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SZÁZÖTVEN ÉV – ARCHÍVUM

Az egyleti czélok elõremozdítására teendõ javaslatokra kerülvén
sor, gr. Keglevich Béla elnök õ méltósága Divald Adolfnak enged
szót, ki is véleményét és nézeteit következõleg adja elõ: 

„Tisztelt gyülekezet! Ha több mint ezer még pedig legna-
gyobbára értelmes,  mivelt, jóakaratu ember összeáll, és bizo-
nyos czélok elérhetése miatt 15 álló esztendõn át pénzt és idõt
költ, fárad és buzgolkodik anélkül, hogy megfelelõ eredményt
tudna felmutatni; ez oly tünemény, mely az érdeklett gondolko-
zót pillanatnyi megállapodásra késztetni igen is alkalmas, hogy
letörülvén homlokáról a munka verejtékét, mielõtt útját folytat-
ná, újabb vizsgálat alá bocsássa úgy a kitûzött czélt, valamint a
módokat is, melyek annak elérhetésére választattak. 

És ily lehangoló esettel szemben, bocsánatot reménylek, mi-
dõn a t. gyülekezet becses idejét és figyelmét igénybe venni bá-
torkodom, hogy egyesületünk eddigi mûködésének csekély
eredményére utalva, az alapszabályok természetes sorrendjében
felemlítsem 1) azoknak némi részt az elérhetõség határán túlter-
jeszkedõ czéljait, és taglaljam 2) azon eszközök némelyeinek hi-
ányosságát, melyekkel az e czélok elérésében fáradozott; végül
pedig, hogy a t. gyülekezet nagyrabecsült tagjait üdvös eszme-
cserére kérjem s oly utak végleges megállapítására, melyek az
eddigieknél sikerdúsabb eredményre vezetni alkalmasabbak;
melyeket én hazai erdészetünk felvirágozásának érdekében buz-
gón óhajtani tudok, és elszigeteltségem szakkörû láthatárán fel-
felvillogni is láttam, de hogy felismertem-e tisztán és elfogulat-
lanul, állítani nem a t. gyülekezet bölcs eldöntésére bízni azon-
ban igen is bátorkodom. 

Az egyesület czélja az országos erdõgazdaságnak minden
irányban való fejlesztésében s az erdészeti irodalomnak általá-
ban, különösen pedig a magyarnak elõmozdításában állott. A ki-
tûzött czél eléggé magasztos, hogy ne csak a vezérek, de a legu-
tolsó közember kebelét is átmelegíteni, a tagok mindenikét tett-
re lelkesíteni képes legyen. 

Attól tartok azonban, hogy nevezetesen az irodalmat illetõleg
többet markolt az egyesület, mint amennyit az megbírhat. Eddi-
gi mûködésében az ugyanis oly apához hasonlított, ki a család-
tagok összemûködése által szerzett vagyont közczélok elémozdí-
tására általában, különösen pedig a család föntartására szánta,
de az idõk folyamában az egész összeget anélkül is pompás köz-
épületek jelentéktelen díszítésére fordította, nejét és gyermeke-
it ellenben koplalni, nyomorogni, éhen halni engedé. 

Tizenöt évi fönállása folytában az egyesület németajkú erdész-
iskolák alapítása körül fáradozott s a tagok évi járulékaiból folyt
eddigi összes jövedelem legnagyobb részét oly folyóirat föntartá-
sára fordította, melyet a német irodalom sem fogadott el gyön-
gyének s mely annak belbecsét és terjedelmét legfeljebb annyi-
val emelhette, a mennyivel a tenger szinét egy-egy beléhulló
csöppecske képes. 

