SZÁZÖTVEN ÉV – ARCHÍVUM

Dr. Bedõ Albert: Az Országos Erdészeti Egyesület
alakulásának idejébõl III.
Nagyon könnyûnek nem ígérkezett ennek a tervnek megvalósíthatása, mert ha kedvezett is a régi egylet erejének és emberei
befolyásának a politikai állapottal összefüggõ hanyatlása s ha
vérmes érzéssel számítva remélhettünk is a közgyûlésre magunkon kívül 20-25 olyan embert, aki biztosan velünk szavaz, azért
mégis erõsen kellett félni és tartani attól, hogy a politikai esélyek kedvezõtlen fordulatával vagy helyesebben írva, az osztrák
seregek gyõzelme esetén, minden reményünk füstbe mehet.
Ki merészelte volna akkor
gondolni, hogy a chlumi ágyuk és
fegyverek füstje csatavesztõ ködöt alkosson! A gondviselés
azonban segítségünkre jött és
amennyire a közvélemény elõbb,
országos köztudomás szerint is,
bizonyosnak tartotta, hogy a háborúba keveredett Osztrák Monarchia, ha gyõztesen kerül ki a
küzdelembõl, minden magyar reménységet a katonai hatalom szuronyaira hány, annyira biztosabkálnoki Bedõ Albert
bá lett minden nemzeti alkotás és
törekvés sorsa, midõn július 3-án a königgrátzi nagy csatában
(három osztrák tábornagynak és pedig a német gróf Thannak, a
magyar Festeticsnek és a szláv Mollinátynak Benedek fõvezér
parancsaival ellenkezõleg követett, de annak tévedéseit még súlyosbító intézkedéseik segítségével) ellenségünk lett a gyõztes.
Így bár sok magyar ifjúnak vére árán és sok magyar család
életének megszomorításával, a sírva-vigad rendjén ismét reményt nyert a nemzet arra, hogy óhajtásai teljesülni fognak, s
ezzel a magyar erdészeti ügyek iránt érdeklõdõ s azoknak elõbbre viteléért buzgó kitartással dolgozó kis csoport tagjainak reménysége is jóval nagyobbra nõtt, mert mindannyiunk elõtt nyilvánvalóvá lett, hogy most már kedvezõbb körülmények között
van kilátásunk a régi egylet kielégítõ újjáalakítására. Amint pedig a mi reményünk nõtt, úgy vesztették lábuk alatt a talajt azok,
akik a régi irányt szerették volna fenntartani. A Losonczra szeptember 2-8. napjaira kitûzött közgyûlés sikerében való reménység még a Königgrátz után jött birodalmi felfordulás után sem
kecsegtetett azzal, hogy ott czélunk elérhetõ lesz, s ezért felhasználva a reánk nézve is bekövetkezett nagy politikai fordulatot,
mely az országban annak nyomában keletkezett, hogy a király
Königgrátz után a haza bölcsét, Deák Ferenczet a kiegyezés
ügyében magához hivatta, a vidéken való gyûlés tartását mellõzni helyesebbnek tartottuk, s arra az útra kellett térnünk, mely az
ország fõvárosában meginduló nemzeti tevékenység színhelyét
az újjáalakítás helyéül is alkalmasabbnak jelezte.
Ebbõl kifolyólag feladatunk volt a választmányi tagokat arra
bírni, hogy a Losonczra meghívott közgyûlés elnapoltassék s lehetõleg úgy, hogy az új gyûlésnek helye és ideje az elnapolás elhatározása alkalmával ne mondassék ki. A választmányi ülés a
pozsony-virágvölgyi ütközet napján, június 22-én beállott 5 napos fegyverszünet és erre következõ békekötési tárgyalás megkezdése után, augusztus 12-re lett összehíva s ekkor, noha az
ülésen a titkáron kívül egyetlen olyan választmányi tag sem volt,
ki az új iránnyal rokonszenvezett volna, de máskülönben is mind
szomorkodva sajongtak a monarchiát ért nagy csapás felett,
mégis azért, mert az illetõ tag urak maguk sem igen kivántak a
tõsgyökeres magyar városba menni, kérésemre csupán a közgyû-

lés egyszerû elnapolását mondották ki, mellõzték a Pozsonyban
való megtartásról is gondoskodni s ezzel szabadabb értelmezést
engedtek arra, hogy a közgyûlés most már Pestre is összehívható legyen, ami az új irány buzgó hivének, dr. Bartha Bélának indítványára, a november 4-én tartott újabb választmányi ülésen
tényleg meg is történt.
