökének czimére 
(Budapest, V., Zoltán-utca 16. sz.) bérmentve küldjék be. 

Budapest, 1911. évi június hó 30-án. 
Horvátit s. k. 

miniszteri tanácsos, 
mint az államvizsgáló bizottság elnöke. 
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Változás a kincstári erdők vezetésében. 

földmivelésügyi minisz tér iumnak a kincstári e rdők 
ügyeit vezető osztálya gazdá t cserél t ; Tomcsányi 

Gyula miniszteri tanácsos n y u g a l o m b a vonul t s ebből az 
a lka lomból O Felsége a Lipót- rend lovagkeresztjével tün
tette ki. Ö r ö k é b e Téglás Károly lépett, aki egyidejűleg a 
miniszteri tanácsosi czimet és jelleget kapta. 



Tomcsányi Gyulával a hazai erdőtisztikar egyik régi 
érdemes tagja vált ki az aktiv szolgálatból t öbb mint 
4 3 évi tevékenység után. Működése , szerepe a magyar 
kincstári erdészet legutóbbi négy évtizedének tör ténetében 
közismert s az „Erdészeti Lapok" részéről is t öbbszö r 
méltatásban részesült, l egu tóbb azok 1907. évi XVIII . füze
tében, de méltó kifejezésre jutott azon meleg ováczió alkal
mával is, amelyben a szolgálatból kiváló tiszttársát a föld
mivelésügyi minisztér ium erdészeti tisztikara f. hó 3-án 
részesítette, amikor is a tisztikar nevében Morváik S á n d o r 
miniszteri tanácsos a következő szívhez szóló szavakkal 
búcsúzot t el a i ávozótó l : 

Kedves barátom! Amióta itt vagy benn a központban, több
ször is voltam már igy nálad tisztviselőtársaim élén, hogy egy 
vagy más alkalomból előtted érzelmeinknek kifejezést adjak s bár, 
mint mindenki tudja, minden czeremóniával járó szereplés elől 
kitérni szeretek, mégis mindig szívesen vállalkoztam erre a feladatra, 
mert mindig valami örvendetes esemény alkalmából kellett neked 
az állami erdőtisztikar legjobb kívánságait átadnom. 

Ma, kedves barátom, nem ilyen zavartalan érzésnek hatása 
alatt jöttünk el hozzád. A tegnapi hivatalos lap két rád vonat
kozó publikácziója hozott el ide, melyek közül az egyik arról ad hirt, 
hogy Ő Felsége, urunk királyunk, a te nagy érdemeidet, melyeket 
egy hosszú, tartalmas élet megfeszített munkájával szereztél, a 
Lipót-rend adományozásával uj elismerésben részesíteni kegyes
kedett. Ennek a hirnek mindnyájan szivünkből örvendünk s büszkék 
is vagyunk rá, mert fényes kitüntetésed bizonyos mértékben a 
magyar erdészetre is fényt vet sugaraival. Ámde ez az örömünk, 
bár mély és őszinte, még sem elég erős ahhoz, hogy elnémíthassa, 
vagy habár csak háttérbe szoríthassa annak a másik publikácziónak 
a szomorú hatását, amely viszont arról értesít bennünket, hogy 
ugyancsak O Felsége kegyes engedélye alapján nyugalomba vonulni 
kívánsz és már a legközelebbi időben végleg elhagysz minket. 

Ez a két hír, ha nem is éppen ellentétes, de mindenesetre 
dissonans érzéseket kelt föl bennünk, s én igazán azt sem tudom, 
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mivel kezdjem szavaimat, melyeket tisztviselőtársaim nevében most 
hozzád kell intéznem. 

Ha csak magam volnék itten, akkor nem sokat töprenkednék, 
hanem egyszerűen megszorítanám a jobbodat s te e néma kéz
szorításból is kiéreznéd, hogy bizony engemet a szomorúság tart 
fogva távozásod miatt/melyet részemről oly szívesen szerettem volna 
elodázni arra az időre, amikor aztán együtt hagyhattuk volna el 
közös munkálkodásunk szinterét, ahol ide s tova egy egész férfi
kort töltöttünk el együtt, kezdetben távol egymástól, de mindig 
együtt érezve és egymást hiven támogatva, utóbb pedig itt bent 
a központban egymás mellett, itt is, amott is példát szolgáltatva 
arról, miként lehet és kell együtt munkálkodni azoknak, akik egy 
eszme szolgálatában, habár különböző utakon, ugyanazon czél felé 
törekszenek. 