Az alatt pedig az egyesület pénztárából az erdészeti magyar
irodalom elémozdítására de még egy árva garasocska sem ke-
rült, sõt ha feladatomul tarthatnám a feledés fátyolával letakart
múltakról megemlékezni, még többet és még gyászosabbat kel-
lene elmondanom. Így azonban csak a jövõ felé pillantván, azon
hitet bátorkodom vallani, miszerint az egyesület föladata annál
kevésbé lehet a világirodalmat, idegen nyelvû kiadványokra
szánt áldozatokkal gyarapítani, amennyivel bizonyosabb, hogy

az erd. magy. irodalom elõmozdítását sürgetve, teljes ereje leend
igénybe véve, ha e részt szerényebben az erdészeti tudományok
magyar nyelven való mívelésének tûzi ki lobogóját. 

Félre értene, aki hinné azon „Erdészeti Lapok” pártfogását
elérni, amelynek én is egyik szerény munkatársa vagyok. Az
említett folyóirat 5 éve hogy az egyesület pártfogása nélkül fen-
áll, s azt igénybe venni annak vállalkozói a jövõben sem óhajt-
ják. De balul ítélne meg az is, aki föntebbi indítványomat a né-
met nyelv vagy a német tudományosság gyûlöletének tulajdoní-
taná.  Mert épen ellenkezõleg: amennyire a tudományban csak-
ugyan elsõ rangú hatalmat tisztelek, annyira tudom, miszerint e
hatalomnak az erdészetben rejlõ része nem a mi birtokunkban,
de nevezetesen és majdnem kizárólag a németek kezeiben fek-
szik. Egy század roppant irodalmának óriási vívmányaival – né-
hány év keserves erõlködéseinek gyarló törpeségeit tudjuk
szembe állítani, s amit szomszédjainknál a szükség általános ér-
zete teremtett és a hatalom kegyeletes ápolása nagygyá növelt,
annak itt mint valami bûnnek csak úgy suttyomban és majdnem
rettegve kellett megjelennie, hogy a hazafi áldozat verejtékjével
üdítgetve gyönge gyökeret verhessen. 

Az említett irodalomóriást tehát nem gyûlölni, vagy megvet-
ni, de magunkhoz csábítgatni, õt nemzetünk erõtelt, annyira
édes zengzetû nyelvére tanítani s erdeinknek a külföld elõtt még
ismeretlen balzsamcsöppjeivel izmosabbá növelni – ez legyen
feladatunk, melyen egyesek ereje hatástalanul vérzik el, de me-
lyet százan, ezeren vállvetett erõvel megoldani képesek. 

Divald Adolf beszéde a Magyar Erdészeti Egylet
1866. december 9-én Pesten, a Gazdasági Egylet

„Köztelkén” tartott rendkívüli közgyûlésén



S ennek megoldását minden rendelkezésére álló eszközökkel
megkísérteni, elémozdítani, nevezetesen a magát 15 év óta ma-
gyarnak nevezett erdész egyesület becsületbeli, elodázhatlanná
vált kötelessége s egyszersmind további sikeres fennállhatásának
életkérdése. 

Czéljainak elérésére az egyesület többnemû eszközöket és
módokat állapított meg s ezek némelyeire nézve bátorkodom oly
változtatásokat indítványozni, melyeknél fogva csekély nézetem
szerint a czél elérése könnyítve s inkább biztosítva leendene
mint jelenleg. 

Ügyei vezetését az egyesület választmányra bízta, akkép in-
tézkedvén, hogy a titkáron kívül annak összes tagjai tiszteletbõl
anyagi jutalom nélkül mûködjenek. S ez intézkedésnek nem
megváltoztatását, de olynemü kiegészítését vélném eszközlen-
dõnek, melynél fogva az elnök és az alelnökök, meg a választ-
mányi tagok ugyan nem díjaztatnának, de közülök azoknak,
akik azt igénybe venni óhajtanák, választmányi vagy egyesületi
gyûlések és egyéb czélok érdekében tett utazási vagy másnemû
költekezéseik esetrõl esetre megtérittetnének. 