Elérkezett tehát az a néhány hétre terjedõ utolsó idõszak,
melynek derûje alatt a magyar erdészet jövõjének megállapítása
érdekében annak hívei által kifejtett munkásságnak sikerét a
szûk körre terjedõ erõk utolsó megfeszítése által láthatóvá és
biztosítottá kellett tenni. Az országgyûlés tárgyalásainak újabb
megkezdése alapján az alkotmányos élet bírhatása felett érzett
öröm egyre hangosabb dobogásra tüzelte a magyar hazafiak szívét, s ez minket is bátorító bizalommal serkentett arra, hogy a
deczember 9-re Pestre a magyar gazdasági egylet tanácstermébe
összehívott egyheti közgyûlésre fokozott odaadással és szorgalommal készítsük elõ az újjáalakítás lehetõségét.
A levelek és személyes kérések, melyek azokhoz lettek intézve, kiknek a gyûlésen való megjelenését remélhettük, s kiknél a
hozandó határozatokra biztos szavazatokat számítottunk, még
november vége felé sem hoztak kedvezõbb helyzetet, mert személyes megjelenésük feltétlen biztosságát nem sokan ígérték
meg.
A helyzet ez állapota éppen nem adott békés alvásra való lelki nyugalmat, mert egy németnyelvû akkori gazdasági bérlõ, aki
késõbb a deczemberi gyûlés résztvevõit deczembristáknak, a
hozott határozatokat sietõs meglepetés szüleményének, s alkotásunkat rövid életûnek jelezte, a magánszolgálat körébõl a német
irányzat híveinek velünk való ellenkezésérõl kezdett beszélni, s
minthogy a Pesthez közelebb lévõ vidék magánuradalmainál,
melyekhez akkor még a báró Sina-féle gödöllõi uradalom is tartozott, több olyan erdész volt, ki a németnyelvû egyleti mûködést nem kifogásolta, s nem nagy nehézséggel utazhatott volna
Pestre, tartani lehetett attól, hogyha ezekbõl többen összeverõdve eljönnének a közgyûlésre, s ott sem lennének hozzánk való
csatlakozásra bírhatók, az újjáalkotás megvalósulása elhalasztást vagy éppen hajótörést szenvedhet. Erre való figyelemmel
történt aztán, hogy e sorok írója, abból a czélból, hogy az idegenkedõket ellensúlyozza, s a közfigyelmet azoknál, akiknél rokonszenv lehet a nemzeti érdekû közgazdasági törekvések iránt, felkeltse „A magyar erdõszet érdekében” a Pesti Napló -nak 1866.
évi deczember 1-én megjelent számában czikket közölt, melyben az erdészet és a vadászat iránt érdeklõdõket (vadászati egylet akkor még nem volt) az egylet feladatának és czéljainak egy
napilap keretében adható rövidebb ismertetésével, a közgyûlésen való részvételre és az egyletbe való belépésre kérte fel.
Valójában még ma is, a már eltelt 40 év után a tiszteletnek és
hálás elismerésnek érzésével gondolunk báró Kemény Zsigmondra, arra a nagy magyar íróra, ki akkor a Pesti Napló szerkesztõje volt s aki helyeselvén czikkünk czélját és tartalmát, annak a nemzet akkori legtekintélyesebb napi lapjában a jelentõsebb közlemények sorában adott helyet, hogy a figyelmet ezáltal is közérdekû közgyûlésünkre terelje és ilyképpen segítségünkre legyen.
Feladatunk volt még, a közgyûlést megelõzõ héten tagok
gyûjtése végett az a kilincselés, mely erõssé és bátrakká szokta
tenni azokat, kik a nemzeti közjónak kívánnak szolgálni s ennek
érdekei felkarolására õszinte szívvel és hazafias érzéssel óhajtanak híveket szerezni.
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A közgyûlés
Ennek a taggyûjtésaz akkori kornek czélja az országmányzati kövegyûlési képviselõk kötelményeknek
rére irányult s nevezeis megfelelõen
tesebben ezek balköKada Mihály
zépi pártjára a Nádor
kiküldött kiráutczai Tigris-szállodályi biztos jelenban (most az Adria bizlétében
tártosító társaság épülete)
gyalt, szám szelévõ klubhelyiségrõl
rint 43-an volakkor „Tigrisek”-nek
tunk jelen s az
nevezett képviselõkre
elnökségre és a
terjedt. Mint mindig,
12 választmáúgy akkor sem voltak a
nyi tagra beaképviselõ urak könydott szavazatok
nyen megtalálhatók és
legnagyobb
az ez idõben levõ mozszáma 39 volt.