De hát tisztviselőtársaimmal együtt jöttem el hozzád s igy 
szóval is meg kell mondanom, hogy mélyen fájlaljuk távozásodat 
s fájdalmunkat csak csekély mértékben tudja enyhíteni az az öröm, 
melyet kitüntetésed fölött érzünk és az a tudat, hogy te magad 
vágyakozol a nyugalmasabb élet után. 

Megértjük és méltányoljuk nagyon ezt az elhatározásodat, 
meg is nyugszunk benne, de ugyanakkor sajnálattal gondolunk 
elvesztésedre, mert hát a te szereped nem olyan volt az erdészet 
körében, amelyről egykönnyen elfeledkezni lehetne. 

Te egész férfikorodat az erdészet ügyének szentelted s nagy 
részed van abban, hogy a magyar erdőgazdaság ma már önálló 
lábon jár s szilárd alapokon biztos fejlődésnek indult. Nem is 
tudok tehát elképzelni komoly gondolkozású, igazságszerető kollé
gát, aki most, távozásodkor, ne azzal a tisztelettel és nagyra
becsüléssel gondolna reád, melylyel csak az igazán kiválókat szok
ták a kartársak megtisztelni. 

Közszolgálatodnak az eleje oda ér vissza abba a korba, amidőn 
nagyjaink a magyar erdészet alapjait lerakni igyekeztek. Eleinte 
neked is csak a téglahordó napszámos szerepe jutott a nagy mun
kában, de ebben a szerény munkakörben is kitűntél azzal a tulaj
donságoddal, hogy bármilyen feladatra készséggel vállalkoztál s 
minden elvállalt feladatot sikeresen megoldani igyekeztél. Nem 
csoda, ha nagyobb felelősség mellett csakhamar fontosabb hatás-



körhöz jutottál, úgyhogy mire a mult század nyolczvanas éveinek 
az elején arra került a sor, hogy a megszületett magyar erdő
gazdaság évtizedekre szóló programmjának azon széles kereteit, 
melyeket egyfelől az uj erdőtörvény, másfelől a kincstári erdők 
uj szervezete jelöltek ki, komoly tartalommal töltsük ki, te már 
ott voltál azok között, akikre kint a kerületekben a munkálatok 
vezetése, irányítása várt. 

Hogy milyen volt a feladata ezeknek a munkavezetőknek s 
te a rád eső részt miként oldottad meg, arról én most nem fogok 
részletesen szólani. Időm sem volna elég rá s lehet, hogy objek
tivitásom is hiányoznék ahhoz, hogy amit mondok, abban kellő 
mértéket tudjak tartani, mert magam is résztvéve ennek a kor
szaknak a munkásságában, cselekedeteim sokféleképen összefoly
tak a másokéval, a tiéddel is. 

Azzal azonban még sem fogok véteni a jó izlés ellen, ha 
ennek a korszaknak az elejéről néhány rád vonatkozó impresszió
mat emlékezetemben felfrissítem. 

Ekkor én már itt voltam benn a központban, ahol az előbb 
emiitett munkaprogramm részleteit kellett kidolgozni s azután a 
kerületek munkájának beosztásával és irányításával lassanként az 
életbe átvinni. 

Szép és ideális feladat volt kétségen kivül; lelkesedtünk is 
érte valamennyien, belefektetve munkánkba egész ambicziónkat és 
tudásunkat, csakhogy mindent jól és helyesen csináljunk meg; 
ámde tabula rasa előtt állva s kevés tapasztalattal rendelkezve, soha 
sem voltunk egészen biztosak munkánk sikere felől; minden intéz
kedésünknek izgatottan lestük a hatását s idegesen, szorongó 
érzéssel kérdeztük egymástól és magunktól, vájjon beválik-e az 
életben is az, amit mi itt a központban oly lelkes odaadással 
igyekeztünk jól és helyesen megtervezni. 

Hát bizony eleinte — jól emlékszem rá — nem valami biz
tató volt a kép, amelyet a kinn történőkről szereztünk. 

Körülbelül olyan volt ez a kép, mint a komor égboltozat, 
midőn kavargó felhők kergetik rajta egymást; csak egy-egy hasa
dékon át engedve megpillantani először itt, azután amott a tiszta 
kék eget. 

Eleinte az erdészet egén is csak kevés ilyen világosodó folt 
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volt látható először a kincstári erdészetnél, azután a törvény végre
hajtása körül és később a magánerdőgazdaság terén is. 