Elsõ pillanatra ez intézkedés fontossága talán nem tûnik fel
egész nagyságában, de az egyesület körül tett 15 évi észleletek an-
nak szükségességérõl minden figyelõt meggyõzhettek. Tudjuk, mi-
ként szakértõink legnagyobb része munkás, de szegény emberek-
bõl áll, a kiknek erszényök nem bír meg évenkint egy vagy több
utazást anélkül, hogy az által a család pénzügyi viszonyai zavarba
ne ejtessenek. Ennek általános érzete a választmányi tagok meg-
választása körül is nyilvánult, miután az rendesen és nagyobbára
oly tagokra esett, kiknek lakhelye az egyesület székhelyén, vagy
ahhoz lehetõ közel volt. Hogy ekép egyesek anyagi érdeke gyakran
az egyesület rovására kíméltetett, magában érthetõ. Amennyiben
pedig a távolabb és elszórtan lakó erdészeti országos tekintélyek
erre való tekintet nélkül meg is választattak, úgy azok legtöbb eset-
ben elegendõ ürügyet találtak az elmaradásra; gyakran álszégyen-
bõl be nem vallott okuk azonban rendesen az volt, hogy jövedelme-
ikkel nem arányos áldozatokat hozni nem tartották, aminthogy nem
is tarthatták kötelességüknek. 

Ennél fogva pedig az egyesület ügyeinek sorsa nem a közbi-
zalom által megjelölt 12 férfi – nem mindig a választmány leg-
jelesebb, legszakértõbb tagjai bölcs intézkedésére, de azok kö-
zül három-négynek volt önkényére bízva, akik történetesen az
egyesület székhelyen tartózkodtak. A meg nem térített költsé-
geskedés volt oka annak is, hogy a nagygyûlések mostanság
szintén csekély részvétnek örvendhettek; hogy azok többnyire
csak a közelebb lakók számára szolgáltak a találkozás kedves
alkalmául, hogy a tárgyalásokban kevés tag vett érdemleges
részt, s hogy azok a közérdek kívánta sokoldalú élénkségre nem
vergõdhettek, gyakorlati eredményre nem vezethettek. 

Tudom ugyan, hogy az egyesület minden egyes tagnak, ki a
nagygyûlést meglátogatja, ebbeli költségeit nem térítheti meg,
de azon reményben, miszerint új életre kelõ s a nemzet igénye-
it minden illetõ irányban kielégíteni törekvendõ egyesületbe t.
erdõbirtokosaink legnagyobb része alapító tagul fog belépni, az
igazgató választmány föladatául tartanám odahatni, hogy minde-
nikük az évi nagygyûlésre legalább egy szakértõt küldjön ön-
költségén saját hivatalnokai közül, s ezt, a birtokost legközelebb
érdeklõ erdészeti ügyekrõl való értekezésre s az eredmény fölöt-
ti utólagos jelentéstételre kötelezze. 

Igy azután e gyûlések az erdõbirtokosokra és erdõgazdaságunkra
nézve közvetlenebb értékkel bírnának; oda a haza minden részei-
bõl valódi szükségek kielégítése czéljából gyûlnének a szakértõk;
az erdõgazdaság általános kívánalmai, az erdõtörvények hiányossá-
gai vagy egyoldalú végrehajlásuk köztudomásul jutnának, az elvont
értekezések mellett, a tárgyalásokat közvetlenül a gyakorlati élet

valódi eseteire alapított viták élénkítenék, s az egyesületre nézve
igen könnyítve volna az erdõbirtok és a kormány közötti közvetítõ
szerep, melyre azt elsõ sorban hivatottnak hiszem tarthatni. 

Végül hozzá kell még szólanom az alapszabályok 9-ik czikke-
lyéhez, melynél fogva az egyesület igazgatósága székhelyéül Po-
zsonyt választotta. Én ez intézkedés valódi indokait nem isme-
rem és kutatni sem akarom, de nem mellõzhetem azon meggyõ-
zõdésemet kinyilatkoztatni, miszerint oly egyesület, mely a ma-
gyar nemzet fõ birtokosainak elsõrangú érdekei egyikét óhajtja
képviselni, s melynek, hogy czéljait elérhesse, virágzó állapotra
vergõdve sikerdúsan mûködhessék, a nemzet rokonszenvére s a
hazai közvélemény hathatós pártfogására kell támaszkodhatnia,
nem cselekszik ildomosan, ha az ország valami határvárosában
húzza meg magát, ahelyett, hogy a magyar mivelõdés központ-
ján, a napi sajtó argusszemei üdvös árnyában ütné föl sátorát. 