galmas, izzó politikai
A tárgysorozat
élet körében nehezen
rendjében a jöis lehetett hozzájuk
võ évi költségférni ; de a klub elõvetés megállaszobájának jövõ-mepítása dr. Bartha
nõktõl és szolgáktól
Béla indítváelárasztott füstös helyinyára a sorségében jutott még lerendben utolsóvegõ az új tagot keresõnak helyeztetett
nek, s telt a várakozásazért, hogy abra idõ attól a titkártól,
ban az esetben,
ki saját élõszavával kíha az egylet
vánta az akkor általáczéljaira szolgában tiszteltebb tekinló javaslatok eltélyben álló képviselõ
fogadása követurak támogatását az újkeztében a költjáalakítandó egylet jaségvetés még
vára megnyerni, s azok
változtatásokat
határozott ígéretét óhajigényelne, azok
totta deczember 9-én
együttesen invaló beváltásra magátéztessenek el.
val elvinni.
Meghívó a Magyar Erdészeti Egylet 1866. december 9-i rendkívüli nagygyûlésére
Midõn a tárA kilincselés bevégzése után, midõn a gyûlést megelõzõ szombat este a Nemzeti gyalás rendjén várt kimagasló pontra került a sor, Divald Adolf
szállodában Divaldnak, Wagnernek és Gombossynak e sorok az õ meggyõzõ, meleg és magával ragadó elõadása által, egyetérírója vacsora közben beszámolt, a legközvetlenebbül érdeklõdõ- tõ határozatra bírta az egész közönséget, indítványaival pedig elket is beleértve, összesen 37 tag biztosra vehetõ megjelenését fogadtatott mindaz; amit akkor hazánk erdészetének s annak jömutatta ki, de ezek között még 19 volt olyan, akiket a gyûlést võre való haladhatása érdekében egyesületi úton szükségesnek,
megelõzõ órában tartandó választmányi ülésen kellett elõbb az jónak és hasznosnak tartottunk.
Az új igazgató-választmány, élén gróf Keglevich Béla elnökegylet tagjai sorába felvenni. Ezek meg is jelentek mind, csupán
kettõ nem jöhetett el; jöttek azonban helyettök mások, kikre kel megbízatott, hogy az újjáalkotott egylet alapszabályait szöveugyan nem számíthattunk, de velünk szavaztak. Annyi bizonyos, gezze s azt a másnap délelõtt 10 órakor folytatólagosan tartandó
hogy ügyünk hazafias czéljának szentsége és igazságossága, s 37 közgyûlésnek elõterjessze.
Így alakult meg az Országos Erdészeti Egyesület és így lett megteügybarátunk összetartása és ígéretének biztossága deczember 8án este mindannyiunkat megnyugtatott arról, hogy többségünk remtve az a szilárd épület, melynek homlokáról és falai közül a hazalesz s a gyõzelem kétségtelen reményével tértünk álomra és fias hûséggel, egyetértéssel, alapos tudás számbavételével, tárgyilagos
mentünk másnap reggel Wagnerrel az új tagok felvételét s a köz- bírálattal, az ország erdõbirtokosainak, s összes népességének is javát
gyûlés elé terjesztendõ rendes évi jelentés elintézését teljesítõ szolgáló akarattal, a legderekabb erdészek megoszthatatlan és soha
választmányi ülésre, mely a közgyûlés ideje elõtti órában tarta- szét nem forgácsolt erõivel végzett munkásság hasznos tanácsainak és
útmutatásainak kell a magyar erdészet körébe, a magyar állam terütott meg.
Midõn a kitûzött idõre délelõtt 10 órakor a közgyûlés tanács- letének minden vidékére elszállani, s amelybõl örök idõkön át az erkozási termében megjelentünk s oda 2 ügybarátunknak kivéte- dõgazdaság haladásának, az erdészeti tudásnak, s a magyar erdészelével eljöttek mindazok, kiknek ígéretét bírtuk és még többen is, ti irodalomnak soha el nem oltható fáklyája kell, hogy fényesen vilás mert idegen érdekeknek hódolókat nem láthattunk, a szó leg- gítson! Ami, hogy úgy legyen, búcsúzóul: szívünkbõl kívánjuk!
Budapest, 1906. deczember 1.
teljesebb értelmében örömtõl dobogó szívvel vártuk a nagyérdeForrás: Erdészeti Lapok, 1906. december
kû tárgyalást!
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