És én oly élénken emlékszem rá, mintha ma történnék az 
egész dolog, hogy amikor a legelső világosodó helyeket gon
dosan vizsgálni kezdtük, legelősször is a te fürge alakodat pillan
tottuk meg, amint tettél, vettél, biztattál és rendelkeztél, amint 
csodálni való energiádat és bámulatos tevékenységedet átvitted 
munkatársaidra is s amint a rendes, szabatos munkálkodás meg-
honosulása után átköltöztél egyik kerületből a másikba, hogy 
megvesd ott is az alapját a rendnek és öntudatos fegyel
mezett munkásságnak. Azután láttuk átterjedni a rend és az 
öntudatos tevékenységet a többi kincstári kerületekbe is s láttuk 
miként villanyozta fel egyszersmind a ti sikeretek a kir. erdő
felügyelőségeket, sőt minket is itt bent, az úgynevezett törzskart, 
mely bizony szintén csak a te és méltó társaid sikeres munkás
ságának eredményeiből meríthetett kitartást a további erélyes 
munkásságra. 

íme, kedves barátom, ilyennek látom én a te szerepedet az 
erdészet terén. Lehet, hogy szemüvegem nem olyan objektív és 
színtelen, mint amilyen a történetíróé, de azért meg vagyok 
győződve, hogy lényegben az sem fog másként ítélni felőled, aki 
majd higgadt tárgyilagossággal vizsgálja meg a mi dolgainkat. 
Igen, kedves barátom, én hiszem, hogy az, aki egykor meg fogja 
írni a mi érdekes korszakunknak a történetét s e kornak keretében 
rideg tények alapján Ítéletet mond a szereplők felett, az oda fogja 
felírni majd annaleseinkben azoknak a neve mellé, akik a magyar 
erdőgazdaság zavartalan fejlődésének megalapozásában igazi érde
meket szereztek, a te nevedet is! 

Légy meggyőződve tehát, ha el is hagysz most minket, egé
szen még sem válsz meg tőlünk. 

Itt hagyod érdemes munkásságodnak az emlékét, melyet 
nagyrabecsülésünkkel körülövezve híven fogunk megőrizni és el
viszed magaddal szeretetünket, melyet humánus gondolkozásoddal 
és nemes jó sziveddel szereztél meg és amelyre éppoly büszke 
lehetsz, mint sikereidre. 

Menj el hát a nyugalmasabb életbe, ahová kívánkozol, s 
búcsúzóul vidd el magaddal még két kívánságunkat is. 



Az egyiket neked kell teljesítened avval, hogy mint mi téged, 
te is megtartasz minket jó indulatodban és barátságodban. A másik 
kívánságunkat a Gondviseléshez intézzük, kérve őt, hogy életed
nek hátralevő részét aranyozza be a megelégedésnek és lelki egyen
súlynak azzal a kedves derűjével, melyre élte végén méltón áhitoz-
hatik mindenki, de különösen is érdemes rá az, aki kötelességeit 
a hazával, hivatásával, családjával és a társadalommal szemben oly 
tökéletesen teljesítette, mint te! 

Megindul tan mondo t t köszönetet Tomcsány i Gyula 
miniszteri tanácsos. 

Bucsuvételét megkönnyítet te a földmivelésügyi miniszter 
urnák az az intézkedése, melylyel őt a kincstári erdőőri 
internátusok főfelügyeletével megbiz ta ; tettvágya a nyuga
lomban is kielégítést nyerhet, másrészt a régi, megszokot t 
kötelékek fájdalmas teljes elszakítása is elmarad. Ősz in te 
köszönetét fejezi ki tiszttársainak, hogy őt munkásságában 
hathatósan támogat ták s üdvözölve az ö rökébe lépő Téglás 
Károly miniszteri tanácsost, kéri tiszttársait, hogy távozása 
után is tartsák m e g jó emlékükben. 

* 

A távozó helyét a kincstári erdészet vezetésében Téglás 
Károly miniszteri t anácsos foglalja el. B e n n e férfikora 
javában lévő kiváló szakember került a nagy magyar kincs
tári e rdőbi r tok élére, akinek eddigi sokoldalú s mindenüt t 
sikeres m ű k ö d é s e biztosíték arra, h o g y a most reá váró 
nehéz feladattal is megküzd s a kincstári e rdőgazdaságo t 
a korszerű fejlődés utján e lőbbre viszi, hogy az úgyis 
mint gazdaság, úgyis mint a magyar állam egyik jelentős 
szocziális és kulturális tényezője megfeleljen hivatásának! 