Én tehát nemcsak kívánatosnak, de az egyesület létkérdései
legfõbbikének tartom, hogy annak igazgató választmánya szék-
helyét lehetõ legelébb Pozsonyból Pestre áttegye: 

1) mert az egyesületnek egyik fõ czélja lévén az erdészeti ma-
gyar irodalom elémozdítása, szükséges, mikép az a tudományos
nemzeti mûveltség forrásaihoz mennél közelebb vonuljon, hogy
azokból mindenkor bõven és könnyen meríthessen; 

2) mert tiszta szándékaival az egyesületnek nincs oka a magyar
sajtó éber ellenõrzésétõl tartania, annak támogatására ellenben
nélkülözhetetlen szüksége van, ezt pedig Pesten székelve: arány-
talanul könnyebben érheti el, mint egyébként, miután így nyilvá-
nos mozzanatainak bármelyike is a sajtó közvetlen tudomására es-
nék, s ez azt figyelembe venni egykönnyen el sem mulaszthatná; 

3) Pestet erdõbirtokosaink is gyakrabban és szívesebben lá-
togatják mint Pozsonyt, s így a választmány tanácsát mindenfé-
le erdészeti ügyben sokkal könnyebben használhatnák; annak
gyûlésezéseiben alkalmilag részt vehetvén, ismét szorosabban
fûzõdnének az egyesület érdekeihez; 

4) A szakértõk is többször és számosabban fordulnak meg
Pesten mint Pozsonyban; 

5) Pest az ország középpontja lévén, a választmányi tagok is
könnyebben gyûlhetnek oda az ország minden részeibõl, és 

6) a magyarok istenébe vetett hitünkre támaszkodva remél-
jük, hogy idõvel kormányunk is állandóan sokkal közelebb le-
end Pesthez mint Pozsonyhoz; az egyesület sikeres mûködheté-
se pedig megkívánja, miszerint országunk kormányával az min-
den idõben könnyen érintkezhessék. Nekie általános erdõgazda-
sági ügyekben gyakran kérelmekkel, javaslatokkal kell a kor-
mányhoz járulnia, s annak keze ügyében lennie, ha az viszont
erdészeti ügyekben véleményét kérni szükségesnek látná.
Összefoglalva már most az eddig mondottakat, a t. gyülekezetet
kérni bátorkodom, méltóztassék az alapszabályok némi megvál-
toztatásának szükségét bevallani, s ez esetben az elõadottak
nyomán a módosított alapszabályok általam elõterjesztendõ ter-
vezetét tárgyalni, hogy azok véglegesen megállapítva, a legfel-
sõbb megerõsítés mielõbbi kieszközlése után az egyesület új
alapokra fektetett mûködése életvidoran megindulhasson, és
azon erélyes, ügybuzgó és szakavatott hazafi bölcs vezetése mel-
lett, kiben jelenleg elnökünket tisztelhetni van szerencsénk, a
hazai intézetek között czéljai nagyságához mért, és a hon jobb-
jainak becsülésére méltó helyet foglalhasson. (Éljenzés) 

Elnök õ méltósága a közlött indítványokhoz még hozzá adan-
dónak véli, hogy valamint külországokban s nevezetesen Angol-
honban a hasonszervezetû egyesületek alapszabályaiban mindig
kifejezve van, hogy „az egyesület semminemû politikai kérdé-
sek taglalásába nem bocsátkozik” úgy ez az erdészeti egyesület
alapszabályaiban is mondassék ki: elfogadtatott. 

Forrás: Erdészeti Lapok, 1867. január
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